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Stenenbewustzijn

Hij lijkt een dode steen,
zonder bewustzijn en kracht

toch is hij de onbewuste bewustheid
vol van onbewuste en stille macht.

Hij ligt daar in het groen
te zijn,

het bestaan te leven zonder beweging
zonder licht en zonder vreugde.

Zwaar is hij en traag, 
zich verzettend tegen iedere verandering.

Toch is hij sterkte en stabiliteit, hij is massa
bestaande uit atomen, gestructureerd door elektronen:

een creatie van materie-energie
die zijn, bewustzijn en vreugde is.
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Van de redactie
De seksmaniak

Hierbij het eerste nummer van de zevende jaargang. Ook deze keer meent de redac-
tie een aantrekkelijke keur aan artikelen aan de lezers te kunnen aanbieden. En de 
redactie verwacht tevens om dat voor de overige edities van deze jaargang ook voor 
elkaar te krijgen.

Het artikel over Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir is een van de opvallende 
teksten in deze editie. Als voorbereiding op het schrijven van dit artikel is een uitvoe-
rig literatuuronderzoek uitgevoerd. Na intensief speurwerk kwam naar voren dat de 
seksuele uitspattingen van zowel Sartre als De Beauvoir nauwelijks aandacht krijgen 
in de verschillende media. En dat terwijl heel duidelijk is vast te stellen dat dit een 
zeer nadrukkelijk onderdeel van hun leven vormde. De auteur en de bij het onder-
zoek betrokken redactie-assistenten waren op zich niet zo verbaasd over de op seks 
gerichte levensstijl van beide alom gewaardeerde schrijvers. Uit langdurig onderzoek 
in de lilaca is namelijk gebleken dat het handelen van mensen vooral is gebaseerd op 
een bewustzijn vanuit het seksuele gebied. Het is natuurlijk wel opvallend dat er in de 
informatie die er breed over Sartre, De Beauvoir en de filosofie van het existentialisme 
is te vinden eigenlijk nooit over de seksuele uitwassen van beiden wordt geschreven. 
Dit valt alleen te verklaren door het feit dat dit bij een verheven onderwerp als het 
existentialisme niet passend wordt gevonden. De mens wordt niet graag geconfron-
teerd met zijn seksmaniak.

Dat het leven van de mens heel sterk wordt geregeerd door het min of meer verbor-
gen bewustzijn van die seksmaniak is een boodschap die niet bepaald met gejuich 
wordt ontvangen. De lilacus die dit als onderzoeksresultaat poneert wordt doorgaans 
onthaald op hoon en ongeloof. Het artikel over Sartre en De Beauvoir geeft wellicht 
aanleiding om dit fenomeen eens anders te bekijken.
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Tekst: Sunya de la Terra

In het dagelijkse leven zijn mensen meestal bezig 
met hun mentaal dingen te bedenken of te filosofe-

ren over zaken. Ze proberen problemen op te lossen die ze tegenko-
men in hun leven. In heel veel gevallen komt dat wel goed uit, om-
dat mensen gewend zijn een bepaalde logica te volgen die typerend 
is voor een mentaal principe. Want mensen zijn mentale wezens 
en dat is de reden waarom ze meestal aan het denken zijn. Mensen 

zijn echter in de loop van het evolutieproces het mentaal voor van 
alles en nog wat gaan gebruiken, ook om te filosoferen over bestaan en 

wat dit zou kunnen zijn. Daar zijn filosofen niet uit gekomen, zij kunnen 
de kern daarvan niet vatten. De psychologie probeert het zogenaamde in-
nerlijk, de ziel van de mens te doorgronden. Maar het blijkt dat niemand 

eigenlijk weet wat de ziel is en waar hij huist. Ook de vraag wie God is kan bijna 
niet worden beantwoord. Er wordt gegist en uiteindelijk worden gissingen maar 
voor waar aangenomen omdat er niets anders is. Als het mentaal niet in staat is om 
dit soort vragen en vele andere te beantwoorden, rijst de vraag: wat is de functie van 
het mentaal dan in de werkelijkheid?

Het mentale principe

In de basis is het mentaal, dat in de wandeling meestal 
het denken van de mens wordt genoemd, geschikt om te 
tellen, te sorteren en te ordenen. Met die activiteiten in 
combinatie met een goed geheugen kan het goed uit de 
voeten. Uit dit gebeuren vloeit het logisch denken voort, 
want logisch denken is niet meer dan strikt ordenen.
Zo kunnen mensen meestal tellen, ze kunnen appels van 
peren onderscheiden, het sorteren, en ze kunnen ook pa-
pieren ordenen in mappen en ze op datum leggen of in 
andere volgorden.
In de grond is dit wat het mentaal goed kan. Een mens 
zou dus op zich een wezen moeten zijn dat uitmuntend 
kan sorteren, ordenen en tellen. Dat is de eerste vereiste 
bij een ontwikkeld mentaal van een mens. Daarbij kan 

hij het logisch denken vaak gebruiken om te filosoferen 
en te psychologiseren op grond van de dingen die er fe-
nomenaal te ontdekken zijn aan mensen. De dingen van 
de geest en van God weet het niet goed te plaatsen en 
dan verzint het mentaal maar wat om alles wat ‘boven-
natuurlijk’ schijnt te zijn een plekje te geven. Voor het 
mentaal is het een gewoonte geworden om alles wat het 
niet begrijpt te klasseren onder bovennatuurlijk of reli-
gieus. Dit wordt dan een gebied waar van alles in wordt 
gestopt, ook als het er niet hoort. Op dat punt is te zien, 
dat het mentaal veel dingen niet kan vatten. En er zou 
dus een ander instrument moeten zijn waarmee al die 
dingen die het mentaal niet kan vatten wel kunnen wor-
den begrepen. Dat moet een kennisinstrument zijn dat 
totaal anders werkt dan het mentaal en dat de dingen 

Mentaal en psyche
De beperkingen van het verstandelijk vermogen
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die het mentaal niet kan klasseren, wel kan plaatsen op 
de juiste manier. Dat kennisinstrument bestaat, alleen 
wordt het maar door een enkeling gebruikt. Dat ken-
nisinstrument is de psyche.

Het mentaal is nog niet volledig ontwikkeld

In de lilaca blijkt uit onderzoek steeds weer, dat het men-
taal nog lang niet bij iedereen zijn mannetje staat als het 
om tellen, sorteren en ordenen gaat. Als mensen, die 
niet gewend zijn dagelijks post te sorteren dit gaan doen, 
blijkt dat ze steeds weer post in de verkeerde brieven-
bus doen. Nu zal men zich afvragen wat dit voor soort 
mensen zijn die dit niet kunnen. Dat zijn heel gewone 
mensen, met een goede opleiding, en vaak ook een stu-
die die ze met vrucht hebben afgelegd. Het zijn dus niet 
de eersten de besten. In feite zijn ze hoog opgeleid. Toch 
kunnen ze geen post sorteren op een manier die altijd 
goed is. Dan is het goed, dan zitten er fouten in. Het 
wisselt dus naargelang de dag.

Het mentaal is geen kenvermogen.
Het mentaal is in de grond
een ordeningsprincipe.

Dit zegt dat hun mentale vermogens nog niet ten volle 
zijn ontwikkeld. Het mentaal, dat een ordeningsprin-
cipe is, kan veel meer ontwikkeld worden op het punt 
van ordenen. Maar het kan ook meer ontwikkeld wor-
den op het gebied van logisch denken, van wetenschap-
pelijk denken, van het bevrijde mentaal, het intuïtieve 
mentaal, het verlichte mentaal en het bovenmentaal. 
Deze vier laatstgenoemde hogere manieren van denken 
zijn meestal in het geheel nog niet ontwikkeld, bij geen 
enkel mens. En als er partiële ontwikkelingen zijn, zal 
men niet weten wat het is en uit welke bron de dingen 
komen. Het gewone mentaal benoemt dit als gaven die 
iemand zou hebben, zoals paranormale begaafdheid. Het 
zijn echter geen gaven. Deze mensen putten via een heel 
klein openingetje in het mentaal uit een bron waar meer 
te zien is dan normaal. Het werkt soms niet en soms wel. 
Omdat het mentaal deze feiten niet kan plaatsen, noemt 
het dit gaven die paranormaal zijn, boven het normale 
uitgaand. Het gaat echter niet boven het normale uit, 

het zegt dat veel niveau’s van denken nog niet zijn ont-
wikkeld.
De mentale materie, de hersenmaterie, is nog onbewust, 
en geeft maar af en toe iets prijs van zijn mogelijkheden. 
Deze mentale materie kan nog verder worden ontwik-
keld, ze heeft veel meer mogelijkheden die niet worden 
benut door mensen.

Denkpatronen in het molecuul

Zo leeft een mens zijn leven zonder zijn mogelijkhe-
den allemaal te kennen. Dit is vooral te wijten aan het 
feit, dat een mens zich weinig bekommert om zichzelf. 
Meestal kent hij zichzelf niet, hij weet niet wie hij is, hij 
kent zijn oppervlakte-ego heel oppervlakkig. Bij vlagen 
dringt er iets door over wat hij doet en aanricht om zich 
heen door op een bepaalde wijze te handelen. Soms doet 
hij zijn omgeving leed aan, dan moet er een psychiater 
of psycholoog aan te pas komen. Die vertelt dan over 
verschijnselen die zich voordoen in het ego, het opper-
vlaktelichaam dus, en hij denkt dat het daarmee klaar 
is. De patiënt moet zich oefenen via gesprekken en to-
neelstukjes om een ander gedrag te gaan vertonen. Voor 
even. Want na korte tijd is alles weer vergeten. Het men-
taal onthoudt het niet. Het vindt het ook lastig. Het wil 
niet steeds moeten denken aan alle regels waar het zich 
aan moet houden van de psychotherapeut. Het wil liever 
terugvallen op oude patronen in het oppervlaktelichaam, 
die neergelegd zijn in de moleculen van het lichaam. Dat 
is gemakkelijker en het vraagt weinig denkwerk. Zijn 
mentaal-fysieke lichaam of moleculaire lichaam denkt 
voor hem.
Zo moddert een mens voort met een lichaam dat nog 
heel erg onbewust is, het bestaat uit materie die het licht 
erin verborgen houdt. Het licht is niet te zien, er is alleen 
duisternis te zien. De elektronen verbergen hun licht, de 
atomen ook, en bij de moleculen en cellen is het niet 
anders. En dat, terwijl alles leeft en bestaat in een evo-
lutie van licht. Er moet toch meer mogelijk zijn met de 
lichaamsmaterie dan wat er nu is?

Ordeningsprincipe

Het mentaal is geen kenvermogen, zoals is gebleken. Het 
mentaal is in de grond een ordeningsprincipe. Wat is dan 
het kenvermogen dat een mens blijkbaar niet als zodanig 
gebruikt? Want hij gebruikt het mentaal om dingen te 
kennen, terwijl het daarop niet is berekend. Het heeft 
het nogal eens mis, want het kan veel dingen niet be-
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grijpen. Het sorteert het dan maar bij de hogere zaken, 
bij gebrek aan een beter alternatief. Maar veel zaken die 
het niet begrijpt zijn helemaal niet van een hogere orde. 
Het mentaal sorteert dingen al heel snel niet op de juiste 
wijze, omdat het de dingen in hun kern niet kent. Dan 
gooit het zaken maar in een potje ‘onbekend’ of ‘ho-
ger’. Dat is natuurlijk geen juiste manier van klasseren. 
Daarmee maakt het mentaal een chaos waarin de dingen 
niet op hun plek liggen.
Het gevolg is dat de wereld er dan ook heel chaotisch 
uitziet. Religies klasseert het mentaal bij ‘hoger’ omdat 
het religie niet begrijpt. Het begrip ‘God’ is ook hoger, 
omdat hij onzichtbaar en onbekend is. Het mentaal 
heeft ook de eigenaardigheid alles wat het niet kent op 
één hoop te gooien. Dat wordt ook een vuilnisbelt waar 
niemand meer uit wijs kan. En zo wordt het in de wereld 
steeds meer chaotisch, omdat het mentaal steeds bezig is 
dingen te sorteren en ordenen die het niet kán sorteren 
en ordenen.
In zijn hoogmoed en arrogantie denkt het mentaal het 
allemaal wel goed gedaan te hebben en het houdt daar-
aan ook vast. Want als het niet meer kan vertrouwen op 
zijn eigen ordening, stort alles in elkaar en heeft het geen 
houvast meer. Maar iemand die wel goed kan sorteren, 
ordenen en tellen kan op het eerste gezicht al zien dat het 
mentaal heeft geblunderd. Mensen zelf willen dit meest-
al niet weten, ze vertrouwen op hun mentale vermogens 
en geloven werkelijk dat het mentaal alles kan.
Ook diegenen die de post verkeerd sorteren geloven dit 
niet. Post sorteren zou één van de eenvoudigste dingen 
zijn, die toch iedereen moet kunnen. Onderzoek wijst 
echter uit, dat dit niet zo is, er wordt niet altijd goed 
post gesorteerd. Hoe men ook zijn best doet, altijd weer 
is er een brief in de verkeerde brievenbus gekomen. Ook 
mensen die er van overtuigd zijn dat ze het altijd goed 
doen, kunnen het niet. Dit doet ongeloofwaardig aan, 
maar uiteindelijk moet men wel erkennen dat de post 
niet goed is gesorteerd, door ook meteen te laten zien dat 
een brief in de verkeerde brievenbus terecht is gekomen.
Problemen kan het mentaal slecht beoordelen. Het zoekt 
altijd lapmiddelen om problemen te lijf te gaan. Want 
het mentaal voelt heel goed, dat de problemen, zeker 
in de huidige tijd, de pan uitrijzen en niemand weet er 
een behoorlijke oplossing voor. De politiek doet daarom 
maar wat en probeert de mensheid wijs te maken dat er 
heel wat gebeurt. Bedrijven roeien met de riemen die 
ze hebben. De sociale zorg weet niet meer waar ze voor 

moet gaan staan. Medische wetenschap en fysica zitten 
tegen een plafond aan te hikken. Voorbeelden daarvan 
zijn de financiële crisis, het milieu, kwesties van oorlog 
en vrede en terreur en noem maar op. Hieruit blijkt heel 
duidelijk dat de problemen boven het menselijk ver-
stand uitgroeien. Er kunnen ternauwernood adequate 
oplossingen worden gevonden. Het ene gat wordt dicht-
gestopt, ernaast ontstaat al weer een ander. Eigenlijk is 
er alleen maar één groot gat te stoppen. Maar daartoe 
reiken de middelen niet meer. Het word té kolossaal, té 
groot. Men zit met de handen in het haar en wil dit niet 
erkennen. Het is als een oude sok die helemaal versleten 
is en die men toch nog steeds opnieuw probeert te repa-
reren.
Uit alles blijkt dat het mentaal alleen maar chaos maakt. 
Het kan zaken ook niet meer overzien, alles wordt té in-
gewikkeld, té allesomvattend. Het mentaal draait er zelfs 
van door. Dan kan er weer een vraag rijzen: waarmee 
kunnen mensen dan de dingen kennen als het mentaal 
daar niet geschikt voor is?

Het kenvermogen van de mens

Een mens heeft een verstand om te tellen, te sorteren en 
te ordenen. Daar is geen heel speciale kennis voor nodig. 
Het is een kwestie van de dingen op een rijtje hebben, 
inzicht hebben in wat er geordend moet worden en het 
onderscheidingsvermogen hebben van wat iets is. De lo-
gica doet er ook wat in. Dat zijn allemaal geen geleerde 
dingen. De weetjes die op scholen zijn geleerd zijn uit 
het hoofd geleerd en in vakjes gestopt. De weetjes die 
geleerd zijn op universiteiten en hogescholen zijn ook 
uit het hoofd geleerd. Maar wat is er nu eigenlijk in feite 
geleerd? Het zijn meestal feiten die snel weer worden ver-
geten als ze niet telkens worden herhaald. Dan zakt alles 
weg in het onderbewuste, waar soms nog wel eens een 
oprisping uit kan komen, maar meer niet. Het mentaal 
onthoudt wel alles waar het in is geïnteresseerd. Knappe 
bollen die veel kunnen onthouden maken gebruik van 
de mentaal-fysieke ‘computer’ die er in het onderbewus-
te moleculenlichaam zit. Daar wordt alles opgeslagen en 
zegt men één woord, dan komt er een heel verhaal uit dat 
meestal heel saai is omdat het is alsof er dingen uit een 
encyclopedie worden opgezegd. Dit worden de knappe 
bollen genoemd, maar het zijn gewoon mensen die een 
goed geheugen in hun lijf hebben zitten en alles afraffe-
len alsof het gesneden koek voor hen is. Maar als je hen 
vraagt wie nu Napoleon werkelijk was, dan staan ze met 
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hun mond vol tanden. Ook een tafel kennen ze niet in 
zijn essentie. Voor hen is het een tafel; een tafelblad wat 
op vier poten is bevestigd. Soms kunnen het ook drie 
poten zijn, of zelfs één poot is mogelijk. Maar dit beeld 
blijft een tafel. De kern van wat de tafel is blijft voor hen 
verborgen. En dat is nu juist waar het om gaat als het om 
reële kennis gaat. Dan gaat men zoeken naar wat iets in 
de kern is, het wezen van de dingen.
Aangezien een mens het meest vooruitgeschoven schep-
sel is in een evolutieproces van licht en bewustwording 
van het atoom en het elektron, zal hij als eerste zijn wer-
kelijke kenvermogen moeten gaan aanspreken en dat is 
zijn psyche.
Dat is het kenvermogen van een mens. Daarmee kan hij 
alles kennen wat er is, zichzelf inbegrepen.

De psyche volgens het menselijke denken

Psychologen en vele andere mensen spreken wel over de 
psyche van iemand. De psyche heeft in de optiek van 
mensen meestal te maken met het hoofd, de oppervlak-
tehersenen of met het emotionele gebied aan de opper-
vlakte in de hartstreek. Op zich is het al vreemd dat de 
psyche zich op twee plaatsen kan bevinden. Want hoe 
zou het zijn als een neus op twee plaatsen was gesitu-
eerd, met twee verschillende functies? Het zou de neus 
onrecht doen, want de neus is geschikt om mee te ruiken 
en bijvoorbeeld niet om mee te kijken. Daar zijn ogen 
voor. Maar het mentaal kijkt dus niet zo nauw en deelt 
de psyche in op twee plaatsen: in de hersenen, dan heeft 
iemand een psychische ziekte van het verstand, en in het 
emotionele heb je een gevoelsstoornis. Als de psyche in 
het mentaal niet goed functioneert volgens de artsen, 
dan ben je gek of gestoord, psychisch ziek. Als de psyche 
in de borstkas niet goed functioneert ben je ook psy-
chisch ziek.
Een psychische aandoening wordt ruim omschreven in 
de literatuur. Bijvoorbeeld in Wikipedia is te lezen bij 
psychische aandoeningen:

‘Een psychische aandoening (ook wel geestelijke / 
psychische stoornis) is een aandoening die wordt 
gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. 
Psychische aandoeningen worden onder andere vast-
gesteld aan de hand van het observeren van gedrag. 
Zie ook diagnose.
Psychische aandoeningen worden beschreven in de 
medische literatuur. Het boekwerk van Kaplan en Sa-
dock wordt beschouwd als een referentiewerk in de 

psychiatrie. De DSM, omvat een classificatiesysteem 
van psychische afwijkingen met telkens een definitie, 
diagnostische criteria en differentiële diagnose van 
de beschreven groep psychische afwijkingen.
Het coderingshandboek van de wereldgezondheids-
organisatie, omschrijft in de ICD10 Hoofdstuk V even-
eens de definitie van iedere cluster en geeft de ICD10 
code en definitie voor iedere psychische afwijking.
Deze handboeken berusten op een ruime medische 
consensus en bepalen wanneer gedrag dermate af-
wijkend is dat men kan spreken van een psychische 
aandoening, en in welke categorie.
Psychische aandoeningen worden behandeld met 
psychofarmaca, psychotherapie, hypnotherapie, etc. 
zie Therapie’.

Uit dit stukje blijkt dat het mentaal niet weet waar het 
over praat. Het spreekt over gedragsafwijkingen en deze 
hebben niets met de psyche van doen. Gedrag is zelfs 
iets wat niet bestaat, is in de lilaca ontdekt. Wat er wel 
bestaat en wat ook wordt bestudeerd in de medische we-
tenschap zijn uiterlijke fenomenen die in feite niet wor-
den begrepen. Men heeft echter middelen uitgevonden 
om deze fenomenen te bestrijden als ze niet wenselijk 
zijn. Er wordt dan gezegd dat dit medicatie is. Maar het 
is geen medicatie, het zijn middelen die de verschijnselen 
onderdrukken, zodat het net is alsof ze er niet meer zijn. 
De bron van waaruit het fenomeen stamt wordt niet op-
gespoord. Men is blij als mensen weer rustig zijn, ook 
al moeten ze hun leven lang dan medicatie hebben en 
wordt hun lichaam daardoor ernstig aangetast, bijvoor-
beeld ook het helder kunnen denken. Het mentaal laat 
hier een heleboel liggen, het doet maar wat en hoopt dat 
het goed uitvalt. Mensen met zogenaamde psychische 
stoornissen zijn vaak proefkonijnen. Zij worden volge-
stopt met medicatie in de hoop dat ‘iets wel zal helpen’.
Uit deze dingen blijkt dat het mentaal totaal niet in staat 
is een psyche te begrijpen, laat staan te lokaliseren. Het 
ziet dingen voor de psyche aan die er niets mee te maken 
hebben. De psyche is dan ook een vreemd begrip gewor-
den, zowel in psychologie als psychiatrie. De medische 
wetenschap die zich bezighoudt met de psyche kent de 
psyche niet, de psycholoog kent hem niet, de psychiater 
kent hem ook niet. Volgens de lilaca kan de psyche na-
melijk nooit ziek zijn of gestoord. Dus moeten zij wel 
iets anders bedoelen waarvan ze niet weten wat het is. 
Wat bedoelen zij dan? Dat zouden zij zelf tot een onder-
zoek moeten verheffen.
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En in alle bladen over bewustwording waar wordt ge-
sproken over de psyche wordt hij ook niet gekend. 
Meestal moet je zelf maar uitzoeken wat je er onder ver-
staat. Dat gebeurt bij de term ‘bewustzijn’ evenzo, dat is 
bijna nog gekker.

De psyche, de kern van het bestaan

De psyche is voor het gros van de mensen een onbekende 
grootheid, waar ze nog niets mee te maken hebben ge-
had, hun hele leven niet. Omdat het mentaal altijd denkt 
dat het wel weet waar het over gaat, geldt dat hier ook zo. 
Het denkt de psyche te kennen van haver tot gort. Niets 
is minder waar, dat blijkt steeds weer.
De psyche geflankeerd door het zelf is de kern van het 
bestaan. Vanuit die psychische kern met al zijn krachten 
eromheen gegroepeerd die in contact staat met het lila, 
de bron van alle materie en bestaan, wordt een menselijk 
lichaam opgebouwd.
Zonder het lila en de psychische kern zouden er geen 
menselijke lichamen bestaan. Er zou niets bestaan, ook 
geen elektronen en atomen, geen uiterst kleine deeltjes, 
geen planten, geen dieren. Er zouden ook geen zwarte ga-
ten bestaan, geen sterren, geen zon, geen maan. Omdat 
de psyche een onbekende grootheid is, zoekt niemand 
naar zichzelf, zijn psyche, het wezen. Er zijn wel mensen 
op zoek naar zichzelf, maar meestal zijn ze op zoek naar 
een egokracht die zich in het atomaire, moleculaire of 
cellenlichaam bevindt. Als ze hebben gevonden wat ze 
zochten, zijn ze volgens hun zeggen zichzelf geworden. 
Niets is minder waar. Ze houden zich alleen maar vast 
aan een heel onbewuste en duistere energie in het op-
pervlaktelichaam die de zaak er vaak alleen maar lastiger 
op maakt om de psyche te vinden. Want als je zo bent 
overtuigd dat je jezelf hebt gevonden ga je nooit meer op 
zoek naar iets anders.
Verwarring dus alom. Want het mentaal heeft zich er 
mee bemoeid.

Wat in de lilaca ook wel bekend is, is het verschijnsel 
van de pseudopsyche of egopsyche. Daaronder wordt 
verstaan dat alle krachten die eigenlijk bij de psyche be-
horen, door het ego zijn opgeslorpt. Zij zijn daardoor 
krachten geworden die helemaal volgens het ego werken, 
die ook helemaal gehoorzamen aan wat het ego wil. Zij 
kijken niet meer naar wat het zelf van de psyche wil, dat 
in contact is met het lila. Zij zijn totaal verstrooid ge-
raakt over het egolichaam. Zij hebben dus geen kracht 

meer. In de lilaca wordt dit verschijnsel wel genoemd 
dat de psyche in het kolenhok zit, dat wil zeggen hele-
maal opgenomen is in het duistere egolichaam vol zwarte 
atomen, moleculen en cellen. Doordat dit zo is, heeft 
de psyche zelf geen kracht meer, hij is al zijn krachten 
verloren, hij is ontkracht. Vandaar dat er ook zo zelden 
een mens is die psychisch leeft.

Het wezen van de psyche

De psyche is een vonkje licht uit de Absolute Werelden 
boven het Universum dat in de aardse wereld van mate-
rie in een evolutieproces een vorm aanneemt om zich in 
te manifesteren, om zo uiteindelijk te komen tot een vol-
maakte vorm, een volmaakt lichaam. Dit gebeurt door 
een ontwikkeling van de materiële vormen die gedaan 
wordt door de psyche en het lila. Dat vindt de psyche 
heel prettig om te doen. Altijd zoekt hij weer nieuwe 
lichamen als zijn voertuig zodat hij eens, op een dag, 
zover zal komen dat hij een lichaam, een voertuig heeft 
dat gehoorzaamt aan zijn wil. Het lichaam is nu nog vol 
onvermoede vermogens, het is nog duister en onbewust. 
De psyche, die in een aardse materiewereld is beland vol 
zwarte elektronen, atomen, moleculen en cellen, ziet 
het als een heel aardig spel al deze materie net zo licht 
te maken als hij zelf is. Daartoe is hij al miljarden ja-
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ren bezig te evolueren in de aardse materie, in eencel-
ligen, stenen, planten, dieren en nu in de mens. Voor de 
psyche is het mentale lichaam, het menselijke lichaam 
dus, een uitdaging. Het menselijk lichaam is het meest 
ver geëvolueerd in de evolutie van het licht en dat geeft 
nieuwe mogelijkheden om andersoortige lichamen op te 
bouwen, die een lichtbewustzijn bezitten zoals de psy-
che zelf. Daartoe is het nodig dat de psyche zich steeds 
verder gaat ontplooien als een enorm licht. Uiteindelijk 
kan hij zo veel licht uitstralen, dat het lichaam waarin hij 
‘vertoeft’ en wat zijn voertuig is samengesteld uit elek-
tronen, atomen en moleculen en cellen, ook licht gaat 
worden. In ieder deeltje zit het licht verborgen, en de 
psyche speelt het spel van het verborgen licht dat te voor-
schijn gaat komen. De psyche is al miljarden jaren oud 
en kent alles met zijn kenvermogen. Hij kent alles vanuit 
zichzelf en ook het tot nog toe verborgen licht in ieder 
elektron, atoom, molecuul en cel is de lichtende kennis 
in zijn wezen. In de lilaca wordt kennis gezien als gelijk 
aan licht. Licht is gelijk aan materie. Als licht kennis is, 
dan is de psyche een instrument van alle kennis, want hij 
is absoluut licht dus absolute kennis. Als materie licht is 
en het opgesloten licht in de materie wordt vrijgemaakt, 
dan is de materie ook een bron van alle licht dat alle 
kennis inhoudt die er is. Voeg deze twee dingen, de lich-
tende absolute psyche, en de lichtende relatieve materie 
samen en er ontstaat één licht dat alle kennis is. Zowel 
psychisch als materieel lichamelijk is er nu een kennis 
die alle kennis van het denken te boven gaat. Dat is de 
ware lila kennis van de lichtende psyche en het lichtende 
lichaam van het wezen of de persoon.

Licht is kennis

Licht is kennis, het is bewustzijn, het is substantie. Licht 
is materie. Dat is waar het om gaat. Materie is slechts 
een vorm van licht, bewustzijn is dat ook. Licht is altijd 
kennis. Het is niet de kennis die op school is aangeleerd, 
het is de kennis van alles wat er bestaat in dit materiële 
relatieve universum waarin mensen leven. Het is onder 
andere psychische kennis, opgedaan in een evolutie van 
licht van meer dan miljarden jaren. Het is een lichtende 
lila kennis die allesomvattend is. Het is een kennis die de 
wijsheid zelve is. Wijsheid is de lichtende, materiële stof, 
waaruit een lichaam bestaat dat ontwikkeld is door het 
lila. Dit licht, samengevoegd met het licht van de psyche, 
is een andere, nieuwe vorm, een nieuw wezen dat zich 
bedient van de ware en lila kennis omdat het die zelf is.

Dit kenvermogen van de psyche is uniek voor ieder 
mens. Iedere psyche kent alles en is alles, kan zich iden-
tificeren met alles, maar blijft een unieke persoon met 
een eigen identiteit. Als het lichaam daarin meegaat en 
elektronen en atomen worden getransformeerd zodat het 
licht erin gaat vrijkomen, dan is dit lichaam ook alwe-
tend, alkunnend, alvermogend en de alvreugde, net zoals 
de psyche dit is.

Een nieuwe kennis

Deze nieuwe psychische kennis kan veel adequater wor-
den aangewend dan de onwetende gedachten van het 
nog niet ontwikkelde mentaal. Dit is een kennis die het 
wezen der dingen kent en is in hun identiteit. Daarom 
kan ook worden gezien wie de ander is en wat de kern 
van de dingen is. Wereldproblemen kunnen meteen 
worden doorzien en er kunnen de juiste mogelijkheden 
voor worden aangegeven die de harmonie en de vrede in 
de wereld bevorderen. Dit zou vlugger gaan als mensen 
er iets in zouden zien om zichzelf te leren kennen in hun 
wezen en identiteit. Dan zou de wereld een totaal andere 
aanblik krijgen. Want als mensen gaan ontdekken dat 
alleen een verandering in hun lichaamsmaterie tot een 
werkelijke verandering leidt, dan gaat er iets gebeuren. 
Dan kunnen diegenen die zich aangetrokken voelen tot 
een versneld evolutieproces gaan proberen een ontwik-
keling van hun lichaamsmaterie op gang te laten bren-
gen onder leiding van het lila. Deze ontwikkeling van 
materie gaat hand in hand met de verdere ontplooiing 
van de psyche.

Als dit gestalte zou krijgen gedurende deze eeuw en de 
komende eeuw, dan zou dit een grootse stap vooruit zijn. 
Al zouden er in 2113 maar 312 mensen zijn die meer 
psychisch leefden, dan zou dit zijn invloed hebben op 
de gehele materie van de aarde, waartoe ook de lichamen 
van stenen, sterren, planten, dieren en mensen behoren 
om maar eens iets te noemen.
Er komen dan natuurlijk wel grote veranderingen. Want 
niet het ego of het mentaal heeft het meer voor het zeg-
gen, maar de psyche, diegene die we zelf zijn. Wie het 
beste voor heeft met zichzelf en met de wereld ziet van-
zelf wel hoe dat er uit gaat zien.
Het zal zeker een wereld zijn waarin de wijsheid, harmo-
nie, waarheid en perfectie het tezamen met de psyche en 
het lila voor het zeggen hebben.
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Le Vasterival is een heel speciale tuin aangelegd 
door prinses Margareta Sturdza in Sainte-Margue-
rite-sur-Mer in het departement Seine-Maritime 

in Normandië vlak bij Dieppe. 55 jaar lang is ze er aan 
het tuinieren geweest en de tuin is uiteindelijk uitge-
groeid tot een plaats, waar zij meer dan 10.000 varië-
teiten aan planten heeft geacclimatiseerd. Het zijn vele 
soorten planten, van heel gewone tot bijzondere soor-
ten, die het in de kleine maar frisse en beschutte vallei 
heel goed doen. Vanaf de kliffen waait het altijd en dat 
is een zekere moeilijkheid maar die is te overkomen.

De prinsessendroom van 
Margareta Sturdza is om een 

tuin te maken op deze twaalf hectare 
grond die ieder seizoen iets te bieden 
heeft. Zij ziet het zo voor zich dat 
altijd, waar je ook bent, er iets inte-
ressants te zien is zover het oog reikt 
en naar alle windstreken.

Vooral haar speciale manier van 
snoeien, die ze transparant snoeien 
noemt, heeft ze overal toegepast. Er 
is niets in Vasterival dat niet is ge-
snoeid, maar er is nauwelijks iets van 
te merken, alles doet op het eerste 
gezicht volkomen natuurlijk aan in 
haar tuin.

Twee jaar na aankoop van het land-
goed begint zij met de aanleg van de 
tuin in 1957, nadat de verbouwing 
van het huis klaar is. Heel langzaam 
verandert de moerassige grond in 
een gebied, waarin de prinses haar 
speciale plantmethoden en compo-
sities hanteert en daarmee een geheel 
eigen stijl van tuinieren aan de dag 
legt. De gehele tuin is een voorbeeld 
van feeërieke en luchtige taferelen in 
ieder jaargetijde. Zij ziet de tuin als 
een soort schilderij waarop je van al-

les ziet als je er in rond zou dwalen.
Ze hanteert twee heel belangrijke 
principes, namelijk dat altijd de 
sterkste planten worden gebruikt 
in de tuin en dus alles wat zwak is 
en niet harmonieus wordt wegge-
daan, hoe zeldzaam de plant ook 
is. Bovendien dat er overal een heel 

Le Vasterival
De tuin van prinses Margareta Sturdza,
een rigoureuze harmonie

Tekst: Sarah Delateren

Plage de Vasterival  © J.P. Grandmont / Wikimedia Commons Prinses Greta Sturdza

Royalty
Tuinen
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dikke mulchlaag aanwezig is om uit-
droging van de grond te voorkomen. 
Dit is de reden waarom er zelfs in 
de zomer niet wordt gesproeid in de 
tuinen van Vasterival. Op strategi-
sche punten tussen de struiken zijn 
op het landgoed overal mulchhopen 
te zien van organisch afval, vooral 
dood blad. Als een plant niet tegen 
dit regime kan en doodgaat, wordt 
hij niet opnieuw aangeplant. Hij is 
dan niet geschikt voor deze omge-
ving.
Wie is deze prinses die vanaf haar 
jeugd bevlogen is van tuinen?

Het begin

Op 30 april 1915 wordt zij als Greta 
Marie Kristine Kvaal geboren in 
Oslo in Noorwegen. Zij heeft be-
langstelling voor tuinen en natuur-
lijke historie, die belangstelling heeft 
ze van haar vader. Ze is vooral heel 
geïnteresseerd in vogels. Later gaat 
ze Engels studeren in Oxford, waar 
ze haar latere man ontmoet, prins 
Gheorghe M. Sturdza van Moldavië 
geboren op 29 juli 1912. In 1936 
trouwen ze en keren naar Moldavië 
terug. Dit is ondertussen een streek 
in Roemenië geworden. Zij krijgen 
drie zoons. De oudste is Dimitrie 
G. Sturdza geboren op 12 oktober 
1937. Hij wordt ook wel Tim ge-
noemd. Daarna komt op 9 septem-
ber 1940 Gheorghe ter wereld en de 
jongste is Ioan Eric geboren op 17 
februari 1944. 
In het kasteel Sturdza in Popesti in 
Moldavië begint ze aan haar tuinier-
carrière.
Als de communisten aan de macht 
komen in het land na de Tweede 
Wereldoorlog, vlucht ze met haar 
hele familie naar Noorwegen. In 
Noorwegen heeft ze ook een tuin die 
ze onderhoudt.

In 1947 valt de monarchie in 
Moldavië en worden zij en haar man 
een prinselijk paar in ballingschap, 
evenals de hele familie Sturdza.
In 1955 koopt de prinses het land-
goed Vasterival dat eerst heeft toe-
behoord aan Albert Roussel, een be-
kend musicus en componist die daar 
in 1937 is gestorven. Het landgoed 
is verwilderd in die bijna twintig jaar 
zonder bewoners. Zij is op dat mo-
ment 40 jaar en in de bloei van haar 
leven. Nadat er twee jaar verbouwd 
is aan het huis en de entree is aan-
gepast, gaat ze met haar gezin daar 
wonen.

Dan pas komen haar kwaliteiten wat 
betreft tuinieren goed tot hun recht. 
In haar tuin moeten licht en lucht 
het eerste en het laatste woord heb-
ben. Dat is een ijzeren wet. Tezamen 
met het woord harmonie vormen zij 
de wetten van de tuin.

Aanpak

In de jaren 60 van de vorige eeuw 
begint de prinses het bos en de ro-
dodendrons aan te leggen op een 
terrein in het noorden dat helemaal 
vol naaldbomen en eiken staat. Ze 

moet alles daar ontginnen. Ze is dan 
iedere dag twee uur lang gedwon-
gen in dit stuk woeste grond bezig, 
want die eis heeft ze zich gesteld. 
Als het een keer niet lukt twee uur 
bezig te zijn, haalt ze de uren de vol-
gende dag in. Na de ontginning zet 
ze overal rododendrons neer, heel 
veel verschillende soorten, tot alles 
vol staat tot aan de oostelijke aan-
grenzende landerijen tussen oude 
speciale bomen en nieuw geplante 
boom soorten. In dit bos staat een 
van de oudste Liriodendron chinensis 
van heel Frankrijk en misschien de 
allereerste Acer davidii van Europa.

Als dit is gebeurd en het bos vol 
raakt met bomen en struiken die zij 
heeft geselecteerd, gaat ze verder met 
de vallei. De beek is daar een onder-
deel van. Ondertussen is het rond 
1970 geworden. Om het terrein te 
ontwateren graaft ze eigenhandig 
sloten. De bomen die hier zijn ge-
plant in die jaren zijn in ieder sei-
zoen interessant, ook in de winter. 
Vooral door bijzondere schors van 
de uitgekozen bomen die varieert 
van koperkleurig tot rozig-wit en 
echt wit, geel en zwart. In de win-

Le Vasterival - woonhuis
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ter vormen zij met hun takken en 
stammen een soort kantwerk. Haar 
snoeimethode bestaat er vooral uit, 
vanuit het hart van de boom of struik 
te snoeien, zodat licht en regen vrij-
elijk op de grond kunnen vallen. Zij 
zorgt bij het snoeien ook, dat de tak-
ken een harmonieus geheel vormen. 
Bovendien wordt doorzicht dan niet 
door de boom belemmerd. De beek 
beplant zij met waterplanten van al-
lerlei soort.

Na al deze dagelijkse activiteiten 
is rond 1980 de beurt aan de hel-
ling aan de overkant van de vallei. 
Daar worden ook weer vele bomen 
en struiken geplant na ontginning. 
Veel magnolia’s en hortensia’s zijn 
hier bijeengebracht. Omdat de hel-
ling nogal op de wind ligt, wordt een 
haag van Cupressocyparis leylandii ge-
plant, met aan de ene zijde waar het 
licht is blauwe en paarse bladplanten 
en aan de donkere kant struiken met 
geel blad. Er zijn ook doorkijkjes ge-
maakt waardoor het geel en blauw 
tegelijkertijd kan worden gezien tus-
sen het groen door.

Iedere tien jaar een stukje

Rond 1990 is de hoogste top van de 
helling, die altijd door wind wordt 
geteisterd, aan de beurt voor een op-
knap. De bomen op de helling zijn 
al verwoest door een hevige storm 
in 1990. Er worden door de prinses 
allemaal bomen en struiken geplant 
die op dat moment in de mode zijn, 
zoals Japanse esdoorns. Bovendien 
wordt de helling helemaal vol gezet 
met vele soorten Hamamelis aan-
geraden door Jelena de Belder die 
een Arboretum in Kalmthout in 
België onderhoudt. Ook hier vinden 
Hydrangea’s hun plaats.

Vanaf het jaar 2000 komt er een 
nieuwe wind waaien. Het landgoed 
wordt uitgebreid met nog twee hec-
tare grond die ook weer wordt ont-
gonnen door de prinses. Ze is dan al 
diep in de tachtig. Ze plant ook wel 
meer dan driehonderd Helleborus 
orientalis op de helling met varens er 
tussendoor.
Nog zijn er plekken te ontginnen, 
maar in de oude delen zijn ook 
wel uitbreidingsmogelijkheden. De 
nieuwste aanwinsten zijn vele soor-
ten camelia’s, die op allerlei tijdstip-
pen bloeien.
Deze arbeid die al vijftig jaar duurt 
kan ze doen vanwege haar sterke ge-
stel dat ze van haar vader heeft ge-
erfd volgens haar eigen zeggen. Haar 
man is een man van bossen en vel-
den, geen tuinier, hoewel hij in de 
beginjaren zeker helpt met de ont-
ginning. Van hem is niets bekend, 
zelfs geen sterfdatum. Zijn vrouw 
heeft hem zozeer overvleugeld, dat 
hij helemaal in het niets verdwijnt.
Greta Sturdza overlijdt op 30 no-
vember 2009 in haar tuin, na de 
eerste camelia’s in bloei te hebben 
bewonderd.

De toekomst van Vasterival

Na haar dood op 30 november 2009 
hebben haar jongste zoon prins Eric 
(1944), die een lange bankcarrière 
achter de rug heeft als president van 
Banque Baring Brothers Sturdza in 
Zwitserland, en Irène, haar klein-
dochter, de zorg voor de tuin over-
genomen. Eric Sturdza is met Irene 
Costas Lemos in een tweede huwe-
lijk getreden. Alle drie de broers zijn 
belangrijke zakenlieden geworden, 
maar Eric heeft al zijn bankfuncties 
laten varen om mee te helpen het 
erfgoed van zijn moeder te behou-
den.
Didier Willery, die al sinds jaren 
als technisch directeur en adviseur 
van de prinses heeft gewerkt, on-
dersteunt hen. Greta Sturdza heeft 
altijd een groot vertrouwen in hem 
gehad en hij weet precies wat haar 
wensen zijn. Natuurlijk zal de tuin 
veranderen nu zij er niet meer is, 
maar zij zullen samen met hoofd-
tuinman Dominique Cousin het 
landgoed in haar geest blijven on-
derhouden.
Ook de andere twee prinsen zijn ge-
huwd.
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Een ijzeren perfectie

Er blijkt een heleboel uit de ma-
nier waarop prinses Greta Sturdza 
heeft getuinierd op het landgoed 
Vasterival. Zij heeft een heel rigou-
reuze zin voor perfectie. Alles moet 
mooi en harmonieus zijn op haar 
manier. Wat niet past in die per-
fectie en harmonie moet weg. Het 
ziet er naar uit dat zij zelfs ziekelijk 
is in haar perfectionisme. Alles wat 

zij niet wenst in haar tuin haalt zij 
er zonder pardon uit. Ook loopt ze 
altijd met een snoeischaar rond om 
dode takjes of uitgebloeide bloemen 
weg te halen. Het is bijna waanzin-
nig zoals zij met planten omgaat. 
Alles mag alleen maar zijn zoals 
zij het wil. En hoewel haar tuin er 
smetteloos mooi en prachtig uitziet, 
is ze toch kunstmatig, doordat niets 
zijn eigen weg mag gaan. Alles moet 
gehoorzamen aan de ijzeren wil van 
prinses Sturdza. De tuin moét voor 
alles harmonieus zijn en wel zoals 

zij de harmonie ziet. Het kleinste 
gele blaadje dat aan de boom zit, of 
gevallen op het gras moet weg. Een 
grasveld dat niet mooi is gemaaid 
kan niet. Een dode tak of een ver-
welkende bloem moet direct ver-
dwijnen. Alles wat het zogenaamd 
harmonisch aspect van de tuin kan 
storen en dus ook het oog, moet 
verdwijnen en wel onmiddellijk. 
Meedogenloos wordt het verwijderd 

op het moment dat het wordt gezien, 
zelfs de kleinste dorre grasspriet. Dat 
Vasterival helemaal schoon is van 
dor blad en uitgebloeide bloemen 
is al legendarisch geworden in de 
wereld van bekende tuiniers. Een 
uitspraak van prinses Sturdza is: „Ik 
houd ervan de dingen goed te doen, 
ik haat half werk.” En goed werk 
verlangde zij ook altijd van anderen.
Wie het waagt tijdens een rondlei-
ding met zijn schoenpunt per on-
geluk in haar perken terecht te ko-
men, krijgt onverbiddelijk een klap 

met haar tuingereedschap tegen de 
achterbenen. Meestal is dat een cul-
tivator die ze altijd bij zich heeft. 
Daar heeft niemand van terug. Van 
domme mensen die niets van tuinen 
weten, moet ze ook niets hebben.

Prinses Greta Sturdza

Al ontdekkend hoe de prinses van 
Sturdza met haar tuin bezig is val-
len verschillende dingen op. Ze kan 

niemand de vrijheid geven te leven 
zoals hij wil en zichzelf dus ook niet. 
Ze is helemaal verloren in haar ijze-
ren kooi van regels die de harmonie 
moeten verbeelden. Bovendien is zij 
behoorlijk agressief en meedogen-
loos naar mensen toe. Die behan-
delt zij als waren het honden die 
gedresseerd moeten worden. Alleen 
haar planten tellen en haar tuin. Die 
gehoorzamen wel aan haar ideeën 
over harmonie, want ze decimeert 
alles wat niet strookt met haar idee 
daarover. Verder moet de hele we-

Le Vasterival  © 2012 Hélène Combis-Schlumberge
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reld doen wat zij zegt en wel meteen 
ook. Net zoals alles wat in haar ogen 
niet mag bestaan in haar tuin, met-
een moet worden weggehaald. Ze is 
keihard voor zichzelf maar ook voor 
anderen. Zij is een echte dictator, die 
de hele wereld wil dirigeren. En wie 
uit de pas loopt, wordt zonder par-
don weggesnoeid met de snoeischaar 
die ze altijd op zak heeft.
Haar tuinen zijn heel mooi in de zin 
dat ze heel precies zijn opgebouwd. 
Alles is op zijn juiste plek volgens 
haar regels neergezet, alles moet 
geordend zijn in haar harmonie en 
daar zit geen enkele ruimte in. Alles 
is tot op de centimeter uitgedacht en 
gepland, iedere stukje grond is door 
haar ingedeeld en verdeeld.
Prinses Sturdza is een ware dictator 
in haar tuin, die moet gehoorzamen 
aan haar totalitaire bewind. En hoe 
mooi de tuin ook is, het is wel het 
product van een vrouw, die mensen 
een tik geeft als ze per ongeluk in 
haar perk gaan staan. Daaruit blijkt 
dat ze een schopper is. Ze schopt 
met haar stok en haar tuingereed-
schap en zegt daarmee dat je niets 
bent, alleen maar iemand die haar 
tuin verstoort. Als ze zelf in een perk 
iets afknipt wat dood is of uitge-
bloeid, gebruikt ze het gereedschap 
ook om de grond meteen weer om 
te woelen zodat hij niet hard wordt. 
Dat lijkt dan alsof het zorg is voor de 
tuin, maar het is wel een ontzettend 
moéten. Alles moét voor haar, alles 
moet in het gelid staan als een stel 
soldaten in het leger. En dat is ook 
de vibratie die haar tuin uitstraalt.
Zulk een ijzeren discipline is op-
merkelijk voor een vrouw, maar 
ze is dan ook een echt rigoureuze 
nietsontziende dictator, die door 
iedereen bewonderd wordt om haar 
manier van tuinieren. Daaraan is al-

les af te lezen over haar intenties en 
de ijzeren traliekooi waarin zij leeft. 
Het lijkt alsof bij haar de bloemen 
moeten bloeien zoals zij het wil en 
dat zij precies de kant op moeten 
groeien die zij heeft voorgeschreven. 
Men noemt haar regime in haar tuin 
passie. Maar het is meer passie voor 
rigide harmonie die daardoor geen 
harmonie meer is, maar een schrik-
bewind voor planten.

Zij is een excellent voorbeeld van 
een vrouw, die als een robot alles in 
een keurslijf van regels duwt. De pa-
tronen in haar lichaam zijn zo strak, 
dat ze niet meer zonder hen kan 
leven. Hoe geweldig haar tuin ook 
aandoet, toch is hij ontworpen door 
een robotmachine, geprogrammeerd 
op kille harmonie.
Een alom geëerde vrouw in de tuin-
wereld, maar ongekend kil en koud 
als menselijk wezen. Hoe haar tuin 
zal worden onder leiding van haar 
jongste zoon en haar kleindochter, 
zal bezien worden. Misschien mo-
gen de bloemen dan weer bloeien 
zoals zij het zelf het beste vinden?

Le Vasterival - lichtspel
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Dier
van het
seizoenStrix aluco

Bosuil

Op een koude winteravond, als 
de muts diep over de oren 

wordt getrokken en als er buiten de 
eigen voetstappen niets te horen is, 
klinkt opeens een vertrouwde roep. 
Met een krachtige klank laat een 
dier heel de Pauwekroon - en de 
verre omgeving ervan - weten dat hij 
er is. Zijn roep is onmiskenbaar en 
draagt heel ver. Op papier klinkt het 
ongeveer als ‘oehoeoeoe’. Hoewel 
deze roep iets onpeilbaars in zich 
draagt, raakt hij ook een gevoelige 
snaar. Waar er alleen kou en rust 
lijkt te zijn, is er volop leven. De 
bosuil laat zich horen.

Bosuilen overwinteren jaar na 
jaar in hetzelfde territorium. 

Ze zijn heel honkvast. Het gebeurt 
maar zelden dat een bosuil omzwer-
vingen maakt. Alleen jonge vogels 
doen dit, op zoek naar een nieuw 
leefgebied of een plek waar een vol-
wassen uil is doodgegaan. Inmiddels 

hebben diverse generaties bosuilen 
de Pauwekroon bevolkt. Toch blijft 
het telkens een aangename verras-
sing als hun roep de nachtelijke stilte 
breekt.

Zo gemakke-
lijk als hij te 

horen is, zo zelden 
laat hij zich zien. 
Alleen bij verras-
sing zijn opeens de 

lichte onderzijden van zijn vleugels 
te zien, wanneer hij ‘s avonds over 
de Pauwekroon vliegt tussen bomen 
door. Hoewel zijn vleugels wel tach-
tig centimeter breed zijn, vliegt hij 
geluidloos. Opstaande veertjes aan 
de rand van de vleugels breken het 
geluid van de windcirculatie rond de 

vleugels, terwijl de vele donsachtige 
veren op het lichaam het restgeluid 
absorberen.

Als een ongeziene aanwezig-
heid is hij elke dag in het bos. 

Overdag zit hij meestal op een tak 
hoog in een boom, net naast de stam 
en daardoor als het ware onzichtbaar 
- ook voor zijn vijanden. Met zijn 
mengeling van donkere en lichtere 
veren beschikt de bosuil over een 
uitstekende camouflage.
Zijn bouw is eigenaardig voor een 
vogel, met een relatief groot, ge-
drongen lijf en met een opvallend 
grote kop. Hij heeft geen mogelijk-
heid om zijn ogen - die recht voor-
uit kijken - te draaien. Hij heeft 
dit opgelost door flexibele nekwer-

Tekst: Joost Welten
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vels, waarmee hij zijn hoofd zowel 
linksom als rechtsom driekwart kan 
draaien.

Als het nacht is komt hij tot 
leven. In de duisternis is het 

gehoor zijn kompas. Zijn oren zijn 
asymmetrisch geplaatst en hebben 
ieder een eigen vorm, waardoor hij 
op basis van geluiden prooidieren 
kan detecteren. Hij heeft een voor-
keur voor muizen, als die tenminste 
in voldoende mate aanwezig zijn. 
Anders neemt hij zijn toevlucht tot 
alles wat hij aan eetbaars kan vin-
den. De bosuil verslindt zijn prooi 
letterlijk met huid en haar. Een paar 
uur later spuugt hij een braakbal uit 
met de onverteerbare delen van de 
opgepeuzelde prooi, zoals botjes en 
vacht. Een oplettende wandelaar 
treft op de Pauwekroon regelmatig 
zo’n braakbal aan.

In het voorjaar brengt een paar bos-
uilen jongen groot, in een nest dat 

ze meestal van anderen hebben over-
genomen. Bosuilen zijn zelf geen 
goede nestenbouwers. De dieren zijn 
het best zichtbaar wanneer de jongen 

het nest net hebben verlaten, maar 
nog geen volleerde vliegers zijn. De 
jongen zitten dan in de schemering 
op een tak, vlak naast de stam van 
een boom. Zodra het donker wordt, 
worden ze actief. Ze draaien hun 
hoofd links- en rechtsom, en wagen 
het er daarna op. Dat wil zeggen, ze 
maken met hun vleugels fladderende 
bewegingen, terwijl ze zich met hun 
klauwen vasthouden aan de boom-
stam. Op deze manier klauteren en 
fladderen ze heel traag een meter 
omhoog, tot ze bij een volgende zij-
tak uitkomen. Daarop gaan ze even 
zitten om bij te komen van de ener-
verende belevenissen. Al snel roept 
de natuur hen evenwel weer, en 
beginnen zij aan de volgende flad-
der- en klauterpartij om hoger te ko-
men. Steeds hoger komen ze op deze 
manier, kwartier na kwartier, totdat 
... de vogel even zijn evenwicht ver-
liest, zich niet meer met zijn klau-
wen aan de stam kan vasthouden 
en pardoes naar beneden valt. Even 
blijft het stil. Daarna begint de uil 
gewoon weer aan een nieuwe klim 
omhoog. Het instinct om de vleu-
gels uit te slaan en te leren vliegen is 

dwingend: de vogel kan niet anders 
dan eraan gehoorzamen. Hoewel het 
een instinctmatig gebeuren is, is het 
toch dapper van de jonge vogel om 
telkens opnieuw door te gaan en niet 
te versagen. Mensen krabbelen vaak 
niet zo snel op, als ze met een flinke 
smak ter aarde zijn geworpen. De 
bosuil is daarentegen niet van zijn 
doel te brengen.

Van de ouders lijken de jonge 
uilen geen steun te krijgen. De 

ouders weten dat de jongen op ei-
gen benen moeten leren staan. Het 
dierenleven is daar heel duidelijk in. 
Toch laten de ouders de jongen niet 
aan hun lot over. Wie goed oplet, 
ziet vader of moeder bosuil hoog tus-
sen de bomen zweven, wakend over 
de kwetsbare jongen. Bosuilen heb-
ben alles voor hun jongen over. Ze 
zullen zich zelfs op mensen storten, 
als die zich te dicht bij hun jongen 
wagen. Op de Pauwekroon hebben 
dergelijke taferelen zich overigens 
niet voorgedaan.

De bosuil heeft in de evolutie 
van het licht heel eigen ver-

mogens tot ontwikkeling gebracht. 
Hij heeft zich aangepast aan een 
leven in de nacht. Op een stille, 
bijna ongeziene manier jaagt hij in 
de duisternis en houdt hij een grote 
opruiming onder kleine knaagdie-
ren. Als het nodig is, toont hij zijn 
onverschrokken zijde. Meestal laat 
hij zich alleen horen, met die door-
dringende nachtelijke klank ‘oehoe-
oeoeoe’, soms een beetje bibberend 
uitgestoten. De bosuil is er.
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De allerhoogste toppen
Een uitdaging voor de mensheid

Altijd heeft de mens het als een grote uitdaging gezien om bergen te beklimmen.
 Om dan te zijn op te toppen van de bergen en uitzicht te hebben op vele andere 

omringende bergen en gebergten. Nog groter is de uitdaging om de allerhoogste 
bergen ter wereld te beklimmen en zich heerser te voelen over de wereld en de berg 
zelf. De zucht naar dit avontuur heeft al vele mensenlevens gekost, maar deson-
danks blijft dit verlangen in mensen heel sterk aanwezig. Wat is de drijfveer om 
zich in zulke benarde en vaak gevaarlijke situaties te begeven? Men zegt dat het de 
avontuurlijke geest is van de mens. Maar is dit wel zo? Een onderzoek naar de ware 
drijfveren van mensen om aan gevaarlijke sporten te doen onder het mom van een 
avonturier te zijn.

De Chomolungma

Dit is de originele naam van de 
Mount Everest gelegen in het 
Himalaya-gebergte in Tibet (China) 
en Nepal. Deze berg is 8848 me-
ter hoog en de hoogste berg ter 
wereld. Officieel heet deze berg 
Chomolungma (Tibetaans) of 
Sagarmatha (Nepalees).

Gebieden in de bergen die boven 
8000 meter zijn worden aangeduid 
als ‘de zone des doods’. Er is maar 
één derde van de normale hoeveel-
heid zuurstof op zeenniveau aan-
wezig. Op de Chomolungma is de 
temperatuur ook bijzonder laag. Dit 
leidt vaak tot bevriezing. Bevroren 
sneeuw zorgt voor uitglijden en de 

harde wind maakt alles nog eens ex-
tra gevaarlijk daarboven.

Deze berg is de grootste uitdaging 
voor een bergbeklimmer, hij heeft 
ongeveer 25% kans om het er niet 
levend van af te brengen.

 Edmund Hillary en Tenzing 
Norgay

In 1953 beklimmen de Nieuw-
Zeelander Edmund Percival Hillary 
en de Nepalese sherpa Tenzing 
Norgay de Chomolungma. Zij zijn 
de eersten die de top bereiken en 
deze expeditie overleven.
Hillary is ontdekkingsreiziger, diplo-
maat en publicist. Hij is geboren op 
20 juli 1919 en sterft op 11 januari 

2008. Hillary is een lange man, zijn 
lichaamslengte is 1.98 meter.
Hij heeft vele interesses, zoals bijen 
kweken, wetenschap en in het bij-
zonder wiskunde. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werkt hij als piloot bij 
de Nieuw-Zeelandse luchtmacht. 
Maar het liefst maakt hij uitstapjes 
in de vrije natuur, waarbij hij merkt 
dat, hoewel zijn lichaam wat onge-
coördineerd is door zijn lengte, hij 
veel meer uithoudingsvermogen en 
kracht heeft dan anderen. Op die 
wijze leert hij zijn lichamelijke mo-
gelijkheden kennen en droomt hij 
ervan de hoogste berg ter wereld 
te beklimmen. Na enkele mislukte 
pogingen lukt het hem toch deze 
droom gestalte te geven.

Tekst: Tanja Soes
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Samen met de Nepalese sherpa 
Tenzing Norgay komt hij op 29 
mei 1953 aan op de top van de 
Chomolungma. Uit dagboekno-
tities van Hillary is te lezen, dat 
Tenzing Norgay als eerste op de top 
aankomt, maar dat ze afspreken dit 
niet bekend te maken. Vandaar dat 
Hillary nog steeds de eer heeft om 
als eerste de top van deze berg te 
hebben bereikt. Hij wil ook zelf de 
eer en roem hebben van zijn werk 
en laat Tenzing Norgay eigenlijk een 
ondergeschikte rol spelen. Hij leidt 
veel expedities, onder andere naar 
de Zuidpool en de Noordpool en hij 
komt regelmatig terug naar zijn ge-

liefde berg, de Chomolungma. Later 
wordt hij tot ambassadeur benoemd 
in India, Nepal en Bangladesh. Dit 
ambt bekleedt hij van 1985 tot 
1990. Zijn liefde voor Nepal maakt 
hem tot een filantroop die zorgt 
voor scholen en ziekenhuizen voor 
het Nepalese volk. Hij doet dit via 
de Himalaya Trust, die hij zelf op-
richt.
Hillary is een nogal grove man die 
niets schuwt, geen enkel avontuur is 
hem te gevaarlijk of te groot. Toch 
heeft hij ook wel een zeker gevoel 
voor dingen. Hij vindt niet dat je 
kameraden in een expeditie gewoon 
moet laten sterven zodat je zelf de 

top van een berg kunt bereiken, 
zoals heden ten dage wel gebeurt. 
Angst kent hij wel, maar dat kan hij 
direct naar de achtergrond duwen 
om dan toch te volharden zodat hij 
zijn doel bereikt. Hij heeft de ware 
avonturierszin in zijn bloed, en hij 
wil hoge doelen bereiken. Het is 
hem dan ook gelukt om tijdens zijn 
leven alles te doen wat hij wilde. 
Menselijk gesproken heeft hij al zijn 
doelen verwezenlijkt.
De toppen van de Himalaya zijn de 
meeste geliefde plekken naast het 
strand van Anawatha Beach aan de 
Westkust van Auckland waar hij een 
huisje bouwt voor zichzelf en zijn fa-
milie om tot rust te komen.
Zijn motto is: wie niet waagt, die 
niet wint. Met andere woorden: wie 
geen risico durft te nemen, wint 
niets.
De belangrijke eigenschappen die 
Hillary heeft om dit alles te vol-
brengen zijn volharding, een vaste 
wil om te slagen, een ijzeren door-
zettingsvermogen om ondanks te-
genspoed en tegenslag zijn doelen 
te bereiken. Gaat het vandaag niet, 
dan is er morgen weer een dag. Ook 
technisch inzicht, organisatiever-
mogen en goede lichamelijke con-Hillary en Tenzing Norgay in 1953
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dities zijn daarnaast onontbeerlijk. 
Zonder Tenzing Norgay zou hij 
er echter niet in zijn geslaagd het 
waagstuk van de beklimming van de 
Chomolungma te volbrengen.

Lamba Pahar

De K2 of Mount Godwin-Austen of 
in de plaatselijke taal Lamba Pahar in 
het Karakorum-gebergte in Pakistan  
en Tibet is 8611 meter hoog en de 
op één na hoogste berg ter wereld. 
In de plaatselijke taal heet hij ook 
K2 dat wordt uitgesproken als ‘Ketu’ 
maar bij velen heet hij gewoon 
Lamba Pahar, of ‘lange berg’. Door 
de steile hellingen van deze berg is 
hij moeilijk te beklimmen. Alleen de 
Annapurna heeft een hoger doden-
tal van de bergen van 8000 meter en 
hoger. De bergbeklimmer heeft veel 
last van onverwacht vallende stenen, 
lawines zijn er aan de orde van de 
dag en hij komt heel veel kloven te-
gen die moeilijk te overbruggen zijn. 
Heel veel avonturiers hebben hier 
de dood al gevonden, vandaar zijn 
bijnaam ‘Killer Mountain’. Van elke 

vier beklimmers vindt er één de dood 
op deze berg. Het dichtstbijzijnde 
dorp ligt op zeven dagen lopen, dus 
er is ook niet snel hulp te verwach-
ten. Op deze berg is heel wat af gele-
den. Veel mensen die er levend vanaf 
zijn gekomen zijn verminkt voor het 
leven doordat ze ledematen moeten 
missen. Maar velen zijn ook de dood 
ingedreven door de zeer moeilijke 
omstandigheden. Zelfs leden van 
expedities die er in slagen de top te 
bereiken vinden vaak bij de afdaling 
deels de dood door extreme omstan-
digheden. Deze berg kan nooit in de 
winter worden beklommen, wat ook 
geldt voor Annapurna.

Eerste geslaagde poging

Een Italiaans bergbeklimmersteam 
komt voor het eerst op de top van 
deze gevaarlijkste berg ter wereld, 
de Lamba Pahar. Deze expeditie be-
reikt op 31 juli 1954 de top. Twee 
leden van dit team dat onder lei-
ding van Ardito Desio klimt, krij-
gen de eer: Lino Lacedelli en Achille 
Compagnoni. Zij maken gebruik 

van zuurstofmaskers, iets wat niet 
door iedereen als sportief wordt ge-
zien. Maar in feite is er geen andere 
methode om gezond op de top te 
komen. Het menselijke lichaam is 
niet bestand tegen de weinige zuur-
stof die daar in te ademen is. Het 
lichaam ondervindt dan veel last, 
het gaat hallucineren en heeft geen 
zicht meer op situaties, naast het feit 
dat er uitputtingsverschijnselen zijn 
door het vele en hevige ademhalen.
Na deze eerste overwinning wordt 
de Lamba Pahar vaker beklommen, 
altijd met verlies van mensen uit een 
team. Het meest dramatische evene-
ment op deze berg vindt plaats bij 
een beklimming die op 2 augustus 
2008 eerst heel succesvol verloopt. 
De top wordt bereikt en iedereen 
is in een geweldige stemming. Bij 
de afdaling komen echter elf berg-
beklimmers om het leven. Dit op 
een na grootste klimdrama uit de 
geschiedenis van het bergbeklim-
men wordt veroorzaakt door een 
ijslawine die de touwen in één klap 
doorsnijdt, waardoor verschillende 

De Chomolungma aan de noordzijde vanaf Rongbuk Foto Wikimedia Commons
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mensen naar beneden storten. Twee 
Nederlandse bergbeklimmers Wilco 
van Rooijen en Cas van der Gevel 
maken deel uit van het team. Van 
Rooijen is drie dagen vermist. Zijn 
tenen hebben zozeer geleden dat ze 
moeten worden afgezet. Hij over-
leeft wel, evenals Van der Gevel.
De ontberingen die doorstaan moe-
ten worden zijn duidelijk. Koude, 
weinig zuurstof, steenlawines, ijsla-
wines, dit alles kan opeens, zonder 
waarschuwing gebeuren. Klimmers 
moeten overal op bedacht zijn en 
kennis hebben van sneeuwmassa’s en 
lawinegevaar. Ondanks kennis daar-
van vallen er nog steeds dodelijke 
slachtoffers op de Lamba Pahar. De 
uitdaging is te groot, er zijn genoeg 
mensen die kost wat kost deze berg 
willen bedwingen. Zij zijn uit op de 
macht over de bergen, de onwrik-
bare kolossen die niet te temmen 
zijn. De bergen doen wat ze willen, 
ze houden geen rekening met men-
selijke zwakheden of drijfveren. Het 
trillende gevoel in de buik om op 
een bergtop te staan die bijna nie-

mand kan bereiken, geeft een eu-
forisch machtsgevoel, kijkend over 
de bergtoppen rondom die allemaal 
lager zijn, of maar ietsje hoger, zo-
als Chomolunga. Het geeft iemand 
macht over de wereld, die hij heeft 
bekeken vanuit een van de hoogste 
punten die er maar zijn. Dat geeft 
de kleine mens een heerlijk gevoel in 
het vitale lichaam, waar het machts-
centrum zetelt.

Moeilijkheidsgraad

Is de Chomolungma of Mount 
Everest een uitdaging om te gaan 
beklimmen, doordat er een stevige 
portie volharding en daadkracht 
nodig is, de Lamba Pahar heeft een 
andere invalshoek. Hij is zeer verra-
derlijk. Niets is te voorzien op deze 
ijzingwekkende berg. IJslawines ma-
ken het leven moeilijk, onzichtbare 
kloven zijn valkuilen die je bijna niet 
ziet. Steenlawines komen vaak voor 
en je kunt eronder worden bedolven. 
Kortom, het is een dodelijke tocht 
naar de top en ook weer eens naar 
beneden. Alles kan tegen zitten, alles 

kan zich over je heen storten zonder 
dat je er ook maar iets tegen kunt 
doen. Een klimmer is overgeleverd 
aan de natuur, aan de grillen van de 
berg en aan het lot. Er komen nog 
wel levenden naar beneden, maar de 
mogelijkheden om nooit meer terug 
te komen zijn aanzienlijk. Deze berg 
is de grootste uitdaging qua techniek 
en moeilijkheidsgraad. Hier wordt 
ook technisch inzicht gevraagd, de 
mogelijkheid om snel een beslissing 
te nemen. Koelbloedigheid is een 
eerste vereiste. Niets aan het toeval 
overlaten helpt bij deze berg niet, 
hij is onberekenbaar, grillig, hard en 
kil en koud, zonder mededogen. Hij 
zal niets doen om wat aangenamer 
te zijn als er een klimmer aankomt. 
Hij zal alleen zijn grimmigheid laten 
zien, zijn bittere koude en het wei-
nige zuurstofgehalte dat er is doet 
happen naar lucht zodat je totaal 
uitgeput raakt.
Maar ook deze berg heeft zijn eigen 
specifieke schoonheid die ieder be-
koort, ook al is hij een doder. Hij is 
de vriend die altijd naast zijn mooie 

De K2, Lambla Pahar
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en fascinerende gezicht zijn dodelijke 
grimas kan laten zien. Hij grijnst je 
toe en hij lokt je door een onuitspre-
kelijke schoonheid die vraagt hem te 
beklimmen. De Lamba Pahar is zo 
ongeveer de grootste uitdaging voor 
een klimmer om zijn volharding te 
tonen.

Kanchenjunga

Kanchenjunga in India en Nepal is 
de derde hoogste berg van de wereld 
met zijn 8586 meter hoogte. De top 
wordt door de plaatselijke bevolking 
beschouwd als heilig. Deze berg 
mag door hen ook niet tot op de top 
worden beklommen, de beklimming 
eindigt enkele meters onder de top.
Ook Kanchenjunga is heel verra-
derlijk met zijn sneeuwstormen en 
sneeuwlawines. Het is een berg die 
technisch heel veel vraagt om hem te 
beklimmen. Een goede lichamelijk 
conditie is vereist.
Op 25 mei 1955 is het zover dat een 
Britse expeditie tot op enige meters 
van de top belandt. Joe Brown en 
George Band die deel uitmaken van 

dit team, bereiken het eerst de top. 
Zij houden zich aan de belofte ge-
daan aan de Maharadja van Sikkim, 
dat de top niet genomen mag wor-
den. Sindsdien heeft elke expeditie 
deze vraag gerespecteerd.
Het Kanchenjunga-massief bestaat 
uit vijf toppen waarvan er vier boven 
de 8000 meter zijn.
Op de lagere hellingen van de berg 
zijn veel speciale planten te vinden 
zoals rododendrons en orchidee-
en. De sneeuwluipaard loopt daar 
nog rond, maar ook de Aziatische 
zwarte beer, de rode panda, en het 
Aziatische muskushert. Veel plaat-
sen zijn gekenmerkt als beschermde 
gebieden voor zeldzame planten en 
dieren.
In mei 2013 zijn vijf bergbeklim-
mers omgekomen op deze berg tij-
dens hun afdaling na het bereiken 
van de top.

De Heilige Top

De Kanchenjunga is de berg met de 
Heilige Top die niemand mag be-
treden. De berg neemt een belang-

rijke plaats in in de mythologie en 
het geloof van de mensen die aan 
de voet van de berg wonen. Die top 
mag niet met geweld worden geno-
men volgens de Sikkims in India. Er 
wordt aan de toppen van de bergen 
een religieuze betekenis gegeven als 
een heilige plaats die niet besmet 
mag worden.
De naam Kanchenjuga betekent in 
het Tibetaans: ‘De vijf schatkamers 
van sneeuw’. Zij representeren de at-
tributen van God: goud, zilver, kost-
baarheden, graan en heilige boeken. 
Deze zijn volgens het geloof op de 
vijf toppen van deze berg onzicht-
baar maar werkelijk aanwezig.
De uitzichten zijn er adembene-
mend mooi. Zowel in Sikkim als in 
Nepal wordt verteld dat er een vallei 
van onsterfelijkheid verborgen is er-
gens op de hellingen.

De reinheid op de toppen van de 
bergen met de eeuwige sneeuw moet 
behouden blijven. Zij mag niet wor-
den betreden door gewone mensen. 
Het woord ‘kanchen’ betekent dan 

De Kanchenjunga gezien vanaf Gangtok  © 2004 Siegmund Stiehler / Wikimedia Commons
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ook: grote sneeuw en ‘junga’: vijf 
schatkamers.

Uitdaging

De hoogste bergen hebben altijd de 
meeste aantrekkelijkheid voor de 
grootste avonturiers. Als het over 
bergbeklimmen gaat wordt avontu-
riersgeest hoog in het vaandel gezet. 
Het beklimmen van de hoogste ber-
gen is dan ook een ultieme uitda-
ging voor het ware avonturiersbloed. 
Toch wordt er zoveel gevraagd om 
zo’n tocht te kunnen volbrengen dat 
er eerst jaren getraind moet worden 
voor iemand zo’n bergtocht kan ma-
ken. In de alpinesport vallen nog 
steeds heel veel doden. Veel bergen 
die boven de 8000 meter zijn kun-
nen bijna niet zonder zuurstofvoor-
ziening worden beklommen. Dat 
kan alleen een enkeling. Toch blij-
ven velen het een uitdaging vinden 
om eens een keer zo’n achtduizender 
te overmeesteren met het geweld dat 
dan nog over is na zo’n hoge klim. 
Dan pas leeft men, dan pas heeft 
men iets gepresteerd. En of er nu 
doden vallen of niet, dat doet niets 
af aan de ultieme uitdaging om zo’n 
hoge berg te hebben beklommen. 
Het is een moeilijke klim en het 
hij vraagt volharding en een uiterst 
goede lichaamsconditie. De uiter-
lijke omstandigheden en natuurlijk 
de extreme hoogte maken deze ber-
gen tot een hel om te beklimmen. 
Vooral het gevoel macht te hebben 
over alles en de hele wereld inclusief 
de berg geeft een heerlijk gevoel. Het 
centrum van macht in de buik wordt 
dan aangesproken en daar ontwaakt 
het bewustzijn van de overheersers 
en machthebbers. Op de top van de 
hoogste bergen ter wereld is men de 
wereldheerser, die alles kan besturen 
en bepalen. De prachtige uitzichten, 

de ervaring om op het dak van de 
wereld te staan, machtig te zijn door 
iets te hebben gepresteerd, dat zorgt 
er voor dat velen toch altijd weer be-
ginnen aan de grote klim waar niet 
iedereen zich aan zal wagen. Het zijn 
uitdagingen die door enkelingen 
worden genomen en zij zijn er om 
mensen te trainen grote uitdagin-
gen aan te gaan. Want na de hoogste 
bergen is er nog een ander, een ho-
ger perspectief voor een mens om te 
volbrengen. Dat is om de volgende 
stap in de evolutie te zetten, die de-
zelfde eigenschappen vraagt als van 
een doorwinterde bergbeklimmer. 
En misschien nog wel meer.

Mentaliteit

Mensen trainen om bergen te kun-
nen beklimmen tot aan de hoogste 
toppen ter wereld. Zij hebben een 
voorproefje van wat hen ooit nog te 
wachten staat in dit of in een vol-
gend leven: een stap te nemen in 
een evolutie die verder gaat dan het 
mens-zijn en die vraagt om mensen 
die eigenschappen hebben die berg-
beklimmers bezitten. Het is de stap 
die genomen moet worden naar een 
nieuw wezen in de evolutie dat de 
mens overstijgt. Het is een nog moei-
lijker uitdaging dan een bergtop be-
klimmen. Deze uitdaging wordt nog 
door weinigen beantwoord.
In deze volgende stap in het evolu-
tieproces dat gaande is, wordt pas 
werkelijk gevraagd om moed, inzet, 
onafhankelijkheid, uithoudingsver-
mogen, doorzettingsvermogen en 
volharding. Niets is moeilijker dan 
de berg van de ontwikkeling van de 
materie en de ontplooiing van de 
psyche te gaan beklimmen waardoor 
een nieuw wezen wordt geboren dat 
uitstijgt boven het mens-zijn. Niets 
vraagt meer van een mens dan dat 

en diegene die dat bergpad omhoog 
gaat volgen moet een mentaliteit 
hebben waarbij hij altijd verder wil, 
wat er ook gebeurt, of hij nu begrijpt 
of niet wat hem overkomt.
Hoewel hij wordt begeleid op zijn 
pad door het lila, de evolutiekracht 
zelf, is hij steeds afgeleid van zijn 
doel. Hij werkt nog met oude waar-
den die hem lief zijn en als hij wat 
geklommen heeft daalt hij steeds 
weer af of staat stil. Hij ziet veel ach-
terom en kijkt niet altijd vooruit. 
Maar wie de ware moed en volhar-
ding bezit, zal de hoogste toppen 
in zichzelf bereiken. De top in een 
mens zelf, daar waar hij in de werel-
den van waarheid kijkt, daar waar de 
persoon, de psyche verblijft. Dat zijn 
geen schatkamers van de god, neen, 
daar zijn de schatkamers van een 
mens zelf te vinden. Alle goud, zilver 
en kostbaarheden zijn daar aanwezig 
in de persoon zelf. Daar liggen de 
vruchten en de schatten van de ont-
wikkeling opgestapeld in de gouden 
paleizen van de waarheid.
Om dat te kunnen is nóg meer no-
dig dan alles wat bergbeklimmers 
gebruiken om aan de top te geraken. 
Er is nodig dat er overgave is aan 
het lila op een pad dat nog niemand 
kent en dat toch belopen moet wor-
den. Alles kan tegenzitten, maar 
ondanks dat moet de weg vervolgd 
worden. Wie dat kan en wie dat 
wil, kan rekenen op de mooiste en 
meest weidse vergezichten. Mooier 
en weidser dan ze op aarde te vinden 
zijn op de hoogste bergen van de 
wereld met hun meest schitterende 
uitzichten.
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Robbert Dijkgraaf
Een zoektocht naar de eenheid in de uiterste verdeeldheid

Robertus Henricus Dijkgraaf is een Nederlands wiskundige en theoretisch natuur-
kundige. Hij wordt geboren in Ridderkerk op 24 januari 1960, zijn roepnaam is 

Robbert. Robbert Dijkgraaf heeft in de wetenschap van de natuur-en wiskunde zijn 
lauweren wel verdiend. Hij is een succesvolle kenner van de snaartheorie, een van de 
moeilijkste gebieden in de theoretische natuurkunde. Hij werkt lange tijd als hoogle-
raar aan de universiteit van Amsterdam waar hij studenten inwijdt in de geheimen van 
de snaartheorie.

Op zijn twintigste ontmoet hij zijn vrouw, de schrijfster Pia de 
Jong. Zij voelen meteen dat ze voor elkaar zijn geschapen, om 

met hun eigen woorden te spreken. Zij heeft Nederlands gestudeerd 
en hij heeft zijn kandidaatsexamen natuurkunde gehaald. Zij zijn al-

lebei nog jong. Zij wachten nog heel lang met trouwen, zij weten 
dat hun leven dan totaal anders zal worden. Zij gaan eerst samen-
wonen en pas als het eerste kind komt, trouwen zij. Daarna ko-
men er nog twee kinderen.

Dijkgraaf heeft verschillende wetenschappelijke prijzen 
in de wacht gesleept en hij is benoemd in de orde van de 

Nederlandse Leeuw. Verder heeft hij verscheidene hoge posities be-
kleed aan instituten die zich bezighouden met fysica en theoretische en 

mathematische fysica.
Hij is verbonden aan het Instituut voor Wiskunde aan de Universiteit 

van Amsterdam. Ook heeft hij van 1989-1992 onderzoek gedaan aan de 
Princeton University, waar de bloem van alle naties werkt voor het weten-

schappelijk onderzoek in de wereld.
Professor Robbert Dijkgraaf is sinds 1 juli 2012 directeur van en 

Leon Levy Professor bij het Institute for Advanced Study in 
Princeton (IAS), VS, onderdeel van de universiteit daar. 
Hij onderzoekt onder andere de snaartheorie en de kwan-
tumzwaartekracht en werkt daar vooral samen met de 
wereldberoemde fysicus en snaartheoriekenner Edward 
Witten en de natuurkundige Juan Maldacena.
Op 30 april 2013 bekleedt Robbert Dijkgraaf het ambt 
van Wapenheraut en mag hij op de Dam in Amsterdam 

Tekst: Sarah Delateren
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voor de Nieuwe Kerk verkondigen dat Koning Willem-
Alexander is ingehuldigd. Hij is daar in zijn rol van 
belangrijkste Nederlandse wetenschapper, uitgenodigd 
door het nog toenmalige prinselijke paar.
In 2008 geeft Pia de Jong, zijn vrouw, haar eerste boek 
uit, ‘Lange dagen’, dat meteen een succes wordt. Ook 
zij krijgt maatschappelijke erkenning en met dit debuut 
wordt ze als schrijfster meteen bekend in Nederland. Zo 
vormen Robbert Dijkgraaf en Pia de Jong een paar, dat 
op dit moment allebei in de publieke belangstelling staat.

Bezinning

Zowel hij als zijn vriendin willen zich na hun studies 
eerst heroriënteren en zij nemen daar de tijd voor. Zij 
willen loskomen van de verwachtingen die iedereen in 
hun omgeving over hen heeft. Zij willen weten hoe ze 
hun leven gaan inrichten, hoe verder te gaan. De studie 
Nederlands heeft haar niet gemakkelijker doen schrijven. 
Nederlands is het voor haar niet en ze stopt met de studie 
om zich te bezinnen wat ze verder wil.
Na zijn studie natuurkunde waar hij in 1982 cum laude 
voor slaagt, gaat Robbert studeren aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam. Hij kiest de richting van het 
schilderen. Hij weet eigenlijk niet goed meer wat hij nu 
in het leven wil, hij vindt de studie natuurkunde ook te 
gemakkelijk, het is voor hem geen uitdaging.
Hij schildert in die tijd al regelmatig en goed. Het schil-
deren geeft hem meer genoegen dan de fysica en hij 
blijft dan ook twee jaar, van 1982-1984, aan de Gerrit 
Rietveld Academie. Het schilderen heeft hem uiteinde-

lijk een richtlijn gegeven naar mogelijkheden om ook in 
de fysica een weg te vinden die bevredigt in het leven. 
Hij kan nu een nieuwe invulling geven aan zijn natuur-
kundestudie en hij neemt deze dan ook weer op.
In 1986 studeert hij cum laude af als theoretisch natuur-
kundige bij de Universiteit Utrecht.
In 1989 promoveert hij cum laude bij zijn promotor, 
professor dr. Gerard ‘t Hooft, de toonaangevende figuur 
in het Nederlandse wetenschappelijke veld van de theo-
retische fysica.

Mentale ontwikkeling

Robbert Dijkgraaf schildert nog steeds en Pia de Jong is 
psychologie gaan studeren om zodoende haar boekenfi-
guren meer inhoud te kunnen geven. Robbert is echter 
wel bezig met hoe hij zijn leven inhoud kan geven en 
wat de oorsprong van de materie is. Hij is nieuwsgie-
rig en zeer intellectueel begaafd. Studies als wiskunde 
en theoretische fysica zijn voor hem geen uitdaging, alle 
kennis waait hem aan. Hij is een denker die alles heel 
gemakkelijk onthoudt doordat hij alles in kleuren ziet 
volgens zijn eigen zeggen. Dijkgraaf heeft synesthetische 
hersenen zoals Richard Feynman die ook had. In zijn 
hoofd verbindt Robbert automatisch kleuren aan letters, 
woorden, getallen en persoonlijkheden. „Daar heb ik, 
denk ik, wel profijt van. Als ik aan wiskundige formules 
denk, hebben de letters daarin een kleur, dat maakt het 
makkelijker om ze uit elkaar te houden. De C is voor mij 
zacht roze-beige. De A is heel bijzonder, rood en blauw 
tegelijk, maar geen paars.” Voor hemzelf is dit gewoon, 
voor anderen waarschijnlijk niet. Het zegt wel, dat zijn 
subtielfysieke zicht meer ontwikkeld is dan bij andere 
mensen. Het is wel een gefixeerd zicht, want de kleuren 
van de letters blijven altijd gelijk.
Zijn mentaal is tot op het wetenschappelijk niveau hoog 
ontwikkeld en zijn mentaalfysieke lichaam werkt ook 
heel goed, zodat hij veel kan opslaan in zijn fysieke mo-
leculaire denkcomputer. Het mentale principe dat alles 
verdeelt, wordt door hem op een uitstekende manier be-
nut. En hij zal nog verder gaan lopen op de weg van de 
verdeeldheid, zo zal blijken, als hij in 1989 in Princeton 
geraakt wordt door de snaartheorie, het nieuwste van het 
nieuwste in de fysica van de 70-er jaren van de vorige 
eeuw. In 1984 wordt deze theorie als een officiële theorie 
gelanceerd door de Amerikaanse fysici John Schwartz en 
Michael Green. Volgens deze theorie zit alles wat er in 
de wereld is heel eenvoudig in elkaar, want alles bestaat 
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uit zeer kleine snaartjes die de fundamentele bouwstenen 
zijn van het heelal. Uit die snaartjes komt alles tevoor-
schijn, allerlei verschillende deeltjes. Wat voor deeltje er 
uit de snaar komt hangt af van de wijze van trillen. En 
de zwaartekracht zit er meteen bij inbegrepen. Want een 
wereld die bestaat uit trillende snaartjes, moet wel een 
bewijs kunnen zijn dat er zwaartekracht bestaat. Dat is 
gemakkelijk en recht toe recht aan.

Robbert Dijkgraaf als wetenschapper

De snaartheorie is voor Dijkgraaf de ultieme uitdaging. 
In geen van zijn studies vond hij die, het ging hem al-
lemaal gemakkelijk af met zijn intellectuele bagage. Tot 
hij in de VS met Edward Witten in contact komt, een 
enthousiast aanhanger van de snaartheorie. Dan weet hij 
dat dit het helemaal is voor hem.
De snaartheorie werkt niet met puntvormige deeltjes zo-
als elektronen of quarks, maar met een soort mini-elas-
tiekjes, de snaren, die op allerlei wijzen kunnen trillen. 
Alle verschillende elementaire deeltjes in het heelal en 
op aarde zouden dan ontstaan als de trillingen van één 
enkele snaar, zoals de boventonen van een vioolsnaar. De 
snaartheorie kan echter nog niet worden bewezen, er zijn 
geen instrumenten voor om dat te doen. Deze theorie is 
dan ook vooral een wiskundige theoretische aanname.
De snaartheorie wordt ook wel eens de theorie van alles 
genoemd. Zij moet de relativiteitstheorie en de kwan-
tummechanica bij elkaar brengen. De wetenschappers 
hebben daarbij het doel om alle elementaire deeltjes en 
krachten die daarbij spelen in kaart te brengen. In het 
standaardmodel past de zwaartekracht niet. De snaarthe-
orie geeft die mogelijkheid wel, zij kan heel zware en ook 
heel kleine deeltjes beschrijven, bijvoorbeeld zwarte ga-
ten, die heel zwaar zijn, en ook het heelal direct nadat de 
oerknal zich heeft voorgedaan. Door met de snaartheorie 
bezig te zijn is Dijkgraaf langzamerhand een excellent 
onderzoeker met een internationale reputatie geworden. 
Hij is origineel in zijn denkbeelden zowel op het wis-
kundige vlak als dat van de theoretische natuurkunde. 
Zijn naam komt dan ook voor in twee wiskundige con-
cepten, zodat hij voor altijd in de herinnering blijft als 
een groot wetenschapper. Zijn naam is daarmee zelfs 
verbonden met Witten, de grootste als het de snaarthe-
orie betreft. Zijn naam is verbonden aan de Dijkgraaf-
Witten-invariant en de Witten-Dijkgraaf-Verlinde-
Verlinde vergelijkingen. Deze concepten worden in de 
snaartheorie altijd gebruikt bij de complexe wiskundige 

berekeningen die daarbij nodig zijn. Door deze bijdra-
gen maakt hij onder de snaartheoretici deel uit van de 
topwetenschappers op het vlak van de natuurkundige 
en wiskundige specialisten. Het is dan ook niet vreemd, 
dat Dijkgraaf bij de Universiteit van Amsterdam de beste 
snaartheoriegroep van Europa onder zijn hoede had.
Zijn bekendheid heeft hij echter vooral te danken aan 
zijn gemakkelijk manier van spreken over deze lastige 
onderwerpen. Hij is een inspirerend en charismatisch 
persoon, die heel heldere beschrijvingen kan geven voor 
gewone mensen over moeilijke wiskundige en natuur-
kundige onderwerpen. Hij wordt dan ook wel de ambas-
sadeur van de wetenschap genoemd.

De onzekerheid onder wetenschappers 
is enorm. 
Je staat aan de rand van een ravijn van 
onbekendheid.
Wat achter je ligt, is vertrouwde kennis.

Verdeeldheid en eenheid

Robbert Dijkgraaf is geboeid door de allerkleinste deel-
tjes die er te vinden zijn in het heelal en op aarde. Hij 
is geboeid door die enorme verdeeldheid, terwijl hij ook 
zoekt naar de eenheid die er in alles is te vinden. Dat is 
nog niet zo eenvoudig, hoewel hij daar wel mentale op-
lossingen voor probeert te zoeken. Hij weet echter wel, 
dat hij nog niet aan het einde is van zijn zoektocht. Hij 
is een van de weinige wetenschappers in de wereld die 
bekend is met de snaartheorie, een uiterst verdelende 
theorie die toch de theorie moet zijn, waar Einstein naar 
zocht, de unificatietheorie, een theorie die alles omvat. 
In de snaartheorie is het mogelijk om van alles aan el-
kaar te knopen door wiskundige berekeningen en asso-
ciaties. Verschillende theorieën die ogenschijnlijk anders 
zijn, kunnen gezien worden als verschillende toestanden 
van één theorie. Zo zijn er wel ongeveer zes verschillende 
manieren om de snaartheorie te beschrijven, de vijf su-
persnaartheorieën en de M-theorie, maar het wordt dan 
zo gedraaid dat ze in wezen dezelfde theorie zijn, op een 
andere wijze beschreven en gezien. De M-theorie, door 
Witten bedacht, omvat met dit unieke bedenksel alle 
theorieën die er zijn.
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Voor Dijkgraaf moét dat wel een grote aantrekkings-
kracht hebben, want dan komt hij dichter bij zijn doel, 
namelijk dat hij in de allergrootste verdeeldheid de een-
heid zal kunnen ontdekken.

In feite is het front van de wetenschap 
een soort oorlogsgebied 
waar je geen enkel houvast hebt.
Voortdurend horen we 
de desoriënterende knallen 
van nieuwe ontdekkingen.
Die onzekerheid drijft 
wetenschappers soms tot wanhoop.

Hoe enthousiast Robbert ook vertelt over de allerkleinste 
deeltjes die bekend zijn in het universum, hij geeft niet 
de indruk op zoek te zijn naar nog andere mogelijkhe-
den om verder te komen in de onderzoeken naar de een-
heid in alles. Hij houdt het bij zijn eigen ideeën. Hij wil 
graag aan zijn eigen verstand voorrang geven, want voor 
hem is het mentaal heilig, hij is een ras-intellectueel. 
Hij kan dan ook niet beseffen dat dit geheim over een-
heid verder reikt dan zijn verstand. Hij beseft niet dat 
het allerkleinste pas gekend kan worden als er onderzoek 
gedaan wordt naar de oorsprong van de materie in het 
kader van de evolutie en de materiële bron van imma-
teriële bewuste substantie waar alles uit voortkomt. Hij 
zou dan kunnen gaan ontdekken waar de ware eenheid 
te vinden is in dit aards materiële universum. Want hij 
leeft in een universum van materie maar hij begint te 
zoeken aan het einde van de lijn, en niet aan het begin. 
Dat zou voor iemand met zijn intellectuele capaciteiten 
eigenlijk een vreemde toestand moeten zijn. Zo kijkt hij 
ook naar zichzelf. Hij denkt zichzelf te kennen, maar hij 
kent alleen een oppervlakkige, uiterlijke en symbolische 
materiële vorm van iets, wat hem onbekend is. Hoe knap 
en intelligent hij ook is, het grote geheim zal hij met zijn 
verstand nooit kunnen ontraadselen. Van de andere kant 
voelt hij emotioneel wel aan dat er iets met hem aan de 
hand is wat anderen niet zo voelen. Vooral zijn eenzaam-
heid in het uiten van gedachten naar anderen valt hem 
soms zwaar.

Publieke optredens

In principe is Robbert Dijkgraaf een prettige man met 
vele interesses. Hij heeft zich vooral toegelegd op de 
snaartheorie en kwantumzwaartekracht en het grensge-
bied van wiskunde en deeltjesfysica, maar hij heeft ook 
kennis van allerlei andere terreinen van wetenschap. 
Bovendien kan hij ook goed schilderen.
Hij is een man met een charismatische inslag. Hij oogt 
jong, is vrolijk en brengt de fysica dichter bij de mensen. 
Zijn doel is ook fysica meer populair te maken bij ieder-
een. De snaartheorie is een gebied in de fysica, dat maar 
door enkelen wordt begrepen. De theoretische fysica is 
een mathematiek geworden, die ver af ligt van de werke-
lijkheid van de dingen. Robbert probeert door televisie-
colleges deze wetenschap wat meer toegankelijk te ma-
ken voor geïnteresseerden. Voor de gewone man blijft de 
wiskundige fysica toch een raadsel en een groot geheim. 
Er is in de snaartheorie geen verband meer te leggen met 
de gewone, fysische verschijnselen in het universum.
Dijkgraaf weet mensen te boeien met zijn tv-colleges. 
Hij heeft een manier gevonden om met maquettes en 
eenvoudige voorstellingen moeilijke dingen duidelijk te 
maken, ook voor diegenen die niet zo veel weten van 
fysica. Opmerkelijk in zijn ‘colleges’ voor de tv is, dat 
hij wat euforisch en opgewonden spreekt over natuur-
kundige feiten. Zijn stem trilt dan van een ingehouden 
opgewondenheid die aangeeft dat hij toch erg gespan-
nen is als hij zijn natuurkundige uitkomsten vertelt. Hij 
is enthousiast maar wel overtuigd van zijn eigen gelijk 
ook al geeft hij zelf aan dat hij niet alles weet en open 
wil staan voor nieuwe dingen. Toch is in zijn manier van 
doen op te merken dat hij niet zo graag door iets anders 
wordt gestoord. Hij wil zich houden aan de blote fei-
ten en hij wil niet dat zijn feitelijke uitkomsten worden 
doorkruist. Hij geeft dan ook de indruk dat iedereen 
moet aannemen wat hij zegt, daar kan niets tussen ko-
men. Dan zou zijn wereld in elkaar storten en dat mag 
niet. Hij probeert in zijn colleges de eenheid te bereiken 
door te associëren en zaken aan elkaar te knopen op een 
mentale wijze. Hij is de gevierde fysicus, die ‘gewoon’ 
overkomt bij mensen. Dat is anders dan met zijn leer-
meester Gerard van ‘t Hooft, die erg serieus aandoet en 
net niet dat heeft wat Dijkgraaf wel heeft.

Dijkgraaf heeft zeker een idee dat er meer onder de zon 
moet zijn dan hij kan bedenken, maar hij vertrouwt toch 
het meeste op zijn hersenen en de eigen waarneming. 
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Ondanks het feit dat hij heel intelligent is kan hij toch 
zijn waarnemingen in het heelal slechts doen met een 
oog dat niet ziet. Hij is geboren vanuit de onwetende, 
onbewuste materie en hij kan onmogelijk de kern van 
het heelal en de oorsprong ervan achterhalen met zijn 
uitmuntende verstand. Want het mentaal met zijn bene-
pen reikwijdte kan de totaliteit van het universum niet 
bevatten. Daar is het niet voor gemaakt. Het is er alleen 
om te sorteren, te ordenen en te tellen.

Robbert Dijkgraaf privé

Hij is bijzonder gesloten als het gaat om zijn privéleven, 
evenals zijn vrouw. Er is dan ook niet veel te vertellen 
over zijn huiselijk leven. Opvallend is zijn hang naar 
schilderen, naar het uitbeelden van de oppervlaktevor-
men. Hij schildert heel goed volgens zeggen van zijn 
vrouw. Beiden hebben bewondering voor elkaars kwa-
liteiten en zij stimuleren elkaar ook daarin. Zij zijn geen 
mensen die zich veel op feesten en party’s laten zien, zij 
zijn liever in huis. Zij lezen elkaars boeken allemaal, zij 
schrijven beiden. Zij romans, hij over fysica. Het grap-
pige van dit intellectuele echtpaar is vooral dat hij non-
fictie schrijft en zij fictie. Maar beiden zien dat mensen 
in feite geleefd worden door driften, ze zijn van buitenaf 
niet te sturen. Robbert zegt: „In de hardware van mensen 
zit een soort eigenheid waardoor ze niet te veranderen 
zijn. Mensen zijn heel consistent, zelfs in hun inconsis-
tenties.” Dat is een leuke uitspraak, die staaft wat er in 
de lilaca is ontdekt rond de jaren 80 van de vorige eeuw 
over de robotachtige gewoonten van het mentaal-fysieke 
lichaam van mensen, dat onverstoorbaar zijn gang gaat 
op het moleculaire niveau. Het verschil tussen de fysica 
en de lilaca is, dat vanuit de fysica bekeken de hardware 
onveranderbaar is en dat in de lilaca de hardware, vooral 
dus de mentaal-fysieke materie, wel te veranderen is door 
het lila.

Robbert vindt het prettig een vaste wereld om zich heen 
te hebben waar hij van op aan kan, zonder veel moge-
lijkheden van waaruit hij kan kiezen. Hij wil alles graag 
bezien vanuit een steeds veranderend perspectief op het-
zelfde object. Dat geeft hem de mogelijkheid zijn werk 
goed te doen, uitgaand van een zeker stramien dat altijd 
hetzelfde blijft. Het is voor hem ook een tocht naar een 
eenheid waarnaar hij zoekt.
Robbert is er van overtuigd dat een mens bestaat om le-
ven door te geven, vandaar dat hij ook voor kinderen 

heeft gekozen. Daarom is hij op deze planeet. Dat is een 
nogal eenzijdig en gemakkelijk standpunt, dat voorbij 
gaat aan het doel van het evolutieproces dat er juist op is 
gericht een ontwikkeling van materie door te maken en 
dus als mens een volgende stap te doen in de evolutie. 
De mens is niet het laatste wezen in het evolutieproces. 
Er is meer mogelijk, namelijk een volledige menswor-
ding door een psychisch wezen te worden. Daarna komt 
de laatste stap pas, het worden van een lichtwezen door-
dat de lichaamsmaterie helemaal is ontwikkeld en zijn 
licht prijsgeeft. Wat betreft Dijkgraaf zou het voor de 
hand liggen dat hij met zijn gerichtheid op nieuwe we-
tenschappelijke inzichten kennis zou willen nemen van 
deze mogelijkheid.

Op het moment verdiept hij zich echter nog steeds in 
de snaartheorie. Die theorie is zo onzeker in het vakge-
bied van de fysica, dat het voor hem een avontuurlijke 
sport is, waarbij hij het gevoel heeft aan te komen bij 
de grote vragen van de wereld. Robbert noemt het zelf 
‘de waaromvragen over de wereld’. Het zoeken bekoort 
hem, daarom vindt hij het een ultieme uitdaging om te 
vinden wat hij denkt te zoeken in alle onzekerheid die er 
over deze theorie bestaat.
Dijkgraaf is gelukkig onkundig van het feit, dat ook hij 
niet zal vinden wat zijn hersens hem ingeven, net zoals 
dat bij de door hem zeer bewonderde Einstein het geval 
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is geweest. Want de basis van alle bestaan en materie is 
niet met het mentaal te vinden. Daarvoor zal er een an-
dere instantie in hemzelf moeten worden aangesproken, 
die hij nog niet heeft gevonden.
Het besef dat hij nog niet aan het einde is van de weten-
schap fysica en dat het nu juist de kern ervan is die op 
dit moment nog onoplosbaar lijkt te zijn, beweegt hem, 
ook emotioneel. Hij blijft enthousiast, hij blijft zoeken. 
En dat is de ware instelling voor een mentaal onderzoe-
ker zoals hij.

Robbert Dijkgraaf vindt verwondering, intuïtie, kunst 
en creativiteit een basis om goed wetenschap te kunnen 
bedrijven. Dat is een speciaal standpunt dat lang niet alle 
wetenschappers innemen, hoewel bekende fysici vaak 
wel een speciale kunstuiting beoefenen. Het is echter 
duidelijk dat hij zelf wel een idee heeft over wat intuï-
tie is en ook wat jezelf kennen is. Het zijn woorden die 
hij vaak gebruikt, evenals zijn vrouw. Hij schermt met 

woorden waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat hij 
wel het vermoeden heeft dat er meer is dan het denken 
kan bevatten, maar uiteindelijk is het toch zo, dat hij zijn 
eigen wereld schept die hij kent en die hij veilig vindt. 
Deze wereld wil hij intact laten, hij wil zekerheid, hij ziet 
er niet naar uit dat hij een avontuur wil beginnen door 
echt op zoek te gaan naar zichzelf en daardoor naar de 
bron van alle materie en energie. Hij wil graag geloven 
dat er een eenheid is die hij met zijn mentaal gestalte 

kan geven, met een verdelend principe. Dat zal echter 
logischerwijze een vruchteloze poging zijn.
Toch voelt hij zich ook een eenling in de wereld. Iemand 
die nooit echt met anderen kan praten over wat hem be-
weegt. Dat zou een ingang kunnen zijn om toch andere 
wegen te bewandelen dan de gewone, om zo misschien 
te komen tot iets, een doel, wat hij zelf nog niet kent 
maar waar hij diep in zijn hart wel naar verlangt. Wie 
weet, kan hij ergens een andere weg vinden die wél leidt 
naar zijn doel?

Princeton

Princeton is de ultieme slagroomtaart van de wetenschap
In november 2011 krijgt Dijkgraaf een positie aange-
boden als directeur van het Instute for Advanced Study 
in Princeton, een instituut dat met de trein een uurtje 
rijden van New York ligt. Het heeft zes gebouwen en 
ligt ingebed in een groot park met bos. Hij zal er vanaf 1 
juli 2012 directeur zijn. Hij kan dan zowel bestuurlijke 

taken vervullen als onderzoek doen. Hij werkt daar als 
Leon Levy Professor, een titel die iedere directeur daar 
vanaf 2012 krijgt als hulde aan de Leon Levy stichting, 
die het instituut al jarenlang heeft ondersteund maar nu 
een omvangrijke schenking heeft gedaan.
Het IAS is in 1930 door filantropen opgericht en is een 
vooraanstaand centrum voor theoretisch onderzoek op 
het gebied van wiskunde, natuurkunde, historie en so-
ciale wetenschap.

Campus van het Institute for Advanced Study - Princeton
Foto 2012 Hanno Rein / Wikimedia Commons

Robbert Dijkgraaf in Princeton
Foto 2012 Andrea Kane
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Het is een van de leidende centra in de wereld voor 
theoretisch en intellectueel onderzoek, er werken 28 fa-
culteitshoogleraren en er zijn 200 streng geselecteerde 
onderzoekers. Deze excellente wetenschappers werken 
daar permanent of tijdelijk aan fundamenteel onder-
zoek. Er zijn geen onderwijsverplichtingen zoals dat bij 
zo vele andere wetenschappelijke instituten het geval is. 
Dat geeft gelegenheid om veel tijd aan de onderzoeken 
die men zelf kiest, te besteden. Men kan ook gegevens 
uitwisselen met andere wetenschappers, het klimaat is 
er gunstig voor vruchtbare discussies. Rust en eten zijn 
heel belangrijk om goed te kunnen nadenken, vindt men 
bij het IAS, vandaar dat de gebouwen omgeven worden 
door bossen die het instituut wat afschermen van de 
wereld er omheen. Er is een eerste klas kok in huis die 
maaltijden toebereidt om te zorgen dat het denken dat 
daar wordt gedaan in goede banen kan verlopen.
Albert Einstein was een van de eerste leden, van 1933 
tot aan zijn dood in 1955. Andere prominente weten-
schappers die er verbleven zijn bijvoorbeeld de wiskun-
digen Kurt Gödel (1906-1978) en John von Neumann 
(1903-1957) en cultureel antropoloog Clifford Geertz 
(1926-2006).
De fysicus J. Robert Oppenheimer, ‘de vader van 
de atoombom’ die in de Tweede Wereldoorlog het 
Manhattan Project leidde dat de eerste atoombom ont-
wikkelde, was van 1947 tot 1966 directeur van het IAS.

Freeman Dyson, de 90-jarige natuurkundige die met 
zijn baanbrekende ideeën kwam over biotechnologie, 
ruimtevaart en de zogeheten Dyson-schil, loopt daar nog 
steeds rond en wordt door iedereen zeer gewaardeerd. 
Hij wordt gezien als een van de meest briljante natuur-
kundigen op aarde. Hij werkte nog mee aan de ontwik-
keling van kernwapens en heeft veel interesse in buiten-
aardse beschaving en sciencefiction. Dijkgraaf heeft veel 
bewondering voor hem.
In het IAS komt alleen de crème de la crème van de 
wetenschappers uit de gehele wereld. 33 Princeton-
wetenschappers kregen een Nobelprijs in de loop van het 
bestaan van het instituut.
Robbert Dijkgraaf zegt als er wordt gesproken over de 
vele geniën die bij het IAS zijn geweest: „Er zijn er geen 
twee hetzelfde. En dat vind ik het spannende. Dat leert 
mij veel over het leven en de wetenschap. Je kunt niet 
van tevoren zien of iemand een genie is. Dat betekent 
dat je er altijd voor open moet staan.”
In Princeton draait alles om het denken. Wie graag denkt 
is daar helemaal op zijn plaats, het is een denkparadijs 
waar het denken nooit ophoudt. Alles is er mooi, ook de 
gebouwen, want daar is goed over nagedacht. Het park 
rondom is bedacht door iemand die rust wilde schep-
pen in de denkmachines die daar rondwandelen, op zoek 
naar hét lumineuze idee.

We moeten blijven denken
over nieuwe interpretaties,
niet om uiteindelijk alles binnen de 
oude waarden te laten passen,
maar juist om een stap verder te zetten.

De gedachte achter het ondersteunen van de weten-
schappen is, dat als je vooruitgang boekt in kennis, het 
zicht op de wereld verandert en dat mensen dan de we-
reld ook beter begrijpen. Kortom, alles lijkt wel bekend 
te zijn in Princeton, met al die briljante wetenschappers 
die daar zijn.
Er zijn soms wel eens bedenkingen van buitenstaanders 
over de onderwerpen waar Robbert Dijkgraaf, Edward 
Witten en Juan Maldacena hun tijd mee doorbrengen. 
„We houden ons bezig met vibrerende elastiekjes die zich 

Freeman Dyson 
schilderij van Robbert Dijkgraaf
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voortbewegen in een tiendimensionale ruimtetijd. Er is 
geen enkele mogelijkheid om te kijken of dit werk ergens 
op slaat, omdat het zich buiten het gezichtsveld afspeelt. 
Volgens sommigen is het geen fysica, maar metafysica.”
Niet bekend is in Princeton dat de ware kennis pas komt 
als het denken wordt gelaten voor wat het is en dat er ver-
trouwen komt in het enige kennisinstrument wat er is: 
de psyche. Ook de directeur van IAS, Robbert Dijkgraaf, 
weet dat niet. Dat is normaal. Hij leeft nog van denken 
en discussie en een snaartheorie die niets meer van doen 
heeft met hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Hij zoekt 
naar eenheid, maar die zal hij in de verdeeldheid van 
de snaartheorie niet vinden. Hij zal hoogstens manieren 
zoeken om alles toch aan elkaar te breien, te associëren, 
zodat het op een eenheid lijkt. Zo werkt de materie ech-
ter niet en het zal ooit duidelijk moeten worden dat op 
die wijze de eenheid nooit gevonden zal worden. Ook 
niet door Robbert Dijkgraaf. Hij voelt zich in Princeton 
wel thuis. Hij kan daar zeggen wat hij denkt en vindt. 

Maar nooit zal hij echt begrepen worden in wie hij is. 
Want deze mens blijft een eenling, eenzaam en alleen, 
hoewel levend tussen vele mensen.

Enkele meningen over snaartheorie

„Snaartheorie is een religie,” zegt Nobelprijswinnaar na-
tuurkunde Martinus Veltman. Hij vertelt „dat hij het 
snaartheoreten kwalijk neemt dat ze decennia doorrom-
melen met een theorie die geen contact maakt met de 
werkelijke wereld.”
Theoretisch fysicus Robbert Dijkgraaf vindt snaartheorie 
echter onvermijdelijk volgend uit de historische ontwik-
keling van de theoretische natuurkunde. „Ik voel dat het 
wiskundig bouwwerk van snaartheorie te degelijk in el-
kaar zit om uiteindelijk in elkaar te donderen. We kun-
nen er vragen over ruimte, tijd, zwarte gaten en oerknal 
in stellen die we in geen enkele andere theorie kunnen 
stellen.”
Volgens Edward Witten is het feit dat de zwaartekracht 
logisch volgt uit de snaartheorie „een van de grootste 
theoretische vondsten ooit gedaan.”
Gerard ’t Hooft schrijft in zijn boek De bouwstenen van 
de schepping over snaartheorie: „Wat we nu hebben is een 
soort toverboek, en je moet een magiër zijn om er ora-
kelachtige uitspraken mee te kunnen doen. Zo kan de 
natuur niet echt in elkaar zitten.”
Men kan er dus van denken wat men wil. Wat wel opval-
lend is, dat er in de veertig jaar dat deze theorie wordt 
bestudeerd en onderbouwd, er nog nooit een bewijs is 
geleverd dat er snaren bestaan. En dat betekent dat er een 
grote stilte is in de fysica, een stilte die voorlopig nog niet 
doorbroken lijkt te kunnen worden.

Robbert Dijkgraaf in Harvard 
Foto 2004 L. Motl / Wikemedia Commons
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Auteur Yann Martel
Uitgeverij Canongate Books - Edinburg
Uitgave 2012, 64 pagina’s, € 6,00
De eerste druk verscheen in 2001. Het werk is ook vertaald in het Nederlands.

Life of Pi

Life of Pi is een avonturenroman die 
veel is geprezen vanwege zijn wijsgeri-

ge en zelfs spirituele diepgang. Nu wordt 
het woord ‘spiritueel’ vandaag de dag ge-
makkelijk in de mond genomen voor alles 
wat enigszins afwijkt van een huis-tuin-
boompje-bestaan. Maakt Life of Pi zijn 
reputatie waar of valt er weinig spiritueels 
te ontdekken in het boek? Deze vragen 
komen als vanzelf op tijdens het lezen. 
Het antwoord zal dadelijk uit de doeken 
worden gedaan. Eerst past hier een duik 
in de diepe wateren van het boek. 

Inhoud

Zoals de titel al aangeeft, beschrijft de roman het leven 
van Pi Patel, of preciezer gezegd een klein stukje van dat 
leven. Het boek zoomt in op de overlevingstocht van de 
zestienjarige Indiase jongen Pi, nadat het schip waarop 
hij met zijn gezin naar Canada aan het emigreren is, is 
gezonken in de Stille Oceaan. De jongen slaagt erin om 
meer dan tweehonderd dagen op zee te overleven, wat 
op zich al een prestatie is. De omstandigheden waarin hij 
dat doet, gaan het voorstellingsvermogen bijna te boven: 
Pi deelt de reddingsboot met een volwassen Bengaalse 
tijger. 

Wanneer de ongelooflijke overlevingstocht aanvangt, 
wordt duidelijk hoe geraffineerd de auteur zijn roman in 
elkaar heeft gestoken. Alles wat de lezer op dat moment 
weet van Pi, blijkt nodig te zijn om het verhaal geloof-
waardig te houden. Pi is de afgekorte versie van de twee 
voornamen van de hoofdpersoon: Piscine Molitor, de 

naam van het mooiste zwembad in Parijs. Voor iemand 
die naar een zwembad is genoemd, is het literair gezien 
evident dat hij later in het leven het water zal moeten 
trotseren. In zijn jeugd leert Pi zwemmen in de zwem-
bad van de Sri Aurobindo Ashram in Pondicherry. Dat 
verklaart waarom hij als enige van het vrachtschip een 
reddingssloep bereikt die in zee drijft. 
Het zwembad van de Sri Aurobindo Ashram vormt ook 
een subtiele verwijzing naar de drang naar het hogere 
die Pi heeft. Al op betrekkelijk jonge leeftijd probeert 
hij diverse levensbeschouwingen - hindoeïsme, katholi-
cisme, islam en atheïsme - tegelijk te omarmen, al wordt 
nooit duidelijk hoe hij deze stromingen tot een eenheid 
wil brengen. Deze achtergrond verklaart mede waarom 
hij niet gek wordt in zijn eentje op zee, maar daar op 
een schrandere manier weet te overleven. Hij heeft een 
berusting in zijn lot die weldadig aandoet. Hij beseft dat 
zijn lijden niets voorstelt, in het geheel van het univer-
sum.
Ook niet onbelangrijk voor een goed begrip van de 
miraculeuze overlevingstocht is de schets van het gezin 
waarin Pi opgroeit. De vader van Pi heeft een dierentuin, 
die hij naar Canada wil verhuizen. Pi is dus enigszins 
vertrouwd met de omgang met wilde dieren, waaronder 
de in gevangenschap opgegroeide tijger die hij op de red-
dingsboot aantreft.

Nadat Pi op zee van de eerste schrik is bekomen, beseft 
hij dat hij de tijger zal moeten temmen, wil hij een kans 
maken om in de reddingsboot te overleven. Hij schakelt 
zijn mentale vermogens in om het wilde vitaal onder con-
trole te krijgen. Hoewel Pi natuurlijk ook zijn momen-
ten van vertwijfeling kent, is hij praktisch ingesteld. Hij 
maakt op een zorgzame en nuttige manier gebruik van 
al het materiaal dat beschikbaar is op de reddingboot. 

Tekst: Joost Welten
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Hij doet daar ook verstandige 
uitspraken over: ‘Survival starts 
by paying attention to what is 
close at hand and immediate. 
To look out with idle hope is 
tantamount to dreaming one’s 
life away.’ (p. 168-169) 

Hoewel de religieuze passages 
anders doen vermoeden, leidt 
Pi een nogal rationeel leven. 
Tegen het einde van het boek 
legt hij aan anderen uit hoe hij 
heeft weten te overleven: ‘I ap-
plied reason at every moment. 
Reason is excellent for getting 
food, clothing and shelter. Reason is the very best tool 
kit. Nothing beats reason for keeping tigers away.’ (p. 
298) 
In dergelijke passages wordt zonneklaar dat Pi geen spi-
rituele ontdekkingen heeft gedaan tijdens zijn reis. Hij 
heeft - zoals het een mens betaamt - gebruikgemaakt van 
zijn verstandelijke vermogens om te overleven. Dat siert 
hem: hij gebruikt het mentaal waarvoor het is. Maar 
naar een ervaring die spiritueel van aard is, zoekt de lezer 
tevergeefs.

Schrijfstijl

Uit de citaten blijkt tevens dat de Canadese auteur Yann 
Martel een geraffineerd schrijver is, die goed aanvoelt 
waar zijn lezers behoefte aan hebben. Verteltechnisch 
zit het werk meesterlijk in elkaar. Martel schrijft heel 
effectief, met korte, puntig geformuleerde zinnen. Ook 
de hoofdstukken zijn kort en voegen telkens een puz-
zelstukje toe, zodat er veel vaart in het boek zit. Het kost 

de lezer dan ook geen enkele in-
spanning om het verhaal te vol-
gen. Het enige minpunt is het 
feit, dat Martel het verhaal zo-
genaamd door Pi laat vertellen, 
terwijl de lezer geen enkel stijl-
verschil merkt tussen de stukjes 
waarin Pi aan het woord is en 
de stukjes waarin de auteur zelf 
- als verteller - aan het woord is. 

Helemaal aan het slot heeft Pi 
nog een verrassing voor de lezer 
in petto. Hij laat doorscheme-
ren dat zijn relaas van de overle-
vingstocht wel eens een mentale 

constructie zou kunnen zijn, bedoeld om een veel gru-
welijker werkelijkheid te maskeren. Juist hier komt naar 
voren dat het boek helemaal geen spiritueel karakter 
heeft. Schrikken voor wat zich in het leven voordoet, de 
mantel der deugd ophouden, veinzen teneinde de beper-
kingen van het menselijk bestaan niet onder ogen te hoe-
ven zien - ze horen allemaal bij een menselijk bestaan dat 
nog niet op een spiritueel niveau ligt. Het boek is uitein-
delijk eerder onderhoudend dan spannend of boeiend: 
er gebeurt niets wat er echt toe doet. Wat dat betreft had 
Pi beter in Pondicherry kunnen blijven en een boek van 
Sri Aurobindo of Mirra Alfassa ter hand kunnen nemen. 
Maar toegegeven: Life of Pi blijft een knap geschreven 
avonturenroman die zich vlot laat lezen.
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Dit gras dat uiterst sierlijk is als het in grote hoeveelheden wordt geplant, is het gehele jaar door 
een sieraad in de tuin. De gehele winter is het mooi, in zon en berijpt, maar ook als het regent 

en het er wat donker uitziet. De pluimen zijn heel sierlijk en van een onuitsprekelijke gratie. Als ze 
zwaar zijn buigen ze heel ver door naar de grond, zoals een regenboog. Een veld Panicum geeft een 
oneindig en mistig effect in een tuin. Hij krijgt een sprookjesachtig aanzien vooral door de luchtig-
heid van de pluimen.

Panicum virgatum ‘Rehbraun’ wordt in het voorjaar eerst gebronsd groen en daarna in de zomer 
een beetje purperrood neigend naar roze. De bloemen zijn ook roze van kleur. De plant kan 

1 meter tot 1,50 meter hoog worden en stamt uit Noord-Amerika. Hij wordt ook wel vingergras, 
draadgierst of prairie-zwiepgras genoemd.
In de winter, wanneer zijn halmen doorbuigen door rijp of sneeuw, is het gras een lust voor het oog 
om te zien. De sierlijke lijnen waarin hij zich neerbuigt naar de aarde, de aren die aan de uiteinden 

Panicum virgatum ‘Rehbraun’
Vingergras
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nog vol bloemoverblijfselen zijn, zij zorgen voor een onvergetelijk gezicht. Het wit is ragfijn als kant 
getekend en het wuift als engelenhaar in een zachte bries. Het gouden licht van de zon schijnt op 
het goudgele blad van de bomen erachter. Het maakt de tuin warm, tezamen met het donkergroen 
van de omringende bomen die beschenen worden door de winterzon.

Het bruin schemert door de explosieve witheid heen en geeft diepte en rust aan het geheel. 
Reebruin is zeker een passende naam voor dit soort gras, dat warm is en koud tegelijkertijd 

door zijn bruine halmen en zijn witte kruin.
De intimiteit van dit beeld blijft heel lang aanwezig voor wie met ogen vol verwondering over wat 

er allemaal voor een schoons te zien is kijkt naar een ogenschijnlijk kale wintertuin. Want moeder 
Natuur zorgt voor een vanzelfsprekende versiering zelfs in koude nachten met lichtende herfstoch-
tenden die al neigen naar winter. De sedumhoofdjes geven de Panicum nog een extra pikant effect: 
hun stevigheid en robuustheid steekt sterk af tegen de verfijnde kant erachter. En de Festuca glauca 
verstevigt dit alles nog eens extra, met zijn ronde pluimenbollen.

Het gras is zoals het is, het buigt zijn aren naar de aarde, vanwaar het zijn voedsel en kracht 
ontvangt. Het is niet te hoogmoedig om het hoofd te buigen, zoals bij mensen maar al te vaak 

het geval is. Zo laat Panicum virgatum ‘Rehbraun’ op de meest simpele wijze zien hoe het is de eigen 
plaats te kennen en er gewoon te zijn. Te zijn, het enige wat nodig is om te bestaan.
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filosofie

Tekst: Sarah Delateren

Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir zijn filosoof en schrijver met een eigen 
filosofische theorie die bekend staat als het existentialisme. Deze filosofie borduurt 
verder op de fenomenologie van Husserl en de zijnsfilosofie van Heidegger. Ze 
geven er een eigen interpretatie aan die veel navolging vindt in links-intellectuele 
kringen. Het slaat enorm aan vooral door het toverwoord ‘vrijheid’ dat in de roe-
rige jaren na de Tweede Wereldoorlog heel aanlokkelijk is.

Het existentialisme

Het existentialisme is meer een culturele beweging ge-
weest dan een zuivere filosofie. Er worden wel de no-
dige namen van filosofen en schrijvers onder de noemer 
existentialisme geschaard, maar het is maar de vraag of 
dat allemaal correct is. Feitelijk is de over het algemeen 
als existentialisme aangeduide filosofische richting een 
bedenksel van Sartre en De Beauvoir. Een filosoof als 
Heidegger is het fundamenteel oneens met Sartre. Albert 
Camus in feite ook en hij trekt de lijn van het existentia-
lisme door naar het absurdisme.

Het is lastig om het existentialisme kort samen te vatten. 
Een van de uitgangspunten is dat een mens geen wezen 
of kern heeft en niet met een bepaald doel op de wereld 
is gezet. Er is dus geen schepper of een God. Deze opvat-
ting wordt geleend van Nietzsche. De mens heeft aldus 
Sartre geen essentie maar bestaat, existeert. Dit sluit aan 
op de formuleringen van Heidegger over het Dasein, het 
‘er zijn’.
De mens moet zichzelf vormen en is volledig verant-
woordelijk voor zichzelf. Met andere woorden ‘de mens is 
niets anders dan wat hij van zichzelf maakt.’ Dit is het be-
langrijkste principe van het Sartriaanse existentialisme. 
Sartre stelt daarbij dat existentie vooraf gaat aan essen-
tie. Hij bedoelt hiermee dat een mens vrij en onbepaald 
wordt geboren, hij existeert. Bewustzijn is niet in een 
mens aanwezig. Pas in relatie met de buitenwereld is er 
bewustzijn. Er is nog geen essentie, een doel in het le-

ven waar iemand naar toe werkt. Pas door zich bewust 
te zijn van de verhouding met de buitenwereld existeert 
een mens en kan hij de mogelijkheid krijgen iets van zijn 
essentie te gaan herkennen en dat uiteindelijk te worden 
door de vrije keuzemogelijkheden in het leven.
Een voorwerp existeert niet, dat is al essentie, het heeft 
al een doel in het leven, het is ontworpen om te ge-
bruiken met een bepaald doel en het heeft een wezen. 

Jean-Paul Sartre
Simone de Beauvoir
Het juk van de gedwongen vrijheid

Sarte & De Beauvoir Paris 1946  Foto D. Scherman
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Jean-Paul Charles Eymard Sartre is geboren in Parijs 
op 21 juni 1905 en hij is op 15 april 1980 in diezelfde 
stad overleden. Zijn vader is marineofficier en over-
lijdt net na zijn geboorte. Zijn opvoeding wordt voor-
namelijk door zijn moeder, Anne-Marie Schweitzer en 
de grootouders van moeders kant ter hand genomen. 
Zij zijn familie van Albert Schweitzer. Sartre heeft een 
enorme haat naar de tweede man van zijn moeder 
die zij trouwde toen hij twaalf jaar was. Hij kan die 
man niet uitstaan, hij voelt zich als verwend enig kind 
van zijn plaats verdrongen. Die ontreddering is hele-
maal terug te vinden in het existentialisme van Sartre, 
waarin hij de wereld ook ziet als absurd en vijandig.

Sartre volgt vanaf 1922 een studie aan de elitaire 
ENS. In 1928 wordt hij niet voor een docentenoplei-
ding toegelaten. Hij eindigt op een 50e plaats. Een 
jaar later lukt het hem wel. Het toeval wil, dat Simone 
de Beauvoir hetzelfde concours volgt en vlak achter 
Sartre op plaats 2 eindigt. Zij worden compagnons 
voor het leven. Sartre is kort van stuk, slechts 1.55 
meter, terwijl Simone net iets groter is, 1.60 meter.

Sartre adopteert zijn maîtresse Arlette Elkaïm-Sartre 
als zijn dochter. Zij is een 28-jarige Algerijnse jodin die 
zich nogal onhebbelijk gedraagt tijdens zijn laatste ja-
ren en ziekte. Althans volgens de lezing van Simone 
de Beauvoir. Zij wil ook niet dat zijn brieven na zijn 
dood worden gepubliceerd. 

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir 
is in Parijs geboren op 9 januari 1908 en overlijdt op 
14 april 1986.
Zij studeert aan de Sorbonne wiskunde, filosofie en 
literatuurwetenschap. Na haar studies komt ze in 
1929 op de docentenopleiding van de École normale 
supérieure (ENS), waar ze een intellectuele jongeman 
die Jean-Paul Sartre heet, leert kennen. Hij boeit haar 
enorm, ook al is hij tamelijk lelijk. Zijn gezicht is gete-
kend door grote wallen onder zijn ogen en hij heeft 
een behoorlijk grote bril op. Zijn linkeroog is scheel, 
zijn tanden geel van het roken. Hun samenzijn tekent 
zich door analyserende intellectuele kennis en trans-
parantie, zoals in het existentialisme wordt vereist. 
Zij zullen nooit meer uit elkaar gaan, hoewel ze nooit 
hebben samengewoond.

Simone de Beauvoir staat bekend als schrijfster, filo-
sofe en feministe. Haar naam is voor altijd verbonden 
met die van Sartre. Beiden vormen zij een grappig 
paar. Zij knap en mooi, hij lelijk en met een lui lin-
keroog dat naar links is gericht en meestal met zijn 
onafscheidelijke pijp.

Beiden hebben een adoptief kind, Simone de Beau-
voir haar geliefde Sylvie le Bon de Beauvoir die alles 
van haar erft en heel openlijk is in het uitgeven van De 
Beauvoir’s geschriften en brieven.

Jean-Paul Sartre - 1939  Foto Gisèle FreundSimone de Beauvoir - 1945  Foto H. Cartier-Bresson
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Bijvoorbeeld een asbak die gemaakt is om de as van si-
garen en sigaretten in te doen zal ook altijd een asbak 
blijven. De mens heeft de vrije keuze om iets te worden 
wat hij kiest om te worden. Dat is de vrijheid van het 
individu. Hij kiest zelf en is als enige verantwoordelijk 
voor die keuze. Deze opvatting is tegengesteld aan di-
verse andere stromingen in de filosofie zoals van het po-
sitivisme, rationalisme en idealisme.

De mens is bij zijn geboorte geworpen in een onverschil-
lige, zelfs vijandige omgeving. Hij is alleen en ook een-
zaam in een absurd universum, dat afhangt van toeval. 
Hij moet daarin betekenis vinden doordat hij zijn eigen 
daden maakt. Hij kan niet terugvallen op een hogere 
orde in de natuur zoals God, hij moet het zelf doen in 
het leven. En hoe onstandvastig en voorlopig zijn doelen 
in beginsel ook worden uitgewerkt door hem, dat is niet 
van belang. Hij kiest zelf in vrijheid en daar gaat het om. 
Hij moet in feite zijn eigen lot bepalen. De wereld om 
hem heen is niet rationeel, dus het is niet mogelijk om 
daar rationeel greep op te krijgen.

De filosofen die zich zijdelings met het existentialisme 
bezig houden beschrijven geen systematische theorie 
van existentie. Dat willen zij niet en zij kunnen het niet. 
Want volgens hun denken valt het begrip existentie niet 
uit een begrip of systeem af te leiden. Sartre noemt het 
dan ook meer een levenshouding en een wijze van han-

delen. Sartre heeft zijn specifieke zicht op het existenti-
alisme uiteengezet in L’ être et le néant (1943) en in L’ 
existentialisme est un humanisme (1946).
Sartre wordt tijdens zijn leven als een soort intellectu-
ele goeroe gezien. Maar in de huidige tijd worden al-
leen zijn literaire werken nog gewaardeerd. Zijn filosofie 
wordt alleen nog door filosofen zelf bestudeerd. Hij is 
ook - samen met De Beauvoir - de enige zuivere verte-
genwoordiger van het existentialisme, hij staat op zich. 
Er is niemand die zijn ideeën heeft opgepakt en verder 
uitgewerkt zoals vaak gebeurt.

De winkel van Sartre

De omstandigheden die het leven van Sartre bepalen in 
aanmerking genomen, lijkt hij een filosofie te hebben 
bedacht die past bij zijn eigen gewenste en gekozen le-
vensstijl.
Jean-Paul Sartre heeft een klein gebied uit de filosofie 
van Heidegger opgepakt en dat gebruikt voor zijn eigen 
filosofie. Met zijn grote intelligentie en scherp analytisch 
vermogen kan hij een filosofie opbouwen die hem in zijn 
eigen leven heel goed van pas komt. Waar Heidegger de 

oprechte intentie heeft om te zoeken naar wat ‘zijn’ en ‘er 
zijn’ is, zoekt Sartre een module waarbij hij vrijelijk zijn 
eigen opvattingen kan toepassen in het leven.

De module ‘vrijheid’ slaat in als een bom na de oorlog 
1940-1945. Sartre wordt overal nagevolgd in zijn ma-

Sartre en De Beauvoir in Paris - 1940
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nier van leven, de zwarte coltruiencultuur viert hoogtij 
en de kelders van de bars en café’s van Saint Germain des 
Prés zijn tot diep in de nacht bevolkt met ‘de ratten’, zo-
als zijn navolgers worden genoemd. En dat terwijl Sartre 
zelf nooit zwarte coltruien heeft gedragen. Hij is meestal 
gekleed in een slobberig grijs getint kostuum.
Sartre is in feite verantwoordelijk voor de verspreiding 
van het existentialisme in het Europa na de oorlogsja-
ren 1940-1945. De Europese landen zijn net onder de 
onderdrukking van het Duitse regime uitgekomen en 
iedereen wil die vrijheid wel die het existentialisme van 
Sartre predikt. Deze visie op het leven, de vrijheid die 
er in doorklinkt en de filosofie die hij heeft uitgedacht 
komt iedereen goed van pas. Het is een soort vrijheids-
roes die nog wordt gestimuleerd door de benadrukking 
van Sartre van de specifieke vrijheid die een mens heeft 
en waarmee deze kan doen wat hij wil naar eigen goed-
dunken.

En-soi en pour-soi

Er zijn volgens Sartre twee gebieden van het zijn, het 
être-en-soi (zijn-op-zichzelf ) en het être-pour-soi (zijn-
voor-zichzelf ). Sartre heeft in zijn filosofie een splitsing 
gemaakt die eigenlijk los in het geheel hangt en daarom 
een beetje vreemd aandoet. Het lijkt een apart bedenksel 
te zijn dat leuk aandoet bij mensen door de woordkeus. 
Het is een verdere opsplitsing van zijn.
Sartre formuleert het menselijk bestaan als onbepaald 
beginnend, hij existeert en verder niet. Doordat een 
mens zich bewust is van zichzelf door interactie met de 
buitenwereld, kan hij dingen reflecteren. Die reflecties 
zijn vervat in een verdraaide voorstelling die hij maakt 
van zichzelf, Sartre noemt dit ‘être-en-soi’. Je bent dan 
als ding, als essentie aanwezig, je hebt een bepaald doel 
in het leven. Iemand gaat zich dan gedragen zoals het 
beeld dat hij van zichzelf heeft gevormd. Sartre definieert 
dit als het afdwalen van het werkelijke ‘ik’, hij noemt dat 
ook wel ‘kwader trouw’, dus niet zijn zoals je bent, niet 
zoals je in de wereld bent geworpen als existentie met 
vrije keuzemogelijkheden. Door dit gevormde beeld van 
zichzelf ontneemt iemand zich een deel van zijn vrijheid.
Als iemand echter los kan komen van deze vervorming 
of voorstelling van zichzelf, of van het vervormde beeld 
dat ook anderen van iemand hebben, kan een mens dus 
in vrijheid kiezen wat hij wil vanuit het ‘niets’, niet be-
invloed door anderen. Pas dan existeert iemand als een 
authentiek persoon. Hij noemt dit ‘être-pour-soi’, de es-

sentie. Vandaar zijn uitspraak, existentie gaat vooraf aan 
essentie.
Het être-pour-soi en être-en-soi zijn niet verenigbaar. Zij 
staan los van elkaar, je bent het één of het ander.
Stoffelijke dingen ziet Sartre als ‘zijn-op-zichzelf ’, dat is 
de manier van zijn van de dingen. Stoelen, tafels of thee-
kopjes bestaan op zichzelf. Ze zijn precies wat ze zijn, ze 
vallen samen met hun wezen. Een wezen dat de mens 
niet bezit, volgens de redenering van Sartre.

Velen zien Sartre als een pessimist, een idee dat hij zeker 
niet met hen deelt. Hij heeft alleen een specifiek mens-
beeld. Een mens is vanaf zijn geboorte een wezen dat 
gewoon heel slecht is, ‘te kwader trouw’, en daarom ook 
verantwoordelijk is voor alle conflicten in de wereld. Dit 
vloeit mede voort uit het feit, dat anderen vanzelfspre-
kend invloed uitoefenen op een persoon, waardoor je 
medeplichtig bent aan alles wat er gebeurt op mondiaal 
vlak. Er komt nog bij, dat de hoop op verandering uit-
zichtloos is, de mens zal nooit bereiken wat hij verkiest 
vanuit zijn vrijheid om zijn leven te bepalen. Hij zal het 
nooit redden in deze absurde wereld vol vijandschap. Hij 

zal bijna nooit tot zijn essentie kunnen komen door de 
vrije keuzes die hij maakt. Deze schieten altijd hun doel 
voorbij. Het leven heeft volgens Sartre ook geen zin, 
maar toch is het in zijn optiek het mooiste, om in het 
leven het volmaakt zijn te veroveren. 

Jean-Paul Sartre - 1947
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Heidegger en Sartre

Heidegger filosofeert over het bestaan van de mens op 
veel degelijker en meer gefundeerde wijze dan Sartre. Bij 
Heidegger kan niet anders worden gezegd dan dat hij 
recht door zee is in zijn manier van denken. Heidegger 
zegt dat een mens helemaal vrij wordt geboren en zo-
doende ook zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen 
leven en lot. Hij kan zelf keuzes maken, en zo zijn le-
ven bepalen. Sartre neemt enkele grondideeën over van 
Heidegger, maar comprimeert alles tot een klein gebiedje 
waarin hij dan opereert op zijn eigen wijze, zonder de-
gelijk fundament. Bij Sartre lijkt alles uit de lucht gegre-
pen, het is er zomaar. Dat kan bij een levenswijze, maar 
het doet minder betrouwbaar aan. Dit kan de oorzaak 
zijn waarom het existentialisme van Sartre nooit meer is 
opgepakt en het is in het vergeetboek is geraakt.
Heidegger ziet de vrijheid lonken in zijn sympathie voor 
Hitler. Sartre wordt daarentegen onweerstaanbaar aan-
getrokken tot het marxisme. Het is de vrije keuze die zij 
beiden maken vanuit hun vrijheid om zelf hun leven te 
bepalen. Heidegger heeft echter een zeer grote invloed 
gehad op het denken van Sartre, wat Sartre ook niet ont-
kent.
Het verschil tussen Heidegger en Sartre is onder andere 
dat Heidegger onderkent dat hij vastloopt. Dat is niet 
het geval met Sartre, die loopt niet vast, hij kan met zijn 
intellectuele begaafdheid altijd wel weer iets verzinnen 
wat zorgt dat hij anderen tevreden stelt met niets. En 
velen trappen in die val, vooral door het aanlokkelijke 
woord vrijheid.

In 1947 schrijft Heidegger een stuk waarin hij zich dis-
tantieert van het existentialisme van Sartre. Hij vindt dat 
Sartre zijn werk niet goed heeft geïnterpreteerd. Dit zet 
hij uiteen in verschillende werken, waaronder ‘Brief über 
den Humanismus’. Daarin schrijft hij onder andere het 
volgende over de verkeerde interpretatie van Sartre:
‘Sartre’s sleutelbewering dat existentie voorafgaat aan 
essentie laat echter zien dat de naam ‘existentie’ geen  
passende benaming is voor dit soort filosofie. Want het 
grondbeginsel van ‘existentialisme’ heeft helemaal niets 
gemeen met de uitdrukking Zijn en Tijd (dat de essentie 
van Dasein ligt in zijn existentie) - nog afgezien van het 
feit dat in Zijn en Tijd geen verklaring is gegeven over de 
relatie van essentie en existentie, omdat het nog steeds 
een vraagstuk is om een soort uitgangspunt te formu-
leren’.

Deze brief wordt veelal gezien als een direct antwoord op 
de lezing die Sartre in 1945 houdt in een overvol café in 
Parijs: ‘Existentialisme is een humanisme’.

Vrijheid

De vrijheid staat heel hoog in het vaandel in het exis-
tentialisme van Sartre. Het is alles en het maakt de mens 
tot wat hij is door zijn vrije keuzemogelijkheden in het 
leven. Hij moet die keuzes maken vanuit zijn existentie, 
het bewustzijn in relatie met zijn omgeving, waardoor 
hij steeds meer tot zijn essentie komt en de opgelegde 
en ingebeelde imago’s van zichzelf kan afwerpen. Als een 
mens het goed doet, maakt hij keuzes zonder invloeden 
van buitenaf, niet beïnvloed door wat dan ook, vanuit 
zijn onbepaalde existentie.
Hoe dwingend die vrijheid is wordt duidelijk als Jean-
Paul Sartre in 1964 de Nobelprijs voor Literatuur krijgt 
toegekend. Hij wil deze prijs niet aannemen, uit angst 
dat dit hem van zijn vrijheid zal beroven. Hij denkt dat 
mensen hem dan op een voetstuk zullen zetten en dat 
wil hij niet.

Dat voorval geeft weer dat Sartre een heel angstig man is. 
Hij dicteert daarom wat anderen wel of niet mogen doen 
naar hem toe. Hij gelooft dat zijn leven afhankelijk is 
van anderen, ook al past dit niet in zijn existentialistisch 
denken. Daarom legt hij hen zelf maar zijn regels op. 
Dat zou niet nodig zijn want hij kan toch in alle vrijheid 
zelf zijn beslissingen nemen en zijn leven bepalen, zon-
der dat anderen zich daar in kunnen mengen. Met deze 

Simone de Beauvoir - 1952  Foto Elliott Erwitt



de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 1, januari 2014

39

handeling kiest hij dus tegen zijn eigen filosofie in voor 
angst en vlucht weg van zijn eigen zuivere existentie. Hij 
kiest in vrijheid voor denkbeelden over anderen en zich-
zelf die niet kloppen. Hij is dus ‘te kwader trouw’; hij 
dicht mensen dingen toe waar hij zelf bang van is.

Ook het feit dat hij zo hangt aan Simone de Beauvoir 
is tekenend. Hij is niet vrij, hij is totaal afhankelijk van 
haar. Hij kan haar niet missen in zijn leven, evenmin 
als zij hem kan missen. Toch is dat hun vrije keuze, om 
afhankelijk te zijn van haar en zij van hem. Zij zelf be-
stempelen de afhankelijkheid van elkaar en de onvrij-
heid door de enorme gebondenheid die ze hebben als de 
hoogste vrijheid. Daarin houden ze zichzelf voor de gek 
en zijn ze niet transparant. Ze spiegelen zichzelf dingen 
voor die er niet zijn, ook al weten ze het niet dat ze dit 
doen. Sartre zelf is afgedwaald van zijn werkelijke ‘ik’, 
hij is niet zoals hij als existentie in de wereld is gekomen. 
Hij kan zijn eigen filosofie niet waarmaken in zijn prak-
tische leven.

Volgens Sartre heeft een mens geen kern of essentie in 
zichzelf, waaraan hij zal moeten beantwoorden. Hij 
komt niet van een hogere orde, of van God. Hij wordt 
onbepaald geboren, hij is zuivere existentie. Vandaar dat 
hij ook volledig verantwoordelijk is voor alles wat hij zelf 
kiest. Hij kan anderen niet verwijten dat hij het bestaan 
leeft zoals hij het leeft. Hij kan niet terugvallen op ge-
woonten, of bevelen die hij navolgt in zijn vrije keuze, en 

ook kan hij God er niet bijhalen. Hij staat strikt alleen in 
de wereld met zijn keuzes. En zo leeft Sartre in zijn eigen 
existentialisme, dat geduid kan worden als de gevange-
nis van de vrijheid, een juk dat maar zwaar te dragen is. 
Naarmate het leven van Sartre vordert en ook dat van De 
Beauvoir, komen zij steeds minder tot het doel, ze kapse-
len zichzelf steeds meer in als een vaststaande essentie die 
te kwader trouw is. Zijn vrijheid en die van haar hebben 
hen niet zo veel geluk opgeleverd in het leven. En vooral, 
zij leven niet vrij, dat is heel duidelijk te zien in hoe zij 
zich naar elkaar gedragen. Er is geen transparantie, er is 
geen vrijheid. Het is allemaal schijn.

Verantwoordelijkheid

Niets is toevallig, alles vloeit voort uit het eigen hande-
len. De mens is volledig verantwoordelijk voor de keuzes 
die hij maakt. Alles wat in de wereld voorvalt is dan ook 
een uitvloeisel van de vrijheid van de keuzes en verant-
woordelijkheid van mensen zelf.
Toch is Sartre niet eenduidig in zijn denken. Hij propa-
geert de vrijheid van keuze, maar als je iets kiest zal het 
nooit lukken dat te bereiken in het leven, je kiest altijd 
verkeerd. Dus de vraag rijst dan: waarom zou een mens 
kiezen als hij daardoor toch nooit iets bereikt?
En een mens zal dan ook nooit met zichzelf samenvallen, 
terwijl een ‘ding’ dat wel doet, want dat beantwoordt 
altijd aan het doel waarvoor het is gemaakt. Een mens 
kan hoogstens door de juiste keuzes te maken zichzelf 
verwerkelijken. Het is dan ook zo dat de mens niet is, hij 
is aan het worden. Hij is wat hij van zichzelf maakt door 
zijn keuzes.
Sartre ontkent God en denkt volstrekt negatief. Het be-
staan is een mislukking, omdat samenzijn onmogelijk 
is voor een mens. Hij is totaal alleen in de wereld en 
kan meestal zijn bestaan geen zin geven. Hij moet zich 
voortdurend, als een geworpene vanuit het niets, maken 
tot wat hij is. Hij is wel vrij, maar die vrijheid legt hem 
aan alle kanten aan banden. Om ‘voor zich zelf te zijn’ te 
worden heeft hij bijna geen enkele kans.
Zo komt er van een persoonlijk doorleefd bestaan met 
al zijn beslissingen die berusten op stemmingen en ge-
drag, weinig terecht. Want het handelen is nooit juist, 
het pakt altijd verkeerd uit. En zo draaft de wereld naar 
een punt, waarin geen mens existeren kan. Hij moet het 
wel, maar de wereld is té absurd en hij is té eenzaam, om 
dat gestalte te geven. Sartre en De Beauvoir hebben het 
zeker zelf niet kunnen doen. Vooral Sartre’s zeer linkse 

Simone de Beauvoir - Jean-Paul Sartre
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sympathieën en zijn anarchisme, zijn contacten met Che 
Guevarra en Fidel Castro, Nasser, en verdachte groep-
jes zoals de Baader-Meinhofgroep, verraden hoe hij vrije 
keuzes interpreteert. Als een middel om zich af te zetten 
en te verzetten tegen de gevestigde orde.

Openheid en transparantie

Sartre en De Beauvoir vormen een bijzonder paar door 
de buitenissige ideeën die zij hebben over de man-vrouw 
relatie en seks. Zij steken die ideeën ook niet onder stoe-
len of banken en spreken er overal vrijuit over, iets wat 
in die tijd, het is rond 1935, ronduit stuitend wordt 
gevonden. Simone wil zich niet binden en weigert met 
Jean-Paul te trouwen als hij dat in 1930 vraagt. Zij wil 
vrij blijven en niet afhankelijk zijn van een man. Sartre 
stelt zijn eigen eisen, hij wil namelijk dat hij vrij is om 
ook met anderen seksuele relaties te onderhouden, maar 
dat geldt evenzeer voor haar. Beiden zullen zij daar vrij 
in zijn onder de voorwaarde, dat zij elkaar altijd verslag 
zullen doen van hun ervaringen in die relaties. Zij zullen 
al hun gevoelens delen, zowel wat de seks betreft als wat 
zij in hun werk meemaken. Sartre noemt dat transparant 
zijn voor elkaar. Zij komen tot een akkoord en dat is 
vrijwel hun leven lang zo gebleven. Simone de Beauvoir 
is biseksueel of gedraagt zich zo en nadat zij met haar 
vriendinnen heeft gesekst schuift zij hen graag door naar 
Sartre. Hij dwingt hen vaak met geweld seks met hem 
te hebben en hij heeft een voorkeur voor het ontmaag-
den van jonge meisjes. Zo zorgt Simone zelf voor zijn 
meisjes, wat wel iets komisch heeft. Zij houdt impliciet 
een goede verhouding tussen hen in stand doordat haar 
‘vriendinnen’ ook de zijne zijn. Want zij is zeer jaloers 
van aard.
Deze overeenkomst over seksuele relaties vloeit voort uit 
hun idee over het feit, dat zij beiden hun zelfstandigheid 
moeten kunnen bewaren, ook al hebben ze een verhou-
ding. De vrijheid van keuze van de mens staat voorop, 
dat is bepalend voor hun leven. In het existentialistische 
wereldje waarin zij zich bewegen geeft alleen die vrijheid 
hen de mogelijkheid zich te ontplooien als een mens die 
weer puur kan bestaan doordat hij zijn leven zelf inhoud 
heeft gegeven. De transparantie is ook niet altijd geble-
ven, slechts deels. Zowel Sartre als De Beauvoir beliegen 
elkaar gedurende heel hun leven. Sartre spreekt er wat 
laatdunkend over dat hij vooral liegt tegen de ‘Beaver’ 
zoals hij De Beauvoir noemt. Het Engelse woord ‘bea-
ver’ lijkt op Beauvoir, en hij noemt haar daarom ook wel 

‘Castor’ omdat zij altijd zo druk bezig is als een bever 
met studie en werk.
Kort voor zijn dood zijn ze wat meer los van elkaar ge-
komen door inmenging van zijn maîtresse, die Sartre als 
dochter heeft geadopteerd.
De invloed van de een is in het werk van de ander dui-
delijk merkbaar.

Het oeuvre van Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir heeft voordat ze zelf publicaties liet 
verschijnen heel veel meegewerkt aan de publicaties van 
Sartre. Zij schreef ook artikelen onder zijn naam.
Haar literaire werken behoren tot de existentialistische 
stroming, waarbij Sartre en Camus hun invloed laten 
gelden. Toen in 1947 haar boek ‘Niemand is onsterfe-
lijk’ verscheen, werd zij heel bekend. Ook al vanwege 
haar links politieke activiteiten.

‘De tweede sekse’ is een pleidooi voor de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen. Ze is vooral tegen het 
huwelijk, waarbij de vrouw totaal afhankelijk wordt van 
de man. Daarin schrijft ze: ‘Als vrouw moet je leven in 
een morele, psychische, totale innerlijke afhankelijkheid 
van een man, dat zou geen enkel menselijk wezen moe-
ten accepteren.’ Ze hanteert daarbij de uitspraak van de 
cartesiaanse filosoof Poullain de la Barre die leefde in de 
17e eeuw: ‘Al wat door mannen over vrouwen is geschre-
ven moet als verdacht worden beschouwd omdat ze zo-
wel rechter als partij in het geschil zijn.’

Simone de Beauvoir - Paris 1976 
Foto J.Pavlovsky
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In 1964 komt haar boek ‘Une mort tres belle’ uit, over 
de dood van haar moeder. Sartre beschouwt dit als haar 
beste boek.

Nog eens vrijheid

Simone de Beauvoir is meegegaan in de ideeën van 
Sartre. Toch heeft ze niet hetzelfde zicht op vrijheid als 
Sartre. Beschouwt Sartre de vrijheid als behorend tot het 
menselijke bewustzijn, dat weliswaar niet in de mens zelf 
is maar pas begint bij het reflecteren, zij beschouwt de 
vrijheid meer als iets waarvan iemand gebruik kan ma-
ken. Hij kan zich vrij willen door wilskracht. Zij is ook 
veel meer maatschappelijk betrokken bij rassenproble-
men, feminisme, ouderen en kinderen. Vrijheid is voor 
haar iets wat iedere dag gewild moet worden en die wils-
kracht moet iedere dag ook gesterkt worden en versterkt, 
zodat het doel dat iemand voor ogen heeft wordt bereikt.
Door wilskracht kan zij bijvoorbeeld haar enorme jaloe-
zie in toom houden. Zij wil het beeld van een model-
leven intact houden met haar wil, terwijl het met Jean-
Paul helemaal niet loopt. Zo zien Jean-Paul en Simone 
elkaar bijna iedere dag en zij laat blijken een ideale vrouw 
te zijn, al woont zij niet bij hem. Zij kan hem ook niet 
missen. Dan blijkt dat zij haar vrouwelijke aard niet kan 
verloochenen, want Sartre is veel meer op gelijkheid van 
man en vrouw dan zij. Zij richt zich op het gerieven van 
hem door hem vrouwen te bezorgen die zij al gebruikt 
heeft, daarna is hij aan de beurt. Dat schept een band 
die doet denken dat zij samen ook wel iets kunnen. In 
feite is het één groot bedrog, maar daar wordt nooit over 
gesproken. Zelfs toen Nelson Algren, haar Amerikaanse 
minnaar in Chicago voor vele jaren, haar vroeg Sartre te 
laten vallen voor hem, deed ze dat niet. Terwijl hij voor 
haar de enige echte minnaar is geweest in haar leven. Ze 
krijgt van hem een zilveren ring die ze altijd draagt, tot in 
haar doodkist toe. Hij is haar krokodil, zij zijn kikkertje, 
en zij houdt van hem als van niemand daarvoor, hoewel 
hij belust is op gokken en dol op alcohol.

Ondanks al haar andere liefdes wordt Sartre overal in 
haar boeken ten tonele gevoerd, zij probeert hem in te 
breien in haar leven en daar slaagt ze wonderwel in. Dat 
is haar grootste inspanning, door haar willen door wils-
kracht, om hem te laten delen in haar leven op een lief-
devolle maar respectvolle manier. Zij is de droomvrouw 
die alles verdoezelt en alles maakt tot een eeuwige droom 
van een volmaakte liefde in een illusie die nooit eindigen 

zal. Dat is iets, wat buiten haar blik omgaat, het zijn 
de behoeften van de lichaamsmaterie die haar zo doen 
handelen.

Afscheid van Sartre en de Beauvoir

In 1980 overlijdt Jean-Paul Sartre na enkele jaren waarin 
hij ziek is en blind, half doof en gedrogeerd, een invalide 
alcoholist. Hij lijdt aan een nierziekte en een longoe-
deem wordt hem fataal. Zijn longen moeten wel hele-
maal zwart zijn van het roken zijn leven lang. Hij is niet 
meer in het bezit van zijn intellectuele vermogens. Zijn 
geadopteerde dochter, die zijn maîtresse is, verzorgt hem 
in zijn laatste jaren.
Simone is hiervan helemaal van de kaart. Tien jaar lang 
heeft ze dit zien aankomen en heeft ze zich voorbereid op 
het afscheid. Maar ze kan het niet redden zonder hem. 
Na zijn dood is ze ziek en uitgeput en haar liefdesvriendin 
Sylvie, haar geadopteerde dochter, verzorgt haar. Ze is al 
aan de verslavende middelen geraakt en aan de alcohol. 
Zes jaar later in 1986 overlijdt ze in bijzijn van Sylvie en 
Claude Lanzmann, die van 1952 -1959 haar minnaar is 
geweest. Hij woont een paar huizen verderop en houdt 
nog steeds contact met haar. Zij sterft met een koelkast 
vol whisky en wodka in huis. Haar lichaam is totaal ver-
giftigd door amfetaminen. Ze leeft in een wereldje van 
de alcoholroes en verslaving en drank en drugs. Zij heeft 
ook altijd gerookt, haar leven lang, evenals Sartre. Zij 
moét altijd roken, net zoals Sartre die vrijwel nooit te 
zien is zonder pijp of sigaret. Ook zij kan niet behoorlijk 
meer denken en ze sterft aan een longontsteking. Aan 
haar vinger draagt ze ook in haar kist de zilveren ring van 
haar grootste geliefde, Nelson Algren.
Hun adoptiefkinderen erven alles van hen.

Sartre is blind geworden volgens zijn eigen keuze, hij 
heeft een nierziekte en is verslaafd, dat zijn de keuzes die 
hij heeft gemaakt om een être-pour-soi te worden, een 
essentie, een imago te kwader trouw. Hij is het levende 
voorbeeld van iemand, die met de mond wel van alles 
verkondigt, maar zelf niet doet wat hij anderen vertelt. 
In alle vrijheid heeft hij dus gekozen voor dictatuur en 
zelfbedrog, verslaving aan drugs en drank en voor de ver-
nietiging van zijn lichaam. Ook zijn ellendig, ziekelijk en 
eenzaam bestaan is zijn eigen vrije keuze. Zonder Simone 
de Beauvoir, zonder vrienden, maar nog wel genoeg jong 
vlees om mee te seksen gaat hij zijn laatste dagen in.
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En Simone, Castor, kiest in alle vrijheid voor hetzelfde 
lot als Jean-Paul. Ziekelijk, verslaafd, vol drugs, sterft 
zij in een wereldje waarin zij zich met drugs en drank 
heeft omringd. Levend als een essentie te kwader trouw, 
niet volgens de zuivere onbepaalde existentie. Want ze-
ker over de dood hebben zij beiden geen zeggenschap. 
Ze kunnen er geen vrije keuze in maken. Ze zijn ver-
oordeeld om dood te gaan en daar moeten zij zich aan 
onderwerpen.

Het schijnleven

Hoe is het leven van Sartre en De Beauvoir werkelijk ge-
weest? Wat is de waarde van de existentialistische ideeën 
van Jean-Paul en Simone privé?
Het blijkt dat heel hun leven zich afspeelt rondom 
de seks. Alles draait ook om seks. Zoals een verbit-
terde Algren na het beëindigen van zijn relatie met De 
Beauvoir in Playboy magazine schrijft over een reisje dat 
hij maakte naar Noord-Afrika met De Beauvoir, dat zij 
en Sartre een groter gebruik maakten van anderen dan 
een prostitué en haar pooier op hun manier.

De transparantie die Sartre zo hoog in het vaandel heeft 
staan blijkt veelal niet te gelden. Hij geeft ronduit toe 
vaak te liegen, vooral tegen de Beaver, zoals hij Simone  
noemt. Hij vertelt haar echt niet alles over zijn uitgebrei-
de seksleven. En zij doet het ook niet, want haar leven 
lang heeft zij ontkend seks met vrouwen te hebben. Toch 
heeft zij vele van haar studenten in bed, die zij vervolgens 

doorschuift naar Sartre, die een enorm hoge dunk heeft 
van zichzelf.
Eigenlijk vindt Sartre zichzelf zo geweldig, dat hij totaal 
verliefd is op zichzelf, een narcist van boven tot onder. 
Hij is een echte Don Juán op zijn eigen wijze. Wat er met 
de vrouwen gebeurt die hij hopeloos achter laat na zijn 
affaires met hem, kan hem niet schelen. Hij past er een 
tijdelijke moraal op toe, volgens zijn eigen zeggen. En als 
ze zich suïcideren, of ze krijgen zenuwtoevallen heeft hij 
daar niets van, evenmin als Simone. Die plengt alleen 
maar tranen van jaloezie als hij vertelt over zijn escapades 
in bed. Toch houdt ze het beeld hoog, dat ze een ideaal 
paar zijn. Zij moeten wel, want zij moeten hun filosofie 
van transparantie hoog houden.
Wat zijn de waarden van een filosofie, die in de dagelijkse 
praktijk zo’n uitwerking heeft op de ontwerper van het 
bekrompen plan dat hij existentialisme noemt? Hoe kan 
hij en ook zij het verantwoordelijk zijn voor alles wat er 
in de wereld gebeurt zo aan de laars lappen?
Want of er nu mensenlevens zijn gemoeid met hun bei-
der escapades deert hun niet. Als zij maar het toppaar 

zijn dat leeft volgens de vrijheid van het être-en-soi of 
het être-pour-soi, hoe dan ook. Dan is alles goed. Als 
je je niet bekommert om de menselijke wrakken die je 
achterlaat, dan blijft de vrijheid hoog in het vaandel 
staan. Sartre jaagt meedogenloos op jonge vrouwen, met 
De Beauvoir als de hem alles vergevende persoon die dit 
ook toestaat en inwilligt, en hem zelfs voorziet van jonge 

Sartre en De Beauvoir in Brasserie La Coupole Paris 1969                                        Foto B. Barbey
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meisjes uit de klassen waar zij les geeft. Daarna gaan ze 
alles grondig analyseren. Zelfs in 1979 nog, als hij bijna 
op de drempel staat van de dood, schept hij nog tegen 
een vriend op dat hij negen vrouwen aan het lijntje heeft. 
Morele waarden worden door hen zonder grote moeilijk-
heden weggewuifd. Sartre weet vrouwen met zijn spraak-
waterval altijd omver te krijgen zodat ze doen wat hij wil. 
Daarna komt de analyse met de Beaver, onder het genot 
van een drankje in een café, waarbij zij van jaloezie in 
tranen uitbarst en hij vindt dat er niets aan de hand is.
Er zijn nog veel meer zaken bekend over deze transpa-
rante verhouding, want zij hebben alles zelf opgeschre-
ven in hun werken, die hun transparantie moeten aan-
tonen. Het existentialisme in zijn meest bizarre vorm 
wordt door Sartre en De Beauvoir bedreven onder het 
mom van openheid en vrijheid. En zij houden stand-
vastig het beeld op van een vrije verhouding waarin alles 
mogelijk is. Daarnaast leven zij het vrije seksleven waar-
bij zij anderen vaak grote schade toebrengen. Er zijn veel 
vrouwen die hen haten, van de andere kant blijven veel 
geliefden onderdeel van de Sartre-De Beauvoir familie.

Verhoudingen en seksuele relaties

Simone leeft biseksueel en heeft vele relaties met jonge 
meisjes uit haar klas. Ze is ook ontslagen als lerares op 
een school toen ze handtastelijk is geworden met een 
leerling. De ouders hebben het gemeld en zij is verwij-
derd van school. Daarna heeft zij zich helemaal gewijd 
aan schrijven.
Haar belangrijkste mannelijke minnaar is Nelson Algren, 
een Amerikaans journalist in Chicago. Zij leeft zomers 
met hem in een zomerhuisje en verder onderhouden zij 
een courante briefwisseling. Algren vraagt haar bij hem 
te komen wonen en Sartre te laten vallen, maar dat wei-
gert zij. Verbitterd verbreekt hij de relatie, want zij is echt 
gek op hem en hij op haar. Hij is haar eerste en enige 
liefde, zij wil zijn vrouw zijn en zijn minnares. Zij wil 
alles opgeven voor hem, maar Sartre niet.
Haar volgende relatie is met Claude Lanzmann, Frans 
filosoof, journalist en maker van documentaires. Hij is 
directeur van het tijdschrift Les temps modernes, dat op-
gericht is door Sartre en De Beauvoir. De verhouding 
duurt zeven jaar.
Verder heeft Simone talloze relaties met jonge meisjes uit 
haar klas. Daaronder zijn Bianca Lamblin, die na hun 
beider dood een boek schrijft over wat ze heeft beleefd 
aan de escapades met Simone en Sartre. Ze noemt het 

in navolging van het boek ‘Mémoires d’une jeune fille 
rangé,’ van De Beauvoir: ‘Mémoires d’une jeune fille dé-
rangé’. Ze eindigt daar met de zin: ‘Alles in aanmerking 
genomen hebben de verhoudingen met hen beiden me 
alleen maar kwaad gedaan.’
Verder is er nog Olga Kosakiewitcz, zij vormt samen met 
de Beaver en Sartre een liefdesdrietal waarmee de jaloe-
zie van Simone wordt getest. In 1941 ontmoet Simone 
Jacques-Henri Bost waarmee ze een verhouding heeft. 
Hij zal later Olga Kozakiewitcz trouwen. Ze doen vaak 
seksspelletjes met drie, die geven Sartre erg veel voldoe-
ning, vooral als hij jaloezie bij de Beaver ziet. Alleen dat 
geeft hem al bevrediging in de seks.
Verder is het procedé heel eenvoudig, Simone neemt de 
meisjes, de meisjes schuift ze door naar Sartre en die gaat 
er mee aan de rol. Als ze niet willen dwingt hij hen, of 
als het vervelend wordt neemt hij hun zussen. Hij heeft 
meestal wel tien jonge meisjes achter de hand die hij kan 
nemen.
Een van de meisjes zegt: „Sartre is intellectueel, hij is 
grappig, hij is heel lelijk en klein, maar hij is geen min-
naar, hij kan het niet. Hij ziet er ook niet leuk uit met 
dat schele oog en het lijkt alsof zijn lichaam alleen maar 
dient om die enorme grote mond te dragen. Hij wil ook 
vaak alleen maar de Don Juán spelen en verleiden, daar-
na wil hij alleen maar voelen en knuffelen. Hij doet alles 
om de Beaver jaloers te maken, hoewel ze samen geen 
seks meer hebben.”

Simone wordt uiteindelijk verliefd op Sylvie le Bon, ook 
een leerling van haar. Deze liefde duurt tot ze sterft. Ze 
heeft Sylvie le Bon de Beauvoir dan al geadopteerd als 
dochter, zoals Sartre Arlette Elkaïm-Sartre heeft geadop-
teerd, zijn maîtresse. Ook dat ziet er vreemd uit, om een 
liefdesvriendin en een maîtresse als kinderen te adopte-

Sartre   Karikatuur door Russel Cook
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ren. In feite houden ze zich dan bezig met een vorm van  
incest.

De droomman en de droomvrouw

Interessant is om te zien, hoe twee hoog intellectuele 
mensen die een literair oeuvre schrijven dat klinkt als 
een klok, toch zo onderhevig zijn aan hun seksuele be-
geerten. Hun roem en eer en de acceptatie die er is van 
hun ideeën over vrijheid zorgen dat het onderwerp seks 
in de luwte blijft, hoewel ze er zelf niet zuinig mee zijn 
om alles uit de doeken te doen volgens hun gemaakte 
afspraken. Zij kunnen het hebben over existentie en es-
sentie, maar wat is daarvan te ontdekken bij hen beiden?
Zij zijn beiden tot een essentie geworden te kwader 
trouw, zij zijn tot de vrije keuze gekomen van een vrij 
seksueel leven dat getypeerd kan worden als het seksle-
ven van een droomvrouw en een droomman. Dat loopt 

als een rode draad door hun gehele leven, dat vol gebon-
denheden zit aan elkaar. Zij gaan voor niets opzij als het 
gaat om seksen en alles gaat onder het mom van de vrije 
keuze die zij maken.
Maar wat is er nu eigenlijk met hen aan de hand? Door 
wie of wat worden deze droomvrouw en droomman ge-
leefd?

De praktijk van het leven

In ieder menselijk lichaam zit in het onderbewuste vlees 
een seksmaniak. Omdat in de algemene normen seks 

nog steeds vies is, wordt deze seksmaniak meestal onder 
de pekel gehouden en als hij de kop opsteekt mag hij 
of doen wat hij wil, seksen, of het wordt hem verboden 
dit te doen. Om zijn drijfveren wat te verbergen, want 
de seksmaniak wil altijd wel seksen, heeft hij zich een 
gezicht aangemeten van een fundamentalist die boven-
dien nog een mantel der deugd draagt. Bij Sartre en De 
Beauvoir zijn allebei deze kenmerken goed te zien. Zij 
willen seks hebben, met elkaar maar ook met anderen, 
om zodoende vrije keuzes te kunnen maken in hun le-
ven. Het seks willen hebben komt van de seksmaniak in 
het vlees, en de vrije keuzes komen van de fundamenta-
list, die in dit geval het existentialisme als zijn dekman-
tel gebruikt. Op die manier kan de seksmaniak aan zijn 
trekken komen zonder een enkele moeilijkheid te onder-
vinden, maar ook de fundamentalist kan naar hartenlust 
de strenge regels van de vrijheid die toch al opgelegd is, 

hanteren. Want de vrijheid in het existentialisme van 
Sartre is geen ware vrijheid, het is een vrijheid waartoe 
ieder mens is veroordeeld. En dat is leuke kost voor de 
fundamentalist, die daarmee de drukke activiteiten van 
de seksmaniak kan verklaren en ze daarmee ook vrijelijk 
toestaat. Want het zit in de vrije keuzes van de mens ook 
besloten, dat je vrijelijk kunt kiezen voor vrije seks. En 
vrije seks is dan meteen verheven tot deugd. Zo kan er 
dus nooit iets misgaan, want dit zit in het onderbewuste 
materiële lichaam ingebakken en wat er eenmaal inge-
bakken zit blijft ook zo werken. Net zoals een bloemkool 

Simone de Beauvoir and Sylvie Le Bon - Paris 1986                                              Foto G. Le Querrec
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gedoemd is een bloemkool te zijn, een essentie, zo zijn 
Sartre en De Beauvoir gedoemd een seksmaniak en fun-
damentalist te zijn met een mantel der deugd die bestaat 
uit het existentialisme en het feminisme en nog wat an-
archistische elementen.
Het interessante van dit voorbeeld zit hem in het feit, 
dat twee intellectuelen denken zelf in alle vrijheid hun 
keuzes te kunnen maken, terwijl dit helemaal niet het 
geval is. Zij volgen gewoon de bewegingen en de lusten 
en begeerten van de seksmaniak die leeft in hun beider 
onderbewuste lichaam. En zowel Sartre en De Beauvoir 
hebben met al hun intelligentie niet in de gaten hoe hun 
lichaam werkt. Daar zijn zij helemaal niet mee bezig, zij 
zijn bezig met existentie en essentie, feminisme en ver-
der, denkbeelden die niets te maken hebben met hoe het 
er in hun onderbewuste lichaam aan toe gaat. Zij doen 
gewoon precies wat de seksmaniak wil, en daar nog bo-
venop ook wat de fundamentalist wil. Dat hebben zij 
niet in de gaten, omdat dit gebied zich helemaal ont-
trekt aan hun waarneming. Ze spreken wel over zijn en 
existentie, maar zij weten eigenlijk niet wat het is. Het 
is ook nergens deugdelijk onderbouwd, het heeft geen 
enkele basis.

De seksmaniak bepaalt samen met de fundamentalist al-
les in de onderbewuste lichamen van de mensen. Niet 
alleen in de lichamen van Sartre en De Beauvoir, want 
het is een algemeen verschijnsel wat zich in ieder mens 
voordoet. Het grappige is dus, dat doordat deze twee 
mensen alleen maar denken en niet kijken naar wat zich 
in hun lichaamsmaterie afspeelt, zij heel erg onvrij zijn 
en helemaal niet bezig zijn om te worden, iets wat toch 
de bedoeling is van hun vrije keuzes. Het enige wat zij 
bereiken met deze onwetende houding is, dat zij worden 
waar ze zich op richten, namelijk een seksmaniak en een 
fundamentalist die intellectuele praatjes houden. Ook 
dat hebben zij niet in de gaten, want zij weten niet hoe 
de menselijke lichaamsmaterie werkt. En zo zien zij alles 
wat zij doen in een bepaald licht en in een bepaald kader, 
zodat het precies past in hun filosofie. Zij hebben niet 
door dat ze iets overslaan wat hoogst belangrijk is maar 
waar niemand naar omkijkt: de lichaamsmaterie van de 
mens. Want ze worden dus geen pure essentie door hun 
vrije keuzes, ze worden een essentie te kwader trouw.

De dictator en nog meer

De seksmaniak en de fundamentalist hebben nog wel 
wat attributen die zij hanteren in de strijd om aan seks te 
komen. Dat zijn de dictator, de droomman en droom-
vrouw, de bestaander en de psychische tederheid, met als 
klapstuk het idee dat je God bent.
Deze vijf instrumenten die de seksmaniak met zijn fun-
damentalist hanteert, komen hem heel goed van pas om 
zich in het dagelijks leven te verdedigen tegen alle aan-
tijgingen die er worden gezegd en alle aanvallen die er 
worden gedaan op zijn mantel der deugd, die de zuiver-
heid van zijn bedoelingen moet laten zien. De mantel 
der deugd laat alle menselijke deugden zien die er maar 
zijn en die opgepoetst moeten worden zodra er maar een 
vlekje op komt. Voor het oppoetsen moeten echter de 
aanvallers zo mogelijk worden geëlimineerd. Dit kan 
met de vijf hierboven genoemde attributen heel goed. 
De dictator zorgt dat een ander zijn mond houdt en doet 
hij hem toch nog open dan wordt de ander liefst uit de 
weg geruimd. De droomvrouw en de droomman die de 
liefde bedrijven haten elkaar als geen ander. Het seksen 
wordt ook pas interessant als de ander lijdt, iets wat bij 
Sartre goed te zien is als hij de jaloezie van de Beaver 
wil analyseren. Dan komt hij wel aan zijn trekken wat 
betreft het seksgenot.
Zij willen ook beiden graag anderen een bestaan geven, 
existentie. Daar doet Sartre dan nog een schepje pseudo-
psychische tederheid bij, en dan is hij eigenlijk God, die 
zorgt dat iedereen aan zijn trekken komt. Zij wanen zich 
beiden God, de fundamentalisten die leven volgens hun 
eigen goddelijke wetten. Ook al zeggen zij atheïst te zijn, 
zij zijn het niet. Ze kunnen wel denken dat ze atheïst 
zijn, maar hun levensstijl verraadt dat ze zich goddelijk 
voelen. Zij weten hoe ze het leven moeten leven op een 
goddelijke wijze, die strookt met het existentialistische 
ideaal. Het existentialisme is hun bijbel, waaruit ze de 
regels lezen waarnaar ze moeten leven. Het zijn strenge 
regels waar ze aan moeten gehoorzamen, neem het voor-
beeld van de vrijheid van het maken van keuzes in het le-
ven. Dat is een ijzeren wet die echt moet, Sartre kan daar 
niet omheen en De Beauvoir ook niet. Zij hebben zo 
hun eigen gevangenis gemaakt, die hen zonder pardon 
in het keurslijf drukt van hun eigen gedachtenwetten.
In deze rigoureuze wereld van de existentialistische bijbel 
en de wetten die daarin staan beschreven, zijn zij beiden 
meedogenloos ten opzichte van anderen. Want hun re-



de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 1, januari 2014

46

gels moéten worden uitgevoerd, de vrijheid is nummer 
één, en daar houden zij zich aan.
De roezen waarin mensen leven zijn bij Sartre en De 
Beauvoir zelfs aan de oppervlakte in hun leven waar te 
nemen: de cafeïneroes van de macht, de mescalineroes 
van de liefde, de opiumroes door de terreur waarmee 
anderen gedwongen worden hun vrije keuze waar te ma-
ken, de lsd-roes door de pseudopsychische tederheid, de 
alcoholroes van het sadomasochistische genot. Dit alles 
maakt dat zij denken vrijelijk de keuzes te maken die zij 
zelf hebben bepaald. Niets is echter minder waar.

De schijn van het existeren

Sartre is behoorlijk over het paard getild, hij vindt zich 
een Don Juán en ook met zijn intelligentie kan hij vrou-
wen veroveren door zijn mooie praatjes. Hij heeft ook 
een erg grote mond meegekregen toen hij in de wereld 
werd geworpen om tot bestaan te komen. Simone is een 
heel mooie vrouw, die mede door haar excellente ver-
standelijke vermogens indruk maakt op iedereen. Toch 
deert het haar niet als mensen wat beschadigd tevoor-
schijn komen als Sartre en zij hun lusten hebben bevre-
digd. Dan kan hij in ieder geval even zijn tijdelijke mo-
raal hanteren. Ook het feit dat Sartre scheel is, vertelt dat 
hij de wereld niet op de juiste manier bekijken kan. Hij 
heeft een vertekend beeld van hoe de dingen zijn. Later 
wordt hij zelfs blind, hij ziet helemaal niets van wat hem 
beweegt in een wereld waar de seksmaniak/fundamenta-
list de scepter zwaait. Hij is niet helder in zijn denken.

De indruk die Sartre opwekt door zijn doen en laten is, 
dat hij zijn hele leven een toneelstukje heeft opgevoerd, 
evenals dat bij Simone de Beauvoir het geval is. Zij staan 
als het ware te poseren voor anderen om zo een mooi 
portret te verkrijgen waar ze beeldschoon op staan zo-
als ze zijn, zij knap, hij intellectueel met een zeer scherp 
verstand, allebei sterk analyserend in alles, een voorbeeld 
van wat existentialisme zou kunnen zijn. Dat is de schijn-
wereld die zij ophouden naar elkaar en naar anderen toe. 
De werkelijkheid in hun lichaam ziet er anders uit. Daar 
staan ze elkaar naar het leven en genieten ze van elkaars 
zwakheden. Zij zijn de droomvrouw en de droomman 
uit de illusie van de mens die alleen maar leven voor seks, 
alleen dat. En die droom moet behouden blijven. Wie 
daar aankomt, wordt zonder mededogen uitgeschakeld. 
Hun leven is dus hard, absurd, meedogenloos, zonder 
pardon.

Zij kunnen onmogelijk transparant zijn naar elkaar want 
zij kennen de bron niet vanwaaruit zij leven. Zo is te zien 
hoe twee intellectuelen een schijnleven leiden dat in zijn 
ware aard grotendeels onbekend blijft bij het publiek, 
ook al propageren zij beiden transparantie in al hun doen 
en laten. Want het seksleven is niet bourgois, dat burger-
lijke waar zij zo’n hekel aan hebben en wat zij met hun 
denken uitbannen in hun bestaan. Het seksleven wat zij 
hebben is gewoon dierlijk, omdat seks nu eenmaal een 
nog dierlijk bewustzijn is in het menselijke lichaam. Bij 
de mens is het een vat vol tomeloze begeerten die nooit 
te stillen zijn en verlangens die nooit bevredigd worden. 
In geen enkel orgasme, ook al is het nog zo fijn.

Jean-Paul Sartre zegt: „Existentie gaat vooraf aan essen-
tie.” Waarmee hij wil zeggen dat een mens helemaal zelf 
bepaalt of hij een authentiek persoon wordt of niet. God 
bestaat voor hem niet, die kan niet begrepen worden met 
het verengde denken van een mens, het verengde denken 
van Sartre dus.
Albert Einstein had er meer kaas van gegeten toen hij zei: 
„Wat me echt interesseert is of God enige keuze had toen 
hij de wereld schiep”.
Einstein zoekt altijd, houdt dingen open, Heidegger 
doet dat ook. Sartre niet, alles is bepaald door hem. Hij 
is God, hij is hoogmoedig en leeft in een grootheidswaan 
met een seksuele waan. Zo blijkt zonneklaar dat Sartre 
leeft in het meest nauwe kokerbewustzijn wat er kan be-
staan bij een mens.
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René Magritte
Een surrealist vol poëzie en humor Tekst: Tanja Soes

Kunst

René François Ghislain Magritte is een Belgisch 
surrealistisch kunstschilder. Hij is geboren op  
21 november 1898 in Lessen (Lessines) in Wal-
lonië.

Magritte ontmoet zijn vrouw, Georgette Marie Florence Berger, als jong 
meisje van 12 jaar op de kermis in Charleroi. Zij is geboren op 22 fe-
bruari 1901 in Marcinelle. Het is een kortstondige ontmoeting maar 
hij vindt haar meteen heel leuk. Na zeven jaar ontmoet hij haar toeval-
ligerwijze weer in de winkel waar hij zijn schildersbenodigdheden koopt. 
Hij trouwt zijn geliefde in 1922. René is een agnost, Georgette blijft 
haar hele leven gelovig. Ondanks de verschillen zijn zij volledig op elkaar 
afgestemd.
Hij overlijdt in zijn huis in Jette op 15 augustus 1967 aan pancreaskan-
ker. Zij overlijdt in 1986 in dezelfde voormalige echtelijke woning.

Georgette, zijn muze tot in de dood

 Georgette is een knap meisje, zij wordt zijn model en muze. Hij 
blijft eeuwig verliefd op haar en zij op hem. Zij staat op heel veel van 
Magritte’s schilderijen afgebeeld als vrouwenfiguur. Hij is zelf meestal te 
zien met bolhoed. Zij beiden krijgen nooit kinderen, wel hebben zij al-
tijd hondjes, kleine keffertjes die Magritte laat opzetten als ze doodgaan.
Magritte is een enthousiaste, maar cynische en schuwe schaakspeler. 
Georgette, zijn geduldige muze speelt graag piano in de salon en terwijl 
zij speelt is hij aan het schilderen in de aangrenzende kamer. Hij gaat 
altijd gekleed als een bankier, schildert aan de eettafel en wil niet veel 
over zichzelf zeggen. Hij wil dat zijn werk er is zonder commentaar van 
hemzelf. Toch heeft hij, de weinige malen dat hij spreekt heel veel te ver-
tellen. Daarnaast zegt hij te houden van schokkende humor, sproeten, 

‘Als de droom
een vertaling is 
van het dagelijks leven, 
dan is het dagelijks leven 
ook een vertaling 
van de droom.’

René Magritte en Georgette Berger - 1920

René Magritte en Georgette Berger - 1929
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knieën, vrouwen met lang haar, de 
dromen van kleine kinderen en een 
jong meisje dat door de straat rent. 
Hij ziet zichzelf als een vermomd ge-
heim agent, een anoniem figuur. Zo 
beeldt hij zichzelf ook af op al zijn 
schilderijen. Als een mens die ergens 
er intuïtief weet van heeft dat hij 
zichzelf niet kent in zijn kern.

Manier van schilderen

Magritte schept er een genoe-
gen in om titels aan zijn schilderijen 
te geven die meestal niets te maken 
hebben met wat er op het schilde-
rij is te zien. Vaak zijn de titels ook 
door anderen gegeven, omdat hij ze 
zelf niet geeft aan een schilderij.
Het gordijn gebruikt hij sinds de 
twintiger jaren van de vorige eeuw in 
zijn werk. Met dit element probeert 
hij een krachtiger visueel en poëtisch 
element in te brengen in zijn afbeel-
dingen. Hij gebruikt heel gewone 
objecten om daarvan een poëtisch 
beeld te scheppen.
Zijn manier van schilderen is heel 
verfijnd, wat er voor zorgt, dat in 
feite onbestaanbare voorstellingen 
heel realistisch aandoen. Dat is het 
geval met zijn schilderijen waarbij 
huizen in een nachtelijk duister zijn 
gehuld en de lucht als zomers en hel-
der wordt geschilderd. 
Hij schildert vaak dingen die in el-
kaar overgaan, een plant waar een 
vogel uitkomt of een boom die een 
bladvorm heeft. Soms hangt een 
maan voor een boom, of er groeien 
dingen uit de grond die er normaal 
niet uit komen groeien.

Zijn wellicht meest bekende werk is 
een zeer realistisch geschilderde pijp, 
waaronder geschreven staat: ‘Ceci 
n’est pas une pipe,’ wat door hem 
‘La Trahison des Images’ (1928-29) 

of vertaald ‘Het bedrieglijke van de 
beelden’ wordt genoemd. Hij laat 
weten aan diegene die kijkt dat het 
geen echte pijp is, maar dat het gaat 
om een met olieverf beschilderd 
doek, een schilderij, en niet om een 
echte pijp. En dat diegene die vindt 
dat het een pijp is, niet ziet dat hij 
geschilderd is. Dat is een grappige en 
leuke manier om de kijker eraan te 
herinneren hoe het zit.

Poëtische verbeeldingen

Magritte zegt altijd dat hij geen 
thema’s hanteert. Er zijn dingen die 
zich in hem vormen en die tezamen 
iets laten zien. Het zijn poëtische 
uitingen waarbij kleuren zodanig 
worden gegroepeerd dat ze een dich-
terlijk maar gedisciplineerd beeld 
vormen met elkaar. De poëtische 
inhoud maakt symboliek overbodig. 
Hij schildert gedichten.
Zijn schilderijen verbergen niets, zij 
roepen wel een geheim op. Diegene 
die ze ziet vraagt zich af wat ze be-
tekenen. Maar ze betekenen niets, 
want geheimen betekenen helemaal 
niets, zij zijn niet te kennen. Bij 
René Magritte komen de beelden 
over hem, hij zoekt ze niet. 
Kort voor zijn dood schrijft Magritte 
een stukje in een brief aan Sarane 
Alexandrian - een Frans kunsthisto-
ricus en schrijver - dat aldus luidt:

‘Ik beschouw de schilderkunst als 
de wetenschap die kleuren zodanig 
naast elkaar zet dat hun gewone 
verschijning verdwijnt en dat er een 
dichterlijk beeld uit verrijst. Er zijn 
geen ‘onderwerpen’, geen ‘thema’s’ in 
mijn schilderijen. Het is een kwestie 
van zich beelden verbeelden waar-
van de poëzie dat wat geweten wordt 
weer opbouwt naar dat wat absoluut 
ongeweten en onkenbaar is.’

De altijd weer terugkerende belletjes 
zijn een onderdeel van zijn wereld. 
Zij zijn het geluid uit zijn jeugd, 
het geluid van de koudbloedige 
Belgische trekpaarden die belletjes 
op hun paardentuig dragen. Het 
geluid van de belletjes tinkelt door 
de stille nacht en verplaatst zich over 
lange afstanden als een magische, 
niet zichtbare muziek. De ‘grelots’, 
de tinkelbelletjes zoals hij ze zelf 
noemt,  verschijnen in zijn werk als 
mysterieuze bollen. Ze zijn één van 
de vele voorwerpen die Magritte ge-
bruikt om mensen te verwonderen 
en hen te blijven boeien.
Magritte legt in zijn schilderijen de 
nadruk op poëzie en mysterie, het 
raadsel van het leven en het bestaan. 
Toch verbergen ze niets, ze laten 
gewoon zien wat er is. Het is een 
magisch realisme waarvan hij zich 
bedient.

De volgende drie schilderijen 
dragen een bepaalde opbouw 

in zich van een scheppende cre-
atie, die in beginsel ongevormd en 
onzichtbaar is maar die in verschil-
lende stappen steeds meer zichtbaar 
wordt. Magritte heeft dit niet met 
opzet gedaan, het is meer iets wat 
zich voordoet bij het kijken naar 
zijn werk. Het kan een toevalligheid 
worden genoemd.
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La condition humaine - 1935

Collectie Simon Spierer, Genève, olieverf op linnen, 100 × 81 cm

Er zijn twee schilderijen met deze 
titel, dit schilderij is uit 1935.

Magritte speelt hier met tijd en 
ruimte, met dat wat wordt gezien 
en dat wat niet wordt gezien. Het 
niet ingelijste schilderij staande op 
een schildersezel lijkt een represen-
tatie van het erachter liggende zee-
gezicht. Een deel hiervan is echter 
voor de ondoorzichtige muur weer-
gegeven op het schilderij. De zee is 
dus ogenschijnlijk in de ruimte in 
de kamer en ook daarbuiten. 
Interessanter is echter wat het schil-
derij nog meer laat zien: het feit dat 
het leven van de mens vol geheimen 

is die hij niet kent. Hij denkt te le-
ven, maar hij leeft niet, hij denkt 
een zee te zien, maar het is een schil-
derij. Zo is de werkelijkheid van een 
mens, dat hij zichzelf en zijn leven 
niet kent, hij kent zijn bestemming 
niet. Alles is leeg, er is niemand en 
niets in die eenzaamheid van de 
waan, die toch een geheim verbergt 
van een zachte, dichterlijke schoon-
heid waar iedereen naar verlangt. 
Het schilderij licht wel een tipje 
van de sluier op, het geeft een ver-
langen naar een wereld, die anders 
is dan het dagelijks leven van de il-
lusie waarin de mens leeft. De on-

eindige zee van zijn waar alles uit 
voortkomt, het geuniversaliseerde 
bewustzijn van het zijn dat in tijd 
en ruimte is, is hier aanwezig met 
de zachte, tere rimpelingen van de 
creatie die zich aan het vormen is. 
Alles blijft stil, zowel de zee als het 
vertrek, het symbool van het fysieke 
lichaam. Alles is nog mysterieus, 
stil, wachtend op de eerste tekenen 
van een vorm, een wezen.
De duistere rinkelbel is verbonden 
met de zee, maar hij kan in zijn 
duistere vorm nog niet de klanken 
laten horen van de oneindigheid. 
Alles boeit in het beeld: de onein-
dige zacht rimpelige zee, het gele 
strand met zijn zand dat de illusie 
verbeeldt waarin ieder mens leeft, 
en de prachtige oranjekleurige vloer 
die de openheid van het lichaam 
verbeeldt voor nieuwe mogelijk-
heden. De zachtgrijze ronde muur 
vormt een geheel met het zand, 
net daar waar de schildersezel staat. 
Alles is vloeiend, alles beantwoordt 
nog aan de schoonheid van een cre-
atie die nog verborgen ligt in ruimte 
en tijd, hoewel hij ook al heel voel-
baar en dichtbij aanwezig is, mis-
schien in het eigen huis of lichaam.



de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 1, januari 2014

50

Mona Lisa (La Giaconda) - circa 1962

Privécollectie , gouache op papier, 35,2 × 26,2 cm.

Magritte heeft verschillende 
versies van dit schilderij ge-

maakt, iets wat hij vaak doet.

Het schilderij toont een imaginair 
venster dat deels op zee uitkijkt en 
dat omlijst is met oranjebruine gor-
dijnen. Net voor de gordijnen is een 
ander, strak gordijn te zien dat een 
wolkenhemel verbeeldt. De twee 
oranjebruine gordijnen worden 
door een koord bijeengehouden, 
ze zijn daardoor sierlijk geplooid. 
Het wolkenhemelgordijn is strak. 
Het staat vrij in de ruimte voor het 
venster, zodat het mogelijk is langs 
de heldere wolkenhemel heen naar 
de zee te kijken, waar de lucht inkt-
zwart tot grijsblauw is boven de 
horizon. Links staat de heldere rin-

kelbel, die met zijn vrolijke en toch 
tedere klank de roep van het onein-
dige in zich draagt. Het is de rinkel-
bel die met zijn tinkelende geluidjes 
de mens oproept tot worden. Het is 
alsof de gordijnen iets verbergen wat 
er al wel is, maar wat nog net niet 
zichtbaar is doordat de wolkenhe-
mel van het denken, die wel al hel-
der is, de dingen nog versluiert. De 
tegenstelling van de donkere voor-
grond naar de lichtende zee en de 
lichtende wolkenhemel is frappant. 
Dat zorgt ervoor dat de gordijnen 
heel vrolijk en lichtend aandoen, 
terwijl de bovenzijde en de onder-
zijde van het schilderij heel donker 
getint zijn. Het is als de vreemde, 
raadselachtige glimlach van Mona 
Lisa, die weet dat de wereld duister 

is, maar dat het licht gloort tussen 
de gordijnen door. De lichtgekleur-
de rinkelbel is gelieerd met de zee 
en draagt zijn melodieuze klanken 
over de wateren, de uitgestrektheid 
van het eeuwige en oneindige be-
wustzijn, waaruit de fysieke vorm 
geboren wordt.

Dit lichaam is een latere vorm van 
wat in het eerdere schilderij nog on-
gevormd aanwezig is. De gordijnen 
zíjn deze vorm Mona Lisa, zij zijn 
in feite zelf de glimlach. Doordat 
de twee oranjebruine gordijnen 
tegengesteld zijn gedrapeerd verte-
genwoordigen zij de geheimzinnige 
glimlach van La Gioconda, het is 
haar ondeugende humor waarmee 
zij de wereld om zich heen bekijkt. 
Een nog half verborgen, raadselach-
tige wereld. De gecreëerde vorm 
is nog niet als een lichamelijkheid 
aanwezig, maar als een poëtische en 
fysieke gordijnvorm die verbergt en 
boeit en dezelfde glimlach van be-
vreemding oproept als die van haar.
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La clairvoyance (The vision) - 1965

Privécollectie, gouache, kleurpotlood en pastel op papier, 42 x 29,5 cm.

Het geeft een schokje deze 
Venus van Milo te zien, zonder 

hoofd en draperieën. Zij staat daar 
in en voor een Méditerraans land-
schap met eilanden. Zij is omringd 
door op mirte gelijkende struiken, 
getooid met belletjes. Het is een 
beeld, maar zij doet heel vleselijk 
aan. Het is een levend lichaam. Dit 
beeld dat leeft is in feite een aanslag 
op alles wat er voor ideeën zijn over 
Griekse beelden. Vooral het vlese-
lijke lichaam roept een ongerijmd 
gevoel op. Het behoort van steen te 
zijn en niet van mensenvlees.
Het is een heel lieflijk beeld wat ver-
rijst boven de mirtestruiken aan de 
kusten van de blauwe zee met zijn 
heldere lilablauwe lucht. Alles is 

zacht en vleselijk, het lichaam dat 
uit de eeuwige en oneindige zee is 
verrezen wordt nergens door be-
dekt. Er zijn geen gordijnen, er is 
geen wolkenlucht die het lichaam 
deels of geheel verbergt. Niets is aan 
de verbeelding overgelaten. Daar 
staat zij, de vorm die in het eerste 
schilderij, La condition humaine, 
nog in voorbereiding is en in het 
tweede schilderij, Mona Lisa, met 
een vreemde, mysterieuze glimlach 
tot leven wordt gewekt. En hier is 
zij dan. Een vrouw in vol ornaat, 
staande tussen de rinkelende bel-
letjes die haar opgeroepen hebben 
tot worden vanuit een zee van on-
eindig en eeuwig bewustzijn. Alles is 
vol poëtische schoonheid, zowel in 

kleur als in vorm. Zonder draperie, 
zodat zij nog meer vleselijk wordt. 
Maar de wereld is een waanbeeld, 
ook hier moet het waanbeeld be-
stendigd worden en tegelijkertijd 
doorbroken. De Venus van Milo is 
levend maar ook niet. En hoewel 
zij levend is en dood tegelijkertijd, 
blijft zij toch boeien tot aan het ein-
de der dagen. Zij zal er altijd zijn, 
tot boven het universum waar alles 
is in verleden, heden en toekomst. 
Zij is geboren uit de zee, zij rijst op 
uit het schuim der zee en zij is de 
dochter van de zee, een levend beeld 
dat uitmunt door schoonheid en te-
derheid. Hier staat zij dan bij de wa-
teren waaruit zij is geboren, levend 
en levenloos, want vóór alles is zij 
een beeld, ogenschijnlijk gemaakt 
van vlees. Dat is het schokkende en 
onthutsende voor de kijker.

Zo wordt het gedicht van de ge-
boorte van een fysieke vorm 

verbeeld in de drie schilderijen van 
Magritte. Niet dat hij het zelf wist, 
zeker niet. Maar door zijn poëtisch 
gevoel en zijn manier van de dingen 
uitbeelden die surrealistisch wordt 
genoemd, blijkt hij eigenlijk een 
realist te zijn. Hij kent het geheim 
van de werkelijkheid niet. Ook hij 
leeft in de menselijke illusie maar 
toch vangt hij af en toe intuïtief een 
glimp op van een werkelijkheid die 
hij niet kent.
Deze intuïtieve beelden bestaan in 
hem, omdat hij luistert naar de tin-
kelbelletjes in zichzelf. Zo komen de 
beelden over hem, zoals hij vertelt. 
Intuïtieve beelden, die meer stroken 
met de werkelijkheid dan menigeen 
kan vermoeden.
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De Gleditsia
De nieuwe kwekerij

Sinds april 2013 is de kweektuin uitgebreid. De zoveelste uitbreiding van de 
laatste jaren. Was het eerst een overzichtelijk stukje grond van 5 bij 10 meter, 
in 2009 wordt hij tweemaal zo groot, een kleine uitbreiding dus, maar in 2011 

wordt hij wel driemaal zo groot. En in 2013 wordt de kweektuin weer aangepakt. Nu 
is het een nog omvangrijkere operatie. Alle rododendrons gaan weg en het stuk grond 
loopt nu aan de noordzijde vanaf de voorraadtuin langs het Strelitziapad met een 
bocht tot aan de Blauweregenlaan. De Gleditsia triacanthos wordt geheel opgenomen 
in de tuin. Aan de andere zijden blijft alles gelijk.

Van klein naar groot

Wat steeds weer opvalt bij het 
vergroten van de kweektuin is, dat 
goti’s niet weten wat ze er allemaal 
in moeten zetten. Voor hen is het 
veel en veel te groot, ze doen hun 

gota liever in een klein tuintje. Dat 
is overzichtelijk en goed te onder-
houden, hoewel dat laatste ook niet 
altijd opgaat. Het kleine kweek-
tuintje zag er niet uit, het stond vol 
onkruid en de planten kregen haast 

geen gelegenheid om te groeien. Nu 
wordt alles groots aangepakt, ook 
bomen kunnen in de Gleditsia een 
plaatsje krijgen om sterk en stevig te 
worden voordat ze in het bos wor-
den uitgezet. De goti’s die hun gota’s 



de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 1, januari 2014

53

in het bos doen hebben zo’n plek 
ook nodig. Tot nog toe worden de 
jonge bomen altijd in potten neer-
gezet. Dat is niet ideaal, het is voor 
hen gezonder om in de volle grond 
wat volwassener te worden. Was de 
kweektuin altijd voornamelijk voor 
de goti’s van de tuinen bestemd, nu 
zal er dus samenwerking worden ge-

vraagd om de kweektuin verder te 
brengen. Het hele stuk grond wordt 
afgezet met gaas en hekjes, zodat 
konijnen er in ieder geval niet in 
kunnen. Misschien dat reeën zich 
er ook niet in zullen wagen, als er 
voortdurend goti’s aanwezig zijn in 
deze tuin.

Verdeeldheid

Ook hier speelt verdeeldheid 
vanaf het begin een rol. De goti’s 
van het bos en de goti’s van de tui-
nen willen per se ieder hun eigen 
plek hebben. De eerste naamge-
ving is dan ook tekenend. Er is een 
boomkwekerij en een kweektuin. 

Daar komt meteen ruzie van. Want 
waar houdt de boomkwekerij op en 
waar begint de kweektuin? En wie 
moet er wieden, want het zaad van 
het onkruid waait alle kanten heen. 
Om een eind te maken aan alle geru-
zie wordt de naam Gleditsia aan het 
hele stuk tuin gegeven. En er wordt 
ook van hogerhand beslist, dat ie-

dereen alles mag gebruiken, alleen 
worden bomen, struiken en planten 
apart gehouden. Bovendien wordt 
de hele Gleditsia door beide afde-
lingen onderhouden. In de praktijk 
gebeurt dat niet zo, de goti-tuiniers 
onderhouden alles wat planten be-
treft en de bosgoti’s onderhouden de 
bomen. Na dit gekrakeel is de oor-
log verstomd, het is rustig gewor-
den in de Gleditsia. Alles wat hier 
is gebeurd is alweer vergeten, maar 
het heeft wel laten zien hoe mensen 
gesteld zijn op hun eigen grond en 
dat ze net als boeren, geen stukje 
willen prijsgeven aan anderen. De 
oorlog om grond heeft hevig gewoed 
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en dat zit in mensen ingebakken. 
De boeren in hen willen nog geen 
kruimel aarde gunnen aan anderen. 
Redelijkheid is hierbij ver te zoeken, 
de boeren staan keihard tegenover 
elkaar en geven geen duimbreed toe. 
Alleen hogerhand kan ingrijpen, 
naar anderen wordt niet geluisterd.

Het tuingedeelte

De tuin ziet er in augustus 
heel leuk uit. Is er op de rest van de 
Pauwekroon niet zo veel te beleven 
aan bloemenpracht, de meeste plan-
ten zijn verdroogd door te weinig 
sproeien, hier is de bloemenpracht 
volop aanwezig. Aan de rechterzijde, 
de kant van de tuinen, staat er heel 
veel in bloei. Er bloeien zelfs rozen, 
wat in het rosarium niet het geval is. 
Daar bloeit geen enkele roos, vanwe-
ge gebrek aan water. Er is daar nooit 
gesproeid. Hier in de Gleditsia wordt 
in de zomer iedere dag een half uur 
gesproeid. Het resultaat is prachtig. 

De rozen bloeien uitbundig, er staat 
Coreopsis verticulata, riddersporen, 
Verbena en allerhande struikgewas. 
Buxus en lavendel staan er goed bij 
omdat ze nu eens gesnoeid zijn en 
niet tot lange kale staken zijn uitge-
groeid. Twee soorten Leptinella staan 
er mooi groen bij, terwijl ze elders 
staan te verdrogen. Het frisse groen 

en de vele bloemen steken fleurig af 
tegen het bos op de achtergrond. De 
oorlog is verdreven door bloemen 
en fris groen, er is niets meer te be-
speuren van onenigheid en ruzie, 
moordzucht en kwaadheid. Alles is 
nu pais en vree in deze tuinafdeling. 
De goti’s die dit gedeelte verzorgen 
voelen zich er prettig. Het is er ook 
rustig en dat geeft goede mogelijk-
heden om eens contact te zoeken 
met de tutorsuprolo, die altijd in 
de weer is om de dingen zodanig te 
doen dat er duidelijk wordt hoe een 
mens in elkaar zit, materieel en psy-
chisch gezien.
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Het bomengedeelte

In dit deel van de Gleditsia 
staat de Gleditsia triacanthos. Het 
is al een tamelijk grote boom, die 
al jaren in de verdrukking heeft ge-
staan tussen ander geboomte en ro-
dodendrons. Nu staat hij opeens vrij 
en omdat hij vrij oppervlakkig wor-
telt, moet worden voorkomen dat 
er in zijn wortels wordt gestoken. 
Er is daarom een grote boomspie-
gel rondom hem gemaakt, die in-
gezaaid is met margrieten. Dat staat 
beeldschoon en niemand haalt het 
in zijn hoofd om hier te gaan spit-
ten of schoffelen. Alles is bezet met 
de witte margrieten die het erg naar 
hun zin hebben onder de Gleditsia 
triacantos, die in het Nederlands 
de vreemde naam heeft gekregen 
van ‘valse christusdoorn’. Dit van-
wege de enkele stekels die hij heeft. 
Rondom hem is een stenen muurtje 
gelegd.
Er vlak naast is een afgezaagde 
boomstronk die zo gelaten is om 
als stoel te dienen of als een moge-
lijkheid om een plant op te zetten. 
Van deze laatste mogelijkheid is een 
dankbaar gebruik gemaakt. Er staat 
een Schefflera arboricola ‘Gold’ op die 
stronk, die daar zijn takken elegant 
uitspreidt en zijn goudkleurig bont 
blad laat zien. Er staan al een aan-
tal Rhus typhina geplant en aan de 
voorzijde groeit uitbundig een aan-
tal stekken van de Cornus sanguinea 
‘Midwinter Fire’.
Een aantal beukjes en naaldbomen 
staan er ook, ze zijn te klein om 
ze op de foto te kunnen zien. De 
Gleditsia ademt rust uit en omdat 
ook hier gesproeid wordt staat alles 
er goed bij.

Rondom

Rondom de Gleditsia zijn 
wat eenjarige zonnebloemen gezet, 
de Helianthus annuus, maar ook 
de Dianthus barbatus staat aan de 
rand. Er zijn blijkbaar zoveel plan-
ten van, dat ze overal zijn neergezet, 
ook hier. Er is niet bekeken of het 
allemaal wel past, en of het ook de 
bedoeling is weer een tuin om de 
Gleditsia te maken. Het streven is 
om zo weinig mogelijk tuin te heb-
ben en daardoor zo weinig mogelijk 
onderhoud te hoeven doen. Op de 
achtergrond staan de spirea’s die 
‘Klein Zwitserland’ opsieren, een 
stukje grond dat zo is genoemd 
vanwege het berg en dal effect wat 
er is. De spirea’s verdonkeremanen 
de achterkant van Vitaliteit wat, de 
houtopslag die aan de achterzijde 
gebruikt wordt om van alles en nog 
wat op te slaan, maar vooral palen 
en gaaswerk.
De gehele noordkant van de 
Gleditsia wordt omzoomd door een 
heuvel waar Potentilla op staat met 
daarachter de naaldbomen van het 
bos. Het is een heuvel die ontstaan is 
toen er grasplaggen zijn weggehaald 
om de kweektuin in orde te brengen.

Onderhoud

De gota onderhoud van de 
kweektuin was voorheen een moei-
zaam gebeuren. Er was nooit tijd 
om in dit uithoekje bezig te zijn. De 
kweektuin ligt wat buiten de tuin-
routes, hoewel hij wel opgenomen is 
in het schema tuinonderhoud. Altijd 
lag deze kweektuin er rommelig bij, 
niets is op rijen gezet, er kan dus 
moeilijk worden geschoffeld. Dat 
geeft ergernis en kwaadheid. Er werd 
ook van alles ingezet waar niemand 
meer naar omkeek.

Nadat de Gleditsia is aangelegd is 
dit allemaal veranderd. De goti’s van 
de bomen voelen zich hier thuis en 
zijn er vaak te zien. Maar ook de 
goti’s van de tuin ervaren de plek nu 
als rustgevend en diegene die deze 
plaats onderhoudt voelt zich er thuis 
en gaat er graag heen. De Gleditsia 
triacanthos doet daar veel aan. Hij 
waakt over de tuin en zorgt voor een 
toestand waarbij er de regelmaat is 
van de verzorging, zonder dat dit 
een robotachtige toestand wordt. 
Hij zendt zijn energie en straling uit 
naar de goti’s die daar bezig zijn en 
laat hen voelen dat de lila zon boven 
de Pauwekroon met zijn licht aan-
wezig is.

Dat alles zorgt dat de Gleditsia een 
tuin is waar de dingen leven en waar 
planten en bomen voor het eerst er 
gewoon mogen zijn.
Een gota in de Gleditsia is voeding 
voor de psyche en voor het lichaam 
van de goti’s die daar bezig zijn.
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Feest
door François Deconinck

Feesten zijn aan mij niet besteed - meestal heb ik wat 
leukers te doen. Aan sommige plichtplegingen kan 

ik me evenwel niet onttrekken. Vandaag viert het insti-
tuut waar ik werk een feestje, omdat het 25 jaar bestaat. 
Als docent ben ik al jarenlang verbonden aan deze op-
leiding. Daarom kan ik het niet maken om afwezig te 
zijn. De opleiding zou een flater slaan als de gasten - stu-
denten en alumni, maar ook collega’s van aanverwante 
opleidingen - massaal acte de présence geven en het eigen 
docentenkorps niet. Dus zit ik om 17:30 uur braaf in de 
collegezaal waar het officiële gedeelte van het programma 
begint. Nu ik er toch ben, probeer ik er ook iets aardigs 
van te maken. Is er nog iets spannends te beleven? Ik 
houd mijn ogen en oren open.

In het hoger onderwijs loop ik alweer een aantal jaar 
mee. De collega’s ken ik inmiddels van haver tot gort. 

Ik herken ze al aan silhouetten in de verte, trippelende 
voeten op de gang, een lach in een volle kantine. Dat de 
opleidingsmanager - als enige  - haar tekst van blad af-
leest, verrast me dan ook niet. Zij doet dat altijd. Daarin 
is in de loop der jaren helemaal niets veranderd. Zou het 
komen omdat zij altijd achter een bureau zit en nooit 
lesgeeft? Of leest ze van blad omdat ze dat altijd doet, uit 
gewoonte? Hoe het ook zij, bij een feestelijke gebeurte-
nis is een beetje spontaniteit welkom. Gelukkig spreken 
de docenten die na haar het woord voeren, voor de vuist 
weg.

De serieuze noot in het programma bestaat uit de 
presentatie van een onderzoek naar het werkveld 

waarin de alumni van de opleiding terecht zijn gekomen. 
De meesten van hen hebben een baan gevonden die hun 
bevalt, maar slechts een enkeling is terechtgekomen in 
het beroep waarvoor hij is opgeleid. De bevindingen 
worden op ernstige toon uitgesproken, maar ik zie de hu-
mor ervan wel in. De bureaucratisering in het onderwijs 
slaat elk jaar verder door. Ik mag niet voor de klas staan 
als ik de leerdoelen van de les niet vooraf heb vastgelegd 
en heb aangegeven op welke wijze zij passen in compe-
tenties die de studenten in het loop van het curriculum 

dienen te verwerven. Voor ik aan de eerste les van een 
cursus begin, moet ik het afsluitend tentamen al heb-
ben vastgesteld, conform een gevalideerde toetsmatrijs, 
en uiteraard na intensief overleg met collega’s. Het hele 
curriculum is dichtgespijkerd, vrijheid en creativiteit in 
het lesgeven zijn bij voorbaat lamgelegd. En zie, de voor-
beeldig opgeleide professional vindt na zijn diplomering 
werk in sectoren waarvoor hij nooit is opgeleid. De we-
reld zit verrassend in elkaar. Ik ben daar zelf trouwens 
ook een voorbeeld van. Ik geef les in een vak dat ik zelf 
nooit heb gestudeerd. Het kan officieel helemaal niet, 
maar ik doe mijn werk naar behoren. Niemand heeft in 
de gaten dat ik geen relevante opleiding heb genoten.

De presentatie van een boekje is onbedoeld het hi-
larisch hoogtepunt van het feest. Een vierdejaars-

studente heeft het sympathieke initiatief genomen om 
een boekje te schrijven met interviews met alumni. Het 
is een aardigheidje, maar ze maakt er een geweldig spek-
takel van. Ik word getrakteerd op een show als worden 
de Oscars uitgereikt. Het dankwoord is zo uitgebreid, 
dat het lijkt alsof de studente zelf niets heeft bijgedragen 
aan de totstandkoming van het boekje. Iedereen die haar 
te woord heeft gestaan, bedankt ze. Luid applaus vanuit 
de zaal volgt. De opleidingsmanager die het geld voor de 
uitgave fourneerde, krijgt een bedankje - en applaus van 
de zaal. De collega die de teksten heeft geredigeerd, deelt 
in de eer. Applaus. Degene die het boekje heeft opge-
maakt, verdient een grote pluim. Applaus. Telkens wan-
neer de zaal denkt dat nu toch echt iedereen is bedankt, 
verrast de schrijfster met weer een nieuwe naam. Even 
denk ik dat de sketch is ingestudeerd, maar de auteur 
bedoelt het allemaal bloedserieus. Het boekje wordt stuk 
geklapt. Er blijft niets meer van over. Applaus, daar is 
het blijkbaar allemaal om te doen. Even in het licht staan 
voor een volle zaal toeschouwers die zich de blaren in de 
handen klappen. Dat is heel leuk om eens mee te maken 
voor een auteur als ik zelf ben. De presentatie van mijn 
volgende boek zie ik opeens heel anders voor me dan ik 
me die eerst voorstelde. Dankzij dit verplichte feest zit ik 
echt op de klavers.
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Aung San Suu Kyi
De politiek van de extreme geweldloosheid

Tekst: Tanja Soes

Politiek

Op dit moment is zij de zeer populaire Myanmarese po-
litica die een prominente plaats inneemt in de regering 
met haar oppositiepartij, de NLD. Alle ogen zijn veelal 
op haar gericht, zij is diegene die voor de Myanmarezen 
het symbool is van vrijheid en vooral van onbevreesdheid 
voor iedere dictatuur. Zij vertegenwoordigt de stem van 
het volk dat roept om mensenrechten, zowel in Birma als 
in heel de wereld.
Pas in 2010 kan ze zich weer vrij bewegen na jarenlange 
opsluiting in haar eigen huis. In mei 2012 verlaat ze voor 
het eerst weer het land om wereldleiders te ontmoeten. 
Deze reis wordt ook benut om haar de talloze prijzen uit 
te reiken die zij door haar huisarrest nooit in ontvangst 
heeft kunnen nemen.

Aung San Suu Kyi maakt op 6 juni 2013 haar voorne-
men bekend zich kandidaat te stellen voor het president-
schap in Birma in 2015.

Jeugd

Aung San Suu Kyi wordt op 19 juni 1945 in Rangoon 
geboren als dochter van de Birmese leider en verzetsheld 
Bogyoke Aung San en zijn vrouw Daw Khin Kyi. Ze is 
twee jaar oud als haar vader wordt vermoord door een 
jaloerse politieke rivaal. Haar moeder is een energieke 
vrouw, die dol is op haar kinderen en haar geboorteland. 
Suu Kyi blijft in Birma tot haar vijftiende jaar. Zij en 
haar twee broers gaan vervolgens met hun moeder mee 
als deze als ambassadeur in India wordt benoemd. Khin 

Aung San Suu Kyi  oktober 2013
 Foto: Wikimedia Commons, Claude Truong-Ngoc

In Myanmar is sinds begin 2011 formeel een einde 
gekomen aan de militaire dictatuur die sinds 1962 het 
land in haar greep heeft gehad. De vrouw die sinds 
1988 betrokken is bij de acties om de vrijheid weer 
terug te geven aan de bevolking is Daw Aung San Suu 
Kyi, een naam die wordt uitgesproken als aaoeng san 
suu tchie . Het toevoegsel ‘daw’ betekent letterlijk ‘tante’ 
maar in combinatie met haar naam heeft het de betekenis 
van ‘mevrouw’ of ‘dame’. Zij heeft haar privé-leven met 
een man en twee kinderen opgegeven om te strijden voor 
de bevrijding van de strenge en meedogenloze dictatuur, 
die haar door huisarrest op te leggen zelfs belette haar 
zieke man nog te ontmoeten voordat hij stierf.
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Kyi blijft ook ambassadeur in India na de militaire staats-
greep in Birma van 1962. Het bewind wil haar buiten de 
landspolitiek houden, ze wantrouwen haar populariteit 
als vrouw van een beroemd verzetsheld.
Suu Kyi volgt onderwijs in India en ze krijgt de opvoe-
ding van de hogere klasse, waar ze naast de studie leert 
naaien, borduren, bloemschikken, pianospelen en paard-
rijden.
Als jong meisje leest Suu Kyi veel literatuur en detecti-
ves. Ze is hevig geïnteresseerd in het leven van politieke 
leiders zoals Gandhi.
Ondertussen merkt ze in India, dat haar vaderland in 
feite in een zeer armoedige en achtergebleven toestand 
verkeert. Net als haar vader is ze begaan met haar land 
en ze is vastbesloten om te proberen Birma op een hoger 
niveau van welvaart te brengen. Zijn ideaal is niet uit 
haar hoofd te branden.
In 1964 gaat ze in Oxford politicologie, filosofie en eco-
nomie studeren, studies die haar niet boeien en die ze 
met matig resultaat voltooit.
Heel haar leven wordt bepaald door een rode draad die 
haar altijd doet herinneren aan het feit dat zij de dochter 
van haar vader is. Als eerste punt op de agenda van haar 
leven staat dat ze het werk dat haar vader begonnen is, 
wil afmaken. „Ik zal nooit kunnen vergeten wiens doch-
ter ik ben,” zegt ze dikwijls.

Aung San, haar grote voorbeeld

De vader van Aung San Suu Kyi is de legendarische re-
volutionair Aung San. Deze kleine, pezige man met een 
enorm doorzettingsvermogen wordt aan de universiteit 
van Rangoon de leider van de revolutionaire nationalis-
ten. Het land Birma is al sinds 1885 onder Brits gezag. 
Het is een klein deeltje van de strak gestructureerde ko-
loniale mogendheid die Engeland vertegenwoordigt. In 
het begin van de Tweede Wereldoorlog zoekt Aung San 
steun bij de Japanners. Hij krijgt een militaire opleiding 
en vormt in het geheim de Burma Independence Army, 
een leger dat onder leiding van de Japanners een einde 
moet maken aan de Britse overheersing. Maar Aung San 
krijgt op tijd in de gaten dat ook de Japanners Birma in 
hun machtsstructuur willen inbouwen. In 1944 zoekt hij 
contact met de geallieerden en precies op het beslissende 
moment wisselt hij van kamp. De Japanners worden ver-
slagen en met de Engelse regering bedisselt hij de onaf-
hankelijkheid van Birma.

Aung San wordt de onbetwiste en enorm populaire lei-
der van het land. In volle voorbereiding op de onafhan-
kelijkheid van 1948 wordt hij echter op 19 juli 1947 
door een groep terroristen vermoord en bijna de hele 
partijleiding met hem.

Huwelijk 

In Engeland leert Suu Kyi haar man kennen, de 
Engelsman Michael Aris, een specialist in de Tibetaanse 
taal en cultuur. Terwijl hij nog leraar is van de kinderen 
van de koninklijke familie in Bhutan, trekt zij voor drie 
jaar naar New York, waar ze werkt voor de Verenigde 
Naties, in de administratie van de toenmalige secretaris-
generaal, haar landgenoot U Thant. 
De passie van Michael voor Bhutan is groot en in Suu Kyi 
vindt hij zijn grote liefde voor het Oosten belichaamd. 
Beiden zijn vol van de liefde voor elkaar. Als hij haar ten 
huwelijk vraagt stemt zij daarmee in op één voorwaarde: 
mocht haar land haar ooit nodig hebben, dan volgt zij 
die weg. Haar man is allang blij dat zij toestemt en zij 
trouwen op 1 januari 1972 in Londen.
Ze krijgen twee zonen: Alexander (1974) en Kim 
(1977). Ze maken samen vele lange reizen en verblijven 
ook regelmatig in andere landen, zoals Bhutan en Japan. 
Uiteindelijk vestigen zij zich opnieuw in Oxford waar 
Aris probeert een academische carrière uit te bouwen. 
Suu Kyi stort zich in de rol van huisvrouw en moeder, 
wat haar goed afgaat. Zij kan ook heel exquis koken.
Zij tart haar geëmancipeerde vriendinnen door gewoon 
de overhemden van haar man te blijven strijken, zijn 
sokken te wassen en het huis zelf schoon te houden.

Alles is pais en vree tot zij in 1988 opeens door een tele-
foontje wordt opgeschrikt op een rustige avond die zij en 
haar man lezend doorbrengen. Haar moeder heeft ver-
zorging nodig, zij heeft een beroerte gekregen. Zij neemt 
het vliegtuig en gaat naar het ziekenhuis om haar te be-
zoeken. Michael is angstig, hij is bang dat haar iets zal 
overkomen. En terecht, want zij kan zich niet onttrekken 
aan het woelige politieke gebeuren dat vlak bij het zie-
kenhuis plaatsvindt. Doden en gewonden worden daar 
binnengebracht, slachtoffers van de militaire junta. Zij 
kan zich niet meer onttrekken aan haar politieke doel, zij 
gaat er in mee. Haar man is bang dat Suu Kyi vermoord 
zal worden zoals haar vader. Uiteindelijk keert zij niet 
meer terug naar de echtelijke woning, zij krijgt huisarrest 
opgelegd zonder mogelijkheid van bezoek vanwege haar 
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bemoeienis met de oppositie in het land. In de lange tij-
den van huisarrest kan hij haar slechts twee keer bezoe-
ken. Hij wordt een onderdeel van het Birmese verzet, 
juist omdat zijn vrouw daarin een grote rol speelt. Hij 
heeft zijn eigen rol daarin, waarbij hij politici probeert 
te beïnvloeden zodat zijn vrouw vrij zal komen, echter 
tevergeefs. Het boek wat zij aan het lezen is als het beslis-
sende telefoontje komt bewaart hij op zijn computer. Hij 
probeert wanhopig haar beeld levend te houden door de 
muren te versieren met de certificaten van de vele prij-

zen die zij heeft gekregen. En boven zijn bed hangt hij 
een levensgrote foto van haar op. Altijd leeft hij in angst, 
een spanning die bijna onverdraaglijk is. Het is niet uit 
te sluiten dat de prostaatkanker waar hij later aan sterft 
veroorzaakt is door continue spanning. Steeds vreest hij 
dat Suu Kyi dood is, en hij leeft weer op als hij hoort 
dat sommige voorbijgangers bij haar woning die tot ge-
vangenis is geworden, de klanken horen van haar piano. 
Maar als de Aziatische grote vochtigheidsgraad ook de 
piano tot zwijgen brengt, is tevens dit teken van leven 
verdwenen.
In 1995 krijgt Michael onverwachts een telefoontje van 
Suu Kyi. Ze is in de Engelse ambassade. Michael en de 
jongens krijgen een visa zodat ze haar kunnen bezoeken. 
Als Suu Kyi haar jongste zoon ziet, geeft ze toe dat ze 
hem niet herkend zou hebben als ze hem op straat zou 
tegenkomen. Ze omhelzen elkaar allemaal onstuimig.
Door het huisarrest in eenzaamheid en haar betrokken-
heid bij de politiek is ze niet meer de huisvrouw van 

voorheen. Het is voor haar duidelijk dat ze niet meer 
teruggaat naar Oxford. Ze is een geharde vrouw, die ze-
ker is van haar beslissingen. Ze blijft in Birma, ook al 
zal ze gescheiden van haar familie moeten leven. Zij is 
een vrouw van staal geworden, een ijzeren dame die zich 
door niets van haar vermeende taak laat afbrengen.
Haar jongens verwijten haar niet dat zij hen in de steek 
heeft gelaten, wat veel kinderen wel zouden doen. Als 
hen gevraagd wordt of zij het niet keihard vinden wat 
hun moeder doet antwoorden zij eenvoudigweg: „Ze 

deed wat ze moest doen.” Suu Kyi zelf wil nooit iets zeg-
gen over haar kinderen. Ofschoon ze heeft toegegeven 
dat ze in de donkerste uren belandde als ze vreesde dat de 
jongens haar nodig hadden. „Als moeder was het loslaten 
van mijn zoons het grootste offer,” vertelde ze ooit in een 
interview met Alan Clements. 

Het bezoek van 1995 is de laatste keer dat ze elkaar zien. 
In 1998 krijgt Michael prostaatkanker. Hij belt zijn 
vrouw en vraagt een visum aan. Hij krijgt het nooit. Ook 
bekende personen zoals de paus en president Clinton 
vragen de Birmese regering om een visum te geven, maar 
niets mag baten. Uiteindelijk komt een belangrijk mili-
tair Suu Kyi bezoeken. „Natuurlijk kunt U afscheid ne-
men van Uw man,” zegt hij. „Maar dat moet U wel doen 
in Oxford.” 
Suu Kyi komt nu voor een dwingende keuze te staan. Na 
tien jaar gescheiden leven zal ze moeten kiezen tussen 
haar land en haar familie. Ze vindt het verschrikkelijk, 

Aung San Suu Kyi met haar echtgenoot Michael Aris en eerste zoon Alexander in 1973
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want ze weet dat als ze Birma verlaat ze er nooit meer 
terug zal keren. Ze zal als banneling moeten leven, voor 
altijd.
De zaak waar ze beiden zoveel voor hebben opgeofferd, 
zal dan voor niets zijn geweest.
Ze realiseert zich dat ze Michael, haar grote liefde, nooit 
meer zal zien. Op dat dramatische moment trekt ze een 
japon aan in Michaels favoriete kleur, doet een roos in 
haar haren en gaat dan naar de Engelse ambassade. Daar 
laat ze een filmpje voor hem maken met haar afscheids-
woorden voor hem. Zij vertelt hem dat zijn liefde voor 
haar de vaste grond onder haar voeten is geweest, al die 
jaren. Dit filmpje is naar het buitenland gesmokkeld 
maar het komt pas aan als Michael net twee dagen daar-
voor is overleden.

Geweldloosheid is slechts 
een andere vorm van oorlog

Toch is de opoffering van de familie Aris niet voor niets 
geweest. Want in 2010 kan zij zich verheugen in het feit, 
dat zij de overgang kan meemaken van een dictatuur 
naar een meer vrij bewind. De droom van Suu Kyi en 
haar man Michael over de democratie van Birma kan nu 
misschien verwerkelijkt worden, ook al is er nog steeds 
geen werkelijke democratie in Birma. 

Geweldloosheid

Suu Kyi heeft zich altijd afgevraagd wat ze voor haar land 
kan doen, ook in de lange periode die ze buiten Birma 
doorbrengt. Ze heeft het gevoel dat haar volk haar ooit 
zal roepen. Dit verwoordt ze in de talloze brieven die 
ze aan haar toekomstige man schrijft terwijl zij in New 
York, hij in Bhutan werkt. ‘Ik vraag je maar één ding’, 
schrijft ze, ‘dat jij, als mijn volk me nodig heeft, mij helpt 
dat ik mijn plicht kan doen... Zou je dat heel erg vinden 
als zich zo’n situatie voordoet? Ik weet niet hoe waar-
schijnlijk het is, maar er is een mogelijkheid...’ En die 
situatie is er, als ze in 1988 naar Rangoon terugkeert om 
haar moeder te verzorgen. Opeens is ze verwikkeld in de 
politieke strijd. De bloedige confrontatie tussen de junta 
en de Birmanen ontrolt zich voor haar ogen in het zie-

kenhuis waar haar moeder wordt verpleegd. Op dat mo-
ment komen de dictatoriale eigenschappen die ingebak-
ken zijn in haar lichaamselektronen haar goed van pas.

Op 15 augustus 1988 treedt ze voor het eerst in de open-
baarheid door een open brief te schrijven aan de militaire 
regering waarin zij zowel deze als de demonstranten op-
roept om af te zien van geweld. Zij stelt een stappenplan 
voor om een meerpartijenstelsel in te voeren. In die geest 
sprak zij op 26 augustus 1988 tijdens een demonstratie 
in Rangoon een half miljoen mensen toe. Vele openbare 
optredens volgen.
Suu Kyi’s belangrijkste wapen in de strijd tegen de mi-
litaire junta is de geweldloosheid. Ze dringt de geweld-
loosheid ook aan haar partijleden op als een dwingende 
eis. Deze tactiek wordt ook wel eens ‘de strategische ge-
weldloze strijd’ genoemd. Over het onderdrukte Birmese 
volk schrijft Suu Kyi in een essay Freedom from Fear in 
1990: ‘We zijn misschien rustig als water in gekomde 
handen, maar waren we maar als glassplinters in gekom-
de handen’. Dit zegt dat agressie toch niet vreemd is aan 
Suu Kyi, ze is er vertrouwd mee. Haar vader was generaal 
en heeft de onafhankelijkheid van Birma met wapens en 
een uiterst handige diplomatie bereikt. Zijn dochter is 
ook een generaal en oorlogvoerster, ze eist van haar par-
tijleden een grote zelfdiscipline om niet toe te geven aan 
de verleiding om geweld te gebruiken. De geweldloos-
heid beschouwt ze als een noodzaak om het morele gelijk 
aan haar kant te krijgen. Dat gelijk heeft ze altijd gekre-
gen van de hele wereld, getuige haar roem en de vele 
prijzen die ze in ontvangst mocht nemen. Daarin is ze 
even handig als haar vader, ze kan de mensheid bespelen 
en deze met een vriendelijke glimlach dwingen te doen 
wat zij wil. Hoe zoet is de smaak van de macht voor haar, 
voor Suu Kyi, die nu kan laten zien wat zij voor capaci-
teiten heeft op het politieke terrein van macht.
Uit haar handel en wandel blijkt dat geweldloosheid 
slechts een andere vorm is van oorlog. Een oorlog die 
geen oorlog lijkt te zijn, maar het wel is. Zo kan de lijf-
spreuk die ze heeft op haarzelf worden toegepast als ze 
zegt: „Soms denk ik dat een democratie die een parodie 
is gevaarlijker is dan een ijzeren dictatorschap, omdat het 
mensen een kans geeft om er niets aan te doen.” 1

1 Sometimes I think that a parody of democracy could be 
more dangerous than a blatant dictatorship, because that gives 
people an opportunity to avoid doing anything about it.
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De bloemen in het haar zijn de finishing touch in haar 
verschijning. Haar glimlach is er altijd. Het is de glim-
lach van het lief en kwaad zijn tegelijkertijd, het is de 
glimlach van de dictatuur die er altijd is, verborgen ach-
ter het schijnmasker van de lieflijkheid. Ook haar frêle 
gestalte helpt mee om dit beeld van geweldloosheid op 
te houden. Maar het is schijn, het is een masker. Suu Kyi 
is het levende voorbeeld van een vrouw, die geniet van 
haar macht, een vrouw die leeft in de illusie van de psy-
chische tederheid, die vol zachtheid is en kostbaarheid, 
fijnzinnig en lief. Maar achter dat schattige masker leeft 
een dictator die keihard is en die ten koste van alles zijn 
doelen wil bereiken. Onder het mom van democratisch 
te werk te gaan dicteert Suu Kyi haar partij om precies te 
doen wat zij wil. Daar is geen ontkomen aan.

Politiek

Na de dood van haar moeder gaat Suu Kyi schoorvoe-
tend in de politiek. Ze leidt de National League for 

Democracy (NLD) opgericht op 24 september 1988. 
In 1990 behaalt de partij een klinkende verkiezings-
overwinning: 393 parlementszetels van de 485, goed 
80% van de stemmen. Maar de generaals laten de de-
mocratie niet toe en de hele partijleiding wordt gevan-
gen gezet. Partijleden die nog niet zijn opgepakt krijgen 
het zwaar te verduren. Suu Kyi krijgt huisarrest in haar 
villa in Rangoon aan de University Avenue 54, aan het 
Inyameer. Twee keer wordt het huisarrest opgeheven, 
maar weer ingetrokken. Zo zijn er drie periodes van 
huisarrest geweest. Van 20 juli 1989 tot 10 juli 1995, 
van 23 september 2000 tot 6 mei 2002 en van 30 mei 
2003 tot 13 november 2010. In de korte periodes van 
vrijheid voert ze campagne met overweldigend succes, 
maar tegelijk wordt haar het leven en haar politiek door 
acties van het leger onmogelijk gemaakt. Een paar keer 

ontsnapt ze aan een moordaanslag, in mei 2003 zelfs op 
bijna miraculeuze wijze dankzij de handigheid van haar 
chauffeur. Daardoor ook krijgt ze het aureool van een 
onkwetsbare, door de goden beschermde persoon. De 
humor hiervan kan alleen worden ontdekt als duidelijk 
wordt dat zij in feite een ijzeren dictator is, die door een 
onbewuste mensheid wordt aangezien voor een godin, 
met bijzondere kwaliteiten. Die heeft ze wel, maar die 
kwaliteiten liggen meer in het ophouden van schijn dan 
in wat anders.

De militaire junta

Deze militaire junta heeft in 1989 de naam Myanmar 
aan Birma gegeven. Deze naam verwijst naar de oor-
spronkelijke bevolkingsgroepen Myanmah en Myanma 
Naingngandaw. Het woord zelf bestaat uit twee bete-
kenissen: myar (snel) en mar (sterk). In Nederland en 
Vlaanderen wordt de naam Birma gebruikt, in Birma 
zelf wordt het land of Burma of Myanmar genoemd.
Na de verkiezingen van april 2011 is de junta vervangen 
door een burgerregering, die voornamelijk bestaat uit 
generaals die hun militaire uniform hebben ingewisseld 
voor een maatpak. Zij zijn de spil die het land draaiende 
houdt, niemand kan iets doen zonder hen.
Suu Kyi’s partij mag niet meedoen aan de stembusgang. 
De uitslag is strak geregisseerd door de machthebbers in 
Myanmar, waardoor de oppositie nagenoeg volledig bui-
ten spel is gezet in het parlement.
De NLD, de oppositiepartij van Suu Kyi, wint op 11 
april 2012 43 van de 45 zetels die er te verdelen zijn. De 
rest is als vanzelfsprekend ingenomen door de al zittende 
partijen van de voormalige militaire junta, die daardoor 
in de meerderheid zijn bij besluitvorming.
Suu Kyi heeft ten tijde van de militaire junta steeds con-
tact gehouden met de regerende militairen. Zij heeft een 
sterk geloof dat ze het leger er toe kan brengen om het 
volk van Birma te steunen. Zij zegt dat het leger in staat 
is te veranderen en dat het uiteindelijk de wil van het 
volk zal respecteren. Ook de constitutie moet worden 
veranderd, want als dat niet gebeurt, is het heel moeilijk 
om de wet te handhaven en daarmee de vrede te bewaren 
in het land.
Suu Kyi blijft voor mensen een levend voorbeeld van 
vastberadenheid om te strijden voor politieke en econo-
mische vrijheid. In 1991 ontvangt zij de Nobelprijs voor 
de Vrede en Suu Kyi roept dan burgers uit de hele wereld 
op met: „Gebruik jullie vrijheid om de onze onder de 

Myanmar - Birma
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aandacht te brengen.” Zij ontvangt de Nobelprijs voor 
de vrede vanwege haar geweldloze strijd tegen tirannie 
en voor vrijheid, democratie, mensenrechten en waar-
digheid. Uit vrees voor verbanning uit Birma neemt zij 
de prijs niet persoonlijk in Oslo in ontvangst.

Boeddhisme

Het boeddhisme speelt een grote rol, zowel bij Suu Kyi 
als in Birma. Voor Suu Kyi zijn Birma en boeddhisme 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sinds de 11e eeuw 
vormen de monniken, die in de zogenaamde sangha zijn 
georganiseerd, het politieke en religieuze fundament van 
Birma. Koninklijk hof en sangha ondersteunen elkaar. 
De junta regeert echter niet volgens de boeddhistische 
principes en daarom ook krijgt Suu Kyi in haar strijd 
tegen de dictators de steun van de monniken. Overigens 
stemmen democratie en boeddhisme volledig overeen, 
zegt Suu Kyi, want het boeddhisme is gebaseerd op de 
gelijkwaardigheid van de mensen. En Boeddha zelf pro-
beerde altijd de conflicten tussen heerser en volk op een 
vredelievende manier op te lossen.
Suu Kyi baseert haar democratie op de metta, een verhe-
ven geestestoestand die liefdevolle vriendelijkheid om-
vat. Samen met compassie heeft de metta het welzijn en 
geluk van anderen op het oog. Deze boeddhistische op-
vattingen worden heel erg versterkt tijdens het huisarrest 
van vele jaren, waarin zij leert veel te mediteren en zo tot 
een vredige gesteldheid in het mentaal te komen.

‘Angst voor machtsverlies corrumpeert 
degenen die macht uitoefenen,
en angst voor de gesel van de macht 
corrumpeert degenen
die eronder te lijden hebben.’

Deze meditatie-oefeningen hebben haar gemaakt tot wat 
ze nu is. Haar verregaande discipline zorgt ervoor dat 
zij iedere dag om 4.30 uur opstaat en haar oefeningen 
doet. Tezamen met een strak schema voor de dag dat 

houvast geeft in tijden zonder contacten met de buiten-
wereld heeft ze die tijd goed kunnen doorstaan. Zij blijkt 
inderdaad een ijzeren dame te zijn, die mede gedreven 
door vijandige krachten, haar edel doel kost wat kost wil 
bereiken.

Suu Kyi, discipline en perfectionisme

Rond Suu Kyi is er een echte persoonlijkheidscultus ont-
staan, die ze niet heeft gezocht. Net als haar vader is ze 
eenvoudig en bescheiden, maar ze wil wel schitteren als 
een beroemd en goed dictator. Na een overweldigend 
succes van een politieke rede voor een grote massa gaat 
ze vaak de kleren verstellen van de studenten die haar 
als bodyguards begeleiden om haar eenvoud ten toon te 
spreiden. Een eenvoud die heel kunstmatig en vreemd 
aandoet, maar ze maakt wel indruk op mensen. Ze heeft 
een voorkeur voor Spartaanse accommodaties, maar ze 
is dolblij met schoon en modern sanitair. Ze heeft net 
als haar vader een enorm charisma en een innemende 
charme, die echter bedrieglijk is in aanmerking genomen 
dat ze gekenschetst wordt als eerlijk, onbuigzaam, kop-
pig, idealistisch, zelfs perfectionistisch, onwankelbaar in 
haar morele overtuigingen. Deze innemende charme is 
een dekmantel voor haar onvoorstelbaar rigide opvattin-
gen over geweldloosheid, die grenzen aan dictatuur. Een 
dictatuur die ook Gandhi tentoonspreidde.
Verschillende gebeurtenissen tonen haar militaire disci-
pline en ongenaakbaarheid, die ingegeven wordt door 
zowel haar religie als haar ijzeren en rigide perfectie. 
Tijdens haar campagne in Danubyu op 5 april 1989 bij-
voorbeeld wil het leger de optocht van de NLD-leden 
naar het partijbureau tegenhouden. Soldaten staan met 
het geweer in aanslag. Suu Kyi loopt voorop en wandelt 
gewoon door, ondanks de dreigementen van de gene-
raal. Dit voorval geeft haar bij de bevolking mythische 
dimensies.
Daarnaast zijn er ook haar nogal onbekende kanten die 
zij vrijwel nooit laat zien, haar humor, haar zelfspot en 
warmte, haar verdriet over het gemis van haar zoons. 
Haar zachte en bescheiden stem is heel bekend, dit geeft 
haar cachet en het lijkt alsof zij heel lief is. 

Angst en hoop

Angst is een woord dat als een rode draad door haar le-
ven loopt. Zij predikt de vreesloosheid, want vrees is de 
angst van de dictator. Zij zegt zelf geen vrees te kennen, 
zij leeft zonder angsten. Wie echter naar foto’s van haar 
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kijkt, ziet vaak angst in haar ogen en haar houding. Het 
is de angst van de dictator die bang is om herkend te 
worden. De wantoestanden die er in Birma zijn schrijft 
zij toe aan angst bij de bevolking.
In Freedom from Fear schrijft ze: ‘Angst voor machts-
verlies corrumpeert degenen die macht uitoefenen, en 
angst voor de gesel van de macht corrumpeert degenen 
die eronder te lijden hebben.’ Zij ziet de vrees als de ge-
vangenis van de mens en als je bevrijd bent van vrees ben 
je vrij. En zo gaat ze er ook van uit, dat je je nooit moet 
laten inperken door angst, dat je altijd moet doen wat 
je ziet dat juist is, zonder angst te voelen. Angst is voor 
haar een gewoonte, die ze door haar meditatie achter 
zich heeft kunnen laten.
Aan hoop dat alles goed zal komen hecht zij niet. Zij 
houdt niet van mensen die hopen op betere tijden. Zij 
vindt dat gemakzucht en ziet dat niet graag. Zij heeft 
meer op met mensen die iets doen, zoals zij dat doet. 
Vandaar ook haar voortdurende oproepen aan de wereld 
iets te doen voor Birma, zodat het land weer overeind 
kan komen na een dictatuur van vijftig jaar. Vooral het 
investeren van buitenlandse bedrijven in Birma is haar 
hoogste doel.

Typerend voor Suu Kyi is haar opinie over de vechtende 
gouden pauw die op de vlag van Birma staat afgebeeld. 
Tijdens de Konbaung-dynastie is er op de vlag een pauw 
afgebeeld met volledig geopende staart. De militante 
studenten van de jaren dertig onder leiding van Aung 
San voeren het symbool van de vechtende pauw in. In de 
partijvlag van de NLD van zijn dochter komt deze pauw 
terug: rood met een witte ster en in goud de vechtende 
pauw, hoofd omlaag en met een lange staart. Maar Suu 
Kyi ontkent openlijk het strijdlustige karakter van deze 
pauw en ze noemt hem doodgemoedereerd de ‘dansende 
pauw’. En dit, terwijl iedereen weet dat deze pauw een 
symbool is van het gevecht en de strijd om vrijheid.

Toch zijn de mensen wereldwijd gefascineerd door 
deze strijdlustige vrouw, die ook wel ‘the lady’ wordt 
genoemd. Zij is voor de wereld het boegbeeld van het 
geweldloos verzet tegen de dictatuur en van het streven 
naar democratie. Maar in feite is zij een niets ontziende 
dictator op haar eigen, onopvallende en lieflijke wijze. 
Zij wordt niet voor niets ‘De ijzeren vlinder’ genoemd 
door de leden van haar eigen partij. 

Gezondheid

In juni 2012 wordt Suu Kyi onwel tijdens een perscon-
ferentie in Bern. Volgens haar privé-arts niet zo gek, zij 
heeft een heel zwakke maag en wordt dan ziek en moet 
overgeven. Dit wordt weer veroorzaakt door het vele rei-
zen en reisziekte waar zij aan lijdt. Ze raakt oververmoeid 
en zakt dan in elkaar, zeker als zij voor een groot publiek 
spreekt in verkiezingscampagnes door het gehele land.
Haar leeftijd laat dit eigenlijk niet meer toe, vooral het 
tijdsverschil doet haar de das om. Gebrek aan rust, haar 
volle agenda, alles werkt er aan mee om haar lichaam uit 
te putten. Ze weegt maar 48 kilo en heeft lage bloed-
druk, waardoor ze snel verzwakt en veel moet overgeven.
Het zijn signalen dat zij haar lichaam overbelast, zij legt 
ook haar dictatuur op aan het lichaam, dat alles maar 
moet kunnen en het uiteindelijk opgeeft. Niets ontziend 
en rigide gaat zij te werk, zij ontkracht haar lichaam en 
eist er van alles van, zonder het iets terug te geven.

Suu Kyi en de illusie van de psychische tederheid

Alles bij elkaar genomen is Suu Kyi op haar manier een 
dappere vrouw die haar mannetje staat. Zonder dat zij 
het weet is zij echter een echte dictator die haar aanhan-
gers in de hand heeft en over hen regeert. Zij eist van hen 
dat zij gehoorzamen aan haar wil. Dit wordt bedekt door 
glimlachjes, vriendelijke gezichten en bloemen in het 
haar. Lief zijn is het devies, dan worden de doelen beter 
en gemakkelijker bereikt. Maar uit haar ogen straalt de 
angst, de angst om ontmaskerd te worden als een rigide, 
ijzeren persoon die niets ontziend te werk gaat om haar 
doel te bereiken. Gelukkig ziet niemand haar angsten, 
en wordt zij op alle mogelijke manieren gelauwerd en 
geprezen. Ook dictators willen graag schitteren, zo blijkt 
bij Aung San Suu Kyi. De illusie van de psychische teder-
heid wordt door haar met veel overgave gespeeld en de 
hele mensheid gaat er in mee.
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Stenenbewustzijn

Hij lijkt een dode steen,
zonder bewustzijn en kracht

toch is hij de onbewuste bewustheid
vol van onbewuste en stille macht.

Hij ligt daar in het groen
te zijn,

het bestaan te leven zonder beweging
zonder licht en zonder vreugde.

Zwaar is hij en traag, 
zich verzettend tegen iedere verandering.

Toch is hij sterkte en stabiliteit, hij is massa
bestaande uit atomen, gestructureerd door elektronen:

een creatie van materie-energie
die zijn, bewustzijn en vreugde is.
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