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Soevereiniteit

Zacht neemt het leven afscheid
verhuld in nevel, teer,
warme intense kleuren
verblijden het oog steeds weer
en al lopend over de lanen
onder bomen in hun herfstige tooi
is er in de lucht een vlucht zwanen
zacht vliegend, zo ritmisch, heel mooi.
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Het nieuwe wezen
in de evolutie

Tekst: wetenschappelijke redactie

I

n de evolutie van de materie en de
vormen zoals die heeft plaatsgevonden
vanaf Alpha en Omega vanuit een Eenheidsbron die nooit ophoudt te stromen,
is er uiteindelijk enkele miljoenen jaren
geleden een menselijke vorm ontstaan.
Een klassieke vraag is of de mens het
eindpunt van de evolutie is. Logischerwijs kan worden verondersteld van niet.
En ook in de praktijk blijkt dat niet kan
worden volgehouden dat de mens het
eindpunt is van de evolutie.

E

volutietheorie
De courante evolutietheorieën zoals ze bekend zijn,
geven een wetenschappelijke verklaring voor het leven
op aarde. Het komt er in het kort op neer dat organismen in de loop der tijden in generaties kunnen veranderen door voortplanting en door genetische variatie, maar
ook en vooral door natuurlijke selectie. Charles Darwin
ontwikkelde voor het eerst een evolutietheorie doordat
hij zich interesseerde voor biologie. Tijdens zijn reizen
ontdekt hij dat er vormen zijn die in het ene gebied totaal anders zijn dan in andere gebieden. Het gaat zelfs
zover dat vogels op een eiland van leefgebied tot leefgebied verschillen. Dit zet hem aan het denken en zo komt
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hij ertoe om in 1859 zijn boek: ‘On the origin of spacies
by means of natural selection’ uit te geven. Dit brengt
een hele ommekeer teweeg in zijn tijd, vooral in verband
met het geloof waarbij in de bijbel wordt beschreven hoe
de wereld werd geschapen en hoe daarna Adam en Eva
op de proppen komen. De evolutietheorie van Darwin
wordt in die kringen afgekeurd. In het geheel van zijn
theorie komt Darwin tot de conclusie dat hij taxonomisch de mens onder de dieren moet rangschikken.
Zijn theorie wordt al snel aanvaard en ook de wetten van
Mendel worden ermee gecombineerd. Heden ten dage,
is de moleculaire biologie met het DNA-onderzoek de
basis voor de gehele evolutietheorie.
Volgens de wetenschappelijke wereld staat de evolutietheorie als een huis. Er valt niet meer aan te tornen. Er
zijn nog wel enkele leemten, maar verder is alles duidelijk. Er zijn nog wel wat afwijkende geluiden van kleine
groepen wetenschappers die hun eigen beeld hebben
over de evolutie. Maar zij hebben nauwelijks invloed op
de overweldigende meerderheid voor wie de evolutietheorie overtuigend bewezen is.
Maar wat te doen als zal blijken dat de evolutie helemaal
niet zo duidelijk is voor de mens en voor de wetenschapper? Want in de natuurwetenschappen worden alleen
de uiterlijke vormen van de dingen onderzocht en niet
hun oorsprong. En als er al wordt gezocht naar een oorsprong, is deze nog niet gevonden.
Voor de huidige wetenschap is het uitgesloten dat er iets
anders kan zijn dan er nu is aan feiten over de evolutie.
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Toch is er een evolutie van ontwikkeling van materie aan
de gang achter de dingen die wetenschappers bekijken.
Zij zien deze blijkbaar niet, want er wordt nergens in
welk wetenschappelijk werk dan ook, melding van gemaakt. Dat is niet zo vreemd, want als er gedacht wordt
dat alles vaststaat, hoeft er niet meer gezocht te worden naar andere mogelijkheden. Daar hoort ook het
schrikbeeld bij dat alles wel eens anders zou kunnen
zijn dan wordt gedacht.
In de natuurkunde is er ook de tendens gegroeid
dat de snaartheorie het gaat maken. Er ontstaat
dan een besloten kring van wetenschappers die het
voor het zeggen hebben. Dat is een heel weinig
vruchtbaar klimaat om het avontuur aan te gaan
van nieuwe ontdekkingen. Studenten moeten het
eens zijn met de theorie van zo’n club, anders kun
je niet promoveren. En als dat nog mocht lukken dan is
met een afwijkend standpunt carrière maken moeilijk.
Toch zijn er nog wel heel nieuwe gezichtspunten te ontdekken als men dat wil. Want niet sluitende theorieën
zijn ook maar theorieën, en die hoeven niet per se te
kloppen. Theorieën zijn prima, zolang ze niet achterhaald worden door andere feiten, of ingehaald worden
door de werkelijkheid zelf.
In de lilaca heeft men een totaal ander zicht op de evolutie gekregen door onderzoek naar de ontwikkeling van
de materie. Een korte impressie kan een summier beeld
geven van wat er nog meer gaande is achter de evolutie
van de grofstoffelijke materiële vorm van de wezens en
dingen.

O

ntwikkeling van materie
In de lilaca wordt onderzocht hoe een ontwikkeling van materie kan plaatsvinden bij de mens, zodat
hij door kan evolueren naar een ander wezen met meer
mogelijkheden. Geen supermens met buitengewone vermogens zoals het brein zich dat dan voorstelt. Neen, een
ander wezen dat door verandering van zijn atoomstructuur ook werkelijk een andere vorm krijgt en daarmee
ook andere mogelijkheden.
De gehele evolutie is altijd een evolutie van materie geweest, er is niets anders. De materiële vorm is echter
slechts een uiterlijk fenomeen van dingen, die achter de
vorm gebeuren. Als er een aarde, bergen, stenen, eencelligen, planten, dieren en mensen zijn ontstaan, hoe gaat
dit dan in zijn werk?

De steen is een van de onderbewuste
fysieke vormen van materie.

Wat beweegt een plant om insecten te gaan eten? Het is
gemakkelijk om te zeggen dat dit gebeurt omdat hij dat
ziet als een voordeel voor zijn overlevingsmogelijkheden.
Dat is zo, maar er is meer.

E

volutieproces
Voordat bekeken wordt hoe het mogelijk is dat
mensen verder komen in een evolutie van materie is het
nodig om eerst enige notie te krijgen van hoe de kosmos,
het universum en de werelden daarboven er uit zien.
Men moet zich voorstellen dat er een oorspronkelijke
bron is van bestaan, waar alle materie uit voortkomt. Dit
is niet de God van de kerken, zoals velen hierbij meteen
zullen denken. Het is de Bron van alle Zijn, Bewustzijn
en Vreugde, of ook wel de Bron van alle materie, energie, licht en kracht, het Lila. Deze substantiële krachten
zijn daar in de transcendente werelden een lila eenheid
van ontstellend helder licht, niet te scheiden van elkaar.
Vandaar dat er gesproken wordt over het eenheidsprincipe van het Lila. Dat eenheidsprincipe is alle lichten die
er bestaan. Er is geen enkel licht dat daar niet bestaat.
Alle licht is daar één, er zijn wel dingen te onderscheiden
3
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De plant is een van de
vitaal-fysieke vormen van materie.

maar niet te scheiden. Het lila is de eenheid van alle bestaan, van alle bewustzijn, van alle licht en alle vreugde.
De transcendente werelden bevatten ook absolute werelden van zijn, bewustzijn en vreugde. Daar is alles absoluut licht, de substantie van die werelden bestaat uit
licht. Alles is daar volmaakt, zonder één smet of onvolmaaktheid. In die werelden leven de psyches in een absolute volmaaktheid van licht in een absolute substantie
die lichtsubstantie is.
De psyche is de kern van de wezens en vormen. Hij is
een brokje licht, substantie van de absolutie lila, identiek
daaraan. Het is de persoon die leeft in materiële vormen
die hij zich schept voor zichzelf. In de transcendente
wereld heeft hij een substantiële lichtvorm en hij leeft
in de psychische wereld, die een absolute wereld is. Hij
kan nooit kapot gaan, nooit pijn hebben, nooit gekwetst
worden. Hij is de eenheid die nooit verdeeld kan raken.
Nu wil de Eenheid ook wel graag in een evolutieproces
meemaken hoe het is om in een duistere wereld te leven
van materie, in een relatieve wereld. Daartoe moet het
licht van boven zich gaan verdelen. Want in die eenheid
boven is de verdeeldheid niet te zien. Alles is één. Maar
in die eenheid is ook de verscheidenheid besloten. Zo is
4

er de mogelijkheid dat het
bestaan zich gaat inrollen en zijn licht steeds
meer gaat verhullen. Zo
komt het eerst terecht in de
universele wereld van waarheid.
Deze waarheidswereld is een heel
speciale wereld. Het is een tussenwereld, waar van bijvoorbeeld eenheidssubstantie een substantie wordt gemaakt waarin de verdeeldheid
al meer naar voren komt. In
die wereld is er zowel eenheid
als verdeeldheid tezamen. Dat
geeft grote mogelijkheden voor
het licht, dat identiek is aan materie, om zich nog
verder te verdichten en verharden en zo via die wereld
van waarheid zich verder in te rollen naar een relatief bestel, de aardse realiteit. Daar is het licht verdeeld geraakt,
het is in stukjes gedeeld, het is ook niet licht meer maar
duister. Het licht is een duistere zwarte massa materie
geworden, en zo komt het in de relatieve wereld op aarde
terecht.

T

wee lijnen
Wat is er van al dat licht geworden hier op aarde in
de wereld van verdeeldheid? Zijn is niet-zijn geworden,
bewustzijn is onbewustheid geworden, vreugde is lijden
geworden. In ieder materiedeeltje zijn die drie aanwezig,
nu als een duistere stof. Ze komen terecht in een creatief
iriserend fotonenvuur dat onder de aarde brandt en van
daaruit worden ze gesmeed tot vormen. Fotonen scharen
zich tot elektronenzonnen die worden verpakt in zwarte
materie, maar de zon, het licht binnenin blijft behouden
als een slaperig bewustzijn dat zich nauwelijks iets herinnert van zijn vroegere staat. Eenmaal weer aangeland
in de atomaire sfeer, gaan deze uiterst verdeelde deeltjes
weer vormen worden. De elektronen gaan vormen bouwen, maken atomen, moleculen en cellen. Zo kunnen
er velerlei vormen ontstaan met atomen met verschillende elektronenbanen. Deze structuren geven hun eigenschappen aan.
Dat is één lijn, de lijn van de materiële vormen die mensen op aarde kunnen zien. Het is de wereld op aarde die
zich heeft gevormd in miljarden jaren.
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Een belangrijker lijn is die van de psyche. Want met alle
substantie die zich ingekapseld heeft in een proces van
involutie, zijn er ook psychische entiteiten meegekomen
naar beneden. En aangezien de psyche bestaat uit absoluut licht en absolute materie, verduistert hij zich niet.
Hij blijft gewoon zoals hij is: absoluut. Bovendien draagt
de psyche in zijn kern de persoon mee, met daar omheen
gerangschikt alle krachten en vermogens. Wanneer er
een vorm wordt geschapen, wordt dit door de psyche gedaan onder leiding van het lila, de bron van Eenheid
boven. De psyche schept zich leven na leven lichamen, om zodoende bekend te worden met alle
mogelijkheden van de materie.
In het hele proces van evolutie is het dus duidelijk, dat
vormen alleen ontstaan door toedoen van het lila en een
persoon, een psyche. Een psyche die vrijwel niemand
waarneemt en die vrijwel niemand kent.
Deze onbekende grootheden, het lila en de psyche, verzorgen de gehele evolutie van materie. Van hen weet vrijwel geen wetenschapper af. Maar wat de wetenschapper
ook niet weet is, dat deze twee dus alle vormen creëren
die er zijn op aarde. En bovendien is de vreugde ook in
het spel. De vreugde geeft aan het geheel een extra. Want
de vreugde zorgt dat er altijd iets te creëren blijft, het
spel gaat altijd door. En in ieder nieuw leven probeert de
psyche meer van de vermogens van de materie te openbaren, dat gaat zo van steen naar plant naar dier naar
mens en dan, naar wat?

D

e mens in de evolutie
Het lila en de psyche spelen al miljarden jaren hun
spel. Het is het vreugdespel van Alpha en Omega waar
nooit een einde aan komt. Waar wetenschappers zoeken
naar botten en fragmentarische fossielen in de aarde om
te vinden waar de schakels zitten die nog ontbreken in
hun wetenschappelijk onderzoek, is dat geen punt voor
het lila en de psyche. Zij laten wezens en dingen uitsterven als ze niet meer nodig zijn voor hun spel en zorgen
ook voor weer nieuwe vormen, die niet noodzakelijkerwijs in elkaar over hoeven te gaan.
De psyche ontplooit zich in dit vreugdespel steeds verder. Eerst ontplooit hij zijn fysieke vermogens, wat hem
in staat stelt fysieke vormen te creëren als de aarde, hemellichamen, zwarte gaten, bergen en stenen. Daarna
ontplooit hij zijn vitale vermogens zodat hij levensvormen kan creëren zoals eencelligen, planten en dieren.

De Helix aspersa, de segrijnslak, is een
dier en dus een (lager) vitale vorm van
materie.

Vervolgens ontplooit hij zijn mentale vermogens zodat
hij mentale vormen kan maken zoals de mens. Zo ontplooit de psyche zich leven na leven in vormen en uiteindelijk is hij zover dat hij genoeg geëxperimenteerd heeft
als fysieke psyche, als vitale psyche en als mentale psyche.
Hij is echter nog niet klaar met zijn experimenten. Er
kunnen nog hogere vormen gaan ontstaan. De mens is
nog geen volmaakt wezen, hij lijdt onder ziekten en ongelukken, rampen en plagen. Onder de druk van al deze
dingen kan hij dood gaan. Dus dat is nog niet het einde
van het evolutief proces. Er zal nog meer moeten gaan
ontstaan. Want het kan toch niet zo zijn, dat de evolutiekracht tevreden is met het nogal povere resultaat dat
de mens is. De psyche heeft meer ontplooiingsmogelijkheden, en de materie ook. Dus wat staat er op het programma: op naar de volgende stap in het evolutieproces.

E

en stapje verder
Het waarheidswezen is de volgende stap die de mens
kan doen in een evolutie van materie. Bijna niemand is
daarmee bezig, maar de mogelijkheden om daaraan iets
te doen zijn wel voorhanden. Alleen wordt dit volgende
proces niet automatisch ingezet door Moeder Natuur,
zoals dat tot nog toe het geval is geweest. De psyche en
5
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De mens
is een mentaal
wezen en is dus een
mentale vorm van
materie.

Dat is wel iets speciaals, want heeft de mens tot nog toe
zelf zijn leven bepaald, als hij tot de keuze komt om verder te gaan in het evolutieproces, zal hij een gids moeten
hebben. Want hij weet niet hoe die ontwikkeling verlopen kan, hij is onkundig van wat hem te wachten staat.
Hij is zelf ook niet in staat om zijn lichaamsmaterie te
veranderen of te transformeren. En aangezien dat wel
moet gebeuren in zijn elektronen en atoomstructuren,
zal hij zich aan iemand moeten toevertrouwen die hem
het vak leert. De gids is hier het lila, de transformatiekracht of evolutiekracht. Als iemand met Haar op pad
gaat, dan kan hij verder komen in zijn streven om de
volgende stap te doen.
Die stap is snel gezet, maar de weg die volgt is wat langer.
Want dit is niet zomaar iets, het is werkelijk een stap
die leidt naar een totaal andere lichaamsstructuur. Ook
de psyche, de persoon van de mens, zal zich tegelijkertijd moeten gaan ontplooien zodat hij een zo krachtige
waarheidspsyche wordt, dat hij een nieuwe vorm kan
structureren van het lichaam van de mens, samen met
het lila licht.

H
de Natuur, die een helpster is van het lila, zijn diegenen
die de evolutie zover brengen dat er een mens is ontstaan. Dat gaat vanzelf, zij zorgen ervoor dat het allemaal
verloopt zoals dat past. Het spel zit zo in elkaar, dat een
mens gewoon een mens blijft, als hij niet zelf een volgende stap wil gaan zetten. Hoe zit dit in elkaar?
Een steen, een plant, een dier hebben geen mentaal.
Hoewel sommige dieren al enige mentale zaken kunnen
beheersen als voorbereiding op een mentaal lichaam, zijn
zij geen mentale wezens. Hun kern ligt in het vitale, zoals
dit bij een steen of de aarde in het fysieke ligt. Een mens
is een mentaal wezen, dat wil zeggen dat hij kan denken.
Het denken is een verdelend principe, het is altijd bezig
met tegenstellingen zoals goed en kwaad, mooi en lelijk,
groot en klein, meer en minder en noem zo nog maar
wat dingen op. Door die verdeeldheid is hij ook in staat
om ja of neen te zeggen tegen dingen die hij tegenkomt
in zijn leven. Zo is het met de ontwikkeling van de materie in de evolutie ook: als iemand een denken heeft,
zal hij zelf moeten bekijken of hij een verdere stap wil
nemen in de evolutie.
6

et waarheidswezen
Het waarheidswezen is in feite niets bijzonders.
Het is de mens op het toppunt van zijn kunnen. De mens
zoals hij nu leeft behoort nog tot de dierenwereld, zoals
Darwin al terecht opmerkte. Hij zal in een ontwikkeling
van materie die dierlijkheid moeten verliezen die neergelegd is in zijn lichaamsmaterie. Hij zal ook het mens
zijn ten volle moeten gaan beleven als een psychisch wezen, dat niet meer vanuit zijn mentaal de dingen doet,
maar vanuit zijn persoon, zijn zelf. De krachten die daar
omheen geschaard worden helpen mee om hem verder
te brengen. Deze krachten van de psyche liggen bij de
gewone mens meestal verstrooid en onbewust verspreid
over zijn hele lichaamsmaterie, in de modder en de duisternis daarvan. Want het lichaam van de mens is nog
onbewust, het is onvolmaakt, het kent zichzelf niet.
Het mentaal is arrogant, het denkt dat het de wereld kan
beheersen, het denkt ook dat het alles weet. Niets is minder waar. Het mentaal is geen kenvermogen, het is een
ordeningsprincipe. Het mentaal kan niet kennen, het
kan niet filosoferen omdat het om te beginnen al uitgaat
van veronderstellingen. Het mentaal kent de wereld niet,
het weet in feite niets. Wat het zegt klopt niet. Het gaat
uit van de verkeerde dingen. Dat komt omdat mensen
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het mentaal gebruiken voor dingen waar het niet voor is
gemaakt. Kennis kan alleen van de psyche komen. Dat
is het ware kenvermogen, en zodra de mens die het pad
van de ontwikkeling betreedt dit merkt, gaat hij zien dat
de psyche een veel betrouwbaarder instrument is om te
kennen dan het verstand. Al lopend op de weg blijft de
wereld hetzelfde, maar zijn hele subtielfysieke lichaam is
in verandering. Ook zijn ogen en zijn spraak, zijn reuk,
zijn gehoor, alles is in verandering. Want in de elektronen van dit lichaam vinden veranderingen plaats. Het
zwarte omhulsel van het elektron verdwijnt heel langzaam door straling van lila licht dat die zwarte korst van
onbewustheid smelt. Er komt dan ook steeds meer licht
uit het elektron tevoorschijn.
Licht is altijd licht van bewustzijn. En zo wordt de wandelaar op het pad van de ontwikkeling van de materie
ongemerkt bewuster, hij gaat meer bestaan, hij wordt
meer blij, hij ziet de wereld met andere ogen want de
materie van zijn ogen is veranderd. Er vinden kernfusieprocessen plaats in zijn subtiele atomen, dat zijn transformaties in zijn lichaamsmaterie.
Terwijl dit allemaal gaande is in zijn lichaam verzamelt
zijn psyche alle krachten die verstrooid lagen over de hele
lichaamsmaterie rondom zich, zodat hij krachtig wordt
en sterk, ziende en horende, en altijd luistert naar wat
het lila hem aangeeft om te doen. Want het lila is in dit
proces als de trainer van de wielrenner die hij gehoorzaamt omdat hij de Tour de France wilt winnen. Hier
gaat het om andere verworvenheden, die duizendmaal
gelukkiger maken dan het winnen van een fietstocht.
Maar ieder heeft zijn eigen hobby’s, ook hier.
Aan het einde van de eerste tocht is de mens een waarheidswezen geworden. Hij is een compleet mens. Hij
heeft een subtielfysiek lichaam dat helder is en dat getransformeerd is tot een waarheidslichaam van gouden
stof. Hij ziet waar hij vandaan gekomen is en waar hij
naar toe gaat in het leven. Hij is een eenheid geworden
met het lila zelf, de evolutiekracht, op een psychisch niveau. Hij is een universeel wezen geworden, dat ziet en
kent. Hij heeft de top van het mens-zijn bereikt. Hij is
zichzelf geworden, want de psyche is zijn persoon, zijn
zelf. De psyche is de speler met de materie van het lichaam. Het lichaam van de mens, waarin de geest verstopt zit. Hier wordt ook duidelijk dat materie niet alleen licht is, maar ook geest. Alle materie is geestmaterie.

D

e evolutie is niet ten einde;
de rede is niet het laatste woord
noch het redenerend dier de hoogste
vormgeving van de Natuur.
Zoals de mens uit het dier
is voortgekomen,
zo zal uit de mens
het waarheidswezen voortkomen.
Sri Aurobindo

D

e lila
Als de tocht zover is gekomen wordt dit symbolisch aangeduid als de aankomst van de psychische mens
op de top van de berg. Daar ontmoet hij de evolutiekracht, de lila in de psychische staat.
Maar er zijn nog grotere hoogten, nog diepere diepten te
verkennen. Als een mens eenmaal op de top is aangekomen, kan hij nog verder gaan. Want zijn subtielfysieke
materie is wel getransformeerd, maar nog niet de atomen van zijn oppervlaktelichaam. Elektronen bouwen
atomen, atomen bouwen moleculen, moleculen bouwen
cellen. Het gaat er nu om, om het mens-zijn volledig
te overstijgen en te komen boven ruimte en tijd. Niet
om daar te blijven, want de werelden daar waren al bekend, een mens komt er vandaan. Het gaat er om dat
diegene die bovenop de berg aankomt, niet meer alleen
omhoog gaat, maar rond gaat groeien. Daarbij gaat hij
alle werelden omvatten die er zijn, de Realiteit van de
Eenheid boven, de transcendente werelden, de universele werelden, tot in het hart van elektronen, fotonen, bosonen, alle deeltjes die er maar zijn, tot aan e-neutrino’s
toe. Alles wat materie is in zijn lichaam wordt veranderd
en getransformeerd naar een hoger plan, een hoger bewustzijn. Dat is de transformatie van de grofstoffelijke
7
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materie van de psychische mens. De psyche bereikt zijn
volledige ontplooiing door een lila psyche te zijn, hij
kan nu ook een lila wezen creëren op aarde. Want dat
was het leuke van de Ene daarboven die zich inkapselde
in duistere materie. Het was zijn vreugdespel op aarde,
waarmee hij een wezen zou worden dat volledig af was.
Een wezen op aarde, dat een evenbeeld is van de Ene
van boven, maar dan in de aardse stof. Dit vreugdespel
is persoonlijk voltooid als de volledige transformatie van
de lichaamsmaterie heeft plaatsgevonden. Dit lila wezen
beschikt over alle vermogens die daarin aanwezig waren
en er nu uit ontwikkeld zijn.
De lila, het nieuwe wezen is zelf nu klaar. Hij is geen
mens meer. Zijn evolutie is voltooid. Maar hij blijft
zijn vreugdespel wel spelen op aarde, want er is genoeg
materie aanwezig om verder te kunnen. De hele mensheid en alles wat er nog geboren wordt aan mensen op
aarde kunnen ook nog in ontwikkeling komen. En daar
alle soorten materie in ieder lichaam aanwezig zijn, kan
hij door zijn aanwezigheid, zijn ondersteuning en zijn
vreugde er zijn. En het er zijn werkt in op alle materie.
Waarheidswezen
• vereniging van materie
• transformatie van subtielfysieke lichaam
• er is nog een centrum waar je bent
• leeft in de waarheid
• eenheid in veelheid
• de twee in één, bewustzijn/bewustzijnskracht
• ware kennis van de psyche
• ware vrijheid van de materie
• de materie en de psyche zijn waar
• de psyche speelt het wereldspel van waarheid
• er kunnen regels en wetten zijn of niet
• niet zichtbaar, alleen voor het oog dat psychisch kijkt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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één wezen dat alles kent
kennis door identificatie
heeft een woning
alle zelven zijn een eenheid
alles is gericht op waarheid
waarheidsprincipe, waarheid
psychische macht over de subtielfysieke wereld
het lichaam is nog gebonden aan geboorte en dood
deels ego-loos
psyche is één met het lila

Want zijn materie bestaat uit lila zijn, lila bewustzijn en
lila vreugde, die inwerkt op alle materie die er is in dit
relatieve universum.
Zo mag duidelijk zijn geworden, dat evolutie geen
kwestie is van alleen uiterlijke vormen bestuderen. Er is
veel meer, het meeste wordt verwaarloosd bij de studie.
Wetenschappers beginnen niet bij het begin, maar aan
het einde van het evolutieproces. Dat zorgt ervoor dat
hun theorie nooit sluitend zal zijn. Hoewel hun verstand
met alle macht zal proberen de sluitende theorie die zij
erkennen te behouden. De werkelijkheid laat zich echter
anders zien. Dat zal ieder mens uiteindelijk toch moeten
ontdekken.

W

aarheidswezen - lila: enige kenmerken
Om inzicht in en gevoel te krijgen voor de verschillende kenmerken moet duidelijk zijn, dat de lila
slechts een intensivering van licht is als wezen. Hij heeft
dus ‘alle eigenschappen’ van het waarheidswezen, alleen
zien ze er anders uit Ze zijn van eenzelfde lichtsoort,
maar meer geïntensiveerd en veel helderder.

Lila
• eenheid van alle materie
• transformatie tot en met grofstoffelijke lichaam
• er is geen centrum meer, je bent overal
• leeft in de vreugde
• eenheid in verscheidenheid
• eenheid van alles
• de wijsheid van de vreugde
• de totale vrijheid van de materie
• de materie en de psyche zijn de vreugde
• de psyche en de materie beleven de instase
• er is geen enkele wet, ook materieel lichamelijk niet
• er is de mogelijkheid om een zichtbaar lichtwezen te
zijn met een lichaam van lichtmaterie
• één wezen dat alles is
• kennis door alles te zijn
• is geen woning of is alle woningen
• alles is het eigen zelf en de eigen materie
• alles is gericht op de oneindige eeuwige vreugde
• eenheidsprincipe, vreugde
• psychische macht en macht over alle materie
• niet gebonden aan geboorte of dood
• totaal ego-loos
• psyche en lichaam zijn een volmaakte eenheid, ook
met het lila
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De lijst op de vorige bladzijde is niet compleet, er zijn
te hooi en te gras wat dingen genomen die interessant
kunnen zijn voor de lezer. Het zijn aanduidingen, geen
mentaal gefixeerde rigide feiten. De lila wereld en de
waarheidswereld zijn zo anders dan het mentaal, dat ze
ook niet mentaal benaderd kunnen worden. Het nieuwe
wezen is uitgestegen boven het mens zijn, hij is geen
mens meer. Zoals het in de evolutie van de materie altijd
is gegaan, is er een geheel andere vorm ontstaan. Zoals
dieren en mensen elkaar niet kunnen begrijpen op een
mentale wijze, zo geldt dit eveneens voor dit nieuwe wezen. Alhoewel het waarheidswezen en de lila een volkomen kennis hebben van alle materie en dus ieder wezen
kennen in wie hij is, zal een mens lila wezens niet kunnen begrijpen. Zij zijn van een geheel andere orde.
In deze twee wezens is dus geen wezenlijk verschil, ook
niet in essentie. Zij zijn overgeschakeld naar een ander
bewustzijn met meer intensiteit en de vorm, het lichaam
heeft zich daaraan aangepast door een transformatie van
de materie.
De kwaliteiten van het waarheidswezen zijn groot en uitgebreid, maar de vermogens van de lila zijn allesomvattend. Het menselijke verstand kan niet eens bedenken
wat een lila allemaal zou kunnen. Dat ligt ver buiten het
bereik van dit verstand. Bovendien gaat het dan vooral
om het feit, dat dit wezen alle eigenschappen en mogelijkheden van de materie kent, zonder daar proeven
of anderszins voor te hoeven doen. Het hoeft ook geen
formules te kennen of te maken om te weten hoe het
een huis kan bouwen in minder dan een seconde, alleen
door zijn creatief vermogen, het vuur. Het kan atoomstructuren veranderen in geen tijd, het kan overal zijn
zonder van de plek weg te gaan waar het staat. En alles
gaat automatisch, vanzelf. Het instrument van de visiewil, het creatieve vuur, werkt onzichtbaar en ongemerkt
in alles wat de lila doet.
De lila is in de ogen van het mentaal vaak dom. Dat
wordt veroorzaakt door het vermogen van versluiering
en ontsluiering van kennis. Alle kennis ligt opgeslagen in
de lichtmaterie van het lichaam van de lila, en deze kan
moeiteloos gebruikt worden wanneer dit past. Het leuke
is wel, dat hij dus een wijze kan zijn en tegelijkertijd een
domkop.
Het lila zou gemakkelijker door mensen worden geaccepteerd als het wonderen deed. Meestal begint hij daar
niet aan. Het gaat om een ontwikkeling van materie

I

k ben de ene die alles is
de koning en de paria
de rivieren en de aria
de zeeën en de oceanen
de golven en hun onderstromen,
de wind en de zon en de maan en de
sterren
de zieke en de lijdende mens
het stervende dier in de koude winter,
de stem die nooit meer zingen zal
de luchtballon en de rode bal.
Ik ben de Ene die alles is.
The Artists Suprolo

en niet om wonderen, het gaat om de eenvoud en de
vreugde die de basis zijn van alles wat bestaat. Want was
er geen vreugdematerie, dan zouden de aarde en het universum niet geschapen zijn.
Zo is er waarschijnlijk voor wie dit wil nog wel iets te
ontdekken over evolutie en alles wat daarmee samenhangt.

Foto’s bij dit artikel
• Steen 09-06-2012
• Xanthoceras sorbifolium 29-08- 2009
• Helix aspersa 05-11-2009
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Sciurus vulgaris

Rode of gewone eekhoorn

Dier
van het
seizoen

De acrobaat in het vitale

Dank zij zijn lichtgewicht skelet en zijn lange nagels is de eekhoorn een topsportfiguur. Als hij op de grond zit kan hij tientallen meters verspringen. Hij
kan van boom naar boom vliegen en ziet er dan uit als een zwevend object.
Met al zijn ledematen uitgespreid gebruikt hij zijn staart zowel om zijn evenwicht te bewaren als om tot parachute te dienen. Hij kan in een ommezien een
boom beklimmen en bovendien is hij een uitstekend zwemmer. Dat is zo ongeveer de etalage van zijn kunnen op sportgebied. Als een nietsvermoedende
wandelaar op de Pauwekroon rondloopt, kan hij een onverwachte rode flits
waarnemen die snel van boom naar boom schiet. Dan is het de eekhoorn die
hij even mag bewonderen.
Veel aardiger nog is een ontmoeting, waarbij de eekhoorn zich onbespied
waant. Hij loopt dan onbevangen en heel rustig op vier poten rond, altijd op
zoek naar voedsel. Soms knabbelt hij aan een paddenstoel. Of hij staat rechtop
en doet zich tegoed aan een beukennootje of de zaden van een dennenappel.
10
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Zijn fraaie pluimstaart staat dan als een soort contragewicht recht omhoog.
Op zo’n moment geniet hij van zijn eekhoorn-zijn, van het mooie weer en het
landschap dat voor hem slechts een vorm van eten is.
De eekhoorn is uitgerust met een flinke portie durf. Hij is niet bang om in
huizen binnen te gaan als daar iets lekkers te halen valt. Ook is hij niet bang
om zijn nest te maken daar waar mensen vaak verkeren. Zo huisde hij eens in
de rozenstruik ‘New Dawn’ waar zomers onder gegeten wordt. De eekhoorn
had natuurlijk allang in de gaten, dat daar heel wat lekker eten moeiteloos te
vinden was. Aan een praktisch gevoel voor gemak gecombineerd met lekker
smakende maaltijden ontbreekt het hem niet.

Zo leeft de eekhoorn op de Pauwekroon een redelijk heerlijk eekhoornleven,
zonder al te grote bedreigingen. Hij is een knager en heeft daar ook de mogelijkheid een flinke wintervoorraad dennenappels en bessen en nootjes aan te
leggen. Maar meer nog dan het knaagbewustzijn dat hij vertegenwoordigt in
de menselijke atomen is hij ook de lenige en vurige verspringer, de soepele,
flamboyante lichtflits, de behendige, dappere klimmer en vooral de charmante
en gepassioneerde acrobaat van de vitale werelden. Zijn mentaalfysieke gratie
is onovertroffen, zijn vurigheid is als een vlammende zon die straalt in werelden van stilte en onaantastbaarheid.
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De gastronomie
van de groenten
Over ecochefs en gastrobotanici

F

ernando del Cerro en Rodrigo de la Calle zijn twee
koks die wonen en werken in de streek rond Aranjuez in Spanje, ongeveer 47 kilometer ten zuiden van
Madrid. Zij worden ook wel eco-chefs genoemd, of gastrobotanici. Zij werken met een filosofie die geworteld is
in de idee, dat de plaatselijke producten die ieder seizoen
biedt alle mogelijkheden geven om een heerlijke maaltijd
voor te schotelen aan de bezoekers en gasten van hun
restaurant.
De opvatting over lokale producten typeert de restaurants
waar Fernando del Cerro en Rodrigo
de la Calle hun kokskunsten tentoonspreiden. Goed voedsel, gezond
voedsel en alles wat eten boeiend en
spannend maakt hebben zij in huis.
Hun gastronomische keuken is gevuld met groenten en planten uit
hun groentetuinen, waar zij zelf bepalen wat er groeit en hoe het groeit.
De vader van Fernando is ook kok
geweest en zijn broer Armando is
sommelier in het restaurant van
zijn broer. Zij bei-

◄ Rodrigo de la Calle
[Foto: Cristóbal Manuel, El Pais 19-01-2012]
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den zijn de uitvinders van de exquise
aardappelkoeken die geserveerd worden op de eerste verdieping van het
restaurant. Hier wordt ingespeeld op
een moderne wijze van eten, gezond
en lekker.
Maar er is meer: het voedsel wordt
als een kunstwerk op het bord gerangschikt en die kunstmatige
werken zorgen er voor dat het opgediende voedsel een decadentie uitstraalt die nogal algemeen is geworden in de huidige tijd, evenals dat
in de modewereld het geval is. Het
voedsel is geen doel meer op zich,
het moet van alles doen bij de eter,
vooral de bewondering opwekken
voor de kok.

R

estaurants
Het restaurant van Rodrigo
de la Calle heet ‘De la Calle’ en is
gelegen in Aranjuez. Het ligt een
half uurtje rijden met de auto van
Madrid af en draagt al twintig jaar
een Michelin-ster alsof dat niets is.
Deze eetgelegenheid is voor veel
mensen in de omgeving maar ook
ver daarbuiten een nieuw mekka van
de gastronomie geworden. Het ligt
in een streek, die door veel mensen
‘de beste en mooiste groentetuin
van Europa’ wordt genoemd. Het is
het vruchtbare epicentrum en middelpunt van Spanje, waar heel veel
kleine groentekwekers uit de streek
enorm hun best doen om de oorspronkelijke groenten die daar al van
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oudsher worden gekweekt in al hun
verschillende variëteiten te behouden. De twee koks nemen van deze
bescheiden kwekers ook verse groenten af, ofschoon beiden ook een eigen moestuin hebben. Deze tuinders
worden ook op de menukaart van de
beide chef-koks vermeld.
Het restaurant van Fernando del
Cerro heet ‘Casa José’ en is eveneens
gelegen in Aranjuez.
De kookkunst van de twee chefkoks laat nog een ander aspect zien
dan alleen de decadentie die neergelegd wordt in het voedsel. Zij
ondersteunen met de filosofie die
zij in hun restaurants uitdragen ook
de tuinbouw in het hele gebied. De
boeren die daar werken kunnen hun
ecologische kwaliteitsgroenten leveren aan de restaurants, waardoor zij
zich kunnen verzekeren van een gemiddeld bestaan. Zo levert het dure
voedsel toch ook nog wat op voor de
boerenstand in Aranjuez.
Op deze wijze werken de chef-koks
mee aan de welvaart van het gebied,
dat op dit moment ongeveer 56.000
inwoners heeft. Het ‘Kilometer 0’
concept, groenten betrekken uit de
directe omgeving, wordt door beiden onderschreven maar Rodrigo
houdt zich er niet zo strikt aan.

R

odrigo de la Calle
Rodrigo de la Calle is geboren
in Madrid in 1976. Hij heeft als
lijfspreuk; ‘Koken is een daad van
liefde’. Hij bedoelt daarmee dat hij
een persoon is die zich vervuld voelt
door voor anderen te koken. Hij
ziet er dan ook goedlachs en vrolijk
uit, hij heeft plezier in zijn werk.
Hij heeft er vooral plezier in om in
zijn groentetuin te zijn waar hij de
kwaliteit van de groenten keurt en

ook zorgt dat ze steeds beter van
kwaliteit worden. Zo wordt het restaurant waar hij kookt een eldorado
voor gastronomen die graag wat
betalen voor zijn voedselkunstwerken. Hij houdt zich niet helemaal
aan het concept ‘Kilometer 0’ want
zijn groenten komen van overal uit
Spanje. Zijn moestuin ligt in Elche,
in de provincie Alicante. Daar cultiveert hij zijn citrusvruchten.

F

ernando del Cerro
Fernando del Cerro, die in 1970
in Aranjuez is geboren, heeft een
leuke vergelijking van zijn groenten
met een auto: „Als je het hebt over
een Mercedes-Benz bijvoorbeeld,
spreek je niet alleen over de snelheid, over zijn motorvermogen, over
het chassis of over de wielen en remmen. Neen, je spreekt vooral over de
auto op zich, over het genoegen dat
het geeft om hem te besturen. En zo
is het ook met de groenten die ik gebruik om eten te bereiden. Het gaat
om het genoegen van het eten van
groenten en dat op zich is smakelijk
en prettig.” Daarbij is het ook nog
gezond en lekker, maar dat staat niet
voorop. Hij wil graag dat mensen
niet eten om te eten, maar dat zij
genoegen beleven aan de manier waarop het eten
is klaargemaakt.

Fernando woont heden ten dage nog
steeds in zijn ouderlijk huis waar ook
zijn restaurant Casa José is gevestigd.
Zijn ouders hebben daar ook altijd
het restaurant gehad, in het huis zelf.
Zijn broer werkt bij hem als sommelier.
Fernando del Cerro wordt geïnspireerd door de keuken van emoties
van Frédy Girardet, een heel bekende Zwitserse chef-kok die kookte in
de Franse traditie. Hij wordt door
velen beschouwd als de grootste chef
van de twintigste eeuw. Hij had een
restaurant nabij Lausanne met drie
Michelin-sterren. Fernando’s lijfspreuk is: ‘Het koken moet je doen
met je vijf zintuigen’.
Zowel Rodrigo als Fernando zijn
beiden de koningen van de ‘haute
cuisine’ in Real Sitio de Aranjuez.

Fernando del Cerro ►
[Bron: casajose.es]
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Hij houdt zich aan het ‘Kilometer
0’ concept, door altijd groenten te
gebruiken uit de directe omgeving,
‘de nabije keuken’ zoals hij dat zelf
noemt. Vandaar dat zijn moestuin
vlakbij het restaurant is.
Beiden chef-koks vullen elkaar aan
in hun beroep hoewel zij allebei opteren voor groenten van de streek.
Beide koks hebben een grote passie voor het koken, vooral voor het
klaarmaken van de zogenaamde traditionele keuken waarin kool, wortelen, rapen, erwten en peulen de
hoofdschotel zijn.
Het interessante van deze koks is, dat
zij proberen de eenvoud van vroeger
terug te halen naar nu, en daar slagen zij ook wel in. Maar daarnaast
zoeken zij een ingewikkeldheid in
het bereiden van de schotels die
nogal kunstmatig en helemaal niet
eenvoudig aandoet. Wie de minutieuze schoteltjes ziet op het bord
durft er bijna niet meer van te gaan
eten. Het is een gepruts met het eten
tot in het oneindige. Het doet dan
meteen aan alsof de eigen smaak
van de groenten verloren is gegaan
en dat alleen de smaak van de kok
aan het voedsel hangt. Zij leggen
dus een sterke druk op de eter om

hun creaties lekker en mooi te vinden. Dat haalt de aandacht weg van
het voedsel op zich. Hoewel de chefkoks pretenderen dat het voedsel het
belangrijkst is, is aan de schotels heel
duidelijk te zien dat zij de hoofdrol
spelen bij elk gerecht. En dat moet
de gastronoom wel heel duidelijk
hebben als hij het voedsel tot zich
neemt.

G

roenten als juwelen
In de Michelingids staan de
restaurants van beiden met een ster.
Er wordt vermeld dat er groenten
worden gebruikt uit de traditionele
keuken op een nieuwe, moderne
wijze. Maar ook staat er uitdrukkelijk bij dat het groenten zijn uit
de streek, wat een speciale charme
geeft aan de beide restaurants. De
chef-koks beschouwen de producten
waarmee zij werken als juwelen en
sieraden die zij met veel zorg behandelen. Het zijn als het ware rituelen
om ze te wassen, schoon te maken,
ze op een ingenieuze manier te snijden als waren zij mode-ontwerpers.
Of ook om ze te draperen in
verschillende lagen en op verschillende wijzen, zodat er
een waar

kunstwerk ontstaat. Dat doet heel
gemaniëreerd aan en voor een bepaald publiek zal dit niet aantrekkelijk zijn, hoewel zij wel gezond en
traditioneel voedsel zouden appreciëren.

D

e gastrobotanica
Over Rodrigo de la Calle
wordt heel lovend gesproken in de
Michelingids. Zijn kunsten achter
het fornuis worden als zeer talentvol
bestempeld. Hij creëert oesters van
groenten die toch naar de zee smaken. Met de groenten van Aranjuez
componeert hij hele kleurrijke mozaïeken op het bord en zijn steak
tartaar bestaat uit groenten.
Zijn keuken is gebaseerd op de
gastrobotanica. Hij is een jonge,
avant-gardistische kok van de hautecuisine.
Gastrobotanica wil in het kort zeggen dat er onderzoek wordt gedaan
naar de verschillende soorten groenten uit het plantenrijk.
Daarbij hoort het bestuderen van de componenten zoals wortels,
hoogte van de plant,
blad, bloemen, vruchten en zaad ten

Schoteltje van Rodrigo de la Calle ‘filamentos de lombarda, lechuga de tierra y calamar’
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dienste van het gebruik in de gastronomie. Het project dat daarvoor
in het leven is geroepen is ruim van
opzet en innovatief en het is speciaal gericht op de gastronomische
effecten. Het is een open project en
een ieder die interesse heeft in gastronomie kan zijn bijdrage er aan
leveren. Het wordt ‘De keuken van
Kilometer 0’ genoemd, omdat het
beoogt dat de groenten niet van ver
hoeven te komen om geconsumeerd
te worden. Ze zijn onder handbereik. Een leuk streven dat zeker navolging verdient.
Rodrigo specialiseert zich in groentendelicatessen die met namen worden genoemd als citruskaviaar, diepvrieskruiden of algen.
Hij doet veel experimenten met
citrusvruchten gekweekt door
Santiago Orts, een bioloog die zich
ook met gastronomie bezighoudt.
Er zijn al verschillende nieuwe soorten gekweekt die hij gebruikt in
zijn schotels. Ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe groenten
uit de woestijn met namen als: camarojas, linsones, algazul. Naast de
goede kwaliteit en de aparte smaken
die deze nieuwe groenten brengen in
de keuken, zijn het ook producten
die een meerwaarde hebben vanwege hun ongekende smaak en geur
en ook door hun textuur.
Ze zijn nog nergens
op de markt, ze

worden alleen gebruikt in de restaurants van Rodrigo en Fernando.
De chef-koks zijn wel avontuurlijk
aangelegd en doen aan onderzoek
en experiment. Dat brengt spanning
in hun leven en dat zoeken zij ook,
nieuwe dingen trekken hen aan en
zij zijn altijd in hun keukens aan het
proberen wat nieuwe en aantrekkelijke combinaties zijn in de groentewereld. Op deze wijze trekken ze
ook klanten in hun restaurants aan.
Zij staan open voor alles wat hun
restaurant en het daarbij behorende
voedsel kan verbeteren. Dat is een
leuke mentaliteit voor koks, het gerecht zal niet zo gauw vervelen. Voor
je het weet staat er al weer iets anders
op de menukaart, want geen seizoen
is hetzelfde. Een gast moet dan ook
geen aardbeiensaus vragen als het
november is. Alleen in april en mei
worden kersverse aardbeien geserveerd, grote fresónes en kleine fresas.

D

e moestuin
De tuin van Fernando del
Cerro is gelegen te midden van de
historisch belangrijke renaissancemoestuin van El Picotajo van 2000
hectare groot. Zij ligt in de meest
vruchtbare gebieden van Spanje.

Het cultuurlandschap van Aranjuez
is door de Unesco verklaard tot cultureel patrimonium van de mensheid, een werelderfgoed van cultuur.
Werkelijk alles kan daar groeien, of
het nu uit het Oosten of het Westen
komt.
Deze moestuin is beroemd geworden door zijn inlandse aardbei met
een zeer delicate smaak en textuur.
Een andere aardbeivariëteit is de
mariguín, een zeer resistente aardbei
afkomstig uit Amerika. Ook de buitengewoon lekkere groene asperge
komt uit deze moestuin. Deze werd
in de achttiende eeuw uit Nederland
naar Aranjuez gebracht door de bekende van oorsprong Franse tuinier
Pablo Boutelou. Deze moestuin was
in die tijd bedoeld als een plaats
waar groenten uit Amerika konden
acclimatiseren en er werden ook experimenten mee gedaan. Het is een
moestuin die gelegen is op een heel
cruciaal punt, tussen twee grote rivieren: de Taag en de Jarama. Dat
maakt de grond daar zeer vruchtbaar
en rijk, wat niet overal in Spanje het
geval is. Door Karel de Vierde van
Spanje werd deze uiterst vruchtbare
tuin als heel nuttig gezien. Hij had
bovendien zijn zomerresidentie daar
in de buurt en de plaats werd dan
ook wel ‘Real Sitio’ de Aranjuez genoemd. En voordat hij de troon
besteeg werd het een koninklijke moestuin die

Schotel van Fernando del Cerro
[Foto: Carlos Rosillo
uit artikel ‘Con la verdura por delante’ - El Pais 19-01-2012]
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heden ten dage de naam ‘Tuin van
de Prins’ draagt.
Wat heeft Fernando zoal in het
stukje moestuin staan dat aan hem
is afgestaan? Vooral rode snijbieten,
erwtjes, peultjes uit Afrika die heel
knapperig zijn, en zeker zes verschillende soorten kropsla. Ook zijn er
in de moestuin van Fernando wat
Aziatische groenten te vinden die
vooral dienen als zijn inspiratie voor
de opmaak van het voedsel. Zo is
er daikon, een Japanse knolraap,
Chinese kool en pak choi, ook een
soort kropsla. Als een van de weinige
chef-koks in Spanje verwerkt hij de
witte kimchi, een Koreaanse specialiteit die gebaseerd is op de fermentatie van de knolraap met water en
zout. Hij leerde deze techniek van
een Belgisch-Koreaanse chef-kok en
experimenteert daar nu mee met de
knolrapen van Aranjuez.

D

e opmaak van de schotels
De bedoeling van Rodrigo de
la Calle is dat de eters de kleur, geur
en smaak van Aranjuez op hun bord
kunnen proeven.
Soms gaat hij dan ook met zijn klanten naar de moestuin, waar ze dan
de groenten uit mogen zoeken die
ze later op hun bord zien liggen. Hij
beklaagt zich wel over de keuzes die
klanten maken.
Sommige groenten zijn uit de mode
en dat betreurt hij zeer. Kool, rode
kool, Brusselse kool of bloemkool
zijn helemaal niet meer gevraagd.
Tegenwoordig wil iedereen broccoli
en groenten die als niet kankerverwekkend en zelfs als kankerwerendbekend staan. Toch blijft hij in zijn
menu’s kool verwerken, want deze
zijn heel sappig, knapperig en geven
een leuke structuur op het bord.

Fernando del Cerro in zijn moestuin in Aranjuez
[Foto: Carlos Rosillo uit ‘Con la verdura por delante’ - El Pais 19-01-2012]
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Hij heeft twee moestuinen: zijn familiemoestuin en de moestuin van
Elche in Valencia aan de zee. Daar
groeien dadels en citrusvruchten die
de basis vormen van zijn creaties in
de keuken. Samen met zijn vriend
en bioloog Santiago Orts verzorgt
hij alles en experimenteert hij in
deze moestuin. Op deze wijze werkt
Santiago met hem mee in de wereld
van de keuken vol groen en groenten.
Op de menukaart in het restaurant
van Rodrigo staat altijd vermeld
wat de ingrediënten van het gerecht
zijn en de datum van de creatie ervan. Nogal wrang zegt hij dan nog:
„Later zien we overal kopieën van de
gerechten in heel Spanje. Ze worden
dan aangeprezen als een nieuwigheidje.”

K

orte recepten op Twitter
Rodrigo zet iedere week korte
receptjes op Twitter, die bestaan uit
groenten, kruiden en vruchten als
hoofdingrediënten. Dit doet hij om
zijn producten bekend te maken en
zijn werk een smaak van moderniteit te geven. Hij probeert daarmee
om mensen te bereiken die het belangrijk vinden om groenten van
eigen bodem te eten en behorend
bij het jaargetijde waarin ze worden geoogst. Hij geeft ook methoden om deze groenten zo gezond en
goed mogelijk te prepareren. Op die
manier maakt hij de vele mogelijkheden bekend van de verschillende
groenten via eenvoudige recepten,
die vlug te bereiden zijn, gezond zijn
en tevens rijk zijn aan vitaminen.
En hij begeeft zich veel in het sociale
leven, zodat mensen hem ook persoonlijk leren kennen.
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H

et belang van eten
Eten is zeer belangrijk voor
een mens. Zonder eten kan hij niet
leven. Daarom is van oudsher al
door vele koks met eten geëxperimenteerd. Het eten wordt dan ook
steeds belangrijker in het leven van
mensen. De koks spelen daarop in
door met steeds nieuwe creaties te
komen die het oog en de tong moeten strelen. Dat voedsel zodanig
wordt klaargemaakt dat het er lekker uitziet en uitnodigt om toe te
happen is normaal. Maar dat van
voedsel hele kunstwerken worden
geproduceerd is niet normaal. Het
doet heel decadent en overdreven
aan als iemand een beetje eten op
zijn bord krijgt van wat blokjes kaas,
twee schijfjes tomaat en een slinger
van kool die de twee zaken verbindt.
Een werkman kan daar zijn maag
niet mee vullen. Dus zijn deze restaurants alleen geschikt voor mensen die aan de lijn doen of niet veel
eten en vooral veel geld in hun portemonnee hebben. Want de prijzen
in dit soort restaurants zijn nogal
hoog voor gemiddelde begrippen,
voor € 50 tot € 75 is er een eenvoudige maaltijd zonder wijn en voorgerecht.
De chef-koks stimuleren logischerwijze het belang van het eten. Zij
zijn erbij gebaat. Van een kok is niet
te verwachten dat hij zich zal bezighouden met te bekijken hoe hij ooit
een mens in ontwikkeling zal kunnen zijn die er op uit is
om zelfvoorzienend
te zijn in alle opzichten, ook wat
betreft het eten.
Zijn leven hangt
er van af, hij verdient er geld mee om
zelf te kunnen eten.

In de lilaca is het streven om niet
meer zo te hangen aan eten en alles wat daarmee samenhangt. Eten
is een noodzakelijkheid maar een
lilacus is er meer op gericht om zijn
lichaamsmaterie zodanig te laten
ontwikkelen, dat de voedselbehoefte
sterk afneemt en hij alleen eet wat
noodzakelijk is om zijn lichaam in
stand te houden zolang dit nog nodig is. Dit voedsel is uiteraard ook
smakelijk en lekker om tot zich te
nemen. Uiteindelijk zal hij een wezen worden, dat geen voedsel meer
nodig heeft omdat hij zijn voedsel
zelf uit energie uit de omgeving kan
opwerken. Dat scheelt heel veel in
tijd, want ga maar na wat er allemaal
wegvalt: het boodschappen doen,
het eten opbergen, het eten tevoorschijn halen om klaar te maken, het nuttigen van het
eten, het schoonmaken

van alles wat gebruikt is bij het eten,
het weggooien van voedselafval en
verpakkingen, het naar het toilet
gaan, en noem maar op.
De tegenstelling is dat deze chefkoks heel veel tijd steken in het opmaken van de schotels, dat kost uren
tijd. Zij doen het graag, en zij doen
het leuk, maar het is wel iets wat uiteindelijk toch overbodig zal worden
voor een mens.
Hoewel....ook een wezen dat geen
voedsel meer nodig heeft om te leven, kan voor de grap wel eens gaan
genieten van een copieuze maaltijd
bij een chef-kok die plezier heeft in
het klaarmaken van maaltijden voor
anderen.

Aardbeien uit Aranjuez
Bron: Blog gastronómico personal de Juan Echanove
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De Saaie Villatuin

D

e Saaie Villatuin in vak 5 heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Alleen de naamgeving
roept al vragen op, want hoe is deze tuin aan zijn naam
gekomen?
Bij de bouw van Heliodoor in 2005 is er nog niets, alleen aarde met gras en onkruid. Het plan is van dit stuk
grond een gebied te maken dat een overgang vormt van
tuin naar bos. Want bij Heliodoor is een Zonnetuin aangelegd, en vandaar uit is er zicht op het bos in vak 5.
Na enig zoeken worden er planten aangekocht en is de
tuin opeens een soort stadstuin geworden. Een nette
tuin vol mooie planten die je wel in villatuinen aantreft.
Nogal gekunsteld netjes. Helemaal geen overgang tussen
tuin en bos.
Zo wordt op een dag deze tuin de Saaie Villatuin genoemd. Niemand is tevreden met deze naam, maar hij
blijft. De planten worden er allemaal uitgehaald en verhuizen naar andere oorden op de Pauwekroon.
18

De tuin verwildert en hij is heel lastig bij te houden.
Als er ergens oorlogen hebben gewoed is het in de Saaie
Villatuin. Niemand heeft ooit zin om al dat gras en andere ongewenste vegetatie die daar welig groeit, er uit te
halen. Het blijft een ramp dit stuk tuin te onderhouden.
Na enige jaren komt er een initiatief om toch nog iets
te maken van dit stukje verwilderde grond tegenover
Heliodoor. Er worden enkele bomen langs de bosrand
geplant en wat Clerodendrons. Ook brem, Cytisus scoparius, wordt er gezet. Verder komen er wat bodembedekkers
in de hoop dat deze al het onkruid zullen overwoekeren.
Misschien dat er dan wat minder onderhoud is aan de
Saaie Villatuin?
De jaren verstrijken en het is het jaar 2012 geworden. Er
is van alles in de Saaie Villatuin veranderd. En iedere keer
dat er iets wordt veranderd, wordt de tuin meer wat hij
zal kunnen zijn. Wat ooit een wildernis was is nu een lust
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◄ Hieracium aurantiacum
oranje havikskruid

voor het oog. De bomen gedijen daar goed en er staat
vooral Houttuynia cordata die serieus probeert om alle
grond te veroveren die hij maar kan krijgen. Alles moet
daar voor wijken. Het oranje havikskruid, Hieracium aurantiacum, laat zijn op hoge stengels staande bloempjes
zien. Het resultaat is heel leuk om te zien, want na zeven
jaar strijd is er nu eindelijk een tuin ontstaan, die werkelijk een overgangsgebied is tussen tuin en bos. Er is ook
vrij weinig aan te onderhouden, het is duidelijk wat daar
wel of niet mag groeien.
Wat er staat groeit en bloeit en heeft het er naar de zin. De
Himalayaceders, Cedrus deodora, spreiden hun elegante
takken uit over de tuin, zij zijn zomer en winter groen.
Daar tussendoor staat bijna ongemerkt de Kniklader op
zijn plekje met de steun voor de grijper en even verderop
de Zonnebus. Zij staan geparkeerd op grastegels. Zij zijn
vaste bewoners van de Saaie Villatuin, helemaal omringd
door groen.

Clerodendron trichotonum forgesii ruikt heerlijk als hij in
bloei staat en verspreidt zijn parfum door de gehele Saaie
Villatuin. Een stel Cornus stolonifera ‘Flaviramea’ vrolijken het geheel ook nog op.
De heldergele rondingen van de banden die er zijn neergelegd verbeelden de zon. Ze benadrukken de naam van
Heliodoor dat aan de overkant staat, een naam die ‘geschenk van de zon’ betekent. Dit alles maakt de Saaie
Villatuin tot een levendige, rustgevende en actieve tuin,
die geworden is tot wat ze moest zijn: een natuurlijke
overgang tussen tuin en bos. Haar oorspronkelijke naam
heeft ze echter altijd behouden. Het is en blijft ‘De Saaie
Villatuin’.
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Ovo
Een creatie van Odeaubois

Tekst: kunstredactie

© ACT lighting design
Foto Lucia Carretero

Soms is er een kunstzinnig bouwwerk dat op slag de aandacht trekt.
Dat is ook het geval met Ovo, een creatie van Mostafa Hadi en
Pol Marchandise, dat al een paar jaar door de wereld toert. Het is
in oorsprong door de bouwers een Ovoïde genoemd, gemaakt van
Accoya® in een haarnet-eivorm. Voor de toer is er led-licht in aangebracht. Het is een heel spektakel om dit werk te zien oplichten in
de duisternis, want het moet wel donker zijn wil het spectaculaire
aspect tot zijn recht komen. Veel mensen vinden dit licht in een
nachtelijke sfeer, de proporties, het materiaal, en alles wat dit biedt,
aantrekkelijk en de creatie daarom een fraai kunstwerk.
20
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In april van dit jaar was Ovo te zien tijdens de Light+Build
ing vakbeurs in Frankfurt, Duitsland. Momenteel is Ovo
te gast in Beijing, in het Ditan Park. Een permanente
(tweede) installatie is sinds 2011 te zien in Istanboel,
Turkije, op het Marmara Forum. Voor de Ovo in
Istanboel neemt ook Hout van Steenberge uit Zottegem
deel aan het project. Zij leveren het Accoyahout.

T

immerman en beeldhouwer
Mostafa Hadi is een jonge Vlaamse expert in cad
(computer aided design) met een grote voorliefde voor
hout. Hij heeft zichzelf het timmermansvak geleerd maar
is heel mathematisch aangelegd. Hij is altijd geboeid
geweest door vormen die de natuur voortbrengt maar
ook door wiskundige structuren. In dit geval een ideale
combinatie, waardoor hij de houtstructuren die zullen
worden gecreëerd gemakkelijk eerst op de computer kan
uitwerken. Hij let vooral ook op de ecologische aspecten
bij het gebruik van materialen.
Pol Marchandise is van huis uit een gediplomeerd psycholoog die werkt met creatieve expressie en kunsttherapie. Ook hij is altijd aangetrokken geweest door hout.
Vooral door de aanblik ervan, de geur en zoals het aanvoelt. Ook de structuur van hout en het milieuaspect
boeit hem. Zo wordt hij uiteindelijk timmerman en leert
hij Mostafa Hadi kennen. Die twee vinden elkaar meteen in hun hartstocht voor de natuur en de universele
biologische vormen. Hun samenwerking is een feit. Hun
werk is een combinatie van techniek en schoonheid.
Zij werken in Hennuyères, Hainaut in België.

D

e inspiratiebron
Op een dag, nu een jaar of tien geleden, zijn ze
beiden bezig een dak van een oude vergeten kapel in een
Brusselse randgemeente op te knappen. Zij raken gefascineerd door de structuur ervan, de rondingen, het ritme, het verfijnde frame. Het is een oud Zollinger 1 raamwerk, dat heel licht van gewicht is maar toch heel stevig.
Door deze structuur komt Mostafa Hadi op het idee van
wat hij het haarnet-ei noemt. Deze technische constructies voeren hen naar vele natuurlijke ovale vormen zoals bloemknoppen, pijnappels en andere spiraalvormige
houtvormen. Zij noemen dit een ovoide, een bekende
driedimensionale mathematische eivormige figuur.
1 F riedrich Zollinger is een Duitse architect en stedebouwkundige. Hij overleed in 1945.

O

deauBois
Marchandise en Hadi gaan onder de naam
Odeaubois, wat ‘Ode aan het hout’ betekent, houten
sculpturen maken met de natuur als inspiratiebron.
Hun motto is: ‘The idea is in nature’. Odeaubois wil de
schoonheid en elegantie van de natuur en al dat er leeft
in het universum tot expressie brengen in houten beeldhouwwerken. Ecologie speelt een grote rol. Het ovoide
is voor hen beiden vrij vertaald een heel universeel en
optimistisch symbool, wat hoop geeft op een mooie
toekomst. In hun kunstwerken is dan ook alles terug te
vinden van de natuur: voor de schelpvormige sculpturen kijken zij naar dat wat de zee voorbrengt, de ovoidevormige sculpturen kijken ze af bij de sterrenstelsels en
het DNA-molecuul. Alle sculpturen hebben met elkaar
gemeen dat ze zijn samengesteld uit netvormig, gebogen
accoyahout, wat al wijst op een heel specifiek patroon
wat de kunstenaars volgen. Zij werken vanuit hun onderbewuste materie, waar juist dit patroon is neergelegd.
Zij zijn geboeid door een basisstructuur, die vertelt dat
zij werken vanuit hun mentaal fysiek vitaal materiële lichaam. Dat is een oppervlaktebewustzijn waarin juist die
specifieke patronen van het DNA-molecuul zijn neergelegd. In feite is dit zeer humoristisch.

G

eschiedenis van de ovoïde
Het eerste haarnet-ei noemden Hadi en
Marchandise ‘het universele ei’. Op dat moment hebben zij waarschijnlijk geen idee dat dit houten ei hen
geen windeieren zal leggen. Er komt een groter ei van
grenenhout met de afmetingen 6,8 bij 5 meter. Het netwerk bestaat uit 24 dubbele spiralen. De afmetingen en
proporties zijn gebaseerd op de gulden snede, al bekend
uit de oude Griekse mathematica.
Er wordt voornamelijk in België geëxposeerd onder
andere in Namur en bij de Luxemburgse ambassade in
Brussel. De houten ovoïden zijn mooi om te zien maar
ze trekken niet de aandacht van de wereld.
In 2010 wordt het ‘ovoid’ voorzien van licht, waardoor
het kunstwerk een totaal andere dimensie krijgt. In
ieder net van het ei wordt een multi color led-lampje
gemonteerd. Er is daarbij een samenwerking met ACT
Lightning Design, Osram en Traxin Technologies en
Odeaubois. In totaal verbruikt de ovoid tijdens één show
slechts 700W, terwijl normale verlichting drie keer zo
veel zou gebruiken. Het wordt dan ook meer een hoogstandje van led verlichtingswerk dan iets anders, want bij
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deze verlichting gaat het er vooral om de led-techniek
van deze ‘light emitting diode’ te laten zien aan het grote
publiek.
De installatie krijgt de naam ‘Ovo’ en wordt in deze
vorm als eerste gepresenteerd op 8 december 2010 tijdens het ‘Fête des Lumières’ in Lyon, Frankrijk. Het hele
kunstwerk bestaat uit de houten ovale vorm van accoyahout dat is geplaatst in een langwerpige ondiepe bak van
100 m2. Deze bak is gevuld met twee centimeter water.
In de installatie is een waterverdamper aangebracht, die
vanuit de ovale vorm een mist laat ontstaan, die mee
kleurt met de led-lampen. Gekleurde mistflarden waaieren door het net en door de opening boven naar buiten.
Er zijn daarbij akoestische geluiden te horen.
Als de avond valt, wordt de ovoïde weerspiegeld in het
wateroppervlak. Aan twee zijden is een ingang gemaakt
in de Ovo. Bezoekers kunnen het interieur van het haarnet-ei betreden door over rubberen matten als het ware
over water te lopen.
De bedoeling van de installatie is, naast de expressie van
schoonheid en elegantie van de natuur, om de beschouwer een veelzijdige zintuiglijke ervaring te laten meemaken. Er is van alles te zien, te voelen en te horen in
en buiten Ovo, volgens de beeldhouwers / timmerman.
Eenmaal binnen in het ovaal, neemt de opstijgende waterdamp de blik van de toeschouwer mee naar boven,

perfectie, de cocon en de transformatie, wat dat voor hen
ook moge zijn. Want de inhoud van deze woorden heeft
voor hen een speciale betekenis, die heel veel te maken
heeft met zintuiglijke waarnemingen en contact met de
vier elementen lucht, vuur, water en aarde. Dat is ook
te zien in hun ontwerp van het verlichte Ovo. Dit staat
met zijn onderstel van houten poten in een laagje water,
de verlichting moet het vuur verbeelden, de lucht kan
overal door het netwerk van hout heen stromen en de
aarde is voor hen het hout.
Voor de kunstenaars is dit een hele vinding, maar het is
voor een nuchter persoon niet erg aansprekend: licht is
niet hetzelfde als vuur, en hout is geen aarde-element.
Licht is wel een vorm van kracht, zoals vuur dit ook is.
Maar het kan niet als gelijk worden beschouwd. Net zo
min als dit met hout kan gebeuren. Hout is een vitale
energie en de aarde is een fysieke energie. Die kunnen
niet op één hoop worden gegooid. Het zegt dat zowel
Marchandise al Hadi niet weten wat die verschillende
elementen zijn. De Ovo zelf is gebaseerd op het dubbele
helixmodel dat overal in de natuur is te vinden, zowel in
het DNA-molecuul tot het zonnestelsel toe.
Alles wat er met de verlichte Ovo te maken heeft doet
dan ook heel kunstmatig en bedacht aan, hoewel de houten vorm op zich heel interessant is, vooral qua structuur.
De verlichting maakt hem opeens veel meer aansprekend

Links: een ovaal of ellips. Een driedimensionale vorm heet ellipsoïde.
Rechts: een eivorm of als driedimensionale meetkundige figuur
een ovoide.
Gelet op de constructie en de vorm
van Ovo is het formeel gesproken
geen eivorm maar een (afgeplatte)
ovaal of ellipsoïde.

waar een opening is waardoor men naar de donkere hemel kijkt. De kleuren van het licht lopen over van wit
naar blauw, turquoise, naar oranje-geel-rood, naar geel.
De kunst van Odeaubois

S

ymboliek van het ‘ovoid’
Voor Pol Marchandise en Mustafa Hadi betekent de
ovoidevorm heel veel. Het is de geboorte, de eenheid, de
22

voor mensen dan de blote houten constructie. Die heeft
ook weinig opzien gebaard in de wereld. Pas als de verlichting er in is aangebracht, wordt het een project dat de
hele wereld rondreist.
Het is ook niet verplicht dit ovoide als een ei te beschouwen, dat is het ook niet. Het is ovaalvormig en iedere
kijker mag het benoemen zoals hij het beleeft.
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De Ovo valt vooral op door de lichteffecten die het heeft
in de donkere nacht. Het oorspronkelijke ei is niet verlicht en baart daarom ook veel minder opzien. De eenvoud en compliciteit van deze structuur is voor echte
natuurliefhebbers aantrekkelijker dan het lichtspektakel
dat nu de wereld rondgaat.
Alle werken zijn gemaakt op grond van ideeën over
natuur en schoonheid daarvan en vooral vanuit het
oogpunt van milieubeheer. Dat is het keurslijf wat de
kunstenaars zichzelf aandoen, het haarnet waar ze mee
werken. De kunstenaars willen daarnaast aan hun werk
een spiritueel tintje meegeven. Reëel bekeken heeft deze
spirituele inslag weinig voeten om op te staan. Het is
erg bedacht, het klopt ook niet met hoe de dingen in de
realiteit zijn. Het zijn eerder mentale associaties waar zij
mee werken.
Als de werken op zich worden beschouwd doen ze degelijk aan en is er een groot vakmanschap te zien. Ze zijn
leuk om naar te kijken, maar beroeren het hart niet, juist
omdat ze zo bedacht zijn. Er kan hoogstens bewondering
zijn voor de makers die spelen met hout en met water.

Het licht blijft buiten hun bereik, want dat wordt door
anderen verzorgd, hoewel zij wel inbreng hebben in de
manier waarop het licht wordt aangebracht.
Toch doet Ovo wat kil en kaal aan. Het mentaal houdt
alles op afstand, het werkt met bedachte dingen die hun
oorsprong niet hebben in de werkelijkheid van het leven en bestaan. Alleen dank zij de computertechniek
zijn deze ambachtsmensen in staat om snel een dergelijk kunstwerk te maken. Een ouderwetse timmerman
zou heel wat moeten rekenen voordat hij al die gebogen
stukjes hout heeft uitgezaagd op de juiste wijze en op de
juiste maat. Alleen met de hulp van anderen dan de ontwerpers zelf is vooral Ovo een stukje technisch vernuft.
Hoe mooi het er ook uitziet, de werken blijven niet boeien, omdat er steeds dezelfde patronen worden gebruikt.
Eén keer gezien is alles gezien, en wie één ovoïde in huis
heeft, hoeft er eigenlijk niet meer te hebben.
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Wij zijn ons brein
Van baarmoeder tot Alzheimer
Auteur Dick Swaab
Uitgeverij- Contact Amsterdam
Tekst: wetenschappelijke bibliotheek Elektoor

Algemeen
‘Wij zijn ons brein’ is een boek van Dick Swaab uit
2010. In korte tijd is het boek een bestseller geworden,
de zeventiende druk was er al na een jaar. In 2011 is het
boek genomineerd voor de NS publieksprijs. Deze prijs
heeft het echter niet in de wacht gesleept.
Het boek telt zo’n 580 bladzijden en daarin wordt, zoals
de subtitel doet vermoeden, de werking van de hersenen
van de mens uit de doeken gedaan. Ook de tekening op
de kaft laat daarover geen twijfel bestaan. Het toont de
schematische doorsnede van een mensenhoofd waarbij
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de hersenen en de verbinding met het ruggenmerg goed
zichtbaar zijn.
Op de achterzijde van het boek prijkt een lachende
Dick Swaab met daaronder zijn biografie. Als internationaal befaamd hersenonderzoeker en hoofd van het
Nederlands instituut voor Neurowetenschappen heeft
hij heel wat op zijn palmares staan.
Opbouw van het boek
Het boek is opgebouwd uit 24 onderdelen, die
gaandeweg de gehele levenscyclus van een mens doorlopen.
In een chronologische volgorde begint het boek bij de
ontwikkeling van de foetus, het jonge kind, de puberteit,
problemen waarmee mensen te maken krijgen, ziekten,
moreel gedrag, religie, de ziel, de vrije wil, Alzheimer en
uiteindelijk de dood. Daarna volgt een dankwoord en
een register.
Swaab ziet zijn boek als een verzameling onderwerpen
die los van elkaar zijn te lezen. De onderwerpen zijn
populair wetenschappelijk gebracht en bedoeld als start
voor een verdere discussie.
Elk hoofdstuk begint met een bekend of minder bekend
citaat. Het eerste citaat van Jean-Jacques Rousseau geeft
de teneur weer van waaruit de schrijver schrijft: ‘Ik weet
heel goed dat de lezer helemaal niet zo’n behoefte heeft
dit alles te weten, maar ik heb er behoefte aan hen dit te
vertellen.’
De auteur wil duidelijk een boodschap brengen. In de
inleiding poneert hij zijn uitgangspunt en in de conclusie herhaalt hij die.
Hoewel de chronologie in de opbouw de indruk geeft
dat het om een gestructureerd werk gaat, is het eerder
een losse verzameling van weetjes, onderzoeken, wetenschappelijk ontdekkingen, onbewezen stellingen en subjectieve standpunten. Het is verhalend en ietwat chao-
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tisch. Tussen het wetenschappelijk onderzoek,
staan eigen belevenissen en eigen oordelen.
Dat maakt het de lezer niet gemakkelijk. Het
is duidelijk dat de auteur een aantal stokpaardjes heeft die hij kost wat kost te berde wil
brengen. Die komen dan ook met een zekere
regelmaat terug.
Zijn uitgangspunt
In de inleiding maakt de auteur een statement: ‘wij
zijn onze hersenen’. Voor hem is het duidelijk: alles wat
we denken, doen en laten gebeurt door onze hersenen.
Hersenonderzoek is voor hem niet alleen het zoeken naar
de oorzaak van hersenziekte, maar eveneens een zoektocht naar de vraag waarom we zijn zoals we zijn, een
zoektocht naar onszelf.

Naarmate het boek
vordert wordt duidelijk hoe Swaab alles wat
afwijkt van zijn eigen
denkpatroon, verguist.

De studie van de hersenen biedt, volgens hem, een zicht
op wie de mens is. De auteur is duidelijk: ‘De interactie
van al de miljarden zenuwcellen van onze hersenen, is
onze ‘geest’.’ En hij citeert Jacob Moleschott die zegt dat
zoals de nier urine produceert, het brein de geest produceert.

Opvallend bij dit uitgangspunt is dat het de
visie op de mens vernauwt. De mens is zijn
hersenen, meer niet.
Vertrekkende vanuit deze beperkte visie op de
mens, kan de auteur onmogelijk de belofte gestand doen die hij op de achterzijde van het
boek belooft: ‘Na lezing van dit boek zul je beter begrijpen waarom je bent wie je bent.’
Dat de mens alleen zijn hersenen is, zal menigeen ontkennen, zelfs al bestudeert hij alleen maar het oppervlakte lichaam van een mens. Wie daarbij ook de mens als
persoon bestudeert en de subtiele lichamen van de mens
in ogenschouw neemt, kan dit uitgangspunt niet als een
degelijke onderzoeksbasis bestempelen.
‘Weten waarom je bent wie je bent’ zal een ruimer onderzoek vergen.
Het is wel duidelijk dat Swaab alleen zijn hersenen is en
niet meer. Een robot, die zich laat instrueren door zijn
hersenmassa die maar zeer beperkt is. Een heel klein kersenpitje met wat dwangmatig denken waar Swaab heel
trots op is.
Het ‘Iedereen moet denken zoals ik’ - syndroom
Het boek geeft een aantal wetenschappelijke ontdekkingen in verband met de hersenen. Het gaat met
name over constateringen op basis van onderzoek, hersenscans, postmortaal hersenonderzoek, hersenoperaties
en ook toevalstreffers. Dat laatste betreft inzichten die
ontstaan zijn op toevallige basis, zoals het bestuderen van
de effecten van het gedrag van iemand die een hersenbeschadiging heeft opgelopen.
De auteur kan een grote hoeveelheid onderzoeksmateriaal op een enthousiaste manier te berde brengen. Hij
staat voor zijn zaak, en wil ten enenmale zijn bevindingen overbrengen.
De stijl waarin hij dit doet is evenwel stellend. Hij heeft
het als vanzelfsprekend bij het rechte eind. Hij verdedigt zijn ideeën vol verve. Daarbij maakt hij komaf met
diegenen die niet denken zoals hij. Sarcastisch is de
toon als hij over mensen en onderzoekers spreekt die
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een andere conclusie of mening zijn toegedaan. Onderzoek dat andere resultaten weergeeft, bekritiseert hij als onderzoek dat slecht
is uitgevoerd. Zo verwijt hij cardioloog Van
Lommel pseudo-wetenschappelijkheid, maar
zelf bezondigt hij zich evengoed aan het poneren van onbewezen uitgangspunten. Naarmate het boek
vordert wordt duidelijk hoe hij alles wat afwijkt van zijn
eigen denkpatroon, verguist. Die is op zijn minst niet
mee met de tijd of misschien wel doodgewoon ‘stom’.
Hij valt daarbij individuele personen aan, botst tegen
heilige huisjes en denkwijzen van bepaalde groepen en
stelt het rechtssysteem in vraag.
Als hij daarentegen geestverwanten herkent en mensen
die het met hem eens zijn, dan hemelt hij hen op.
Hoewel de auteur in zijn voorwoord aangeeft dat hij het
gesprek met het publiek wil aangaan en maatschappelijke steun wil vinden voor het onderzoek waarmee hij
bezig is, beperkt hij ook hier zijn publiek tot de ‘gelijkdenkenden’.
Door zijn vlotte anekdotische manier van schrijven,
doorspekt met zijn eigen belevenissen, lijkt hij makkelijk met deze minachtende houding naar anderen weg
te komen.
Stokpaardjes en stellende uitspraken
Het moeilijke bij dit boek is dat er een voortdurende verwevenheid is tussen feitelijke constateringen
en onbewezen uitgangspunten. Daartussen wordt geen
onderscheid gemaakt. Alles wordt, kriskras door elkaar,
in het betoog meegenomen.
In naam van het hersenonderzoek worden, nogal stellend, heel wat uitspraken gedaan. Deze zijn filosofisch
en eenzijdig. Ze slippen als het ware met de tekst mee en
worden verder niet geduid.
Zo schrijft hij bijvoorbeeld op pagina 127: ‘Vanuit een
veelheid van hersengebieden wordt ons seksueel gedrag
vervolgens aangestuurd en via het ruggenmerg en het
autonome zenuwstelsel worden onze geslachtsorganen
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voorbereid voor dat ene werkelijke doel van
ons bestaan: het bevruchten van een eicel.’
Of op pagina 262 in het hoofdstuk over eens
zijn stimulatie en geluk vermeldt hij: ‘... want
het leven is bij toeval ontstaan en geëvolueerd
en heeft geen doel. Maar genieten is wel prettig, want het is nauw verbonden met voedsel en voortplanting en dus cruciaal voor de overleving.’
Swaab merkt de gerichtheid van de mens op voortplanting en overleven, maar stelt dit meteen als het doel van
de mens. Hij is zo zelfgenoegzaam, dat het niet anders
kan zijn dat hij gelijk heeft met zijn hersenspinsels over
dingen die hij niet kan weten. Hij stelt zich ook niet de
vraag of er nog andere mogelijkheden zijn die buiten zijn
scoop liggen. De gehele mens wordt niet in ogenschouw
genomen, de conclusies zijn dan ook navenant.
Swaab wil ook zijn stokpaardjes naar voren brengen.
Zo vertelt hij meermalen over zijn onderzoek naar de
seksuele differentiatie die in de hersenen vervat ligt.
Indringend vertelt Swaab dat reeds in de baarmoeder de
seksuele geaardheid vastligt. Even indringend is hij als
hij het boksen veroordeelt als zijnde oh zo slecht voor
de hersenen.
Verder is hij wars van alles wat ziel, een geest, en vrije
wil of een god is. Dat alles bestaat niet. Voor Swaab zijn
er alleen de hersenen. Zo schrijft hij dat bewustzijn kan
worden gezien als een nieuwe eigenschap die ontstaat uit
het samen functioneren van een aantal specifieke hersen
gebieden van het enorme netwerk van zenuwcellen in
ons hoofd. Hoe dat zit is evenwel nog niet duidelijk,
neurobiologen zijn nog volop bezig met de onderzoeken
hoe het bewustzijn uit de zenuwcelactiviteit ontstaat.
De geest is eveneens het resultaat van het functioneren
van 100 miljard hersencellen en de ziel is een misverstand.
Het is tekenend dat hij schrijft: ‘Als je de hersenen van
een persoon vasthoudt, dan besef je dat je een heel leven
in je handen hebt.’
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Dit doet wel heel erg nauwdenkend aan,
Swaab leeft in een heel klein, duister wereldje
waarin hij zich prettig voelt. Daar weet hij zich
te handhaven en wat bedreigend is moet weg.
Swaab is een heel klein bang mensje, dat geen
raad weet met zijn leven en zich iedere seconde
bedreigd voelt door anderen. Die sfeer spreekt wel uit
zijn boek. Dit is niet erg vertrouwenwekkend als het over
zijn wetenschappelijke inzicht gaat. Dat inzicht is er op
gericht om zijn eigen wereldje veilig te maken, meer niet.
Het is geen objectieve informatie die hij voor het voetlicht brengt, en waar ieder in mee kan denken.
Twee maten en twee gewichten
In naam van het hersenonderzoek wil de auteur,
die anderen duchtig bekritiseerd, veel door de vingers
zien als het zijn eigen onderzoeksdomein betreft.
Enkele voorbeelden kunnen deze subjectiviteit illustreren.
Zo heeft Swaab het in zijn boek over clusterhoofdpijn en
de techniek van de elektrische stimulatie van de hersenen
om dit euvel te verhelpen. Deze techniek werkt, maar
het is niet duidelijk hoe dat gebeurt. Daar ligt Swaab
niet wakker van. Hij schrijft: ‘Het werkend mechanisme
is interessant, maar het belangrijkste is natuurlijk dat de
therapie effectief is. We weten immers ook van een aspirientje niet precies hoe het werkt.’ En daarmee is de
kous af.
Zo is het voor hem ook voldoende dat er voor ieder aspect van de bijna-dood-ervaring een goede verklaring
is vanuit het hersenonderzoek. Dat de ervaring in zijn
totaliteit niet kan worden verklaard vanuit het hersenonderzoek, legt hij simpelweg naast zich neer.
Zijn eigen ideeën en veronderstellingen staan voorop.
De wetenschappelijke mentaliteit, het met open blik onderzoeken hoe iets in elkaar zit, is in dit boek bij tijd en
wijle ver te zoeken.
Zijn subjectieve manier van schrijven is dan ook vaak
afstotend voor de lezer. Het is alsof er een dictator aan
het woord is die voorschrijft hoe iedereen moet denken.

Conclusie
Het boek bevat veel weetjes over het hedendaagse hersenonderzoek. Een lezer die zich op de
hoogte wil stellen van hoe deze wetenschap geëvolueerd is, kan hier zeker kennis opdoen, als deze zou
kloppen met de feiten. Het domein van de studie is
op voorhand scherp afgebakend, de focus ligt op de
hersenen en alles wordt in functie van deze hersenen
verklaard.
Een objectieve kijk op deze wetenschap, op hoe de
mens in elkaar zit, is in dit boek niet te vinden. Dick
Swaab doorspekt de kennis van de neurobiologie
met zijn eigen ideeën, zijn eigen filosofische kijk
op de wereld. Hij is daarbij sterk overtuigd van zijn
eigen gelijk, anderen hebben bij voorbaat ongelijk.
Wat de mens is en meemaakt wordt in functie van
de hersenen verklaard. Meer is er niet. De mens als
persoon wordt volledig buiten beschouwing gelaten.
Dit boek is voor lilaci interessant omdat hier de arrogantie en de dictatuur die in de elektronen van de
lichaamsmaterie van Swaab aanwezig is zo duidelijk
door hem worden tentoongespreid.
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Emancipatie

Tekst: Sunya de la Terra

Meer of minder, voor of tegen, blank of

zwart, vrouw of man, arm of rijk, hoog of laag, dik of dun,

groot of klein, lang of kort, vet of mager, oud of jong, slim of dom,

gelovig of ongelovig, nat of droog, heet of koud, mens of dier,

noord of zuid, socialist of kapitalist, . . . . . . . . . . . . .

Emancipatie is afgeleid van het Latijnse woord emancipatio, wat volgens van Dale letterlijk betekent: ‘vrijmaking
uit slavernij of lijfeigenschap of ook wel: bevrijding van
wettelijke, sociale, politieke, morele of intellectuele beperkingen en toekenning van gelijke rechten.’ Het is een streven naar
gelijkrechtigheid.
Heden ten dage wordt deze uitdrukking veelal direct in verband gebracht met vrouwenemancipatie. Dit is het streven om
vrouwen een gelijkwaardige plaats in de maatschappij te bezorgen.
Gelijkwaardig aan de man dan wel te verstaan.
Bevrijding van de vrouw
Met name in de Westerse maatschappij is sinds 1960 een beweging gaande die er op uit
is om vrouwen gelijke rechten te verlenen als mannen. Deze bevrijding neemt tegelijkertijd de
mensen mee met een huidskleur die niet blank is: bruin, zwart, geel en rood zouden dezelfde
rechten moeten hebben als diegenen met een blanke huidskleur.
Ogenschijnlijk zijn deze bewegingen heel gerechtvaardigd, maar ze lopen vaak uit op discriminatie van mannen en van blanke mensen. Want de ideeën over vrouwen en mannen en blank
en bruin worden zo rigoureus en in de basis onterecht toegepast, dat het ondertussen verboden
is een mens met een bruine huid per ongeluk op zijn tenen te trappen. Dit wordt al beschouwd
als een teken van discriminatie.
Hoe kan men deze zaken bekijken vanuit de werkelijkheid en niet vanuit de illusie waarin ieder
mens leeft? Want emancipatie is een mentaal begrip dat is gestoeld op de verdeeldheid die het
mentaal eigen is. Het mentaal verdeelt de dingen in goed en slecht, blank en bruin, man en
vrouw. Deze verdeeldheid geeft uiting aan het feit dat het mentaal niet in staat is om de dingen
te zien in wat zij in wezen zijn. Vandaar dat het werkt met zaken die kenmerkend zijn voor de
oppervlakte, zoals de huidskleur, de geslachtelijkheid. Maar een menselijke persoon is niet zijn
lichaam. Een mens is een individu, een uniek persoon waarvan er geen twee zijn. En het lichaam
dat bij deze persoon hoort, heeft zijn eigen onuitwisbare codes.
Gelijkheid
Vooral de vrouwen worden in de maatschappij en in bedrijven vaak gezien als minder
presterende medewerkers dan mannen. Daarbij worden ze dan ook behandeld als minderen en
ze verdienen in hun beroep vaak minder dan mannen.
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De vrouwen strijden tegen deze behandeling, wat mentaal gezien een logische zaak is. Als een vrouw evenveel
presteert als een man, moet ze hetzelfde loon ontvangen.
Als ze minder presteert ontvangt ze minder, maar niet
omdat ze een vrouw is. Als een man minder presteert zal
hij ook minder loon ontvangen. Want in een bedrijf is
het tegenwoordig usance, dat iemand die goed presteert
naar rato wordt beloond ongeacht of het een man of een
vrouw betreft. Dat is een gegeven wat de vrouwenemancipatie graag op haar conto geschreven ziet.
Wat vaak wel bij vrouwen het geval is, is dat ze soms
minder uren willen werken in verband met het gezin dat
ze hebben. Dat zorgt ervoor dat vrouwen vaak minder
gewild zijn in bedrijven dan mannen. Ze willen hun
vrije tijd zeker stellen, terwijl mannen daar niet zo naar
kijken. Deze laatsten zijn doorgaans eerder bereid om
buiten de werkuren om in het bedrijf bezig te zijn, vooral
als ze carrière willen maken. Vrouwen zijn minder vaak
uit op het maken van carrière, zeker als ze een gezin met
kinderen hebben.
Hier begint al iets te blijken van het feit, dat vrouwen en
mannen niet hetzelfde zijn. Ze hebben niet dezelfde doelen. Maar ook individueel zijn er verschillen tussen vrouwen onderling en mannen onderling. Hoe kan er dan
gesproken worden over gelijkheid van man en vrouw,
van blank en bruin, als niet duidelijk is wat de kern is
van het menselijke bestaan en van ieder individu?
De illusie van de mensheid
De mensheid leeft in een illusie. Dit houdt in dat
mensen leven vanuit hun lichaamsmaterie waar in de
DNA-moleculen en ook in de atomen en elektronen allerlei ideeën liggen opgeslagen die heel ver van de werkelijkheid afstaan. Het denken, het mentaal van mensen
is niet in staat om zaken te kennen die niet met het oppervlakkige leven te maken hebben. Het denkt er wel
het nodige over, en deze gedachten worden neergelegd
in de lichaamsmaterie, vanwaar ze mensen sturen in hun
leven.
In de lilaca wordt er van uitgegaan dat ieder mens leeft
vanuit zijn lichaamsmaterie, daar komen de commando’s
vandaan over hoe er geleefd dient te worden. Als mensen
spreken over een vrije wil dan hebben zij het meestal over
dingen waarvan zij denken dat zij daar zelf over kunnen
beslissen. De illusie van de mens bestuderend, zal men
tot de conclusie komen dat een mens maar heel weinig zelf beslist. Hij volgt meestal zijn onderbewuste li-

chaamsdenken, dat hem voorschrijft wat hij moet doen.
Daar liggen ook alle oordelen over anderen neergelegd.
Deze oordelen zijn eerst gevormd in het mentaal, dat
altijd bezig is met oordelen over anderen, en deze oordelen komen uiteindelijk in lagere bewustijnsgebieden
terecht en worden ingegrift in de DNA-moleculen en in
de atomen en elektronen. Het denken in de cellen heeft
een heel rigide vorm aangenomen en als er eenmaal een
oordeel is gevormd over een mens of over wat dan ook,
dan is dat heel moeilijk te veranderen. Het mentaal zelf
wil nog wel eens luisteren naar andere ideeën, maar het
wordt meestal overstemd door de vaste oordelen die in
de materie van het lichaam zijn besloten.
Als de mensheid blijft leven in zijn illusie vol wanen over
van alles en nog wat, doordat ze alles voor waar aanneemt
wat dit mentaal ingeeft, zal er altijd een strijd blijven tussen blank en bruin en man en vrouw.
Zolang een mens niet wil leven met zichzelf, maar alleen
vanuit zijn lichaam, zal de strijd er zijn op alle fronten.
De mensheid kan dan ook nooit tot een eenheid komen
of tot een meer vredig bestaan. Want de lichaamsmaterie
is niet zo, deze zal altijd de verdeeldheid blijven voorschrijven. Want het is een mentale materie die slechts
verdeeldheid kent en deze ook oproept.

Bij de tweede emancipatiegolf eind zestiger jaren van de
vorige eeuw richtte een groep jonge feministes in 1969 de
actiegroep Dolle Mina op. Zij vestigen met allerlei ludieke
acties de aandacht op zich en op hun zaak. Zij eisten onder
meer gelijk loon voor gelijke arbeid, een vrije abortus
(baas in eigen buik) en gemeenschappelijke woonvoorzieningen.
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De strijd tussen man en vrouw
Wat is de oorzaak van al die oordelen die er zijn
over mannen en vrouwen? Waar ligt de basis voor de
strijd die er altijd is tussen meer en minder zijn in een
maatschappij van mensen die geregeerd worden door
hun mentaal?
Deze basis ligt er in de onbewuste materie van het mentale lichaam van mensen. Daar wordt de eeuwige strijd
gevoerd tussen man en vrouw, blank en zwart of bruin,
rood of geel.
Lilaïsch onderzoek wijst uit dat in de onbewuste materie van het lichaam de bewustzijnsenergieën altijd, 24
uur per dag, met elkaar aan het strijden zijn. In het lichaam van de mensheid en in ieder menselijk wezen is
het altijd oorlog. De duistere, chaotische en onwetende
materie voelt zich altijd bedreigd. Vandaar dat de verdedigingsmechanismen in het vlees van de mens altijd
de boventoon voeren. Ieder mens is een vijand van de
ander. Altijd wordt men getoetst, men wordt met wantrouwen bekeken. Ieder mens kent het mechanisme van
het aftasten wie men voor zich heeft als het een vreemde
betreft. Hij wordt onmiddellijk beoordeeld. Is hij of zij
sympathiek of niet? Roept hij of zij agressie op of weerstand? Dit alles speelt zich af in minder dan een seconde
bij beide partijen. Het oordeel is geveld en daarnaar
wordt gehandeld.
Bij vrouwen en mannen speelt ook zeer sterk het seksuele aspect mee. In het lichaam van ieder mens woont in
het onbewuste de seksmaniak, de seksenergie die er altijd
op uit is om anderen te versieren of te veroveren. De
seksmaniak kent twee gezichten: die van de zucht naar
seks, en die van het maskeren en verbloemen van seks.
Dit laatste gezicht is het gezicht van de seksmaniak als
fundamentalist. Deze fundamentalist is streng in de leer
en doet net alsof seks niet mag en ook niet bestaat terwijl
het juist zeer sterk in ieder menselijke lichaam aanwezig
is. De seksmaniak speelt de hoofdrol in alle relaties en
verhoudingen van mensen, hij bepaalt of iemand vriend
is of vijand.
En omdat een mens in feite een heel klein, nietig wezen
is dat zich moet handhaven in een wereld die volstrekt
agressief is naar hem toe, is hij altijd in gevecht met alles en iedereen in zijn omgeving. Ook al lijkt het niet
zo, de strijd is er altijd. Dit oorlogsslagveld is er altijd
als iemand zich beweegt op het terrein van mannen en
vrouwen onderling.
30

De vrouw stelt zich in het hele gebeuren van geëmancipeerde vrouw op als sadomasochistische meesteres en de
man moet zich gedragen als haar hond. De man doet dit
graag want hij wil graag seks met haar. Hij onderwerpt
zich ogenschijnlijk aan de vrouw, maar in wezen is hij
er altijd op uit haar een loer te draaien. En zij probeert
zo goed mogelijk de man in toom te houden en hem te
verleiden met seks. Zo zijn zij dan aan elkaar gebonden
in het onderbewuste vlees van het lichaam. Het spel van
aantrekken en afstoten is een geliefd spel, en dat gaat
altijd voort, dag en nacht.
Het heeft heel veel te maken met plus zijn of min zijn,
het oordeel wat het mentaal heeft geveld over vrouwen
en mannen. Dit strekt zich ook uit in de hele maatschappij, en zo zijn bruin- en zwarthuidige mensen een min
geworden en blanken een plus. Ook daar woedt de strijd
in het onbewuste lichaam. Hij is er altijd geweest en hij
zal er altijd blijven, als de materie van het lichaam niet
in verandering komt. Dat kan pas als een mens bereid is
zichzelf te leren kennen zowel individueel als materieel.

Het evolutieproces
De mensheid leeft in een universum van materie
en het gaat er om dat alle materie meegaat in het proces
van evolutie van de materie. Tegelijkertijd is er een zich
steeds verder ontplooiend individu, dat evolueert van
een fysiek wezen met een fysiek lichaam naar een vitaal
wezen met een vitaal lichaam en een mentaal wezen met
een mentaal lichaam. Dan is er een menselijk wezen ontstaan onder invloed van de lila zon die alles creëert in het
universum van materie. Alle wezens en dingen worden
door deze Evolutiekracht gecreëerd. Niets is daarvan uitgesloten.
De materie evolueert van een uiterst onbewuste staat
van zijn naar een steeds meer bewuste staat van zijn. Een
mens heeft een lichaamsmaterie die op het punt staat om
in een volgend stadium van zijn aan te komen. Moeder
Natuur heeft de materie zover gebracht, dat er mentale
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menselijke materie is ontstaan. Het denken is een principe dat de mens in staat stelt keuzen te maken, juist
omdat het een verdelend principe is. Vandaar dat in het
evolutieproces een keuze wordt gevraagd van een mens.
Wil hij een stap verder gaan in de evolutie of wil hij dat
niet? De keuze is aan hem. De mogelijkheid bestaat om
een stap verder te doen en het menszijn te overstijgen.
Tot nog toe is die keuzemogelijkheid niet algemeen bekend, maar hij bestaat wel. Dat nu geeft het individu dat
al heel wat menselijke levens heeft geleefd, de mogelijkheid om die stap te doen.
De psyche
De psyche is de persoon die een individu is. Deze
persoon ontplooit zich leven na leven in een zich ontwikkelend lichaam van materie. De psyche is volstrekt
individueel en onafhankelijk, iets wat een lichaam niet
is. De psyche is weinig onderhevig aan het oordelend
mentaal. Hij is geboren uit de eenheid en zoekt ook altijd naar eenheid. Hij maakt geen onderscheid tussen
man en vrouw, bruin, blank, zwart, rood of gele huiden.
Hij ziet alles vanuit de eenheid en de werkelijkheid die
hij zelf is.
De psyche kan niet ziek zijn, hij kan niet sterven, hij is
altijd één en absoluut. Hij kan niet beschadigd worden,
hij kan wel uitgeschakeld worden in zijn bestaan in een
lichaam. Vooral omdat een mens meestal niet van zijn bestaan afweet. Daarom leeft de psyche een duister bestaan
in de moerassen en grotten van het materiële lichaam.
Hij heeft niet veel op te zetten, hij wordt door zeer, zeer
weinigen gekend als het individu dat de mens is. Hij kan
geen invloed uitoefenen op het lichaam, omdat hij zwak
is en in de duistere, onbewuste modder leeft.
Toch is hij altijd paraat als het gaat om de werkelijkheid.
De psyche speelt zijn spel in het materiële universum wat
ook alle menselijke lichamen omvat. Hoewel hij helemaal uitgeschakeld is door mensen, is hij springlevend
en wacht tot hij zich verder kan ontplooien. Hij wacht
tot hij zich zodanig kan ontplooien, dat een volgende
stap in de evolutie mogelijk is onder leiding van de lila
zon waar hij uit voortkomt.
De psyche is uniek, het lichaam is uniek, er is geen gelijkheid. Ieder mens is anders. Zo blijkt heel duidelijk
dat het idee van gelijkheid en ook dat van emancipatie
een waanidee is.

De werkelijkheid
In de werkelijkheid is er geen verschil tussen man
en vrouw, of een bruine, blanke, gele of rode huid. Dat
zijn heel oppervlakkige kenmerken die er zijn om mensen te laten ontdekken hoe oppervlakkig ze bezig zijn in
het leven.
Iedere psyche of ieder individu is dus volstrekt uniek,
ook qua lichaam. Er is geen meer of minder, dat zijn wanen waarmee mensen leven en die ze hanteren als zijnde
van enig belang voor hen. In feite bestaat meer en minder niet, het is een waanidee dat in de lichaamsmaterie
heeft postgevat. Het kan alleen verdwijnen als men in
verandering wil komen en een volgende stap in de evolutie zetten. Daarmee gaat hij op weg om een psychisch
levend wezen te worden, dat de werkelijkheid kan onderscheiden van zijn wanen. Op dat moment verandert
er iets in de wereld. De lila zon neemt het voortouw en
zo’n wezen kan de smaak proeven van een ander, een
nieuw leven, dat gebaseerd is op geluk en blijdschap en
niet op een eeuwige strijd vanwege het onvermogen van
een mens.
Deze mens, die op pad gaat naar een nieuw tijdperk, zal
steeds meer gaan zien van de oneindige mogelijkheden
die de psyche heeft en ook het lichaam.
Beide worden veranderd, en zo ontstaat er heel langzaam, gedurende een paar eeuwen, een kleine groep
mensen die psychisch gaat leven. Zij hebben een uitstraling in de hele wereld die alles doet veranderen. Of de
mensheid dit nu wil of niet. Want dit evolutieproces is
voorgeschreven, niemand kan er omheen. Vroeg of laat
zal ieder mens zover zijn, dat hij de psyche voorop zet
in zijn leven en niet de strijd die ingegeven is door het
mentaal en het mentaal fysiek materiële lichaam.
Zo zal er over een paar eeuwen een mensheid zijn, die
leeft vanuit de psyche en niet vanuit de oordelen van het
materiële lichaam.
Ieder mens is in zijn unieke persoon en in zijn unieke lichaam op een bepaalde manier aanwezig in deze evolutie
van materie. En een ieder heeft daarin zijn eigen rol, niet
gebaseerd op waanideeën, maar op zijn eigen bestaan in
de werkelijkheid.
Socialisme en kapitalisme
Al kijkend naar wat socialisme en kapitalisme nu
inhoudt in het licht van de evolutie blijken deze stromingen niets anders te zijn dan eveneens berustend op
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een waan over het idee gelijkheid. Dit is in de dagelijkse
praktijk al te zien. Iedereen moét gelijk zijn van de socialist, en iets wat moét is zeker niet iets van de werkelijkheid.
Geeft men twee mensen allebei 10 euro, dan zal de volgende dag één persoon de 10 euro al kwijt zijn en niets
meer bezitten en de ander zal zijn bezit hebben vermeerderd met 20 euro, zodat hij nu 30 euro heeft.
Het socialistische idee zou zijn, dat diegene die 30 euro
heeft, dit moet delen met diegene die niets meer heeft.
Hij moet dus 15 euro afstaan. Dan herhaalt zich hetzelfde: de volgende dag heeft de ene persoon niets meer
en de ander heeft nu 40 euro. Hij is echter niet meer
genegen hiervan 20 euro aan de ander af te staan, want
die geeft alleen maar geld uit in plaats van zijn kapitaal
te vermeerderen.
Hoe zit dit nu in elkaar?
Het principe van meer en minder zijn viert hier
hoogtij. Iedereen moet gelijk zijn, en een mens mag eigenlijk ook niet meer geld hebben dan de gewone arbeider. Dus de kapitalist wordt stevig aangepakt, hij moet
betalen zodat de arbeider ook op vakantie kan. Dit principe houdt geen stand. In feite is een socialist iemand die
niet wil werken maar toch kapitalist wil zijn en daarom
zorgt dat er zoveel mogelijk geld in zijn portemonnee
komt. De kapitalist is iemand, die er gewoon voor uitkomt dat hij veel geld wil verdienen. De socialist wil dat
niet. Die doet net alsof hij niets heeft en zorgt wel dat
hij zijn zakken vult. Vooral politici zijn daar erg goed in.
Socialisten in de politiek zorgen altijd voor grote schulden in de staatskas, omdat ze de gewone man te vriend
willen houden en hem dingen beloven die ze niet waar
kunnen maken. De arbeiders krijgen dan af en toe een
douceurtje, een kleintje dan wel. De kapitalisten beloven
ook van alles, maar ze proberen wel altijd de kas te vullen
die de socialisten tijdens hun regeringsperiode hebben
leeg gemaakt.
Dit alles is gebaseerd op de hebberigheid van de mens.
Wie het meeste geld belooft krijgt de meeste stemmen
en die regeert. Maar het is een politiek spel, en vaak is
dat een vuil spel. De belangenfactor speelt altijd een rol.
En dan blijkt dat zowel socialisten als kapitalisten als iedereen die daar rondom danst in de politiek, allemaal
dezelfde belangen hebben. Zij werken met meer en minder, zij kunnen niet anders want dat wordt hen door hun
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lichaamsmaterie ingegeven. Hoogstens een enkele partij
die strak is in het geloof is betrouwbaar tot op zekere
hoogte. De rest belooft van alles maar als puntje bij paaltje komt gebeurt er niets.
Het politieke spel is een spel van strijd en oorlog, van
agressie en haat. Van meer en minder, van eigenbelang
en grootheidswaan, van arrogantie en hoogmoedswaan.
De politiek is één groot, bizar kleinzielig spelletje van
een stel mensen die zelf niet weten wat goed is voor het
land, voor henzelf en voor het volk. Het heeft niets te
maken met gelijke rechten, zoals de socialisten het volk
willen laten geloven. Het heeft gewoon te maken met
zieltjes winnen, en alle partijen kunnen daarom zonder
uitzondering religieus worden genoemd. Iedereen doet
alsof hij God is, en belooft gouden bergen aan de stemmers. Maar deze belofte is een lege broodzak.
Meer en minder
Meer en minder is de uiting van een mentaal dat
een verdelend principe is. Een principe dat leeft in de
materie van het lichaam, een mens is daarom ook onderhevig aan de verdeeldheid in alles. Praten over gelijkheid
is onwetendheid, want die bestaat niet in het mentaal.
Altijd is er de gebiedende eis van het oordeel in de materie die altijd naar voren komt bij alles wat een mens
doet. Hij kijkt verdeeld, hij hoort verdeeld, hij voelt verdeeld, hij ruikt verdeeld, hij proeft verdeeld en hij leeft
verdeeld, zijn totale bestaan is verdeeld. Emancipatie is
ook een term uit die verdeeldheid, de verdeeldheid van
man en vrouw. In de werkelijkheid is de man diegene die
schouwt. Hij doet niets. Hij kijkt alleen naar wat het zijn
droomt van zichzelf. En als hij ziet wat het zijn droomt
aan realiteit, geeft hij de kracht, de vrouw, opdracht zo
een realiteit vorm te geven in de aardse materie. Dit alles
heeft dus niet met gelijkheid of emancipatie te maken.
Het is een vreugdespel in de materie, weliswaar versluierd voor de blinde ogen van de mensheid, maar toch, vol
kracht en vreugde en bestaan.
Daar is alleen de vreugde om het materiespel. Daar, waar
alles uniek is en individueel, is ieder met zijn eigen persoon en lichaam spelend in de oneindige ruimte van het
universum waarvan de aarde een onderdeel is.
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Wolfgang Ernst Pauli
Wonderkind en eminent geleerde
Tekst: wetenschappelijke redactie

geloof af. De naam Ernst krijgt Wolfgang Pauli door zijn
peetoom, die Ernst Mach heette en fysicus is (en inderdaad de fysicus waar het Machgetal naar is genoemd).
Op het gymnasium bestudeert hij onder de lessen de
relativiteitstheorie van Einstein. Ondanks dat is hij een
eminente leerling, die zijn diploma haalt met een extra
aantekening. Op de Ludwig-Maximilian Universiteit
in München waar hij werkt bij professor Arnold
Sommerfeld is hij een opvallende en buitengewone leerling, een soort van wonderkind. Pauli heeft heel veel respect voor Sommerfeld. Sommerfeld is op zijn beurt heel
tevreden over zijn prestaties, en schrijft naar aanleiding
van zijn doctoraalstudie: ‘zoals al gebleken is bij zijn kleinere studies en zijn grotere artikel voor de encyclopedie
over de relativiteitstheorie, geeft hij blijk de volle beheersing te hebben over alle instrumenten van de wiskundige
fysica.’

In de Gouden Visie wordt regelmatig
aandacht besteed aan natuurkundigen die
hun sporen in de fysica hebben verdiend.
Uiteraard ontbreekt een lilaïsche visie op
het werk en de persoon van de desbetreffende fysicus niet. Deze keer staat de
Oostenrijkse fysicus Wolfgang Pauli in de
schijnwerper.
Wolfgang Ernst Pauli is in Wenen in Oostenrijk
geboren uit joodse ouders. Zijn vader, die eigenlijk
Wolf Pascheles heette, verandert deze naam in Wolfgang
Pauli. Tegelijkertijd zweert hij de joodse godsdienst af en
wordt vlak voor zijn trouwdag rooms-katholiek.
Uiteindelijk zweert de familie ook het rooms-katholieke

Ondanks veel persoonlijke tegenslagen in de jaren
1927 tot 1930, zoals zijn geliefde moeder die zelfmoord pleegt en een huwelijk met een nachtclubdanseres dat in de eerste maand na het trouwen al mislukt is,
liep het in Pauli’s carrière heel goed.
Hij kan deze gebeurtenissen allemaal toch niet zo goed
verwerken, wordt depressief en begint stevig te drinken.
Als hij veel alcohol op heeft is hij niet te genieten, hij
heeft een slechte dronk. Hij wordt dan ook wel ‘De gesel
Gods’ genoemd, of ‘De verschrikkelijke Pauli’ die altijd
dronken in het café zit en dan de vreselijkste dingen zegt
en doet. Uiteindelijk zoekt hij voor zijn problemen hulp
bij de psycholoog C.G. Jung die evenals Pauli in Zürich
woont. In eerste instantie wordt Pauli niet door Jung zelf
geholpen. Hij schrijft wel ongeveer duizend dromen op
die hij Jung door de jaren heen toezendt. Jung heeft daar
een uitgebreide studie van gemaakt. Duidelijk wordt dat
Pauli niet alles met zijn verstand kan beheersen. Hij laat
in feite nooit zijn gevoelens zien en daar komen zijn depressies uit voort. Hij zoekt een warm huis omdat hij
zich uiteindelijk toch een eenling in de wereld voelt.
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Daar zegt een uitspraak van hem wel iets over die luidt:
‘De grootste blijdschap in de wetenschap wordt beleefd
als je een concretisering vindt, een verblijf voor een diep
gevoeld, ver weg gebleven beeld.’ Pauli is iemand die een
uitdrukking zoekt voor zijn mooiste denkbeelden en gevoelens in zijn wetenschap. Hij leeft van het ene uiterste
in het andere.
Einde wetenschappelijke bloei
Pauli is heel bang dat de oorlog een einde zal maken aan alle wetenschappelijk bloei in Europa. Hij begint dan ook het wetenschappelijk leven in Amerika en
ook in Rusland aan te moedigen. Hij is er op gebrand
alle congressen in Rusland bij te wonen om daar fysici
te ontmoeten. Hij moedigt iedereen die dat kan ook
aan in zijn land te blijven, om te zorgen dat de wetenschap daar niet zal uitsterven en er na de oorlog weer iets
kan opbloeien. Vandaar dat hij na de oorlog weer naar
Zürich verhuist. Hij voelt zich toch meer Europeaan dan
Amerikaan.
Het bange voorgevoel van Pauli wordt wel bewaarheid.
Na de oorlog is er veel minder levendigheid in de wereld van de wetenschap dan in de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog.
Leven vol vragen
In 1958 sterft hij aan pancreaskanker. Kanker ontstaat meestal in het menselijke lichaam als er veel spanningen zijn. De pancreas is een orgaan dat veel te maken heeft met de spijsvertering. Dit zou er op kunnen
wijzen dat Pauli toch heel veel onverteerbare stukken
in zijn leven heeft gehad. Daar zouden ook zijn depressies aan kunnen worden geweten. In feite was hij een
droomman, iemand die het geluk in de liefde zocht in
zijn leven. Dat was niet altijd voorhanden en daar kunnen zijn spanningen uit voortkomen. Uiteindelijk is zijn
leven ook bepaald door twee oorlogen, die wel de nodige
vernietigingskracht hadden en Pauli sterk beïnvloedden.
Zijn prachtige ogen, vol leven en vol vragen kunnen alleen op een foto nog uitdrukking geven aan wat in hem
bewoog 1.

1 Z ie de foto op de vorige pagina. Een pasfoto van Pauli genomen in Zürich in de zomer van 1940 voor een reis naar
Princeton. Zijn vrouw schrijft later over deze foto: ‘To my
opinion, this is the best existing photo of W. Pauli.


34

[Foto: CERN Geneve]

Wolfgang Pauli als student in München
Werner Heisenberg die in 1920 ook in München studeert typeerde Pauli later als volgt: ‘Hij was een echt nachtmens. Hij
woonde graag in de stad, hield ervan om de avonden door
te brengen in het café. Daarna ging hij met groot succes
heel intensief werken aan zijn fysicastudie. Tot Sommerfeld’s
grote ongenoegen woonde hij zelden de ochtendcolleges bij
en hij kwam niet eerder opdagen dan zo tegen de middag.’
Omdat zij lange tijd samen studeren en ook wel samenwerken ontstaat een hechte vriendschap die hun leven lang
zal duren. Dit geldt evenzeer voor Pauli’s vriendschap met
Paul Ehrenfest, die later aan de Universiteit van Leiden is
verbonden.
[Foto: CERN Geneve]

Werk
Vlak na zijn doctoraalstudie schrijft Pauli een
overzicht van de relativiteitstheorie. Einstein is er verrukt van. Hij ziet dat Pauli een begaafd iemand is. Hij
schrijft erover: ‘Wie dit leest zal niet geloven dat dit rijpe
en groots opgezette werk geschreven is door een eenentwintigjarige jongeman. Je vraagt je af wat je het meest
moet bewonderen: het psychologisch begrip voor de
ontwikkeling van ideeën, de zekerheid van de wiskundige deductie, het diepe fysische inzicht, de bekwaamheid om iets doorzichtig en systematisch te presenteren,
de literatuurkennis, de volledige behandeling van het
onderwerp, of de zekerheid van de kritische evaluatie.’
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In 1922 vraagt Niels Bohr hem een jaar bij hem in
Kopenhagen te komen werken. Dit luidt voor Pauli een
nieuw wetenschappelijk tijdperk in. Bohr heeft verteld
over zijn theoretische ontdekkingen van het periodiek
systeem van elementen op zijn lezingencyclus en dat
boeit Pauli zeer.
In 1924 komt hij tot een theorie die het uitsluitingsprincipe van Pauli wordt genoemd. Twee fermionen in een
systeem kunnen niet dezelfde vier kwantumnummers
hebben. In termen van het atoom betekent dit, dat er op
zijn hoogst twee elektronen mogen zijn in dezelfde baan.
Deze twee elektronen moeten een tegenovergestelde spin
hebben. Pauli krijgt hiervoor in 1945 de Nobelprijs voor
fysica. Hij is daarvoor door Einstein genomineerd.
Neutrino
In 1930 ontdekt Pauli een nieuw deeltje in verband met het bètaverval-onderzoek dat hij uitvoert. Het
theoretische deeltje dat hij beschrijft heeft zulke bijzondere eigenschappen dat Pauli er aan twijfelt of iemand
het ooit zal waarnemen. Pauli zegt daarvan: „Ik heb iets
vreselijks gedaan, ik heb een deeltje ontdekt dat niet kan
worden opgespoord!”
In 1933 geeft Enrico Fermi dit deeltje de naam ‘neutrino’ en incorporeert het in zijn theorie over bètaverval. In
1956 zijn het twee Amerikaanse fysici, Frederick Reines
en Clyde Cowan, die aantonen dat het bestaat.
Eenvoud
Pauli probeert altijd in zijn werk de dingen simpel
te houden. Dit doet hij door zich op één ding te richten
en dat dan zo simpel mogelijk te maken. Als hij zijn onderzoek vervolgens presenteert ziet iedereen het belang
van dat simpele feit. Dat is waar hij heel sterk in is, het is
zijn speciale vermogen. Hij heeft een eenvoudig karakter
en hij is ook een eenvoudig denker. Dit is tekenend voor
Pauli met zijn gevoeligheid en zijn dromerige inslag. Hij
houdt ook van het niet verklaarbare, dat wat het verstand
te boven gaat. Hij zegt: „De leek bedoelt altijd als hij
zegt ‘realiteit’ dat hij spreekt over iets dat vanzelfsprekend wordt gekend; maar voor mij lijkt het de meest
belangrijke en buitengewoon moeilijke taak van deze
tijd om te werken aan de constructie van een nieuw idee
over de werkelijkheid.” Als Pauli de wetenschap lilaca
had gekend, zou hij die werkelijkheid hebben kunnen
ontmoeten.

Pauli in 1924 aan het werk bij het instituut van professor
Svein Rosseland in Noorwegen
[Foto: CERN Geneve]

Het Pauli effect
Dit effect is genoemd naar het feit, dat als Pauli
in de buurt komt van fysici die met experimenten bezig
zijn, het experiment spontaan afbreekt. Omdat dit zo
vaak voorkomt, wordt dit gekscherend het Pauli-effect
genoemd. Pauli is er buitengewoon goed in om dit te
laten gebeuren, ook al weet hij niet hoe het komt. Hij is
theoretisch zo goed onderlegd, dat er wordt gezegd dat
het experiment zichzelf vernietigt als hij ook maar in de
nabijheid is.
Als Pauli in 1934 op huwelijksreis is met zijn tweede
vrouw, doet zijn auto het niet meer. Hij ziet dit zelf als
een echt Pauli-effect, omdat er geen uiterlijke omstandigheden te vinden zijn waarom de auto het niet zou
doen. Later heeft Pauli geprobeerd een relatie te vinden
tussen fysica en dieptepsychologie, in samenwerking met
Jung. Zij bestuderen het concept van de synchroniteit.
De synchroniteit van de dingen boeit hem enorm.
Synchroniteit wil zeggen dat dingen min of meer tegelijkertijd plaatsvinden en dat ze voor de persoon die ze
meemaakt ook iets kunnen betekenen. Jung bedenkt dit
in 1930 en Pauli heeft met hem heel lang daarover geconverseerd en dit verschijnsel ook bestudeerd.
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waard om door te laten dringen in het hart. Zodat ze ook
daar dingen uit kunnen werken die, zoals Pauli zegt, in
de toekomst een wetenschap zal vormen die de eenheid
kan zijn van psychisch en fysisch. Niet veel van Pauli’s
dromen zijn verwerkelijkt. Toch zou het mooi zijn als
deze diepe droom van hem op het punt zou staan werkelijkheid te worden. Want deze droom van Pauli komt
sterk overeen met de droom van de lilacus.
‘Het is mijn persoonlijke opinie dat in de wetenschap van de toekomst er noch psychisch noch fysiek zal zijn, maar iets wat beiden is’.
‘De onverwoestbaarheid van energie aan de ene kant
die haar tijdloze bestaan uitdrukt, en de verschijning
van energie in tijd en ruimte aan de andere kant,
correspondeert met twee tegenstrijdige, complementaire aspecten van de realiteit.’
Pauli met zijn vrouw Franca
In 1934 trouwt Pauli weer, nu met Francisca Bertram. Dit
huwelijk duurt tot zijn dood.
Zij zegt over haar overleden man: „Hij was heel snel gekwetst, daarom liet hij nooit zien wie hij was, hij trok een
gordijn dicht. Hij probeerde te leven zonder de realiteit toe
te laten. En zijn wereldvreemdheid stemde helemaal overeen met zijn opvattingen zodat dit mogelijk was.”
[Foto: CERN Geneve]

Uitspraken
Hoe Pauli over het leven dacht is niet zo bekend
geworden. Hij sprak daar niet over. Sommige uitspraken
van Pauli geven wel veel weer over hoe hij is. Ze vertellen
over zijn gedachten over de realiteit, over tijd en ruimte,
over zijn andere inzichten over de toekomst. En ze geven
weer hoe hij net als Einstein, zijn grote voorbeeld, iets
zocht wat hij niet vond. Hij kon het wel bedenken, maar
hij kon er niet bij komen.
Die wereld was voor hem diep in hemzelf verborgen. Het
waren kostbare beelden of gedachten over dingen waar
hij niet over sprak met anderen. Zijn samenwerking met
Jung, die hem beschouwde als zijn beste leerling en niet
eens als patiënt, geven dit al aan.
Pauli was iemand die veel van het leven verwachtte, maar
aardig wat bittere pillen moest slikken. Als er te veel op
hem af kwam, was hij niet sterk genoeg om zich overeind
te houden. Dan verloor hij zich in drinken of in sombere
gedachten.
Zijn uitspraken over de dingen die spiritueel zijn maar
in hun kern wezenlijk behoren bij fysica zijn de moeite
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‘Ofschoon ik geen bezwaar heb tegen het bestaan
van relatief constant bestaande psychische inhouden
die het persoonlijke ego overleven, moeten we altijd
in gedachten houden dat we op dit moment geen
manier kennen om te kunnen weten wat deze inhouden zijn anders dan ‘als zoiets’.
De briljante denkers
Hoe briljant het denken ook mag lijken, het blijkt
steeds weer een schamel instrument te zijn vergeleken
met de psyche van de mens. Als deze twee vermogens
worden bekeken in lichtsterkten is het denken een slecht
lichtgevend fietslampje en de psyche een stralende zon.
Het fietslampje verlicht ternauwernood één vierkante
meter van de werkelijkheid, de stralende zon verlicht alle
werelden die er zijn.
Men kan dan ook van zelfs de meest geziene denkers niet
verwachten dat zij ook maar één millimeter verder zullen
komen dan ze zijn.
Want hoe mooi het ook allemaal leek op die dag in 1927
op de Solvay conferentie, toen de bloem van de naties
met al die intelligente mannen en één vrouw bij elkaar
kwamen, veel verder dan toen zijn ze nog steeds niet gekomen. Nog steeds kampt de wetenschap en vooral de
fysica met talloze beperkingen van het denken. Deze zijn
nauwelijks oplosbaar. Men heeft een snaartheorie ontworpen om dit te ondervangen, maar deze is voor vrijwel
niemand te begrijpen, er zijn slechts enkele mensen die
deze snappen.
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Het is natuurlijk ook juist het denken met zijn enorme
beperkingen dat de uitdaging in zich bergt om te zoeken
naar andere mogelijkheden, naar grotere hoogten, naar
ruimere gebieden, die nog niet gevonden zijn.
Zij waren de hemelbestormers, maar konden de hemel
niet vinden en stootten plotseling hun hoofd. De hemel bleek toch een té hoog doel te zijn, zij zaten tegen
het plafond van hun denken, zoals Einstein openlijk zei,
hoewel in andere bewoordingen.
Het denken had niet gerekend op een plafond op weg
naar de hemel en het stoten daartegen doet ieder pijn,
dat is aan Pauli te zien en te bemerken, vooral in zijn
zegswijzen. Met name Einstein, Heisenberg, Pauli waren
zich sterk bewust van hun plafond. Zij spraken daar ook
geregeld over maar kwamen er niet uit. Zij waren wat
losser in hun denken, en vermoedden meer dan alleen
wat het oog kan waarnemen.
Bij de meer strakke denkers zoals Niels Bohr lag het anders en totaal anders bij de kleineren van postuur. Daar is
niet zoveel te merken, zij kennen het plafond niet en zijn
er vast van overtuigd dat het denken alles vermag. Zoals
bijvoorbeeld heden ten dage blijkt bij professor van ‘t
Hooft in Nederland en bij professor Stephen Hawking
in Engeland en vele anderen. Deze hebben nooit de
hoogten bereikt van Einstein, Bohr en de rest van die
groep. Er waren toen niet voor niets van de 29 aanwezigen 17 personen die de Nobelprijs voor Natuurkunde
hadden gekregen of nog zouden krijgen.
De Solvay-conferentie bracht in 1927 de elite, het neusje
van de zalm op natuurkundig gebied bij elkaar volgens
de waarneming van de gewone mens. Zelf waren ze zich
bewust van hun beperktheid en hun onvermogen, dat ze
iedere dag opmerkten.
Een goed voorbeeld van de relativiteit van de dingen, die
hen zelf zo boeide en enthousiast maakte.
Zij voelden dat zij de muren van hun nauwe gevangenis niet konden doorbreken, terwijl de wereld juichte en
in de veronderstelling was dat nu niets meer onmogelijk
zou blijken. Alles zou mogelijk worden, alles zou door de
mens bewerkstelligd kunnen worden.
Het is gebleken dat niets minder waar is. Na goed tachtig
jaar zijn de fysici nog steeds aan het wachten op dé oplossing voor al hun problemen waar ze niet uit kunnen
komen.

Wolfgang Pauli in 1958 in Berkeley
[Foto: CERN Geneve]

Hoe vruchtbaar zou alles kunnen worden als ze zich
zouden willen verdiepen in lilaca. Want die wetenschap
heeft de grenzen van het mentaal overstegen. Deze wetenschap kan de unificatietheorie, waar Einstein naar
zocht en waar ook Heisenberg zich mee bezig hield, verder brengen. Pauli zocht er op zijn manier naar, door
zich samen met Jung te verdiepen in de parapsychologie.
Zij zijn alleen aan de oppervlakte gebleven met hun uitleg van dromen. De Nobelprijswinnaar ‘t Hooft weet aan
te tonen dat parapsychologie niet ingepast kan worden
in serieuze wetenschap.
De standpunten in de fysica hebben zich enorm verscherpt in die zin, dat het mentaal alleen nog maar wordt
geloofd, terwijl het mentaal van de mens nu juist de grote bedrieger is.
Wanneer zal de wetenschap, die zich in zijn zwarte cocon van het denken heeft verschanst, eens kijken hoe het
daarbuiten is?
De wereld zal zien wat de toekomst voor perspectieven
biedt.
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Rosa ‘Lichtkönigin Lucia’

In oktober geeft het een totaal ander gevoel om het Rosarium op de Pauwekroon te
betreden. Veel rozen zijn uitgebloeid, er zijn bottels, en sommige rozen hangen slap.
Wie door het ‘Middelpunt van het bestaan is het lila’ loopt, het middelpunt van het
Rosarium dat het gedeelte met de cirkels scheidt van het gedeelte met de vierkante
perken, komt via het dolomietpad vanzelf bij vak 6 aan. Hier wordt sinds twee jaar
met buxusstruikjes het symbool van de psyche in verbeeld.
Het symbool van de psyche bestaat uit een centraal punt met drie cirkels eromheen,
die verdeeld zijn in segmenten. Maar in het midden staat de Rosa ‘Lichtkönigin
Lucia’ een gele roos die haar naam alle eer aan doet. Vooral in de donkere dagen van
de late herfst staat zij daar nog te bloeien met haar heldergele
kleur, als een licht in de donkere dag. Zij is het
hart van de psyche met zijn waarheidslicht.
Haar naam ‘Lichtkönigin Lucia’ is dan ook
heel toepasselijk, zij is een lichtverschijning
in de donkere nacht van de mensheid.
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In oktober en november verwarmt zij het hart nog steeds met haar bloemen. In
berijpte toestand is zij ontroerend, een koningin in haar laatste dagen. De nevel en
de vorst bekleden haar met kostbaar kant zodat zij een kroon van diamantwit licht
lijkt te hebben als de zon haar beschijnt.
Als dat gebeurt, heeft Lichtkönigin Lucia meteen haar glans en glorie verloren, de
kroon smelt en haar tere rozenblaadjes hangen slap terneer.
Haar leven is bijna ten einde.
Zij zal weer knoppen vormen, als het heldere voorjaarslicht haar weer wekt. Zodat
zij haar lichtende bloemen weer kan laten zien in het stralend warme zomerlicht.
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Psychisch management
Het management van de toekomst

Tekst: Sunya de la Terra

I

n een tijd waarin alles in chaos is en
bijna niemand meer weet hoe zaken dienen te worden gehanteerd zowel op financieel, sociaal als wetenschappelijk gebied, is
het zaak dat er mensen zijn die daarop zijn
geprepareerd. Daartoe is een management nodig, dat
niet mentaal is georiënteerd, zoals dat nu het geval is.
Het mentaal kan er niet mee uit de voeten, er worden noodoplossingen gesuggereerd waarvan men van
tevoren weet dat ze maar een kort moment soelaas kunnen bieden.
In zo’n tijd is het nodig, dat er een psychisch management wordt gevoerd, een management dat de kern van de dingen aanpakt en niet bezig is met randverschijnselen
en het dichten van gaten die na enige tijd toch weer open zijn.

H

et management
van de toekomst
Een psychisch management is van
belang, omdat het de dingen ziet
vanuit het geheel en niet bezig is om
binnen afgebakende grenzen oplossingen te zoeken voor problemen in
de maatschappij en een economie die
niet evenwichtig is. Bij een psychisch
management worden de zaken vanaf
de basis opgepakt, om zodoende een
fundament te verkrijgen wat stevig
is en wat decennia lang kan dienen
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als een goed uitgangspunt voor alle
activiteiten die noodzakelijk zijn om
weer een gezonde maatschappij en
economie te verkrijgen.
Dat is een totaal andere aanpak dan
die van het mentaal. Dat begint direct op een speciaal punt veranderingen in te voeren of maatregelen
te verzinnen om de zaak weer te
stroomlijnen. Maar er wordt niet
aan gewerkt om een goede basis te
verkrijgen. Er wordt vooral gezocht
naar oplossingen die tijdelijk vol-

doende zijn, en wat er dan daarna
gebeurt is van later zorg. Dit is sokken stoppen die één groot gat zijn en
dat biedt weinig mogelijkheden om
een land welvarend te maken met
een volk dat tevreden is. Dit mentale
systeem is juist de oorzaak van een
algemeen gevoel van onvrede onder
de mensen.
Het psychisch management zoekt
de oorzaak van de moeilijkheden
op. Het gaat er van uit dat moeilijkheden er zijn om te overwinnen
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en dat dit altijd weer nieuwe mogelijkheden biedt om verder te komen.
Bovendien geeft het psychisch management naast een prettiger werkomgeving waardoor de werkresultaten beter zijn, ook mogelijkheden
aan eenieder om zich te laten ontwikkelen aan zijn werk. Dit heeft tot
gevolg dat mensen niet alleen voor
geld werken voor hun dagelijks levensonderhoud, maar ook dat zij na
verloop van tijd als meer volwassen
en rijpe personen dat werk doen.

H

art voor het werk
Hoe ziet het psychisch management er uit in de dagelijkse
praktijk?
De psychisch manager is degene
waar alles om draait. Hij heeft hart
voor het werk en voor de zaak. Hij
heeft daarnaast een diepe interesse in
het bedrijf, omdat hij het ziet als een
manier om zich aan te laten ontwikkelen. In zijn werk zijn alle mogelijkheden aanwezig om verder te komen
met de ontplooiing van zijn persoon,
zijn psyche, en zijn lichaamsmaterie.
Dit is een kwestie van meegaan in de
gang van de evolutie, die per definitie een ontwikkeling van materiële
vormen is. Een menselijk lichaam
is ook een materiële vorm, en het is
niet de laatste vorm in de evolutie.
De mens is een mentaal wezen dat
nog moet worden tot een psychisch
wezen. En daar gaat het om bij het
psychisch management.
De psychisch manager krijgt via het
werk een dieper inzicht in zichzelf
en in de werkomstandigheden. Hij
heeft hart voor zijn werk, omdat hij
hart heeft voor zichzelf en daarmee
voor alles om zich heen. Want alles maakt deel uit van zijn werk, hij
ziet alles als een geheel. Voor de psychisch manager is er niets wat buiten

hemzelf is. Alles om hem heen vertelt hem iets over de werkingen van
de materie, over de werkingen en
mechanismen in hemzelf en in
anderen, die ook bewustzijnden
zijn in hem.
Zo heeft hij een grote genegenheid voor alles. Of het
nu het bedrijf, de mensen
in het bedrijf, de machines
of de administratieve zaken
zijn, niets valt buiten zijn
blikveld. Alles wordt door hem
gezien als van belang, er wordt niets
over het hoofd gezien.
De psychisch manager is vooral een
goede waarnemer, hij kent zijn mensen omdat hij zichzelf kent. Hij is
ook heel efficiënt in zijn werk en heel
exact in zijn opdrachten en waarnemingen. Daardoor ziet hij heel snel
waar blokkades zijn en kan de structuren zodanig veranderen, dat de
hindernissen weldra zijn opgeheven
en het werk weer verder kan.
De psychisch manager is vooruitziend, zorgt dat alles aanwezig is om
het werk verder te laten gaan zodat
er geen stagnatie optreedt. Hij is

stipt in zijn afspraken, levert goed
werk af en kan goed met personeel
en klanten omgaan. Hij kan luisteren en kent daardoor ieders sterke en
zwakke kanten en houdt daar rekening mee in het arbeidsproces. Hij
weet altijd al zijn personeelsleden zo
goed mogelijk tot hun recht te laten
komen door de sterke kanten te benadrukken. Dat is vruchtbaar voor
de werkers zelf en voor het bedrijf.
Hij speelt in op alles wat zich voordoet zonder moeite. Hij is soepel en
gaat mee met de realiteit van nu.
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E

en onuitputtelijke energie
Voor een psychisch manager
zijn werktijden niet zo belangrijk.
Als er weinig werk is kan hij extra
aandacht besteden aan de signalen
die er zijn op de werkvloer en bij zijn
personeel. Hij hoeft dan ook niet
per se aanwezig te zijn in het bedrijf,
want zijn personeel werkt ook minder. In tijden van veel werk wordt er
ook niet naar tijden gekeken, als het
werk voor die dag af is stopt het
vanzelf.
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Zo is de psychisch manager ook iemand, die altijd ter plekke is als hij
nodig is op een bepaald moment.
Hij is altijd inzetbaar en zijn werk
en zijn ontwikkeling staan nummer één, deze twee zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Daar
kan niets hem van afhouden.
Bovendien is het zo dat de psychisch manager nooit in tijdnood
zit. Hij kan alles doen wat er past
of geboden is en zo hoeft hij ook
zijn gezin en zijn vrienden niet te
verwaarlozen. Als hij merkt dat hij
thuis moet zijn is hij thuis, als hij bij
vrienden moet zijn is hij daar, en als
hij op zijn werk moet zijn is dat de
plek. Zo is er nooit spanning, zijn
lichaam wordt nooit overbelast en
hij kan altijd zijn lichaamsenergie
inzetten om alles gestalte te geven
wat nodig is.
Hij heeft nooit haast, maar kan wel
heel snel werken als dat noodzakelijk is. Hij kan ook heel langzaam
werken als dat erbij past. Alles ligt
binnen bereik, en hij is er altijd op
uit om het beste resultaat te bereiken
met de minste inspanning en met

het minieme aan energieverbruik in
zijn lichaam. Hij is iemand die nooit
moe is, altijd paraat is als dat wordt
gevraagd. Hij is een eerste klas psychisch manager omdat hij zo is. Zijn
lichaamsmaterie wordt door het lila
doortrokken van een gouden waarheidslicht dat zo efficiënt en licht
werkt, dat hij in een uiterst korte tijd
situaties kan inschatten en kan bepalen wat er moet gebeuren. Daarmee
kan het bedrijf zijn voordeel doen.

C

reativiteit
De psychisch manager heeft
een enorme creativiteit als het om het
verder brengen van werk gaat. Waar
anderen bij de pakken neer gaan zitten omdat ze niet meer weten wat
te doen, gaat hij altijd op zoek naar
mogelijkheden en hij vindt die dan
ook. Die mogelijkheden zijn altijd
bruikbaar, vol eenvoud, gemakkelijk
inzetbaar en praktisch goed uit te
voeren, zij hoeven niet veel te kosten
en zijn altijd bronnen van blijdschap
omdat het weer gelukt is een uitweg
te vinden bij een moeilijkheid.
Juist daardoor vindt de psychisch
manager ook de blijdschap in het
werk en heeft hij hart voor de zaak.
Niets is te gek voor hem, hij zal
nooit zeggen dat er iets niet mogelijk
is. Zijn eerste reactie is altijd zo, dat
er mogelijkheden geschapen kunnen worden en dan blijkt, dat ze ook
voor het oprapen liggen. Vooral in
samenspraak met andere psychisch
managers zal er een zeer vruchtbare
samenwerking zijn.
Omdat hij leeft vanuit zichzelf komen er ook altijd weer nieuwe creatieve zaken naar voren, die hij
in zijn werk in het bedrijf toepast.
Daardoor verlopen zaken vlotter.
Het bedrijf profiteert van de inzet
en mogelijkheden van zijn mana-
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ger. En de psychisch manager profiteert van zijn ontwikkelingsproces.
Op die manier gaan zowel het werk
als de persoon erop vooruit. In die
omgeving is er ook een vruchtbaar
klimaat om verder te komen in een
ontwikkeling van materie met het
lila. Naarmate de psyche zich verder
ontplooit, kunnen er steeds meer
creatieve mogelijkheden geschapen
worden. En dat wordt nooit minder,
maar steeds meer.

O

rdenend vermogen
Een psychisch manager heeft
een groot ordenend vermogen ontwikkeld, dat hem goed van pas komt
in zijn werk. Daarmee kan hij een
uiterst nauwkeurige planning maken
die niet rigide is, maar altijd inspeelt
op wat er is. Die soepelheid kan alleen worden gevonden bij mensen
die wat meer psychisch leven. Een
mentaal wezen is altijd gewend zich
te houden aan de patronen die in
zijn lichaam zijn neergelegd en die
hem dwingend opleggen op een bepaalde manier te handelen. Alleen
een psychisch levend mens kan zich
aan dit dwangmatig patroon ontworstelen. Hij is dan ook vrijer in
zijn manier van doen en kan
zich uiterst soepel en harmonisch bewegen onder alle
omstandigheden. Hij kan
ook opeens afwijken
van zijn planning om
na een omweg er weer
bij terug te keren. Dan
is er opeens een bepaalde harmonie tot stand gekomen die het werk meer vergemakkelijkt en de dingen meer
gestroomlijnd laat gebeuren.
Het ordenen is voor deze manager
een plezier, en het geeft hem overzicht over grote projecten, waarbij

hij niets uit het oog verliest. Terwijl
er toch ruimte is voor onverwachte
zaken, die moeiteloos ingeschoven
kunnen worden in zijn planning.
De psychisch manager heeft een
ontwikkeld mentaal, dat op velerlei
manieren werkt. Het heeft zijn vermogens misschien nog niet ten volle
ontplooid, maar het is verder ontwikkeld dan dat van de meeste
mensen. Daardoor kan hij
gemakkelijk meedenken met
anderen, is niet oordelend
bezig maar open voor alles wat
hem tegemoet komt. Hij kan
vaak onmiddellijk reageren
op onverwachte situaties, hij beweegt soepel mee met de dingen
en mensen om hem heen, kan goed
luisteren en lezen. Meestal onthoudt
hij niet zo veel, maar wanneer zijn
kennis in bepaalde situaties nodig
is, kan hij ze direct inbrengen. Hij
is praktisch, heeft gevoel voor efficiëntie en eenvoud, want hij weet dat
eenvoud alles naar zijn doel brengt.
Ingewikkelde mentale constructies
zal hij nooit maken. Hij gaat ook
altijd terug naar de basis en kent

het fundament waarop zijn werk
of project moet gaan rusten. Als er
iets anders is gegaan dan verwacht,
zal hij kijken of dit ook mogelijkheden biedt om het werk zo goed
mogelijk verder te brengen. Zo niet,
dan wordt het opnieuw gedaan, alles wordt uitgehaald en pas op het
punt waar alles op orde is, wordt het
werk weer ter hand genomen om het
verder te brengen.
Hij schuwt het niet om alle gebroddel af te breken of te niet te doen,
om het werk weer opnieuw in te zetten op de juiste manier.

B

etrouwbaarheid
Gekonkel en concessies doen
behoort niet thuis bij de psychisch
manager. Hij is recht door zee, betrouwbaar en hij draait zichzelf
geen rad voor ogen. Hij gaat op
een prettig manier met
iedereen om en toont
zijn respect voor
een ieder, wie
het ook is.
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Of het nu een directeur of een ondergeschikte is met wie hij spreekt,
maakt voor hem niet uit. Altijd zal
hij zijn zienswijze vertellen als hem
dat wordt gevraagd. Hij zal niet om
de hete brij heen draaien, hij zal
nooit iemand beschuldigen van zaken maar proberen alles te zien in
het kader van een evolutieve ontwikkeling van materie. Daarin is een
mens iemand die nog niet perfect is
en dus ook geen perfect werk kan
leveren. Maar hij kan wel doen wat
hij kan, en zo kijkt de psychisch manager naar zichzelf en dus ook naar
anderen.
Een psychisch levend persoon zal
ook altijd de consequenties aanvaarden van zijn daden. Hij weet dat alles wat hij doet iets zegt over hemzelf, en dat is altijd welkom. Ook al
kan het voor het ego vaak frustrerend en pijnlijk zijn, hij komt er mee
verder. En daar gaat het om. Zo lijdt
hij nooit een nederlaag, maar viert
altijd de overwinning. Hij werkt
44

nooit, hij is altijd in ontwikkeling en
heeft daarom altijd vakantie. Zijn
werk is een van de middelen
om verder te komen in zijn
psychische ontplooiing en
zijn materiële ontwikkeling.
Hij is een prettige
medewerker met
een oor dat altijd
luistert, een oog
dat alles ziet en
met een fijne neus
voor harmonisch
werken. Hij heeft
er plezier in als het
werk goed loopt en er
nergens iets stagneert.
En als er stagnaties of barrières zijn, zal hij de eerste zijn om
de hindernissen uit de weg te ruimen.

D

e manager van de toekomst
Deze psychische manager is
er nu nog niet. Maar wat niet is kan
komen. De mogelijkheden zijn er.
Alles is aanwezig om via de wetenschap lilaca te worden tot een psychisch manager. Om te komen tot
een volgende stap in de evolutie,
dat is een gebiedende eis. Want de
evolutie gaat verder, ook al heeft niemand er erg in.
De psychische manager is eigenlijk de nieuwe mens, het
waarheidswezen dat een psychisch leven leidt en alles om
zich heen ziet als mogelijkheden
om te worden tot een mens zoals
hij behoort te zijn. Het menselijk
wezen is nu een dier met een verstand en staat eigenlijk nog op een
laag pitje wat zijn mens-zijn betreft.
Een vol uitgegroeid en ontwikkeld
mens met een volledig ontwikkeld
mentaal vanaf de laagste niveau’s tot
het hoogste niveau van het boven-

mentaal is een totaal ander wezen
dan de mens nu is.
Om een psychisch manager van de
toekomst te worden is nog niet zo’n
eenvoudige opgave. Een mens kan
dit niet alleen doen. Hij heeft de lila
energie nodig om in ontwikkeling te
komen. Er is ook een sterke wil om
de ontwikkeling te willen doen. De
inzet die nodig is, is groot, want het
is ook niet iets wat in een paar jaren
klaar is. Het kan vlug gaan, maar dat
hangt van de inzet af. Inzicht kan
er heel snel worden verkregen door
bestudering van de mechanismen in
de materie. Maar als de inzet minder groot is, dan is de ontwikkeling
naar een psychisch management een
langzaam werkend proces, waarbij men gestaag verder komt. Het
is maar net wat iemand het leukste
vindt om mee te maken.
Wie volhoudt en met volharding bezig is, bereikt zijn doel altijd. Zo ontstaan de managers van de toekomst
heel ongemerkt in het bedrijfsleven.
Pas als er wat meer zijn, vallen ze op,
en kan er worden gesproken van een
psychisch management dat door de
hele wereld werkzaam is.
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Alone together
Why we expect more from technology
and less from each other
Effecten van de digitalisering
De huidige jongvolwassenen in de
westerse wereld vormen de eerste generatie die vanaf de prille jeugd is opgegroeid
in een digitale wereld. Voor hen is deze
wereld vanzelfsprekend. Hun leven hangt
dan ook van digitale communicatie aan
elkaar. Amerikaanse tieners verzenden
tegenwoordig gemiddeld meer dan drieduizend tekstberichten per maand - via
de korte berichtendienst (SMS), Twitter,
Facebook, WhatsApp of andere instant
messaging 1 technieken. Wie wil weten
wat het effect van de digitalisering is op
de samenleving, kan dan ook het beste
onderzoek doen onder jongeren. Dit is
precies wat Sherry Turkle doet in haar
boek Alone together.

Tekst: wetenschappelijke bibliotheek Elektoor

Auteur: Sherry Turkle
Uitgeverij: Basis Books, New York, 2011
ISBN: 978-0-465-01021-9
Prijs: $ 28,95

T

urkle is van huis uit psycholoog. Zij is als hoogleraar verbonden aan een universiteit in Boston. Al
dertig jaar bestudeert ze hoe menselijk gedrag verandert
als gevolg van computertechnologie. Ze stelt zich daarbij
op als een etnograaf die een onbekende samenleving in
kaart brengt. Ze registreert vooral wat er gebeurt, waarbij
ze probeert om daar niet meteen een streng oordeel aan
te koppelen. Ze wijst technologie niet af, maar is daar
juist hevig in geïnteresseerd. Wel vraagt zij zich af, of
mensen gelukkiger worden van technologie. Het is een
eenvoudige vraag, die niet zo vaak wordt gesteld.
1	Instant messaging ofwel onmiddellijke berichtgeving is een
verzamelnaam voor technologie waarmee berichten heel
snel worden overgebracht. Gebruikers hebben zo de mogelijkheid om een conversatie met elkaar te houden door
teksten te schrijven, de reacties van een ander daarop te
lezen en daar onmiddellijk weer op te reageren.
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Een visueel voorproefje
Alone together is het derde deel
van een drieluik, waarvan de eerdere
delen in 1984 (The second self ) en
1995 (Life on the screen) verschenen.
Op de omslag van het boek staat een
foto van mensen in een hal. Het zou de
hal van een station of vliegveld kunnen
zijn: een omgeving waar het druk is en
waar het contact tussen mensen meestal oppervlakkig is. Doordat de opname
met een lange sluitertijd is gemaakt,
is de foto niet scherp. Er zijn eerder
contouren van personen te zien dan
herkenbare gezichten. De foto heeft
een vervreemdend effect, waarmee hij
de teneur van de tekst onderstreept.
De intrigerende titel van het boek - te
vertalen als Samen alleen. Waarom we
meer van technologie verwachten en
minder van elkaar - staat prominent op
de omslag, in een zwart vlak. De omslag is niet erg aantrekkelijk, maar wel
adequaat. De lezer krijgt een visueel
voorproefje van het leesgerecht dat op
hem wacht.
Turkle heeft voor een aanpak gekozen
die weinig diepgravend is, maar die in
haar lichtvoetigheid wel erg toegankelijk is. Ze bedelft de lezer niet onder beschouwingen,
maar ze doet verslag van haar dagelijkse bevindingen.
Op een keuvelende manier vertelt ze wat ze meemaakt
aan menselijk gedrag en wat haar daarin opvalt. Deze
praktische insteek maakt het boek vlot leesbaar. Turkle
schrijft puntig, met mooie oneliners.
Computers als speelgoed
In het eerste deel van haar boek gaat ze in op een
fenomeen dat in Nederland en Vlaanderen nog niet veel
voorkomt: computerpoppen als speelgoed voor kinderen. Een van de redenen waarom deze computerpop46

pen in de Verenigde Staten meer zijn
ingeburgerd dan in de Lage Landen,
is de taal. De computerpoppen spreken Engels en het is kostbaar om ze
een andere taal te laten spreken. Deze
poppen zijn geraffineerd ontworpen.
Aanvankelijk - na het activeren van
de pop - spreekt de pop nauwelijks
een woord. De kinderen die met de
pop spelen, worden in de bijgeleverde
handleiding aangemoedigd om veel te
praten met de pop, zodat hij de Engelse
taal leert. En warempel, langzaam
breidt de pop zijn woordenschat uit en
begint hij begrijpelijke zinnen te produceren. Het kind ziet zijn inspanningen beloond en gaat ijverig door met de
taallessen. Hij beseft niet dat hij voor
de gek wordt gehouden. De pop leert
helemaal niets: hij is geprogrammeerd
om zijn woordenschat pas geleidelijk
te etaleren. Hij reageert ook helemaal
niet op de woorden van het kind: als
de zin die hij uitspreekt een correcte
reactie is op een opmerking van het
kind, dan is dat louter toeval. Maar
dat heeft het spelende kind niet in de
gaten. Kinderen hechten zich daardoor
sterker aan de computerpop dan aan
traditionele poppen. Ze moeten ook wel, want de pop
dwingt hen om veel tijd aan de pop te besteden. Krijgt
de pop onvoldoende aandacht en verzorging, dan gaat
hij als het ware dood. Wie de gebruiksaanwijzing leest,
kan dan de reset-knop indrukken, waarna de pop aan
een nieuw leven begint. In de praktijk levert dit ouders
moeilijkheden op. Kinderen zijn zo gehecht aan de pop
en voelen zich zo schuldig over zijn ‘dood’, dat ze overgaan tot rouwrituelen. Zij willen niet meer spelen met
een pop die gereset is. Ze willen wel een nieuwe computerpop, wat de producent van dit speelgoed natuurlijk
geen windeieren legt.
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De ouders zouden natuurlijk ook een rol kunnen hebben in het contact met de robotpop.
Dat dit niet het geval blijkt, zou kunnen betekenen dat ouders ook niet zoveel contact hebben
met het kind. Het feit dat een kind een robot
als levend beschouwd, geeft te denken. Het zegt
dus, dat het kind zich hetzelfde voelt en ervaart als de
robot. Kinderen voelen zich dan al behoorlijke robots en
zijn niet meer personen die een zelfstandig leven leiden.
Het moderne kind is een kind dat leeft als een robot en
denkt als een robot, voor hem bestaan er geen robots,
want de robot is een menselijk wezen en dat is hij zelf
dus ook in zijn gedachtegang.
Dat is wat er gedistilleerd kan worden uit het betoog van
de schrijfster.
Leven als een robot
Het is wonderlijk - en Turkle heeft daar oog voor dat de mens een ding ontwerpt alsof het geen ding is,
maar een wezen met menselijke eigenschappen. Hij verwacht iets menselijks van een pop, terwijl hij weet dat
het om een verzinsel gaat. Turkle beschrijft waar de verleiding in zit: een robot gedraagt zich op een voorgeprogrammeerde en dus overzichtelijke en veilige manier.
De complexiteit van menselijke relaties ontbreekt. Er
is ook geen sprake van een relatie, want een computer
heeft geen ideeën of gevoelens. Met een computer als gezelschapsmaatje kan een mens zijn narcistische dromen
uitleven. Natuurlijk geldt dit in zekere zin voor een ‘ouderwetse’ pop ook, maar daarbij heeft het kind een duidelijker besef dat hij aan het spelen is met speelgoed. Wat
dat betreft wordt er een grens overschreden bij moderne
computerpoppen. Waarschijnlijk zorgt het spraakvermogen van de robot daarvoor. Spreken via woorden en taal
is immers een typisch menselijk vermogen.
Turkle wijst op het gevaar van deze ontwikkeling: kinderen worden gestimuleerd in een egocentrische levenswijze, waarin zij geen rekening hoeven te houden met anderen. Het is veel gezonder wanneer kinderen opgroeien
met andere kinderen en met huisdieren waarvoor zij de
zorg hebben, dan met computers. De zogenaamd sociale

robots hebben een a-sociaal effect: mensen
sluiten zich met zo’n robot af van de wereld
om hen heen.
Een robot is voorspelbaar, spreekt niet tegen,
verwacht geen spontane blijk van vriendschap, valt niemand lastig op een ongelegen
moment en klaagt niet over de manier waarop hij wordt
behandeld. Wie gewend is aan een robot, gaat andere
mensen ook steeds meer als een robot behandelen: als
een machine die voor hem klaar moeten staan. Mensen
leven van nature al heel erg vanuit vaste patronen in hun
lichaamsmaterie. De omgang met robots versterkt dit robotisme in de mens. In feite worden mensen zelf steeds
meer een robot.
En dat kan alleen, als een mens al een robot is. De robot
laat dus eigenlijk het spiegelbeeld zien van een mens die
zelf een robot is. Of een mens ook open staat om dat
te erkennen is vers twee. Waarschijnlijk niet. Een mens
wil graag buiten de werkelijkheid blijven leven, hij wil
zichzelf niet kennen. Het robotisme is hem dus op het
lijf geschreven, want een robot wil zichzelf ook niet leren kennen. Hij is daartoe totaal niet in staat, hij is een
machine. En zo is het dus ook met een mens gesteld. Hij
vindt het prettig een machine te zijn, dat levert weinig
gevaar op, zeker als je ook machines uitzoekt om mee om
te gaan en mee te converseren. Dan kan een mens veilig
leven in zijn robotachtige vesting van niet-bestaan.
Altijd bereikbaar
De digitale communicatie heeft net zo’n vervreemdend effect als de omgang met robotpoppen, zo
toont Turkle aan de hand van alledaagse waarnemingen
aan. Voor jongeren is het tegenwoordig onverdraaglijk
om niet permanent online te zijn. Zelfs wanneer ze op
school les volgen, maakt het idee dat ze onbereikbaar
zouden kunnen zijn hen bijna panisch. De slimme telefoons - ouderwetse mobiele telefoons bestaan voor
jongeren niet meer - blijven dan ook aan tijdens de les.
In schril contrast daarmee staat het gebrek aan relevantie van de berichten. Heel vaak vragen jongeren in een
tekstbericht alleen of de ander nog iets te vertellen heeft.
47
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Turkle heeft aan jongeren gevraagd waarom
het voor hen zo verschrikkelijk is om hun telefoon te missen, al is het slechts voor een les van
drie kwartier. Wat blijkt? Voor de jongeren is
het onbestaanbaar dat ze iets zouden kunnen
meemaken zonder dat ze in staat zouden zijn
om dat meteen te delen met hun vrienden en bekenden.2
Een gesprek voeren de jongeren evenwel niet meer per
telefoon. Amerikaanse jongeren versturen letterlijk liever duizend keer een tekstbericht dan dat ze eenmaal
een telefoongesprek voeren. Een tekstbericht versturen
is veilig. Jongeren hebben dan controle over wat ze van
zichzelf prijsgeven - of denken dat althans. In een telefoongesprek kunnen ze zichzelf blootgeven zonder het
in de gaten te hebben. Emoties zijn bijvoorbeeld vaak
merkbaar aan het stemgeluid. Ook kunnen er ongemakkelijke stiltes vallen. In een telefoongesprek komt een
beetje naar voren hoe de vlag er bij hangt. De meeste
jongeren zijn daar als de dood voor. Ze willen de controle niet kwijt over het imago dat ze met zoveel zorg
opbouwen over zichzelf. Tekstberichten versturen past
bij deze levenswijze, want dan hoeft niemand zichzelf
bloot te geven.
Zij willen liever robots zijn dan levende mensen. Zij voelen zich bedreigd omdat ze zich zwak voelen en angstig,
niet opgewassen tegen de helderheid van de communicatie tussen personen.
Nu is communiceren nooit iets geweest wat gemakkelijk
ligt voor een mens. In bedrijven en tussen mensen onderling wordt nauwelijks gecommuniceerd. Liever werkt en
leeft een ieder op zijn eentje. Dus is het logisch dat deze
ontwikkeling zich zo voortzet. De wereld is vol bedreigende zaken, daar kun je beter niet in verwikkeld raken.
Zo worden jongelui met al hun digitale communicatie
die geen communicatie is, nog sterker verzwakt dan ze al
zijn. Ze kunnen nergens meer tegen en hebben geen stevige benen om op te staan. Zij zijn robots die alleen maar
2	‘Having a feeling without being able to share it is considered so difficult that it constitutes an ‘emergency’.’ (p. 245)
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in een niet-bestaan leven. Alles moet ook gaan
volgens de aloude gewoonten met hun digitale
apparaten. Zij zijn zeer sterk gebonden aan
hun mentaal fysiek materiële lichaamsniveau,
dat hun voorschrijft dat zij zich moeten houden aan de codes van hun digitale apparatuur.
Zij worden geleefd door de gewoonte-impulsen van hun
lichaamsbewustzijn.
Schone schijn
De Amerikaanse jongeren komen in de studie van
Turkle als bange en onvolwassen wezens over: als een
soort navelstaarderige kindsterretjes. Sociale netwerksites
zoals Facebook versterken deze neiging om onvolwassen
te blijven. Voor jongeren is hun pagina op Facebook het
gezicht dat ze aan de wereld laten zien. Door Facebook
leven veel jongeren tegenwoordig als filmsterren.
Dagelijks maken ze een afweging welke berichten over
zichzelf zij de wereld insturen om de aandacht van anderen te trekken. Ze moeten die belangstelling ook genereren, want wie weinig vrienden heeft op Facebook, telt
niet mee. Wie niet dagelijks actief is op Facebook, wekt
de indruk dat hij een saai leven leidt en dat is het laatste
wat een jongere wil. Turkle omschrijft Facebook dan ook
kernachtig als ‘keeping up appearances’, ofwel ‘de schone
schijn ophouden’.
Daarnaast wijst Turkle op een ander effect van digitale
communicatie. In de vele uren waarin jongeren bezig zijn
met Facebook, Twitter en andere digitale communicatienetwerken, hebben zij geen contact met mensen in hun
directe omgeving. Mensen die druk in de weer zijn met
digitaal communiceren, zijn afwezig. Het lijkt alsof ze op
zoek zijn naar contact, maar in feite zijn ze onbereikbaar
voor gezinsleden en vrienden die echt in de buurt zijn.
Ze zijn met hun gedachten altijd ergens anders dan de
plek waar zij zich fysiek bevinden. Hoewel ze digitaal
volop communiceren, willen ze helemaal geen contact
met anderen. ‘De wereld is tegenwoordig vol mensen die
er behagen in scheppen om contact te hebben met heel
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Sherry Turkle

veel andere mensen die zij
tegelijk op afstand houden,’
zo schrijft Turkle. 3
De oorzaak hiervan ligt
vooral in het feit, dat mensen niet willen onderzoeken
hoe ze zijn. Zij willen niet
geconfronteerd worden met
alle zogenaamde slechte eigenschappen die zij bezitten.
Dat willen zij beslist niet weten en dus niet ontdekken.
Dat zorgt voor een heel pover en saai leven, want deze
jongeren zijn dus helemaal
voorgeprogrammeerd. Zij
zijn robots, zij hebben geen
eigen wil, geen verlangen om
zichzelf te ontdekken. Zij willen alleen maar in een illusie, een waan blijven leven die zij met heel veel moeite
opbouwen voor anderen en vooral voor zichzelf. Zij werken allemaal hard aan een niet-bestaand imago.
Opgepepte levensstijl
De intensieve digitale communicatie leidt ertoe dat
jongeren het stervensdruk hebben en vaak allerlei dingen
tegelijkertijd doen. Hoewel dit zogenaamde multi-tasken hopeloos inefficiënt is - multi-taskers doen meestal
geen enkele taak goed - voelen de jongeren zich er heel
behaaglijk bij. Turkle schrijft dat het lichaam positieve
signalen afgeeft. Door de gejaagde, opgepepte, multitaskende levensstijl krijgt de mens de indruk dat hij echt
leeft, maar ondertussen lijdt het lichaam omdat het geen
rust krijgt. Het wordt voortgejaagd door de wereld met
de duizenden dingen die moéten, en waar het niet onderuit kan. Dat wordt veroorzaakt door vijandige energieën die het lichaam uitbuiten en verkrachten tot het
niet meer kan. De gewoonten dwingen om altijd maar
3	‘The world is now full of (...) people who take comfort in
being in touch with a lot of people whom they also keep at
bay.’ (p. 15)

weer de digitale communicatie bij te houden, want dat
moét. En zonder kan niemand. Zo komt het er nooit
van om aan zelfonderzoek te
doen en de psyche te ontdekken die verzonken is in
de materie van het lichaam
van de jongeren.
Jongeren leren op deze manier ook niet meer om alleen
te zijn en op eigen kracht te
zoeken naar een uitweg uit
een moeilijke situatie waarin
ze verkeren. Ze leren niet
meer om verantwoordelijkheid te nemen voor hun
daden, zo geeft Turkle aan.
Het eerste wat ze doen bij een vervelende situatie is hun
ouders of vrienden bellen om hulp. Door deze toestand
van altijd in digitaal contact staan met anderen, hebben
ze ook geen gelegenheid meer om zich af te vragen wie
ze zijn en wat ze doen. Ze hebben ook geen privé-zone
meer waarin ze zich kunnen afschermen voor alle drukte
van de buitenwereld. Ze voelen zich niet op hun gemak
zonder digitaal gezelschap. Ze zijn er aan gebonden op
een verschrikkelijke wijze. Dat is dan ook wat vijandige
energieën bewerkstelligen, dat niemand meer zonder een
telefoon kan of een computer of een robotpop.
Turkle heeft geprobeerd om laptops te verbannen uit
haar collegezaal, omdat studenten anders surfen op het
internet in plaats zich te verstaan met de docent en met
elkaar. Het is haar niet gelukt: na een jaar heeft ze bakzeil
moeten halen. Toch blijft ze ervan overtuigd, dat studenten veel meer rendement uit een les halen wanneer ze
geen draagbare computer gebruiken. Naarmate het boek
vordert, is Turkle’s onmacht steeds meer te proeven. Ze
beseft dat ze het tij niet kan keren, maar ze beseft ook
dat er heel veel van waarde verloren gaat als mensen uitsluitend nog als robots functioneren. Op het einde van
49
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het boek beschrijft ze een conversatie met haar
dochter, die een jaar in Dublin gaat studeren.
Turkle wil graag een ouderwetse correspondentie met haar dochter beginnen, in plaats
van oppervlakkige tekstberichtjes te schrijven
en ontvangen. Of zo’n briefwisseling ook echt
van de grond is gekomen, laat Turkle in het midden.
Het doet er ook niet zo toe. De dochter is in de ban
van de robot in haarzelf, vandaar haar voorliefde voor
robotmachines. Zij zal niet schrijven, dat is veel te veel
werk, ze kan dan haar verplichtingen in de communicatiepagina’s niet nakomen. En dat laatste is toch veel
belangrijker dan een brief schrijven aan je moeder? Wat
dat betreft is Turkle iemand die wel probeert dingen te
analyseren, maar ze zal er zelf niet uitkomen wat al blijkt
uit haar onmacht in de collegezaal. Ze heeft toch een
aversie tegen computers, dat is duidelijk. Het zou voor
haar interessanter zijn om uit te zoeken hoe zij zelf minder een robot kan zijn en meer mens kan worden. Want
de robots vertellen haar hoe zij zelf is, maar zij wil het
niet verstaan. Zij geeft toch stiekem de schuld aan de
digitale apparatuur, want hoe heimelijk ook, ze doet het.
Op avontuur gaan?
In dit boek beschrijft Turkle het leven van een generatie jongeren die heel robotmatig en pover in het leven staan. Ze doet dat met verve. De leegheid van het
menselijke bestaan achter het masker van digitaal vernuft is op elke bladzijde voelbaar. Turkle heeft evenwel
geen remedie voor de ontwikkelingen die ze signaleert.
Hoewel ze het niet met zoveel woorden zegt, staat ze met
lege handen en kan ze de lezer geen perspectief bieden.
Terugvallen op oude gewoontes is geen probaat antwoord. Het is bijvoorbeeld ietwat naïef om te verwachten dat de jongeren die elkaar de hele dag bestoken met
korte berichten, over zullen schakelen op het schrijven
van heuse brieven.
Turkle gebruikt weliswaar begrippen als ‘zelf ’ en ‘identiteit’, maar ze geeft daar geen duidelijke omschrijving
van. Het blijven vage begrippen zonder inhoud. Het
boek van Turkle kan bij de lezer in ieder geval de vraag
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oproepen, hoe hij wil leven: als een robot, of
als iemand die op avontuur gaat om te ontdekken wie hij echt is.
Dat is de verdienste van dit boek

De mens is nog een robot?
Turkle vraagt zich af of mensen gelukkiger
worden van technologie. Dat is een interessante
vraag, maar geen vraag naar de kern van de dingen.
Ook zij ontloopt de mogelijkheid om dieper door te
dringen in het hoe en waarom van de technologie.
Want wat is de oorzaak dat jongeren zo door digitale
apparaten worden overheerst?
Bezien vanuit de lilaca geeft technologie wel degelijk
de kans om gelukkig te worden. De waanzin van de
technologie geeft ieder menselijk wezen de mogelijkheid om te zien in wat voor een idiote wereld hij
leeft. En hij kan kijken of hij waanzinnig wil blijven
of dat hij de werkelijkheid onder ogen wil zien.
Wie dat gaat onderzoeken zal gaandeweg steeds
meer tot de conclusie komen dat dit alles zo’n grote
vlucht neemt in heel de wereld, opdat ieder mens
kan zien dat hij leeft als een eenling en een robot,
zonder contact met wie dan ook.
Turkle denkt dat er contact is tussen mensen en dat
zijzelf dat wel kan hebben. Dat is een drogbeeld.
Want geen enkele robot heeft contact met een andere, ook de robot Turkle niet. Ieder mens is nog
in het robotstadium, en hij zal pas tot leven komen
als hij niet meer leeft volgens de wetten van zijn lichaamsmaterie.
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Jean Jacques Rousseau
Genie, zonderling en waanzinnig
Tekst: E.M. Breukers

J

Rousseau heeft nogal veel invloed gehad
op diverse gebieden. Hij is vooral bekend
als filosoof, schrijver en componist en
een van de grondleggers van de Romantiek. Zijn politieke ideeën zijn nu nog in
diverse handvesten terug te vinden. In
dit artikel wordt vooral ingegaan op zijn
ideeën over de opvoeding van kinderen.
Die zijn nogal extreem en het feit dat
velen zijn opvoedkundige aanpak bewonderen en bewonderden is zonder meer
beangstigend.

eugd
Jean Jacques Rousseau 1 wordt op 28 juni 1712 geboren in Genève, als zoon van Isaac Rousseau en Suzanne
Bernard. Een leuk familieleven heeft hij nooit gekend
want zijn moeder sterft vier dagen na zijn geboorte. Zijn
vader is klokkenmaker en speelt ook zeer verdienstelijk viool. In zijn autobiografisch boek ‘Bekentenissen’
schrijft Rousseau hoe hij en zijn vader elkaar boeken
voorlezen tot het vroege ochtendgloren. Op zijn zevende
jaar zijn alle romans van de bibliotheek van zijn moeder gelezen en beginnen vader en zoon aan verhandelingen over de wereldgeschiedenis. Maar ook de Franse
literatuur en het leven van Grieken en Romeinen komen vanzelf aan bod. Rousseau is zeer gecharmeerd
door Plutarchus en Tacitus, beiden historici, Brutus, een
Stoïcijn en Aristides, een Grieks staatsman. De gesprekken die hij naar aanleiding hiervan met zijn vader voert
leidden volgens Rousseau zelf, tot zijn ontembare en
trotse, geen juk duldende karakter. Zijn leven lang heeft
hem dat in situaties die zijn vrije ontplooiing belemmerden, opgebroken. Toch heeft Rousseau dat karakter niet
van een vreemde, zijn vader was zelf een moeilijke man
met een heel opvliegende aard. Evenals later zijn zoon,
kreeg hij daar moeilijkheden mee, zo zelfs dat hij zijn
geboortestad moest ontvluchten naar Nyon in Frankrijk.
Rousseau is dan tien jaar oud.

M

oeilijk opvoedbaar
Op die leeftijd is Rousseau al een lastig kind,
dat zich niets laat gezeggen door zijn oom en ook niet
door zijn tante waar hij successievelijk bij woont. Als er
ook maar iets is, wat hem niet bevalt, wordt hij ziek.
Deze ziekten waar hij steeds in vlucht zijn de levende

1 P
 ortret van Jean-Jacques Rousseau geschilderd door Maurice Quentin de la Tour (1704-1788). Er zijn verschillende
replica’s van dit portret in omloop, vervaardigd door de
schilder zelf.
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getuigenissen van zijn sadomasochistische aard, waarbij
hij graag zichzelf kwelt, maar tevens anderen door steeds
ziek te worden. Ook de leugens waar hij zich graag van
bedient hebben daar mee te maken. Dit zorgt er voor,
dat hij altijd in de belangstelling staat en dat is ook de
bedoeling. Hij beleeft er een intens genoegen aan om
ziek te zijn en te liegen. Hij geeft daarvan anderen de
schuld. Want ook zijn neiging tot stelen en wangedrag
zijn uitingen van iemand, die zoekt naar macht en veel
genoegen beleeft aan dit machtswellustige gedrag. Dat
wordt nog gestimuleerd door vijandige energieën die zijn
lichaam daarbij steeds belagen. Deze energieën stimuleren zijn dictatoriale houding zeer.
Na al deze avonturen ontvlucht hij in 1728 als 16 jarige
de stad Bossey en komt hij via een pastoor in contact
met Madame de Warens, dertien jaar ouder dan hij, dus
pas 29 jaar. Zij helpt de pastoor om mensen te bekeren
tot het rooms-katholieke geloof. Zij houdt zich vooral
bezig met het opdoen van kennis en de verkoop van geneeskrachtige kruiden. Iets wat Rousseau ook zeer boeit
en waar hij gedurende zijn leven ook altijd mee bezig is
geweest.

M

adame Louise de Warens
Mevrouw de Warens is voor hem een moeder,
en zo doet zij zich ook voor. Rousseau noemt haar altijd ‘maman’. Zij stuurt Rousseau naar Turijn om zich te
laten bekeren tot het katholicisme, want dat is één van
haar taken. Als hij weer terugkeert naar maman, wordt
hij nogal in de war gebracht door haar gedrag. Zij ziet
hem niet meer als een kind, maar meer als een man en
hij moet zich houden aan zijn mannelijke plichten. Voor
Rousseau is dit iets ongehoords en hij wordt dan ook
weer ziek.
Madame de Warens wil ook dat Rousseau heer en meester wordt op haar boerderij. Maar beide zaken, het bed
en de boerderij, gaan Rousseau niet goed af en hij is veel
ziek. Een normaal protest dat hij voert tegen een zo grote
dwang. Hij heeft niet in de gaten dat hij met dat ziek zijn
anderen ook dwingt zijn zin te doen. Het is dus altijd een
wederzijdse dwang, van Rousseau uit naar anderen en
van anderen naar hem toe.
Het tij keert als een van de bekeerlingen van maman,
Wintzenried, de zaken gaat aanpakken. Hij is een grote,
blonde zoon van een Zwitserse kasteelhouder. Hij is niet
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wars van het bed en ook niet van het managen van een
boerderij. Rousseau ziet dit alles met lede ogen aan. Als
echter Maman wil dat Rousseau Wintzenried als broer
gaat zien, is voor hem de maat vol. Het is onverteerbaar
voor hem en hij wordt weer ziek. Maman is ook niet gek
en om van al het gezeur af te zijn stuurt zij Rousseau na
samenspraak met zijn dokter op een lange reis richting
de Middellandse Zee. Zo is ze even van hem af.
Op deze reis krijgt hij een amoureuze verhouding met
een veel oudere vrouw, madame de Larnage. Hij knapt
hier zienderogen van op en belandt in Montpellier.
Ondertussen correspondeert hij nog steeds wanhopig
met maman, die hij niet wil verliezen. Hij mist haar.
Wanneer hij in 1730 vroeger dan afgesproken weer terugkeert bij haar wacht hem een uiterst koele ontvangst.
Hij voelt wel dat hij niet gewenst is in huis en betrekt een
zomerhuisje in Les Charmettes in de bergen niet ver van
maman’s huis gelegen. Hier vindt hij zijn geliefde boeken
en kan hij leven in de natuur. Weer stort Rousseau zich
in het vergaren van kennis door boeken. Hij bekwaamt
zich in meetkunde en algebra, kansberekening en neemt
kennis van astronomie.
Zijn eerste geschreven werk is: Narcissus, of de zichzelf
beminnende. Daaruit blijkt veel over hoe Rousseau zichzelf als enige goede op de wereld ervaart. Hij houdt alleen van zichzelf, verder van niemand. Maman vindt dat
studeren maar niets. Hij moet geld verdienen vindt ze.
Zo zorgt zij voor een baan in Lyon waar hij als leraar bij
een welgestelde familie kan gaan werken. Rousseau moet
zijn kluizenaarsbestaan wel opgeven en vertrekt naar de
familie Mably met vier zoons onder de acht jaar.

O

pvoeding mislukt
De opvoedingsmethode van Rousseau heeft weinig succes bij de kinderen Mably. Wat hij wel opmerkt is
dat ze een enorme weerstand hebben tegen leren, behalve
wanneer ze het uit zichzelf willen doen.
In zijn plan voor de opvoeding van kinderen ‘Het
Memorandum’, vraagt hij zich af: ‘Niets is meer deprimerend dan het algemeen lot der mensen. En toch voelen
ze in zichzelf het hevige verlangen om gelukkig te worden en hebben ze elk moment het gevoel dat ze er zijn
om gelukkig te worden. Dus waarom zijn ze dat niet?’
Rousseau staat voor een raadsel en dat is geen wonder.
In die tijd is er nog niets bekend over de eigenschappen
van de lichaamsmaterie waarmee er een ontwikkeling tot
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stand gebracht kan worden waarbij mensen wel gelukkig
kunnen worden als ze dat willen.
Rousseau weet wel veel maar is onvermogend om kinderen te boeien met zijn kennis. Hij geeft daar zelf de
verklaring aan dat zijn verlegenheid, zijn melancholie en
een enorme onverschilligheid tegenover alles wat briljant
genoemd wordt de oorzaak is. Niets is echter minder
waar. Hij geeft geen boeiende lessen omdat hij zelf veel
te veel gehinderd wordt door eigen onderbewuste ideeën
over het opvoeden van kinderen. Daarbij heeft hij zelf
ook een vrije opvoeding gehad die nu niet direct heeft
geleid tot het begrip voor hoe een kind leerstof tot zich
wil nemen.
Na een jaar bij de familie Mably te zijn geweest en hij
wat inzichten rijker is geworden, keert hij terug naar madame de Warens om haar weer voor zich te winnen. Hij
geeft zich over aan een zorgwekkende ziekte in de hoop
op haar medelijden. Uiteindelijk accepteert hij dat hij
een kind is van haar dat zelfstandig moet kunnen leven
op zijn leeftijd en verlaat hij Chambery om in 1742 in
Parijs aan te komen.
Zijn strenge naturistische ideeën over opvoeding en kinderen krijgen een steeds vastere vorm. Zijn doel is: ‘Het
authentieke zelf te vinden dat schuil gaat achter de lagen
van het rollenspel.’
Trouw zijn aan het authentieke wezen van jezelf kan alleen als je respect hebt voor de natuur, vindt Rousseau
met zijn denken. Daarvoor moet een prijs betaald worden, namelijk eenzaamheid.

E

en eenzaam authentiek wezen
Rousseau ziet zichzelf als iemand die voldoet aan
zijn eigen uitspraak over het zijn van een authentiek
wezen. Hij kan zich maar heel moeilijk in gezelschap
bewegen en dat is voor hem een teken van authentiek
zijn. Hij is stil en vaak eenzaam, zonder veel kennissen
of vrienden. Hij vindt dat ‘zich vervreemd voelen van
de wereld is de waarheid kennen, en het zijn de sociaal
aangepasten die een niet-authentiek leven leiden.’ Dan
wordt wel duidelijk waar Rousseau op aanstuurt. Hij wil
erkend worden als iemand die weet wat het authentieke
wezen is, omdat hij zichzelf ook zo ziet. In aanmerking
genomen dat Rousseau een enorm denkhoofd is vol fantasieën die nergens een basis hebben, is het nogal lastig
voor hem zijn om zijn authentieke wezen te vinden. Het
wordt ook niet duidelijk wat Rousseau precies bedoelt

daarmee. Het heeft in ieder geval te maken met een natuurlijk leven, ver van het gewoel van de ijdelheid en
leegheid van de stad.
Met deze filosofische gedachten die een prelude zijn op
zijn boek Emile, ou de l’éducation, wordt duidelijk dat
Rousseau wel leeft in de tijd van de Verlichting, maar
veel meer een voorloper is van het Naturalisme en de
Romantiek.
De meningen over hem zijn zeer verdeeld. Er zijn mensen die hem een voorvechter vinden voor rechtvaardigheid en een vrijere wereld, voor anderen is hij een utopist
en vooral een chaoot, die niet systematisch kan denken.
Vanuit zijn verheven gedachten over het authentieke wezen en de natuur neemt Rousseau zich in 1751 voor om
eenvoudig en armoedig te gaan leven op het platteland.
Hij stoort zich steeds meer aan mensen die luchtig en
onvrij leven in de stad. Hij voelt zich zoals in het citaat
dat hij opschrijft: ‘De mens is vrij geboren en toch is hij
overal geketend.’ Het platteland is de plek waar hij moet
zijn om zich steeds meer authentiek te gaan voelen en
meer vrij. Hij heeft zijn waan over rust en vrijheid opgelegd aan de natuur.

T

hérèse
Thérèse, een wasvrouw met wie hij al zes jaar een
verhouding heeft, gaat met hem mee. Zij is analfabeet
maar is handig in de omgang met mensen. Dat is een
geluk voor Rousseau. Zij kan hem mooi bijstaan als hij
weer eens last heeft van gal en nieren en van zijn maniertjes om ziek te worden als het leven hem niet bevalt.
Bovendien doet ze wel wat hij zegt, en als er weer eens
een kind wordt geboren wordt dat meteen naar een vondelingenhuis gebracht. Daar horen kinderen thuis die uit
arbeidersmilieus komen zoals Thérèse, vindt Rousseau.
Hij hoeft geen tijd te stoppen in het opvoeden van kinderen van een zo laag allooi.
Hieruit blijkt de wreedheid en liefdeloosheid en kilheid
van een dictator die wel even zal zeggen hoe het leven er
uit moet zien rondom hem. Rousseau staat ook bekend
als een onbetrouwbaar mens, die nogal wat last heeft
van waanideeën. De houding naar Thérèse toe getuigt
wel van op zijn minst behoorlijke wanen over meer en
minder zijn van mensen. Rousseau is authentiek, Thérèse
niet. Zij mag zijn wasvrouw, dienstmeid en hoer zijn, en
haar kinderen beschouwt hij niet als de zijne, zij behoren
niet bij zijn stand. Zijn dictatoriaal gedrag neemt steeds
meer toe, Thérèse heeft maar te doen wat hij beveelt.
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D

e moraal
Rousseau stelt dat de vooruitgang van kunst, letteren en wetenschap ernstige vijanden van de moraal
zijn. Zij kweken velerlei behoeften aan bij mensen en
zijn daardoor de bron van slavernij. De vooruitgang
van kennis heeft regeringen sterker gemaakt en de individuele vrijheid vergroot, maar de ongelijkheid is sterk
toegenomen. Materiële vooruitgang ondermijnt echte
vriendschap en vervangt deze door jaloezie, angst en
wantrouwen.
Zo ontpopt hij zich als een tegenstander van de vooruitgang die zo door zijn weinige vrienden wordt nagestreefd. In 1752 heeft hij weer een nieuwe leefregel bedacht met zijn verwarde denken: ‘niemand bevelen te
geven en van niemand bevelen te accepteren, wat er ook
moge gebeuren.’
Dit alles is in schrille tegenstelling tot zijn eigen immorele verhoudingen naar anderen toe, maar hij vindt
zichzelf geweldig met zijn nieuwe uitspraak.
In 1756 leidt dit grote verschil van inzicht over de
vooruitgang tot een breuk met Denis Diderot.

zijn en zijn hevige aversie tegen vooruitgang lijkt hij wel
te cultiveren.
De afschermtactiek van Rousseau is in al zijn werken
terug te vinden, evenals het teruggaan naar de natuur.
Romantische ideeën over liefde en geluk zijn thema’s
waar hij altijd heel erg mee bezig is, omdat hij deze dingen niet terugvindt bij zichzelf maar ook niet bij anderen. Toch moet het geluk ergens te vinden zijn, maar
waar? Rousseau kan nog niet doordringen tot de kern
van die zaak. Hij is wel verplicht er wat over te bedenken, want het is nog lang de tijd niet om tot die kern te
komen. Dat is iets wat in de twintigste eeuw duidelijk
gaat worden in de lilaca.
In lilaïsche studies kan heel exact de plaats aangeduid
worden waar het geluk verborgen zit, namelijk in de
elektronen van het eigen lichaam van de mens.

N

ieuwe levensvormen
Rousseau zoekt in verband met de opvoeding
van kinderen ook naar nieuwe levensvormen die
meer stroken met zijn idealen over vrijheden waarin
kinderen kunnen leven volgens de regels van zijn
eigen opvoedkundige principes. Deze denkbeelden
behandelt hij in ‘Du contrat Social ou Principes du
Droit Politique.’
Hierin vertelt hij over mensen die kiezen voor het
leven in gemeenschappen uit vrije wil zonder tussenkomst van een politieke macht. In deze gemeenschap zal er een sterke moraal heersen. Er moet geen
moderne invloed zijn maar via de moraal moet er
een dusdanige mentaliteit zijn bij deze groepen mensen,
dat zij niet beïnvloedbaar zijn door de vooruitgang die
altijd een beroep doet op zelfzucht en begeerten. Op
die manier wordt een mens immuun voor kwalijke invloeden. Eigenlijk propageert hij hier afgesloten en afgeschermde gemeenschappen in een land, wat de authenticiteit van een mens bevordert.
Zijn zoeken naar andere levensvormen moet echter wel
mislukken. Mensen veranderen niet zo gauw, zij zoeken altijd weer naar oude patronen om mee te leven.
Daarvan zijn vele voorbeelden te vinden, vooral in het
leven van Rousseau zelf. Hij valt altijd weer terug op ziek
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E

mile, ou de l’éducation
In zijn opvoedkundig boek Emile, dat in 1762 verscheen legt Rousseau zijn inzichten neer over hoe een
goede en krachtige opvoeding van kinderen er uit kan
zien. Hij heeft heel lang over dit opvoedkundig werk nagedacht, zelfs 20 jaar lang. Hij schreef het uit in drie jaar
en het beschrijft de vijf perioden van geboorte tot volwassenheid, van 0 tot 25 jaar. Ook is er nog een gedeelte
dat gaat over de opvoeding van de vrouw.
Aan het begin van Emile schrijft hij: ‘Alles is goed zolang
het afkomstig is van de auteur der dingen; alles valt uiteen als het in de handen komt van mensen.’
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In Emile gebruikt Rousseau alles wat hij al eerder op
schrift heeft gesteld over authenticiteit, vrijheid en natuur. Ieder kind heeft zijn eigen unieke karakter en heeft
vrijheid nodig om zich te kunnen ontplooien in afzondering en in de natuur. Hij gaat er van uit dat ieder mens
in wezen goed is en dat die originele, perfecte natuur van
het kind bewaard moet blijven door te zorgen voor aanbieden van leerstof op het juiste, natuurlijke moment.
Het kind moet dus altijd zorgvuldig worden gecontroleerd in de omgeving waar het leeft, gebaseerd op analyse
van de periode die een mens doormaakt van de wieg tot
de volwassenheid. Dat is eigenlijk de kern van zijn betoog over opvoeding.
Hij onderscheidt de volgende stadia in de opvoeding:
• de kindsheid van geboorte tot 2 jaar;
• de leeftijd van de natuur, van 3 tot 12 jaar;
• de pre-adolescentie, van 12 tot 15 jaar;
• de puberteit van 15 tot 20 jaar
• volwassenheid van 20 tot 25 jaar.
Emile is een jongen uit de gegoede kringen. Direct na
zijn geboorte wordt hij in handen gegeven van een leraar.
Deze voedt op zonder straf, dwang of haast. Emile en
zijn leraar wonen op het platteland geheel geïsoleerd van
andere mensen. Zo komt er een sterke verbinding met
de natuur tot stand. Rousseau vindt het roomkatholiek
of protestants geloof daar niet bij passen met hun regels.
In de natuur word je goed, er is geen dwang tot vooruitgang, dat is verderfelijk en leidt slechts tot aantasting van
de moraal. Een deïstische natuurgodsdienst is de vervanging van het traditionele geloof. Met zo’n geloof heb je
niets met God te maken, alleen met Zijn Schepping waar
je Hem in alles kunt zien en beleven.
De leraar van Emile moet hem op subtiele wijze aanmoedigen om zich te ontwikkelen volgens zijn eigen natuurlijke neigingen en zijn unieke karakter. Hij kan zo kennis
verwerven op een natuurlijke wijze, zonder lesmethode.
Daarbij zijn de meeste van Rousseau’s aanbevelingen tamelijk conventioneel en oubollig.
Emile heeft dus ook geen last van verwachtingen over
goede rapporten van ouders of leraren. De leraar is geen
beoordelaar op cijfers, maar probeert altijd om zo veel
mogelijk kennis aan te brengen zonder dat op te dringen. Hij bevordert het zelf kijken, voelen, ruiken, het zelf
benoemen van de dingen zoals ze zich voordoen. Zodat
Emile zijn eigen weg gaan en die ook blijven volgen.

Opvallend is dat Rousseau zich dus voornamelijk richt
op de training van het fysieke lichaam met zijn verstand,
het mentaal. Zo wordt Emile een mens van de natuur en
niet van de mensen, iemand die vragen stelt en daardoor
kennis vergaart.
Rousseau zegt tegen anderen: ‘Ik leer mijn leerling een
kunst die veel tijd neemt, veel pijn met zich meebrengt,
iets wat jouw leerlingen niet bezitten, namelijk de kunst
van het niet weten. Jij brengt kennis over, en dat is mooi;
maar ik maak me druk om de manier waarop kennis
wordt verworven.’
Emile is een zo opzienbarend boek voor die tijd dat het
zelfs Immanuel Kant ervan weerhield om zijn dagelijkse
stipte wandeling te doen toen hij het aan het lezen was.

C

onflicten in het denken
Rousseau’s hang naar het natuurlijke is in feite in
conflict met de werkelijkheid waarin de mensen leven.
Die is natuurlijk, namelijk dat het kind blijft in het gezin. Het is onnatuurlijk een kind uit het gezin weg te
halen. Maar hij vindt het natuurlijk om dit wel te doen.
Dit is een nogal vreemde gedachtegang, die laat zien dat
Rousseau erg gehinderd wordt door gedachtenspinsels
over opvoeding van kinderen. Hij is in feite altijd in conflict met de dingen zoals ze zijn. Hij kan de werkelijkheid
niet laten zoals hij is, en moet daar in proberen te interveniëren, wat een moeilijke zaak is. Hij is altijd in oorlog
met zijn omgeving.
Daarbij werkt Rousseau ook nog heel erg met het idee
van een maatschappij waar men meer of minder is.
In feite begint Emile al met een situatie die totaal onnatuurlijk is en ontsproten is uit een brein dat zich afzet tegen iedere werkelijkheid. Rousseau is dan ook heel moeilijk te volgen in zijn zogenaamde verheven gedachten.
Hij leeft helemaal buiten de dagelijkse gang van zaken
in de wereld.

G

oed en slecht
Emile is het voorbeeld van de natuurlijke goedheid van de mens; het karakter van een kind moet op
een natuurlijke wijze groeien, ondeugd en dwaling passen niet bij zijn goed zijn maar dringen van buitenaf bij
hem binnen. Toch is het opvallend dat de opvoeding van
Emile uitermate kunstmatig is. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Emile wordt in allerlei netelige situaties
gebracht, waar de leraar hem in voert, door ervaring in
deze kwesties wordt hij langzaam wijzer. De boodschap
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die Emile van zijn opvoeders meekrijgt komt er op neer
dat niemand is te vertrouwen. Afgezonderd van iedereen
is Emile overgeleverd aan een leraar die meent het beste
met hem voor te hebben.
Het traditionele religieuze onderwijs gaat ervan uit dat
elke mens besmet met zonde ter wereld komt en daarom
met dwang dient te worden gevormd tot een mens met
een besef van goed en kwaad, de moraal.
De Verlichtingstheorie ziet elke mens als een onbeschreven blad (Lockes beroemde Tabula rasa) wachtend om
te worden beschreven door zintuiglijke ervaring en door
ouders en leraren.
Rousseau wil ieder kind afgezonderd houden van het
slechte door de natuur als goed te beschouwen. De natuur is God. Maar de natuur van Rousseau is uitermate
dwangmatig en onnatuurlijk. Voor hem is de wereld iets,
waar je beter niet mee te maken kunt hebben. Hij is
slecht, evenals vooruitgang.
Hij wil terug naar de natuur, die voor hem alles is, het
goddelijke paradijs dat verloren is gegaan. Hij wil terug
naar het vitale leven, zoals dat is beschreven in het paradijsverhaal, toen alles nog goed was en mensen volgens
hem leefden naar hun karakter. Hij wil terug naar een
dierlijke staat, een staat waarin hij Emile ook wil laten
opgroeien. Rousseau wil eigenlijk een stap terug doen in
de evolutie, hij verheerlijkt de natuur en het plantaardige
en dierlijke, vitale element daarin, gemengd met de redelijkheid van het mentaal.
Dat komt natuurlijk wel heel erg overeen met zijn aversie
tegen alle vooruitgang, ook bekeken vanuit het oogpunt
van de evolutie. Hij is iemand die niet meegaat in de
stroom die het al miljarden jaren durende proces van
evolutie aangeeft.

W

at mag en niet mag
In Emile raadt Rousseau iedere vorm van lezen
af omdat het escapisme stimuleert. Het kind vlucht in
een wereld van fantasie, die niet met de natuur heeft te
maken. Het enige boek dat zijn goedkeuring kan hebben
is Robinson Crusoe, met een jonge, handige held die op
pragmatische wijze zijn eiland de baas wordt. Wat kinderen wel mogen is ingewikkelde muziek spelen, zeker begaafde kinderen, omdat ze daarbij geen volwassen vaardigheden kunnen imiteren. Wat zijn er toch veel strenge
regels in de opvoedkunde van Rousseau. Alles is tot in
de puntjes gepland, er wordt niets aan het toeval overgelaten. Het is een uiterst kunstmatige opvoeding, met
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kunstmatige voeding en niets wat het hart raakt, ook al
zegt Rousseau van wel.
Hij heeft geen zicht op wat blijdschap is, wat plezier is.
De natuurlijke mens die authentiek is, is tevreden met
een eenzaam bestaan maar eenmaal onderdeel van de
maatschappij welke bol staat van competitie, jaloezie,
egoïsme is het goed om een affectieve relatie aan te gaan;

Standbeeld door Jean-Baptiste Farochon
(Cour Napoléon in het Louvre).
Foto: © Marie-Lan Nguyen Wikimedia Commons

dit voedt de ziel en prikkelt de geest. Emile moet wel
trouwen, anders sterft het ras uit. Hij wordt daar heel
lang op voorbereid. Dit gaat ook heel kunstmatig.
De huisleraar moedigt de jonge Emile aan om zich een
ideale vrouw voor te stellen. Dit beeld moet zo dwingend
zijn dat Emile alle oppervlakkige relaties zal mijden om
te wachten op die ene ideale vrouw. Rousseau doet dan
een opmerkelijke uitspraak: ‘Van het beeld dat we van
onszelf maken houden we veel meer dan van het object
waar we het op toepassen. Als we dat wat we liefhebben,
zien zoals het echt is, zou er geen liefde meer zijn in de
wereld.’
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Eigenlijk zegt Rousseau dat een mens altijd het meeste
houdt van zichzelf en dat hij dus ook altijd zijn eigen
beeld plant op dat van zijn partner. Dat is de waan waarin een mens wil blijven leven. Hij voelt dat haarscherp
aan, omdat hij zelf lijdt aan wanen, vooral de achtervolgingswaan, waarbij hij altijd denkt dat hij gezocht wordt
en achtervolgd door ongure elementen. Vandaar zijn
vele reizen en behuizingen, zijn paniekaanvallen en zijn
vluchtpogingen.

T

eleurstelling
Rousseau heeft in zijn leven helemaal niet bereikt
wat hij wilde. Hij is een heel erg onvrije mens die ontevreden is over alles wat hij doet. Zijn weerstanden tegen
de wereld zijn enorm groot, hij is een wereldverbeteraar,
die altijd vecht tegen de bierkaai. Zijn lichaam ondervindt daar heel erg grote spanningen van. De dictatuur
die hij uitoefent over anderen werkt daar nog aan mee.
Zijn denken werkt op volle toeren, wat ook niet bevorderlijk is voor rust. Vandaar dat hij de natuur hoog in
het vaandel heeft. Daar heeft hij het idee dat er rust is. In
feite is dat een waanidee, want een mens is nog niet zover
dat hij de rust is geworden.
Hij is niet vrij en heeft zijn authentieke zelf niet kunnen
vinden. Zijn pogingen tot een nieuwe vrije taal en een
nieuw muziekschrift lopen op niets uit. Zo beleeft hij
teleurstelling na teleurstelling.
Hij wil zijn eigen leven inrichten maar waarden en normen houden hem gevangen. Deze zitten in zijn eigen
lichaam ingebakken maar hij wijt dit aan zaken buiten
hem. Vooral de slechtheid van de maatschappij en de
vooruitgang zijn de schuldigen. Alles wijt hij aan dingen
buiten zichzelf, hij zelf is goed, daar mag niemand iets
op aan merken.
Alleen zijn Emile wordt nog als voorbeeld genomen in
de hedendaagse opvoeding. Daarin worden vooral de
mogelijkheden gebruikt die te maken hebben met kennis
en zelfontplooiing. Daarbij is zelfontwikkeling belangrijker dan het sociaal gedrag. Het kind kan zich richten op
zijn eigen geluk en gaat zijn eigen gang. Toch leveren al
deze mogelijkheden helemaal niet het gewenste resultaat
op. Het eigenbelang en zelfzuchtigheid die in de materie
vooral gericht zijn op overleving in een vijandige wereld,
leiden blijkbaar niet naar het geluk dat er soms even is,
maar niet lang. Het kind zal uiteindelijk zijn verworven
geluk zelf weer te niet doen. Hij is per definitie een vernietiger, zo blijkt uit studies in de lilaca.

Voor Rousseau is leren ervaren. Wat men ervaren noemt,
is echter meer het meemaken van gebeurtenissen of feiten. Zoals het moment waarop een kind ontdekt dat een
kachel heet is en dat hij zijn hand er aan brandt. Dat is
geen ervaring, maar meer een fysieke gebeurtenis. Toch
wordt dit in het huidige onderwijs als heel belangrijk genomen.
De grote bijdrage van Rousseau in de opvoeding wordt
gezien in het feit dat het kind van nature goed is en uniek
en dat het dit in zijn leven gestalte moet geven.
Heden ten dage is algemeen bekend in de pedagogiek
dat het niet aanbrengen van structuren op jonge leeftijd
een dermate gevoel van onveiligheid geeft dat het kind
vroeg of laat ontspoort.
Veel later erkent Rousseau dat kinderen beter niet opgevoed kunnen worden zoals hij het heeft beschreven in
Emile.
Rousseau is iemand die als een pastoor door de wereld
gaat om zijn nieuwtjes aan de man te brengen. Wat
dat betreft heeft Louise de Warens, maman, haar werk
goed gedaan bij hem. In zijn ‘Confessions’ en ‘Contrats’
verdedigt hij zich constant, bekent voortdurend dat hij
heel slecht is. Altijd gaat dit schuldbewuste gepraat maar
door, alsof hij in een biechtstoel zit en vraagt om vergeving. Hij belijdt niet alleen zelf schuld, hij beschuldigt de
maatschappij van alle kwaad. Hij is daarmee een sadomasochist, die zwelgt in zijn eigen slechtheid en schuldbesef. Toch blijft hij zelf geweldig, hij heeft de wereld
veranderd. Hij houdt zich groot.

L

evenseinde
Rousseau loopt blijvende gezondheidsschade op
aan een ongeluk waarbij een grote hond hem omver
loopt. Zo aanvaardt hij, in 1778, om gezondheidsredenen de uitnodiging van de markies van Girardin om
samen met Thérèse op zijn kasteel te komen wonen bij
Ermenonville, net buiten Parijs. Daar sterft hij op 2 juli
aan een hersenbloeding. Een hersenbloeding ontstaat
meestal door een overmatig denken en een heel sterke
machtsuitoefening. Zijn lichaam is zo in de ban van de
duistere vitale machtsenergieën dat het zich niet langer
meer overeind kan houden.
Zo sterft Jean Jacques Rousseau uiteindelijk onvrij, want
hij moest noodgedwongen wel toegeven aan wat zijn
weldoener, de markies van Girardin hem vroeg. Hij is
een slaaf van zijn lichaam geworden en als slaaf van zijn
lichaam gestorven.
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Thane
de adelaar die een hazensprong maakt

Tekst: onderzoeksgroep Thane
De cyloon Thane op
29-12-2011 nog grotendeels op zee in de Golf
van Bengalen.
De zuipunt van India en
een deel van Sri Lanka
(onderzijde foto) zijn
zichtbaar.
Duidelijk is de kenmerkend vorm van een
cycloon en het oog van
de storm.
Thane is de naam die
de meteorologsiche
dienst van Myanmar
aan deze cycloon
heeft gegeven. Het is
Birmees en betekent
adelaar.
© CNES 2011

Op 30 december 2011 woedt er een cycloon door de Golf van Bengalen die
niet zo heel ver van de kust van Tamil Nadu in India een plotselinge hazensprong maakt en daar aan land gaat. Met een windkracht van 140 kilometer
per uur gaat hij over de plaats Pondicherry heen en verder over Auroville,
bekend door zijn Matrimandir. Net aan land neemt zijn kracht snel af, maar
in beide plaatsen is veel schade aan bomen en tuinen. Huizen en onderkomens
raken over het algemeen slechts licht beschadigd, meestal door vallende bomen.
Het hoe en waarom is onderzocht door enkele onderzoekers van Elektoor, omdat zij het verwonderlijk vinden dat dit plaatsvindt in Pondicherry, de plaats
waar de Sri Aurobindo Ashram is gevestigd. En ook in Auroville, de stad die
Mirra Alfassa liet bouwen voor een ontwikkeling van de materie van het menselijk lichaam. Een stad waar successievelijk een psychische eenheid gestalte
zou moeten krijgen en vervolgens een materiële eenheid die plaatsvindt in de
elektronen en atomen van het lichaam.
Dit is een proces in de evolutie waar Elektoor ook onderzoek naar verricht.
Vandaar dat onderzoekers het de moeite waard vinden dit fenomeen eens nader te bekijken.
58

de Gouden Visie
jaargang 5, nummer 4, oktober 2012

Inleiding
Het onderzoek, de gota, is om na te gaan of er in
de vreemde gang van Thane een lilaïsche betekenis is te
vinden en vooral om te zien wat de praktijk van de gota
hier laat zien over de onderzoekers.
De lunchgota
Het lilaïsch onderzoek begint vol enthousiasme. Er
zijn vier personen die er aan meedoen. Er wordt afgesproken om regelmatig bij elkaar te komen om de bevindingen uit te wisselen. Dat zal zijn tijdens de lunchgota
altijd op woensdagmiddag. Dan zijn alle onderzoekers

Bij mensen komt bij eten ook nog dat het lekker eten
moet zijn, dus er moet worden genoten. Onder het eten
wordt dan ook meestal niet diepgaand geconverseerd, alles blijft oppervlakkig en weinigzeggend. Er is geen tijd
voor diepgaande gedachten, het mentaal is als het ware
wat uitgeschakeld omdat het vitale begeertenprincipe op
de voorgrond staat. Tijdens het eten zijn alle functies in
het lichaam gericht op het verteren van het voedsel. De
hersenen zijn daardoor wat minder actief. Dit is ook te
zien in het feit, dat veel mensen wat slaap krijgen na het
eten en een klein kort dutje moeten doen. Na een half
uurtje zijn de functies in het lichaam weer meer op peil.

Auroville de volgende morgen: de weg naar Kuilapalyam
[Foto: J.P. Derksen]

in de gelegenheid, ook in verband met werk, aanwezig
te zijn.
De lunchgota blijkt in de loop der tijd niet ideaal om
ervaringen uit te wisselen. Men denkt in beginsel dat
het een vruchtbare mogelijkheid kan zijn, maar na drie
maanden is er nog steeds weinig op papier gezet.
Het blijkt dat het eten in de lunchgota een behoorlijke
aandacht vraagt, waardoor er in feite geen concentratie is
op de gota van het onderzoek van Thane. De begeerten
van de buik zorgen er voor, dat deze op de voorgrond
staan. De concentratie ligt vooral op eten en om voedsel binnen zien te krijgen, een oeroud mechanisme wat
stamt uit het dierlijke vitale, dat altijd uit is op overleven
in een klimaat, dat in principe vijandig is.

De lilaïsche uitkomsten over Thane tijdens de lunchgota’s zijn niet overvloedig en geven eigenlijk helemaal geen
inzicht in mogelijk betekenisvolle zaken.
Ongeïnteresseerd
Wel blijkt dat niemand eigenlijk geraakt is door
deze cycloon Thane. Het is in India, ver weg van Europa.
In Europa en in Nederland komen zelden dit soort
windkrachten voor. Er is dan ook geen enkele voeling
met deze ramp. Ook het feit dat heel veel bomen zijn
verwoest en mensen zijn gedood, maakt weinig indruk.
Er gebeuren zoveel rampen en dit is er één van. De lilaci
weten dat alles wat er gebeurt, waar ook ter wereld, ook
plaatsvindt in henzelf. Maar dit is zo ver van het bed,
hier is eigenlijk niets over te zeggen. Waar is Thane in
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henzelf te vinden? Waar moeten zij het zoeken? Het is
een windkracht, dus het zou in het vitale lichaam zijn
zetel moeten hebben. Maar wat correspondeert er aan de
oppervlakte met Thane?
Bovendien is het ook nog zo, dat deze natuurramp langzamerhand al drie maanden geleden heeft plaatsgevonden. Er zijn al andere rampen gebeurd, er zijn opstanden, burgeroorlogen, de wereld staat in brand, het lijkt
een steeds grotere chaos te worden. Wat moet een lilaïsch
onderzoeker met Thane, als hij hiermee totaal geen verbinding voelt?
Het zegt wel dat een mens niet verbonden is met de gebeurtenissen die in zijn egolichaam plaatsvinden. Hij
leeft zo onbewust, dat een cycloon in het lichaam niet
wordt gevoeld. Hoogstens een soort ongemak, maar daar
zet men zich overheen. Er wordt geen onderzoek naar
gedaan. Meestal heeft iemand daar ook geen tijd voor.
Het leven gaat voort, er zijn al weer talloze andere dingen

dat blijkt ook altijd in een mensenleven. Een mens kan
niets laten liggen, maar hij doet het wel. Daarom hopen op gezette tijden de dingen zich op. Dan lijkt het
alsof alle leed en verdriet opeens bij elkaar komen. Dan
is leiden in last. De oorzaak is, dat mensen de dingen
niet oppakken als ze actueel zijn. Ze vergeten maar al
te graag wat er is gebeurd. Zo is het ook met Thane. De
onderzoekers hebben er eigenlijk geen zin meer in om
hun onderzoek voort te zetten. Het te onderzoeken feit is
‘al’ drie maanden geleden voorgevallen. Oud nieuws dus.
De onderzoekers zelf
Wat ontdekken de onderzoekers wel? Ze ontdekken hun weerstand tegen het onderzoek, wat eigenlijk
nog niet zo veel heeft opgeleverd. Ze kunnen er niets aan
ontdekken wat hen boeit. Ze merken wel, dat ze zich distantiëren. Het heeft niets met hen te maken. Wel heeft
het met Auroville en Pondicherry te maken. Die mensen
De cycloon Thane
op 28-12-2011
Opname uit de Global Hazards
Atlas van het Pacific Disaster
Centre (PDC) in Hawaii.
De kleuren geven de intensiteit
van de regenval aan.

die om voorrang vragen. Niemand heeft tijd om stil te
staan bij de dingen die op zijn pad komen, zoals Thane.
Het blijft een fenomeen dat buiten iemand plaatsvindt.
Een mens distantieert zich ervan, het gaat hem niet aan.
Het gaat ook niet over hem.

daar maken het mee. Zij niet.
Zo wordt heel duidelijk dat zij zaken afschuiven. Zij willen niet zien wat er voor hun neus staat. Zij willen er ook
eigenlijk geen energie meer in steken. Ze willen liever er
mee stoppen, dan is het klaar.

Niets is echter minder waar. Het lichaam van een mens
is een universum waar alles in plaatsvindt wat zichtbaar
gebeurt in de wereld om hem heen. Alles vertelt iets over
diegene, die het voor zijn neus krijgt, die het te zien
krijgt, die er mee te maken krijgt. Als hij het voorbij laat
gaan en niet bestudeert, dan komt het altijd weer terug,

Ook blijkt een heleboel over de mentaliteit van een
mens.
Als hij niet snel tot iets komt, laat hij het er bij zitten,
vooral als het zogenaamd niets te maken heeft met hem
zelf. Wel wordt de weerstand gevoeld, het stroperige, het
niet verder willen en het bijltje er bij neergooien.
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Dat zijn zaken waarbij aan het licht komt, dat een mens
als het er op aan komt, niet wil weten hoe hij in elkaar
zit. Dat wordt te lastig en te moeilijk. Het beeld wat is
opgebouwd over hem zelf, dat mooie imago, zou wel
eens niet kunnen kloppen.
Ook wordt gesignaleerd, dat het gemakkelijk is een oordeel te hebben over anderen. Want mensen willen wel
graag iets zeggen over een ander, maar zij moeten zelf wel
buiten schot blijven.
Aurovilianen slapen, zij zijn niet bij de tijd, zij luisteren
niet naar anderen en hebben hun sterke eigen ideeën, en
nog veel meer. En dat heeft dus niets met de onderzoekers zelf te maken vinden zij.
Tot op een dag de tutorsuprolo hen uit de droom helpt.
Een middagje onderzoek met een tutorsuprolo
Dit middagje is er niet een uit velen. Het is een bijzondere middag, omdat de onderzoekers wat meer open
zijn voor andere dingen dan zijzelf voor ogen hebben. En
daardoor kan de tutorsuprolo dingen laten blijken over
henzelf. Zij zijn niet met elkaar aan het praten tijdens de
lunchgota, maar in de middag, een poosje na het eten.
Dan is het lichaam nog wat loom, en heeft wat minder weerstand tegen de dingen die er gebeuren. Het is
nog verzadigd van het voedsel en een kopje thee staat al
weer klaar. Al pratend over wat zaken betreffende Thane
die ogenschijnlijk hen niet raken, komt langzamerhand
naar voren dat er wel iets te vinden is in hen van het
Aurovilanenbewustzijn zoals het ter plekke maar even
wordt genoemd.
En als er één ding op tafel ligt, komen er meer. Zo
blijkt dat het eeuwige citeren van Sri Aurobindo door
Aurovilianen niet vreemd is aan de onderzoekers van
Elektoor. Zij doen het namelijk zelf ook. Wanneer zij
hun zin willen hebben, of dat nu is in werksituaties of in
gezinssituaties, beginnen zij te vertellen wat er geboden
is. Zij halen citaten uit de kast die zij twintig jaar geleden
hebben gehoord tijdens hun opleiding tot lilacus, en die
worden nu naar het hoofd van anderen gegooid. Ook
wordt van alles naar boven gehaald, wat te maken heeft
met vroegere vetes. Dat komt naar boven en dat alles is
er om anderen te overtuigen van het gelijk. Dat is een
zwakke positie, dat voelen de onderzoekers ook wel. Dat
deze dingen ingebakken zitten in de lichaamsmaterie is
voor hen een weten. Maar het nu aan den lijve te voelen
hoe dat in elkaar steekt, is wat anders. Dat doet zeer,
want het doet een aanslag op het imago van iedere on-

derzoeker, die natuurlijk met veel poeha en gestamp zijn
gelijk wil halen bij een ander. Door citaten of door hem
in de grond te stampen met een fout die gemaakt is in
het verleden.
Het wordt stil aan tafel. Men voelt wel, dat hier iets is
wat gaat over de onderzoeker zelf, en niet alleen over
Aurovilianen heel ver weg in Auroville, India.
Gaandeweg komen er nog wel meer dingen naar voren:
een cycloon woedt in hen als de dingen niet gaan zoals zij
wensen. Dan gaat er een woede en een kracht en agressie
naar anderen toe die werken als een cycloon Thane. Zij
dwingen de ander te buigen en zich als een mindere op
te stellen.
Ook op dat moment wordt het heel stil. Want weer
wordt het imago aangetast dat door een ieder is opgebouwd. Het dictatorschap wordt door de meesten niet
gezien als een goede eigenschap, hoewel iedereen ook
weet dat het daar niet om gaat. Het gaat om het exact en
heel precies aanduiden hoe atomen, moleculen en cellen
in het lichaam functioneren. Meer niet.
Het valt niet mee om te zien dat een cycloon in India
correspondeert met een cycloon in de onderzoekers. En
dat die cycloon zegt: „Zie eens, ik werp alle bomen om
en ik laat de huizen staan. Kijk maar eens wat ik doe,
want ik ben niet zomaar aan land gegaan op die plek.
Dat heeft wel degelijk zijn betekenis.”
Een cycloon, ach, dat is normaal
Aurovilianen vinden een cycloon normaal. Ze
komen vaak voor en volgen meestal hun baan naar het
Noorden. Nu niet. Deze komt met het centrum vlakbij
aan land.
Onderzoekers vinden het ook normaal dat zij anderen
met cycloonkracht dwingen om te doen wat zij willen.
Maar wat zegt Thane over Auroville in de onderzoekers?
En over de Aurovilianen in hen?
Dat roept nu niet direct enthousiasme op. Want iedere
onderzoeker heeft te kampen met zijn oordelen over
Aurovilianen. Hij vindt hen eigenlijk gewoon slecht. Ze
gaan niet mee in wat Mirra Alfassa heeft gezegd over de
stad die er gebouwd moest worden. Ze zijn al veertig jaar
bezig met bomen planten, terwijl Mirra daar nooit iets
over heeft gezegd. Er zou een stad komen en daar moet
aan worden gebouwd. Maar wat is het geval? Er zijn wel
mensen bezig met een stad, maar dat wordt systematisch
tegen gehouden omdat de bomen voorrang hebben ge61
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kregen. Die mogen niet weg. Want in de veertig jaar dat
Mirra Alfassa er niet meer is, is Auroville overwegend een
milieubeweging geworden en ook nog een club die bezig
is met ontwikkelingshulp. Vandaar dat ze gesteund worden met geld van UNESCO. Zo kunnen ze het hoofd
boven water houden. Geld is voor hen vies, maar toch
willen ze het wel graag hebben als Thane heeft gewoed.
Dan gaat er meteen een noodroep de wereld in om geld.
Dus dat vies zijn van geld is eigenlijk ook maar geveinsd.
Ze moeten het hebben van schenkingen van mensen die
hen goedgezind zijn. Dat is ook geld. Dat willen ze wel.
Dus dat geld is iets, waar een hoop over te doen is. Dat
zou op zich al een onderzoek waard zijn, zo blijkt.
De cycloon vaagt alle bomen weg. De huizen blijven
staan. De onderzoekers komen tot een duidelijke heenwijzing: het gaat om huizen, het fysieke, en niet om
bomen. De Aurovilianen leggen hun prioriteit dus niet
goed. Zij hebben hun doel uit het oog verloren.
Thane is dus wél recht op zijn doel af gegaan: hij maakt
het heel duidelijk: de bomen kunnen weg, het gaat om
de huizen, om het fysieke lichaam. Er moet dus een plan
komen om de stad verder te bouwen en pas daarna gaat
het om de aankleding, de bomen.
Bij de onderzoekers valt dit gegeven wel. Zij vergeten
ook dat het gaat om de ontwikkeling van de materie en
de ontplooiing van de psyche. Zij leggen de nadruk op

lijk helemaal niet zijn. Het vitale heeft de overhand, en
het lichaam moet gehoorzamen aan mentale ideeën. Het
wordt dus zowel door het mentaal als het vitale opgejaagd en uitgebuit. Zo gebeurt dat ook in Auroville. Het
fysieke mag er niet zijn, het wordt door het vitale, door
de bomen, verhinderd om uit te groeien en zijn eigen
plaats in te nemen. Het fysieke mag er alleen verscholen zijn. Het is minderwaardig. Het vitale viert de boventoon tezamen met het mentaal. Daarom moet er een
Thane komen om de huizen weer zichtbaar te maken.
Zelfonderzoek
De vier lilaci beginnen te vermoeden dat het
Aurovilianenbewustzijn ook in hen stevig aanwezig is.
Daar is niet onderuit te komen. De cycloon Thane, die
met zijn hazensprong nu net Pondicherry en Auroville
treft, is niet zomaar uit zijn koers gegaan. Hij laat zien
hoe de zaken er voor staan. Aurovilianen zijn er, net zoals
de cycloon Thane, om te laten zien dat zij in grote mate
aanwezig zijn in de onderzoekers zelf. Hoezeer ze het ook
willen ontkennen, het is zo, zij kunnen er niet meer omheen. Alles wijst erop, dat zij wel hun oordeel hebben
over anderen, maar dat zij zelf net zo zijn.
Het is wat frustrerend om te bemerken, dat Aurovilianen
nogal afkeurend over anderen denken en spreken, dat
doen zijzelf ook om anderen te kleineren. En wat te
denken van de gezegden als: ‘Je mag dat vinden, je mag

Visualisatie van de baan van cycloon Thane in de Golf van Bengalen
De kleuren geven de toenemende en afnemende windkracht van de cycloon weer.
[bron: Wikimedia Commons]

mooie dingen, op mooie bomen, mooie planten, alles
moet mooi zijn. Maar is alles wel zo mooi als zij bekijken
hoe hun lichaam er uit ziet? Het wordt geteisterd door
velerlei ideeën over hoe het moet zijn, het mag er eigen62

dat denken’. Daarmee wordt ieder gesprek gedood. Ook
dat is een methode die zij zelf gebruiken om anderen de
mond te snoeren, tezamen met frasen als: ‘Het zit ook
in mijzelf ’, of: ‘Het lila is niet te begrijpen, het is niet te
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snappen’. Dat geeft een vrijbrief om maar te doen wat
er opkomt, zonder te bekijken of het ook past. Vrijheid
blijheid is het devies, en dat is vooral heel prettig als het
ten koste gaat van anderen.
Het religieuze besef is heel duidelijk aanwezig bij
Aurovilianen en onderzoekers van Elektoor. Aangezien
de goti’s bij Elektoor een prototype zijn van de mensheid,
is duidelijk dat zij het religieuze besef volop in hun materie hebben. Vandaar de ergernis als het om Aurovilianen
gaat. Dat kan alleen zo zijn als de Auroviliaan volop in
ieder van de lilaci aanwezig is. De Auroviliaan geeft er
blijk van een heel sterk religieus bewustzijn te hebben,
gezien het feit dat ze met de werken van Sri Aurobindo
omgaan als zou hij een heilige zijn. Dat is hij niet, en hij
zal het ook nooit worden.
Zo zijn er nog talloze dingen op te noemen die in
Auroville werken maar ook in hen zoals: voorkeur geven aan een milieubesef en niet aan de ontwikkeling van
de materie, de dictatuur om alleen te mogen zeggen wat
past in de leer die er ontstaan is, werken met oude patronen en wars zijn van iets nieuws, liever hard werken dan
in rust en stilte bekijken wat er aan de hand is als er een
cycloon woedt. Liever hard werken en je best doen dan
zelfonderzoek doen. Blij zijn dat er geen doden gevallen zijn maar alleen bomen die zijn omgevallen. Ach, die
kunnen weer worden geplant, we verliezen de moed niet.
Iedereen put zich uit om te zeggen dat hij niet gestoord
is in zijn dromen over een ander leven met het supramentale, of het lila. De droom is wel verstoord, maar
ook dat wil niemand weten. Dat wordt niet onderzocht,
want het is beter om een ander de schuld te geven dat
de idealen niet zijn waargemaakt. De idealen waarmee
ieder aan dit avontuur van het bewustzijn en de materie
is begonnen, zijn allang verflauwd, men weet niet meer
wat het doel is. En dan is het milieubeheer een welkome
uitkomst. Daar kun je mee scoren, met een evolutie van
materie niet, dan kijkt iedereen vreemd op.
Na maanden
Zo vorderen de onderzoekers langzaam maar zeker ondanks weerstand en onwil om te zien hoe zij zijn.
Zij lopen tegen grenzen aan waar zij niet verder kunnen.
Regelmatig ligt het onderzoek totaal stil. Toch willen zij
het er niet bij laten zitten, en die volharding geeft de
mogelijkheid dat de tutorsuprolo kan werken in het onderzoek. Zodat zij uiteindelijk toch datgene kunnen op-

schrijven wat interessant is voor henzelf, maar ook voor
de Aurovilianen. Natuurlijk beperkt het lilaïsch onderzoek zich niet tot die twee groepen. Lilaca is het onderzoek van de materie van de gehele mensheid. Niemand
uitgezonderd. Overal zijn Aurovilianen die liever bomen willen dan fysieke ontwikkeling, lilaïsch onderzoekers die niet willen onderzoeken en aanlopen tegen
hun weerstand. Dat zijn de specifieke bewustzijnden en
krachten die boven zijn komen drijven in dit onderzoek
naar Thane.
Vandaar dat de adelaar een hazensprong moet maken.
Het is niet zijn gewoonte, maar toch doet hij het. Thane
is een boodschapper voor een mensheid die leeft in een
Nieuwe Tijd, waarin allerlei zaken staan te gebeuren. De
evolutie schrijdt voort, zij let niet op achterblijvers. De
evolutiekracht stuwt alles vooruit, en wie niet meewil
wordt reddeloos meegesleurd in de tijdeloze, eeuwige en
oneindige vreugde die er altijd was, is en zal zijn.
Een interessant lilaïsch onderzoek
Het onderzoek 1 is uiteindelijk eind augustus klaar
en het wordt op 1 oktober toegezonden aan alle mensen,
vooral Aurovilianen, die op de een of andere manier aan
het onderzoek hebben meegewerkt. De onderzoekers
vragen zich af hoe dit boekwerkje zal worden ontvangen. Zij hebben zelf gevoeld hoe veel weerstand er is in
de atomen van het lichaam om te ontdekken hoe zij zijn.
Er is dan heel veel mentale kracht nodig, en liever nog
psychische kracht, om zich daar overheen te zetten en
verder te lezen over hoe zij zijn. Vooral door te beseffen
dat het niet gaat om goed of slecht, maar om zoals in
een laboratorium te constateren hoe de menselijke materie werkt. Dat is lilaïsch onderzoek, het moet exact en
gedegen zijn.
Zo hebben zij gelukkig niet het gevoel dat hun onderzoek met luid gejuich ontvangen zal worden. Als zij bij
zichzelf te rade gaan, gebeurt er wel iets leuks.
Alle onderzoekers, zonder uitzondering, zeggen dat als
zij een onderzoek met een dergelijke inhoud over zichzelf
zouden krijgen, de Aurovilianen in hen dit boekje meteen in de prullenmand zullen gooien.

1 Thane, De hazensprong van een adelaar
	Een onderzoeksverslag van H.M. van Crugten, H.W. Hagen,
T.M. Geraedts, A.M. Peek
© 2012 Stichting Elektoor, Rucphen
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Cyclonen en orkanen
Welke titel een tropische depressie met windsnelheden van 12 Beaufort krijgt, is afhankelijk
van de plaats waar zij de orkaandrempel overschrijdt. In het Nederlands spreekt men van orkaan of tropische cycloon. In de Atlantische Oceaan en het oostelijke deel van de noordelijke
Grote Oceaan worden ze hurricanes genoemd. In het westelijke deel van de noordelijke Grote
Oceaan heten ze tyfoons (taifoens), terwijl daar ook geregeld tropische cyclonen voorkomen
met windsnelheden boven de 250 kilometer per uur, supertyfoons genaamd.
In Azië spreekt men bij hetzelfde verschijnsel van een taifoen of cycloon. Het opvallendste
kenmerk van een tropische cycloon is het oog met de laagste luchtdruk en de grote windsnelheden rond dit centrum, terwijl de windsnelheid en bewolking in het oog gering zijn of niet
aanwezig. Daarnaast is er een zware regenval en kunnen stormvloeden in kustgebieden zware
overstromingen veroorzaken. In tegenstelling tot stormen op gematigde breedte hebben tropische cyclonen geen front. De depressie heeft een gesloten, concentrische circulatie. Deze geeft
op satellietfoto’s een spiraal- of schijfvormig beeld. Deze concentrische circulatie is in alle lagen
van de aardatmosfeer aanwezig. Bij lagedrukgebieden van de gematigde zone kan de continuïteit van de circulatie worden onderbroken door fronten en is dan niet meer echt concentrisch.
Hieruit volgt ook dat zolang een systeem gekenmerkt wordt door fronten, er geen sprake kan
zijn van een tropische cycloon.
Een tropische cycloon heeft rond het centrum een hoge en brede wolkenmuur van cumulonimbi met aan de bovenzijde naar buiten uitwaaierende wolkenbanden en hoge cirrusschermen.
Deze muur ontstaat door convectie. Dit is een zichzelf stimulerend fenomeen van het verdampen en condenseren van relatief warm zeewater van doorgaans meer dan 26° C. Zeewater
verdampt en stijgt op. Deze damp condenseert (het gaat regenen) en daarbij komt energie vrij.
Deze energie doet de lucht opstijgen, waardoor de luchtdruk daalt en de nog aanwezige waterdamp afkoelt en condenseert. Door de dalende luchtdruk wordt vochtige lucht uit de omgeving aangezogen. Deze condenseert (het gaat harder regenen) en er komt energie vrij, waardoor
de luchtdruk verder daalt (het gaat harder waaien). De luchtstromen gaan ronddraaien door het
corioliseffect veroorzaakt door de draaiing van de Aarde.
Cyclonen ontstaan altijd boven zee en hebben een doorsnede van 500 tot 1.500 kilometer. Ze
brengen vooral veel schade aan op eilanden in zee en aan de kust. Boven land neemt hun kracht
meestal heel snel af.

De cycloon Thane
op 30 december 2011 om 5:15 u UTC
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Addy van den Krommenacker
De prinses van de Nederlandse mode
Tekst: moderedactie

stem zoveel met hoge tonen, dat de
dokter hem verbiedt daarmee verder
te gaan. Hij gaat in 1970 aan de slag
als verkoper bij de Tic-Tac boetiek
in ‘s Hertogenbosch. Na korte tijd
verzorgt hij daar de inkoop. Op zijn
reizen leert hij zijn talen. Hij volgt
stoffencursussen en begint zelf voorzichtig met ontwerpen. Hij krijgt in
1980 de mogelijkheid om Tic-Tac
over te nemen en als eerste haalt hij
de topmerken Calvin Klein, Gianni
Versace, Gucci, Dolce & Gabbana
naar Nederland. Hij doet zijn inspiratie op in Italië waar hij inmiddels
een winkel heeft met appartement.
Zijn kledingcollectie bestaat ondertussen naast avondkleding ook uit
een dag- en tricotcollectie.

De Nederlandse ontwerper Addy van den Krommen
acker is in eigen land een welbekend modeontwerper. Er
zijn vele BN’ers die zijn ontwerpen dragen. Ook buitenlandse ‘celebrities’ ziet men incidenteel in een Krommenacker. In het buitenland is hij wel bekend maar een
grote doorbraak blijft toe nu toe uit.
Jeugd en interessen
Wie is deze Nederlandse ontwerper, die vooral bekend staat om
zijn feestelijke vrouwenkleding?
Addy van den Krommenacker wordt
in het Brabantse Uden geboren op
8 april 1950 in een hecht katholiek
gezin. Hoewel de jonge Addy graag
prinsessen in sprookjesachtige jur-

ken tekent en ook graag zingt, wordt
hij door zijn ouders naar het seminarium gestuurd. Dat is geen succes,
priester zijn is niet zijn roeping en
hij verlaat het seminarium na een
jaar.
Als puber wijdt hij zich vooral aan
muziek en mode. In het bandje
Square waarin hij zingt, belast hij zijn

Stofgebruik en versieringen
In zijn ontwerpen wil hij het
lichaam van de vrouw op de mooist
mogelijke manier tot uitdrukking
laten komen. Dat hoor je heel vaak
als een modeontwerper het over
zijn eigen ontwerpen heeft, dus dat
is normaal. Hij trekt zich daarbij
wel weinig aan van modetendensen, maar maakt kleding die hij zelf
mooi vindt. Hij blijft daarbij in het
stramien van de meer traditionele
kleding, terwijl hij toch een nieuw
soort couture gebruikt. Hij is een
goede kleermaker en weet zijn stoffen op een aparte wijze te verwerken.
De luxe van de jurken ligt meestal in
65

de Gouden Visie
jaargang 5, nummer 4, oktober 2012

het feit, dat hij verschillende soorten
stoffen op een eigen wijze combineert in één ontwerp, met lagen over
elkaar heen. Zijn materiaal bestaat
vaak uit zachte, gladde chiffon, kant,
pailletten, jacquards en brokaat. Zijn
ontwerpen zijn heel vrouwelijk met
altijd iets bijzonders erin verwerkt.
Eenzelfde jurk kan een geheel ander
aanzien krijgen doordat strikken of
kant op verschillende wijzen kunnen
worden gebruikt.
Collecties
In zijn New Fashion Show van
2012 toont hij vele avondjurken en
cocktailjurken die vrij traditioneel
zijn. Het geheim van zijn succes is
de draagbaarheid door iedereen.
Zijn kersenjurken, bloemenjurken
en kleurige japonnen zijn gewild
bij sommige bekende Nederlandse
vrouwen.
Zijn collectie ‘Glamour peaceful
warriorwoman’ voor de sterke vrouw,
zoals hij het noemt, is wat anders
van stijl dan normaal. Legergroen en
verder enkele gele en goudkleurige
japonnen vallen daarbij op. De titel
is heel gezocht, maar vertelt wel iets
over Addy zelf, die zijn agressieve
manier van leven verbergt onder een
vredig gezicht en prinsessenjurken.
In deze collectie wordt wel wat duidelijker dat hij een oorlogszuchtig
iemand is onder het mom van heel
vredig te zijn.
Zijn voorjaar- en zomercollectie is
vol luxe en raffinement en met veelzijdig kleurgebruik van fuchsiarood,
zachtroze, waar hij zelf dol op is, geel
en donkerblauw. Er is veel plissé te
zien en veel gedrapeerde stoffen.
Begin 2012 maakt hij ook een collectie jurken voor de modeketen
Steps. Dit is betaalbare kleding voor
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iedereen. Dat is wat Addy ook fijn
vindt, dat hij ziet ‘dat hij wordt gedragen’.
De orchideeënjurk
Deze jurk ontwierp Van den
Krommenacker voor de collectie
betaalbare kleding voor de modeketen Steps. Het is een japon waarin
hij de orchidee verwerkt, zijn lievelingsbloem. De snit van deze jurk is
ogenschijnlijk heel eenvoudig, maar
hij omhult het lichaam als zit het
in een cocon. De vrouwelijke vorm
komt sterk naar voren. Het geheel
doet heel ontspannen en fleurig
aan. De kleuren zijn uitbundig en
men kan zich wanen aan zonnige
stranden bij blauwe zeeën die zich
verliezen in wazige verten. De orchideeënjurk is mooi en voldoet aan het
criterium van Addy.
Deze jurken vallen op door een
goede afwerking waar dat bij andere voordelige kleding niet zo is.
Schouderbanden en lijfjes
zijn bijvoorbeeld extra
verstevigd. Golvende
rokken worden
verzwaard door
het innaaien van
band, waardoor
het zwierige nog
benadrukt wordt. Deze orchideeënjurk brengt fleur op een donkere dag
en de shawl kan om de schouders
heen worden gedrapeerd.
De Addy jurken, zoals ze meestal
worden genoemd, zijn vlot, leuk van
kleur en zwierig. Bloemmotieven
gebruikt hij heel veel, altijd zonder
blad of plant. Van planten houdt hij
niet, alleen van bloemen. Bladeren
en planten zijn niet mooi, dus ze
vallen af voor Addy.
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Addy is gelukkig als er een jurk klaar
is en de vrouw die hem koopt zegt
dat zij zich een prinses voelt. Zijn
idee daarover is eenvoudig: „Geluk
bereik je door andere mensen het
gevoel van die prinses te geven.”
En dat is dan weer mooi, want alles
moet bij Addy dus ‘mooi’ zijn. Dat is
ook te zien bij zijn geliefde orchidee.
Er is geen plant te zien, alleen een
bloem is mooi.
Prinsessen
Vrouwen zeggen zich rijk en
vol glamour te voelen als zij de Addy
jurken aan hebben. Zij voelen zich
een prinses. Addy zorgt er echter zelf
wel voor dat zij zich prinsessen voelen door hen dat ook aan te praten.
Alles is bij hem voor prinsessen, hij is
zelf ook een prinses. Zijn hele wereld
draait om het prinses zijn. Omdat
een mens in zijn dromen graag mooi
wil zijn en ook graag een prinses wil
zijn, vindt zijn idee daarover ruimschoots ingang. Overal in de pers
wordt benadrukt dat vrouwen zeggen zich een prinses te voelen. En
dat, terwijl zijn jurken echt niet op

prinsessenniveau zijn. Dat wordt
veel meer gevonden bij Elie Saab en
Valentino of Oscar de la Renta.
Het prinses zijn van Addy is een
masker, dat zijn ware aard verbergt.
Zijn prinsessenjurken doen dat ook.
Zij verbergen dat Addy een man is,
die niet wil weten hoe hij in elkaar
zit. Hij leeft van ‘s morgens vroeg
tot ‘s avonds laat met mode, hij staat
er mee op en gaat er mee naar bed.
Door zo met mode bezig te zijn
hoeft hij niet te bekijken hoe hij
onder een soort slappe houding en
een verhaal over prinsessen de wereld dwingt hem te erkennen als de
grootste, de machtigste, de mooiste.

Het namaakkasteel
vol dromen
Addy van den Krommenacker
woont samen met zijn partner in
een huis van het nieuwbouwkasteel
Zwaenenstede dat onderdeel uitmaakt van stedenbouwkundig plan
‘Haverlei’ bij Den Bosch. Een complex dat omringd wordt door een
slotgracht en met uitzicht op een
golfbaan.
Addy verblijft er graag, bovendien
ligt zijn huis dichtbij zijn modezaak
die door zijn partner wordt beheerd.
Hij is een man die in dat namaakkasteel zijn onderbewuste leven leidt
dat moet leiden naar roem en glamour en bestaan, de dingen die hij
zelf zo mist. Hij moet het hebben
van de vrouwen die ‘hem dragen’.
Hij maakt ze tot zijn object en zij
worden met graagte Addy van den
Krommenacker met zijn jurk aan.
Ook de orchideeënjurk is een Addy
jurk. Hoe leuk en mooi ook, de orchideeënjurk is een valkuil. Want als
een vrouw hem aanheeft is ze niet
meer wie ze is, ze is Addy van den
Krommenacker geworden.

Typerend is dat hij spreekt over dat
een vrouw ‘hem draagt’ als het over
een jurk gaat die hij heeft ontworpen. Op die manier neemt hij bezit van haar, zij bestaat niet meer,
zij is hem geworden. Hij probeert
daarmee de vrouw te dwingen tot
niet-bestaan, zodat hij zichzelf een
bestaan verwerft en zichzelf overal
rond ziet lopen als prinses.
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Soevereiniteit
Zacht neemt het leven afscheid
verhuld in nevel, teer,
warme intense kleuren
verblijden het oog steeds weer
en al lopend over de lanen
onder bomen in hun herfstige tooi
is er in de lucht een vlucht zwanen
zacht vliegend, zo ritmisch, heel mooi.
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