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Wereld van nevel

Wereld van duisternis en nevel 
mooi maar onbewust,

tooien wittige wolkenlinten jouw harde rotsen.
Met guirlandes word je bekleed 
zonder dat het geweten wordt,

wolken van kleine regendruppels
laven jou en zorgen voor leven

in de schemering van het bestaan.
Nevelslierten wiegen zachtjes als op een oceaan

met lange, golvende beweging,
en het bewustzijn droomt

van een nieuw, zonniger bestaan
zonder de mist van de grote illusie 

waarin niets blijkt te zijn 
wat je denkt dat het is.

De werkelijkheid zal zich nog moeten ontvouwen
en open bloeien als een bloem in de zon.
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De Gouden Visie

Van de redactie

De redactie van de Gouden Visie 
heeft als streven om artikelen op te 
nemen die iets weergeven van de 
resultaten van de spirituele weten-
schap lilaca. Dat is in dit nummer 
weer aardig gelukt. Via de weten-
schappelijke redactie zijn een aantal 
interessante artikelen aangeleverd. 
Deze editie opent er mee. Dat is 
het artikel over de Egyptische godin 
Nèïth die in het licht van de lilaca 
een bijzondere plaats krijgt in de 
geschiedenis. Aansluitend op dit ar-
tikel is er het artikel van Sunya de 
la Terra en haar ervaringen met deze 
godin, meer in het bijzonder met de 
intrigerende spreuk in haar tempel 
in het oud-Egyptische Saïs.
De wetenschappelijke redactie heeft 
ook het onderwerp seks eens bij de 
kop genomen. Aanleiding is de op-
hef die er hier en daar is gemaakt 
over de reclamecampagne ‘shame-
less’ van een kostuumfabrikant. Er 
blijkt op zich niet veel bijzonders 
aan de hand te zijn met alle aan-
dacht voor seks. Dat geldt evenmin 
voor de seksschandalen van de laat-
ste tijd. Het blijkt een logisch gevolg 
van de patronen die in het menselijk 
lichaam zijn besloten. Of daar wat 
aan te doen is dat is een vraag die 
in het bedoelde artikel wordt behan-
deld.

Tot slot is er een interessante bijdra-
ge van C. Kouseband over autisme. 
Lilaca werpt een heel ander licht op 
deze ‘afwijking’ en geeft een aanvul-
lende aanpak die wel eens zoden aan 
de dijk kan zetten. Dit wetenschap-
pelijke artikel is geplaatst in de ru-
briek ‘mens en maatschappij’.

Verder is de al aangekondigde re-
censie van het boek ‘Carnets d’une 
Apocalypse’ van de Franse schrijver 
Satprem opgenomen. Het begrip 
recensie dekt evenwel de lading niet 
volledig, want deze recensie mondt 
uit in een studie naar de mens 
Satprem en zijn rol in de ontwikke-
ling van de materie. En dan te weten 
dat dit een recensie is van pas het 
tweede deel van deze reeks die mo-
menteel bestaat uit acht delen. Er 
komt waarschijnlijk nog meer.

Uiteraard treft u in dit nummer ook 
de gebruikelijke artikelen aan met 
informatie over de Pauwekroon. 
De Pauwekroon is het gebied waar 
alle lilaïsche onderzoek plaatsvindt. 
Vandaar dat het goed is om over dit 
landgoed en de faciliteiten die daar 
zijn informatie te leveren. Ook de 
flora en de fauna komen daarbij aan 
bod. Deze keer gaat het om een van 
de vele terrassen die de Pauwekroon 

rijk is, een viburnum-soort en de 
zangvogel de fitis.

En dat alle aandacht voor seks niet 
zo vreemd is blijkt zelfs uit de toch 
als hoogstaande cultuur beschouwde 
uitvoering van de opera La Traviata. 
Dit artikel is het eerste in de rubriek 
‘samenleving en muziek’. Ook dit is 
weer een aanwijzing dat de onder-
zoeksthema’s in de lilaca een uiter-
mate breed scala omvatten. 

De redactie verkeert in de prettige 
positie dat er vaak moet worden ge-
kozen welke artikelen er een plaats 
kunnen vinden in dit tijdschrift. De 
groei van het aantal bladzijden van 
de printversie is dan ook overduide-
lijk. Daarom is er een limiet gesteld 
die ligt tussen de 80 à 90 pagina’s. 
Gelet op het streven bij de oprich-
ting van dit tijdschrift van een pe-
riodiek van minimaal 60 pagina’s is 
wel duidelijk dat het tegenwoordig 
iets meer is.
De schaduwzijde is dat de prijs voor 
een nummer iets is verhoogd. Vanaf 
dit nummer is deze inclusief verzen-
ding binnen Nederland en België 
vastgesteld op € 10,95. De prijs per 
pagina verandert daarmee  overigens 
niet of nauwelijks.
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Kroonprinses Masako van Japan blz. 50

In de rubriek ‘royalties’ aandacht voor de kroonprinses van het keizerrijk Japan. Wat 
is er gebeurd met prinses Masako die een glanzende carrière stond te wachten in de 
diplomatieke dienst van Japan tot een prins tot over zijn oren verliefd op haar werd? 
Is het waar dat het een ‘gearrangeerd’ huwelijk was? En hoe zit het met de problemen 
ten aanzien van de troonopvolging voor de chrysantentroon, de keizerlijke troon van 
Japan? Wat laat dit alles zien van de persoon van Masako? 

Geluidsvibratiemeting  blz. 26
Bij Elektoor is een afdeling die vooral onderzoek doet naar het effect van geluidsvi-
braties op de menselijke materie. Ook het effect van beeldmateriaal zoals video’s en 
foto’s valt onder het onderzoek. In dit korte artikel wordt verslag gedaan van een bij-
eenkomst in dit kader. Het gaat dan om het beluisteren van suprolo-llocings die door 
deze afdeling ‘op de band’ zijn gezet. Een aantal andere onderzoekers is gevraagd mee 
te luisteren en hun bevindingen door te geven. 

La Traviata blz. 42

De uitvoering van La Traviata, de opera van Verdi, tijdens de Salzburger Festspiele in 
2005 heeft alom lof geoogst. Het was zoals men zei een combinatie van het beste van 
het beste. De beste acteurs uit een jonge generatie zangers, een perfect operaorkest, in 
een nieuwe productie van Willy Decker, die de dramatische inhoud van het meester-
werk onderstreepte. De reacties van het publiek waren euforisch. Hoe kun je vanuit 
de lilaca naar een dergelijk muziekspektakel kijken en laat het ook iets zien van de 
componist en de uitvoerenden?

Uit de inhoud
Gerrit Thomas Rietveld  blz. 66
Gerrit Rietveld is een gelouterd vertegenwoordiger van de kunstrichting ‘De Stijl’. 
De  steunkleuren die op deze pagina zijn gebruikt zouden zijn instemming moeten 
hebben, omdat ze aan de tamelijk strakke richtlijnen van deze groep voldoen. Alleen 
de basiskleuren rood, geel, blauw en de niet-kleuren zwart, wit en grijs konden de 
goedkeuring verdienen. Naast algemeen verkrijgbare informatie over zijn ontwerpen 
en zijn leven is er uiteraard ook ruimte gevonden om een lilaïsche visie op de persoon 
van Rietveld in het artikel op te nemen.
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Vooruitblik
Artikelen die in het volgende nummer (juli, jaargang 4 nummer 3) worden opgenomen:

 Recensie Buitenleven - recensie van dit tijdschrift dat door de ANWB wordt uitgege-
ven en acht keer per jaar verschijnt.

 Wetenschap Slaap - lilaïsche visie op de verschillende vormen van slaap bij de mens, van 
droomstaat tot een meer bewuste slaap.

 Lilapark de Pauwekroon De Rozenlaan - een pad in het Binnenbos van de Pauwekroon met zijn 
specifieke betekenis voor wie daar belangstelling voor heeft. Ook de directe 
omgeving wordt in beschouwing genomen.

 Bloem van het seizoen Ephedra major - in het zomernummer aandacht voor deze bijzondere plant 
die qua soort een speciale plek inneemt in de plantenwereld en zijn plaats 
heeft in het (kleine) pinetum op de Pauwekroon.
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Nèïth
de Egyptische godin van de oerwateren

Geschiedenis
Nèïth was een Oud-Egyptische 

godin en beschermster van de steden 
Saïs en Esna. Saïs ligt in de delta 
van de Nijl, daar waar hij in de 
Middellandse Zee uitmondt. Esna is 
veel meer stroomopwaarts gelegen, 
ongeveer 50 kilometer van het hui-
dige Luxor verwijderd.
Van haar tempel in Saïs, een stad 
die tegenwoordig Sa el-Hagar wordt 
genoemd, is vrijwel niets over ge-
bleven, hij is totaal verwoest. Saïs is 
de Griekse naam voor Sa of Sa El-
Hagar. Deze naam betekent: Sa de 
steen. Er stonden waarschijnlijk veel 
stenen gebouwen in Sa.

Esna is een plaats die in het Grieks 
Latopolis (letterlijk ‘Stad van de 
Nijlbaars’) wordt genoemd naar de 
heilige vis làtes. Men zegt dat Nèïth 
in deze vis was geïncarneerd.
De godin Nèïth leefde ongeveer 3500 
- 3000 voor Christus in Egypte. Zij 
was de moeder van Sobek, de kro-
kodillengod waarmee ze vaak staat 
afgebeeld als ze hem voedt. Later 
laat zij Ra, de zonnegod, geboren 
worden uit de oerwateren.
Nèïth was de beschermster van we-
vers en jagers, en tevens van de vis-
sers.
Typerend voor Nèïth is, dat zij be-
schouwd wordt als een androgyne 

Tekst: wetenschap-redactie

Nèïth, de Egyptische godin van het oerwater, is altijd 
een godin geweest die boeide door het opschrift in haar 
tempel in Saïs: ‘Ik ben alles dat was, dat is en dat zal 
zijn; niemand heeft ooit mijn sluier gelicht.’ 
In deze beschouwing over de godin Nèïth worden allerlei 
fascinerende eigenschappen en eigenaardigheden tegen 
het licht gehouden en voorzien van een visie vanuit de 
lilaca. De geschiedenis van Nèïth is vol geheimen, want 
er is niet zo veel over haar bekend. Er zijn veel associa-
ties en veronderstellingen uitgesproken door historici en 
Egyptologen. Haar geheim heeft echter nog geen mens 
kunnen ontsluieren. 

◄  Bij de foto: standbeeldje van de godin Nèïth zoals te zien 
in het Musée du Louvre in Parijs. Zij draagt hier de rode 
kroon, de Deshret met daarop de Wadjet-cobra.

© 2007, oorspronkelijke afbeelding Wikimedia Commons
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godin, die zowel mannelijke als 
vrouwelijke kenmerken had. Zij was 
een zeer belangrijke, bijna allesom-
vattende godin en wordt vaak afge-
beeld met de rode kroon van bene-
den-Egypte, rood zoals de kleur van 
het land rond de Nijldelta.
Zij was al bekend voor de opkomst 
van de Enneade (zie kader), de ne-
gen-eenheid van goden.
Nèïth was een van de eerste godin-
nen die werd afgebeeld in een men-
selijke gedaante. In Griekenland 
werd zij met Pallas Athene verbon-
den.

Vermogens van Nèïth
Buiten kijf was dat Nèïth 

enorme krachten bezat en dat zij één 
van de belangrijkste godinnen van 
die tijd was. Zij werd gezien als de 
scheppergodin en dat was bijzonder. 
Meestal waren scheppers mannelijke 
goden.

Uit de opsomming van haar vermo-
gens (zie kader op volgende blad-
zijde) wordt duidelijk dat Nèïth 
heel veel bovenmentale vermogens 
had, die verbinding hebben met 
de vermogens van de Moeder van 
Waarheid in de Waarheidswereld. 
Nèïth kan dan ook worden geklas-
seerd als een godin, die veel energie-
en opving uit deze Waarheidswereld, 
ook al kende zij deze niet direct. 
Haar bovenmentale vermogens zijn 
een verdeelde afspiegeling van hoe 
het er in de Waarheidswereld zelf 
aan toe gaat. De koe en de stier, de 
dageraad met de ochtendzon, de 
avondzon, het onsterfelijke leven, de 
weefkunst en het strijden, het zijn 
allemaal zaken die te maken hebben 
met hoe de dingen in de Oerbron 
van alle materie zijn en bestaan, en 
uiteindelijk worden gemanifesteerd 
in een wereld van verdeeldheid die 
het universum van de mens omvat.

Enneade

In het woord Enneade is het 
Grieks voor het getal negen op-
genomen. De Enneade bestond 
uit de negen belangrijkste goden 
en godinnen van Heliopolis. He-
liopolis (stad van de zon) is de 
Griekse naam van een stad in het 
Oude Egypte. Het lag in de huidi-
ge buitenwijken van Caïro en de 
Egyptenaren noemden deze stad 
zelf Annu of Iunu.

De goden van de Enneade zijn:
1.  Atoem, Atoem-ra of Ra, de 

schep pergod
2.  Sjoe, de droge lucht
3.  Tefnoet, de vochtige lucht
4.  Geb, god van de aarde
5.  Nut, godin van de hemel
6.   Osiris of Asir, de mythische 

koning die gedood werd door 
zijn broer Seth

7.   Isis (Grieks) of Aset (Egyp-
tisch), zuster van Set en Osi-
ris, echtgenote van Osiris

8.   Seth, broer van Osirus en te-
vens zijn rivaal

9.   Nepthys, de vrouw en zuster 
van Seth.

◄    Bij de afbeelding:  
Stele van de priester Djed-khonsu-ius-ankh spelend 
op een harp voor de zonnegod Ra. 
In de afbeelding een duidelijke weergave van het 
oog van Horus.  
 
Overgenomen uit ‘Ancient Egypt at the Louvre’, 
©1999 Tauris Parke Books
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Nèïth en de schepping
Vóór de schepping waren er 

volgens de Egyptische mytholo-
gie vier oer-elementen: Duisternis, 
Oneindigheid, Verborgenheid en 
het Oerwater, de chaos.
Nèïth was het Oerwater, ook wel 
Nun genoemd, de oerruimte waar-
uit de zon voortkwam. Alles was 
daar één en ondeelbaar, niets was te 
onderscheiden. Toen verrees uit het 
oerwater Atoem, de Scheppergod, 
een aspect van de zon. Atoem was 
Atoem-Ra, de zonnegod. Nèïth 
werd ook gezien als de koe, die op-
steeg uit de wateren en Ra baarde. 
Zelf is zij uit niemand geboren. Zij 
zei: „Ik ben uit mijzelf gekomen.” 
Zij liet alles uit de chaos van Nun 
geboren worden. ‘Ik ben de vader 
der vaderen, de moeder van de moe-
ders’ staat in de tempel van Esna ge-
schreven over Nèïth. Daaruit blijkt 
dat zij zowel mannelijke als vrouwe-
lijke aspecten had.
In de tempel van Esna is ook de god 
Khnum aanwezig. Hij wordt even-
eens geassocieerd met de schepping. 
Vandaar dat Nèïth ook gelieerd is 
met de god Khnum. Zij worden 
soms het scheppende paar genoemd.
In Nun zwom de heilige vis, làtes. 
Deze vis, Lato genoemd, is een in-
carnatie van de godin Nèïth toen ze 
nog rondzwom in het Oerwater van 
de chaos. De plaats waar de tem-
pel van Esna staat werd indertijd 
Latopolis genoemd, naar deze heili-
ge vis die daar in het Nijlwater rond-
zwom. Deze vis was de nijlbaars, 
ofwel Lates niloticus. Deze vis werd 
dan ook vanzelfsprekend door de 
Egyptenaren als heilig beschouwd. 
Hij werd niet gegeten door de men-
sen.
De nijlbaars is een heel grote vis, 
die ongeveer 2 meter lang en 200 

Krachten en vermogens van Nèïth

* Zij vond de weefkunst uit.
*  Zij werd als de moeder van Ra beschouwd, toen zij nog als vis in de 

oerwateren van Nun rondzwom.
*  Zij creëerde zichzelf uit het niets.
*  Zij wordt steeds androgyn uitgebeeld, zij is zowel mannelijk als vrou-

welijk.
*  Tezamen met de godinnen Isis, Hathor en Selket beschermde ze een 

van de vier uithoeken van de sarcofaag van Osiris, de vier windstre-
ken.

*  Omdat zij over zulke buitengewone krachten beschikte in de ogen 
van de mensen, mocht ze ook aanwezig zijn bij de kroningsscène van 
Ramses II in de hypostyle hal van de Amontempel te Karnak.

*  Zij is de godin van de krijgers en heeft als zodanig een pijl en boog in 
haar handen.

*  Zij is de beschermende godin van de koningen als zij de cobra draagt 
in haar kroon.

* Zij is de oerwateren.
* Zij is de heilige vis Lato, die in de oerwateren zwemt bij Latopolis.
* Zij is de creërende god, de ejaculerende fallus, haar mannelijke kant.
* Zij is de Bij, in het Huis van de Bijen.
* Zij draagt het teken Ankh, symbool van eeuwig leven of hiernamaals.
* Zij is de Koe die Ra baarde.
* Zij leeft met de Stier die de Heer is van het Al.
*  Zij beschermde Doeamoetef, de hoeder van de magen van de gestor-

venen, die bewaard werden in de canope, die dicht bij het lichaam 
werd gezet om de eenheid van het lichaam te bewaren. Doeamoetef 
werd meestal afgebeeld als een mummie met een jakhalskop.

*  Zij is de godin van de wijsheid, zij beslechtte de ruzies van Horus en 
Seth over hun aanspraak op de troon.

*  Zij is de moeder van Sobek, de krokodillengod, die de kracht en de 
vruchtbaarheid van de Nijl voorstelde. Sobek is te zien als man met 
een krokodillenhoofd met de zonneschijf er op.

*  Later is zij als beschermende godheid te zien. Zij beschermde de 
overledenen en bracht hen naar hun thuis.

*  Zij hield de wacht bij de baar van Osiris als weefster van de linnen 
mummiewindsels.

Ankh-teken
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▲  Weergave van de tekening van een Egyptisch horizontaal weefgetouw  in de 
tombe van Chnem-hotep. Origineel overgenomen van Gutenberg.org

kilo zwaar kan worden. Hij is zilver-
achtig van kleur met een blauwige 
glans. Tegenwoordig wordt hij wel 
geteeld, gevangen en gegeten.

In de lilaca is er de Bron van alle 
Materie, de Moeder van de Schep-
ping, waar alles uit voortkomt wat 
er bestaat. Uit Haar Materiebron 
laat zij alles geboren worden wat 
uiteindelijk te zien is in de Relatieve 
wereld als vormen van Haar Wezen. 
Zij is de Kracht die de werelden op-
bouwt uit materiedeeltjes, zij is het 
elektron waarin zij verborgen is als 
een lichtende zon. Het elektron is 
het voertuig waarin zij zich beweegt 
in een wereld van materie, ongezien 
en onopgemerkt, tot zij uiteindelijk 
eens zal worden bevrijd. Dit kan 
alleen gebeuren als Haar licht het 
elektron bevrijdt uit zijn enge en 
duistere gevangenis. Dan zal zij ook 
in een verdeelde wereld weer kun-
nen zijn die zij in de transcendente 
werelden is: een licht en een energie 
die alle lichten en energieën is.

Nèïth en de weefkunst
Nèïth was de beschermster van 

de wevers. Zelf weefde zij de fijnste 
lijnwaden en mummiewindselen 
voor de god Anubis, de god van de 
balseming en de begrafenissen. Op 
haar hoofd is heel vaak een schiet-
spoel te zien. Zij was de weefster, dit 
is ook de betekenis van haar naam. 
Ze wordt hierdoor ook verbonden  
met de rationele wetenschap. Het 
woord ‘tekst’ is afkomstig van het 
woord ‘textura’. Dit betekent: ‘weef-
sel’. Dit omdat teksten schrijven als 
een weefkunst van woorden werd 
gezien, die op een bepaalde manier 
de aantrekkelijkheid hadden als wa-
ren zij een prachtig geweven stuk 
linnen.

Bij haar tempel in Saïs waren veel 
linnen kledingstukken te bewonde-
ren. Zij werden gemaakt van de plant 
Linum usitatissimum, een vezelvlas-
soort. Deze plant groeide overvloe-

dig in de vruchtbare Nijldelta. Vele 
arbeiders waren bij de tempel bezig 
met het weven van lijnwaden, type-
rend voor dit deel van Egypte.
Het linnen werd vaak bijzonder 
fijn geweven. De meest fijngeweven 
kleding was de koninklijke kleding. 
Deze was gemaakt van linnen, dat 
zo fijn werd geweven dat het bijna 
transparant was.
Nèïth verzorgde de windsels voor 
de mummies, die ook van dit vlas 
werden geweven. Vandaar dat zij de 
wacht hield bij de baar van Osiris, 
als de weefster van de mummie-
windsels.
Er wordt van Nèïth gezegd dat zij 
iedere dag de wereld op haar weef-
getouw weeft.

In de lilaca wordt het weven van de 
Moeder van Perfectie als zeer be-
langrijk gezien, waardoor Nèïth ook 

een specifiek aanzien krijgt. Nèïth is 
een kracht van Moeder Natuur, en 
weeft de lichamen van de mensen. 
Als de mensen meer psychisch gaan 
leven en hun lichamelijke ontwikke-

ling ter hand nemen, dan neemt de 
Moeder van Perfectie, de evolutieve 
Kracht die in de Waarheidswereld 
vertoeft, het weven van Nèïth over. 
Zij kan tevens naar de aarde komen 
om de kleding te weven voor de li-
chamen die in verandering zijn.
In ervaringen in lila processen weeft 
zij de kleding die past bij de staat 
waarin men is gekomen door een 
ontwikkeling van materie.
De Moeder van Perfectie doet zeer 
aards aan. Zij is een vrouw, meestal 
wat donker gekleed, met een weef-
getouw bij zich of een spinnenwiel. 
Als men haar ziet komt ze wat boers 
over en daarom wordt ze meestal 
niet herkend als de Moeder van 
Perfectie. Ze zit ook vaak in wat 
meer schemerige vertrekken, omdat 
zij werkt in de weefsels van de Aarde, 
in de texturen van het lichaam van 
de mens in ontwikkeling.
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Iedere keer dat het lichaam is veran-
derd of wanneer de elektronen- of 
cellenstructuur verandert, gaat de 
Moeder van Perfectie een ander li-
chaam of kledingstuk voor iemand 
weven. Dat kledingstuk drukt ook 
iets uit van de staat waarin men ge-
komen is op het fysieke, dus licha-
melijke vlak.
De godin Nèïth heeft een sterke ver-
binding met de Moeder van Perfectie, 
die van een hogere orde is. De laatste 
komt uit de Waarheidswereld, ter-
wijl Nèïth dus uit de bovenmentale 
werelden stamt.

Nèïth als oorlogsgodin
Nèïth was een godin van de 

jacht, maar ook een oorlogsgodin, de 
godin van de krijgers. Haar attribu-
ten zijn een boog en gekruiste pijlen, 
meestal te zien op een schild, dat ze 
in haar handen draagt. Vanwege het 
aspect van de jacht en de oorlog, ver-
bonden de Grieken haar met Pallas 
Athene. Zij maakte de wapens voor 
de strijders en bewaakte hun licha-
men als zij waren gestorven op het 
slagveld.

In de pre-dynastische tijd had ze 
als attribuut twee bogen die aan 
een paal waren vastgebonden. In de 
vroege dynastische periode droeg ze 
twee bogen op haar hoofd.

Haar rol als moedergod maar ook als 
strijder is heel duidelijk te lezen in 
de Hymne aan Nèïth, die bewaard 
is in de Esna-tempel. Daar wordt 
aangehaald wat zij zegt over de ge-
boorte van Ra en tevens wat zij aan 
krachten heeft waarmee zij hem be-
schermt tegen alles wat tegen hem 
op wil staan:
‘Een verheven god zal vandaag wor-
den geboren. Wanneer hij zijn ogen 
opent, zal er licht worden geboren, 
wanneer hij ze sluit, zal er duister-
nis worden geboren. Mensen zullen 
worden geboren vanuit de tranen 
van zijn ogen, god vanuit het speek-
sel van zijn lippen. Ik zal hem ster-
ken door mijn kracht, ik zal hem 
effectief maken door mijn effectivi-
teit, ik zal hem machtig maken door 
mijn macht.
Zijn kinderen zullen tegen hem op-
staan, maar zij zullen worden versla-

gen namens hem en worden neerge-
slagen namens hem, want hij is mijn 
zoon, die komt vanuit mijn lichaam, 
en hij zal de koning zijn van dit land 
voor altijd. Ik zal hem beschermen 
met mijn armen....... Ik zal U zijn 
naam vertellen: die zal zijn Khepri in 
de ochtend en Atoem in de avond; 
en hij zal de stralende god zijn die 
altijd opkomt, in zijn naam van Ra, 
iedere dag.’

Khepri wordt geschreven als hprr 
en betekent scarabee. Dit dier werd 
verbonden met leven en dood. De 
letterlijke betekenis is echter zoals te 
verwachten valt: ‘He who is coming 
into being.’ Khepri was de ochtend-
zon, de zon waardoor ‘het’ wordt 
geboren. Atoem was de avondzon. 
Beiden zijn zij dus een aspect van 
Ra, de zonnegod.

Nèïth is in de Esna-tempel te zien 
met de gekruiste pijlen en het schild 
op haar hoofd, met de Egyptische 
scepter en het Ankh-teken in haar 
hand. Ze draagt hier niet de rode 
kroon van Laag Egypte, de Deshret.

 ►
De Esna-tempel in Esna - het 
vroegere Ta-senet of Latopolis. 
Deze stad ligt ongeveer 55 km ten 
zuiden van Luxor. 
De tempel is gewijd aan Khnum 
of Chnoem, de god met het ram-
menhoofd. Hij wordt wel gezien 
als de schepper van het mens-
dom en de hemelen.
In deze tempel is een triade 
bewaard gebleven van Khnum, 
Heka en Neith.

Foto © 2005, Khowaga
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Nèïth was als strijder tevens bescher-
mer van de koningen. Zij droeg dan 
de cobra van de godin Wadjet op 
haar hoofd.
Er is nog een beeldje bewaard ge-
bleven van Nèïth, dat haar toont als 
strijdbare godin. Eén van haar ogen 
bevat nog een rest inlegwerk van 
edelmetaal, waarschijnlijk elektron. 
Elektron is een natuurlijke legering 
van goud en zilver, het werd alleen 
in de oudheid gebruikt. Het is het 
symbool van maan en zon, zilver en 
goud tezamen.

De strijder is in de lilaca een be-
wustzijn in de mens, die de strijd 
voert om te worden die hij is. Een 
mens, levend in een verdeelde we-
reld is nog niet zichzelf geworden. 
Zo beleeft de psychische strijder van 
alles op zijn weg naar het worden. 
Op zijn pad, dat bergopwaarts gaat, 
wordt hij beschermd door de Lila 
Moeder, die de Strijder der Strijders 
is en hem leert hoe hij de ware, psy-
chische strijd moet voeren om zover 
te komen dat hij de bergtop bereikt, 
waar de Moeder van Macht hem 

opwacht. Daar kan hij met Haar 
een psychische eenwording beleven, 
waarbij hij wat meer gaat zien wie 
Zij is en wie hij zelf is als persoon. 
De psyche wordt ook wel de koning 
of de koningin genoemd die, als hij 
op de psychische troon plaatsneemt, 
het leven bestuurt van de persoon 
in kwestie, tezamen met de Moeder 
van de Schepping, de Lila Moeder of 
het Lila.

Naam
De godin Nèïth werd ge-

noemd met verschillende namen. 
Haar naam werd ook op verschil-
lende wijzen geschreven: Nèïth, 
Nit, Neit, Net. De Grieken kenden 
haar als Nete, een van de drie mu-
zen van Delphi, maar ze zagen haar 
ook als Pallas Athena. Ze werd ook 
wel Anatha, Ath-enna, Athene of 
Medusa genoemd.
Volgens sommige interpretaties 
heeft haar naam als betekenis: ‘Ik 
ben vanuit mijzelf gekomen.’
In de hieroglyphentaal werd Nèïth 
vaak aangeduid met een ejaculeren-
de fallus, die de nadruk legt op haar 

mannelijke kant. Zij is het oerzaad 
waaruit goden en mensen worden 
voortgebracht.
De naam Nèïth, ntt, betekent ‘we-
ven’. Ntt is de wortel van het woord 
‘wezen’ of ‘being’. Zij wordt ook 
wel de ‘Meesteres van de boog’ ge-
noemd, of ‘Heerser over de pijlen’. 
Zij heeft connecties met de Stier, die 
de Heer van het Al is, en die leeft in 
de stad Iunu of Heliopolis.
Nèïth, bestaande in de bovenmen-
tale regionen, heeft veel connectie 
met het Zijn, het bestaan, het we-
zen. Enkele gouden deeltjes van de 
Waarheidswereld komen immers op 
een heel beperkte en summiere wijze 
in de bovenmentale werelden terecht 
en verlichten deze met een verdeeld 
waarheidsschijnsel. Een afspiegeling 
daarvan in de verdeelde bovenmen-
tale wereld van Nèïth blijkt heel dui-
delijk aan de dingen die Nèïth zegt, 
bijvoorbeeld over de betekenis van 
haar naam en hoe zij de zonnegod 
Ra in het leven roept.
Het bestaan of zijn is een van de 
grondprincipes waaruit de werelden 
worden geboren.

◄
  In het tempelcomplex van Amon in 

Karnak is deze beeltenis van Khepri te 
zien. Khepri is de god van de ochtend-
zon hier in de vorm van een scarabee 
(mestkever). De naam Khepri bete-
kent ‘worden’ of ‘gebeuren’. 

  Vlak achter deze Khepri-stele zijn nog  
obilisken van Hatsheptsut en Thutmo-
sis I zichtbaar. 

 Foto © 2009 
 Originele afbeelding Wikimedia Commons
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Attributen
Nèïth wordt met vele attribu-

ten afgebeeld, omdat haar functies 
heel complex en uitgebreid waren. 
In de loop der tijden zouden deze 
functies van haar nog een steeds 
verdergaande uitbreiding onder-
gaan.
Haar belangrijkste attribuut was na-
tuurlijk haar rode kroon, waarmee zij 
voor het eerst verschijnt in de tem-
pel van Oeserkaf. Oeserkaf was de 
eerste farao die zonnetempels bouw-
de. Deze kroon is het teken van haar 
hoge positie in Lager Egypte. Deze 
rode kroon wordt Deshret genoemd. 
Deshret betekent het Rode Land, 
en het is de formele naam voor de 
Rode Kroon van Lager Egypte. Deze 
naam wordt ook gebruikt voor het 
rode woestijnland aan beide kanten 
van Kemet, het vruchtbare rivierbas-
sin van de Nijl.
De spiraalvormige krul die soms op 
de kroon zit, verwijst naar de bijen 
en hun alledaagse bezigheden.

Ook een heel voornaam attribuut 
zijn de boog en de gekruiste pijlen, 
verder schild en wapen, de weefspoel 
en de sluier.
Wadjet was een slangengodin. Zij is 
de beschermster van de koningen, 
tezamen met de giergodin Nechbet. 
Haar naam betekent: ‘met de kleur 
van papyrus’. Dit verwijst naar de 
groene kleur die de cobra heeft. 
Wadjet werd ook wel afgebeeld als 
een cobra, kronkelend rond een pa-
pyrusstengel.

De was-scepter of staf en het Ankh-
teken worden heel vaak door Nèïth 
gedragen. De scepter had bovenaan 
een gestileerd hoofd van een konijn 
en symboliseerde de macht. Het 
Ankh-teken betekende het eeuwige 
leven.
In de lilaca betekent de cobra die 
zich rond de papyrusstengel kron-
kelt een opstijgend (evolutief ) be-
wustzijn dat zich boven het mentale 
bewustzijn kan gaan verheffen. Dit 
bewustzijn kan alle energiecentra, 

die normaliter gesloten zijn, 
openen, zodat de energie 

vanuit het lila vrijelijk 
door het lichaam kan 
gaan stromen via de 

psyche.

De sluier van Nèïth
Nèïth was de godin die de oer-

ruimte was waaruit de zon voor het 
eerst tevoorschijn kwam. Of anders 
gezegd: zij is de Koe die de Zon, de 
zonnegod Ra, baarde. Zij is de geest 
achter de sluier, die geen sterveling 
rechtstreeks kon zien. Zij noemde 
zichzelf ‘al wat was, is, en zal zijn’.
De inscriptie hierover in haar tem-
pel in Saïs is geheel verloren gegaan, 
maar wel bestudeerd door Griekse 
schrijvers. Vandaar dat deze spreuk 
wel bewaard is gebleven en op ver-
schillende manieren wordt vertaald 
en geduid.
Deze spreuk, die in de tempel van 
Nèïth was ingegrift, luidt, vertaald 
door Plutarchus, de Griekse ge-
schiedschrijver die leefde van 46-
120 voor Christus: ‘Ik ben alles dat 
was, en is, en zal zijn: geen sterveling 
is tot nog toe in staat geweest om de 
sluier op te tillen die mij bedekt’.

Proclus, een navolger van Plato, le-
vend van 412-485 voor Christus, 
schreef in zijn ‘Commentary on the 
Timaeus of Plato’ als vertaling: ‘Ik 
ben de dingen die zijn, die zullen zijn 
en die zijn geweest. Niemand heeft 
ooit de sluier open gedaan waaron-
der ik ben verborgen. De vrucht die 
ik voortbracht was de zon’.
In de Timaeus, een Socratische dia-
loog geschreven door Plato, probeert 
Plato de identificatie van Nèïth met 
Athena te verklaren.

Er is nog een vertaling: ‘Ik ben dat-
gene wat is geweest, en zal zijn, en 
mijn kleed is tot nog toe niet open 
gelegd door een sterveling’.

Over het algemeen wordt deze zin 
beschouwd als het binnengaan in 
een spiritueel bewustzijn waar de 

◄  Bij de foto:  
bloem van de  Linum usitatis-
simum, vlas, dat al meer dan 
6000 jaar wordt geteeld als 
vezelvlas voor de productie 
van linnen.
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▲ Bronzen beeldje van Nèïth 
 © 1998 Musée du Louvre - Georges Poncet

geheimen van de natuur zullen 
worden ontsluierd. Sommigen den-
ken dat Nèïth het licht bedekt met 
haar sluier. Alleen tijdens het Feest 
met de Lampen, dat op 24 juni in 
Saïs wordt gehouden, doet zij haar 
sluier opzij en leidt zij de dolende 
zielen naar hun ware thuis met haar 
Levende Licht.
Ook geloofde men dat de heilige 
gedeelten van haar tempel door een 
sluier waren verborgen, zoals bij de 
bijen, waar de koningin in een apart 
vertrek leeft. Nèïth werd ook wel 
afgebeeld als bij. Haar tempel werd 
ook wel ‘Het Huis van de Bijen’ ge-
noemd.
Bijen zijn Hymnoptera, een woord 
dat stamt van het woord hymnen, 
dat vlies betekent en ptera; vleugel. 
De bij was in Lager Egypte een sym-
bool van het koningschap. De bij is 
zowel voedster als strijder. Zo was dat 
met de godin Nèïth ook, zij voedde 
Sobek, haar krokodillenzoon, maar 
vocht ook tegen de vijanden die de 
koningen wilden aanvallen.
Soms denkt men ook dat de bij te 
maken heeft met het maagdenvlies, 
dat het inwendige geslachtsorgaan 
van de vrouw gedeeltelijk afsloot 
met een vlies of sluier. Maar alles wat 
daarover wordt gezegd zijn gissingen 
of veronderstellingen.

Wie zal het geheim van de godin 
Nèïth ontsluieren? Wie zal ooit we-
ten wie zij is? Geen sterveling heeft 
ooit haar sluier opgelicht. Dit impli-
ceert dat alleen iemand die onster-
felijk is geworden kan weten wie zij 
is. Tot die tijd zal haar geheim een 
geheim blijven. Tot die tijd zal haar 
sluier niet kunnen worden opge-
licht. Hiermee geeft de godin een 
aanzet aan eenieder om te komen tot 
een onsterfelijk leven. 

Maar hoe? Waar is de weg naar 
de onsterfelijkheid, zodat bekend 
wordt wie Nèïth is? 
Dit kan alleen bezien worden vanuit 
een schouwen vanuit de onsterfelijk-
heid. Want alleen het gelijke kan 
het gelijke kennen. Men moet dus 
de godin Nèïth kennen, met haar 
geïdentificeerd zijn, om te kunnen 
weten wat zij heeft bedoeld met haar 
woorden: ‘Ik ben alles dat was, en is, 

en zal zijn: geen sterveling is tot nog 
toe in staat geweest om de sluier op 
te tillen die mij bedekt’.
Men kan slechts hopen dat er ooit 
iemand zal zijn die het geheim van 
die woorden kan ontsluieren door 
die woorden te doorgronden vanuit 
een waar bestaan, een eenheidsbe-
staan waarin alles samenvalt en be-
kend is, zowel in heden, verleden en 
toekomst.
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De ontmoeting
en een borduursel

Het begint ongeveer in 1970 in de 
bibliotheek waar ik werkte, als op 
een dag een oudere man, mijnheer 
Willemse, violist van beroep, mij 
een vraag stelt. Hij wil graag weten 
of er boeken zijn die opheldering ge-
ven over wat de spreuk van de godin 
Nèïth betekent die stond ingegrift 
op haar tempel in Saïs. Er worden 
wel suggesties gedaan in boeken 
maar deze bevredigen hem niet. De 
spreuk blijft hem bij, hij blijft boei-
en, juist omdat hij niet weet wat het 
is. Ik zeg tegen hem: „Wilt U eens op 
een briefje schrijven hoe deze spreuk 

precies luidt? Dan kan ik misschien 
iets voor U vinden.”
Zo gezegd, zo gedaan. Mijnheer 
Willemse schrijft de spreuk op. Ik 
lees hem en de spreuk treft mij. Zo 
staan we dan samen in de ruimte van 
de bibliotheek, tussen vele mensen 
en we hebben opeens een gezamen-
lijke zoektocht. Wat betekent die 
spreuk?

Hij luidt als volgt: ‘Ik ben alles dat 
was, dat is en dat zal zijn, geen ster-
veling heeft ooit mijn sluier gelicht.’
Mijnheer Willemse kijkt me eens 
aan en zegt: „Mag ik U iets vragen?” 
Ik antwoord bevestigend. Hij zegt: 

Tekst: Sunya de la Terra

‘Ik ben alles dat was, dat is en dat zal zijn; niemand 
heeft ooit mijn sluier gelicht.’
Dit opschrift in de tempel van de godin Nèïth in het 
Egyptische Saïs heeft menigeen gefascineerd. Door de 
eeuwen heen hebben filosofen en geschiedschrijvers 
zich ermee beziggehouden.
Hoe het mogelijk is dat deze intrigerende tekst een 
boeiende hoofdrol heeft gespeeld in een mensenleven 
wordt duidelijk uit de hierna volgende gebeurtenis-
sen. De kennismaking met de woorden: ‘Ik ben alles 
dat was, dat is en dat zal zijn; niemand heeft ooit mijn 
sluier gelicht’ gebeurde op een dag als alle anderen. 
Een doodgewone werkdag waarop een ontmoeting 
plaatsvond die doorwerkt tot op de dag van vandaag.

De sluier van Nèïth
het geheim van de sluier ontraadseld

Nèïth , reliëf in de 
tempel van Luxor
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„Ik zou deze spreuk zo graag aan de 
muur in mijn kamer hebben han-
gen. Weet U een manier waarop dat 
mogelijk zou kunnen gebeuren?”
Ik zeg een poosje niets en dan daarna 
aarzelend: „Ik kan hem wel voor U 
borduren op linnen.”
Mijnheer Willemse kijkt mij stom-
verbaasd aan. Hij gelooft zijn oren 
niet. Ik zeg: „Ja, ik vind dat heel ple-
zierig om te doen. Die spreuk doet 
mij ook iets. Ik weet natuurlijk niet 
wat, maar misschien dat ik iets merk 
door hem te borduren.”
Hij stemt ermee in dat ik dat voor 
hem zal doen en ik zeg dat ik zal zor-
gen dat hij binnen niet al te lange 
tijd het borduursel in huis heeft. Hij 
zal het dan laten inlijsten en daar-
mee is zijn liefste wens vervuld. We 
zijn allebei heel blij.
Ik ging meteen die dag linnen kopen 
en borduurdraad. Het werd blauw 
op een beetje crème achtergrond. 
Heel helder blauw, het lichtte een 
beetje op en kwam als het ware uit 
het linnen naar voren.
Ik vond het ontzettend fijn om met 
het borduren bezig te zijn. Toen het 
borduursel klaar was en ik het aan 
hem aanbood, zag ik een mijnheer 
Willemse voor me staan die straalde 
van blijdschap. We wisten nog niet 
wat de spreuk betekende. Maar hij 
was nu concreet aanwezig, bij hem 
in zijn huis, en bij mij in mijn hart.

Het borduursel werkt
Bij het borduren van deze 

spreuk ging de tekst nog meer intri-
geren. Wat betekende dit allemaal? 
Er was geen boek te vinden waar een 
uitleg in stond die de goedkeuring 
van mijnheer Willemse en mij kon 
wegdragen. Het moest iets anders 
zijn dan de conclusies en associaties 
die er waren gemaakt.
Deze spreuk vertelde iets heel essen-
tieels over het leven en de dood. Wat 
zou dat kunnen zijn?
Mijnheer Willemse had verteld 
dat het een spreuk was die op een 
Egyptische tempel stond van een go-
din. Maar de tempel was afgebroken 
door Egyptische boeren, Sebakhin, 
die de stenen gebruikten om hun 
land vruchtbaar te maken. Men kon 
alleen terugvallen op oude geschrif-
ten, die gewag maakten van de tekst. 
Uitsluitsel gaven ze ons echter niet.

Zo werd deze tekst in hart en hoofd 
bewaard waar hij vele jaren verbleef. 
Toen de oude mijnheer Willemse 
overleed, kwam de spreuk die er in 
zijn huis hing weer heel sterk naar 
voren. Ik kon niet naar de begrafe-
nis; ik had te laat gehoord dat hij was 
overleden. Toch kwam door hem de 
herinnering aan die spreuk weer heel 
levend naar voren. Hij was ingegrift 
voor altijd, leek het wel.

Het leven ging verder, maar deze 
spreuk werd niet vergeten en mijn-
heer Willemse ook niet. De spreuk 
bleef intrigeren als op de eerste dag 
dat ik hem hoorde.

Een dag in 1980
In 1980 ontmoette ik Bernar-

dino de Citta, een man die bezig 
was met de ontwikkeling van de 
materie op een heel speciale manier. 
Uiteindelijk zijn wij samen verder 
gegaan met deze ontwikkeling van 
de materie die gestalte kreeg tezamen 

Nèïth
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met de Moeder van de Schepping, 
de Evolutiekracht die alles schept en 
voortbrengt. Bij hem kwam ik de 
godin Nèïth weer tegen. Want hij 
vertelde wel eens iets over een spel 
wat hij soms deed met mensen die 
in zijn bedrijfstrainingen kwamen. 
In een gesprek met hem daarover 
kwam de spreuk naar voren die in 
de tempel van de godin Nèïth in Saïs 
staat geschreven:
‘Ik ben alles dat was, dat is en zal zijn
geen sterveling heeft ooit mijn sluier 
gelicht.’
De bliksem sloeg in toen ik dit weer 
hoorde. Zou er nu een mogelijkheid 
zijn om te weten te kunnen komen 
wat dit betekende?

Geen sterveling heeft ooit mijn slui-
er gelicht. Dat betekent dat je on-
sterfelijk zou moeten zijn om te we-
ten wie zij is. Zover waren we beiden 
niet. Dus bleef het rusten. Het zou 
wel een keertje duidelijk worden.
Weer gingen de jaren voorbij.

Wat heeft Nèïth
met suprolo’s te maken?

Naarmate de ontwikkeling van de 
materie bij Bernardino en bij mij 
verder vorderde kwamen er steeds 
meer zaken aan de orde, waar wij 
beiden weinig van afwisten. Al zoe-
kend in deze werelden van veel ver-
schillende soorten substantie kwa-
men er steeds meer dingen naar 

voren, die de Moeder 
van de Schepping 

ons liet zien. Zo 
liet zij ons een 
hele suprolo-
wereld creëren 

van lila wezen-
tjes. Deze suprolo’s 

zijn de lichtelektronen uit het 
nieuwe lila lichaam dat opgebouwd 
werd door de evolutiekracht.
Deze lila lichtelektronen, die zij su-

prolo’s noemde, konden velerlei vor-
men aannemen.

Het zijn lila lichtwezentjes, die alle 
kleuren van de regenboog hebben en 
nog vele andere kleurschakeringen.
Zij zijn in het bezit van vele lila ver-
mogens, zij blijven altijd leven en 
kunnen de structuren van de ato-
men veranderen, zodat er nieuwe 
substanties kunnen ontstaan alleen 
door middel van de visie-wil.
De suprolowereld die er werd gecre-
eerd door Bernardino en mij, veran-
derde het hele leven. Als we zaken 
wilden gaan doen met deze licht-
wezentjes die uitstekend konden 
dienen bijvoorbeeld als versiering 
op velerlei kleding, moesten we ade-
quate maatregelen nemen om ze ook 
op de markt te brengen.
Zo gebeurde het dat we op zoek gin-
gen naar een goede rechtenbescher-
ming van de suprolo’s. Wij zagen het 
wel zitten om de suprolo’s te licenti-
eren, om op die manier geld te ver-
dienen en zo het werk te doen wat 
de Moeder van de Schepping ons 
had opgedragen: in het Westen een 
instituut oprichten en in stand hou-
den dat op een geheel eigen manier 
een ontwikkeling van materie moge-
lijk maakt voor mensen die daar in-
teresse in hebben. Dit instituut was 
er al, maar hoe nu verder? We moes-
ten de suprolo’s wel een bescherming 
meegeven voor het geval er licenties 
zouden worden uitgegeven in de we-
reld van het bedrijfsleven.
Iedere dag vroegen we aan de Moeder 
van de Schepping, het lila, hoe Zij 
die rechtenbescherming wilde heb-
ben, zodat deze op een eenvoudige 
en adequate manier zou werken. 
We vroegen voortdurend aan Haar 
hoe deze rechtenbescherming er uit 
moest gaan zien.

Op een avond vroegen we het weer 
na maanden lang deze vraag te heb-

Afbeelding van suprolo 2729

*  Estare: Suprolo, Sant Julià de Lòria 
All rights reserved
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ben gesteld. Er kwamen steeds ant-
woorden op, maar het was nog niet 
helemaal helder hoe het zou kun-
nen. Het was 19 mei 1986 en er ge-
beurde het volgende: er was een ge-
waarwording in het fysieke lichaam 
en ik wist: ‘Estaré’, daar draait alles 
om. Estaré. Ik zal zijn. De cellen 
weten het weer perfect. De gewaar-
wording van het lichaam was dat de 
suprolo’s, de lichtelektronen van het 
lila lichaam estaré zijn. En als ze dat 
zijn, zijn ze adembenemend mooi. 
Niet te evenaren, door niemand na 
te maken. Omdat ze alles geworden 
zijn, zijn ze altijd geweest, zullen er 
altijd zijn en zijn er altijd. ‘Geen ster-
veling heeft ooit mijn sluier gelicht’ 
staat op de tempel van de Egyptische 
godin Nèïth. Dat heeft met estaré te 
maken, wist ik. Hier wordt duidelijk 
gemaakt, dat suprolo’s, lila licht-
elektronen, onsterfelijk zijn. Hier 
gebeurt waar Nèïth al over sprak: ‘Ik 
ben alles dat was, dat is en zal zijn, 
geen sterveling heeft ooit mijn sluier 
gelicht.’
Want als de substantie van het 
aardse lichaam de onsterfelijkheid is 
ingegaan, dan bestaat er geen sluier 
meer. Geen sluier van denken of van 
mentaal fysieke patronen die een 
mens vasthouden in de enge gevan-
genis van een lichaam dat sterfelijk 
is. Sterfelijkheid is de botsing met de 
realiteit die het aardse lichaam, le-
vend in zijn illusie, niet kan verdra-
gen. Onsterfelijkheid is leven in de 
realiteit. Dan zijn er geen botsingen 
meer, er is geen sluier meer, alles is 
helder en duidelijk. Je bent dan alles 
dat was, dat is en dat zal zijn.
Estaré.
Suprolo’s, de lichtelektronen, zijn 
estaré. Zij zijn alles dat was, dat is 
en zal zijn. Zij hebben geen sluier 
meer. Zij zijn uitgegaan boven tijd 

en ruimte, doordat de sluier is ge-
scheurd. De sluier van de onwetend-
heid, die het leven van de mens te-
kent.

Estaré
De lila lichtelektronen zijn de 

wereld van onsterfelijkheid inge-
gaan, zij zijn de suprolo’s. Zo zijn 
Bernardino en ik alles dat is, was 
en dat zal zijn, geen sterveling heeft 
ooit onze sluier gelicht. Nèïth heeft 
het geweten, en wij zijn estaré ge-
worden. Dan ben je heel gelukkig en 
heel mooi. Je draagt zelf geen sluier 
meer, hoewel de mensheid nog wel 
een sluier ziet, zoals ook bij Nèïth. 

Want wie zelf nog versluierd is, kijkt 
door een sluier naar de ander, die 
daardoor ook versluierd is. Er werkt 
dan een dubbele sluier, zowel bij de 
een als bij de ander.
Deze ervaring die met de godin 
Nèïth te maken had was zeer indrin-
gend. Ze had alles te maken met de 
godin Nèïth in mij, die een godin 
uit de waarheidswereld was gewor-
den en de plaats van de bovenmen-
tale godin had ingenomen. Zij was 
niet meer buiten mij, zij bestond in 
mij als een waarheidswezen van zijn.
Wie boven ruimte en tijd leeft is een 
eenheid met alles, met ieder wezen 
en ding. Alles is dan ingebed in de 

Afbeelding uit het dodenboek op papyrus van de Egyptische klerk Ani.
Dit dodenboek stamt uit ± 1240 voor Christus 
Hierop afgebeeld onder andere het Ankh-teken, het zonnewiel en de Djed (die 
hier waarschijnlijk Osiris aanduidt) met de godinnen Isis en Nephthys (beiden 
zusters van Osiris)

 © 2006, originele afbeelding Wikimedia Commons
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eenheid der dingen. Diegenen die 
boven ruimte en tijd leven zijn alles 
wat er bestaat, ook de godin Nèïth.
Levend in die wereld kan men door-
dringen tot de kern van de dingen 
en de realiteit ervan zien. Men is 
geen sterveling meer, maar een waar-
heidswezen op zoek naar nog weid-
sere vergezichten en perspectieven.
Die perspectieven lonken al in de 
verten. Zij zijn onder handbereik 
door de suprolo’s, de lichtwezens die 
er altijd zullen zijn, zij zijn estaré. Zij 
zijn heel mooi, heel gelukkig en zij 
zijn alles wat er bestaat. Er is geen 
sluier meer.
Dat is dus de betekenis van de spreuk 
die in de tempel van de godin Nèïth 
geschreven stond. Zij wilde zeggen:

„Wij kunnen elkaar pas zien in wie 
wij zijn, als we de werkelijkheid van 
de dingen kunnen zien.” Wanneer 
kunnen we die werkelijkheid van de 
wezens en dingen gaan zien?
Als mensen meer psychisch leven al 
enigszins, maar als het lichaam in 
verandering is gekomen en tot hel-
derheid komt is dit veel meer het 
geval. Dan gaat ook het lichaam 
zijn onsterfelijkheid in en dat is een 
werkelijkheid die niet te beschrij-
ven valt. Het is het Ankh-teken dat 
Nèïth bij zich draagt, symbool van 
het eeuwige leven. Voor haar het 
eeuwige leven van de ziel van de 
mens, maar voor een mens in ont-
wikkeling een onsterfelijkheid van 
zowel ziel als lichaam. De psyche 
en subtielfysieke lichaam die tot een 
eenheid zijn gesmeed. Elektronen 
die licht zijn geworden en die het 
voertuig zijn geworden van het licht.
Nèïth is het geheim dat geen sterve-
ling kent. Zij wordt echter wel ge-
kend door de onsterfelijke lichtwe-
zens, de suprolo’s. Zij is voor hen het 
waarheidswezen van zijn geworden. 
Zij leeft in een waarheidswereld die 
doortrokken is van goud.
Maar de rechtenbescherming van de 
lichtwezens, de suprolo’s is dus: es-
taré. Hoe kan dit gestalte krijgen aan 
de oppervlakte? Het is een uitdaging 
om dit verder te bekijken.

Het geheim
dat geen geheim meer is

Zo is het dus in 1986 zover geko-
men, dat de spreuk in de tempel van 
Nèïth in Saïs glashelder is geworden.
Het geheim is ontsluierd, de sluier 
is opgetild. De bovenmentale godin 
Nèïth was de ingang om te komen 
tot dat wat al jaren intrigeerde. Zij 
is door de Moeder van de Schepping 
gebruikt om zover te komen, dat 

haar sluier werd opgelicht, maar ook 
dat daardoor de rechtenbescherming 
van de suprolo’s bekend werd.
Bovendien werd ook duidelijk ge-
maakt door de Moeder van de 
Schepping, dat er een onsterfelijk 
waarheidslichaam is, dat nog verder 
kan gaan in de ontwikkeling van 
de materie. Ze laat zien dat er meer 
mogelijk is dan dat, en dat de moge-
lijkheden al bijna geen mogelijkhe-
den meer zijn, maar werkelijkheid. 
We zijn op weg naar een volgende 
fase, die verder ligt dan het waar-
heidslichaam. Dat laat de Moeder 
van de Schepping ons tegelijkertijd 
weten hiermee. Daardoor kan de 
waarheidsgodin van zijn, Nèïth, ook 
weer verder gaan op het pad van de 
ontwikkeling van de materie.
Zo heeft de fysieke gebeurtenis 
waarin het estaré zijn naar voren 
komt een meerledige betekenis:

1. Het geeft aan hoe de sluier kan 
worden weggenomen van de ogen 
van de mensheid.

2. Het geeft aan dat de lichtelektro-
nen, de suprolo’s, beschermd kun-
nen worden met het estaré-teken.

3. Het geeft aan dat er nog meer 
mogelijkheden zijn en nog meer 
perspectieven om verder te komen.

De godin Nèïth,
een instrument

Zo wordt achteraf duidelijk, dat de 
Moeder van de Schepping al heel 
vroeg heeft laten merken, dat ze 
een plan had met mij. Direct toen 
de godin Nèïth op mijn pad kwam, 
heeft ze mij geïntrigeerd. Dat is zo 
gebleven tot nog toe. Zelfs al ken ik 
haar geheim nu, dan nog ben ik blij 
dat ze er altijd is geweest. Vaak op de 
achtergrond, maar ook heel erg op 
de voorgrond staande.
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Het is ontzettend grappig om te 
zien, hoe de lila Moeder, die ook 
de waarheidsmoeder is, dingen ge-
bruikt om iemand te boeien en de 
aandacht en de concentratie vast te 
houden, zodat alles via die concen-
tratie geleid wordt naar het doel: de 
ontwikkeling van een waarheidsli-
chaam en daarmee samenhangend 
de rechtenbescherming van de su-
prolo’s. Maar op dat moment ook, 
dat Zij ons verder begeleidt op een 
weg, die nog niemand is gegaan.
Nèïth was de wegwijzer die de 
Moeder van de Schepping onge-
merkt op mijn pad zette zodat ik de 
weg naar Haar zou kunnen vinden. 
Zij stuurde Nèïth als bovenmentale 
godin naar mij toe, zij was het in-
strument dat paste bij mij zoals ik 
was. Zij is uit zichzelf voortgeko-
men, zij heeft van alles te maken met 
het wezen, de geest, het zijn.
Ondertussen is het pad gebaand 
naar het nieuwe wezen, de lila, ook 
via de godin Nèïth.
In 1988 was dat nieuwe wezen op 
aarde, de lila, er al. Een nieuw we-
zen, het einde van een evolutief pro-
ces.

De sluier is opgelicht
Dit is het gebeuren rondom de 

godin Nèïth, een gebeuren dat nooit 
meer een einde neemt. Want dit ge-
beuren was, is en zal altijd zijn.
Via Nèïth werd de Lila ontsluierd. 
Zij liet haar gezicht zien, dat miljoe-
nen gezichten is in één gezicht. Zij 
is alles wat er bestaat en kent ieder 
wezen in wat hij is.
De middelen die zij zo te zien ge-
bruikt om aan het doel te komen 
zijn vaak simpel, maar heel doel-
treffend. Al lijkt de weg lang, of al 
lijkt het een omweg te zijn, hij is het 
niet. Alles wat er op de weg komt, 

hoort erbij om verder te komen, om 
ontdekkingen te doen. Zoals dat 
gebeurde met de godin Nèïth en de 
spreuk op haar tempel, die leidde 
naar een doel wat nog niet te zien 
was, maar er wel was.
Alles is van belang in een ontwikke-
ling van materie, zelfs ook wat wordt 
weggeworpen als niet ter zake doend 
heeft een belang, hoewel misschien 
een belang dat niet wordt gekend. 
Niets kan worden weggedaan, al-
les moet worden doorgrond in zijn 
betekenis, in dat wat het is. Ook al 
duurt het jaren.
Zo kan het zijn, dat iemand een lijn 
vindt in zijn leven die hem verder 
kan brengen naar het doel waarnaar 
hij streeft. Want de persoon die wer-
kelijk de geheimen van zijn leven en 
zijn dood wil kennen, zal uiteinde-
lijk de sluier moeten optillen van de 

Lila, de Lila Ene. Zijn Gezicht blijft 
verborgen tot je hebt aangeklopt op  
Zijn Deur, die zich bevindt in het 
ogenschijnlijke Niets, in de Leegte. 
Daar is de verblijfplaats van de Ene 
die alles is. De Ene die slechts ge-
kend kan worden als je Hem bent 
geworden, zowel psychisch als fy-
siek.
Dan is de sluier van de menselijke 
illusie helemaal verdwenen en is er 
alleen de Werkelijkheid die zich in al 
zijn lichtende eenvoud toont, boven 
ruimte en tijd.
Lilaca is op dat moment geen theo-
rie meer, maar een levend gebeuren 
in een eeuwig en oneindig spel van 
geest en materie die een eenheid zijn 
geworden voor altijd. Materie die er 
altijd was, is en zal zijn. Materie die 
het spel speelt van het eeuwige, on-
eindige en vreugdevolle zijn.

Selqit en Nèïth
afbeelding gevonden in Karnak in de tempel van Khunsu

Museum der Egyptische Oudheden, Caïro
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Dier
van het
seizoenPhylloscopus trochilus 

Fitis

Deze vogel behoort tot de orde der zangvogels, de Passeriformes. Het is 
een vogel met een lengte van 11 tot 13 centimeter. Op de Pauwekroon is 
hij vaak te vinden bij het Waterloopje in de Verborgen Tuin, het Eldorado 
voor vogels in zomer en winter. De fitis is daar echter in de winter niet te 
vinden. Hij trekt dan naar zuidelijker streken, naar Midden Afrika, onder 
de Sahara. Hij moet een flinke vliegtocht maken om daar te komen en 
begint zijn reis met bijna twee keer zijn normale gewicht van ongeveer 8 
gram. Dat extra gewicht bestaat uit vet, zodat hij deze grote inspanning 
kan volbrengen.
De fitis is te herkennen aan zijn bruingroene rug, zijn behoorlijk gele buik, 
met boven zijn oog een witte streep. Zijn poten zijn licht van kleur en dat 
is belangrijk te weten om hem te kunnen onderscheiden van de tjiftjaf, die 
veel donkerder poten heeft. Omdat die twee zo op elkaar lijken, worden 
ze wel ‘tweelingsoorten’ genoemd. Behalve de poten onderscheiden ze zich 
door hun zang. De fitis zingt met vloeiende en welluidende aflopende to-
nen, terwijl de tjiftjaf slechts ‘tjif-tjaf ’ roept.

Tekst: Sunya de la Terra
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Een fitis is altijd in beweging en druk op zoek naar insecten en spinnen. 
In het voorjaar komt het mannetje als eerste terug om een territorium in 
te nemen. Als de vrouwtjes daarna komen is hij al gesteld en heeft een 
verblijfplaats. De fitis heeft vaak meer vrouwtjes tegelijk. Hij helpt al die 
vrouwtjes met het voeden van de jongen.
De fitis is dus te zien als een druk baasje, die van april tot in de herfst in 
het Waterloopje baadt en drinkt en daar in de buurt ook zijn voedsel zoekt.
De fitis is een parmantig vogeltje dat niet zo gauw schrikt. Hij let wel heel 
erg goed op wat er in zijn omgeving is te doen. Zijn vogelinstinct zegt 
hem dat hij wordt beschermd door zijn schutkleur. Het vogelinstinct is 
een vitaal oerinstinct dat ingebouwd zit in de lichaamscellen van de vogel. 
De vogel vertrouwt helemaal op zijn instinct en geeft altijd gehoor aan 
de waarschuwingen die van daaruit worden gegeven. Het is zijn basis van 
waaruit hij leeft. Ook als hij moet gaan wegtrekken naar Afrika wordt hij 
geleid door dit instinct, dat hem zelfs de weg laat kennen naar de plek in 
Afrika waar hij moet zijn. Zijn instinct geeft hem ook aan, dat hij laat in 
de zomer meer moet gaan eten om de trektocht te kunnen volbrengen.
Als je niet oplet zie je de fitis bijna niet tussen het zomergroen van het 
Waterloopje. Daar baadt hij en geniet van zon en regen, van wind en mist.
Hij ervaart het Waterloopje als een plek, waar hij op zijn gemak kan zijn, 
ook al lopen er soms wel katten rond. Die zijn snel genoeg ontdekt met 
zijn scherpe oog en hij weet, dat er schuilplaatsen genoeg zijn in de dichte 
takken van de bomen, waar de kat niet kan komen. Bovendien, wie maakt 
hem wat? Katten kunnen toch niet vliegen!
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Uiterlijk van het boek
Het uiterlijk van het boek ziet er hetzelfde uit als 

bij deel 1. Alleen de jaartallen op de kaft zijn anders. De 
gehele lay-out is gelijk aan die van L’ Agenda de Mère. 
Ook opmaak en de vorm zijn hetzelfde als deel 1. In dit 
deel zijn geen tekeningen aangetroffen. 

Inhoud
De jaren 1978 tot 1982 zijn de jaren in Zuid-

India, waarin Satprem probeert ondanks alle tegen hem 
gerichte complotten, moordaanslagen en dergelijke toch 
de Agenda van Moeder uit te geven.
Daartoe heeft hij een aantal getrouwen om zich heen ver-
zameld, die dan ook niets mogen doen met de ‘Vijand’ 
en de ‘Tegenstander’. Als zij zich daarmee inlaten wor-
den zij subiet de deur gewezen. Het is hard werken ge-
blazen, want de eis van Satprem wordt door de invloed 
van zijn vijandige krachten op hem steeds dwingender 
en de Agenda moét af. Zo vlug mogelijk.
Iedereen werkt dus vaak het klokje rond en dat vindt 
Satprem prachtig. Alles doet hij voor de Moeder en niets 

mag dat verstoren. Hij denkt er zelfs aan een tweede 
Auroville op te richten in Amerika, omdat de mensen 
daar zuiverder zijn. Zijn strijd tegen het Kwade en de 
Leugen neemt enorme proporties aan, die het normale 
ver overschrijden. Zijn wantrouwen en argwaan jegens 
de vijand en de tegenstander nemen steeds meer toe. Zijn 
achtervolgingswanen nemen ook grotere vormen aan. In 
1982 is het dan zover dat alle delen van de Agenda klaar 
zijn en gedrukt. Dat werk is klaar.

Satprem en Sujata maken dan weer een reis om het 
Eiland van Moeder te zoeken in de Stille Oceaan. Daar 
zal hij dan met 12 uitverkorenen naar toe gaan om het 
Werk van de Moeder af te maken. Wat zij niet heeft 
kunnen doen omdat ze vermoord is in de Ashram, moet 
Satprem nu gaan doen.
Hij wil dit in ieder geval aanpakken. Zijn vijandige 
krachten dwingen hem om dit met de grootste spoed te 
gaan doen. Satprem moet de Wereld redden door zelf de 
transformatie te gaan doen die Mirra en Sri Aurobindo, 
de ‘Pauvres’ niet hebben kunnen doen. Satprem vindt 
Mirra Alfassa en Sri Aurobindo heel tragische figuren, 
omdat ze hun doel niet hebben kunnen bereiken.
Hij is de held die dat nu gestalte moet gaan geven, hij 
denkt in opdracht van de Moeder, Mirra Alfassa. In feite 
zijn het zijn vijandige krachten die hem aangrijpen in 
zijn enorme arrogantie en hoogmoed en die hem doen 
denken dat hij de wereld moet gaan redden. Zijn klagen 
en lijden gaan onverminderd door.

Geschreven door Satprem [pseudoniem voor Bernard Enginger]
Uitgeverij Institut de Recherches Évolutives - Lion sur Mer (Fr)

Tekst: Sunya de la Terra

Satprem in 1972

Carnets d’une Apocalypse
Deel 2  1978 - 1982
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De transformatie
Zowel Satprem als Sujata 

weten er erg weinig van af hoe 
de transformatie van de materie 
in zijn werk gaat. Toen Satprem 
veel lichamelijke klachten had 
en ternauwernood het bed uit 
kon komen, wist hij eerst niet 
wat er was. Micheline, zijn 
vriendin in Parijs, had dezelfde 
soort klachten.
Sujata heeft daar het volgende 
uit geconcludeerd en er ook 
over geschreven: ‘Het is nodig 
dat het lichaam ziek is om de 
vrede in het wezen te laten ko-
men’. Haar constatering is gegrond op het feit dat ze al-
lebei ziek zijn. Satprem zegt in een noot dat hij weet dat 
het van de transformatie is. Het supramentale daalt neer 
in zijn lichaam.
Het tegendeel is waar. Het zijn vijandige krachten die 
hem ziek doen zijn. Hij gaat denken over al deze din-
gen en komt dan tot conclusies. Dat levert alleen maar 
nieuwe waandenkbeelden op. Hij is verstrikt in een cir-
kel waar hij niet uitkomt. Opvallend is dat hij nooit iets 
vraagt aan de Moeder.

Transformatieprocessen kunnen soms wat hinderlijk 
zijn, maar nooit zo dat zij de ondraaglijke pijnen ver-
oorzaken zoals Satprem die beschrijft. Hij vindt dat hij 
evenveel, zo niet meer, lijdt dan de Moeder. Mirra heeft 
zich echter nooit op deze wijze uitgelaten over wat zij 
meemaakte.
De vele pijnen zeggen dat vijandige krachten ingeven 
dat dit alles met transformatie te maken heeft, terwijl zij 
hem zelf zitten te pijnigen en zijn lichaam aan het slopen 
zijn. Dit proces is al vanaf 1973 gaande, toen hij in zee 

ging met de vijandige krachten. 
Deze fluisteren hem ook in, 
dat die pijnen te maken heb-
ben met het Supramentale licht 
dat neerdaalt. Verschrikkelijke 
pijnen kunnen alleen door vij-
andige krachten worden ver-
oorzaakt.

Bij Satprem is te zien, hoe men-
tale denkbeelden je de verkeer-
de kant uit laten gaan. Want 
Satprem denkt werkelijk dat 
bij hem de transformatie net zo 
verloopt als bij de Moeder. Het 
is hem dus niet bekend, dat het 

bij iedereen totaal anders gaat. Niemand doet de ontwik-
keling op dezelfde manier. Dat is onmogelijk. Iedereen 
heeft een eigen identiteit, iedereen heeft zijn eigen fy-
sieke pakket, dus dat zorgt ervoor dat alles altijd anders 
is, niet vergelijkbaar met een ander mens. Een mens is 
uniek en ook zijn ontwikkeling is uniek.

Satprem en Sujata kunnen alles zelf
Opvallend is hoe deze twee mensen alles in eigen 

hand houden, onder het mom dat ze dat niet doen. 
Vooral Satprem kan alles zelf, hij kan de dood weerstaan, 
hij weet precies hoe alles verloopt. Terwijl geregeld blijkt 
dat hij dat niet weet. Hij heeft er geen flauw benul van 
wat hij aan het doen is, doordat vijandige krachten hem 
blind houden voor wat er gebeurt. Zijn beelden duidt hij 
altijd zodanig, dat ze nooit over hem gaan. Altijd gaat het 
over de wereld om hem heen, bijvoorbeeld de Ashram, 
die zo vijandig is. Terwijl beelden die iemand ziet altijd 
in de eerste plaats over de persoon gaan die ze ziet. Zeker 
op het punt waar Satprem is, namelijk aan het pogen om 
een ontwikkeling te beginnen.
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Beschuldigen en veroordelen
Satprem is het kleine kind dat nooit groot is ge-

worden. Hij wordt geregeerd door een mentale vijandige 
kracht, die hem leert te haten en te vernietigen.
Satprem beschuldigt iedereen en hij veroordeelt iedereen 
tot de dood. Hij wijst vrienden van jaren de deur als ze 
hem niet meer bevallen. En als hij het heeft over ‘Pauvre 
Sri Aurobindo’, of over de tragiek van de Moeder en Sri 
Aurobindo die het niet hebben gehaald, dan vergist hij 
zich toch wel heel erg in deze personen. Hij kijkt naar 
hen met een vijandige en minderwaardige blik.
Ook daardoor voedt hij zich met arrogantie, hoog-
moedswaanzin en grootheidswaanzin want hij is zo 

machtig en groot, dat hij daar zijn genot in vindt. Het 
grote lijden geeft hem dan ook veel bevrediging in zijn 
lichaam. Niemand zal dat er achter zoeken, maar deze 
grote deugd van lijden geeft de mens, en vooral Satprem, 
een zalige bevrediging van zijn begeerten.

Satprem zegt in zijn wanen tegen anderen: „Moeder is 
niet tevreden over je.” Of: „In Auroville zullen ze mee-
maken dat alles vernietigd wordt als ze zo doorgaan.” Dit 
zijn echter uitlatingen van iemand die niet weet hoe het 
supramentale vermogen is en werkt. Het is de vernietiger 
in Satprem die deze woorden uit.
Volgens zijn eigen zeggen heeft hij enorm geleden en alle 
gif van de wereld opgeslokt. Op zulke uitspraken kickt 
hij helemaal.
Zijn wanen over complotten en overvallers die hem wil-
len doden zijn er nog steeds. Niet helemaal onterecht, 
want in de beelden die Satprem ziet gebeurt het regel-
matig dat er aanslagen op hem worden gepleegd door 
de vijandige krachten die hij zelf koestert in en rond zijn 
lichaam.

Het vijandige ‘eiland van Moeder’
Als hij dit vijandige eiland na drie maanden reizen 

weer niet heeft gevonden, is hij heel teleurgesteld. Hij 
vindt alles zwart, negatief en is vol narigheid. Hij wil weg 
uit India en het lukt maar niet. India is zwart, onoprecht, 
vol modder en ellende. Hij wil dat niet meer. Satprem 
verwerpt India en de hele wereld, met de Ashram en 
Auroville erbij. Zonder het te weten verwerpt hij alles 
wat Sri Aurobindo en Mirra Alfassa hebben opgebouwd. 
Hij minacht het. Hij ziet het als heel vijandig.
Satprem weet niet, dat alles wat hem tegenstaat en wat 
hij vindt, vertelt over hoe hij is. India is ook nog een 
meer psychisch georiënteerd land. Als hij dit land ver-
werpt, verwerpt hij zijn eigen psyche.

Zo staat het met Satprem als hij op het punt staat India 
te verlaten. Een eenzaam mens, die geleefd wordt door 
vijandige krachten.
Het boek eindigt op 13 mei 1982.

▲ 
  Rarotonga, een van de eilanden van de Cook 

Islands in de Stille Oceaan
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Noot: 
In een volgende editie van de Gouden Visie wordt wederom 
een recensie opgenomen van volgende delen van Carnets 
d’une Apocalypse van Satprem.

De mens Satprem

Satprem zoals hij is komt in dit tweede deel van de 
Carnets d’une Apocalypse goed uit de verf. Hij koestert 
zijn illusies en wanen, hij leeft daarvan. Gestimuleerd 
door vijandige krachten heeft hij altijd weer de kracht 
om verder te gaan, na de meest bittere pillen die hij moet 
slikken.
Het is zeer instructief om te lezen wat er zoal gebeurt als 
iemand met vijandige krachten leeft en met hen op goe-
de voet staat. Deze vijandige krachten zijn dan heel erg 
in de buurt van het lichaam, kunnen het ook bezetten, 
en hebben een zeer grote invloed op Satprem. Hij laat 
de vijandige krachten spreken via zijn tong, zij maken 
daar gebruik van. Vijandige krachten zijn blij met ieder 
lichaam dat zich openstelt voor hen, zoals bij Satprem 
het geval is. Zij veroorzaken veel schade aan het lichaam 
want de vijandigheid zit daar in, dat zij het lichaam zo-
danig kapot maken dat het ziek wordt of uitgeput en dan 
dood gaat. Dan is er geen ontwikkeling meer mogelijk 
in dit leven. Dit is precies de doelstelling van vijandige 
krachten.
Wat er verder zal gaan gebeuren en of Satprem en Sujata 
nog vinden wat zij zoeken: een afgelegen eiland waar zij 
met hun uitverkorenen kunnen leven, dat moet verder 
gaan blijken in de volgende delen van de Carnets van 
Satprem.

Conclusie
Dit tweede deel over hetgeen Satprem mee-

maakt in zijn leven is zeer lezenswaard en interessant 
voor mensen die geïnteresseerd zijn in zaken die met 
de ontwikkeling van de materie hebben te maken. 
Niet iedereen zal alles kunnen duiden wat Satprem 
zegt en vertelt. Hij spreekt een taal van ingewijden, 
vooral voor mensen die L’ Agenda de Mère hebben 
gelezen en een beetje weten wat er in de Ashram 
en Auroville allemaal is gebeurd in de jaren dat Sri 
Aurobindo en Mirra Alfassa daar waren en hun 
Integrale Yoga deden.
Vaak valt Satprem weer in herhaling over zijn lijden 
en ziekten, zijn grote moeilijkheden. Het is duidelijk 
te zien hoe hij zich vastbijt in zijn eigen ideeën en 
in feite het ontwikkelingspad verlaat, om op eigen 
houtje dingen te gaan doen, die hem zogenaamd zijn 
opgedragen door de Moeder, maar dat niet zijn.
Ook is te duiden hoe arrogant en zelfverzekerd 
Satprem spreekt over zichzelf, maar de wereld veracht 
en verwerpt.
Kortom, het is een boek wat een helder licht kan wer-
pen op hoe mensen in hun illusie kunnen denken iets 
met het lila of het supramentale te doen, terwijl dit 
niet het geval is.
Bij Satprem is het zo dat hij gelukkig toch de bescher-
ming van Mirra Alfassa genoot, om zo te zorgen dat 
de vijandige krachten zijn lichaam niet helemaal tot 
de grond toe afbraken tot zijn tijd gekomen was.
Bekend is dat hij kort voor zijn dood gezegd heeft dat 
het ‘Werk was gedaan’.
Want dat was het tweede ding wat hij kon doen: 
Satprem kon aan de wereld laten zien hoe het is om 
steeds te worden achtervolgd en geleefd door vijandi-
ge invloeden. En zijn werk was gedaan met het schrij-
ven van de ‘Carnets d’une Apocalypse’.
Zo kan dan ieder mens dankbaar zijn voor wat 
Satprem heeft gedaan in zijn leven, ondanks het feit, 
dat hij het deed onder sterke invloed van vijandige 
krachten.

Satprem in 1941

© Institut de Recherches Évolutives
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Geluidsvibratiemeting

Een onverwachte avond met suprolo-llocings
Tekst: H.A.F. van de Rijdt

Er valt wel iets uit te leggen bij dit artikel. Het is een 
weergave van de ervaringen van een luisteraar bij een 
avond waar suprolo-llocings ten gehore werden gebracht. 
Wat suprolo-llocings zijn is duidelijk gemaakt in een apart 
tekstkader bij dit artikel.
Een van de wetenschappelijke afdelingen van Elektoor 
doet onderzoek naar de effecten van geluidsvibraties op de 
materie van de mens. In het kader van dat onderzoek was 
er een test met opnamen van suprolo-llocings, waar andere 
studenten-onderzoekers bij waren uitgenodigd. Die onder-
zoeksactiviteit - een gota - was gepland op de avond van 
24 december. 

† Ik kom nog eens terug op de 
Kerstavond-gota van 24 de-

cember 2010 omdat die wel heel 
leuk en apart was.
Eigenlijk begon het toen ik Titia op 
de Pauwekroon onder het kunst-
werk ‘de Regenboog’ bezig zag om 
de Esdoornlaan nog meer sneeuw- 
en ijsvrij te maken van het pak 
sneeuw wat er iedere dag valt deze 
winter. Zomaar in haar eentje en zo 
onverwacht daar op die plek.
Of toch weer niet? Een regenboog is 
het symbool voor ‘vrede en bevrij-
ding’ staat er in de lila symbolen-
decoder. En ik kan me niet aan de 
indruk onttrekken dat het lila daar 
dan ook iets in doet, deze lila ener-

gieën in de wereld brengt? En daar 
op haar eigen unieke wijze plezier in 
heeft. Je zal toch maar de enige lila 
op aarde zijn….. hoe zou dat voe-
len…? Zou ik ook iets kunnen voe-
len van die lila energieën? Dat moet 
haast wel, want ik schrijf er over.

Dan komen we aan de praat bij 
de theegota en vertelt Titia over 
goti’s die naar huis gaan voor de 
Kerstavond en daar heeft ze dan ook 
plezier in. Wat er verder is besproken 
aan die tafel weet ik niet meer, alleen 
dat er een luistergota is uitgerold die 
zou gaan beginnen om 20:00 uur.
Ik had wel de indruk dat iedereen 
die nog op de Pauwekroon aanwe-

zig zou zijn, uitgenodigd was voor 
deze gota. Ik dacht voor het eten: 
‘Zal ik het aan Fancy gaan zeggen 
die zit in de Clematis als goti-portier 
haar gota daar te doen…?’ Maar ik 
deed het niet. Toen kwam Fancy om 
19:30 uur in de Kookkeuken en ik 
wilde haar informeren, maar nog 
voor ik iets kon vertellen, snoerde 
ze me de mond. Ze had iets van Ria 
Kwadendam gehoord en wilde niet 
dat ik de verrassing zou verklappen. 
‘Des te beter dat ik het niet hoef uit 
te leggen’, bedacht ik me. Ik dacht 
ook nog: ‘Het is alweer oorlog, en 
dat op de avond voor Kerstmis, als 
de vrede wordt gepredikt.’
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†
Wat zijn suprolo-llocings?
Dit is een genre muziek wat vrij-
wel niemand kent. Hierna een 
tekst geschreven door Sunya de 
la Terra, die de suprolo-llocings 
heeft gemaakt.

Suprolo-llocings, een nieuwe we-
reld van lichtmaterie’

Suprolo-llocings zijn gebaseerd 
op teksten en klanken die regel-
recht voortkomen uit de nieuwe 
substantie die er in de wereld is 
sinds 1984, de lila lichtmaterie.
Deze muzische klanken kunnen 
dan ook niet in een bepaald be-
kend muziekgenre worden gevat. 
Zij zijn in zichzelf bestaand, vrij en 
onafhankelijk van de regels die er 
bij de reeds bekende muzieksoor-
ten worden gehanteerd.
Suprolo-llocings zijn de vreugde-
liederen van de aarde, die iets 
tot expressie brengen van de lila 
wereld die er is op aarde. Deze lila 
wereld beweegt zich tussen alles 
door, zij is in alles wat er bestaat, 
ongemerkt en ongezien. De ma-
teriële klanken van die lila wereld 
zijn in de suprolo-llocings tot ex-
pressie gebracht op een zodanige 
wijze, dat zij iets verbeelden van 
de klanken die daar in de basis 
zijn, maar nu op een manier die 
ieder mens kan horen en aanvoe-
len.
Deze suproloklanken met hun vi-
braties verspreiden zich door de 
gehele wereldmaterie en geven 
daar hun glans aan alles wat er 
bestaat. Zij brengen de mensheid 
even naar een andere wereld, 
een wereld van blijdschap en on-
afhankelijk bestaan. Een wereld 
waar ieder mens naar verlangt 
en waar hij even door wordt aan-
geraakt door de klankkleur en de 
vibraties van suprolo-llocings.

† Aangekomen in de Studiezaal 
van Heliodoor - waar de luis-

tergota zou plaatsvinden - had ik de 
indruk dat niemand op Fancy zat te 
wachten. Ik voelde zelf wel een ze-
kere spanning toen zij er even later 
bij kwam. ‘Ervaar ik dan iets van ne-
gatieve krachten die van haar uit-
gaan?’, vroeg ik me af? Ik had er 
even moeite mee omdat ik dacht dat 
ik net als Ria, wel erg had lopen 
dwingen bij Fancy om toch in ieder 
geval te komen. Terwijl het een ge-
beuren was, wat nu juist spontaan 
was geboren tijdens het theedrinken 
die middag. Wat ben ik toch een 
dwingeland. Kan ik nu nooit eens 
iemand vrij laten? Ik zie hoe Ria al-
tijd dwingt, nu ook weer, toch doe 
ik er aan mee. Fancy is toch niet ver-
plicht te komen? Niemand is iets 
verplicht. Toch maak ik er voor haar 
een verplichting van. Gek toch. Ik 
doe vaak ook zo dwangmatig naar 
mijzelf, vooral in zaken waarvan ik 
iets denk te weten.

† Het is precies 20:00 uur als de 
goti’s van Abrikozen Lila 

Elektronen beginnen aan hun on-
derzoek en de luistersessie. Ze willen 
weten of de suprolo-llocings goed 
klinken op de geluidsboxen die er in 
de Mediatheek in Heliodoor staan. 
En ze willen het effect van de vibra-
ties op mensen meten. Ze vragen 
iedereen die aanwezig is mee te luis-
teren en te zeggen hoe ze het vinden 
klinken.
Voor ik nog meer kon denken be-
gonnen de suprolo-llocings te spe-
len, ‘Translucidité’ als eerste. Ja, de 
stem van Titia - die daarbij te ho-
ren was - klonk in mijn oren met 
momenten een beetje hees, ik be-
noemde het als sensueel, in elk geval 

mysterieus. En dat is marketingtech-
nisch gezien toch prima, dacht ik...
In de volgende suprolo-llocing hoor-
de ik de stoomboot, de bastoon die 
in het begin een klein beetje te ruw 
klonk. Ook noteerde ik ‘vrolijk’. 
Dat kan natuurlijk ook niet mis met 
zo’n stoomboot; dan ga je ‘op pad’...
Bij de suprolo-llocing ‘Naranjatotal’ 
voelde ik hoe Titia moest stuwen 
om de groep [de andere zangers] 
op sleeptouw te nemen en ik reali-
seer me nu, dat ik (ook) degene ben 
waarbij dit dient te gebeuren in de 
ontwikkeling. Meestal ben ik traag 
en onbewust bezig, alleen maar uit 
op lol en gein. En ja, als ik mijn oor 
even kan openhouden dan hoor ik 
dat hier iemand is die lijkt te weten 
waar het over gaat.
Dat is op zich wel iets om even 
stil van te worden. Ik realiseer me 
dan, dat ik blijkbaar weet wanneer 
iemand lijkt te weten waar het lila 
over gaat. Zou ik er dan ook iets van 
ervaren? Ik weet het allemaal niet, 
maar het blijven vragen.
De plotselinge trompetten bij ‘Lila 
Lasers’ vond ik niet genoeg als echte 
frisse, heldere trompetten klinken. 
Ik hoorde teveel een synthesizer-
trompet in plaats van een echte 
trompet. En ook, hoor mij, vond ik 
dat ze nog beter, met name in het 
begin van deze suprolo-llocing, ‘in-
gebed’ konden liggen in de rest van 
het arrangement. Dat kreeg ik dus 
niet zo voor het voetlicht gebracht 
als nu, al schrijvend.
Zou het iets zeggen over mijn plot-
seling opkomende fantasieën die 
dan zo maar in het wild opeens naar 
voren komen en waarmee ik dan 
hoog van de toren blaas? Het moet 
toch iets met mij te maken hebben, 
dat kan niet anders in een gota, die 
dit toch is.
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† Dan kwam na de eerste pauze 
de suprolo-llocing ‘Dreaming’ 

en ja, ik zag, voelde, hoorde, wenste 
duidelijk, een heel vol symfonieor-
kest, met violen op de achtergrond 
bij die specifieke strofe, meedoen. 
Om de suprolo-llocing tot een groot 
feest en prachtige uitvoering te bren-
gen. Alsof de suprolo-llocing al door 
anderen wordt gezongen, het al een 
hit is (geweest) en nu overal op de 
wereld wordt gezongen en gespeeld, 
hoe zeg je dat?

Bij ‘Tierra flamígera’ is die intro zo 
leuk. Een soort jazzy-Indiaanse mu-
ziekmix, die wat mij betreft nog wel 
wat langer mag duren. En als er ‘el 
fuego’ wordt gezongen, ís de tutor-
suprolo dat vuur.
Bij ‘Dageraad’ droomde ik lekker 
wat weg en begon ik die avond voor 
het eerst te gapen. Wat ontspannend 
zijn die suprolo-llocings! Mijn hele 
lichaam koestert zich in de warmte 
en in de rust van de ritmen van 
die vreugdeliederen van de aarde. 
Hoewel ze ook wel behoorlijk wild 
kunnen zijn. Maar zelfs dat ademt 
wat rust uit voor mij. Ik ben ook al-
tijd gespannen door werk en veel ge-
dachten, laten we zeggen fantasieën 
die nooit uitkomen.
En nu weer, terwijl ik het schrijf. 
Zou er een grote mate van lila ont-
spanningsenergie in deze suprolo-
llocing zitten?
De panfluit in ‘Reality’ is mooi en 
hier viel mij de ‘samenwerking’ tus-
sen de zangers onderling en tussen 
de verschillende instrumenten en 
tussen elkander op. Dus driemaal.
Ja, ik zag voor mij dat er in mij ge-
ploegd werd in ‘La sonrisa’. Een 
soort beeld van dat mijn lichaam een 
akker is waar het nodige in moet ge-
beuren. Ik neem maar even aan dat 

het van de suprolo’s komt en dat ik 
zelf niet zit te fantaseren. Het maakt 
ook ‘vrijheid’ in me vrij.
En dan ‘No Skyline’!
Ik noteer hier welke krabbels ik op 
mijn papier geschreven heb:
 ‘ontroerend
 filmmuziek
 schitterend
 ik smelt
  die ene toon doorklieft, zoals 

een vogel (adelaar) door de lucht 
zweeft

 die cd wil ik hebben
 hier krijg je de zaal mee stil’

† Nog steeds ben ik ontroerd en 
zijn de woorden moeilijk te 

vinden om te beschrijven. Zoals ge-
zegd is het een ‘stuk muziek’ dat je 
tien keer achter elkaar kunt horen, 
omdat je er niet genoeg van krijgt. 
En ook is het een suprolo-llocing die 
uniek is, want je kunt, in tegenstel-
ling tot de andere suprolo-llocings, 
deze suprolo-llocing niet ‘nazingen’ 
of imiteren. Dat gaat niet.
Bij de tweede keer merkte ik dat met 
name deze suprolo-llocing in staat is 
om het weggetje, het lijntje, voorbij 
het pantser van de borstkast te vin-
den, en wie weet wel het geheime 
hart van mij of van welke wereld-
burger dan ook.
Goh, wat ben ik benieuwd wat hier-
van gaat komen. Ik zal mijn fantasie-
box maar niet open doen, gesloten 
houden. In de Pauwekroonkoerier, 
de krant van de Pauwekroon, 
staat geschreven: ‘…luisteren 
naar deze suprolo-llocing 
die de wereld blijkbaar 
moest veroveren.’ Nu 
ben ik geen specialist in 
de taalkunde, maar staat 
dit daar niet in de gebie-
dende wijs geschreven?

Tijdens ‘Great River’ was ik nog niet 
los van ‘No Skyline’ en de notitie die 
ik nu lees is ‘vol’.
Bij ‘The light from Llumeneres’ staat 
er ‘subtiel’. En ja, dat fluitje is ge-
weldig, niet voorspelbaar zoals dat je 
dat in de mentale muziek aantreft.
‘Chant de la matière’ begint gewoon 
met Titia die samen zingt met een 
ander en eindigt dan met hmm-
mmm.
De tweede versie van ‘Translucidité’, 
daar was ook van alles aan de hand. 
Ik voelde de uitwisselings-energieën 
tussen Herman en Titia heen en 
weer gaan, bijzonder. Alsof ze el-
kaar iets te vertellen hadden, intens 
op elkaar betrokken waren. Deze 
suprolo-llocing valt ook zo positief 
op door haar eenvoud.

† Tjonge, wat een avond en wat 
een kado om dat zo onver-

wacht te mogen meemaken, deze 
‘test-primeurs’.
Ik ben zoals gezegd benieuwd waar 
dit allemaal naartoe zal leiden in de 
wereld en wat het in mezelf zal gaan 
doen. Het doet me al heel veel, dat 
moet ik zeggen. Want ik voel wel 
dat de suprolo-llocings een enthou-
siasme in me kunnen losmaken, 
misschien wel iets in de richting van 
zoals Titia op haar sloffen naar de 
feestvlag huppelde op 26 decem-
ber, de dag van het lila dat 
verrijst uit de aardematerie.
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Jeugd
Giorgio Armani is geboren op 

11 juli 1934 in de Noord-Italiaanse 
stad Piacenza. Zijn vader Ugo was 
een transportmanager en moeder 
Maria huisvrouw. Giorgio is één 
van de drie kinderen in dit gezin. Er 
zijn nog een zus en broer. Van zijn 
jeugdjaren is weinig bekend, alleen 
dat hij al jong belangstelling heeft 
voor het theater en de bioscoop. 
Zoals hij zelf  heeft aangegeven was 
vooral de zorg van zijn moeder dat 
haar kinderen onberispelijk werden 
gekleed de reden dat Giorgio een 
interesse ontwikkelde voor mode. 
En dat in het arme naoorlogse Italië. 
Giorgio wilde aanvankelijk arts wor-
den en schrijft zich na de middelba-
re school in 1951 in voor een studie 
medicijnen aan de universiteit van 
Bologna. Na twee jaar studie wordt 
hij opgeroepen voor militaire dienst. 
Hij wordt dan tewerkgesteld in een 
militair hospitaal en merkt vervol-
gens dat hij niet tegen de aanblik 
van bloed kan. Dit leidt er toe dat 
hij zijn studie geneeskunde niet ver-
volgt. Hij besluit fotografie te gaan 
studeren. Maar ook dat is niet wat 
hij zoekt, ook al weet hij nog niet 
wat hij dan wel wil.

Tekst: moderedactie

Foto: © 2008 Jan Schroeder

Giorgio Armani, een Italiaans mode-ontwerper die 
vooral bekend is om zijn mannenmode en de labels 
Giorgio Armani en Emporio Armani.
Officieel behoort zijn label niet tot de haute couture, 
maar Armani is wel één van de meest succesvolle ont-
werpers van Italië.
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Werk en mode
Na zijn diensttijd gaat Armani 

als etaleur werken bij een chique 
warenhuis. Al snel valt zijn stijl van 
etaleren op en wordt hij als verkoper 
aangesteld op de herenafdeling. Hier 
doet hij zijn eerste ervaringen op met 
het marketing-aspect van de mode-
industrie en begint de interesse om 
zelf  te gaan ontwerpen. Begin jaren 
zestig wordt Armani assistent van 
Nino Cerruti, een bekend Italiaans 
ontwerper. Door ook in de textielfa-
briek van Cerruti werkzaam te zijn, 
leert hij om te gaan met de stoffen, 
productiemiddelen en de techniek 
van het industriële maatwerk. Zijn 
gevoel voor stijl en fijngevoeligheid 
ontwikkelt zich zo verder. Door zijn 
vele reizen naar Engeland krijgt hij 

een voorliefde voor de Britse in-
vloeden in de mode. Eindelijk had 
hij dan zijn beroep gevonden. Hij 
wilde kledingontwerper worden. 
Dat stond nu wel vast. En hij wilde 
vooral dingen ontwerpen die voor 
mannen gemakkelijk draagbaar wa-
ren. De stijfheid moest er af, vond 
hij.
Dit zegt natuurlijk heel veel over 
Armani zelf, die in een behoorlijk 
nauw keurslijf  leeft. Hij voelde zich 
altijd aan alle kanten gebonden en 
vastgezet in zijn leven. Zeker van-
wege het arme milieu waaruit hij 
kwam, was het zaak je niet te veel op 
ongebaande paden te bewegen.

Doorbraak
Eind jaren zestig ontmoet hij 

Sergio Galeotti, een bouwkundig te-
kenaar. Het is een begin van een lang-
durige persoonlijke en professionele 
relatie. Het was Sergio Galeotti die 
Armani begin jaren zeventig over-
haalt om een eigen ontwerpstudio 
te openen in Milaan. Als freelance 
ontwerper gaat Armani aan de slag 
voor een aantal modehuizen, waar-
onder Ungaro en Zegna.
Niet langer gehinderd door de in-
structies van zijn opdrachtgevers, 
kan Armani steeds meer zijn eigen 
stijl ontwikkelen en dit begint de 
internationale modepers meer en 
meer op te vallen. In 1975 is de tijd 
rijp om met een eigen merk voor 
de dag te komen. Samen met zijn 
vriend Sergio Galeotti richt hij in 
Milaan Giorgio Armani SpA op. In 
oktober van dat jaar wordt de eer-
ste ready-to-wear mannencollec-
tie getoond. Met zijn zus Rosanna 
Armani maakt hij een jaar later een 
vrouwencollectie en niet lang daarna 
volgen nog een junior-, ondergoed-, 
badmode- en accessoirelijn.

▲
Richard Gere in de film American Gigolo van Paul Schrader
In deze film had Gere als Julian Kaye een ruime kledingkast 
vol maatkleding ontworpen door Giorgio Armani

Emporio Armani Diamonds
eau de parfum
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De grote internationale doorbraak 
komt in 1980 als Richard Gere de 
titelrol speelt van de escort Julian 
Kaye in de film American Gigolo. 
In deze film heeft hij de beschikking 
over een zeer grote kledingkast van 
op maat gemaakte Armani-kleding. 
Dit succes leidde tot een langdurige 
samenwerking met de filmindus-
trie. Armani ontwerpt voor meer 
dan honderd films de kleding. Eén 
van de belangrijkste daarvan is The 
Untouchables uit 1987.
In 1982 siert Armani de omslag van 
het Amerikaanse tijdschrift Time 
Magazine. Hij is de eerste ontwerper 
die deze eer te beurt valt na Christian 
Dior eind jaren veertig. In dit inter-
view geeft hij aan, dat toen hij be-
gon met ontwerpen alle mannen 
op dezelfde manier waren gekleed. 
‘Iedereen droeg hetzelfde uniform 
... het Mao-syndroom.’ Hij wilde de 
jas personaliseren, nauwer maken 
en meer afgestemd op de persoon 
die hem draagt. En aldus werd het 
ongevoerde jasje, misschien wel 
de meest beroemde innovatie van 
Armani, geboren.
Zijn relatie met Sergio Galeotti 
wordt beëindigd door diens overlij-
den in 1985 aan aids. Dat was een 
grote slag voor hem.
Nog niet zo heel lang geleden heeft 
Armani toegegeven - wat reeds velen 
al vermoedden - dat hij biseksueel is, 
met een voorkeur voor mannen. In 
een interview in het blad Vanity Fair 
zei hij hierover: „In mijn leven heb 
ik vrouwen gehad. En soms mannen 
... Om dit werk te doen, moet men 
beschikken over een vrije geest.”
Daarmee wil hij zich verontschul-
digen voor zijn seksuele geaard-
heid. Dit geeft aan dat hij toch erg 
gehinderd wordt door normen van 
buitenaf, ook al wil hij dit helemaal 

niet toegeven. Hij houdt het op het 
idee dat hij vrij is en nergens aan 
gebonden. Maar hier blijkt wel, dat 
dit geen kwestie is van denken over 
hoe de dingen zijn, maar hoe ze zijn 
vastgelegd in het mentaal fysieke pa-
tronenlichaam van mensen, ook van 
Armani.

Speciale mannenmode
Hij is de eerste ontwerper die 

het imago van de mannenmode ver-
zachtte en het beeld van de vrou-
wenmode wat verhardde. Voor de 
mannen maakt hij gebruik van vrou-
welijke stoffen, haalt de vullingen en 
voering eruit, en laat de verstijvingen 
weg. Hij combineert dunnere revers 
met wijdere zakken en langere jas-
sen. Zo worden zelfs zijn Engelse 
wollen pakken zo comfortabel als 
een zijden pyjama. Wat Chanel zes-
tig jaar eerder voor de vrouwenkle-
ding had gedaan, deed Armani nu 
met de mannenmode. Er ontstond 
een niet-traditionele mannelijkheid 
met zachte silhouetten.
De vrouwen kregen een meer man-
nelijke uitstraling (met name de bre-
de schouders), het zogenaamde ‘po-
wer suit’. Voor de werkende vrouw 
ontwikkelde hij een stijl met een in-
getogen, bijna androgyne chic.
De ontwerpen van Armani zijn 
herkenbaar aan de hoge kwaliteit 
van stof  en ontwerp, een ingetogen 
elegantie, ze zijn nooit opzichtig en 
tijdloos klassiek. Zijn stijl van kle-
ding is erg minimalistisch, met ge-
dempte en neutrale kleuren, voor-
namelijk wit, grijs, blauw en zwart. 
Een goede combinatie van eenvoud, 
klasse en elegantie. Zijn ontwer-
pen worden ook niet ieder seizoen 
drastisch veranderd, het is meer een 
steeds voortgaande verandering van 
trends.

Emporio Armani horloge

Dameskostuum Armani
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Hard werken
De kracht van Armani is zijn 

ondernemerslust en zijn talent om 
aan te voelen wat het grote publiek 
wil. In de loop van de jaren voegt 
hij steeds meer nieuwe onderdelen 
toe aan zijn bedrijf. Er komt een 
parfumlijn, waarbij hij in 2009 sa-
men met Kasia Smutniak een nieuw 
parfum presenteert, accessoires, een 
spijkerbroekenlijn, sportkleding en 
een iets lager geprijsde Emporio 
Armani-lijn. Uit die tijd stamt ook 
zijn vignet, een gestileerde adelaar. 
Pas in 2005, op verzoek van zijn 
vele cliënten die op zoek zijn naar 
exclusieve kleding met de allerhoog-
ste standaard, komt de eerste haute-
couturelijn Giorgo Armani Privé 
uit. Heden ten dage zijn er een flink 
aantal Armani kledinglijnen. Voor 
iedere doelgroep is er wel iets te vin-
den: van jong tot oud, meer of  min-
der exclusief, voor de sterren van 
het witte doek en voor de werkende 
mens in de kantoren.

Gezond leven
en eenzaamheid

Als groot sportliefhebber is Armani 
betrokken bij diverse sportclubs. 
Hij was president van een Milanees 
basketbalteam en heeft kostuums 
ontworpen voor het Italiaanse en 
het Engelse nationale voetbalteam 
en verder voor verschillende sport-
teams. Hij wil de sport graag steu-
nen, want in zijn levensfilosofie zorgt 
sport voor een gezond lichaam. Iets 
waar hij zelf  ook erg op is gesteld. 
Armani probeert ook heel gezond 
te leven, hij wil zijn lichaam goed 
op orde houden en dat lukt hem 
tot nog toe heel aardig. Regelmatig 
is hij ‘s morgens om zeven uur te 
vinden in zijn sportschool. Hij rookt 
niet, hij houdt niet van alcoholische 
drankjes, is vegetariër en ... is ver-
slaafd aan films.

Hij hoopt daarmee de dood wat uit 
te stellen, evenals ziekten. Want hij 
wil werken, hij wil niet vervallen in 
verveling. Daarmee heeft hij het 
werken, hoe graag hij het ook doet, 
wel tot een moeten gemaakt. Hij 
móet werken, anders voelt hij zich 
niet goed.
Hij houdt zich vaak in zijn eentje 
bezig met speedbootvaren en rond-
rijden in zijn zilverkleurige sport-
mercedes.
Dit is tekenend voor Armani, dat hij 
zich stort in werken en in glamour, 
terwijl hij toch een eenzaam mens 
is, die ondanks alle mensen om zich 
heen in een cocon woont, een ko-
kertje waar hij niet uit komt. Hij laat 
zich niet zien zoals hij is, hij is een 
mysterieuze legende en dat wil hij zo 
houden. Dat doet hij onder andere 
door beslist geen Engels te willen 
spreken. Dit maakt deel uit van zijn 
niet-bestaan. Door geen Engels te 
willen spreken schept hij een sfeer 
van geheimzinnigheid om zich heen, 
vooral omdat hij altijd zijn nicht 
Roberta meeneemt als zijn tolk.

Roberta Armani 
Roberta Armani is het pronk-

juweel van het bedrijf. Al twintig 
jaar werkt Roberta, een nicht van 
Giorgio Armani, in het bedrijf. Zij 
heeft grote affiniteit met zijn stijl van 
ontwerpen hoewel zij meer op het 
terrein van de public relations werkt. 
Zij is lang van postuur, gebruind, 
nu ongeveer 40 jaar. Haar zusje 

Silvana zit meer in het design 
en een neef, Andrea, be-

hartigt de zakelijke kant 
van het bedrijf.
In principe werkt zij al-
tijd in de schaduw van 
Giorgio, maar sinds hij 
haar als tolk meeneemt 

Roberta Armani
De nicht van Giorgio die vaak als zijn 

vrouw of dochter wordt gezien.
New York, november 2009

Foto: Jason Kempin ►
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naar evenementen, staat Roberta 
ook in de schijnwerpers van het be-
roemd zijn. Zij wordt vaak als zijn 
vrouw gezien.
De pr-taak van Roberta in het be-
drijf  houdt in, dat zij wereldwijd 
de contacten met klanten verzorgt. 
Zij is de oren en ogen van Giorgio 
als hij ergens niet bij aanwezig kan 
zijn. Roberta is erg geïnteresseerd in 
mensen en hoe zij zich kleden. Zij is 
warmhartig, heeft een prettige glim-
lach en werkt met haar aanwezigheid 
als een frisse wind in een bedompte 
zaal. Zij is altijd op reis voor het be-
drijf, leerde hard werken en de toe-
wijding voor het vak van haar oom, 
die altijd werkt. Zij blijft nog steeds 
geïnspireerd door zijn hart voor het 
werk en zijn uithoudingsvermogen.
Giorgio’s lijfspreuk is ‘minder is 
meer’, dat wil zeggen, hou het een-
voudig, dat heeft een meerwaarde.

Grote bruiloft
Als Armani in 2006 wordt 

gevraagd om de officiële trouw-
kleding van zowel Tom Cruise als 
Katie Holmes te ontwerpen staat 
zijn label weer volop in de schijn-
werpers. Roberta Armani heeft dag 
en nacht gewerkt om deze bruiloft 
helemaal te maken tot een Armani-
bruiloft. Het resultaat was er naar, 
het was een bruiloft vol glamour en 
pracht. Vanaf  dat moment is ze nog 
steeds hele goede vrienden met Tom 
Cruise en zijn vrouw Katy.
Bekende sterren uit de filmindustrie, 
maar ook uit de sportwereld, laten 
zich graag fotograferen in kleding 
van Armani. Voor reclamedoelein-
den kan hij rekenen op de mede-
werking van vele beroemdheden, 
die daar zelf  ook weer voordeel van 
hebben. Het is een aardige rij met 
namen: voetballers David Beckham 

en Cristiano Ronaldo, tennisser 
Rafael Nadal, Victoria Beckham, 
enzovoorts. Megan Fox is recent 
gekozen als het gezicht van Giorgio 
Armani Beauty en zal in diverse te-
levisiereclame’s te zien zijn.

Traje de luces
Het stierenvechterskostuum.

In 2008 ontwerpt Armani het kost-
bare stierenvechterskostuum voor 
de Spaanse stierenvechter Cayetano 
Rivera Ordóñez ter gelegenheid van 
het ‘Corrida Goyesca’. Een uniek 
en historisch stierengevecht dat één 
keer per jaar in het Zuid-Spaanse 
Ronda plaatsvindt. Het kostuum be-
staat uit drie delen, een jas, broek en 

cape, allen in grijstinten. Alles gebor-
duurd met pailletten, kleine glitter-
steentjes en zilverdraad. Cayetano is 
ook het mannenmodel voor het huis 
Armani op dat moment. Roberta 
laat zich dan ook graag met deze 
knappe jongen fotograferen. Dat is 
goed voor de publiciteit. Cayetano 
is een man die heel bekend is in de 
wereld van stierenvechters, hij komt 
uit een eeuwenoude, beroemde stie-
renvechtersfamilie in het Zuiden 
van Spanje. Ook in de VS triomfeert 
hij als model van Armani. Zo draagt 
alles zijn steentje bij aan de roem en 
eer van Giorgio en Roberta Armani.

Cayetano Rivera Ordóñez
met zijn nichtje in de arena 
van Ronda in het door Armani 
ontworpen stierenvechterspak, 
na afloop van zijn gevecht in 
de Corrida  Goyesca, 2009

▼ Foto: ¡Hola!
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Bouwkunst en meer
Naast het ontwerpen van kle-

ding, ging Armani zich ook bezig-
houden met het ontwerp van een 
herenhuis op het Caraïbische eiland 
Antigua en investeerde hij in diverse 
ketens van restaurants, nachtclubs 
en café’s.
Met Emaar Properties sloot Armani 
in mei 2005 een overeenkomst om 
een reeks van Armani Hotels en 
luxe woningen in toonaangevende 
gebieden te ontwerpen. Het wordt 
een concept waarin de Armani life-
style tot uitdrukking kan komen. Dit 
betekent dat elegantie en harmonie 
de sleutelwoorden zijn in dit geheel. 
Het eerste Armani hotel is in 2009 
in Dubai geopend, in 2010 volgde 
Milaan. Zijn imperium omvat verder 
onder andere: cosmetica, parfums, 
juwelen, horloges, zonnebrillen, 
mode-accessoires, Armani Fiori (de-
signvazen, bloemsierkunst), Armani 
Dolci (chocolade), Emporio Armani 

Café, Armani Casa (interieurbeno-
digdheden en design-meubels).

Werklust en afkeer
Armani staat bekend als een 

workaholic - hij werkt gemiddeld 
12 uur per dag - die soms onbe-
leefd en arrogant uit de hoek kan 
komen. Menselijke relaties zijn voor 
hem niet zo belangrijk, alhoewel hij 
aangeeft dat hij het betreurt dat de 
modewereld een behoorlijke neiging 
heeft tot sterk egocentrisme. Hij is 
een in zichzelf  gekeerde man, die in 
gezelschap vaak stil is.
Hij heeft een afkeer van zijn 
Italiaanse collega’s Valentino en wij-
len Gianni Versace.
In mei 1996 wordt Armani in Italië 
veroordeeld wegens corruptie. Hij 
geeft toe belastinginspecteurs om te 
kopen in ruil voor gunstigere fiscale 
controles. Het levert hem een boete 
en negen maanden voorwaardelijke 
vrijheidsstraf  op. Nadat hij dit heeft 

verwerkt, wordt Armani in 2002 
benoemd tot goodwill-ambassador 
voor de VN-Hoge Commissaris 
voor de Vluchtelingen. Hij wil zijn 
zogenaamde ‘misstap’ blijkbaar uit-
wissen door aan liefdadigheid te 
gaan doen.

Instelling bij het werk
Armani wil dat zowel mannen 

als vrouwen zich goed voelen in zijn 
kleding. Dit is hem meer waard dan 
het ontwerpen op zich. Hij wil zelf  
niet mikken op status, dat oordeelt 
hij als oppervlakkig. Zelf  vindt hij 
andere dingen belangrijk, waarmee 
hij aangeeft dat hij zelf  anders tegen 
het leven aan is gaan kijken. Verder 
wil hij nooit een compromis sluiten, 
maar liever zijn eigen ideeën volgen, 
volgens zijn visie. Hij onderschat het 
aandeel van zijn medewerkers niet, 
hij is daar totaal van afhankelijk en 
dat is hij zich bewust. Hij wil dan 
ook loyale medewerkers in zijn be-

Armani Casa (interieur en designmeubelen).
In de tafeltjes tegen de muur komt het GA-logo terug 
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drijf, die staan voor hun zaak. Ook 
denkt hij, dat iemand die werkelijk 
ergens wil komen geen genie hoeft 
te zijn. Wie trouw blijft aan zijn doel, 
zal het ook bereiken, hoe dan ook.
Hij laat zich niet intimideren door 
de pers, die altijd op zoek is naar 
nieuwtjes, vooral natuurlijk in de 
mode. Hij trekt zich daar niets van 
aan, hij gaat zijn eigen gang en werkt 
niet op vernieuwing. Hij houdt de 
trends op straat in het oog en daar 
houdt hij zich aan vast. Hij zal zich 
nooit aanpassen aan anderen, van-
daar dat hij in het bedrijf  geen in-
vloeden van buitenaf  wil die hem 
iets willen opleggen.
Ondertussen is hij door het Forbes 
Magazine in 2001 en 2006 uitge-
roepen tot de meest succesvolle 
Italiaanse ontwerper. Als enig aan-
deelhouder van Giorgio Armani 
SpA, is hij president-directeur van 
één van ‘s werelds meest toonaange-
vende mode- en designhuizen. Met 

een omzet van meer dan 4 miljard 
euro in de wereldwijde detailhandel, 
5000 directe medewerkers, 13 fabrie-
ken en meer dan 500 exclusieve win-
kels in 46 landen. Hij verzette zich 
tegen een mogelijke overname van 
de belangrijke Louis Vuitton Moët 
Hennessy-groep en Gucci. Daarmee 
staat de Armani-groep bekend als 
een van de weinige overgebleven, 
onafhankelijke particuliere bedrijven 
in deze sector. Op deze manier heeft 
hij ten volle geprofiteerd van de we-
reldwijde kracht en het potentieel 
van de Armani-merknaam.
Zijn benauwenis om alles kwijt te 
raken uit zich ook in het feit, dat 
Armani als enige aandeelhouder in 
het bedrijf  wil blijven. Dit geeft hem 
een grote zekerheid, die er niet is als 
anderen ook aandelen bezitten. Hij 
kan nu helemaal zelf  uitmaken wat 
hij wel en niet wil. Dat geeft hem 
een zeker en sterk gevoel dat hij het 
leven in de hand heeft. Dat heeft hij 

ook nodig, want hij staat er toch, on-
danks alle medewerking, alleen voor.

Stijl Armani privé
De strenge elegantie is de 

kwintessens en zuivere essentie van 
de stijl van Armani Privé. Strakke en 
prachtige kostuums met pantalon, 
jasjes met gekruiste knopen, die een 
lijn bepalen in de vorm. Zwarte pan-
talons met kristallen en andere ver-
sierselen maken alles af.
Hij gebruikt vooral grijstinten, zwart 
en wat uitzonderingen met blauw, 
rood en geel. De laatste jaren is zijn 
kleurgebruik wat meer gevarieerd, 
ook roze, oranje en soms wat don-
kerturquoise kleuren komen dan 
voor.
Zijn creaties zijn altijd gemakkelijk 
zittend, luchtig en los. Vooral zijn 
combinatie van zwart en blauw in 
zijn avondkleding voor dames geeft 
een zeer chique en elegante uitstra-
ling.

Giorgio Armani werkte in 2005 
mee aan het ontwerp van het 
interieur van de Mercedes CLK 
sport designo. Mercedes en Ar-
mani vinden dat zij uitgangspun-
ten hebben die sterk overeenko-
men en zo kwam er een speciale 
Mercedes CLK sport Giorgio Ar-
mani, waarbij hij zich speciaal 
met de kleuren in het inwendige 
van de auto bemoeide.
Vol trots staat hij naast zijn eigen 
ontworpen Mercedes sport.
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Hoewel hij in beginsel voor man-
nen ontwierp, is dat helemaal uit de 
hand gelopen. Het kan nog zo gek 
niet zijn, of  Armani heeft er wel iets 
voor ontworpen, of  het nu horlo-
ges, schoenen of  kinderkleren zijn.

Armani als privé persoon
Samenvattend kan Giorgio 

Armani als een eenling worden beti-
teld. Het is echter een erg gevoelige 
man, die zich slechts terugtrekt in 
zijn ivoren toren omdat hij angstig 
is van ieder ding wat zijn rust ver-
stoort. Hij praat daarom ook niet 
veel. Hij houdt alles binnen, zegt 
nooit iets wat anderen kan hinde-
ren en praat liever gewoon mee als 
dat van hem wordt gevraagd. Zijn 
arrogantie vloeit dan ook vooral 
voort uit zijn weinig toeschietelijke, 
bangelijke houding, waarmee hij in 
feite anderen terroriseert. Zij moe-
ten hem niet kwetsen, anders zwaait 
er wat. Je wordt dan genegeerd of  
gewoon weggekeken.
Ondanks alles blijft hij echter vrien-
delijk glimlachen. Hij wil iemand wel 
te vriend houden, wie het ook is.
De terreur van de eenzaamheid 
dient zich dan ook gemakkelijk aan.
Slechts enkelen worden door hem 
als vertrouwelingen opgenomen 
in zijn kring. En wie niet voldoet, 
wordt vriendelijk maar vastberaden 
afgestoten.
Zijn levensfilosofie is niet duidelijk. 
Hij wil wel meer in het leven, maar 
er wordt niet duidelijk wat. In feite 
is na zijn moeder, Roberta zijn wer-
kelijke gezicht geworden. Zij laat 
zien, wat hij niet durft te tonen: wat 
warmte, wat contact en frisheid. Zij 
is bevriend met iedereen die zij ont-
moet, praat gemakkelijk over van al-
les en nog wat.

Zo kan hij in zijn bedrijf  toch nog 
een beetje laten zien hoe hij in het 
verborgene is: een emotionele man 
die hartstochtelijk verlangt naar 
contact maar deze contacten niet 
kan verwerkelijken.
Zou hij daarom houden van zwart 
en wit? De kleurloosheid van kleu-
ren die geen kleuren zijn? Omdat hij 
niet durft te tonen hoe kleurrijk hij 
is? Want alles speelt zich af  rond wit 
en zwart, met enkele andere toon-
zettingen. Zoekt hij het verhevene 
met wit en het aardse met zwart? 
Want hij wil zich niet tonen zoals hij 
is, hij heeft een masker van vriende-
lijkheid opgezet, het witte, het aar-
dige, de glimlach.
Maar is hij in wezen niet de zwart-
heid van het aardse leven, waarin hij 
zoekt naar dingen die hij niet vindt 
en ook nooit vinden zal? Hij heeft 
als vignet de gestileerde adelaar, een 
koninklijke vogel die grote ruimten 
doorklieft. Maar deze vogel zit bij 
Armani wel gevangen in een kooi 
van oordelen en regels.
Want Giorgio Armani is een mens, 
die het hogere zoekt maar het niet 
kan vinden. Hij eet van twee walle-
tjes, van wit en zwart, van mannen 
en van vrouwen. Hij weet niet hoe 
hij moet leven.

Zo baant hij zich een weg door het 
leven, ondanks zijn vele miljarden 
en zijn roem en eer.
Deze dingen hebben hem tot nog 
toe het geluk niet gebracht.
Zo leeft hij zijn leven in zijn prach-
tige, dure en goed ingerichte huizen, 
zonder zijn gevoel te kunnen tonen.
Armani privé.
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Bestemming bereikt?
Geschreven door Hanneke Groenteman
Uitgeverij: De Bezige Bij - Amsterdam

Tekst: H.J.J. van Vroonhoven

Uiterlijk boek
Het boek is uitgegeven bij de 

Bezige Bij en telt 137 bladzijden. Er 
is een prettig leesbaar lettertype ge-
bruikt. 

Keuze voor deze titel
Wandelend door een boekhan-

del viel mijn oog op een boek met de 
titel ‘Bestemming bereikt?’, geschre-
ven door Hanneke Groenteman. 
Mijn belangstelling was gewekt. 
Op de eerste plaats sprak de titel 
mij aan. Wanneer heeft iemand zijn 
bestemming bereikt en wat deed 
dat vraagteken daarachter? Ook de 
naam Hanneke Groenteman wekte 
mijn interesse, want zat ik eind jaren 
zeventig niet elke woensdagmorgen 
geboeid te luisteren naar haar ra-
dioprogramma ‘Hoor haar’, waarin 
ik voor het eerst kennis maakte met 
allerlei feministische denkbeelden 
over emancipatie, zelfbewustzijn en 
bevrijding? 
Hanneke Groenteman is een 
Nederlandse journaliste, schrijfster 
en tv-presentatrice. In 2009 is dit 
boek van haar hand verschenen. Zij 
beschrijft hierin haar persoonlijke 
strijd tegen overgewicht en de maag-
verkleiningsoperatie die zij uitein-
delijk onderging in 2006. De voor- 
en nadelen daarvan doet zij uit de 

doeken en ook haar onzekerheden, 
kortom, alles wat ze naar aanleiding 
van dit gebeuren tegenkwam.

Inhoud boek
Het eerste hoofdstuk heet 

‘Genoeg is genoeg’ en begint met 
een passage waarin Hanneke bloot 
voor de spiegel staat, haar lichaam 
bekijkt en van commentaar voorziet. 
Het bevalt haar helemaal niet zoals 
ze er uit ziet. Zij vindt zichzelf veel 
te dik, erger nog, zij walgt van haar 
lichaam. Zij besluit dat het zo niet 
verder kan en draait het telefoon-
nummer van een kliniek in België 
om een afspraak te maken voor 
een maagoperatie. Een noodgreep 
die een eind moet maken aan haar 
eindeloze gevecht tegen het feit dat 
zij dik is, de depressies, de onzeker-
heden, haar zelfhaat en schaamte. 
Kortom een beslissing die tot gevolg 
moet hebben dat zij eindelijk geluk-
kig zal worden.
Echter, het schoonheidsideaal ver-
werkelijken betekent nog niet dat 
men ook vervuld is. Want een opera-
tie brengt geen vervulling, hij berust 
op het illusoire idee dat dan alles 
opgelost is. Niets is echter minder 
waar.
Verbaasd vraagt zij zich af hoe het zo 
ver met haar is kunnen komen? Hoe 

kan het dat een intelligente journa-
liste en tv-presentatrice met femi-
nistische idealen gevallen is voor de 
antifeministische slankheids terreur 
en hiervoor zelfs laat snijden in haar 
lichaam? Hoe is zij er toe gekomen 
om een vraatzuchtige duivel onder-
dak te geven in haar lijf die zij er 
met geen mogelijkheid meer uit-
krijgt? Zij wil hem pakken, de nek 
omdraaien, maar steeds ontglipt hij 
haar weer. Zij moet op zoek gaan 
waar dit allemaal is begonnen.

In de psychologie gaat men dan 
meestal terug naar zijn jeugd om van 
daaruit de oorzaken op het spoor te 
komen. Hanneke gaat dat ook doen 
en zij beschrijft hoe zij als jong kind 
van joodse ouders onder moest dui-
ken tijdens de oorlog, tot vijf keer 
toe, iedere keer weer bij een andere 
familie. Daar leerde zij zich gedeisd 
te houden en alles te doen om maar 
bij anderen in de smaak te vallen.
Teruggekeerd bij haar ouders bleef 
zij het gevoel hebben ‘ik hoor er niet 
echt bij’, een frustrerend gevoel, dat 
haar nooit meer heeft verlaten.
Omdat al die dingen niet bespreek-
baar waren met haar ouders oppert 
zij de veronderstelling dat zij toen 
dat vraatzuchtige monster ter com-
pensatie bij zich heeft laten intrek-
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ken. Een monster dat haar jammer 
genoeg niet écht troost met zijn 
snoep en haar niet écht vervult met 
zijn voedsel.
Ook vraagt zij zich af wat de invloed 
geweest kan zijn van een moeder 
die altijd de tafel vol had staan met 
koekjes en bonbons omdat zij het 
standpunt huldigde: ‘waar veel lek-
kers is, daar is het gezellig’.
Zij is niet bekend met het feit, dat 
dit frustrerende gevoel in 
de elektronen van haar li-
chaamsmaterie zit. De struc-
tuur van haar atomen gebiedt 
haar om te eten, gestimuleerd 
door het snoep op tafel. Een 
operatie verandert daar niets 
aan. De operatie is totaal 
overbodig, vanuit de lilaca 
bezien.

Strijdlust
en deceptie

Waarschijnlijk, schrijft zij, 
zijn dit de fundamenten 
waarop mijn zelfbeeld ont-
staan is. Het beeld van ie-
mand die zich schaamt voor 
van alles en nog wat: ‘Let 
niet op mij, ik ben er niet.’ 
Opvallend door onopval-
lendheid. Ik ben te dik, ik 
ben te veel, ik ben afwerend. 
Altijd willen voldoen aan de 
verwachtingen van anderen. 
Een minderwaardig wezen, 
een underdog, die macht 
zoekt. Dat is wat er in de atomen 
van het lichaam ligt gestructureerd.
Schaamte en schuldgevoel. Schaamte 
over hoe zij er uitziet en zich schul-
dig voelen over het feit dat zij zich 
niet met meer volharding heeft inge-
zet om een figuur te krijgen dat meer 
acceptabel is. Zij is een persoon ge-
worden zonder discipline, zonder 

wilskracht en zonder doorzettings-
vermogen.
Bood ‘het vet’ haar misschien ook 
voordelen: een soort fysieke be-
scherming waardoor zij mensen op 
afstand kon houden en gebruikte zij 
ook niet haar dik-zijn als zijnde de 
oorzaak voor al haar mislukkingen 
in het leven, haar gebrek aan succes 
en het uitblijven van een langdurige 
relatie?

Periodes van strijdlust en deceptie 
wisselden elkaar af. De allernieuw-
ste diëten werden getest, cursussen 
gevolgd, behandelingen en hypno-
sesessies ondergaan. Zelfs schreef zij 
zich in voor een leergang mediteren 
die als doel had: afvallen. Helaas le-
verde dit alles niet het begeerde re-
sultaat met als gevolg dat zij het over 

een totaal andere boeg gooide: nu is 
het afgelopen met die obsessie over 
mijn gewicht, van nu af aan ga ik 
leren om van mijn dikke lijf te hou-
den, weg met de weegschaal!
Om daarna weer te vervallen in her-
haling op herhaling.
Want de patronen in het lichaam 
kunnen niet door mensen zelf wor-
den veranderd, daarvoor is het lila 
nodig, het lila licht dat de werelden 

bouwt en vormt en ook de li-
chamen van de mens.

De operatie
En dan opeens gloort 

er hoop aan de horizon: een 
succesrijke Belgische chirurg 
uit Dendermonde, gespecia-
liseerd in maagverkleinings-
operaties.
De stap wordt gezet. De 
keuze valt op een ‘gastric by-
pass’, een darmomlegging. 
Het is een kijkoperatie. De 
operatie verloopt voorspoe-
dig, er zijn geen complicaties.
Na de operatie moet het li-
chaam wennen aan de nieu-
we situatie. Wanneer je op 
dezelfde manier eet als voor-
heen is er kans op een ‘dum-
ping’. Dat betekent zweten, 
het heel heet en dan weer 
koud hebben, enkele secon-
den buiten bewustzijn zijn, 
daarna trekt het weer bij. 
Men moet zijn gewoonten 

veranderen, zijn eetgedrag bekijken, 
alternatieven zoeken en ondertussen 
vliegen de kilo’s er af.
Nieuwe angsten komen opzetten, 
vooral de angst om de controle te 
verliezen over het herwonnen geluk 
van het slanke lichaam.
Uitvoerig beschrijft zij de triomf  van 
het mager zijn om dan na de eerste 
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euforie tot de onthutsende conclusie 
te komen: hoe ik er aan de buiten-
kant ook uitzie, van binnen zit nog 
steeds die dikke vrouw, kwetsbaar, 
onzeker en somber.
‘De operatie is een hulpmiddel, geen 
tovermiddel. Ik ben geopereerd 
maar verder is er niets veranderd. 
Mijn verstoorde eetprobleem wordt 
niet opgelost met een operatie.’
Zo is dan duidelijk dat operaties 
geen verandering opleveren in de 
atomen van het lichaam, dat de 
onvervuldheid blijft en dat alleen 
de Evolutiekracht, het Lila, atoom-
structuren zodanig kan veranderen 
dat er blijvende verandering moge-
lijk is.

Wel of  geen oplossing?
Hanneke Groenteman heeft 

met humor en eerlijkheid dit boek 
geschreven. Het is een confronte-
rend boek geworden omdat het zo 
eclatant het onvermogen van de 
mens naar voren laat komen. De 
mens die niet in staat is om zelf  tot 
echte verandering te komen, maar 
daarvoor te rade zou moeten gaan 
bij het Lila, de Evolutiekracht.
Het is toch inderdaad een onthut-
sende ontdekking om te merken 
dat een operatie die de oplossing 
moest zijn voor al je problemen, dat 
uiteindelijk toch niet blijkt te zijn. 
Eindelijk heb je bereikt waar je zo-
lang naar hebt uitgekeken en toch is 
er niets veranderd, je bent nog even 
ongelukkig als daarvoor.

De lilaca gaat er van uit, dat alleen 
als het psychische wezen is ont-
plooid, een verandering in de mate-
rie kan plaatsvinden door het lila. Je 
bent zoals je bent. Als je je minder-
waardig voelt ten opzichte van ande-

ren, heeft dat met de structuren van 
je atomen te maken.
Een psycholoog kan proberen om 
iemand een ander gedrag aan te le-
ren, maar echt veranderen kan hij 
mensen niet omdat hij niet in staat 
is om de psyche tot ontplooiing te 
brengen en atoomstructuren van het 
lichaam te veranderen. Pas wanneer 
dat gebeurt zijn echte veranderingen 
mogelijk.

Hanneke Groenteman voelt zich 
minderwaardig, maar eigenlijk wil 
zij alleen maar schitteren. Zij wil iets 
zijn. Zij kan niet bestaan, en zij wil 
macht en roem en eer. Dat schrijft 
ze zelf: ‘Ik wil dat er van me gehou-
den wordt, ik wil dat ze mij zien, 
ik wil succes’. In dit verband is het 
poesje dat via de plant hogerop wil, 
op de kaft van het boek wel grappig.
Zij heeft steeds gedacht: ‘Mijn dik-
zijn zit mij in de weg, pas als ik slank 
ben zal ik iemand zijn’, maar na de 
operatie schrijft ze: ‘Nu heb ik maat-
je 40 en ik ben nog steeds niet de 
Ster van het Bal. Nu ben ik slank en 
word nog steeds niet ten dans ge-
vraagd’.
In haar bestaan is zij dus erg afhan-
kelijk van anderen, maar hoe kun je 
dan als mens bestaan vanuit jezelf ? 
Dat is heel moeilijk in een wereld 
waarin het vooral om uiterlijke din-
gen draait, met name in de tv-wereld 
waarin altijd camera’s op je zijn ge-
richt. Je voldoet niet aan de norm en 
je gaat je minderwaardig voelen.
Waar bestaan heeft te maken met 
het weten wie je als persoon bent. 
Je wordt dan steeds minder afhan-
kelijk van de meningen van anderen. 
Je bent verbonden met de bron van 
alle bestaan, die alles in verandering 
kan brengen in een wervelend avon-

tuur waarbij het leven nieuwe glans 
krijgt.
De vraag is, hoe daar dichterbij is te 
komen?

Samenvatting
Hanneke Groenteman 

heeft nu wel een maatje veertig, 
maar haar bestaan blijft afhanke-
lijk van anderen. Zij moeten haar 
waarderen, anders is ze niemand. 
Om door anderen gewaardeerd 
te worden, om iemand te zijn in 
haar eigen ogen en in de ogen 
van anderen, neemt ze drastische 
maatregelen. Zij identificeert zich 
met haar lichaam, iets anders is er 
niet, en een maagoperatie moet 
haar modelleren naar ‘iemand’ 
zijn.
Toch komt ze tot de vaststelling 
dat ze dezelfde is gebleven. Een 
hele ontdekking. Haar lichaams-
materie heeft hetzelfde bewust-
zijn als voorheen. Zolang ze zich 
met haar lichaam identificeert, 
komt er ook geen verandering. 
Als mens kan ze echter ook te 
rade gaan bij haar persoon, dat 
wat ze zelf  is, een helder lichtje 
en goddelijk van oorsprong. Als 
ze dat voor ogen houdt en zich 
daarop richt, dat kan ze worden 
wie ze zelf  is. Dan vindt ze vaste 
bestaansgrond in haarzelf.
Deze mogelijkheid te kunnen 
ontdekken is de aardigheid van 
dit verder vlot geschreven boek.
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De conferentie
door François Deconinck

Min of meer tot mijn verbazing ben ik uitgenodigd om een voordracht te hou-
den op een wetenschappelijk congres in Parijs. Plaats van handeling is de École 
Normale Supérieure: de meest prestigieuze academische instelling die Frankrijk 
rijk is. Toegang tot deze elitaire universiteit krijgen studenten alleen als ze een 
concours afleggen en daar een hoge score bereiken. Er zijn bijna net zoveel pro-
movendi (650) als studenten (900). Bijna iedere student behaalt hier uiteindelijk 
een doctorsgraad. 

Een hoge notering op de internationale rangorde van universiteiten zegt evenwel 
niet alles, zo blijkt wanneer ik het gebouw binnenloop. De negentiende-eeuwse 
façade oogt fraai, maar van binnen is het gebouw uitgeleefd. Het doet pijn aan 
de ogen om muren te zien die dringend gesausd moeten worden en houtwerk dat 
schreeuwt om een kwast met beits. Een binnenkoer is groen uitgeslagen van al-
gengroei. Zelfs de technische voorzieningen in het gebouw zijn pover. Met kunst- 
en vliegwerk - en veel verlengsnoeren - staat er in de collegezaal een beamer op-
gesteld, zodat sprekers hun presentaties kunnen verluchtigen met afbeeldingen. 
Opeens voel ik me de koning te rijk wanneer ik denk aan het veel minder prestigi-
euze, maar veel beter geoutilleerde instituut waar ik zelf lesgeef. In wat een weelde 
leef ik daar! En nog blijer word ik wanneer ik denk aan de Pauwekroon, waar er 
zorg is voor de materie. De conferentie begint dadelijk pas, maar is nu al geslaagd. 
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Na een openingstoespraak volgen negen lezingen, verdeeld in blokken van drie. 
Het aantal bollebozen achter het katheder en in de zaal is hoog. Er zijn geleerden 
uit de hele wereld, van Argentinië tot Zuid-Korea. Toch zijn er ook enkele spre-
kers die het beoogde niveau beslist niet halen. Merkwaardigerwijs laat iedereen 
dat geruisloos passeren. Van een vrije gedachte-uitwisseling is geen sprake, de 
mantel der liefde bedekt alles. Frustraties worden niet openlijk geventileerd. Een 
beetje vreemd, want zou de wetenschap niet bij uitstek een plaats voor het vrije 
woord moeten zijn? In de zaal smeert men stroop om elkaars monden, maar in de 
wandelgangen hoor ik: „Een uitnodiging voor een volgende conferentie kan ie op 
zijn buik schrijven!” Ja, ja, wie mee wil tellen, moet hard werken.

Om zeven uur ‘s avonds sluit de voorzitter de forumdiscussie, het laatste officiële 
onderdeel van de eerste dag. Met enkele conferentiegangers die ik vandaag heb 
leren kennen, hef ik daarna het glas in een bar. Het is een kort uitstapje alvorens 
we dadelijk het gezamenlijke diner bijwonen. De langdurige concentratie van de 
dag ontlaadt zich eerst in een algemene slappe lach. Daarna raak ik aan de praat 
met een Fransman, die opvallend veel van Nederland blijkt te weten. Patrice legt 
uit dat hij aanvankelijk had willen promoveren op een typisch Nederlands onder-
werp. Hij had evenwel in de gaten gekregen, dat hij daarmee nooit een betrek-
king zou kunnen verwerven aan een Franse universiteit. Het onderwerp was niet 
prestigieus genoeg voor het Parijse intellectuele milieu. Daarom was hij zich op 
een ander terrein gaan specialiseren. 
Er begint me iets te dagen. Ik bevind me in een roedel wolven. Deze jonge, net 
gepromoveerde wetenschappers zijn uitermate ambitieus en hebben er alles voor 
over om een sport hoger te komen op de ladder van hun vakgebied. Waar hun 
werkelijke interesse naar uit gaat, waar hun hart ligt - het telt allemaal niet. Ze 
willen overleven. Dat ze iets van hun leven proberen te maken, is natuurlijk te 
prijzen. Wie heeft er wat aan om reeds als dertiger uitgeblust te zijn? Toch begin ik 
me af te vragen, of het leven op deze manier aantrekkelijk is. Zijn er geen andere 
mogelijkheden? Zou ik kunnen bestaan, los van welk aanzien of maatschappelijke 
positie dan ook? Zou ik blij kunnen zijn met mijn leven, hoe dat er ook uitziet?

De borrel duurt niet lang en het diner evenmin. Iedereen spoedt zich bijtijds naar 
zijn hotelkamer. De een heeft drukproeven te corrigeren, de ander heeft scripties 
na te kijken en de derde wil de laatste hand leggen aan een artikel. Maar ik loop 
met een interessante vraag over de straten van Parijs. Het sneeuwt zachtjes. Wil 
ik alleen nog maar hard blijven werken? De vraag alleen al maakt me gelukkig. 
Vanavond zit ik op de klavers.
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La Traviata
Tekst:  Sunya de la Terra

▲Bij de foto: 
Decor van de uitvoering van La Traviata bij de Salzburger Festspiele in 2005
Op het toneel Luigi Roni als Dokter Grenvil (boven), Thomas Hampson als vader Germont (links) en 
Anna Netrebko als Violetta (rechts). Verder de klok en de fauteuils met de gebloemde grand foulards 

‘La Traviata’ is een opera in drie bedrijven uit 1853 van Guiseppe Verdi. 
La traviata betekent ‘De verdoolde’ of ‘De dolende’. Het libretto van 
Francesco Maria Piave is gebaseerd op de roman ‘La dame aux camélias’ 
uit 1848 van Alexandre Dumas jr.
De uitvoering die hier wordt besproken is de veel geroemde versie die 
is gespeeld op de Salzburger Festspiele van 2005 met Anna Joerjevna 
Netrebko als Violetta Valery, Emilio Rolando Villazón Mauleón als Al-
fredo Germont, Thomas Hampson als Giorgio Germont en Luigi Roni 
als Dottore Grenvil. Het orkest van de Wiener Philharmoniker stond 
onder leiding van Carlo Rizzi. Het koor is van de Konzertvereinigung 
Wiener Staatsopernchor. De gehele enscenering is van Willy Decker en 
de decors zijn van Wolfgang Gussmann.
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Het verhaal en de vertolkers
De proloog begint met feest-

gewoel. Violetta komt het toneel 
op wankelen in haar karmijnrode 
japonnetje, zij balanceert door 
de grote ruimte die het toneel is. 
Middelpunt is een grote witte klok, 
heel eenvoudig, met grote zwarte cij-
fers en wijzers. De klok gaat gestaag 
voorwaarts, de tijd verstrijkt, haar 
jonge leven zal spoedig ten einde 
lopen, zij heeft een dodelijke tuber-
culose.
Haar arts, dokter Grenvil, bewaakt 
de klok. Hij is altijd aanwezig op 
het toneel of boven het decor, hij 
verbeeldt ook de Dood, die bekijkt 
wanneer Violetta’s leven zal worden 
beëindigd. Er is een groot koor aan-
wezig, alle zangers gekleed in zwarte 
herenkostuums.
Slechts Violetta flaneert daar in haar 
adembenemende jurkje in het rond. 
Zij ligt als een echte courtisane ver-
leidelijk op de rode sofa, waar zij de 
meest frivole houdingen aanneemt. 
Met een fles wijn in de hand, ligt 
zij drinkend en kronkelend op de 
rode sofa, met alle mannen om haar 
heen. Daar ontmoet zij haar geliefde 
Alfredo, aan wie zij de witte bloem 
aanbiedt die zij kreeg van haar dok-
ter Grenvil. Zij zegt Alfredo deze 
bloem weer aan haar terug te bren-
gen als hij is verwelkt.

De tweede acte begint met de rode 
jurk van Violetta die pontificaal 
aan de wand hangt, naast de klok. 
Alfredo is in bloemgewaad, evenals 
Violetta. Stof met hetzelfde patroon 
ligt op de witte sofa’s, die het toneel 
vullen. De klok staat stil. Na de lief-
desscène komt Giorgio, de vader van 
Alfredo, naar Violetta toe en dwingt 
haar Alfredo op te geven, waarop 
Violetta alle gebloemde stoffen 

weghaalt zowel van de sofa’s als van 
de klok. De vader van Alfredo zegt 
Violetta dat Alfredo haar ontrouw is. 
Hij wil dat zij met elkaar breken, hij 
wil geen hoer in de familie. Dit leidt 
tot een grote ruzie tussen Alfredo, 
zijn vader en Violetta. Ondertussen 
is Grenvil stil en bijna onzichtbaar 
aanwezig boven het decor.

In de derde acte is de klok heel 
prominent aanwezig, de wijzers lo-
pen gestaag verder. Het koor komt 
dreigend over, dringt zich op naar 
Alfredo, die zich wil herenigen met 
Violetta. Dan komt Grenvil, de 
Dood, die het opdringende koor 

terugdringt, zodat hij en Violetta al-
leen op het toneel blijven. Hij laat 
zien dat haar stervensuur nabij is. 
De bloem die zij van Grenvil kreeg 
speelt hierbij door het hele verhaal 
een grote rol. Deze acte eindigt met 
de sterfscene van Violetta.

Het gebeuren is gebaseerd op het 
boek van Alexandre Dumas fils: ‘De 
dame met de camellia’s’.
Dit dramatische verhaal dat nogal 
triviaal aandoet, is doortrokken van 
dood en verderf, van lichtvoetigheid 
en seks, van sadomasochistische zelf-
pijniging en daardoor het pijnigen 
van de ander.

La Traviata deel 1, Anna Netrebko als Violetta tijdens een drinkgelag

La Traviata deel 2, Rolando Villazón als Alfredo op de sofa met bloemfoulard
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Anna Netrebko, de hoofdrolspeel-
ster, is van Russische afkomst. Zij 
is geboren op 18 september 1971. 
Zij is in 2006 genaturaliseerd tot 
Oostenrijkse en verblijft sindsdien 
in Wenen. Zij moest als schoon-
maakster de kost verdienen en daar-
van haar zanglessen betalen. In 1994 
debuteerde zij in de rol van Susanna 
in ‘Le nozze di Figaro’ van Mozart. 
Sindsdien speelt en zingt zij vele rol-
len in opera’s. In 2005 zong zij de rol 
van Roméo en Juliette van Charles 
Gounod met de tenor Rolando 
Villazón, in 2006 de rol van Violetta 
Valery in ‘La Traviata’ van Verdi.
Zij beweegt zich met haar zang in 
het klassieke genre. Haar stem is 
vol fijnzinnigheid en soepelheid. De 
klanken zijn licht en dichterlijk, en 
zij heeft een vrij groot bereik in haar 
stem. Zij is een van de grootste so-
pranen van deze tijd en wordt soms 
gezien als de opvolgster van de grote 
Maria Callas.
In maart 2007 kwam het album 
‘Duets’ uit, waarin zij ook weer zingt 
met Rolando Villazón. Zij laat zich 
graag fotograferen en interviewen.

Emilio Rolando Villazón Mauleón 
is geboren in Mexico-Stad op 22 
februari 1972. Hij is een Frans-
Mexicaanse klassieke operazanger. 
Hij wordt op zijn beurt beschouwd 
als een van de grootste tenoren van 
deze tijd.
Hij zingt heel veel opera’s samen 
met Anna Netrebko, in ‘La travi-
ata’ speelde en zong hij in 2005 de 
rol van de minnaar van Violetta, 
Alfredo. In april 2009 werd er een 
ciste op zijn stembanden ontdekt 
en hij moest onmiddellijk worden 
geopereerd. Pas in maart 2010 is hij 
weer gaan zingen.La Traviata deel 3, Violetta op de grond met Luigi Roni als dottore Grenvil

Anna Netrebko als Violetta in de scene met de klok
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Thomas Hampton werd in Elkhardt, 
Indiana geboren op 28 juni 1955 in 
de Verenigde Staten.
Hij is een baritonzanger van het 
klassieke lied en heeft een groot 
operarepertoire. Hij groeide op in 
Washington. Hij zingt de rol van 
Alfredo’s vader, Giorgio Germont, 
in ‘La Traviata’.

Luigi Roni speelt de arts van Violetta, 
Grenvil, en hij is voortdurend ergens 
op het toneel aanwezig. Hij bewaakt 
de klok en ziet van boven af toe op 
de tijdsduur van Violetta’s leven. Hij 
is voortdurend diegene die herinnert 
aan het sterfuur van Violetta, hij ver-
beeldt de Dood.

Decor
Het decor valt heel erg op 

in het geheel en het stuk ontleent 
daaraan zijn speciale sfeer. De ge-
hele achterwand van het toneel is 
rondgezet met een wand van rib-
bels. Heel simpel, het lijkt golfplaat. 
Daarvoor is een soort lange ronde 
bank, die meeloopt met de vorm van 
het decor. Daarachter beweegt zich 
boven het decor uit meestentijds het 
koor, de vader van Alfredo en vele 
andere bijfiguren. Dokter Grenvil 
ziet van boven af over het decor toe, 
behalve in de laatste acte, dan heeft 
hij zich naar het toneel begeven voor 
de sterfscène van Violetta. De per-
sonages komen vanaf de zijdeur die 
onzichtbaar in de wand zit binnen of 
vertrekken er weer door. De klok is 
het voornaamste attribuut, tezamen 
met de sofa’s. Het toneel is meestal 
zeer leeg en geeft daardoor een soort 
verlaten gevoel. De wereld is leeg, 
koel en kil, ondanks de wufte en fri-
vole sfeer die er is door feesten, drin-
ken, seksuele uitspattingen, maske-
rades, de rode sofa en het rode jurkje 

van Violetta. Daarnaast de frivoliteit 
van de witte sofa’s met bloemstoffen, 
die deels ook over de klok hangen. 
De strakke mannelijke kleding van 
het koor benadrukt de wufte uit-
straling van Violetta, die zwaaiend 
met de fles en haar glas, op en over 
de sofa dolt met al die mannen om 
haar heen. Alfredo ziet het aan en 
wordt onmiddellijk verliefd op haar. 
Dokter Grenvil loopt wachtend op 
en neer boven het decor, er is ook de 
klok waarvan een dreigende waar-
schuwing uitgaat: daarop is de sterf-
tijd van Violetta uiteindelijk af te 
lezen. Voor de rest is zij een gieche-
lend wicht vol sexappeal. Alles is 
leven en vol temperament, 
vol jeugdige overmoed en 
overvloed. Dit valt des 
te meer op als het de-
cor zo simpel en recht 
toe recht aan is. Maar 
altijd is de Dood aan-
wezig in de vorm van 
Dokter Grenvil die 
daar stil is, in zijn zwarte 
gewaad, wachtend op het 
uur van haar dood. Hij is ver-
bonden met de tijd, de klok, die 

onverbiddelijk het uur laat naderen 
van het sterven.
Het toneel is vervuld van Dood, 
omdat dokter Grenvil daar altijd 
maar aanwezig is, terwijl de wijzers 
van de klok worden verzet. De ene 
keer wordt hij vooruit gezet, dan 
weer gaat hij achteruit, soms staat 
hij stil. De tijd is een onzichtbare 
fantasietijd. Maar altijd is de dood 
aanwezig, het sterfuur is heel voel-
baar werkend in alles wat er op het 
toneel is te zien.

Violetta op de bank dollend met mannen
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Alle foto’s in dit artikel zijn van de uit-
voering van La Traviata op de Salzburger 
Festspiele in 2005 

foto’s Klaus Levebvre
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De rode sofa en de witte sofa’s met 
bloemstoffen geven de uitbundig-
heid aan van het liefdesleven, dat 
zoet is maar ook zeer bitter. Alfredo 
en Violetta geven ook uitdrukking 
aan het afstoten en aantrekken, zoals 
dat gaat bij mensen die verliefd zijn. 
Zij pijnigen elkaar in hun liefde voor 
elkaar. Daaraan is te zien dat het niet 
de liefde is die hen bindt, maar zui-
vere seksuele aantrekkingskracht, 
een lijfelijk gebeuren, dat volop naar 
voren treedt in de rol van Violetta 
en Alfredo. Hoewel Violetta van het 
begin af aan getekend wordt door 
dood en verderf, is zij verleidelijk en 
vol schoonheid.
Zij is het toonbeeld van leven waar 
de dood in sluimert, waar de dood 
in verborgen is. Het levendige rood 
van haar jurkje verbergt de doffe 
zwarte dood die leeft in haar jonge 
lichaam.

Kleding
De kleding die is gekozen, is 

somber, behalve het feestkleed van 
Violetta, in helderkarmijnrood. Het 
liefdesleven wordt verbeeld door de 
bloemrijke stoffen van de kleding 
van Alfredo en Violetta, die terug-
keert in de bekleding van de sofa’s en 
de gedrapeerde stof op de klok, die 
rijkelijk is en vol vrolijkheid en over-
vloed. Deze stoffen geven vorm aan 
de dromen die er zijn en die geen 
werkelijkheid worden, die kunnen 
komen of kunnen verdwijnen. Een 
uitbundigheid die nog voller lijkt 
door het decor wat tot het uiterste 
is gereduceerd, zonder opsmuk of 
versiering. Altijd is er dan weer de 
klok, die stil staat of de minuten af-
telt, als een dreigend object wat iets 
weergeeft over het onheil dat allen 
wacht. Soms is ook de klok bekleed 

met bloemrijke stof of zelfs door 
Violetta, die dan op de klok ligt.
De achtergrond verbergt het koor, 
dat soms even opduikt uit de duis-
tere hoogten boven de wanden, en 
waarin de figuren worden tot me-
destanders van de Dood, die daar 
onbeweeglijk zit, kijkend naar de 
dingen die er zich voor zijn ogen af-
spelen.

Uiteindelijk doet zelfs het licht mee 
om het onheil en de eenzaamheid 
nog te versterken, door een donker-
blauwe schaduw te werpen op het 
toneel, dat in al zijn simpelheid daar 
is. Geaccentueerd door de ronde 
bank langs heel de achterwand, zit 
de Dood daar onbeweeglijk stil op 
de voorgrond in de laatste akte.
Het decor wordt steeds onheilspel-
lender door een knap gebruik van het 
licht, dat zeer goed tot uitdrukking 
brengt wat daar gaande is. De strijd 
tussen leven en dood, liefde en on-
heil, samenkomen en verlating. De 
altijd durende wedren met de klok 
van een meisje, dat geteisterd wordt 
door tuberculose, een longziekte die 
het gevolg is van een enorme uitoe-
fening van macht over anderen. Een 
macht die gesitueerd is in de vitale 
lichaamsmaterie van Violetta, die 
een slaaf is van haar lichaamsbe-
geerten. Zij regeert de mannen met 
haar lichamelijke uitstraling en haar 
uitdagende kleding en houding. Zij 
is onmachtig om het leven te leven, 
evenmin als de andere spelers. Zij 
zijn de dolenden in een wereld die 
kil is en zonder hoop, zonder liefde.

Stemmen, zang en muziek
Anna Netrebko heeft een don-

kere stem met een timbre dat heel 
warm aandoet. Er zijn veel loopjes 
en cadansen in haar melodie. Zij 

vormt haar fraaie klanken volgens de 
regels van de Italiaanse zangkunst. 
Dit wordt ook gevraagd in de par-
tij die zij zingt als Violetta. Zij heeft 
ook veel longcapaciteit, zij hoeft 
maar weinig tussen-ademhalingen te 
doen. Zij kan tonen heel goed tref-
fen, zelfs de hoge tonen. Voor deze 
partij heeft zij waarschijnlijk heel 
veel moeten oefenen, maar er komt 
een zeer goed resultaat uit.
Met haar stem bespeelt zij het pu-
bliek als geen ander. Zij voelt zich 
heel erg thuis in haar rol, die haar 
op het lijf is geschreven, want macht 
is datgene wat ook Anna Netrebko 
tekent. Zij verleidt de menigte met 
haar lichaam en zij roept een zeer 
seksuele sfeer op, waarin iedereen 
met haar meegaat. Hierin is heel 
prominent de sadomasochistische 
inslag te herkennen, vooral als zij de 
mannen haar voeten laat kussen, de 
mannen die zij bespeelt met gemak. 
Met hetzelfde gemak bespeelt zij 
haar publiek, dat stil is, ontroerd, of 
getroffen door haar vertolking van 
Violetta.
Rolando Villazón brengt kleur in 
het gehele gebeuren door zijn aan-
trekkelijke, warme, volle stem, die 
heel beweeglijk en soepel de klanken 
vormt. Opvallend is dat hij daarbij 
zijn mond heel wijd opent, maar 
dat heeft zijn eigen charme. Hij 
heeft ook een stem die heel gemak-
kelijk de loopjes en vloeiende lijnen 
in de melodie kan volgen. Hij doet 
dit net zoals Anna Netrebko op een 
onnavolgbare Italiaanse wijze. Hij 
heeft heel veel uitdrukking in zijn 
gezicht, is spontaan, en vormt lief-
lijke, uitdrukkingsvolle klanken met 
zijn stem en mond. Klanken vol lief-
lijkheid, die ook hard kunnen zijn 
en vol met een timbre dat iedereen 
raakt die zijn stem hoort.
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Rolando is de minnaar en verleider 
die vrijwel ieder vrouwenhart voor 
zich kan winnen door zijn jeugdig 
enthousiasme, zijn verleidelijkheid 
die hij volop tentoonspreidt voor 
vrouwen. Hij is degene die over-
wint door zijn charmes en zijn li-
chamelijke aantrekkelijkheden. Hij 
omarmt het publiek en de vrouwen 
door zijn charmante houding en on-
derdanige hoffelijkheid, die inspeelt 
op de machtskrachten van Violetta. 
Hij is haar nederige dienaar, omdat 
hij afhankelijk is van haar liefdesver-
langen en seksuele aantrekkelijkheid 
om zijn lusten en begeerten te ver-
vullen. Hij wordt geleid door zijn 
behoeften en stelt zich van daaruit 
op in zijn afhankelijke positie. Een 
positie die bestaat uit aantrekken en 
afstoten, het spel van de seksuele be-
geerten.

De vader van Alfredo is een man die 
met zijn stem alles beweegt. Hij ver-
andert het liefdesgeluk van Violetta 
en Alfredo in een enkel moment in 
een steenkoude ijszee door zijn ver-
oordelende mentaal. De bloemen 
worden zwart door zijn klankvolle 

maar ijzige stem, die past bij het to-
neel met zijn koele decor. Alles ver-
keert door hem in treurnis, verdriet, 
dood.
Hij is streng, veroordeelt de cour-
tisane Violetta, hij wil zijn zoon 
behoeden voor dit verdriet en deze 
treurnis. Maar de seksdriften zijn 
altijd sterker dan de moraal en hij 
moet dus leugens gaan verzinnen 
om de twee geliefden uit elkaar te 
drijven. Hij verzandt daarbij in een 
afgrond van de leugen, uit eigenbe-
lang. Hij wil zijn naam niet verbon-
den zien aan een hoer. Niets is meer 
mogelijk, hij wenst Violetta dood. 
Hij zingt haar dood, omdat hij haar 
weg wil hebben. De klok tikt de mi-
nuten van het leven zachtjes weg, 
terwijl hij een hevige ruzie heeft met 
zijn zoon Alfredo, waarbij het zelfs 
tot een handgemeen komt.

Luigi Roni heeft maar heel weinig 
te doen in ‘La Traviata’. Zijn zang 
klinkt aangenaam met zijn warme 
bas. In het begin is hij alleen achter 
en boven het decor te zien en later 
zit hij doodstil, als een stenen beeld, 
zonder gevoel, zonder warmte, zon-

der leven daar, zoals dat behoort bij 
de Dokter van de Dood. Zijn stem 
brengt de warmte naar Violetta, die 
gebroken tegen hem aan ligt nadat 
Alfredo weg is, voorgoed.
Deze arts die tevens de Dood is, is 
een teken van onmacht. De arts, 
die genezend zou moeten zijn, is de 
Dood geworden, een genezer die 
niets kan. De arts is machteloos, is 
de Dood geworden. Hij is diegene 
die geen leven brengt, maar de klok 
van de Dood bewaakt met zijn zwar-
te cijfers en wijzers.
Het koor klinkt vol en dreigender al 
naargelang de tijd vordert.

De Wiener Philharmoniker spelen 
hun partij volgens kenners nogal 
egaal, maar dit wordt ternauwer-
nood opgemerkt door de flair en het 
plezier waarmee de hoofdrolspelers 
bezig zijn. Daar is alleen enthousi-
asme en schittering te zien, alles is 
vol glans, hoewel getekend door de 
Dood, die bijna onopgemerkt daar 
is, en uiteindelijk doodstil zit, wach-
tend op het uur......

Doodsscene
De doodscene, waarbij de 

dokter die de Dood is zich meester 
maakt van Violetta, is hartverscheu-
rend maar ook weer niet. Violetta 
wankelt, valt, steunt en fluistert 
in haar doodsstrijd. Maar zo mooi 
klinkt haar stem en zo droevig is al-
les op dit toneel, dat een niets ver-
beeldt, een leegte, een koelte zodanig 
dat de toeschouwer bijna vergeet dat 
hier de dood zijn buit binnenhaalt. 
De sterfscene wordt door Violetta 
vol uitdrukkingskracht gezongen, de 
klanken zijn zacht en zoet, klagend, 
dit is een streling voor het mense-
lijke oor.

Tweede acte, de ruzie tussen Alfredo en zijn vader om Violetta
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Maar ondanks alles is er de ongrijp-
bare dood, die altijd aanwezig is in 
iedere cel van het lichaam. Zelfs bij 
de geboorte ligt die dood al besloten 
in de genen. In ‘La Traviata’ wordt 
dit op een indringende manier uit-
gebeeld in juist dit decor, waar dok-
ter Grenvil voortdurend aanwezig 
is als de zwarte Dood, met de klok 
altijd in beeld.

Verdi beeldt hier zijn eigen angsten 
uit voor de dood, die sluimert in 
iedere levende cel van het menselijk 
lichaam. Hij voelt dat hij getekend 
is door de dood, zelfs al vanaf de ge-
boorte. En er is geen mogelijkheid 
er aan te ontsnappen, alles is geslo-
ten. Het decor geeft geen mogelijk-
heid tot uitwijken, en als de Dood 
naar voren treedt is hij in vol ornaat 
aanwezig in het ziekelijke lichaam 
van de wulpse Violetta. Een lichaam 
dat bedrieglijk mooi is, een schijn-
schoonheid, want het is van top tot 
teen getekend door die dood. Het 
heeft een verbond met de dood ge-
sloten. En in het alles overspoelende 
machtsbesef van de cellen van haar 
lichaam, wordt zij gemaakt tot een 
slachtoffer van die Dood, juist door 
onwetendheid en onbewustheid.

Schoonheid
Zangers en zangeressen kun-

nen vaak prachtig zingen, maar hoe-
ven niet mooi te zijn. Wat dat betreft 
zijn Rolando en Anna een paar, dat 
het aanzien waard is. Zij zijn bei-
den begiftigd met schoonheid, en 
kunnen bovendien heel mooi zin-
gen. Het lijkt bijna te veel van het 
goede, want daarbij kunnen zij ook 
heel goed acteren. Om liggend op 
de grond of op een liggende klok 
nog prachtige klanken te kunnen 
voortbrengen vraagt een speciale 

zangtechniek. Anna Netrebko kan 
dit heel goed, evenals Rolando. Dit 
maakt het publiek nog enthousiaster 
voor hun prestaties waarbij vooral de 
liefdesscènes bewondering oogstten.

Ondanks dit alles proeft men er een 
mentale schoonheid in, die toch een 
zekere kilheid in zich draagt. De 
klanken worden niet voortgebracht 
door een bewuste lichaamsmaterie 
of een bewuste expressie van psychi-
sche ervaringen. Dit zorgt voor een 
gemis, dat er altijd zal blijven. Want 
hoe mooi en schoon de vertolking 
is, altijd wordt de inbreng gemist 
van de persoon zelf. Een persoon die 
noch Anna Netrebko noch Rolando 
Villazón kennen.

Als die persoon naar voren zou ko-
men, zouden zij echter niet meer ‘La 

Traviata’ van Verdi gaan vertolken. 
Zij zouden de liederen van de ma-
terie, van de aarde gaan zingen, die 
besloten liggen in de elektronen van 
elk lichaam. Zij zouden de psychi-
sche muziek gaan vertolken die past 
bij hun identiteit en wezen.

Maar zolang dit nog geen werke-
lijkheid is, is het prettig om hen te 
horen, en te zien dat zij met hun 
stemmen een groot publiek kunnen 
boeien en enthousiasmeren.

‘La Traviata’ is op zich een heel ge-
woon verhaal. De manier waarop 
deze opera wordt vertolkt is dan ook 
toonaangevend voor het succes. In 
deze uitvoering is het vooral het sim-
pele decor dat de kracht en schoon-
heid aan de opera geeft. De kleding 
valt op door de eenvoud, naast het 
stemmenpalet van de spelers en het 
koor.
Naast het indrukwekkende decor 
zijn het vooral Violetta en Alfredo, 
die met hun gloedvolle zang en 
uitdrukkingsvolle lichaam zorgden 
voor het doorslaande succes dat deze 
vertolking had bij een groot publiek.
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Het laatste keizerrijk
Japan, het land van de rijzende 

zon, is een keizerrijk. Het enige over-
gebleven keizerrijk ter wereld. De 
eerste keizer die Japan stichtte in 660 
was een directe afstammeling van de 
zonnegodin Amaterasu. De keizer 
werd Tenno genoemd, wat hemelse 
keizer betekent. De goddelijke sta-
tus van de keizer werd na de tweede 
wereldoorlog door de Amerikanen 
afgeschaft en de toenmalige keizer 
Hirohito werd verplicht dit over de 
radio aan het volk mee te delen. De 
keizer zelf was er niet zo rouwig om. 
Beslissingen zoals het gaan bombar-
deren van Pearl Harbour konden nu 

niet meer aan een goddelijk oordeel 
worden toegedicht, en dat bracht de 
dingen wat dichter bij huis. In feite 
had de keizer in Japan al eeuwen een 
heel beperkte macht. Eerst was er 
de lange periode waar krijgsheren, 
de shoguns, de dienst uitmaakten 
en de keizer vooral een symbolische 
rol vervulde. Met het aantreden van 
keizer Mutsuhito in 1867 werd hun 
macht echter gebroken. De kei-
zer werd weer de spil van het land, 
hierbij gesteund door de militairen 
en niet omgekeerd. Er was een ver-
huis van Kioto naar Tokio, waar de 
keizerlijke familie samen met de kei-
zerlijke huishouding, in de Kokyo - 

het paleis omringd door grachten en 
muren - verblijft.
En dat terwijl de opkomende zon 
toch de belofte inhoudt van de nieu-
we dag, waarin van alles mogelijk 
kan zijn. Ook gevangen zitten in een 
paleis, waar je niet uit kunt en van 
waaruit je misschien toch kunt pro-
beren te ontsnappen? De witte vlag 
met rode zon die daar fier wappert, 
vertelt toch ook iets over de over-
winning die het fysieke lichaam zou 
kunnen boeken op de materie. Maar 
genoeg van deze symboliek, wat is 
er in Japan in het keizerlijk paleis 
gaande?

Kroonprinses Masako 
van Japan Tekst: royalty-redactie
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Toegangsbrug naar het keizerlijk paleis - Kokyo - in Tokio 
Foto © 2009, Originele afbeelding Wikimedia Commons

Het gevangen denken?
Japan is een parlementaire 

democratie en de huidige keizer 
Akihito - zijn naam betekent hel-
derheid en welwillendheid - mag de 
ministers en rechters benoemen die 
het parlement voordraagt. Veel meer 
heeft hij niet te zeggen, maar dit be-
tekent nog niet dat de Japanner hem 
niet belangrijk vindt. Zijn echtgeno-
te is keizerin Michiko en ze hebben 
drie kinderen, twee zonen en een 
dochter. De oudste zoon, kroonprins 
Naruhito, geboren op 23 februari 
1960, is getrouwd met kroonprinses 
Masako, vroeger Masako Owada. 
Zij is ongeveer van zijn leeftijd 

en geboren op 9 december 1963. 
Naruhito is de zoon die later op de 
Troon van de Chrysanthemum mag 
gaan plaatsnemen. Hij is de eerste in 
de lijn van de troonopvolging.

Een verliefde prins
In Japan zijn nog steeds 10% 

van de huwelijken gearrangeerd. 
Een halve eeuw geleden was dat nog 
70%. Het betekent niet dat deze 
huwelijken niet slagen. Er wordt bij 
het zoeken rekening gehouden met 
gezamenlijke interesses, afkomst, 
achtergrond en nog zo wat dingen 
meer. Soms bloeit er later nog liefde 
op, althans in de zin van liefde vol-

gens de romantische idealen die in 
het Westen gangbaar zijn.
Tot het arrangeren van een huwelijk 
was het bij Naruhito en Masako niet 
gekomen. Hoe hebben zij elkaar le-
ren kennen?
In 1986 ontmoette Masako, door 
het lot uitgedaagd, Naruhito op een 
feest dat in Tokyo gegeven werd ter 
ere van prinses Elena van Spanje die 
daar op bezoek was. Naruhito werd 
op slag oneindig verliefd op haar. 
Er werden door het Keizerlijk Hof 
vier ontmoetingen gearrangeerd om 
elkaar beter te leren kennen. Men 
begon ook meteen haar leven te 
analyseren, want een Japanse kroon-
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prinses moet van onbesproken gedrag 
zijn en daarmee ook haar hele familie. 
Er bleek nog wel ergens een smetje te 
zitten maar later is dat weer liefdevol 
schoongemaakt. Zij bleven elkaar ont-
moeten maar in het begin was Masako 
helemaal niet van plan haar zelfstandige 
leven op te geven voor een leven in een 
gevangenis van regels zoals bij het kei-
zerlijk hof normaal was.
Zes jaar lang heeft Naruhito gestreden 
voor zijn grote liefde. Hij wilde haar per 
se voor zich winnen. Twee keer heeft hij 
haar aangezocht, twee keer heeft haar 
familie zijn huwelijksgeschenken gewei-
gerd, omdat zij geen besluit kon nemen. 
Daarna is de prins het nog bij wat ande-
ren gaan proberen, maar Masako bleef 
voor hem zijn grote liefde.
Pas toen Masako’s verloofde ‘voor zijn 
werk’ naar een verre uithoek van het 
land werd verplaatst, besefte ze dat 
hier geen lievemoederen zou helpen. 
Naruhito wilde haar en geen ander.
Uiteindelijk wilde zij hem wel graag 
weer ontmoeten in het geheim. De pers 
kreeg er echter lucht van en gekscherend 
zei Masako tegen Naruhito: „Misschien 
moet ik me wel in een pandapakje ver-
kleden, om niet te worden ontdekt” 
wat aanleiding gaf tot grote hilariteit bij 
beiden. De derde keer dat hij een aan-
zoek deed wilde ze nadenken over zijn 
aanbod.
Hij bood de ceremoniële giften aan de 
ouders aan, en ze werden geaccepteerd. 
Naruhito ging meteen volgens de aloude 
traditie de goden daarover informeren.
Masako stemde erin toe met hem te 
trouwen met de woorden: „Als ik een 
ondersteuning kan zijn voor U, dan 
wil ik dit aanbod graag en nederig ac-
cepteren. Als ik dit accepteer, zal ik hard 
werken om Uwe Hoogheid gelukkig te 
maken, en ik zal dan ook in staat zijn 
om terug te kijken op mijn leven en te 
weten: het was een fijn leven.”

Masako is de dochter van diplomaat Owada en ze 
heeft alle hoeken van de wereld gezien. De kleuter-
klas bezocht ze in Moskou, de lagere school in Tokio 
en de middelbare school in Belmont bij Boston in de 
Verenigde Staten. Ze studeerde daar ook economie 
aan de prestigieuze universiteit van Harvard en slaag-
de magna cum laude. Internationale betrekkingen 
studeerde ze in Oxford. Met deze achtergrond was 
het niet verwonderlijk dat ze een baan kreeg op het 
Ministerie van Buitenlandse zaken. Algemeen werd 
aangenomen dat Masako in de voetsporen van haar 
vader zou treden en een schitterende diplomatieke 
carrière tegemoet ging. Dit was echter buiten Naruhi-
to gerekend, die een oogje op haar lieten vallen. Ma-
sako voldeed ook nog aan alle voorwaarden om een 
geschikte huwelijkskandidate voor de al niet meer zo 
jonge kroonprins Naruhito te zijn. Ze was van goede 
afkomst, nooit eerder getrouwd en hing het Shinto-
geloof aan. Vóór het huwelijk werd uitgezocht of ze 
kinderen kon krijgen en dat was het geval. Tot zo ver 
was alles naar wens.

9 juni 1993 - Huwelijk van kroonprins Naruhito 
en prinses Masako
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Toen Naruhito haar uiteindelijk pre-
senteerde aan de Japanse pers barstte 
hij zowat van trots en blijdschap. Hij 
zag er stralend uit en bedankte haar 
met tranen in de ogen dat zij zijn 
bruid wilde zijn. Hij bezwoor haar: 
„Ik zal alles inzetten om je mijn hele 
leven te beschermen.”
Het was nu afwachten of deze alli-
antie een mannelijke troonopvolger 
zou opbrengen, want dat moest. 
Daar zaten welgeteld 125 miljoen 
Japanners op te wachten. Maar 
voorlopig waren alle media gefasci-
neerd door Masako’s glimlach. Zo 
werd ze een welkome prinses voor 
de pers, die ze vriendelijk te woord 
stond. Dit leidde zelfs tot een ware 
Masakomanie in Japan.

Geen gemakkelijke toestand
Hindernissen waren er ge-

noeg voor Masako, zoals de rigide 
toestanden aan het keizerlijke hof, 
waarbij ze zelfs altijd toestemming 
zou moeten vragen om haar ouders 
te ontmoeten of zelfs op te bellen. 
Haar leven zoals dat was, was bijna 
niet te verenigen met dat van een 
keizerlijke prinses. Masako heeft wat 
Japanners heel erg waarderen: disci-
pline, leergierigheid en discretie ter-
wijl zij zich ook goed weet te presen-
teren buiten de grenzen. Naruhito 
kon haar er blijkbaar van overtuigen, 
dat zij haar diplomatieke gaven goed 
kon gebruiken als zij hem trouwde. 
Zelfs zien sommige critici het zo, dat 
door Masako te accepteren het kei-
zerlijke hof toont, dat het de voor-
uitgang zoekt.
Veel Japanners waren er van over-
tuigd dat Masako charisma heeft en 
op die manier veranderingen kan 
verwezenlijken in Japan, zodat het 
uit het strakke keurslijf tevoorschijn 
kan komen. Zij denken dat ze een 

brug zou kunnen zijn tussen de kei-
zerlijke familie en het Japanse volk. 
Zo zou zij dan een nieuw tijdperk 
kunnen inluiden in de Japanse ge-
schiedenis.
Of Masako dit ook werkelijk wil 
doen is de vraag. Als ze het gaat 
doen, zal het een heidens werk zijn 
dat niet zo één twee drie zal zijn ge-
daan.

Wie is Masako Owada?
Zij heeft een zeer aparte uit-

straling, tegelijkertijd vrouwelijk en 
heel mannelijk krachtig. Zij stamt 
uit de samuraiklasse, de klasse die 
dient. Want samurai zijn betekent 
dienend zijn. Vanaf jong meisje kon 
ze niet tegen onrechtvaardigheid. 
Altijd stond ze op tegen zaken die 
zij niet respectvol vond, zoals dat je 
een cijferlijst van school moest la-
ten ondertekenen door de ouders. 
Jarenlang ondertekende zij zelf met 
de woorden ‘ik heb dit gezien’. Was 
het voor kinderen van haar leeftijd 
normaal dat zij luisterden naar wat 
de leraar zei, zij ging daar dwars te-
genin.
Zo deed zij ook mee in een soft-
balteam, wat ongewoon was voor 
Japanse meisjes. Deze sport werd als 
gevaarlijk en onvrouwelijk gezien. 
Haar vriend uit die tijd meldt dat zij 
speelde met een enorme lichaams-
kracht, zij kon keihard ballen slaan. 
Hij vond Masako een heel vrouwe-
lijke vrouw met een kracht die man-
nelijk genoemd kon worden.
Wat haar studie betreft brak ze alle 
records. Ze maakte in zo’n korte tijd 
haar studies af dat dit algemene be-
wondering oogstte. Geen man deed 
haar dit na. Ze werd geroemd om 
haar analytische denken en intelli-
gentie.

Haar functie op het Ministerie van 
Buitenlandse zaken stelde haar in 
de gelegenheid om te zorgen dat 
Japanse vrouwen konden gaan func-
tioneren op hoge posities in gouver-
nementen en in het zakenleven. Ze 
had een revolutionair in haar lijf, die 
de strengheid van de Japanse regels 
wilde doorbreken en dat had wel 
succes. In feite was Masako dus een 
aanwinst voor de keizerlijke familie. 
De bruiloft werd op strikt Japanse 
wijze gevierd, met kimono’s en rijst-
schmink en wat er allemaal bij hoort 
volgens de traditie. En toen werd het 
heel stil, want iedereen wachtte op 
de Jongen.

Een jongetje?
Een nummertje maken onder 

dwang is een moeizame zaak. Vrolijk 
kinderen verwekken is er dan niet 
meer bij. Of die dwang de kink in 
de kabel was of een andere oorzaak 
had, feit is dat Masako een paar 
keer zwanger werd, maar de zwan-
gerschappen liepen uit op miskra-
men. Na 8 jaar proberen zag Aiko 
het daglicht op 1 december 2001. 
Een golf van teleurstelling ging door 
Japan: het was een meisje. De reactie 
van het Japanse volk was heftig en 
kwetste Masako. Ze werd depres-
sief, vermagerde, kreeg gordelroos 
en uiteindelijk een algehele ze-
nuwinzinking. Het Japanse hof, de 
Kunaicho, formeel ondergebracht in 
‘Het Agentschap van de Keizerlijke 
Huishouding’, zou de boosdoener 
zijn. Die bestaat uit 1080 leden die 
alle ter plekke wonen en in feite al-
les bepalen wat de keizerlijke fami-
lie aanbelangt, of het er nu om gaat 
hoe heet de thee het beste geserveerd 
wordt of hoe lang de keizer in de 
auto mag zitten.
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Hoe kon het zijn dat Masako, die zo 
revolutionair was in haar voorhuwe-
lijkse leven, nu opeens inzinkingen 
had en depressief was? Zo zelfs dat ze 
veertien dagen bij koningin Beatrix 
van Nederland moest gaan logeren, 
in de bossen, om weer wat bij te ko-
men?
Kon zij haar doelen niet bereiken? 
Had zij idealen die zij niet kon waar-
maken? Zij werd wel helemaal beke-
ken als een baarmachine. Dat was zij 
natuurlijk niet gewend als briljant 
diplomaat en vrouw van de wereld. 
Het knakte haar trots en haar gevoel 
voor rechtvaardigheid waar zij voor 
stond. Zij voelde zich niet meer ge-
zien en aangetast in haar bestaan.

Buig en glimlach
Japan heeft een economische 

ontwikkeling meegemaakt als de 
meeste Westerse landen. Het heeft 
zich enigszins onder dwang in het 
begin van de twintigste eeuw open-
gesteld voor buitenlanders en hun 
invloeden en kende op zeer korte 
tijd een spectaculaire industriële en 
technologische groei. Het behoort 

nu tot de welvarendste landen ter 
wereld. De sociale omgangsvormen 
en contacten verschillen echter sterk 
met die van het Westen. De Japanse 
samenleving hangt aan elkaar van re-
gels, rituelen en patronen en die lig-
gen bij uitstek als een strak net over 
alles wat gebeurt aan het keizerlijke 
hof. Alle leven is daar vastgelegd in 
een regel. Op zich is het geen moeite 
om kinderen te verwekken aan het 
Japanse hof. Er zijn kinderen genoeg 
verwekt. Alleen zijn het allemaal 
meisjes. De regel zegt dat de troon-
opvolger een jongen moet zijn. En 
dat geldt zeker voor Masako, die de 
kroonprinses is. Zij moet zorgen dat 
de toekomstige keizer wordt gebo-
ren.
Dat is een dwangmaatregel die 
Masako de das om doet. Zij wil 
best voor nageslacht zorgen, dat is 
geen punt. Maar is het nu normaal 
dat dit per se een jongen moet zijn? 
Dat geeft enorme spanningen in 
haar lichaam, die zorgen dat man-
nelijk geslacht uitblijft. Ze zal het 
moeten doen met een meisje. Dat 
is niet genoeg. Zo wordt de vrouw 

die overal als briljant wordt betiteld 
in haar doen en laten, slachtoffer 
van haar eigen hoge idealen. Want 
Masako kan overal aan voldoen, al-
les kan ze. Alleen heeft ze niet in de 
hand hoe de bevruchting in haar ei-
gen lichaam plaatsvindt. Ook artsen 
kunnen dat niet manipuleren. En 
zo wordt zij een depressieve vrouw, 
die al haar kracht verliest, omdat zij 
zich zo minderwaardig voelt. Zij kan 
geen jongen ter wereld brengen.

Haar man vindt het leuk dat het een 
meisje is. Hij wil wel graag een jon-
gen als nakomeling, maar hij houdt 
zich aan zijn woord. Hij beschermt 
haar. Maar Masako is geknakt omdat 
ze het leven niet in de hand heeft. Ze 
gaat er bijna onderdoor, heeft geen 
lust meer in leven. Alles ziet zwart en 
grauw, alles waar zij op kon bouwen 
is verdwenen. Zij moet dit en moet 
dat. Zij kan niet meer. Zij laat het 
er bij zitten, moe als zij is van alle 
dwang en het keurslijf van het hof.
Alleen haar man Naruhito en haar 
dochtertje Aiko kunnen haar af en 
toe nog doen glimlachen. Ook naar 

►
18 augustus 2006

Bij een privé bezoek in 
Paleis het Loo in Apeldoorn.

Vlnr - Koningin Beatrix
prinses Aiko

prinses Masako
kroonprins Naruhito

prinses Maxima
prinses Amalia

kroonprins Willem-Alexander

Foto: Reuters
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buiten toe houdt zij zich zo goed 
mogelijk aan het protocol.
Haar schoonmoeder Michiko helpt 
haar waar ze kan, ze heeft dit zelf 
ook meegemaakt in de jaren rond 
1960. Zij kwam vanuit eenzelfde si-
tuatie als Masako aan het Keizerlijke 
Hof, zij was de dochter van rijke 
industriëlen en had gestudeerd in 
de Verenigde Staten. In die eerste 
jaren leed zij ook aan depressieve 
buien. En nog is zij af en toe depres-
sief bij tijden. Dan kan zij niet meer 
op bezoek naar buitenlandse staats-
hoofden, omdat zij in die periode 
meestal haar stem verliest, wat duidt 
op sterke spanningen in het hele ex-
pressieve gebied van het lichaam.
In Japan laat niemand ooit het ach-
terste van zijn tong zien, zeker niet 
buitenshuis. Je zegt wat de ander 
graag hoort en daarmee uit. Thuis 
kan een gewone Japanner nog wat 
zichzelf proberen te zijn, maar bui-
tenshuis wordt de sociale omgang 
geregeld door de normen die hier-
voor zijn.
Dat is niet steeds onaangenaam. Het 
vermijdt uitslaande ruzies en nare 

botsingen en de Japanner die van na-
ture toch een gevoel voor verfijning 
heeft, houdt wel van nette, opper-
vlakkige contacten. Buig en glim-
lach en blijf dat doen, is een advies 
dat je krijgt als je Japan bezoekt en 
de taal niet spreekt. Je komt er een 
heel eind mee. Alleen kun je soms je 
stem verliezen als je het achterste van 
je tong niet kunt laten zien.

Masako aan de beterhand
Op 9 december 2004 liet 

Masako officieel weten dat ze haar 
koninklijke taken weer op zich 
wil gaan nemen. In de zomer van 
2006 nodigde koningin Beatrix 
van Nederland haar uit om een dag 
of veertien op het Paleis het Loo te 
logeren. De bedoeling was haar de 
gelegenheid te geven even uit te bla-
zen en verder te herstellen van haar 
depressie. Want wie kan beter weten 
dan koningin Beatrix hoe Masako 
zich voelt. Jarenlang heeft zij haar 
man, prins Claus, moeten begelei-
den in zijn zware depressies en daar-
mee verband houdende ziekten. En 
het is de koningshuizen niet vreemd, 

dat de echtgenoten of echtgenotes 
van de regerende koningen wat in 
depressies geraken. Zij voelen zich 
niets, zij staan in de schaduw van 
hun partners. Ook de prins consorte 
van Denemarken voelde zich naar 
de kroon gestoken door zijn oud-
ste zoon, en vluchtte als wraak naar 
zijn kasteel in Zuid-Frankrijk, in 
Cahors, net toen Willem-Alexander 
zijn bruiloft vierde met Máxima. Zo 
had hij iedereen goed te pakken, de 
hele wereldpers was op die bruiloft 
aanwezig en hij niet. Al deze perso-
nen lijden aan het niet-bestaan, zij 
voelen zich niets meer, zij zijn als een 
soort wormvormig aanhangsel dat er 
is om de partner wat schwung en 
glans te geven. Dus Masako was in 
goede handen bij koningin Beatrix, 
die urenlang met haar converseerde 
over hoe zij de dingen van het kei-
zerlijke leven naast Naruhito kon 
beschouwen.
Op de foto’s die toen genomen zijn 
zie je het prinsesje Aiko zuinigjes 
wuiven naar de fotografen zoals 
het een Japans prinsesje betaamt. 
Amalia, de kleindochter van konin-

Kroonprins Naruhito en prinses Masako vergezellen 
prinses Aiko naar de Gakushuin Primary School in 
Tokyo 
10 april 2008
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gin Beatrix is er ook en die doet het 
een beetje ruimer. Zij is dan ook 
uitgeroepen tot het tweede prettig-
ste prinsesje van dat jaar. De oudste 
kleindochter van koningin Sofía van 
Spanje heeft de eer nummer één te 
zijn. Amalia praat met fotografen 
en is erg onbevangen. De Japanse 
persfotografen, die op hun manier 
ook opdringerig zijn, raakten er niet 
over uitgepraat hoe losjes het con-
tact tussen pers en koningshuis in 
Nederland is.
Onlangs was op het internetportaal 
van ‘Het Agentschap van de kei-
zerlijke huishouding’ te lezen, dat 
Masako ‘haar mentale en fysieke 
gezondheid wil herstellen’ en dat ze 
aan de beterende hand is.
Op foto’s in ‘Oranje Boven’ van 
2010 zien we Masako Aiko bege-
leiden naar de Gakushuin Lagere 
School. Het is een school voor de eli-
te. Ze zien er beiden goed uit. Aiko 
is onlangs ondersteboven van school 
thuisgekomen omdat een paar bal-
dadige jongentjes haar hebben ge-
pest. De directeur van de school zegt 

dat het om een 
misverstand gaat. 

In ieder ge-
val heeft 
m a m a 
Masako 

nu een goe-
de reden om even 

wat te wandelen 
met haar dochter 

in een zorgeloze 
sfeer.
Ze wil graag 
haar kind be-
schermen te-
gen kwalijke 

invloeden en dat is 
te begrijpen. Maar 

uiteindelijk zal ieder mens toch 
moeten leren om op eigen benen te 
staan en bestand te zijn tegen naijver 
en kwaadwilligheid. Neen, de wereld 
bestaat echt niet alleen uit bloeiende 
kersenbloesems, hoewel die in Japan 
overvloedig aanwezig zijn.
Dat heeft Masako zelf ervaren en 
haar dochter zal dat ook in de prak-
tijk moeten gaan meemaken.

De geboorte van Hisahito
Op 6 september 2006 werd in 

de keizerlijke familie dan toch een 
jongetje geboren. Hij is de zoon van 
prins Akishino en zijn vrouw Kiko. 
Groot feest in het land en aan het 
hof want het is zo’n veertig jaar ge-
leden dat er nog een mannelijk kind 
in de keizerlijke familie is geboren. 
Akishino is de broer van de huidige 
kroonprins. Hij is bioloog en Kiko 
is psychologe. Op foto’s kun je ook 
heel goed zien dat hij een Beatle-fan 
is. Bij dit paar is te merken dat ze 
een manier hebben gevonden om 
niet zo gebukt te gaan onder de ri-
giditeit van de keizerlijke patronen. 
Ze doen allebei dingen die ze leuk 

vinden. Kiko heeft gebarentaal ge-
leerd, omdat ze communicatie met 
mensen die niet kunnen horen be-
langrijk vindt en Akishino is een 
meerval-specialist. Hij onderzoekt 
ook allerlei dingen, bijvoorbeeld 
hoe het komt dat mens en kip ooit 
zijn gaan samenwonen. Ze schijnen 
weinig geïnteresseerd om ooit de 
Chrysanthemumtroon te bestijgen, 
maar hebben nu wel een kereltje in 
huis dat de droom van het Japanse 
volk misschien ooit wel waarmaakt.

Masako, een gevangene van 
haar denken

Naruhito is nog steeds in de wol-
ken met Masako en zij met hem. 
Op een zeer niet-Japanse wijze heeft 
Naruhito een paar jaar geleden de 
pers nog gevraagd haar even met 
rust te laten en toegegeven dat men 
haar persoonlijkheid heeft proberen 
te ‘ontkennen’. Dit is zeer ongewoon 
voor Japan.
Masako wilde aan het hof graag din-
gen veranderen, wat niet is gelukt 
zoals zij dat wilde. Hoewel Naruhito 
ook een moderne kroonprins is die 
van wanten weet, kan niet alles in 
één dag anders worden. Iets wat in 
duizenden jaren is opgebouwd kan 
niet zo opeens weg.
Het ego van Masako is diep gekwetst 
en lijdt daardoor onder hevige span-
ningen. Algemeen bekend is, dat 
vrouwen die zwanger willen worden 
en onder hoge druk leven omdat 
ze zwanger moeten zijn, juist niet 
zwanger worden. Gaat de druk eraf, 
dan raken ze meestal spontaan en 
onverwacht in verwachting.
Dat Masako, die zoveel invloed had 
in het sociale leven van Japan, niet 
zomaar een kroonprins kon leveren 
aan het keizerlijke hof en aan haar 
man, is heel frustrerend. Dat is on-

Cymbidium Seaside
‘Crown Princess Masako’ 

▼
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verteerbaar, vandaar dat zij zo mager 
wordt. Want onverteerbare dingen 
zorgen dat het lichaam niet voldoen-
de gevoed kan worden, waardoor het 
ziekelijk wordt.
Onverteerbaar betekent ook werke-
lijk dat er niets verteert.
De trek in voedsel is weg. Het li-
chaam put uit, wordt zwak. Het 
denken kan niet meer mee, het loopt 
tegen zijn eigen muren van onbegrip 
op.
Uiteindelijk vindt dit alles zijn oor-
zaak in het feit, dat mensen per 
definitie in een illusie leven. Ook 
Masako gaat daar iets van merken 
op het moment dat zij aan het hof 
is. Zij kan het niet uitstaan dat de 
dingen gaan zoals ze gaan. Ze kan 
zich niet meer concentreren op de 
leuke dingen van haar huwelijk, ze 
moet zich wel fixeren op het man-
nelijke nageslacht dat steeds maar 
niet komt. En om nu miskraam op 
miskraam te krijgen is ook niet erg 
verheffend. Vooral niet omdat het 
overal in de media wordt rondgeba-
zuind.
De fixatie maakt alles nog ongemak-
kelijker. Er is maar één gedachte en 
dat is dat ze zwanger moet zijn van 
een jongen.
Masako heeft het geluk dat ze een 
man heeft die beloofd heeft dat hij 
haar altijd zal beschermen. Dat doet 
hij ook. Daaruit blijkt, dat ze toch 
wel veel voor elkaar voelen.
Uiteindelijk zal Masako moeten 
gaan accepteren dat zij niet alles in 
het leven in de hand heeft. Zij zou 
kunnen bemerken, dat dit niet mo-
gelijk is, hoe graag zij het leven ook 
zou willen dicteren. Zij zal moeten 
leren dat zij niet overal de vinger 
achter kan leggen. Zeker niet als het 
om nageslacht gaat.

Ondertussen heeft ze wel ontdekt, 
dat ze op haar man kan vertrouwen. 
Dat stemt haar blij en geeft haar de 
moed om verder te gaan.
Het leukste zou wel zijn als Masako 
de ruimte en vrijheid die ze zo mist, 
zou zoeken op de plek waar die te 
vinden is, in haar zelf. Dan kan ze 
ondertussen genieten van de strakke 
maar mooie lijnen van de tuinen 
waar ze woont, de bruggetjes met de 
zwanen en het steeds weerkerende 
wonder van de roze kersenbloesems 
die het keizerlijk domein afbiezen 
in de lente. Misschien schrijft ze 

daar dan ook een gedicht in Waka-
vorm over, wat de Kunaicho op 
het Internet plaatst? Of ze bezoekt 
onbekende bestemmingen zonder 
daarvoor heel ver te hoeven lopen 
... ? Wie weet. Het is niet onmoge-
lijk voor haar, net zo min als voor 
wie dan ook.
Want in het land van de Rijzende Zon 
en de Troon van de Chrysanthemum 
zullen er toch grote mogelijkheden 
moeten zijn voor een vrouw als 
Masako. Ook al ziet zij ze op dit mo-
ment nog niet, ze bestaan wel. Het is 
maar net hoe je kijkt.

Tokyo - 30 oktober 2008, prinses Masako bij het bezoek van 
prins Charles en Camilla aan Japan 

Foto: Chris Jackson/Getty Images
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terras Le Midi

Le Midi heeft een heel leuke historie. 
Want waarom is er op de Pauwekroon een 
terras dat ‘Le Midi’ heet?
Er was eens een goti die een groot verlan-
gen had naar het Zuiden van Frankrijk. 
Hij droomde ervan daar altijd te zijn. Dat 
was een egodroom, maar het kan ook ver-
anderen in een psychische droom, als je dat 
graag wilt en in verandering wilt komen. 
Om een zetje te geven aan die psychische 
droom is Le Midi er gekomen. Het is het 
symbool van de psychische droom die er 
kan bestaan als je in ontwikkeling bent.

Zo werd er een plaats gecreëerd door de 
tutorsuprolo die inspireert tot de psychi-
sche droom om ooit het mens-zijn te over-
stijgen. Vooral door zich te concentreren 
op het zonnige Zuiden, waar de zon vaak 
schijnt en waar exotische bloemen kunnen 
bloeien.
Le Midi wordt omringd door een tuin met 
de naam ‘Provençaalse Tuin’, een tuin waar 
onder andere tijm, lavendel, een cipres, 

een Albizia en een vijg groeien. Le Midi 
zelf is aan twee zijden omgeven door een 
glaswand, zodat het er altijd heerlijk zacht 
is. Er is meestal geen wind. In de zomer 
staan alle planten uit de Orangerie, die er 
vlakbij is, op Le Midi. Dit geeft een gevoel 
van overvloed, van zoetheid en zachtheid. 
Ook de Campsis radicans ‘Flava’ geeft met 
zijn gele bloemen een zuiders tintje aan 
het geheel.

Er is ook nog ‘Le petit Midi’, een klein 
één- tot vierpersoonsterrasje waar men 
kan zitten en gesprekken kan voeren in 
een meer beperkte kring. Ook daar zit 
men heerlijk in de zon, uit de wind, te-
gen de Plantenkas aan. In de Plantenkas 
is de plaats waar de planten ‘s winters in 
de Orangerie kunnen staan. De Strelitzia, 
een gebouwtje waar de zaagmachine staat 
en de voorraad hout, is in een vrolijke 
pauwblauwe kleur geschilderd. Ook die 
kleur doet aan het warme zuiden herinne-
ren, met de blauwe Middellandse Zee, die 

 

Le Midi in de 
zomer
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zachtjes kabbelt in de zachte, soms harde 
wind bij tijden.
Op het terras ‘Le Midi’ is het altijd goed 
toeven, want daar is het hart van de ont-
wikkeling te vinden.
Daar maakt de avontuurlijke reiziger zich 
op om naar de Rozenlaan te gaan, zodat 
hij of zij verder kan komen met zichzelf in 
contact met de tutorsuprolo.

Ondertussen groeit daar op Le Midi de 
druif, Vitis vinifera, en de blauweregen, 
Wisteria sinensis, om uiteindelijk een heer-

lijk natuurlijk zonnescherm te laten groei-
en. Wat zal het een genoegen zijn om daar 
te vertoeven!

Ondertussen heeft de desbetreffende goti 
zijn verlangen naar het oppervlakte-Le 
Midi in het zuiden van Europa wel wat 
achter zich gelaten. Hij weet, dat hij dit in 
zichzelf moet gaan zoeken en niet aan de 
oppervlakte. Maar Le Midi kan hem altijd 
weer herinneren aan zijn werkelijke doel: 
te worden tot een mens, die verder kan ko-
men in zijn evolutie van materie.

Le Midi in de 
herfst

Le Midi in de 
winter
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Riet steken
en door het ijs zakken op de Zwanenvijver

IJspret
Op 3 december 2010 is het 

dan zover: in de gotalijst van de 
afdeling Lila Lila Elektronen staat 
dat de Zwanenvijver kan worden 
geschoond van dood riet en andere 
verdorde planten als het ijs op de 
Zwanenvijver voldoende is bevro-
ren.
Dat is vandaag het geval. De gehele 
week heeft het onafgebroken gevro-
ren, ook overdag. En het was zelfs 6 
tot 10 graden onder nul. Dus hoog 
tijd om het riet in de Zwanenvijver 
tot op het ijs toe af te steken met een 
bats, het dan op de kant te brengen 
en het met de kruiwagen af te voe-
ren. Dat is ieder jaar weer een gota 
waar naar wordt uitgekeken.

Sinds een week is er in deze afdeling 
een goti-beheerder van de dag. Deze 
dag was het Ria Kwadendam die 
deze eer te beurt viel. Zij zou de gota 
gaan regelen en met enige andere 
goti’s het ijs op gaan. Ria zou er voor 
zorgen dat de gota kon gaan plaats-
vinden en dat alle gereedschappen 
klaar stonden zodat ze volop ijsple-
zier konden gaan meemaken.
Het was 10:00 uur in de ochtend en 
er was dus nog tijd genoeg om dit 
te doen. De zon was een beetje gaan 
schijnen, dus de omstandigheden 
waren ideaal, temeer daar er geen 
wind was. Hoewel de thermometer 
rond die tijd nog steeds ver onder 
nul aanwees, namelijk min acht gra-
den, was het niet koud.

IJsangst
Om elf uur is er nog niets op 

de Zwanenvijver te bespeuren van 
het doen van een gota met het riet. 
Weert komt er aan en aangezien hij 
ook een gota in de tuindomeinen 
doet vandaag, wordt hij aangespro-
ken en gevraagd of hij de gota op het 
ijs van de Zwanenvijver wil doen. 
Hij kijkt verschrikt en met grote 
ogen rond. Hij weet niet hoe snel 
hij zich naar de Zwanenvijver moet 
begeven omdat hij daar blijkbaar 
wordt opgewacht. ‘Denkt hij dat 
hij te laat is?’ denkt de nietsvermoe-
dende beschouwer van het tafereel. 
Ondertussen is Ria aangevangen 
met de gota samen met Rogier.

Tekst: samengesteld door de redactie uit 
verschillende bijdragen
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Dan blijkt dat Ria het ijs niet op 
durft te gaan. Ze heeft daar niets 
van gezegd toen zij die gota kreeg. 
Anders had er over kunnen worden 
gesproken, zodat haar angst mis-
schien wat af zou nemen. Nu is dat 
niet gebeurd en ze straalt die angst- 
en paniekvibratie door naar Rogier, 
die zich daardoor ook niet op het ijs 
wil begeven. Dit, terwijl hij andere 
jaren zich met gemak op veel dun-
ner ijs bewoog. Heel indringend 
zegt Ria: „Ik ga niet op het ijs hoor.” 
De boodschap is duidelijk, zowel de 
mondelinge als de fysieke: Ik durf 
niet op het ijs, het is vreselijk ge-
vaarlijk.
Rogier laat zich meenemen in de pa-
niek van Ria. Hij staat op het vuist-
dikke ijs alsof hij er meteen door-
heen zal zakken. Ria raadt Rogier en 
Weert, die er ondertussen ook is bij-
gekomen, aan om vanaf de kant het 
riet te gaan steken. Wat heel eigen-
aardig is, omdat de gota op het ijs 
juist plaatsvindt zodat de planten in 
de borders langs de vijver niet zullen 
worden vertrapt. Bovendien kun je 
gemakkelijker bij het riet komen als 
je óp het ijs staat.
Ria en Weert staan beiden in de 
borders de planten te vertrappen 
en met een heel klein harkje de 
rietstengels die Rogier afsteekt van 
het ijsoppervlak te verwijderen, wat 
niet gemakkelijk gaat. Een hooihark 
zou eenvoudiger zijn, die is groter.

Ze hebben ook een bats met een 
korte steel in plaats van een met een 
lange steel. Het juiste gereedschap 
is dus niet opgehaald. Het heen en 
weer geloop, het dralen, de angsten, 
het niet vertrouwen op de tutorsu-
prolo en wel op Ria met haar paniek 
die gestimuleerd wordt door vijan-
digheden, maken de gota zeer rom-
melig en onoverzichtelijk. Niemand 
staat eens even stil bij wat er gebeurt. 
Heen en weer lopen blijft favoriet. 
Er is geen zicht op hoe de gota op 
een eenvoudige en efficiënte manier 
kan gebeuren.

De zon schijnt en het zou dus lo-
gisch zijn dat ze in de warmte van de 
zon beginnen met de gota. Lekker 
in het zonnetje, zodat ze later in het 

koudere, schaduwrijke gedeelte be-
zig kunnen zijn, dat dan misschien 
al wat is opgewarmd. Maar neen, 
zij gaan eerst de koude in. Met het 
gebrekkige gereedschap gaan zij aan 
de gang. Alles stagneert, want Ria 
staat steeds te wachten bij haar krui-
wagen, tot er weer voldoende riet is 
afgestoken. Rogier is eindelijk dan 
het ijs opgegaan, evenals Weert. In 
plaats van het riet allemaal op de 
kant te leggen en het pas in kruiwa-
gens te doen als alles van het ijs is 
gehaald, gaan Ria en Rogier steeds 
met één kruiwagen vol weg. Ria wil 
zelfs dat Rogier met zijn kruiwagen 
nog helemaal naar haar toe komt 
om een paar rietstengels in de krui-
wagen te leggen, net voordat hij weg 
wil rijden. Rogier gehoorzaamt ge-
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willig. Weert is ondertussen bij het 
Grote Moeras aangeland. Dat heet 
zo, niet omdat het zo ontzettend 
groot is, maar omdat er een ander 
moeras is dat veel kleiner is.
Er is een dikke mistwolk gekomen 
die nu over de Zwanenvijver hangt. 
Bij het Grote Moeras staat veel riet 
en Weert gaat flink te keer met de 
bats. Hij steekt zelfs een plastic 

zwaantje dat zomers altijd in de 
Zwanenvijver drijft, kapot. Het was 
in het riet blijven steken en niet ge-
vonden toen de andere zwaantjes uit 
de vijver zijn gehaald voor de winter.
Maar opeens loopt Weert hard weg, 
roepend: „Ik ga naar huis om te dou-
chen.” Het blijkt dat hij door het ijs 
is gezakt en tot over zijn knieën nat 
is geworden. Weert vlucht snel uit de 
gota naar huis, hij laat alles voor wat 
het is. Hij gaat niet in de kleedkamer 
douchen, zoals te doen gebruikelijk. 
Dat is dichterbij en efficiënter. Daar 
is echter niet over te praten, want hij 
is in allerijl verdwenen.
Deze chaos zorgt toch wel voor 
vreemde situaties. Het vertelt veel 
over hoe mensen in paniek kunnen 

raken als ze bang zijn voor dingen. 
Hoe ze dan niet goed meer weten 
hoe te handelen. In het bedrijfsleven 
gebeurt dat ook. Als er veel mensen 
zijn die onder druk of in paniek 
werken, dan worden er veel fouten 
gemaakt. Wanneer ze de rust zouden 
kunnen bewaren door zich te richten 
op zichzelf, hun persoon, zouden de 
dingen anders gaan. Dat blijkt uit 

de situatie bij de Zwanenvijver tot 
nog toe. De onverwachte mistwolk 
zorgt ervoor dat de dingen niet goed 
te zien zijn. Dat alles wat er gebeurt, 
zich aan het menselijke oog ont-
trekt, zodat je eigenlijk leeft in het 
ongewisse.

Vallen op het ijs
Rogier en Ria gaan alleen door. 

Nu is de andere kant van de vijver aan 
de beurt. Rogier gaat het ijs op, Ria 
staat op de Zwanenbrug te wachten 
en laat Rogier alles alleen doen. Tot 
iemand zegt: „Ga jij ook iets doen, 
dat wachten in de koude is niets!” 
Terwijl Ria naar deze woorden luis-
tert, loopt ze steeds verder achteruit 
op de brug, stapt mis en valt van de 

Zwanenbrug af en met haar volle 
gewicht op het ijs. Zij merkt dan 
goed dat het ijs heel stevig is en dat 
ze voor niets zoveel chaos en verwar-
ring heeft gesticht over ijs dat wat 
kraakt en niet betrouwbaar zou zijn. 
Opeens verdwijnt haar angst. Was ze 
tot nog toe opgepept en kwaad, ze 
wordt nu wat rustiger, richt zich op 
haar tutorsuprolo in haar zak en gaat 
ook riet afsteken, samen met Rogier.
Ze beweegt zich gemakkelijk op het 
ijs, want ze heeft proefondervinde-
lijk gemerkt dat het ijs wel heel stevig 
is als ze er op kan vallen zonder dat 
ze er doorheen zakt. Weldra zijn ze 
klaar. Nog steeds gebruiken ze niet 
het juiste gereedschap; de hooihark 
is er nog steeds niet. Wel is er door 
Weert nog een lange bats gehaald.
Dan gaan ze maar eens thee drinken. 
Er blijkt dat Weert door zijn kwade 
zin flink stond te steken dicht bij het 
riet. Daar is het ijs altijd zwakker. 
Ze praten over het plastic zwaantje 
dat helemaal kapot is gestoken. Dit 
jonge zwaantje is door een andere 
afdeling niet uit de Zwanenvijver 
gehaald voor de vorstperiode. En nu 
heeft Weert hem getroffen bij het 
afsteken. Het betekent wel, dat ze 
zichzelf allemaal niet zo hoog aan-
slaan, want een zwaan is een sym-
bool van jezelf.

Vernietiging
Wat is er nu allemaal gebleken 

uit deze gota? Het lijkt een litanie 
van vernietiging te zijn. Want een 
jong ‘zelf ’ wordt vernield daar in de 
Zwanenvijver, de planten worden 
vernield, het is daar een panische 
toestand door angst en vooral de 
negatieve krachten hebben een gro-
te invloed. Het juiste gereedschap 
wordt niet gebruikt, Weert leeft in 
zijn onderbewuste lichaam, zakt 



de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 2, april 2011

63

3Inhoudsopgave

door het ijs en komt in het koude 
water terecht. Hij vlucht ook vanuit 
de gota meteen naar zijn huis, laat 
de boel de boel en laat zich zelf in 
de steek.
Nu, dat vertelt wel iets over wat er 
allemaal gaat gebeuren als de paniek 
toeslaat. In dit geval dat Ria het ijs 
niet op durft en daardoor iedereen 
meesleurt in haar angst. Niemand 
durft dan meer op het ijs te gaan, 
terwijl deze angst nergens voor no-
dig is, zo blijkt. Dat Weert door het 
ijs zakte tussen het riet is normaal. 

Tussen riet is het ijs meestal niet zo 
dik en dat weet hij best. Hij moet 
daar gewoon niet gaan staan. Toch 
doet hij dat, vooral door de paniek.

Interessante ijsgota
De thee is smakelijk en lekker 

warm na de ijsgota. Iedereen voelt 
zich prettig en voldaan. Wat een in-
teressante gota is daar op het ijs van 
de Zwanenvijver gedaan! De tutor-
suprolo liet rijkelijk zien wat er zoal 
gebeurde bij de goti’s, die onderge-
dompeld zijn in hun onderbewuste 

lichaam. Het jonge zelf is kapot, 
vernield, alles is bij hen bevroren, zij 
hebben geen gevoel voor de dingen 
van hun werk. De borders worden 
vernield, dus ook het vitale leven 
is onder de maat. Zij kunnen zelfs 
geen goed gereedschap uitkiezen.
Er wordt hier getoond dat iedereen 
geleefd wordt door angsten, maar 
dat er wel andere mogelijkheden 
zijn. Een leven zonder angsten en 
zonder paniek is heel wat aantrek-
kelijker. Natuurlijk moeten er dan 
veranderingen plaatsvinden, zowel 
psychisch als materieel. Maar het feit 
dat mensen dit alles kunnen ontdek-
ken over zichzelf door riet af te ste-
ken is een aanmoediging om door te 
gaan met gota’s doen.
Want op deze manier wordt een gota 
toch wel heel interessant voor eenie-
der die verder wil komen met zijn of 
haar ontwikkelingsmogelijkheden.

◄  De Zwanenvijver in bewerking
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Stil de tijd
pleidooi voor een langzame toekomst
Geschreven door Joke J. Hermsen
Uitgeverij De Arbeiderspers - Amsterdam

Tekst: W.A. van Blommestein
K.M.H. Klachter

Uiterlijk van het boek
Het is een vrij dik en stevig 

boek dat 272 bladzijden telt met 
hier en daar een enkele illustratie. 
Op de kaft staat een foto uit de 
film ‘Modern Times’ van Charlie 
Chaplin, daarboven in een gele band 
de titel en de naam van de schrijfster 
en onder de foto: ‘Pleidooi voor een 
langzame toekomst’. Deze onderti-
teling verduidelijkt de titel enigszins.

Inhoud
De schrijfster vertelt hoe in het 

drukke leven dat veel mensen in deze 
tijd regeert, wij geheel afhankelijk 
zijn geworden van de internationale 
Greenwich-tijd die aan het eind van 
de 19de eeuw is ingevoerd en die de 
schrijfster de ‘kloktijd’ noemt. Door 
deze kloktijd zijn meer persoonlijke 
of innerlijke ervaringen van tijd en 
ritme naar de achtergrond verdre-
ven.
Maar de auteur ziet dat die andere 
tijd ook bestaat en als het ware on-
der onze kloktijd doorstroomt. Een 
tijd die geen dagen of uren kent. Het 
is een innerlijke tijd.
Tijdens een vakantie op het Franse 
platteland, tussen de akkers en de 
wijngaarden van de Bergerac, her-
leest Joke Hermsen alles wat zij 
eerder over dit even moeilijke als 
fascinerende onderwerp heeft ge-
schreven. Zij wil een onderscheid 
maken tussen kloktijd en die andere 
tijd die onverstoorbaar een meer 

persoonlijke, meer innerlijke tijd 
lijkt te raken.
Iedereen heeft wel ervaringen met 
deze innerlijke tijd. Bijvoorbeeld als 
na een gezellige avond met vrienden 
het plotseling veel later is gewor-
den dan werd gedacht en er wordt 
gezegd: „Waar is de tijd gebleven?” 
Maar het kan ook andersom, bij-
voorbeeld wachtend op een trein, de 
tijd die niet opschiet.
De schrijfster heeft ervaringen van 
andere schrijvers, denkers, musici en 
kunstenaars in dit boek opgenomen 
en verwerkt. Voorbeelden zijn onder 
andere: ‘De tijdfilosofie’ van Henri 
Bergson, ‘Hervonden tijd’ van 
Marcel Proust en Virginia Woolf ’s 
‘Tijd als hoop’, het denken van 
Ernst Bloch, ‘Tijdloos en tragisch’, 
het werk van Mark Rothko.
Strikt wetenschappelijk valt weinig 
over de innerlijke tijd te zeggen, 
maar het is wenselijk, zegt Hermsen 
om juist die tijd weer in zicht te krij-
gen. 

Onder meer de volgende elementen 
van de tijd worden door haar in dit 
boek beschreven:
• De tijd dringt. Wie herkent niet 
het gevoel altijd druk te zijn, druk, 
druk, druk. Nu is iedereen al zo 
druk dat de innerlijke tijd volledig 
verloren dreigt te gaan.
• Van wie is de tijd? Als de tijd al-
leen wordt gebruikt om te werken 

zal de mens totaal van zichzelf ver-
vreemd raken.
• De tijd gaat te snel. De mens kan 
hem niet bijhouden daarom grijpt 
hij zich vast aan het verleden, dat hij 
idealiseert.
• Vervreemding, cynisme, onver-
schilligheid, leven zonder geloof of 
hoop in veranderingen. Dit alles 
door de klopjacht van de economie. 
Het gaat om een precair evenwicht 
tussen beide tijden. Maar de kloktijd 
zet ons steeds meer klem.
• Tijd behoort tot de raadselen van 
ons leven.
• Lang geleden was de tijdsindeling 
gebaseerd op de seizoenen, het licht 
worden en weer donker.
• Door de Greenwich-tijd is de 
mens losgekoppeld van zijn eigen 
natuurlijke ritme. De mens wordt 
geregeerd door de klok.
• Tijd speelt een hoofdrol in het le-
ven, en tegelijk ontsnapt de tijd ons 
steeds.
• Omdat er altijd iets te werken valt 
heeft de mens de vrije tijd ingesteld. 
Het lijkt wel of we in een patstelling 
zijn terechtgekomen, waarin men-
sen zoveel moeten gaan moeten. De 
mens kan niet meer, maar wordt op-
gejaagd door de economie. Geld is 
de belangrijkste factor in het bestaan 
geworden.
• Een eeuw geleden bestond nog 
de filosofische gedachte dat rust en 
niets doen de grondslagen waren van 
een beschaving. In het niets doen 
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ontstaat ruimte om te onderzoe-
ken en tot creativiteit te komen.
De conclusie van Hermsen is dat 
het de hoogste tijd is om tot ver-
andering te komen en aandacht te 
vragen voor vertraging, onthaas-
ting en zelfs af en toe verveling.

Vrije tijd moet
De kloktijd zet ons mensen 

klem, maar het is duidelijk dat de 
vrije tijd geen soelaas biedt. Dan 
moeten wij nog steeds van alles. 
Sporten, naar allerlei clubs toe en 
cursussen volgen bijvoorbeeld. 
En in de vakanties gaan we steeds 
verder weg, moet het steeds avon-
tuurlijker en aparter. Zelfs kinderen 
mogen al niet eens lekker niets doen. 
Ze hebben zwemles, judo, ballet en-
zovoorts. Zelfs baby’s in de box wor-
den al aangemoedigd toch vooral te 
spelen. Nergens is meer rust of een 
moment om eens even tot jezelf te 
komen. De ‘andere’ tijd is al niet 
meer iets wat je zomaar vindt. Dat 
kost tijd en rust. In de lilaca wordt 
veel aandacht besteed aan het ver-
krijgen van een andere kijk op jezelf 
en de wereld. Dat kost wel tijd en 
energie, die echter kunnen leiden tot 
een ander leven, waarin mogelijkhe-
den zijn om jezelf te leren kennen, 
via kennis van het lila en jezelf. En 
vooral van de mechanismen van het 
lichaam die te maken hebben met 
ervaren van tijd en ruimte.

Conclusie
Dit boek van Joke Hermsen is 

een boek wat blijkbaar steeds voort-
borduurt op hetzelfde thema, maar 
de lezer steeds niet verder kan bren-
gen dan veel wat al is gezegd en ge-
schreven.
Er zit ook wel iets komisch in de op-
roep van de schrijfster: we moeten 
ons haasten om tot onthaasting te 
komen en de tijd dringt om de tijd 
stil te laten staan.
Joke Hermsen lijkt iemand die de 
maatschappij wil veranderen en ver-
beteren. Het moet allemaal wat rus-
tiger. Maar dat is een moeten, weer 
iets dat moet worden gerealiseerd 
naast de zovele andere zaken. Ze wil 
verandering, vertraging, verstilling, 
en als motivatie heeft ze dat de mens 
niet meer kan, dat onze maatschap-
pij op drift geraakt. Dit is een nega-
tieve motivatie, het is geen keuze die 

wijst op een duidelijk inzicht 
waar het naartoe kan met de 
mens. Op de kafttekst staat 
dat zij het belang van rust, 
verveling, aandacht en wach-
ten erkend als ervaringen 
die sinds de oudheid als be-
langrijke voorwaarden voor 
het denken en de creativi-
teit werden beschouwd. Dat 
zou haar positieve motivatie 
kunnen zijn.
Joke Hermsen vraagt geen 
verstilling om dichter bij 
zichzelf te kunnen komen. 
Ze merkt wel iets van de 

mens die altijd maar in kringen 
loopt en zichzelf rats voorbij loopt. 
Maar wat de mens dan voorbij loopt 
en hoe het zou kunnen gaan is voor 
haar onbekend. Vandaar dat het 
boek een zoveelste oproep is om het 
anders te doen. Het zal echter een 
oproep blijven, want zolang de mens 
vanuit zijn materiële lichaam leeft, 
kan hij van goede wil zijn, maar ver-
anderingen zullen hem veel mentale 
discipline kosten. Een wezenlijke 
verandering is dat niet, want als een 
mens geen zicht heeft op hoe hij be-
zig is, of als zijn aandacht even ver-
slapt, dan trekt die tredmolen weer 
aan. Zolang er niets verandert in het 
materiële lichaam van de mens, zal 
er niets veranderen.
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Gerrit Thomas Rietveld werd op 24 
juni 1888 in Utrecht, Nederland, 
geboren. Een bijzonder jaar, al zou 
hij er zelf zeker geen aandacht aan 
besteden. Want drie achten in het 
jaartal geven iets aan over het on-
eindige universum waar Rietveld 
later zo mee bezig zou zijn. Hij was 
echter niet met getallen bezig, maar 
met zijn strenge stijlvormen. Zo is 
de betekenis van de getallen van zijn 
geboortejaar heel stilletjes aan hem 
voorbij gegaan. Want hij werd mee-

gesleurd op een weg vol rood, blauw 
en geel, met wat wit, zwart en grijs. 
Een wereld vol strakke regels en lij-
nen, die hem persten in het keurslijf 
waar hij zelf graag in wilde leven.

Jeugd
Het gezin waar de kleine Gerrit 

in vertoefde was tamelijk groot met 
drie broers en drie zussen. Zelf zou 
hij later eenzelfde gezinsgrootte pre-
fereren; er werden zes kinderen uit 
zijn huwelijk geboren. Maar voor-

lopig leefde hij nog in het streng 
gereformeerde gezin waar zijn vader 
ouderling was van de kerk. Het ge-
loof speelde een grote rol in het fa-
milieleven en alleen de vrolijke en 
opgewekte moeder bracht wat zon-
neschijn in de strenge opvoeding.
Op jonge leeftijd, toen Gerrit twaalf 
jaar was, werkte hij mee in de meu-
belwerkplaats van zijn vader. Hij 
raakte daar vertrouwd met het ma-
ken van zware, ouderwetse meube-
len met nogal bedachte versieringen 
op elke plek die maar mogelijk was. 
Hij kreeg daardoor waardering voor 
het vakmanschap van zijn vader, 
maar hij vond het vreselijk lelijke 
meubelen. Tijdens vrije minuten 
tekende hij ontwerpen. Korte tijd 
ontwierp hij zelfs sieraden voor een 
juwelier maar dat was snel voorbij. 
Zijn interesse ging veel meer uit 
naar de avondlessen die hij volgde 
bij ‘Het Utrechtsch Museum van 
Kunstnijverheid’.
Hoewel Gerrit Rietveld van nature 
een jongen was met sterk emotionele 
gevoelens, raakte hij geïnteresseerd 
in de proporties en verhoudingen 
van meubelen en het gebruik van 
ornamenten daarbij. Zo leerde hij 
al jong zijn gevoelens te verdonke-
remanen om een weg te gaan volgen 
die zou uitkomen bij de strakke ma-
nier van werken van De Stijl.

Gerrit Thomas Rietveld
en de architectuur van het bewuste wonen

Research: F.J. Jansen
Redactie: Sunya de la Terra

foto: Rietveld-collectie



de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 2, april 2011

67

3Inhoudsopgave

Intussen opende hij in 1917 een ei-
gen meubelmakerij en volgde cursus 
bij de gereformeerde architect en 
meubelontwerper P.J.C. Klaarhamer.

Ook schilderen trok hem aan, maar 
daar was niet veel brood in te verdie-
nen. Hij koos liever voor het zekere 
dan voor het onzekere en liet schil-
deren dan ook voor wat het was. 
Hieruit blijkt dat Rietveld het lief-
ste koos voor een zeker en geregeld 
leven. Daar voelde hij zich in thuis. 
Onzekerheid maakte hem bang, 
evenals ruzie en conflicten. Deze za-
ken weerde Rietveld uit zijn leven. 
Dat is hem ook aardig gelukt.

De verandering
Nu hij in 1917 eigen baas was 

geworden, maakte Rietveld steeds 
vaker meubelen voor eigen gebruik 
maar ook voor vrienden. Deze 
meubelen waren al een aanwijzing 
voor de weg die hij zou volgen. Zij 
vielen vooral op door de sobere en 
zeer strakke vormen. Zijn emoties 
werden steeds verder naar de achter-

grond gedrongen. Op foto’s uit die 
tijd is een gevoelige, verdrietige man 
te zien die het leven somber inziet. 
Vooral het denken maakt het hem 

zeer moeilijk. Dat denken zal zijn 
gevoelens totaal gaan overheersen. 
Het enige in zijn werk waar nog wat 
gevoel in terug te vinden is, zijn de 
kleurrijke vlakken waarmee hij veel 
creaties versiert. Het rood in het 

bijzonder doet hem wat. Alhoewel 
hij in de aanvang nooit veel kleur 
gebruikte, kregen zijn kindermeube-
len als eerste een kleurtje: groen met 
rood. De bolderkar voor zijn kin-
deren mocht al de primaire kleuren 
rood, geel en blauw dragen, evenals 
de kinderstoel.

Deze experimenten begonnen rond 
1918. Geleid als hij werd door de 
angst voor onzekerheden, mondde 
dit uit in meubelontwerpen die an-
ders waren dan gebruikelijk. Geen 
massieve klompen hout met veel 
versiering, neen, liever zorgde hij 
voor open structuren in meubelen 
zonder knusse afgesloten leuningen. 
Alles werd doorzichtig, er mocht 
geen opgeslotenheid zijn. Dit was 
een nieuwe aanpak voor de tijd vlak 
na de eerste wereldoorlog. Niemand 
was bezig met kunst, iedereen was 
bezig met overleven, net als Gerrit 
Rietveld zelf. Alleen pakte hij het 
anders aan, hij zocht de ruimte 
waar hij snel in weg kon vluchten 
meer dan de afgeslotenheid van een 
ogenschijnlijk veilige behuizing. 
Zo maakte hij voor zichzelf strakke 
regels, zodat hij in ieder geval over-
zicht had in zijn leven, maar zich zo 
nodig ook snel uit de voeten kon 
maken.
Tevens zocht hij houvast in het be-
studeren van religie, filosofie om zo-
doende handen en voeten te geven 
aan zijn strakke ideeën. Wie de filo-
soof Wittgenstein wat kent, zal bij 
Rietveld zeker invloeden van hem 
vinden. Want wat voor Wittgenstein 
een atomische volzin is, is voor 
Rietveld een stoel waar niets aanzit 
wat er niet aanhoort, terwijl er toch 
een rechtlijnige harmonie aan ten 
grondslag ligt. De stoel doet er toe. 
Hij is er. Je hoeft er niet lekker in te 

Meubelmakerij Rietveld in 1919
Gerrit Rietveld in zijn toen nog blank geverfde rood-blauwe stoel

foto: Rietveld-collectie

Gerrit Rietveld - 1927 
Gepubliceerd in het tijdschrift ‘De Stijl’ 
7e jaargang nr. 79-84

foto: Wikimedia Commons
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kunnen zitten. Dat is het geval bij de 
Rood-blauwe stoel, die hij in 1918 
ontwierp.
Die gedachte laat hem zoeken naar 
de mogelijkheid om iets uit te druk-
ken in een vorm, waarbij er toch iets 
te vinden is van de dingen die er toe 
doen in een mensenleven.
Op dat moment is Gerrit Rietveld 
op en top een denker geworden, die 
alles wat hij uitdrukt in een vorm 
giet van zelfbedachte regels, structu-
ren, lijnen en enkele kleuren.

Goedkoop en simpel
Rietveld begon naar wegen 

te zoeken om andersoortige meu-
belen te maken. Ontwierp hij eerst 
nog meubels die afgebakend in de 
ruimte stonden, nu probeert hij ze 
wat doorzichtiger te maken. Hij 
beoogt een goedkoop en gemakke-
lijk productieproces. Zo werd zijn 
Rood-blauwe stoel, tentoongesteld 
in 1918, meteen een groot succes.
Aan deze Rood-blauwe stoel is in 
1923 ietsje geel en zwart toege-
voegd. Daar begint ook de invloed 
van Pieter Cornelis Mondriaan dui-
delijk te worden. Piet Mondriaan 
maakte evenals Gerrit Rietveld deel 
uit van de groep De Stijl, die rond 
1918 bekend werd om zijn nieuwe 
opvattingen over kunst.
De Rood-blauwe stoel behoort 
heden ten dage tezamen met de 
Barcelonastoel van Ludwig Mies van 
der Rohe en de chaise longue van Le 
Corbusier tot de meest beroemde 
meubels ter wereld.

Het gebruik van kleur in zijn meu-
belen had een aanvang genomen 
toen hij kindermeubelen maakte 
en dit werd nu verder doorgezet in 
zijn werk. Hij zag zijn ontwerpen als 
een weerspiegeling van zijn kijk op 

het leven. Een kunstwerk moest uit-
drukking geven aan de persoonlijke 
groei van de kunstenaar. Hoewel 
Rietveld bekend stond als een be-
minnelijke man, was hij zeer streng 
in de leer. Zijn leven is getekend 
door het moeten. Dit is terug te vin-
den in zijn ontwerpen die, hoe veel-
belovend en modern ook, uitmun-
ten door strakheid en starheid. Hij 
gaat terug naar het meest simpele, 
het ondeelbare van kleuren die pri-
mair zijn zoals rood, geel en blauw 
dat zijn. Dit geeft Rietveld een heel 
primair en elementair gevoel, een 
gevoel van veiligheid door de kracht 
van het leven volgens patronen.
Een van die ideeën van Rietveld 
was dat hij meer plezier in het leven 
zou hebben als hij zijn waarneming 
zou scherpen. De werkelijkheid en 
de waarheid zouden dan zijn leven 
vervullen. Hierbij moet wel wor-
den aangetekend, dat waarheid voor 
Rietveld betekende: orde.
Rietveld streefde dus naar soberheid 
en orde, juist omdat hij het leven 
als moeilijk ervaarde. Hij had de in-
stelling dat hij mensen niet hoefde 
te veranderen. Hij kon hen echter 
wel iets brengen wat anders was dan 
gewoon, iets aparts: zijn simpele en 
goedkope meubelen.

Alles was vierkant of rechthoekig 
in zijn ontwerpen. Het geeft heel 
duidelijk aan vanuit welk bewust-
zijn Rietveld leefde. Het was zijn 
mentaal fysieke bewustzijn wat hem 
leidde in al zijn creaties. Een bewust-
zijn wat heel stelselmatig en afgepast 
laat leven. Een bewustzijn wat ook 
houdt van simpele dingen, simpele 
vormen en primaire kleuren.
Opvallend is echter dat hier blijkt, 
hoe er een nieuwe richting in kunst 
kan ontstaan doordat er een kunste-

Kinderstoel Rietveld, ontwerp 1918
de zgn. Witteveenkinderstoel,
in hoogte verstelbaar

foto: © 2008 E. en P. Hesmerg

Rood-blauwe stoel, ontwerp 1918
foto: Rietveld-collectie
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Bolderkar, ontwerp 1922 - 1923
Collectie Centraal Museum Utrecht

foto: CMU/Ernst Moritz

Zigzagstoel, ontwerp 1934
Foto: CMU/Ernst Moritz

Kratstoel, ontwerp 1934

naar is die sterk vanuit een bepaald 
bewustzijn leeft en dat ook probeert 
te etaleren. Dat Rietveld onmiddel-
lijk kon aansluiten bij De Stijl heeft 
direct te maken met de tendens dat 
meer kunstenaars sterk gingen leven 
vanuit hun mentaal fysiek materiële 
bewustzijn.

De Stijl
Deze groep bestond van 1917 

tot 1931 en viel meteen uit el-
kaar toen de oprichter, Theo van 
Doesburg, overleed. Het is geen 
wonder dat Rietveld al snel bij de 
groep ‘De Stijl’ belandde. Hij kwam 
meteen in het zicht met zijn Rood-
blauwe stoel.
De groep De Stijl bestond uit schil-
ders zoals Mondriaan en Theo van 
Doesburg, die de groep oprichtte 
en ook het blad ‘De Stijl’ uitgaf. 
Verder waren er ook beeldhou-
wers en schrijvers bij aangesloten. 
Vooral Berlage - die geen lid was 
- heeft veel ideeën aangedragen bij 
De Stijl. Toen Rietveld een foto van 
zijn Rood-blauwe stoel opstuurde 
naar deze groep, werd hij meteen 
gevraagd toe te treden. Deze stoel 
sloot helemaal aan bij de ideeën van 
De Stijl.
Zij streefden naar een radicale her-
vorming van de kunst. Het moest 
dan vooral zo zijn, dat de kunst mee-
liep met de sociale, technische en 
wetenschappelijke veranderingen.
En alles moest passen in het keurslijf 
dat De Stijl had bedacht met behulp 
van het mentaal fysiek materiële be-
wustzijn.

De theorie van De Stijl was:
1. Een utopisch geloof in de vooruit-
gang van mensen door middel van 
verbeteringen op velerlei vlakken in 
de maatschappij.

2. Het geloof in de universaliteit 
van de dingen. Volgens de idee zou 
objectiviteit ofwel het universele het 
zeker gaan winnen van de subjectivi-
teit, het individu.

Verder waren er de volgende regels:
• Gebruik van de drie primaire 
kleuren rood, geel en blauw, eventu-
eel gecombineerd met de drie niet-
kleuren zwart, grijs en wit.
• Het gebruik van geometrische ho-
rizontale en verticale vlakken en lij-
nen volgens het orthogonaal stelsel. 
Alle vlakken moeten ten opzichte 
van elkaar een rechte hoek vormen, 
dus loodrecht op elkaar staan.
• Het streven naar abstractie, 
schoonheid en zuiverheid. Het ab-
straheren van de waarneembare wer-
kelijkheid. Men ging op een haast 
wetenschappelijke wijze op zoek 
naar de elementen van zien.

Het is heel duidelijk dat deze theo-
rie en de regels vooral ontstaan zijn 
door het rationalistische denken van 
De Stijl. Maar wat alles nog interes-
santer maakt is het feit, dat deze ge-
dachten vooral hun basis hebben in 
het mentaal fysiek materiële lichaam 
van deze mensen. Dit lichaam is 
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slechts uit op repetitie, op simpele 
dingen die weinig inspanning vra-
gen. Het brengt dan ook met ge-
mak dit soort kunst naar voren in 
het brein van diegenen die in dat 
bewustzijn leven. Want de patro-
nen zijn er al, ze worden ingevoegd 
in het rationele denken, dat er een 
stijl in de kunst van maakt. Dat doet 
het heel goed in de moeilijke tijden 
na Wereldoorlog I, waarin men-
sen naarstig zoeken naar zekerheid, 
veiligheid en een vreesloos bestaan. 
Wat dat betreft is De Stijl zeker een 
beweging die weer orde en zeker-
heid kan brengen in een maatschap-
pij die stevig door elkaar is geschud 
door een oorlog. De orde, harmonie 
en eenvoud die moeten worden be-
tracht sluiten hier naadloos bij aan.

Het grote ideaal:
orde, harmonie en eenvoud

Orde, harmonie en eenvoud ston-
den centraal bij ieder kunstwerk. 
Daardoor moest er een sterk door-
gedreven geometrische orde zijn. 

De compositie werd daardoor een 
soort technische constructie die 
nogal koud en kil aandoet. Het 
werk mocht niet lijken op dingen of 
mensen, het hoefde ook niet mooi 
te zijn. Het was alleen gericht op de 
uitingen van zuiverheid.
Toch werd De Stijl gedragen door 
idealisme, zo vlak na de oorlog, waar 
er gezocht werd naar een wereld van 
innerlijke rust, harmonie en vooral 
waarheid. Een waarheid die voor 
De Stijlgroep orde inhield. Door die 
rust, harmonie en orde zou er ver-
geestelijking van de mens kunnen 
plaatsvinden. Ook moest men zich 
bewust worden van het tijdloze en 
universele evenwicht dat verborgen 
is achter de uiterlijke wereld van al-
ledag. Er zou dan een tijdloze, inter-
nationale stijl gecreëerd worden die 
mensen moest aanzetten tot het na-
denken over de schoonheid van het 
leven.
Voorwaar, een prachtig perspectief 
voor een land dat net een oorlog 
achter de rug heeft.

Ook waren er connecties met het 
Bauhaus in Duitsland, zodat er we-
derzijds beïnvloeding was van stij-
len. Het Bauhaus ontwierp produc-
ten die zij kunstwerken noemden en 
die geschikt waren voor industriële 
productie. De sociale woningbouw 
en meubels voor massaproductie 
zijn hier een voorbeeld van.
De Stijl zag kunst als een tussenvorm 
tussen de werkelijkheid en de ideale 
harmonie. Als in de werkelijkheid 
de harmonie zou zijn gevonden, be-
dacht De Stijl, dan zou kunst geen 
functie meer hebben. Dan was deze 
harmonie zo te zien voor iedereen.
Piet Mondriaan zei daarover: „Zo-
lang de schoonheid van het leven 
nog afwezig is, en naarmate het le-
ven aan evenwicht wint, zal de kunst 
geleidelijk aan verdwijnen.”
Op die manier wilde De Stijl een 
lichtend voorbeeld zijn voor de 
mensen.
Dit blijkt ook in het eerste manifest 
van De Stijl: ‘Een nieuw bewustzijn- 
een nieuwe kunst’.

Het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht. Architectuur in stijl met De Stijl
foto: panoramia.com © 2009 Ivellinga
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Deze verheven ideeën moesten een 
voorbeeld zijn voor de rest van de 
wereld en hadden grote invloed op 
vele kunstenaars in Europa. De wis-
kundige precisie waarmee lijnen en 
kleuren in een perfect evenwicht 
werden gebracht sprak velen aan.
Rietveld vertaalde deze regels en 
stellingen in de open lijnen van zijn 
meubels en gebouwen, een juiste 
verdeling van ongelijke vlakken en 
heel weinig kleurgebruik vanwege 
de eenvoud. Hierbij wordt een dui-
delijke overeenkomst gevonden tus-
sen Rietveld en Mondriaan. Wat 
Rietveld in de ruimte neerzette, 
schilderde Mondriaan op zijn doe-
ken.

Het Rietveld Schröderhuis
Dit huis wordt door de 

UNESCO ‘een meesterwerk van 
menselijk scheppend vermogen’ ge-
noemd. Dit huis vervult een sleutel-
rol in het werk van Rietveld. Het is 
een ontwerp dat precies past in de 
strakke principes van De Stijl.

Met in gedachten de wens om een 
voorbeeld voor de wereld te schep-
pen ontstaat in 1924 deze kleine 
eengezinswoning aan de rand van 
Utrecht. Het is volgens zeggen ont-
worpen als een object dat geheel in 
de omgeving past. Rietveld volgt 
in dit huis alle regels die hij aan-
hangt. Hij wil hiermee mogelijkhe-
den scheppen om bezig te zijn met 
schoonheid van leven en innerlijke 
rust. Hijzelf verlangt naar deze din-
gen, maar vindt ze niet. Hij blijft 
hangen in zoekbewegingen die nog 
niet leiden naar het doel. In dit huis 
wil hij dat mensen ‘bewust wonen’. 
Daarmee bedoelt Rietveld dat al-
les wat er in dit huis gebeurt een 
beweging vraagt; je moet iets doen 
om in de badkamer te komen, of in 
de slaapkamer. Er wordt dan ver-
wacht dat je wanden in- of uitklapt. 
Bewust-zijn betekent voor Rietveld 
blijkbaar vooral iets doen, waarbij er 
veel wordt gedacht.
Hij past in het huis altijd de ba-
sisvorm toe van de rechthoek. 

Rechthoekige blokken worden ge-
steund door horizontaal uitsteken-
de platen, verticale wandpanelen. 
Overal is de rechthoek te vinden, 
van groot tot klein. Als het raam 
wordt geopend, kan het slechts in 
één stand staan, in een hoek van 90 
graden. Er zijn veel glasvlakken om 
het contact met de omgeving te be-
waren. Veel wanden zijn flexibel en 
kunnen naar believen dicht worden 
gedaan of opengezet.

Rietveld bouwde het huis in op-
dracht van Truus Schröder-Schräder. 
Zij is de weduwe van een advocaat 
en heeft heel specifieke ideeën over 
hoe zij het huis wil bouwen. Zijn 
samenwerking met haar gaat zo ver, 
dat Rietvelds huwelijk ernstig wordt 
verstoord. Hij gaat niet scheiden, 
maar heeft wel jarenlang een werk-
kamer bij Truus in huis. Later, als 
zijn vrouw is overleden, gaat hij bij 
haar inwonen. Zij helpt hem met 
alles: met geld en opdrachtgevers. 
Ook steunt zij hem in zijn ideeën.

Rietveld Paviljoen, ontwerp 1955. Museum Kröller-Müller, Ottterlo - Nederland
foto © 2006, Wikimedia Commons
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Ook de Rietveldmeubels in het huis 
zijn veelal flexibel, de ruimten doen 
niet warm aan, ondanks de primaire 
kleuren die zijn gebruikt tezamen 
met het zwart, grijs en wit. De in-
richting is gekunsteld, bedacht.
Het huis weerspiegelt vooral hoe 
Rietveld zich in allerlei bochten 
moet wringen om tot iets te ko-
men wat overeenkomt met de regels 
van De Stijl. Het oogt niet mooi, 
het lijkt eerder een lage uitkijkpost 
dan een woonhuis. Het is zeker wel 
modernistisch en opvallend. Het is 
in feite niet eenvoudig gebouwd, 
hoewel dat wel is geprobeerd. De 
kunstmatigheid en sterk mentaal fy-
sieke geaardheid van het wezen van 
Rietveld valt juist bij dit Rietveld 
-Schröderhuis heel erg op.

Latere jaren
Na Wereldoorlog II kreeg 

Rietveld bijna geen opdrachten 
meer. Er werd veel gebouwd, en hij 

was daar wel bij betrokken. Toch 
bleven de opdrachten uit, terwijl hij 
altijd gewend was geweest te kunnen 
putten uit talloze creatieve ideeën. 
Frustrerend voor hem was dat vier 
van zijn kinderen in de oorlog in 
kampen zaten. Daardoor kwamen 
zijn emoties weer wat meer boven 
drijven. Maar tonen kon hij ze niet. 
Want deze gevoelige man die dol 
was op rood, had zich een harnas 
van materieel denken aangemeten. 
De spiritualiteit die hij zocht, was 
voor hem nergens te vinden. Ook 
de blijdschap die hij wilde vinden 
had hij niet ontmoet. Bewust wonen 
hielp hem niet om zijn moeilijkhe-
den en zijn verdriet te overkomen. 
De objectiviteit in zijn ontwerpen 
was er wel, maar dat gaf hem niet 
het universele gevoel waar hij van 
droomde, met zijn harmonie, een-
voud en orde. Hij voelde zich ook 
wat afgedankt toen hij geen op-
drachten meer kreeg. Werd er altijd 

veel waarde gehecht aan zijn in-
zichten, nu ging dat niet meer op. 
Uiteindelijk ging hij om geld te ver-
dienen les geven aan academies voor 
bouwkunst en beeldende kunst.

In de jaren vijftig komt De Stijl weer 
wat op doordat musea zijn geïnteres-
seerd in de kunstvoorwerpen van die 
tijd. Dan wordt Rietveld wel weer 
gevraagd door overheid, particulie-
ren en woningbouwverenigingen.
In die tijd ontstaan verschillende ont-
werpen zoals het Rietveldpaviljoen 
van Museum Kröller-Müller in 
Otterlo, de Rietveldacademie en het 
Van Goghmuseum, de laatste allebei 
in Amsterdam-Zuid.
Aldo van Eyck, de Nederlandse ar-
chitect die stierf in 1999 en een 
bewonderaar van Rietveld was, 
schreef: „Het lijkt erop dat Rietveld 
door niemand serieus is genomen, 
niet door zijn theorie, niet door zijn 
kunst.”

Rietveld-Schröderhuis ►
Deel van het  interieur

De schuifwanden zijn goed 
zichtbaar en ook de meetkun-
dige indeling van de vertrekken

foto: CMU/Ernst Moritz
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Eén dag na zijn 76e verjaardag 
overlijdt hij op 25 juni 1964 in het 
Rietveldhuis, met Truus Schröder-
Schräder, zijn grote liefde, aan zijn 
zijde.

Gerrit Rietveld: 
 een leven gevat in vierkanten 
en rechthoeken

Ook al oogde Rietveld oppervlak-
kig gezien als een beminnelijke man, 
hij was wel een tiran voor zichzelf 
en zijn omgeving. Dit verklaart zijn 
gruwelijke hekel aan ruzie, kwaad-
heid, conflicten. Hij leefde zelf in 
één voortdurend conflict, namelijk 
tussen zijn denken en zijn emoties.
Van nature een gevoelige man, leer-
de hij zijn emoties volledig te con-
troleren en te disciplineren. Vooral 
vanuit een mentaal fysiek materieel 
bewustzijn in zijn lichaam, dat hem 
een gevangene maakte van zijn den-
ken. Deze situatie levert grote blok-
kades op in de energiedoorstroming 
in het hele lichaam.
Dit gebeuren uit zich dan ook in zijn 
gehele leven, alles wordt getekend 
door dit bewustzijn, dat zich vooral 
ook door zijn strakke ideeën over 
hoe de dingen zouden moeten zijn, 
steeds sterker ging uiten.

Zijn spirituele gedachten over het 
universele, de harmonie, schoonheid 
en zuiverheid, zijn volledig geënt op 
ideeën die voortkomen uit de benau-
wing van zijn fysieke lichaam. Deze 

gedachten zijn gebaseerd op geloof 
en filosofie. Maar ook die gedachte-
wereld spruit voort uit een denken 
dat beheerst wordt door de molecu-
laire patronen in zijn lichaam.
Dit levert een architectuur op waarin 
meubels en gebouwen de patronen 
van dit moleculaire, onderbewuste 
bewustzijn nauwkeurig weergeven: 
strakke lijnen die volgens bepaalde 
vaste ideeën of patronen op elkaar 
aan moeten sluiten, vlakken die 
voornamelijk vierkanten of recht-
hoeken mogen zijn tot in detail en 
een kleurgebruik dat past bij een 
peuter of kleuter, namelijk de pri-
maire kleuren rood, geel en blauw.
Verder mogen er dan de niet-kleuren 
wit, grijs en zwart worden gebruikt. 
Dit alles brengt het leven terug tot 
een uiterste noodzaak. Er mag niets 
uit dat keurslijf springen, dat past 
niet in de harmonie van Rietveld, 
maar vooral niet in zijn moleculaire 
idee over schoonheid.

Ook zijn huwelijksleven getuigt 
van deze strakke ‘spirituele’ lijn. 
Hoewel hij graag zijn hele gezin 
in de steek had gelaten voor Truus 
Schröder-Schräder bleef hij ge-
trouwd en woonde nog lange tijd 
bij zijn vrouw, hoewel hij wel een 
werkkamer had in het Rietveld 
-Schröderhuis. Zijn vriendin inspi-
reerde hem bij zijn ontwerpen, zij 
was meer zijn echtgenote en zake-
lijk partner dan zijn vrouw dit was. 
Toch liet hij zijn echtgenote nooit in 
de steek vooral ook ingegeven door 
de geloofswaarden en normen van 
die tijd. Natuurlijk zijn deze eigen-
schappen in zijn moleculaire struc-
tuur te prijzen, maar ze zijn ook 
ingegeven door de dwangmatige pa-
tronen in zijn denken. Had hij zijn 
hart gevolgd, dan waren de zaken 
zeker anders gelopen.

Rietveld heeft nooit de bevrediging 
en vervulling in zijn leven gevonden 
die hij zocht. Zijn angsten en agres-
sie zijn alleen maar groter geworden, 
zeker in de periode toen hij niet 
meer werd gevraagd voor zijn ont-
werpen.
Zijn gedachtewereld met de idea-
len over een nieuwe wereld waarin 
schoonheid, harmonie, zuiverheid 
en orde zouden overheersen zijn niet 
bewaarheid geworden. Niet in hem 
zelf en ook niet in de wereld.
Dat kan ook niet, als in aanmerking 
wordt genomen dat Rietveld niet in 
staat is zijn eigen moleculaire struc-
turen te veranderen. Hij blijft in zijn 
nauwe mentaal fysiek materiële ge-
vangenis dromen van de vrijheid, de 
zuiverheid en de harmonie.
Hieruit blijkt, dat gedachtespinsels 
van deze aard meestal geen gestalte 
kunnen krijgen in de oppervlakte-
wereld. Ze zijn vage nevelslierten, 

Truus Schröder-Schräder en Gerrit Rietveld
foto: Rietveld-collectie
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die geen basis hebben in de realiteit. 
Vooral omdat Rietveld en de gehele 
groep De Stijl geen weet hadden van 
het universele in verhouding tot het 
individu. Zij kenden deze werkelijk-
heid nog niet, evenmin als de reali-
teiten van harmonie, schoonheid en 
zuiverheid. Het mentale principe 
kan deze dingen niet op een rij zet-
ten.
De orde kenden zij wel en ook 
Rietveld heeft deze strakke orde die 
voortkwam uit zijn mentaal fysiek 
materiële lichaam in al zijn creaties 
geëtaleerd. Deze ordeningen zijn 
ook behorend bij een mentaal we-
zen, een mens.

Het verlangen van Rietveld naar 
open meubels en gebouwen zegt veel 
over zijn lichaamsstructuur. Omdat 
Rietveld leefde in een zeer enge, be-
sloten en donkere gevangenis van 
zijn fysieke denken, verlangde hij 
erg naar ruimte en licht, naar de 
natuur. Tevens was hij erg angstig, 
hij wilde geen gesloten ruimten, hij 
wilde daar ook niet in verkeren. Hij 
zocht daarom altijd naar mogelijk-
heden om zijn eigen benauwenis te 
ontvluchten. Een onmogelijkheid, 
maar hij probeerde het. Vandaar 
zijn meubels en gebouwen die heel 
licht in de ruimte staan en genoeg 
mogelijkheden geven om direct weg 
te kunnen vluchten. Rietveld is een 
persoon die bij wijze van spreken al-
tijd op gymschoenen loopt om zo-
doende snel weg te kunnen vluchten 
uit situaties die voor hem onwen-
selijk zijn. Hij was een man die in 
eenzaamheid leefde, in zijn nauwe 
denkkoker. Hij was bang van zijn ei-
gen gevoelens, zijn duistere agressie 
en hardheid.

De grote waarde van De Stijl en ze-
ker van Rietveld ligt in het humoris-
tische feit, dat zij iets totaal nieuws 
beoogden voor de wereld vanuit 
een gevangenis vol duisterheid en 
bekrompenheid. Het idee is ook 
nooit werkelijk aangeslagen, niet in 
Europa of elders. Toch heeft deze 
vernieuwende beweging een poging 
gedaan om een andere wereld in 
zicht te brengen. Het is mede een 
aanzet om andere tijden in te luiden. 
De tijd van Rietveld en De Stijl is 
een tijd van beweging en overgan-
gen. Het is de tijd waarin de oude 
wereld gaat kreunen en barsten door 
oorlogen en geweld, armoede en el-
lende.
Het is de tijd waarin er vanuit een 
oogpunt van evolutie zeer belang-
rijke zaken aan het gebeuren zijn. 
Want de tijden gaan veranderen. 
Het mentaal zal zijn grenzen ver 
overschrijden, het zal een plaats in 
gaan nemen die het niet kan waar-
maken.
Rietveld was daarvan onkundig, 
net zoals de meeste wetenschappers 
en filosofen van die tijd. Maar zijn 
vernieuwingsdrang heeft de wereld 
en de mensheid wel verder gebracht. 
Hij heeft op zijn eigen beperkte 
wijze de dingen verder 
gebracht.
Zo draagt ieder op zijn ei-
gen wijze, ongeweten en ongezien 
een steentje bij 
aan de voort-
gang van de 
evolutie van 
de mensheid 
in dit materi-
ele universum. 
Ook Rietveld 
en De Stijl.
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Viburnum x bodnantense
‘Dawn’

Tekst: Sunya de la Terra

Dit is een hybride tussen Viburnum farreri en 
Viburnum grandiflorum. Het blad kleurt in de 
herfst met intens oranje, rode en purperen kleu-
ren. De bloei kan in november al beginnen en 
kan voortduren tot maart of april, naargelang de 
weersomstandigheden.

Dieproze zijn de bloemen, maar de geur komt al 
van verre zwevend door de lucht, om de voorbij-
ganger te omarmen met het delicate aroma. Altijd 
bestaat de eerste ontmoeting uit het zoete parfum 
dat al van verre is op te snuiven. Wat is dit? Heeft 
iemand zijn parfumflesje verloren? En waar ligt 
het dan? Maar neen, al rondkijkend is er niets van 
parfum te zien op de aarde, wel zijn er de heel fijn 
roze getinte bloempjes van Viburnum x bodnan-
tense ‘Dawn’ die de wandelaar omvatten als liep 
hij in een zachtzoete vlinderwolk van geur. 

Hoe kan een zo teer bloempje bloeien in hartje 
winter? Zonder kapot te vriezen? Het kan blijk-
baar alles verdragen, vorst, rijp, ijs, zon daarna, 
het laat niet af om zijn bloemen te tonen. Zonder 

noemenswaardige schade doorstaan ze helse win-
ters vol sneeuw en ijs. En de rijp versiert hen met 
extra zorg: een verfijnd kanten kleedje omhult 
hen teder, alsof het de warmte wil binnenhou-
den, zodat het donkerroze bloempje zeker niet 
zal verwelken en vergaan in een ijzigheid die er 
zeer sterk is in de midwinternachten met heldere 
maan en een wolkenloze hemel. 
Dan dromen de bloemen hun winterdromen die 
vol zijn van de heerlijkheid van de heerlijke rijp 
op de blaadjes, de winterwitheid die er om hen 
heen ligt gedrapeerd. Vooral ook de dromen van 
de stralende zon die zich weerkaatst in de bolletjes 
en streepjes rijp en daar zijn uitbundig lichtspel 
speelt van de lichtende vreugde in een klein bol-
letje ijs. 

Het allerkleinste dat de Oneindige bevat.
Het Oneindige dat zich bevindt in het extreem 
kleine.
De psyche, zo uiterst individueel, die toch het ge-
hele universum in zich bevat en is.
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Schaamteloze reclame
Op weg naar het werk - van 

Rucphen naar Roosendaal - is er al 
enige tijd de reclame van Suit Supply 
op het reclamebord tegenover het 
stoplicht bij de op- en afritten van 
de rijksweg. Dagelijks zien heel wat 
mensen deze foto als ze voor het 
rode licht moeten wachten. Vooral 
in de winter, als het blad van de bo-
men is, is de reclame een blikvanger.
Wat is er te zien op het reclame-
bord dat een aanbeveling is om de 
kostuums van Suit Supply te ko-
pen? Er is een trap waar een blonde 
vrouw op zit, gekleed in kort jurkje 
en lange, opengewerkte laarzen. Ze 
heeft blond haar en kijkt nogal geil 
de lucht in terwijl een aantrekkelijke 
man in goed zittend pak haar rokje 
optilt en met graagte kijkt wat er 
onder zit. Het broekje is nog net te 
zien.
Wat men er ook van mag denken, 
de reclame valt in ieder geval op. Bij 
navraag bij bekenden blijken deze 
de reclame allemaal te hebben ge-
zien, maar er wordt niet over gespro-
ken. Eigenlijk is het smerig, maar 
wel opwindend. Dat is de algemene 
tendens als het gaat over de recla-
mebeelden. Want er is niet alleen 
dit beeld, er zijn veel meer posters 
uit de reclamecampagne ‘Shameless’ 
van dit merk. Allemaal om de aan-
dacht te vestigen op de kostuums 

Seks
een must voor iedereen

Tekst: wetenschap-redactie

Voor wie het nog niet is opgevallen: seks neemt een 
wel erg belangrijke plaats in het leven van de mens in. 
In de huidige maatschappij wordt men overvoerd met 
seksuele prikkels. Meer dan 90% van de reclamebood-
schappen hebben op de een of andere manier een rela-
tie met seks. Mode, uitgaan, vrije-tijdsbesteding, kunst 
en cultuur en veel meer zijn overvoerd met seksuele in-
vloeden. Dit artikel belicht die kant van het menszijn 
naar aanleiding van een reclame op een reclamebord 
langs de openbare weg.

▲
De gewraakte reclame van de firma Suit Supply uit hun campagne ‘Shameless’ van 
najaar 2010
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van Suit Supply. Het fotobeeld vol 
seks en bloot werkt dus uitstekend, 
want iedereen weet er van.

Hoe komt het dat seks een zo promi-
nente plaats inneemt in de huidige 
moderne maatschappij en in het so-
ciale leven? Waar ligt de oorzaak van 
die grote gevoeligheid voor seksuele 
zaken? Het is niet vreemd dat seks 
in reclame wordt gebruikt. Neem de 
auto-industrie die zich al decennia 
lang bedient van vrouwelijk schoon 
om auto’s te verkopen. Iedere recla-
mespecialist weet dat hij iets van 
seks in zijn reclame moet leggen, 
want anders verkoopt het product 
niet. Hoe dat seksuele aspect er uit-
ziet, doet er niet toe. Het kan op ve-
lerlei wijzen worden gebruikt, maar 
het werkt altijd in op de potentiële 
koper, bewust of onbewust. Hij gaat 
ook kopen, want seks en begeerten 
gaan hand in hand. In het menselijk 
leven draait alles om seks, ook al wil 
niemand het weten. Niemand kan 
dit verschijnsel ontlopen.

Seksschandalen
Toevalligerwijze zijn er het 

hele jaar 2010 seksschandalen in 
overvloed geweest. Zo waren er de 
schandalen binnen de roomskatho-
lieke kerk, waar bekend werd dat 
veel priesters en pastoors zich had-
den verlustigd met kleine jongens 
tot pubers. Er wordt schande over 
gesproken. De slachtoffers willen 
genoegdoening. Ook in kinderdag-
verblijven wordt gesproken over on-
eigenlijke praktijken met kinderen 
door hun verzorgers. Ondertussen 
komen er ook gevallen aan het licht 
van ouders die hun kinderen gebrui-
ken om seks te bedrijven. Het ver-
schijnsel van verkrachting van kleine 
meisjes door mannen is niet onbe-

kend. Amerikaanse politici kun-
nen het wel vergeten als zij tijdens 
een presidentsverkiezingscampagne 
andere vrouwen hebben gehad dan 
hun echtgenote. Het publiek smult, 
maar de politicus gaat af. Een presi-
dent van Israël wordt er van beticht 
veel vrouwen te hebben verkracht, 
het publiek spreekt er schande van. 
Hij moet aan de schandpaal.
Zo gaat het maar door, de beeldbuis 
is één aaneenrijging van seksschan-
dalen die over de hele wereld gebeu-
ren. ‘Waar is het einde?’ vraagt men 
zich af. Niemand weet het. Want 
niemand kent de oorzaak van deze 
in feite normale toestanden voor een 
mens. Jaar in jaar uit wordt de mens-
heid er mee geconfronteerd, toch 
zijn er geen adequate vragen over het 
hoe en waarom.
Wel is er een scherp oordeel over 
seksueel getinte reclame, seksschan-
dalen, lustmoordenaars, kinderver-
krachters en zich verlustigen aan 
kinderen. Hoe is het mogelijk dat 

deze dingen gebeuren? En dan nog 
wel op zo’n brede schaal? Zo zelfs, 
dat vertegenwoordigers van kerken 
zich er ook aan ‘bezondigen’?

Vrouwen klagen
Over de reclamecampagne van 

Suit Supply is veel te doen geweest. 
Vooral vrouwen en feministen wil-
len dit niet. Zij vinden de posters in 
strijd met goede smaak en fatsoen. 
Dit gaat zo ver, dat de reclame-
rechtbank ofwel de Reclame Code 
Commissie zich over de klachten 
gaat buigen. De reclame wordt door 
veel vrouwen schandalig en vrouw-
onvriendelijk genoemd.
Echter, de reclamecampagne van 
Suit Supply heette ‘Shameless’ dus 
ja, het was dan toch de bedoeling 
om schaamteloos te zijn? De bedoe-
ling was toch om bekendheid te krij-
gen voor de middenklasse kostuums 
van Suit Supply? Dat is dan won-
derwel gelukt en ook de rechtszaak 
zal weer veel opzien baren. Dus toch 

▲  Ook in de auto-industrie weten ze goed dat seks prima verkoopt. Hier een recla-
me voor tweedehands auto’s van het merk Renault. Daar wordt een (tweemaal) 
gescheiden vrouw van veertig jaar ten tonele gevoerd. Het trekt de aandacht en 
heeft de nodige seksuele insinuaties.
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een gratis reclame voor de kostuums 
van Suit Supply. Beter kan deze pak-
kenproducent het niet treffen.
Wat de kerk betreft, is het wat moei-
lijker. Daar klagen vrouwen ook, 
maar de mannen nog meer. Want 
dat hooggewaardeerde kerkelijke 
ambtsdragers zich zomaar vergrijpen 
aan jongens en dat dan nog jaren 
onder het vloerkleed weten te mof-
felen, zorgt alom voor afkeuring en 
verontwaardiging. Zij mogen dat 
beslist niet doen!
Ook de mannelijke verzorgers in 
kinderdagverblijven zijn nu gete-

kend als hadden ze allemaal lepra. 
Kunnen zij nog wel gehandhaafd 
blijven in hun werk? Of moeten 
nu overal glazen wanden worden 
ingebouwd in de ruimten, om zo 
controle te krijgen over het geheel? 
Of moeten verzorgers altijd geflan-
keerd worden door een verzorgster? 
Of gaat de verzorgster dan seksen 
met de verzorger waar kinderen bij 
zijn? Waar is het einde? Niemand 
weet wat het beste zou kunnen zijn. 
Oplossingen worden aangedragen. 

Niemand vraagt zich af wat hier 
allemaal naar buiten komt over de 
manier waarop mensen leven en 
werken.

Hoe zit een mens in elkaar?
Vanuit de lilaca gezien komt 

naar voren, dat bekend moet zijn 
hoe een mens gestructureerd is om 
na te kunnen gaan hoe hij tot dit 
soort dingen komt. Bekend is dat 
ieder mens bezig is met seks, op wat 
voor wijze dan ook. Het kan de ge-
wone seks zijn die er in relaties voor-
komt tussen man en vrouw. Maar 

ook jongeren zijn belust op seks. 
Jonge kinderen van 8 tot 10 jaar 
zijn al daadwerkelijk bezig met seks.  
Nog kleinere kinderen proberen via 
spel uit te vinden wat seks is, hoe de 
seksorganen er uitzien bij jongens 
en meisjes. Zij hebben ook al ‘een 
vriendje’.
Heden ten dage is alles seks wat er 
is te zien. Tijdschriften hebben aan-
trekkelijke voorpagina’s met mooie 
vrouwen zodat ze snel worden mee-
genomen. Niet alleen door mannen, 

ook vrouwen vinden dit aantrekke-
lijk. Zij dromen ervan ook zo mooi 
te zijn als het fotomodel op de cover.
Seks wordt overal vrijelijk uitgestald. 
Daaruit blijkt ook, dat mensen in 
het algemeen erg gevoelig zijn voor 
seksuele prikkels. Die zijn er volop 
in film, op tv, in pornobladen, op 
velerlei fotoreclames, gewoon op 
straat; het leven zit er vol mee.
Er wordt ook altijd gegiecheld door 
vrouwen en er wordt heel hard gela-
chen door mannen als het over seks 
gaat of als er seksmopjes worden 
verteld. Dubbelzinnige uitspraken 

genoeg, die zo leuk zijn dat er hard 
om wordt gelachen. En wie niet 
meedoet, is preuts en ouderwets.
Seks is een overlevingsmechanisme. 
Van nature is een mens eigenlijk 
altijd uit op seks. Hoeren vervul-
len hierbij een belangrijke rol in de 
maatschappij. Zij sluizen een hele-
boel seksenergie door naar het uni-
versum. Seksen kan altijd en overal, 
het brengt wat plezier en lol in het 
leven van alledag. Het geeft even een 
prettig gevoel, niet lang, maar lang 

▲
Een andere reclame uit de campagne ‘Shameless’ van de firma Suit Supply
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genoeg om even verdriet en ellende, 
ruzie en narigheid te vergeten. Zo 
verlangen mensen dan vaak al naar 
het volgende seksnummertje, omdat 
het maar zo kort bevrediging geeft. 
Velen zijn geobsedeerd door seks.
Het blijkt veelal dat mensen bijna 
niet zonder seks kunnen. Iemand 
die niet sekst, wordt dan ook vaak 
voor niet normaal aangezien. Het 
hoort bij het leven en het is gezond 
om zeker drie maal per week seks 
te hebben. Zo wordt dit ook gezien 
door veel medische wetenschappers 
en psychologen.

Seks,
de grond van het bestaan

Omdat het overlevingsprincipe nog 
heel sterk in het lichaam van de 
mens is vertegenwoordigd, is seks 
een grondprincipe van bestaan. Het 
geeft mensen de gelegenheid zich 
voort te planten. Dit is ook de func-
tie van het seksprincipe. Het is er 
om de soort te laten voortbestaan, 
zolang er nog geen andere, mentale 
manieren worden gebruikt om zich 
voort te planten.

De mens heeft in feite een vitale, 
dierlijke manier gekozen om zich te 
vermenigvuldigen. Want het seks-
principe bij dieren en bij mensen 
verschilt niet zo veel. De mens als 
zodanig is ook over het algemeen 
een wezen dat geklasseerd wordt bij 
de dierenwereld. De homo sapiens 
hoort bij de klasse der zoogdieren. 
Zo leeft de mens nog in een vrij 
dierlijk stadium van de evolutie, niet 
alleen door dit seksprincipe dat hij 
nog steeds hanteert, maar ook in 
vele andere disciplines heeft hij ge-
noeg dierlijke elementen zitten: het 

hele vitale wezen zit vol begeerten, 
agressie, oerdriften en van alles meer.
Alleen het denken, het mentaal, laat 
zien dat de mens niet helemaal dier-
lijk meer is. Toch is het denken ook 
nog niet optimaal ontwikkeld. Dat 
moet allemaal verder worden uitge-
bouwd in de toekomst, in een evolu-
tief proces dat als vanzelf verder gaat.  
In de basis van het lichaam van ieder 
mens is het seksprincipe neergelegd 
in de materie. Dit seksprincipe gaat 
daar zijn gang volgens heel oude 

mechanismen in het onbewuste li-
chaam van de mensheid. Het heeft 
daar zijn eigen werking, zonder dat 
dit bekend is. Pas wanneer de sek-
simpuls in werking komt, gebeurt er 
iets. Echter, meestal is deze seksim-
puls onmerkbaar voor mensen, tot 
hij het oppervlaktelichaam bereikt 
in het sekscentrum. Dan is de seks-
impuls niet meer tegen te houden. 
Iemand is dan gedwongen het seks-
spel te beginnen, of hij het wil of 
niet. Slechts een enkeling heeft een 
zo sterke discipline, dat er in een en-
kel geval geen copulatie plaats vindt. 

Meestal wordt iemand meegesleurd 
door zijn sterke begeerten en ver-
langens. Want de seksimpuls is de 
sterkste vitale energie die er in het 
lichaam bestaat. Vrijwel niemand 
kan deze energie weerstaan of ne-
geren. Er moét dan een nummertje 
worden gemaakt, hoe dan ook. Op 
die manier is een mens een slaaf van 
zijn seksbegeerten. Zo kan het ge-
beuren dat iemand daardoor wordt 
overmand, vooral als er strenge dis-
ciplines zijn op het gebied van seks, 

▲
En bier verkoopt kennelijk beter met een flinke dosis seks: Budweiser
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waarin de seks er niet mag zijn en 
wordt onderdrukt. Bijvoorbeeld in 
de roomskatholieke kerk, waar men 
celibatair behoort te zijn. Ook in 
het dagelijks leven zijn er strenge 
codes betreffende seks. Zo mag een 
vader niet met zijn dochter naar bed 
gaan, de moeder niet met haar zoon. 
Ook ooms en tantes moeten zich 
onthouden van seksuele gevoelens 
naar nichtjes en neefjes. Mannen die 
jonge meisjes verkrachten worden 
gebrandmerkt.
Het is echter altijd het seksprincipe 
dat werkt, niets meer of minder.

Seks verwarren met liefde
Er is nog een verschijnsel dat 

de moeite waard is om te bezien.

Over het algemeen wordt seks door 
mensen verward met liefde. Dit ge-
beurt vooral op grond van het feit 
dat mensen seks eigenlijk maar 
smerig vinden. Dit blijkt heel goed 
uit de veroordelingen van mensen 
over de reclamecampagne van Suit 
Supply.
Ondanks de mening dat seks bevrijd 
moet zijn van vooroordelen is dat 
nog steeds niet zo. Seks blijft een wat 
besmuikt gebeuren. Dat blijkt ook 
uit het gelach als er over seks wordt 
gesproken. Dit alles geeft aan dat 
seks zeker nog niet een onderwerp 
is, waar vrijuit over kan worden ge-
sproken. Integendeel, juist het feit 
dat dit niet kan maakt het zeer span-
nend. Men doet iets wat eigenlijk 
niet mag. Dat maakt het charmant 
en bekoorlijk, hoewel het in feite 

smerig en vies is in de ogen van 
mensen. Vanuit dat oogpunt 
hebben mensen het  wel aar-
dig gevonden om er liefde 
aan te koppelen. Dit is goed 
te zien in de reclame van 
Suit Supply. Iedereen vindt 

het leuk en kijkt naar de seks-
posters, toch mag het niet. 
De hoogstaande liefde wordt 
daar bezoedeld. Dat mag niet, 

maar het is nogal schijnheilig 
om zo te doen.
Liefde is een 

hoog staand iets 
en als seks met liefde wordt 

betiteld, wordt seks hoogstaand. 
Men ziet dan over het hoofd dat seks 
gewoon seks is, voortplanting dus, 
en dat liefde iets totaal anders is. 
Mensen verlangen wel erg naar lief-
de omdat ze heel eenzaam zijn. Toch 
is de liefde er niet. Relaties breken 
of stoppen, omdat mensen niet meer 
van elkaar houden, volgens zeggen. 
Dit is niet zo, ze hebben nooit van 

elkaar gehouden. Zij voelen de sek-
suele aantrekkingskracht en willen 
graag samen gaan leven of een num-
mertje maken uit eigenbelang. Als 
het eigenbelang niet meer zo groot 
is dat het de moeite waard is om het 
in stand te houden, breekt de relatie. 
Het seksuele contact is niet zodanig 
dat het stand kan houden. Men is 
op elkaar uitgekeken en zegt elkaar 
vaarwel, kwaad of welwillend, dat 
doet er niet toe.

Wat is normaal?
Uit alles blijkt dat het normaal 

is zoals de mensen zich laten meesle-
pen door seks. Ook de seksschanda-
len zijn feitelijk normaal. Ze gebeu-
ren omdat mensen nog zijn zoals ze 
zijn: gefascineerd door seks en alles 
wat daar omheen hangt. De kinder-
verkrachter kan zijn lust in willig en 
fris jong vlees niet weerstaan: zijn li-
chaam drijft hem daartoe, tezamen 
met vijandige krachten die dit sti-
muleren. De celibatair kan ook die 
driften en begeerten van het lichaam 
niet weerstaan. Deze is slachtoffer 
van zijn seksimpuls, die hij niet uit 
zijn lichaam kan halen, hoe goed 
en sterk zijn voornemens ook zijn. 
Er blijkt dat, hoewel een mens met 
zijn mentaal stevige disciplines op de 
seksimpuls kan zetten, hij misschien 
op een dag toch hiervoor zal zwich-
ten. Hij kan niet anders. De mens is 
als mentaal wezen niet bestand tegen 
de roep om overleven. De seksim-
puls ís die roep om overleving, hij 
móet gehoorzaamd worden. Onder 
vele omstandigheden kan men zich 
leren beheersen, maar er komt soms 
een dag dat deze seksenergie té sterk 
wordt om te negeren: iemand wordt 
er door overmeesterd en er gebeurt 
een verkrachting of een ander zeden-
misdrijf.
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Dit alles is normaal gezien vanuit 
een lichamelijk materieel gezichts-
punt. Daaruit blijkt ook hoe het 
kan dat een fatsoenlijk en normaal 
burger opeens over de rooie gaat en 
iemand verkracht. Of dat nu een 
kind is of een vrouw, of mannen nu 
jongens dwingen tot seks met hen, 
of verzorgers van kinderen seksuele 
spelletjes doen met hen, het is alle-
maal terug te brengen tot één ding. 
Het is het mechanisme in het men-
selijk lichaam waar iedereen aan 
onderhevig is: het seksprincipe met 
zijn seksimpuls, waardoor de soort 
in stand blijft. Meer is het niet.
Dat wil niet zeggen dat iedereen zo 
maar zijn gang moet gaan en jan en 
alleman maar kan verkrachten naar 
wens. Dat zou chaos geven in een 
sociaal bestel en daarom zijn er ook 
regels en wetten. Maar de grond van 
dit soort delicten ligt in het feit dat 
een mens is zoals hij of zij is. Een 
oordeel of een veroordeling is hier 
niet terecht. Dit kan iedere mens op 
een dag overkomen.

Kan dit alles veranderen?
Een mens is een wezen dat 

nog niet aan het toppunt van zijn 
evolutie is gekomen. Hij is een nog 
dierlijk wezen, dat veel meer ver-
mogens heeft zoals uit studies in de 
lilaca is gebleken. De mens is gro-
tendeels een dier, hij moet eigenlijk 
nog volledig een mens worden. Dit 
kan door zich te laten ontwikkelen, 
eerst door een meer psychisch we-
zen te worden. Dat is een wezen dat 
zijn subtielfysieke lichaamsmaterie 
in verandering heeft laten brengen 
waardoor hij meer leeft volgens zijn 
identiteit en het waarheidsprincipe. 
Dat geeft al een heleboel soelaas, 
omdat het seksprincipe al zodanig is 
gezuiverd, dat deze mens niet meer 

zoveel last heeft van zijn seksbegeer-
ten en verlangens. De seks is terug-
gebracht tot zijn zuivere vorm zoals 
hij behoort te zijn. Seks is alleen 
geschikt om zich voort te planten. 
Vanuit dat gezichtspunt zal er bij 
een meer psychisch levend wezen 
weinig seks meer zijn: alleen als die 
mens zich nog wil bedienen van zijn 
voortplantingsmechanisme. Dus in 
doorsnede twee tot drie keer in zijn 
leven.
Wil een mens nog verder in veran-
dering komen, dan kan ook zijn hele 
oppervlaktelichaam in verandering 
komen. Dan wordt het seksprincipe 
teruggebracht tot zijn ware bestem-
ming: het wordt een principe waarin 
liefde- en vreugdesubstantie wordt 
gecreëerd. Dit levert een materie op 
in het oppervlaktelichaam waarmee 
men de liefde wordt. Want als 
lichaamsmaterie wordt aan-
gemaakt die liefde is, dan 
is het inwonende wezen 
een persoon geworden die 
voor eeuwig de liefde is en 
eeuwig liefheeft. Deze lief-
de gaat nooit meer verdwij-
nen, want iemand is die 
liefde geworden, psychisch 
maar ook lichamelijk.

Uit dit alles 
volgt vanzelf-
sprekend, dat 
er dan geen behoeften 
of begeerten meer zijn waardoor 
men een slaaf is van zijn seksuele 
begeerten of verlangens. Want het 
seksprincipe is veranderd en de seks-
impuls bestaat niet meer. Er is geen 
noodzaak meer om de soort in stand 
te houden. Want de mens is dan ge-
worden tot een lila, een wezen dat 
zijn lichaam op velerlei wijzen kan 
transformeren in vele verschillende 

substanties en wezens. De drang 
tot voortplanting is niet meer no-
dig, omdat dit wezen in zich zelf 
bestaand is en altijd kan leven naar 
vrije wil om te zijn of niet te zijn.
Dit lila wezen leeft een bestaan dat 
nooit ophoudt en waarin hij altijd 
kan zijn wat hij maar verkiest.

Vreugde of seks
Wie de vreugde is geworden en 

de seks achter zich heeft gelaten ziet 
overal vreugde en ontwikkeling in. 
Ook in de reclameboodschappen van 
Suit Supply is lila vreugde verborgen 
aanwezig, gehuld in de duistere on-
bewustheid van het seks principe en 
de seksimpuls. Zij is niet meer her-
kenbaar als de vreugde, vandaar dat 
seksen móet, want dat is de enige 
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pret die er nog is overgebleven, voor 
één moment. De climax in het sek-
suele gebeuren is heel kort en hevig. 
Zo is er dan een heel kortstondige 
pretgevoel of een gevoel van bevre-
diging, dat snel overgaat in de ver-
moeidheid door de seksuele daad. 
Zowel de man als de vrouw vallen 
in slaap, kort bevredigd. Zij dom-
pelen zich in de onbewuste en on-
derbewuste wereld van seks en slaap 
en beleven daar hun seksuele dro-
men waar Suit Supply op inspeelt. 
Vreugde is hier geworden tot een 
simpele overlevingsdrang, die men 
dan ‘liefde’ noemt. Vreugde is hier 
de duistere energie die dwingt tot 
daden die op hun beurt weer lei-
den tot moeheid, slaap en vooral 
energieverlies. Het is sekspret die 
zeer eindig is, men beleeft er na het 
nummertje weinig meer aan, zodat 
de beide partners worden opgeroe-
pen tot weer en meer.
Zo blijft alles bij het oude, er veran-
dert niets in het seksgebeuren, men 
herhaalt een eeuwenoud dierlijk 
patroon wat in de cellen van het li-
chaam is ingeprent.

Nogmaals: normaal
Uit dit alles mag blijken dat 

dit soort zaken die steeds weer naar 
voren komen zoals: verkrachting, 
kinderporno, seks met kinderen, 
lustmoorden, sadomasochisme en 
alles wat er nog meer op seksueel ge-
bied te beleven valt, voor de mens 
in wezen een normaal gebeuren is, 
omdat hij zich niet verder heeft laten 
ontwikkelen qua lichaamsmaterie en 
zijn psyche niet tot ontplooiing is 
gekomen. Hij wil per se blijdschap 
beleven, kan dit niet en zoekt het 
dan in seks. Vanuit die grote behoef-
te naar liefde en warmte, zijn er vele 
begeerten en verlangens in het men-

selijk lichaam die nergens worden 
bevredigd. Van daaruit komt een 
mens ertoe om zich te verlustigen 
aan seks in velerlei vormen.
Dit zal ook niet veranderen zolang 
mensen blijven zoals ze zijn: dieren 
met hersenen die leven vanuit een 
drang tot overleving via seks. Die 
daardoor worden geleefd en zodoen-
de een slaaf zijn van hun seksbegeer-
ten en -verlangens.
De enige uitkomst is om te komen 
tot een verandering van de lichaams-
materie die de mens heeft. Door de 
psyche een kans te geven een volgend 
stadium van de evolutie te betreden. 
Dat zal de grote overwinning zijn 
die de mens kan behalen: een wezen 
te worden dat meer overeenkomt 
met wat hij in 
de realiteit is.

Reclame voor het drankje Pepsi-Cola
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Inleiding
Toen ik begin jaren ‘80 begon met werken in de 

psychiatrie en psychotherapie, kwam de diagnose autis-
me niet of nauwelijks voor. Begin jaren ‘90 kwam daar 
een voorzichtige verandering in, maar autisme werd nog 
steeds gezien als een stoornis die vooral voorkwam bij 
kinderen met een verstandelijke beperking. Met het ste-
reotype beeld van kinderen die geen enkel contact met 
hun omgeving zoeken, volledig in hun eigen wereldje 
opgaan, niet spreken en vaak urenlang naar bewegende 
objecten kunnen kijken of zelf lange tijd wiegend op een 
stoel zitten.

Inmiddels zitten we in 2010 
en is het hierboven geschets-
te beeld volledig veranderd. 

Het grootste verschil is de 
opkomst van het au-
tisme bij gemiddeld tot 
hoogcognitief functi-

onerende mensen. 
Onderzoeken rich-
ten zich dan ook 

vooral op deze groep kinderen, jongeren en volwassenen. 
Men ging er tot voor kort van uit, dat autisme bij onge-
veer 1 op de 2200 mensen voorkwam. Inmiddels zou dit 
volgens sommige bronnen al 1 op de 165 zijn, waarvan 
1 op de 4 vrouw is 1.

ASS
Als oorzaak van deze hoge stijging worden de uit-

breiding van de definitie van autisme en de verbetering 
van de diagnostiek genoemd. Men ontdekte dat autisti-
sche kenmerken veel vaker voorkomen dan tot dan toe 
was aangenomen en dat er in feite van een spectrum van 
autistische kenmerken kan worden gesproken. Hiermee 
werd de term Autisme Spectrum Stoornissen geïntrodu-
ceerd. Er worden drie grote hoofdgroepen onderschei-
den. Klassiek autisme, stoornis van Asperger en de rest-
vorm PDD NOS (Pervasive Developmental Disorder 
Not Otherwise Specified).
Deze laatste aanduiding geldt vooral voor kinderen en 
volwassenen met een sociale informatieverwerkings-
stoornis. Men noemt dit ook wel met gewone woorden 
een stoornis in het sociale gedrag waar het gaat om iets te 

1  Internetportaal Steunpunt expertise netwerken Vlaanderen

Autisme, een raadsel?
Tekst:  C.C.R. Kouseband

eindredactie Sunya de la Terra

Autisme spectrum stoornis
De afgelopen jaren is de diagnose autisme spectrum 
stoornis (ASS) spectaculair gestegen. Daarbij is het zo 
dat er naar geen enkele diagnose zoveel onderzoek is 
gedaan als naar autisme. Waar komt deze grote belang-
stelling voor ASS vandaan? Wat intrigeert de mens zo 
aan dit fenomeen? En wat is autisme eigenlijk?

Dipsacus fullonum - kaardebol
in de knop
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kunnen begrijpen van wat een ander meemaakt of denkt. 
Deze mensen missen dus een bepaald invoelingsvermo-
gen met betrekking tot anderen.

Het woord pervasief duidt op een stoornis in taal, mo-
toriek en contact, allemaal al te duiden op jonge leeftijd.
Bij klassiek autisme en de stoornis van Asperger worden 
vaak al op jonge leeftijd (vóór het derde jaar) opvallende 
zaken waargenomen in contacten. Zoals moeite met aan-
rakingen, weinig wederkerigheid in contact, een opval-
lende afhankelijkheid van vaste patronen, weinig initia-
tief tot contact, zeer sterk vasthouden aan eigen ideeën, 
veel moeite met veranderingen en vaak een sterke senso-
rische gevoeligheid of juist een opvallende ondergevoe-
ligheid. Daar waar sprake is van een verhoogde gevoelig-
heid richt deze zich vaak op gevoeligheid voor (harde) 
geluiden, voor bepaalde kleding of voor bepaald licht, 
zoals tl-licht of fel zonlicht.

Deze gegevens zouden vanuit de lilaca bekeken al een 
aanduiding kunnen zijn waar het aan schort, namelijk 
dat de persoon die gevoelig is voor licht, wat voor een 
licht dan ook, ingekapseld is in zijn ego waardoor ne-
gatieve krachten vrij invloed kunnen uitoefenen op het 
subtielfysieke lichaam van iemand. Deze invloeden zijn 
zo sterk, dat bepaalde lichtsterkten voor het oog hinder-
lijk zijn, maar dat dit ook geldt voor het oor. Daarmee 
wordt duidelijk dat gevangen zijn in het ego en bepaald 
worden door negatieve krachten erg veel invloed kan 
hebben op alle zintuigen, temeer daar er ook sprake is 
van gevoeligheid voor aanrakingen. Het oppervlakteli-
chaam is door negatieve invloeden afgesneden van het 
subtielfysieke lichaam. Daar het subtielfysieke lichaam 
het oppervlaktelichaam opbouwt, wordt duidelijk dat 
als negatieve krachten storingen in het subtielfysieke 
teweegbrengen, dit de kernoorzaak is voor de storingen 
aan de oppervlakte.
Dit wil hier zeggen dat er een storing is in de subtiel-
fysieke ether, die de basis vormt voor het gehoor, in de 
subtielfysieke lucht, die de basis vormt van aanraking 
of tastzin en in het subtielfysieke vuur, dat de basis is 
voor het zien, alles vanzelfsprekend in het subtielfysieke 
lichaam. Alleen smaak en reuk zijn daarbij buiten be-
schouwing gebleven, omdat blijkbaar nooit onderzocht 
is of daar ook storingen in optreden. Bij het onderzoek 
zijn deze zaken ook moeilijker te beoordelen. Het zou 
misschien een optie zijn voor onderzoekers om ook eens 

te informeren naar vieze of lekkere smaken en geuren. 
Uit de antwoorden zou dan kunnen blijken of ook deze 
zintuigen beïnvloed zijn door de negatieve krachten die 
inwerken op het subtielfysieke lichaam.

Het verschil tussen klassiek autisme en de stoornis van 
Asperger is, dat er bij klassiek autisme op jonge leeftijd 
taal- en spraakproblemen zijn en bij de stoornis van 
Asperger niet. ‘Aspergers’ zoals ze soms kortweg worden 
genoemd, kunnen zich juist vaak verrassend goed uit-
drukken. Ze worden op school of thuis vaak ‘de kleine 
professor’ genoemd, vanwege hun vroegwijze taalge-
bruik. Daarbij zijn ze vaak slim en kopiëren wat ze ande-
ren zien doen, echter zonder iets van de beleving te voe-
len. Hierdoor kunnen tekortkomingen in sociaal contact 
soms lange tijd worden gecamoufleerd en begint dat pas 
op de middelbare school, of nog later, op te vallen.
PDD NOS is een restgroep. Er is sprake van autistische 
kenmerken, maar in mindere mate en deze worden pas 
na het derde jaar of later merkbaar.

Hier kan volgens de lilaca de kanttekening bij worden 
gezet, dat het klassiek autisme dus aanleiding geeft tot 
de constatering dat er vooral geen contact is met an-
deren doordat het expressieve gedeelte van het lichaam 
niet goed functioneert, de spraak. In de lilaca wordt dit 
aangeduid als het fysiek mentale lichaam. Deze stoornis 
blijkt natuurlijk al snel, omdat een kind in zijn eerste le-
vensjaren leert spreken. Bij de stoornis van Asperger kan 
opgemerkt worden, dat er een overmatige werking is van 
het mentaal fysieke lichaam, dat werkt met patronen en 
weetjes. Het is vooral het materiële oppervlaktelichaam 
dat zich bezighoudt met het na-apen of zoals dit ook 
genoemd kan worden: men spreekt als een papagaai, die 
de woorden wel kent, maar niet de inhoud of betekenis 
ervan.
Deze twee zaken houden ech-
ter wel direct verband met el-
kaar, daar deze twee niveau’s in 
het lichaam een nauw con-
tact onderhouden met 
elkaar. 
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Dustin Hoffman en Tom Cruise in Rain Man

Wordt ook dit verband verbroken in het subtielfysieke, 
dan werken deze lichamen niet meer samen. Zo kan het 
zijn dat in het klassiek autisme het mentaal fysieke li-
chaam los is komen te staan van het fysiek mentale li-
chaam, en dat het juist andersom is bij de stoornis van 
Asperger. Zo kan worden geconstateerd, dat deze twee 
stoornissen in feite twee gezichten zijn van eenzelfde 
stoornis.

Eigen wereldje
Bij veel mensen leeft de idee 

dat mensen met autisme vooral in 
‘hun eigen wereldje’ zitten, geen 
behoefte hebben aan contact 
met anderen en soms een bij-
zonder talent hebben of een 
bijzondere gave. Veel jonge-
ren met een vorm van autisme 
herkennen zich niet in dat 
beeld. Daarbij moet in aan-
merking worden genomen, dat 
ze waarschijnlijk ook niet 
veel contact met dit beeld 
kúnnen hebben, omdat ze 
hun eigen situatie niet als 
bijzonder ervaren, maar die 
uit de film Rain Man wel. 
Deze film, waarin Dustin 
Hoffman een autistische 
man speelt die een speciale 
gave voor wiskunde, cijfers en tellen heeft, leek lange tijd 
het enige referentiepunt voor eenieder die zich een beeld 
wilde vormen van autisme. Dustin Hoffman speelt een 
verstandelijk beperkte man die inderdaad volledig in zijn 
eigen wereldje zit, nauwelijks contact aangaat, maar een 

opmerkelijke gave heeft. De film 
geeft hiermee een nogal kari-
katuraal beeld van autisme.

Inmiddels is autisme veel meer gemeengoed geworden 
en kent bijna iedereen wel één of meer mensen in zijn 
directe omgeving bij wie de diagnose autisme spectrum 
stoornis (ASS) is gesteld of van wie ze het vermoeden. 
Het eenzijdige beeld heeft een behoorlijke nuancering 
gekregen. Autisme blijft echter een vaak moeilijk te her-
kennen stoornis, omdat er aan de buitenkant meesten-

tijds niets opvallends is te zien en veel 
mensen wel iets herkennen van de 
kenmerken bij zichzelf. De laatste 
tijd wordt met name de zo genoemde 

contextblindheid als kernmoei-
lijkheid gezien. Dat is waar 
iedereen zich nu weer op gaat 
storten.

Contextblindheid
Autisme is, zoals men er 

sinds kort naar kijkt, vooral 
een vorm van contextblind-
heid. Mensen met autisme 
nemen taal vaak letterlijk en 
hebben over het algemeen 
een sterke detailgerichte 
waarneming. Dit heeft te 
maken, zo neemt men in-
middels aan, met een fun-
damenteel gebrek om de 
betekenis te begrijpen van 
wat zij waarnemen, omdat 

ze de context niet waarnemen. Ze hebben bijvoorbeeld 
geen of weinig oog voor de manier waarop iets wordt ge-
zegd, de intonatie van de stem of de gezichtsuitdrukking 
erbij. Dit zorgt in contact met anderen voor allerhande 
moeilijkheden. Deze moeilijkheden gaan meer opvallen 
als het kind opgroeit en er een groter beroep wordt ge-
daan op sociale en communicatieve vaardigheden. Vaak 
begrijpen deze kinderen grapjes niet, hebben ze moeite 
met abstract taalgebruik, hebben ze moeite om vriend-
schappen aan te gaan of te onderhouden, kunnen ze zich 
moeilijk in een ander inleven, hebben ze moeite met 
verbeelding en hebben ze een sterke behoefte aan vaste 
patronen, een duidelijke structuur en voorspelbaarheid.
Zij kunnen niet mee in de snelheid van leven die de 
maatschappij voorschrijft op dit moment. Alles is snel, 
vervlakt, voorbij voordat je het hebt kunnen bekijken. 
Autisten kunnen hiermee niet uit de voeten, vandaar 
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dat deze psyches zich wat terugtrekken in de eigen mod-
derpoel van het lichaam. Zij trekken zich terug uit deze 
huidige maatschappij, waar niets bestendig is en alles als 
een hoge snelheidstrein in volle vaart aan ze voorbijtrekt.

Om enig beeld te geven van moeilijkheden waar kinde-
ren of jongeren met ASS tegen aan kunnen lopen in het 
dagelijks leven, volgen hieronder drie korte praktijksitu-
aties waar bepaalde kenmerken duidelijk merkbaar zijn.

Praktijksituatie 1
Hier is te zien hoe Pim het nodig heeft gezien te 

worden. Hij wil graag zijn bestaan inhoud geven door 
zijn showtjes. Hij wil vreemden ook laten zien wie hij is 
door zijn showtjes. Maar het blijven toneelstukjes, die hij 
opvoert om toch nog mee te tellen. Ondertussen is hij 
heel dwangmatig aan het kijken of iedereen wel wacht 
tot hij klaar is met zijn showtje. Als iemand niet wacht, is 

het huis te klein. Dan voelt hij zich miskend, hij is niets 
meer. Hij heeft geen bestaansgrond, die wordt ontkend 
doordat men niet meer wil kijken naar hem. Dat vindt 
zijn oorzaak in verschillende dingen.
Het eerste is dat Pim alleen in zijn oppervlaktelichaam 
leeft. Dat is een hachelijke zaak. Dat lichaam wordt 
niet gestuurd door zijn persoon, zijn psyche. Er is al 
een breuk met zijn subtielfysieke lichaam, waardoor hij 
niet goed kan functioneren. Te meer daar hij beïnvloed 
wordt door veel negatieve inwerkingen in zijn lichaam. 
Hij leeft in de waan, dat hij ‘leuk’ moet worden gevon-
den. Hij kan niet anders, want dat is zijn enige houvast, 
dat is het beeld dat hij van zichzelf heeft opgebouwd.
Het tweede is dat de negatieve invloeden hem parten 
spelen. Deze zouden zoveel mogelijk uit de weg moeten 
worden geruimd.
Het enige wat deze jongen kan helpen is hem dichter 
bij zichzelf te brengen door dagelijks stiltes in te lassen 
waarbij hij in een eigen stoeltje zich richt op zichzelf. Zo 
kan na langere tijd de breuk tussen zijn subtielfysieke 
lichaam en zijn oppervlaktelichaam zich enigszins gaan 
herstellen. Maar ook de negatieve inwerkingen worden 
minder. Daardoor kan hij zich beter gaan voelen en zal 
hij zijn ‘showtjes’ uiteindelijk niet meer nodig hebben 
om iemand te zijn.
Dit is echter een lange weg, waarbij de ouders hem zeker 
zullen moeten bijstaan en zelf ook bezig zullen moeten 
zijn met deze zaken. Dit laatste vooral om te kunnen 
begrijpen hoe ze met Pim om kunnen gaan.

Praktijksituatie 2
Dave volgt een training voor jongeren met autisme 

bij de Geestelijke Gezondsheidszorg (GGZ) en de GGZ 
werkt in deze training nauw samen met het Middelbaar 
Beroepsonderwijs (MBO). De training richt zich onder 
andere op het vergroten van 
sociale en communicatieve 
vaardigheden, maar ook op 
het vergroten van probleem-
oplossende vaardigheden. 

Praktijksituatie 1: contextblindheid
Pim is een jongen van acht jaar bij wie de diagnose 
PDD NOS is gesteld. Pim gedraagt zich regelmatig 
clownesk en bij drukte of onvoldoende structuur 
zie je de onrust en drukte bij hem toenemen. Wat 
hij graag doet is het geven van ‘showtjes’. Aan een 
ieder die hij ziet, zeker als hij je voor het eerst ziet, 
vraagt hij of je naar zijn showtje komt kijken. Hij 
zet dan een cd op van een populaire Nederlandse 
zanger, gooit een soort doek om zich heen, zet een 
hoed op en gaat dan playbacken. In de kortste ke-
ren houdt hij er echter weer mee op en zet weer 
een andere cd op. Dit herhaalt hij een keer of drie. 
Ook voor de afronding van zijn showtje heeft hij 
een vast ritueel en ondanks de vluchtigheid van het 
geheel wil hij per se dat je blijft zitten tot hij zijn 
show volledig heeft afgerond. Zijn ouders vertel-
len dat kinderen uit de buurt hem soms expres ko-
men ophalen en vragen ‘of hij weer een showtje wil 
doen’. Hij doet dat dan en is er vast van overtuigd 
dat ze dat leuk vinden. Als ik hem vraag waar hij 
aan merkt dat de kinderen het leuk vinden, zegt hij 
dat hij dat merkt aan hun manier van lachen. Als ze 
hem zouden uitlachen zouden ze met uitgestrekte 
arm en hand naar hem wijzen en dan lachen. Dat 
is in zijn beleving uitlachen. Aangezien ze dat niet 
doen, is het voor hem geen uitlachen. 
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Praktijksituatie 2: 
Letterlijk nemen van taal en starheid van denken
Dave is een negentienjarige jongen bij wie sinds 
kort de diagnose PDD NOS is gesteld. Cognitief 
functioneert hij op een niveau waarbij hij Hoger 
Beroepsonderwijs (HBO) of universitair onderwijs 
aan zou moeten kunnen, maar daar is hij volledig 
vastgelopen. Inmiddels volgt hij een ICT-opleiding 
op het MBO. Hij loopt stage bij een ICT-bedrijf en 
tijdens zijn pauze zoekt hij iets op het internet op. 
Op dat moment loopt zijn leidinggevende langs. 
Hij zegt tegen de jongen: „Dat doen we hier niet.” 
Even later ziet de leidinggevende dezelfde jongen 
weer achter een computer op het internet, maar 
ditmaal in een andere ruimte. De jongen is met 
stomheid geslagen als hij even later op staande voet 
wordt ontslagen. Dankzij bemiddeling en uitleg 
van zijn mentor van school kan hij enkele dagen 
later weer terugkomen.
Een paar maanden later moet hij een werkstuk 
schrijven over zijn stage. Eén van de vragen is om 
te beschrijven welke afdelingen er zijn in het be-
drijf. Dave raakt totaal in de war. Afdelingen zijn in 
zijn hoofd gekoppeld aan verschillende ruimtes. Er 
zijn op zijn stage weliswaar drie verschillende ruim-
ten, waarvan één de keuken, de ander het toilet en 
de derde ruimte is een grote gezamenlijke ruimte 
waarin iedereen aan zijn eigen taken werkt. Hoe 
hij nu de afdelingen moet beschrijven weet hij niet. 
Hij durft echter geen hulp te vragen.

De trainers zijn op de hoogte van de situatie en met eni-
ge hulp brengt Dave zijn probleem in en krijgt hij duide-
lijk hoe hij dit kan oplossen. In het geval van Dave is er 

sprake van een sterk ontwik-
keld mentaal fysiek materieel 
denken. Dit denken heeft als 

kenmerk, dat het werkt met 
zeer ingesleten patronen. 

Als eenmaal een pa-
troon zit ingebakken 
in de lichaamsmaterie, 

kan vrijwel niemand 
dit eruit halen.

Men kan proberen met disciplines een ander patroon in 
te slijpen, maar dit werkt meestal slechts op de kortere 
termijn. Daarna vervalt men weer in het oude gedach-
tepatroon.
Ook hier is dat het geval. Dave kan voor het moment 
met behulp van anderen zijn situatie even overzien, maar 
als de situatie anders is, zal het voor hem weer moeilijk 
zijn de zaak in te schatten. Hij hoort niet, dat zijn lei-
dinggevende het serieus meent dat hij niet zomaar op 
het internet moet zitten. Hij stelt ook geen vraag over 
wat de gewoonten zijn in het bedrijf, zodat voor hem 
duidelijk wordt wat hij wel en niet kan doen. Dit ziet hij 
over het hoofd, omdat hij moeilijk contacten kan leggen 
over dingen. Hij is gewend alleen te varen op zijn vaste 
gedachten en gedachtepatronen. Niets in hem vermoedt, 
dat anderen op een andere wijze denken of leven. Hij 
heeft geen inlevingsvermogen daarvoor, want zijn men-
taal fysieke lichaam geeft hem die ruimte niet.
Met zijn vaste denkpatronen kan hij zich redelijk red-
den, maar er moet zich niet al te veel nieuws voordoen in 
één keer. Dat kan hij niet meer bevatten. Bovendien doet 
zich ook hier het geval voor, dat er sprake is van con-
tactloosheid met zijn omgeving. Hier blijkt dan dat er 
in het subtielfysieke lichaam vooral storingen zijn in de 
luchtsubstantie, die zorg draagt voor het contact op de 
verschillende niveau’s in het lichaam. Deze storing zorgt 
er voor dat er ook in het oppervlaktelichaam weinig uit-
drukkingsmogelijkheden zijn.

Het zal duidelijk zijn dat er vooral geput wordt uit de 
fysieke gedachtestof, zonder dat daar een levendige uit-
wisseling is met de gedachtestof van het denken, het 
mentaal. Dit mentaal gaat zijn eigen gang, het kan leer-
stof tot zich nemen. Maar er is geen contact met de la-
gere mentale gebieden in het lichaam, zodat het geheel 
moeizaam functioneert. Contact heeft van alles te maken 
met tastzin, de vibraties die het contact verzorgen in het 
bedrijf dat het menselijk lichaam is.
Voor Dave zou het goed zijn om zich te realiseren dat hij 
losgeweekt is van zijn subtielfysieke lichaam. Hij is oud 
genoeg om zelf de beslissing te nemen wat hij wil daarin. 
Het enige wat voor hem is aan te raden, is om zich te re-
aliseren dat hij uiteindelijk niet verder zal komen met ge-
wone geijkte therapieën. Hij zal inzicht moeten krijgen 
in hoe hijzelf in elkaar zit en waardoor zaken niet werken 
of anders werken dan bij de doorsnee mens.
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Voor hem zou een studie lilaca perspectieven bieden, 
hoewel hij eigenlijk nog erg jong is. Als hij echter kennis 
zou nemen van wat er in de lilaca is ontdekt over deze 
dingen, kan hij zelf bekijken of dit voor hem iets is of 
niet.

Praktijksituatie 3
Vaak zie je bij dit soort oefeningen, dat de drempel 

in eerste instantie hoog is om iets te doen wat niet spon-
taan is. Toch blijkt regelmatig dat het een eerste aanzet 
is voor jongeren om in gesprek te komen met een ander.
Voor Michael bestaat het leven alleen uit wat hij zelf 
meemaakt. Hij is op en top egocentrisch. Hij staat niet 
in contact met iets van hemzelf, zijn persoon. Hij leeft 
een leven dat alleen bestaat uit een zeer beperkte waarne-

ming. Zijn tastzin, de substantiële lucht in het subtielfy-
sieke lichaam, heeft niet de mogelijkheid naar buiten te 
treden via zijn fysiek mentale lichaam. Vandaar dat het 
moeilijk is een vraag te stellen aan een ander, hij kan zich 
erg moeilijk uitdrukken. Zijn expressieve lichaam is ge-
schaad door negatieve krachten en negatieve gedachten 
over zichzelf. Vandaar zijn moeilijkheden met contacten 
leggen.
Hij kan zich moeilijk uitdrukken, vandaar dat muziek 
iets met hem doet. Muziek kun je zelf uitkiezen en je 
kunt het tot je toelaten of niet, net zoals je het wilt. Je 
kunt de dingen gemakkelijker manipuleren dan mensen.
Onverwacht blijkt dan een gezamenlijke interesse, en 
dat is leuk. Daar zal het al snel bij blijven, want er kan 
niet worden verwacht dat Michael daardoor opeens 
verandert. Ook hij leeft vanuit zijn gewoonten en daar 
hoort bij dat hij nooit iets vraagt, omdat hem niet zoveel 
interesseert. Hij kan dus wel wat kennis opbouwen over 
zaken, maar meer als het om dingen gaat. Bij mensen is 
het veel moeilijker, die zijn veel meer bedreigend voor 
hem.
Voor hem zou het misschien iets zijn om meer bezig te 
zijn met klanken en vibraties van een meer psychische 
orde, zodat hij deze op zich in laat werken. Vervolgens 
kan hij opschrijven wat hij daarbij meemaakt.
Tegelijkertijd zou hij iets moeten doen met de negatieve 
inwerking van krachten op zijn fysiek mentale lichaam. 
Dat zou rust moeten krijgen, zodat hij wat meer ver-
trouwen kon hebben in zijn bestaan, het leven en het 
denken.
Aangezien deze jongeman nog wat jong is, kan hij nog 
niets met lilaca doen. Het enige wat er opzit is hem iets 
aan te bieden wat goed is voor een tijd. Dan kan hij als 
hij een jaar of zeven ouder is, altijd nog bekijken hoe het 
met hem is gesteld en wat hij verder wil met zijn leven.
Eventueel zou hij zich dan 
kunnen gaan oriënteren in de 
lilaca, waar veel inzichten zijn 
verworven over de samenhang 
van het oppervlaktelichaam 
en het subtielfysieke aan 
de ene kant en de psy-
che aan de andere kant.

Praktijksituatie 3: sociale vaardigheid
Michael is een jongen bij wie de diagnose stoornis 
van Asperger is gesteld. Michael is een rustig over-
komende jongen van 16 jaar die cognitief op een 
bovengemiddeld niveau functioneert. Hij vindt het 
echter lastig om contacten aan te gaan. Hij weet 
niet hoe hij initiatief kan nemen tot contact of 
vriendschappen kan onderhouden. Alles wat onbe-
kend is voor hem mijdt hij liever en toch is er er-
gens in hem een behoefte aan contact met anderen. 
Hij weet alleen niet hoe. Tijdens een training soci-
ale vaardigheden wordt hem de suggestie gedaan 
een interessevraag te stellen aan een medegroeps-
lid. Omdat hij niet weet wat te vragen, wordt hem 
de suggestie gedaan te vragen hoe haar weekend 
is geweest. Michael gaat hierop direct de discussie 
aan en vraagt wat voor zin het heeft om naar het 
weekend te vragen. Het weekend is immers voorbij 
en het interesseert hem niet wat een ander in het 
weekend heeft gedaan. Een eerlijk antwoord zou je 
kunnen zeggen. Uiteindelijk gaat hij er in mee om 
naar het weekend te vragen, omdat hij snapt dat hij 
voor contact enige interesse zal moeten opbrengen 
voor de ander en nu kan oefenen ook al is zijn inte-
resse niet gemeend. Het verrassende is dat hij door 
het stellen van de opgelegde en, voor zijn gevoel, 
niet gemeende interessevraag tot een onverwacht 
leuk gesprek komt met de ander. Hij ontdekt een 
gezamenlijke interesse, namelijk muziek.
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Hersenen
Er is veel onderzoek gedaan naar autisme. Met 

name de neuropsychologie en neurologie richten zich 
hierop.
Wat er tot nu toe een beetje bekend is, is dat hersenon-
derzoek heeft aangetoond dat de hersenen van jonge kin-
deren met ASS anders ‘rijpen’ dan bij een zogenoemde 
normale ontwikkeling. Het hersenvolume bij kinderen 
met ASS is groter. Er zouden minder hersencellen af-
sterven. Hierdoor verloopt de ontwikkeling van zenuw-
banen, verbindingen tussen de cellen, anders. Sommige 
verbindingen zijn slecht waardoor informatie niet goed 
doorkomt en andere verbindingen zijn juist weer heel 
goed.
Dat heeft directe consequenties voor de informatiever-
werking. Daar waar verbindingen niet of niet goed wor-
den gelegd, komt informatie minder goed of vertraagd 
door. Andere verbindingen kunnen juist goed of soms 
opvallend goed zijn. Dit kan verklaren hoe het komt dat 
een kind met ASS soms uitblinkt op een bepaald ge-
bied. Daar waar sprake is van een gave, zoals bij Rain 
Man, wordt gesproken van een savant ofwel een geleerde 
dwaas.

Oorzaak van autisme
Autisme wordt beschouwd als een ontwikkelings-

stoornis met een neurologische oorzaak. De hersenen 
van mensen met autisme functioneren anders. Als we 
kijken naar verklaringen voor ASS, die de afgelopen ja-
ren zoal de revue zijn gepasseerd, kunnen we niet anders 
dan concluderen dat er nog geen zicht is op de werke-
lijke oorzaak van autisme.
Zo stelt Uta Frith, hoogleraar aan het instituut voor neu-
rowetenschappen van het University College in Londen, 
dat het centrale probleem van autistische mensen te van-

gen is door te veronderstellen 
dat ze geen zelf bezitten. 

Want, zo legt ze uit: ‘wie zich in wil leven in anderen, of 
- meer in het algemeen - wil weten wat er belangrijk is in 
de tijd en ruimte om hem heen, moet weten welke posi-
tie in de wereld hij zelf inneemt’. ‘Mensen met autisme 
zijn zich niet bewust van zichzelf en dus ook niet van 
anderen,’ zegt Uta Frith. Het zelf van autistische mensen 
ontbreekt, dat is volgens haar de spil van de aandoening. 
Verbindingen in de hersenen zijn te zwak, zodat de chef 
in het hoofd de greep verliest.2

Simon Baron-Cohen, een Brits psycholoog en professor  
aan de Universiteit van Cambridge, omschrijft autisme 
en het syndroom van Asperger als extreme manifestaties 
van de werking van het mannelijk brein. Mensen met 
het aspergersyndroom zijn volgens hem meer gericht op 
technische details en resultaten (systematiseren) en min-
der op contact en samenwerking (empathiseren), iets wat 
in de hersenen is aan te wijzen. Baron-Cohen beschouwt 
deze nadruk op systematiseren als een kenmerkend man-
nelijke eigenschap en de nadruk op empathiseren als ty-
pisch vrouwelijk.3

Op allerlei universiteiten wordt verwoed onderzoek ge-
daan om dát specifieke deel in de hersenen te vinden, dat 
als de oorzaak voor het autisme gekenmerkt kan worden. 
Tot nu toe echter zonder daadwerkelijk resultaat, in de 
zin dat er niet gesproken kan worden van dé oorzaak.

In het Groot woordenboek der Nederlandse Taal, de 
‘Van Dale’, wordt autisme beschreven als: het uitsluitend 
gericht zijn op zichzelf, afsluiting van de buitenwereld. 
Terwijl in het Handwoordenboek Nederlands Kramers 
staat: ziekelijke in-zichzelf-gekeerdheid: psychisch onvermo-
gen om relaties met andere mensen aan te gaan. Het valt op 
dat het moeilijk is om een definitie te geven van autisme, 
want geen enkele persoon met autisme is hetzelfde. Er 
zijn mensen met autisme die inderdaad in zichzelf zijn 
gekeerd, maar anderen zijn juist actief naar buiten ge-
richt en vertonen toch kenmerken die bij autisme horen.

Al bij al kan de conclusie worden getrokken dat er in de 
huidige wetenschappen, met name de (neuro) psycholo-
gie en neurologie, geen werkelijk zicht is op de oorzaak 
van autisme. Ula Frith noemt het zelf als het centrale 

2    Boek: Uta Frith; Autisme - verklaringen van het raadsel, uit-
geverij EPO. (Bron: NRC/H. van Santen - 11 februari 2006)

3   The essential difference, Simon Baron-Cohen 2003, in het 
Nederlands verschenen onder te titel M/V Het verschil. 
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probleem bij autisme, maar wat zij daar precies onder 
verstaat wordt niet duidelijk. Ze heeft het over ‘de chef 
in het hoofd’, dus het zelf heeft voor haar iets met de 
hersenen, met het denken, te maken.
Ook Simon Baron- Cohen heeft het over de hersenen als 
oorzaak, in de zin dat autisme een extreme manifestatie 
is van het mannelijk brein.

Hoe kijkt de lilaca aan tegen autisme?
Autisme wordt daar gezien als een enorme kloof 

tussen het lichaam en de psyche. Dit wordt vooral ver-
oorzaakt door de psyche zelf, die zich afkeert van de 
wereld, waarin hij eigenlijk niet wil vertoeven. Hij trekt 
zich terug en functioneert niet meer als persoon.
Nu is het bij de meeste mensen zo dat ze geen enkel 
contact hebben met hun psyche. Dat is een gegeven dat 
behoort bij de staat van de mens die op een bepaald ni-
veau leeft in de evolutie van de materie. Echter, dat is een 
evolutieve staat. Bij autisten is het een gewilde staat. Zij 
zien het niet zitten zoals de wereld is en keren zich er van 
af. Gevolg is dat het lichaam stuurloos in de wereld staat. 
Is het bij mensen zo, dat ze nog enige voeding krijgen 
van de psyche, ook al is het miniem, de autist krijgt nog 
minder. Wel wat, maar heel weinig. Want het contact 
met het subtielfysieke lichaam is ook miniem. Het is er 
wel, maar in bijzonder kleine mate.
Deze psyches leven dus anders dan veel mensen en dat is 
te merken in hun doen en laten.
Het enige wat geprobeerd kan worden is het contact met 
de psyche een beetje te herstellen. Dan kunnen de din-
gen weer wat meer op hun plek komen. Dat is moeilijk, 
want er zijn geen therapieën voor. De gewone therapie 
voorziet niet in dit soort zaken, vooral niet omdat in 
doorsnee de therapeuten ook geen contact hebben met 
hun psyche.

Wetenschappelijk onderzoek en hoogmoed
Eén ding is duidelijk, de onderzoeken naar autisme 

richten zich enkel en alleen op de hersenen en de werking 
daarvan. De onderzoekers bekijken alles vanuit hun den-
ken, het mentaal, en de psychische persoon en de psyche 
van mensen, komen er niet aan te pas. De onderzoeken 
doen dan ook nogal beperkt aan. Alsof alles vanuit een 
soort koker wordt bekeken, uitgaande van één idee, dat 
eens door iemand is geopperd. Men gaat er als een soort 
van voldongen feit vanuit dat de oorzaak van autisme te 
vinden moet zijn in de hersenen. Je zou zeggen, dat hier, 

na alle pogingen, op zijn minst een vraagteken bij zou 
kunnen worden gezet. Dat gebeurt echter niet.
De onderzoeken tonen daarmee onbedoeld aan, dat 
de huidige wetenschap zich vooral laat leiden door een 
mentaal dat alles denkt te kunnen begrijpen op een we-
tenschappelijke manier, met bewijzen die niet altijd be-
wijzen zijn. Want bewijzen berusten meestal op veron-
derstellingen die eens zijn vastgesteld als zo zijnde, maar 
of dat ook zo is, valt nog te bezien. Daarbij is er ook 
nog een behoorlijke portie hoogmoed van waaruit men 
meent alles te kunnen begrijpen en verklaren vanuit het 
denken.
Het is echter interessant te zien dat men blijkbaar in 
brede kring geïntrigeerd is door het fenomeen autisme. 
Maar het lijkt er vooral op dat mensen het niet kunnen 
hebben dit nog niet te kunnen verklaren. Kost wat kost 
wil men die ontbrekende schakel vinden in de hersenen, 
welke de allesomvattende verklaring zou moeten geven 
van het autisme.

Het zelf
Maar hoe zit het met het zelf van de mens? Is dat 

een onderdeel van de hersenen zoals Uta Frith beweert, 
of stijgt het daar juist boven uit?
In het woord autisme zit het Griekse woord autos dat zelf 
betekent. Autisme heeft dus, zou je kunnen zeggen, iets 
te maken met het zelf van de mens. De vraag is: wat? En 
wat is het zelf dan wel?
In de huidige wetenschappen gaat men ervan uit dat het 
zelf samenvalt met de hersenen, voor hen is zelf iden-
tiek aan hersenen. In de lilaca wordt dit anders beke-
ken. Het zelf van de hersenen is een bewustzijn dat met 
zijn bewustzijnskracht de hersenen opbouwt. Ieder on-
derdeel van het lichaam heeft zijn eigen zelf en kracht, 
die een bepaald onderdeel opbouwen. Zo zijn er in het 
lichaam miljarden zelven te 
onderscheiden, net zoveel als 
er cellen in het lichaam zijn 
en nog meer. 
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Het ware zelf is weer iets anders. Het is onderdeel van de 
psyche maar is ook meer dan de psyche. Het gaat echter 
buiten dit bestek om dit allemaal uit de doeken te doen. 
Spreken over het zelf houdt voor een mens meestal in 
dat hij óf de hersenen bedoelt, óf het emotionele gebied 
in de borstkas.

Het ware zelf is nooit ziek, ook niet psychisch ziek. De 
psyche kan niet ziek zijn, omdat hij van absolute sub-
stantie is. Deze is helemaal volmaakt zoals hij moet zijn. 
Alleen zit de psyche nog in de knop zoals een bloem, hij 
moet nog ontluiken in de staat waarin mensen zijn in 
de evolutie. Psychische kennis is een kennis die uitgaat 
boven het denken. Deze kennis is van een totaal andere 
orde dan de kennis waarmee mensen tot op dit moment 
nog werken.
Ik heb hier zelf nog geen ervaring mee, maar ik kan er 
wel iets van aanvoelen dat dit een heel andere kennis is 
als de kennis vanuit mijn denken. En dat ik pas echt de 
betekenis van iets kan kennen vanuit een contact met 
deze kennis.
In de huidige wetenschappelijke onderzoeken doet deze 
kennis echter helemaal niet mee. Het is dan ook niet zo 
gek dat er nog weinig resultaat is geboekt in de zoektocht 
naar de oorzaak van autisme.

Het is frappant te merken dat autisme wetenschappers 
op een bijna fanatieke zoektocht zet naar de oorzaak er-
van en dat in die zoektocht het onvermogen om tot een 
uitkomst te komen zo onvervalst naar voren komt. Het 
is ook frappant dat in autisme, waarvan beweerd wordt 
dat het zelf ontbreekt, het woord zelf nu juist besloten 
zit. Diegene die deze stoornis zo heeft genoemd, wist 
niet wat het zelf is, of heeft bedoeld dat een autist juist 
geen zelf heeft? De mens heeft zichzelf op het spoor van 

het hersenonderzoek gezet, 
maar de vraag is of dit geen 
dwaalspoor is.

Autisme en zelf. Het lijkt op verstoppertje spelen, zoals 
kinderen dat doen. Alleen ditmaal met het zelf ‘Ra, ra 
waar ben ik zelf?’ Want wie weet wie hij zelf is? Dat is 
voor het gros onduidelijk. Er wordt ook geen serieus on-
derzoek naar gedaan.

Nawoord
In mijn werk heb ik veel met kinderen en jongeren 

met een vorm van autisme te maken en mijn ervaring is 
dat de uitingsvormen zeer verschillend zijn en soms nau-
welijks merkbaar. Van een zeer grote gevoeligheid tot een 
ronduit volstrekte ongevoeligheid, van een grotendeels 
in zichzelf gekeerd zijn en weinig tot geen behoefte aan 
contact met anderen, tot juist extravert aandoende jon-
geren met een grote behoefte aan contact, tot jongeren 
die bij wijze van spreken met iedereen die ze tegenkomen 
een gesprek aangaan en deze vervolgens direct als vriend 
betitelen. Autisme laat zich in vele gedaanten zien en on-
danks de oppervlaktekenmerken, die in meer of mindere 
vorm merkbaar zijn, is geen enkel kind of  jongere met 
autisme hetzelfde.

En wat het zelf betreft. Mijn ervaring is dat jongeren, 
maar ook kinderen met ASS vaak goed zijn aan te spre-
ken op hun mentale capaciteiten en op hun ego, maar 
niet op hun zelf.
Wel hebben ze een vaag vermoeden dat er ergens iets an-
ders moet zijn, waarvan ze niet weten wat het is en waar 
het zit. Maar omdat niemand het weet, komt dat ook bij 
kinderen niet uit de verf. Ze worden er niet mee opge-
voed en het moet ook leuk blijven. Je moet je niet bezig 
houden met het zelf. Het leven is al moeilijk genoeg en 
iets zeggen over zelf maakt het nog moeilijker. Dus wordt 
er over gezwegen. En dat is dan ook zoals iedereen het 
zelf, met zijn egomentaal, wil.




