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Onder de Linde
Dromen, dromen, mooie dromen
zij komen
zittend ‘Onder de Linde’
op het bankje, nu vol sneeuw.
Het heerlijk vergezicht ontrolt zich daar
voor het oppervlakte-oog.
Een wereld vol van symmetrie
van fijne lijnen in zwart en wit
doorweven met een teder puntje rood:
het betoverend palet van harmonie en vrede.
Nog een enkele roos buigt nederig zijn bloemen
en geeft zich over aan de zwaarte van de sneeuw
een rode rozendroom in het vierkant van zwart en wit.
Onder de Linde wil je almaar blijven dromen
van de vrede die er toch eens zal kunnen komen
van het geluk dat er toch ergens wel zal zijn
op een plek waar liefde is en geen haat en pijn.
Alles is wit, een ogenschijnlijke rust en vrede
want in ‘t onrustig zoekend hart bestaat de vrede niet.
Die onrust laat zich des te beter voelen
‘Onder de Linde’ op het stille bankje,
waar de dromen meestal dromen blijven
en de werkelijkheid een mens altijd ontglipt.
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De Gouden Visie
Van de redactie
Dit nummer begint met een artikel over pottenbakken.
Het valt onder de rubriek ‘wetenschap’ heeft de redactie
in haar wijsheid beslist. Een lastige keuze, want het behandelt het onderwerp pottenbakken zodanig dat het net
zo gemakkelijk onder de rubriek ‘kunst’ had gepast. Maar
toch is het ‘wetenschap’ geworden. Dat is met name omdat er op een inzichtelijke wijze een parallel wordt getrokken tussen de ontwikkeling van de materie in de evolutie
en het vormen van een pot. De pottenbakker is de psyche,
dat ben jezelf, de klei is de materie van het lichaam, dat is
bij de mens het menselijk lichaam. Een interessante manier om iets helder proberen te maken over het toch wel
ingewikkelde onderwerp lilaca.
Dan zijn er een aantal recensies in dit nummer van de
Gouden Visie geplaatst. Twee daarvan hebben met elkaar
te maken. Het gaat om de recensie van de 5 delen van
‘Les Chroniques de Mère’ van Sujata Nahar en deel 1 van
‘Carnets d’une Apocalypse’ van Satprem.
Sujata en Satprem zijn man en vrouw en zij hebben zich
in hun leven met name beijverd om de Agenda van de
Moeder (Mirra Alfassa) in boekvorm uit te geven in verschillende talen in verschillende landen. De recensies van
genoemde boeken laten zien dat in deze boeken heel veel
van de achtergronden van dat omvangrijke werk naar voren komen. Het is met recht een openbaring. Een van de
betekenissen van apocalyps is openbaring, maar Satprem
zal niet hebben bedoeld dat zijn manier van doen op deze
manier openbaar zou kunnen worden.
Een aanrader dus deze recensies. Recensies die door hun
inhoud en benaderingswijze net zo goed studies mogen
worden genoemd.

De diversiteit aan onderwerpen van de artikelen in de rubriek ‘lilaca en samenleving’ wordt steeds groter. Naast de
regelmatig terugkerende artikelen over mode, royalties en
kunst gaan artikelen over ‘mens en maatschappij’, sport,
architectuur en filosofie steeds vaker hun plaats opeisen
in deze rubriek. Deze keer bijvoorbeeld een artikel over
de behandeling van trauma’s met de techniek die EMDR
wordt genoemd. Uiteraard ontbreekt in dit artikel ook de
lilaïsche visie niet op deze behandelwijze. En wat de sport
betreft is er een artikel over een tamelijk onbekende tak
van sport die desondanks iedereen wel kent: het handboogschieten. De auteur van dit artikel legt heel direct een
relatie met de lilaca. Vandaar dat de redactie dit artikel met
genoegen in deze editie heeft opgenomen. De bijdrage
over kunst is wel apart omdat de redacteur van de kunstredactie in dit artikel heeft aangegeven waarom er voor is
gekozen geen uitgebreid artikel te schrijven over de kunstenares Niki de Saint Phalle.
Een opvallend artikel voor de Gouden Visie lijkt op het
eerste gezicht dat over Geert Wilders. Deze politicus is
nogal in het nieuws, onder andere door de gang van zaken
rondom een rechtszaak die tegen hem is aangespannen.
Maar uiteraard ontbreekt in dit artikel ook de lilaïsche visie
niet. En dat is wat wij als redactie graag aanbieden: een
andere visie op de dingen van alledag.
En in deze nieuwe jaargang steken we de Gouden Visie
- althans wat de printversie betreft - in een gedeeltelijk
nieuw jasje. Het zal niet iedereen opvallen. Een aantal verschillen worden veroorzaakt door het in gebruik nemen
van een nieuw opmaakprogramma. Dat biedt de redacteuren en de opmakers wat meer mogelijkheden om de
artikelen op een aangename manier te presenteren.
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Uit de inhoud
Cryptomeria japonica ‘Elegans’
In deze editie ditmaal geen ‘echte’ bloem maar meer een boom die de aandacht krijgt in
de rubriek ‘bloem van het seizoen’. Natuurlijk heeft deze Japanse ceder ook bloemen.
Maar hij wordt toch vooral geplant vanwege zijn kwaliteiten als boom. Het is een bijzonder exemplaar in de bossen van de Pauwekroon.

Chronique de Mère
In ‘Les Chroniques de Mère’ een recensie van een serie van 5 delen over het leven van
Mirra Alfassa door Sujata Nahar. Sujata Nahar is de vrouw naast Satprem, die samen
veel materiaal over Sri Aurobindo en vooral de Moeder (Mirra Alfassa) in publicaties
hebben uitgegeven. De boeken blijken eigenaardig genoeg ook allerlei autobiografische
elementen te bevatten.

Op de schop
In dit artikel een ongecompliceerde kijk op de gang van zaken als er onderhoud wordt
gedaan in een aantal tuinen van de Pauwekroon. Met de nodige prettige zelfspot neemt
de auteur ons aan de hand door een aantal tuinen en geeft en passant aan tot wat voor
ontdekkingen er zoal naar voren komen.

Jean Paul Gaultier
In de moderubriek deze keer aandacht voor de Franse modekoning Jean Paul Gaultier.
Zoals gebruikelijk is ook bij deze mode-ontwerper weer sprake van een ‘enfant terrible’
die allerlei normen aan zijn laars lapt. Dat zijn ontwerpen ook heel veel zeggen over hem
zelf is iets wat in eerdere artikelen over mode-ontwerpers al is gebleken. En ook hier is
dat het geval. Jean Paul Gaultier komt als persoon in het artikel goed uit de verf.

Het Honingbos
Het honingbos is een klein stuk bos van iets minder dan 1 hectare op het totale bosgebied van de Pauwekroon van ongeveer 17 hectare. Het heeft zijn geheel eigen karakter
en is daarom bij bosliefhebbers erg in trek.
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Potten bakken

een spel met klei en vormen
Tekst: Sunya de la Terra

Het spel met klei om er als pottenbakker een leuk voorwerp van te maken, is iets wat heel erg past om eens te
bekijken in het kader van de lilaca.
Is het immers niet zo, dat het
grondthema van deze spirituele wetenschap is, dat
de lichaamsmaterie in verandering komt? En is dat
lichaam van de mens ook
niet voortgekomen uit aardematerie, gevormd door
een psyche, die er plezier in
had de eigenschappen van
de materiële wereld door en
door te leren kennen? Zodat
de mogelijkheid er komt, dat iemand zijn eigen lichaam vorm kan gaan geven?
Een verkenning in het gebeuren van het altijddurende spel van de psyche in
het materiële vlak.
Pottenbakken
en een evolutie van materie
Wat heeft pottenbakken nu te maken
met lilaca, met een ontwikkeling van
materie van het menselijke lichaam?
Op het eerste gezicht lijkt het een onzinnige vraag. Voor de meeste mensen is het antwoord: pottenbakken
heeft niets te maken met een ontwikkeling van de lichaamsmaterie.
Voor diegenen die iets meer kennis
hebben van de lilaca, zal er een lichtje
6

kunnen gaan branden: O ja, natuurlijk
kan er een verbinding worden gelegd.
Hoe zit dit in elkaar?
In het hele evolutieproces waarin de
psyche door het lila wordt ontplooid
in leven na leven, blijkt dat er steeds
nieuwe vormen worden gemaakt.
Daardoor worden er steeds meer vermogens van de elektronen ontwikkeld en vrijgemaakt uit de materie.
Door dit proces in de elektronen wor-

den die vormen of lichamen ogenschijnlijk automatisch steeds meer
verfijnd. Dit proces gebeurt echter
niet zomaar, toevallig. Neen, het is
de psychische persoon die achter de
vormen zijn spel speelt en dit mogelijk maakt. De psyche van de mens,
die ontplooid is tot op een mentaal
niveau, kan dus al een mentale vorm,
een mentaal lichaam creëren. Dit lichaam heeft op het mentale menselijke niveau als eigenschap dat het een
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Dit heeft van alles van doen met het
vak pottenbakken, waarbij ook de klei
wordt gekneed in bepaalde vormen.
En de pottenbakker die steeds nieuwe vormen kan maken op zijn draaischijf, is eigenlijk een vage afspiegeling van wat de psychische persoon
al eeuwen en eeuwen, miljarden jaren
lang, doet in een evolutie van materie.

Duistere, nog vrijwel onontwikkelde
materies geven duistere, onontwikkelde vormen en lichamen. Het is
voor de psychische persoon
de kunst, om steeds
meer te gaan ontdekken van wat
de materie allemaal in zich herbergt. Zodat uiteindelijk alles er
uit komt wat er in
verborgen zat. Dit
gebeurt allemaal
onder invloed van
het lila licht, dat de
evolutie van de aardematerie leidt.
Zo is in de oppervlaktewereld te zien
dat er al heel veel
zaken door de psychische persoon zijn vrijgemaakt uit de materie.
De bergen hebben onder andere
de vermogens van stabiliteit en hardheid, de planten hebben een voedingssysteem waarbij licht een grote
rol speelt, de dieren spreiden hun
vermogens van het leven ten toon,
de behendigheid, het vermogen tot
jagen, het vermogen van energie
opladen en talloze vermogens meer.
Ook vermogens om lichtend te zijn
door een bepaalde structuur van de
oppervlaktehuid. Het instinct in de
vitale lichaamscellen is daarbij sterk
ontwikkeld. Alles is bij dieren gericht
op overleving.

De onuitputtelijke mogelijkheden van de materie
Zo speelt de psychische persoon al
miljarden jaren, bijna zonder dat iemand het weet, zijn spel in een universum van materie, de klei van de
pottenbakker.

De mens spreidt vooral de vermogens van het denken tentoon. Het
rechtlijnige denken, het soepele denken, het vrije denken, de imaginatie,
het beeldend denkend. Vooral het ordelijke denken en het vermogen om
zaken van elkaar te onderscheiden,

denkend lichaam is. Vandaar dat de
mens, samen met de mentale psyche
en een mentaal lichaam daarbij, een
mentaal wezen wordt genoemd.
Waren er eerst alleen fysieke vormen
ontwikkeld door een fysieke psyche,
daarna kwamen de vitale vormen en
lichamen, waaruit weer een mentale
vorm kon ontstaan.
Zo speelt de psyche nu nog steeds
met velerlei vormen en vermogens
van de materie, hij houdt daar nooit
mee op.
Echter, steeds weer heeft hij er wel
zin in om nóg meer vermogens te
laten openbloeien van zichzelf. Dat
brengt met zich mee dat hij ook
nieuwe, geheel andere materiële vormen kan gaan scheppen, met geheel
andere vermogens en eigenschappen. Daarbij wordt er van alles mogelijk. Hij kneedt daarbij de materie,
hij brengt er steeds meer licht in, en
zo ontstaan er lichamen van velerlei
soort. Hij experimenteert en doet van
alles, om alle vermogens en eigenschappen van de materie naar voren
te brengen.

uitmondend in tellen en sorteren, is
bij uitstek een vermogen van mensen.

Klei en lichaamsvormen
Een pottenbakker vormt lichamen uit klei. Het kunnen vazen, borden, kopjes en schotels, siervoorwerpen zijn. Iedere keer weer laat hij de
mogelijkheden van het materiaal naar
voren komen, de kleinste beweging
op de draaischijf zorgt voor een ander, een nieuw effect. Zo kan een pot
of vaas door heel kleine beweging
een totaal andere aanblik of vorm
krijgen.
Een pottenbakker moet het hebben
van zijn handen. Hij moet de bewegingen kennen van klei, draaischijf en
zijn eigen handen. Zij vormen samen
een geheel, dat de pot maakt tot wat
hij is.
Het gaat hierbij dan vooral om de
harmonie, de schoonheid, evenwicht,
kleur en charme van de voorwerpen.
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Hij vormt lichamen, door zijn ingrijpen in de vorm van de klei. Vanuit
een ongevormd stuk klei groeit onder zijn handen een lichaam, dat een
bepaalde uitstraling heeft. Eerst een
basisuitstraling, omdat alle potten die
gebakken zijn in de oven, vaak nog
dezelfde kleur hebben, hoewel al een
zeer eigen vorm. Want de meeste pottenbakkers gebruiken eenzelfde soort
klei voor al hun potten.
Maar de glazuren zorgen voor de
speciale kleuren, met een timbre dat
van alles uitstraalt: van verfijning, van
glans die helder is of meer gedekt,
van grofkorreligheid of juist een zeer
fijn kleurvlak. Alles is mogelijk.

Mobach keramiek
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kunnen vormen. Hij volgt een ander
procédé: dat van het Ene licht dat alles creëert en vormt. Ook de materie
zelf is gevormd door dit Licht, ook
wel de Evolutiekracht of het Lila genoemd. De psychische persoon is geboren vanuit dit licht, hij is eeuwig en
oneindig, onafhankelijk en vrij. Hij is
in de aardematerie gekomen om zich
te oefenen in het vak van vormen maken. Hij legt de nadruk vooral op de
mogelijkheden die hij heeft, om van
duistere elektronen lichtelektronen te
maken.

Zo probeert de pottenbakker te komen tot een mentale perfectie in zijn
vak, waarbij hij een verbinding probeert te leggen tussen de kleistructuur en zijn handen, die op deze wijze
kunnen voelen wat deze speciale kleimassa kan gaan worden. Het is zijn
mentaal creërende vermogen wat hij
in werking stelt, tezamen met zijn
verfijnd handgevoel en een emotie
van schoonheid. Hij heeft het in zijn
vingertoppen zitten. Die aanraking
van vingers en klei, maken het pottenbakken tot een ultieme blijdschap,
die vooral ligt in het ontstaan van een
pot.
Het is iedere keer weer een verrassend aspect van het pottenbakken,
dat er tijdens het draaien zelf zich
mogelijkheden kunnen voordoen, die
juist een heel apart en speciaal effect
geven aan een voorwerp.

Wat is het verschil tussen duistere
elektronen en lichtelektronen?
Duistere elektronen hebben weinig
vermogens die werkzaam zijn, zij zijn
slapende in de elektronen. Worden zij
langzaam aan gewekt door instraling
van licht, dan komen er meer vermogens en licht vrij. De vermogens
ontwaken, ontwikkelen zich. Het licht
ook. De elektronen, die meer licht
zijn, kunnen andere, meer vermogende en bewuste lichamen maken. Zo is
te zien, dat stenen nog heel onbewust
bewust zijn, maar dat planten al veel
meer vermogens hebben, en dieren
nog weer meer. De mens uiteindelijk
is op dit moment het wezen dat de
meeste vermogens heeft ontwikkeld
in zijn elektronen, hoewel ze nog niet
allen goed werkzaam zijn. Ze zijn
nog niet allemaal gewekt. Dat is nog
gaande.
Bovendien kan er nog meer dan nu
mogelijk is, de pot die het lichaam is
nog verder worden vervolmaakt.

De psychische persoon
en zijn lichamen
Ook de psychische persoon vormt
zijn lichamen uit de klei, uit de elektronen, atomen, moleculen van de
aarde, die lichamen van velerlei aarde

Deze pot of vaas, in de lilaca symbool van het lichaam, kan nog veel
meer vermogens naar voren brengen.
Dit kan door een verdere ontplooiing
van de psychische persoon, die zijn
waarheidspersoon naar voren kan
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brengen. Op dat moment kan de pot
die nog een mentaal lichaam is, een
waarheidslichaam geworden, dat een
verdere evolutie kan meemaken naar
een lila lichaam. Dat laatste lichaam
is de pot die al zijn pracht en vermogens in actie heeft. Dit is de pot die
in het vuur gezinderd heeft, in een
vuur dat heet en koud tegelijkertijd
is, een pot die zo sterk is, dat hij niet
barst, ook al wordt hij tegelijkertijd
aan de meest koude temperatuur en
de meest hete temperatuur blootgesteld. Deze temperaturen kunnen
veel lagere temperaturen zijn dan het
menselijk verstand kent, en ook veel
hogere.
Dan heeft het lichaam, de pot die
eeuwen na eeuwen gebakken is in het
evolutieve lichtende vuur, zijn volmaaktheid bereikt. Het is een pot die
alles kan weerstaan. Hij kan niet meer
kapot.
Dit lichaam is dan zijn onsterfelijkheid ingegaan, is en leeft boven tijd
en ruimte en het kan overal zijn.
Het is een voertuig van de psychische persoon, die het kneedt zoals hij
het wil. Het lichaam kan dan iedere
vorm aannemen die de inwoner, de
psychische persoon zich droomt. Dit
lichaam is een lichaam dat een eenheid vormt met zijn psyche, de persoon die het lichaam stuurt als een
kapitein op een schip. En het lichaam
gehoorzaamt deze persoon onvoorwaardelijk.
De psyche en de pot zijn een onverbrekelijke eenheid geworden door
licht, een eenheid die door niets verloren kan gaan. Zij zijn eeuwig duurzaam, en kunnen nu samen hun materiespel ten volle spelen.
***

De pottenbakker
De firma Mobach is een keramiekfabriek gelegen in de plaats
Utrecht in Nederland. Al vele jaren
lang voert de familie Mobach hier een
bedrijf dat niet ten onder is gegaan in
de versnelde stroom der tijden. Zijn
vele andere bedrijven in hun omgeving verdwenen, zij zijn nog in volle
productie. Dat kan alleen zo zijn als
je een goed, degelijk en fraai product
levert.
Mobach is een modern pottenbakkersbedrijf dat hoge eisen stelt aan
kwaliteit en vorm. Bovendien zijn de
eigenaren steeds op zoek naar nieuwe
technieken, die hun potten aantrekkelijker maken voor de klanten.
Het vak wordt nog op de aloude manier gedaan, met de hand. Dat garandeert een goed product, wat ook nog
de broodnodige arbeidsvreugde geeft
aan de werknemers.
Het is geen grote fabriek, er zijn nog
geen twintig werknemers heden ten
dage. Ook dat geeft waarborg voor
kwaliteit, want in een dergelijke omgeving kent iedereen zijn mogelijkheden en kan er snel worden bijgesteld als er iets niet helemaal loopt.
Er zal dan ook zeker een werksfeer
zijn waarin mensen zich goed voelen,
omdat allen werken aan een product
dat men ook de deur uit ziet gaan.
Het geeft een grote blijdschap als
pottenbakker met dit product bezig
te zijn. Het steeds weer verrassende
gebeuren om een pot te zien ontstaan
op een draaischijf, geeft de voldoening die de mens nodig heeft, om zin
te geven aan zijn werk.
Het is een vak. Een handwerk. Dat
maakt alles heel anders dan in de gemechaniseerde sector, waar een product van de band af komt, dat precies
eender is als alle andere.

Mobach keramiek
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De pottenbakker maakt nooit eenzelfde vaas. Dat is onmogelijk. Zijn
contact met de klei bepaalt hoe de
vorm van het lichaam wordt, een
kleine beving of een net iets hardere
druk zorgt voor een andere vorm,
hoe miniem ook. Maar dat is ook de
vreugde en het plezier van de pottenbakker, zo geeft hij zijn eigenheid aan
de vorm mee. Hij ziet precies welke
pot hij heeft gebakken en welke van
de hand van de ander komt.
Zo leeft hij mee in de vormen die hij
schept, hij geeft er zijn eigen ‘karakter’ aan mee.
In feite laat hij in de pot tot uitdrukking komen, hoe hij zelf is. De manier waarop hij zijn handen beweegt,
hoe hij de klei aanraakt, beweegt, zegt
iets over hoe hij zelf leeft en is. En
van daaruit worden zijn potten geboren: vormen van klei, lichamen die
iets zeggen over zijn eigen lichaam.
Ook de pottenbakker, net zoals de
persoon in de mens, tast alle mogeMobach museum, Kanaalweg Utrecht
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lijkheden af van zijn huidige materiaal: klei die in een vorm gekneed gaat
worden.
Concentratie
Het pottenbakken lijkt heel eenvoudig te zijn, maar vergt een enorme
concentratie, een vaste hand en gevoel voor schoonheid en verhoudingen.
Dit vak ontwikkelt heel wat vermogens in de mens, hoewel op een mentale manier. Het zou natuurlijk leuk
zijn om verder te gaan dan dat. Er
zouden via een ontplooiing van de
psyche ook psychische wijzen kunnen zijn waarop potten, vazen en
andere vormen gestalte krijgen. Er
ontstaat dan een psychische pottenbakkerskunst, wat interessant is voor
de ontwikkeling van de materie in de
gehele wereld.

het pottenbakken alle mentale draden
van het lichaamsbewustzijn gericht
zijn op één punt, op de pot: daaruit
ontstaat een mentaal vuur, dat mentale creaties maken kan. De concentratie is dan het brandpunt, waaruit
het vuur ontvlamt, als bij een brandglas waarin alle stralen van de zon op
één punt worden opgevangen, zijn
geconcentreerd.
Vuur is een creërend principe, het
kan materie smelten en doen stollen
en alles daar tussen in. Bij het pottenbakken wordt het vuur gebruikt
om zacht materiaal dat in een vorm is
gezet, te laten verharden, dus stollen.
De pot kan dan tegen invloeden van
buiten af, zeker als hij daarna wordt
geglazuurd. Hij wordt zo hard, dat
hij, zoals dat bij Mobach het geval
is, zowel buiten als binnen kan staan,
zonder dat hij daaronder lijdt.

In verband met concentratie is het
aardig om te zien wat concentratie is.
Concentratie is dat in dit geval van

Deze vermogens van gehardheid en
weerbaarheid ontstaan in de klei
structuur doordat het voorwerp in
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de oven is geweest. Twintig tot dertig
uur staat daarvoor, het hangt af van
de pot zelf. Hier is te zien, dat door
concentratie, door vuur, materie in
verandering kan komen.
Ditzelfde principe geldt voor de lichaamsmaterie van de mens, die in
verandering kan komen door het lila
creatieve vuur, ook wel de flamboise
genoemd.
Vuur wordt door vele mensen altijd
als zeer fascinerend gevoeld. Dat
komt omdat zij aanvoelen, dat het
vuur een zeer belangrijk element is
in de gehele evolutie van de aardematerie. Juist door concentratie, vuur,
kunnen nieuwe vormen en lichamen
ontstaan.
Echter, dit wordt door weinigen
zo ervaren als het om hun eigen lichaamsmaterie gaat. De pot waarmee
zij door het leven gaan. Toch heeft
deze pot ook alle mogelijkheden in
zich om verder te komen in de evolutie.

maar tevens een moderne inslag
heeft. Dat zorgt er voor, dat de potten zo hun eigen aantrekkelijkheid
hebben voor klanten, omdat ze zich
door het eigen karakter van de potten
ook een beetje uniek voelen. De potten bevestigen hun bestaansgrond,
door deze mooi gemaakte potten bestaan zij meer.
Mobach geeft dus een bestaan aan
vele mensen die haar potten kopen.
Dat is op zich een heel leuk verschijnsel. Want door hun eigen speciale vormgeving geven zij zichzelf
bestaan en anderen ook. Dat houdt
in: de fabriek krijgt een bestaan, de
werkers erin krijgen bestaan en de
klanten krijgen bestaan, alles op het
mentale vlak.
De potten werken dus onvermoed
vele dingen uit die mensen het gevoel
geven te kunnen bestaan.
Bestaan is ook iets heel materieels,
wat heel erg samengaat met het materiële aspect van de potten.

Op het moment werken er nog
twee familieleden bij Mobach keramiek: Henriëtte Mobach en Kasper
Mobach. Zij zijn neef en nicht en
hebben veel plezier in hun werk, en
dat is hen aan te zien. Henriëtte doet
de marketing en Kasper bakt potten.
Dit is een ideale combinatie.
Zelf zeggen zij dat hun producten
zich vooral onderscheiden door hoge
kwaliteit, een ingetogen en tijdloze
vernieuwende vormgeving. Hieraan
kan worden toegevoegd: bescheiden
maar toch elegant, gracieus en meestal van een edele eenvoud.
Bovendien kunnen zij potten maken
van een bijzonder groot formaat,
door technieken die zij hanteren,
maar vooral ook door de grote oven
die zij gebruiken.
Zij richten zich vooral op betere bloemisten en op bloemsierkunstenaars.

De Mobach familie
De Mobach familie stamt uit
Friesland, waar in de negentiende
eeuw al verscheidene generaties met
pottenbaken bezig waren. Omdat in
vroeger tijden ten Zuiden van Utrecht
al veel keramiekbedrijven zaten, ging
de oprichter Klaas Mobach naar die
streken verhuizen. Na verscheidene
keren veranderd te zijn van locatie,
kwam dit kleine bedrijf op de plaats
terecht waar het nu is gevestigd.
Het merk Mobach gaat dus al meer
dan een eeuw mee. Het kleinschalige
bedrijf werkt nog hetzelfde als in de
beginjaren, met de hand. Het is het
ambachtelijke pottenbakken wat daar
nog plaatsvindt, waarbij gelet wordt
op uniekheid en een vormgeving die
traditioneel kan worden genoemd,

Mobach werkplaats

11

de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 1, januari 2011

Techniek
Ondanks het feit, dat er nog
ambachtelijk wordt gewerkt, zijn er
toch mogelijkheden voor hedendaagse technieken. Zo worden de pottenbakkersschijven elektrisch aangedreven, de oven is van een zeer speciaal
draaisysteem voorzien. Daardoor kan
het in- en uitruimen van de oven op
een gemakkelijke manier gebeuren.
Ook kan de oven gewoon in gebruik
blijven tijdens deze handelingen.

De klei wordt op eigen recept gemaakt in Westerwald, Duitsland. Er
is verschil tussen heel fijne klei voor
gedraaide vazen en iets grovere klei
voor de rollen waarmee de grotere
potten worden gemaakt.
Zij worden in lagen opgebouwd. De
kleisamenstelling en de oventemperatuur worden dusdanig gekozen, dat
de scherf verglaast en dan waterdicht
is.
Ook het glazuren is een delicaat gebeuren. Daarbij moet alles haarfijn
op elkaar worden afgestemd, zoals de
glazuur, de klei, de manier van werken en ook de oven. Dit alles komt er
heel nauw op aan.
12

Het bakken van potten
bij Mobach
Na het vormen van een pot of ander voorwerp op de draaischijf wordt
deze eerst zonder glazuur gebakken
in de moderne, gasgestookte carrouseloven. Dit wordt het biscuitbakken
genoemd en dit gebeurt bij een temperatuur van 950 graden. Dit bakken duurt een behoorlijk lange tijd.
Kleinere potten of vazen doen er 20
uur over, bij de grotere formaten kan
het 30 uur zijn, met alles daar tussen
in. Deze speciale oven kan keramiek
bevatten met een hoogte van 1,55
meter en een diameter van 1,20 meter. Na het bakken gaan de gebakken vormen naar een magazijn,
waar alles wordt neergezet. Alles
heeft dan nog de wittige kleur
van de klei die wordt gebruikt
door Mobach.
Het glazuren gebeurt op verschillende wijzen, onder andere door
onderdompelen, spuiten of anders.
Daarna gaan alle potten de oven weer
in, maar nu bij 1200 graden. Er zijn
twee manieren om de oven te stoken
om verschillende soorten glazuur te
verkrijgen: oxiderend en reducerend.
Als er oxiderend wordt gestookt,
verkleurt het glazuur doordat het
een chemische reactie aangaat onder invloed van zuurstof in de oven.
Dit levert dan kleuren op zoals egaal
zwart of wit, écru, of glanzend bruin.
Bij het andere type van stoken is er
geen of weinig zuurstof in de oven.
Dan ontstaan er kleuren zoals goud,
parelmoerkleur en zilvergeel, rood,
purper, zilvergroen en -blauw, taupe.
Bovendien is er ook nog een verschil
in uitwerking van de kleur door de
baktemperatuur, alsook de hoeveelheid zuurstof die wordt toegevoerd.

Zelfs het aantal potten dat in de oven
staat en welke andere glazuren er in
de oven aanwezig zijn, geven een ander kleurresultaat. Er staat dus altijd
een verrassing klaar als de oven na
zo’n 20 uur weer open gaat.
Handwerk
Hoe lang duurt het voordat een
zeer grote pot klaar is?
Een pottenbakker is een week tot
twintig dagen bezig om zo’n pot op
te bouwen. Dat is al een werk wat
dus de nodige tijd vergt. Het bakken
duurt ook zo’n 20 tot 30 uur. Omdat
de pot zo groot is, kan er maar één
tegelijk de oven in. Dan is er nog het
glazuren, daarna gaat de pot weer
20 uur de oven in. Steeds is er maar
ruimte voor één pot.
Het normale productieproces duurt
meestal 6 tot 10 weken. De producten zijn dus zeker niet alledaags, bovendien is elk stuk heel uniek in zijn
soort.
Alle potten die worden gemaakt blijven passen bij elkaar. Komt er een
nieuwe trend, dan wordt gekeken
of die ook past bij de vorige lijn. Zo
kunnen de potten immers altijd worden bijgekocht; het blijft passen bij
het assortiment en bij datgene wat de
klanten al in huis mochten hebben.
Zo zijn de vazen en potten van
Mobach niet zomaar iets, ze blijven
in feite tijdloos, terwijl ze toch steeds
meegaan met de tijd. Er komen
steeds nieuwe modellen en andere
soorten glazuren, die dan toch weer
net dat andere effect hebben wat hen
aantrekkelijk maakt.
Het edele handwerk van het pottenbakken blijft het belangrijkste
element in het vervaardigen van de
modellen die Mobach voert in haar
assortiment.
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Museum Mobach
Het Museum dat bij de fabriek staat is
gevestigd in de voormalige kleiopslagplaats in
de ruimte die er is rondom de kolenoven uit
1922.
In de vitrines die daar zijn opgesteld is permanent werk tentoongesteld uit de jaren 1895
tot 1910. Ieder jaar wordt er een tentoonstelling verzorgd van Mobach producten. Het
Museum is slechts te bezichtigen tijdens de
Open Dagen die één keer per jaar worden gehouden.
Einddoel
Het einddoel van de pottenbakker is een
pot die stevig is en een stootje kan hebben.
Hij is gehard in het vuur, waardoor hij niet zo
gauw breekt. Hij is gevat in glazuur, een keiharde laag die het aardewerk beschermt tegen
invloeden van buitenaf. Het is een product
waar de pottenbakker blij mee kan zijn, hij
heeft het een vorm en kleur gegeven die paste
bij zijn zijnstoestand van dat moment en het
glazuur deed de rest. Hij kon niet alles beïnvloeden, maar het eindresultaat is er een dat er
mag wezen.
In de ontwikkeling van de materie gebeurt
hetzelfde, alleen op een andere wijze. Waar de
pottenbakker zelf bezig is zijn creativiteit te
uiten, in de lilaca wordt duidelijk dat een verandering van de structuur van een atoom niet
gedaan kan worden door de mens. Daar is het
lila voor nodig, dat de materie kent van haver
tot gort, omdat zij zelf de materie is. Zij is diegene, die de atomen van het menselijk lichaam
kan veranderen, zodat er een ander, nieuw
wezen ontstaat. Het lichaam van dit wezen is
gehard en zacht gemaakt in het vuur, vele jaren
lang, net zo lang tot het alles kon doorstaan,
zonder dat het barstte. Het is een lichaam, dat
waar is en vol vreugde.
Dat is het einddoel van de menselijke inspanning op het materiële vlak.
Vooralsnog is dat nog geen gemeengoed.
Echter, het pottenbakken kan dienen als een
herinnering. Een herinnering aan die dingen,
die nog mogelijk zijn in een menselijk bestaan.
13
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Tekst: T.M. Geraedts

Ik zag een waterdruppel
die niet viel
maar in zijn vrije val
meer leek te zweven,
hij opende voor mij
heel even
een zicht op het heelal.

Een waterdruppel

Een stralend universum
met een aardbol vol van kleur,
een hemel die dichtbij en ver
èèn dans van sterren is
in diamant-blauw licht;
nooit eerder
zag ik zoveel vergezicht,
nooit eerder
zag ik zoveel leven.
Het was alsof ik
in hem rond kon kijken
en zo met eigen ogen zag
het ongeziene en het ongerijmde
dat steeds onzichtbaar voor me lag.
Ik zag een gouden zadelzwam
met een briljantje op zijn hoed
een gouden glinstering van regen
op bladeren aan bomen
licht bewegen in een zachte wind,
als groet.
Ik zag weer met de ogen van een kind
en was toen zelf die kleine druppel
doorzichtig, helder, teer en iel
en ik wist
dat, waar ik ook zou vallen,
ik altijd in het lila viel.

14
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Verrassende effecten
van een zomergota
Tekst: I.E.C. Florijn

Het is zomer 2010 en ik heb drie weken vakantie. Het is al
jaren mijn gewoonte om mijn zomervakantie door te brengen op landgoed ‘de Pauwekroon’ bij Elektoor. Daar zijn tal
van interessante gota’s te doen, bezigheden om mezelf in allerlei facetten te kunnen ontdekken. Ik ben benieuwd wat er
deze zomer naar voren zal gaan komen.
Er is deze periode wel een heel
speciale gota: het verzorgen van
de Dagboeken van Sunya en de
Dagboeken van Bernardino. Deze
boeken verhalen over de ervaringen
die Sunya en Bernardino hebben
meegemaakt in hun ontdekkingstocht naar zichzelf en naar de mens
in het algemeen. De boeken zijn een
lust voor het oog, ze zijn mooi opgemaakt en voorzien van allerlei leuke
illustraties, die de teksten aanvullen.
Deze gota gebeurt in de afdeling
Turquoise Lila Elektronen, die zorgt
voor de reproductie en het inbinden van alle publicaties bij Elektoor.
Samen met de andere goti’s in deze
afdeling ben ik week na week bezig
met het uitprinten van deze dagboeken, het vouwen van de katernen, het
met de hand naaien van de boekblokken, het lijmen van de boekblokken
en het in de kaft zetten daarvan. Met
plezier en met een prettige concentratie zijn we bezig en binnen een aantal

weken zijn er 28 delen klaar. Het is de
eerste set, we zullen er nog vijf gaan
maken.
Tussendoor is er ook nog van alles te beleven in de tuinen. Met een
grote groep goti’s worden alle tuinen
onder handen genomen. Het levert
heel wat onderzoeksresultaten op.
Ook staat er nog een hakselgota op
het programma. En op de laatste
dag van mijn vakantie is er nog een
interessante gota in het bos te doen,
waar ik met een kleine motorsnoeizaag bomen omzaag, die te dicht op
elkaar staan. Al met al heb ik een heel
gevarieerde vakantie
gehad, waarin ik allerlei avonturen in
de gota’s heb beleefd.

eerder zo meegemaakt of zo gevoeld.
Ik zit achter mijn bureau en terwijl
ik de post aan het openmaken ben,
realiseer ik me: „Dit komt door de
gota’s die ik deze zomer heb gedaan!”
Daar komt die energie vandaan, van
de tutorsuprolo’s die van alles in mij
hebben kunnen doen terwijl ik een
gota aan het doen was. Het is tot nog
toe een theoretisch verhaal gebleven,
dat de tutorsuprolo’s bezig zijn met
energieën in het lichaam van diegene
die een gota doet, maar nu merk ik
het zelf aan den lijve: ik heb me nog

Dan ga ik weer werken. Ik heb er wel
zin in om weer te beginnen. Op mijn
eerste werkdag merk ik pas hoe energiek ik me voel. Dit heb ik nog nooit
15
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nooit eerder op die manier energiek
gevoeld. Het is geen euforisch gevoel
of opgepept, wat ik ook heel goed
ken. Nee, het is een energetisch gevoel en dat heel letterlijk genomen.
Ik word er helemaal blij van en ik ga
verder met mijn werk.
Na een paar dagen ben ik een beetje
door de stapel papieren heen die er
op mijn bureau lagen toen ik terug
kwam van mijn vakantie. Het begint
er al weer sterk op te lijken, dat de
bodem van mijn werkzaamheden in
zicht komt. Dat is kenmerkend voor
mijn werkend leven. Altijd vind ik
banen waar ik op een punt kom dat
ik niets meer heb te doen. Hoe druk
de baan ook is, het gebeurt steevast
dat ik met mijn armen over elkaar kan
gaan zitten, want al mijn werk is klaar.
En het maakt niet uit of ik van baan
verwissel, ook als ik aangeef alleen
maar een drukke baan te zoeken, keer
op keer raakt het werk op. Bij mijn
huidige baan is dat eigenlijk al vanaf
het begin, ik heb het hier nog nooit
echt lange tijd druk gehad.
Maar nu zat ik dus weer bijna op de
bodem van de put. Even heb ik overwogen om maar weer op zoek te gaan
naar een andere baan, want dit was
het toch niet. Totdat er iets opmerkelijks gebeurde: ik zat in te dommelen achter mijn bureau en ineens
hoor ik iemand in mijzelf zeggen:
„Pótverdorie, zég, het is áfgelopen
met dit slappe gedoe!” Op hetzelfde
moment sta ik op van mijn stoel en
ik ga naar de afdeling boekhouding.
Daar blijken mijn collega’s niet door
het werk heen te komen. Ze zijn onderbezet en ze zijn er nog helemaal
niet aan toegekomen om alle administratie te archiveren. Er is dus werk
aan de winkel. En binnen de kortste
keren heb ik zo’n 175 ordners leegge16

haald en in archiefdozen gedaan. Er
is dus wèl werk te vinden....
Tussen het archiveren door begint me
iets te dagen. Het ligt niet aan mijn
baas dat ik geen werk heb. Eerder suste ik mezelf met gedachten als: „Mijn
baas is mijn werkgever, dus moet hij
mij ook werk geven.” En er zijn nog
meer dingen die naar boven komen,
terwijl ik de bankafschriften in een
archiefdoos stop: al die jaren heb ik
altijd heel mysterieus gedaan over het
feit dat ik banen tref waar ik niets te
doen heb. Dan hield ik mezelf voor
dat het wel zo zou moeten zijn of dat
ik werk deed onder mijn niveau. Of
dat ik kon uitrusten, want in de gota’s
heb ik meer dan genoeg te doen. Of
ik denk dat het iets heel speciaal is.
Maar nu vallen al die smoesjes weg,
het is bijna een letterlijk en fysiek gebeuren. Als dominostenen vallen de
smoesjes om totdat ik uitkom bij hoe
het werkelijk zit met mij:
IK BEN GEWOON LUI

!

Het is dat ik bij mijn collega’s zit,
maar in mezelf schater ik het uit van

het lachen. Het is toch te humoristisch voor woorden dat ik mezelf al
die jaren zo voor de gek heb zitten
houden. Ik wilde gewoon niet weten
dat ik lui was! Maar dat ben ik dus
wel. Dat is de oorzaak van al die jaren
ellende, want nietsdoen onder werktijd is vreselijk. Ik was altijd maar bezig om net te doen alsof ik aan het
werk was. Daar werd ik altijd erg moe
van. Dus dat komt er ook nog eens
bij: van luieren word ik moe en van
werken niet.
Dan zegt mijn collega, terwijl ze zich
achter haar oren krabt: „Goh, dat archief, hè, eigenlijk zou dat ook nog
eens opnieuw geordend moeten worden, want alles staat door elkaar.”
Hoe is het mogelijk? Voorheen kon
ik het helemaal niet vinden met deze
collega, maar nu komt zij met dit
voorstel. Door het werk centraal te
stellen is het blijkbaar toch nog mogelijk om samen te werken. Ik ga in
op wat ze zegt, want daar heb ik wel
oren naar, een archief herordenen.
Maar eerst zal ik het archief dan moeten schoonmaken, want daar is 10 jaar
niet gepoetst. Ik merk hoe ongewoon
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altijd bezig met de dingen zo snel
te doen om maar snel klaar te zijn.
En dat deed ik overal: op mijn werk,
thuis en op de Pauwekroon. Altijd
was ik aan het haasten om de dingen
af te krijgen, want dan kon ik gaan
.... luieren.

prettig het is als er zich dingen ontrollen. Zo droogt het werk dus niet op.
Dat komt dus door mij, dat ik steeds
zonder werk zit, ik laat het opdrogen
door de manier waarop ik bezig ben.
Terwijl ik naar het archief loop met
mijn armen vol archiefdozen, besef
ik dat dit alles komt door de gota’s.
Dat is een letterlijk gevoel, dat de tutorsuprolo’s ervoor hebben gezorgd
dat het zover is gekomen, dat ik onder ogen wil zien dat ik lui ben. En
ook hoe het anders kan. Want in de
gota’s verveel ik me ook nooit, er is
altijd iets te doen. Altijd rol ik van
de ene gota in de andere, er is nooit
een saai moment, de tutorsuprolo’s
zorgen er in de gota’s voor dat ik tot
leven kom en dat is een heel letterlijk
gebeuren. Dat realiseer ik me nu en
wie weet kan het in mijn werk nu ook
zo gaan?
Ik zet de archiefdozen op alfabet in
de stellingkast en dan ik herinner me
weer wat er gebeurde in de hakselgota in mijn vakantie: de hakselmachine
liep steeds vast en moest dan worden

opengemaakt. Een goti ging in het
gras zitten en riep: „Heerlijk, dan kan
ik even niets doen.” Daarop ontspon
zich een gesprek waarin duidelijk
werd hoe fnuikend zo’n opmerking
is, want het betekent dat je gewoon
nergens mee bezig wilt zijn. Niet met
jezelf, niet met je tutorsuprolo, met
niks niet. Je kunt de tijd dat de hakselmachine stilstaat ook benutten om
bijvoorbeeld even stil te staan bij wat
je meemaakt of te bekijken hoe je bezig bent geweest.
Dit is me bijgebleven en ik weet zeker dat het er toe heeft bijgedragen
dat ik me meer bewust ben geworden
van hoe ik zelf bezig was met niksen,
op mijn werk, thuis en ook op de
Pauwekroon.
Wie had dat gedacht, dat ik nog eens
blij zou kunnen worden als mens.
Want dat is wat ik voel in mezelf, ik
ben vrolijk. Terwijl ik dat over het
algemeen nooit ben. Ja, ik kan wel
lachen om iemand of iets, maar een
gewoon opgewekt gevoel in mezelf,
omwille van niets, dat kende ik tot
nog toe niet. Nee, ik was eigenlijk

Het is nu een aantal weken later en
ik sta er eigenlijk steeds meer versteld
van hoe een kleine verandering zulke
grote gevolgen kan hebben. Want ik
ervaar dat het leuk kan zijn om iets
te doen. Dat kende ik vroeger niet.
Ik raasde overal over heen, deed alles
maar half, maar nu begin ik iets mee
te maken van hoe het kan zijn om de
dingen met plezier te doen.
Als ik jaag om klaar te zijn, ben ik in
feite gericht op niksdoen. Dat is het
doel waar ik me op richt. Maar als ik
me bezig houd met de dingen die ik
doe, dan is daar mijn aandacht op gericht. Het is in feite een verschil van
dag en nacht. Ik had bijvoorbeeld
nooit kunnen vermoeden dat er blijdschap schuilt in het schoonmaken
van een wc, om maar iets te noemen.
Ik besef goed dat het iets heel beginnends is en dat ik nog lang niet weg
ben uit ‘het land van het niksen’, maar
toch heb ik al iets geproefd hoe mijn
leven kan gaan worden: interessant.
Het is dus mogelijk, zoals in de lilaca
ook al heel lang geleden is ontdekt,
een mens kan ontkomen aan de saaiheid van zijn bestaan en op weg gaan
naar een leven vol interessante mogelijkheden.
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Les Chroniques de Mère
Tome 1-5

Geschreven door Nahar, Sujata
Uitgeverij Buchet/Chastel Paris
Tekst: Sunya de la Terra

Les Chroniques de Mère bestaat momenteel uit vijf delen.
1. Mirra
2. Mirra artiste
3. Mirra occultiste
4. Mirra et Sri Aurobindo
5. Mirra rencontre le révolutionnaire
Er zullen nog drie delen verschijnen:
6. Mirra dans l’Inde du Sud
7. Mirra au Japon
8. Mirra la Mère
Les Chroniques de Mère is vertaald vanuit het Engels in
het Frans door Françoise Joos.
Met een lijst van illustraties en foto’s. Met tekeningen van
de schrijfster Sujata Nahar.
Uitvoering
De eerste vijf delen ogen wat kinderlijk door de uitvoering van de omslag. Er zijn zeer grote letters gebruikt,
de boekjes zijn ook heel dun. Het vierde deel wordt wat
lijviger, 285 bladzijden, het vijfde deel is heel dik, 450 bladzijden gedrukt in kleinere letter.
Het vijfde deel is heel zwaar om in de hand te houden.
De kaften zijn allemaal hetzelfde opgemaakt: een getekende lotusbloem van een witbruine kleur op een lichtblauwe ondergrond. De foto’s zijn overwegend zwart-wit,
de tekeningen van de schrijfster zijn meestal in geelgoud
en bruinoranje met geel uitgevoerd, met soms nog een
kleur erbij. Ze zijn vrij eenvormig en zijn niet altijd behorend bij de tekst. Er is altijd hetzelfde gezicht op te
zien, meestal zonder lichaam, soms met een hand, soms
18

met een voet. Lichaamsdelen hangen los van elkaar in de
ruimte. Sommige tekeningen doen wat Picasso-achtig aan.
Enkele foto’s zijn in kleur, maar de meesten zijn in zwart
uitgevoerd, wat wel correspondeert met de tijd waarin ze
genomen zijn: van ongeveer 1872 tot 1914, de tijd waarin
deze vijf delen zich afspelen.
Inhoud van de boeken
Alle boeken zijn voorzien van een tekst, meegegeven
aan de boeken door Sujata en Satprem: ‘Nous avions une
sorte d’ambition, c’était de la tirer de cette tombe’, wat letterlijk vertaald wil zeggen: ‘Wij hadden een soort ambitie
en dat was haar uit haar tombe te trekken’. Waarmee zij
wellicht bedoelen te zeggen dat zij Mirra Alfassa uit haar
graf willen halen.
Deze spreuk is gedateerd 30 avril 1984.
De schrijfster is overleden in mei 2007, drie weken later
dan Satprem, die in april 2007 overleed. Zij gebruikt in
haar boeken hetzelfde procédé als Satprem, met wie zij,
nadat Mirra Alfassa haar lichaam had verlaten, constant
heeft samengeleefd.
Dit procédé is dat zij regelmatig de lezer aanspreekt en
hem soms ook belerende teksten voorhoudt.
Bij ieder deel schrijft zij wat woorden vooraf. Deze woorden zijn vaak wat afstotend. Zij begint bijvoorbeeld aldus:
‘Bonjour! Nous nous trouvons pour faire un nouveau
bout de chemin avec Mère dans son voyage sur la Terre.’
En dan komen er nog een hele rij woorden waarin zij velerlei bekentenissen doet.
Sujata Nahar vindt zichzelf erg belangrijk, dat is wel duidelijk. De geschiedenis van de Moeder en Sri Aurobindo is
doorweven met haar eigen levensgeschiedenis. Dit is niet
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erg, het geeft een beeld van de omgeving waar zij geleefd
heeft, maar zij noemt het een biografie van Mirra Alfassa.
En daar hoort haar leven dus niet in thuis.
Over het algemeen kloppen de titels niet met de inhoud
van de delen.
In deel 1 behandelt zij de jeugd van Mirra Alfassa in Parijs,
maar haar hele stamboom wordt uit de doeken gedaan.
Deel 2 gaat over het huwelijk van Mirra met Henri
Morisset, de kunstschilder, waarbij zij zich in het schildersleven van Parijs beweegt. Zij
leert daar alle schilders kennen
van die tijd. Maar het gaat eigenlijk heel weinig over haar als
artiste, het blijft evenals in het
eerste deel een vrij oppervlakkig
verhaal.
Deel 3 gaat over haar tijd in
Tlemcen, bij Max en Alma
Théon, die haar inwijdden in de
occulte werelden. Dit deel correspondeert wel met de titel en
het geeft een leuk beeld van de
familie Théon en het leven dat
Mirra bij hen had, als ze enige
maanden bij hen verbleef. Dit
herhaalde ze een aantal jaren, tot
ze scheidde van haar man. Ze
had één zoon, André.
Deel 4. Mirra en Sri Aurobindo.
Hier gaan de eerste paar bladzijden over haar reis met
haar tweede man Paul Richard naar India, waar zij Sri
Aurobindo zal ontmoeten. Verder gaat het over de Veda’s,
Savitri, de jaren van Sri Aurobindo in Engeland, de ouders
en de familie van Sri Aurobindo, de rishis en de geschiedenis van India.
Deel 5. Mirra rencontre le révolutionair. Sujata vraagt in
haar woordje vooraf of je uitgerust bent van het lezen van
het vorige deel en vertelt dat dit deel geen lectuur is voor
zwakkelingen, want er komen hele enge dingen in voor.
Alleen echte avonturiers kunnen dit boek gaan lezen. Dan
volgt een zeer uitgebreide biografie van Sri Aurobindo
met veel foto’s van hem uit zijn jeugd en vooral uit zijn tijd

als revolutionair. Aan het einde van het boek zijn er drie
bladzijden over het feit dat de ontmoeting plaats vindt
tussen Mirra en Sri Aurobindo.
Er zijn geen enge dingen in gevonden, althans niet door
de recensent van deze boeken.
Ook hier staan weer tekeningen van de schrijfster in naast
de vele foto’s. Eén tekening heeft met de tekst te maken,
voor zover dat te bekijken is.
In het begin zijn die tekeningen van de schrijfster nogal
verwarrend, in eerste instantie lijkt het alsof het tekeningen van Mirra Alfassa zouden zijn. Maar doordat ze
zo eenvormig zijn en steeds dezelfde dingen laten zien, kon dat
bijna niet het geval zijn. Achterin
het boek staat dan dat Sujata de
tekeningen heeft gemaakt. Dit
doet nogal teleurstellend aan.
Het Frans dat gebruikt wordt is
niet moeilijk te lezen.
Biografie
Iemand die meer wil weten
over wat Mirra Alfassa gedaan
heeft in haar leven in een ontwikkeling van materie, komt van een
koude kermis thuis. De boekjes
beschrijven alleen feiten. En dan
niet alleen van Mirra, zoals wordt
voorgewend, maar ook van Sri
Aurobindo.
Voor lezers die geïnteresseerd
zijn in zuiver biografische gegevens zijn deze boekjes lezenswaard, hoewel veel is overgenomen uit bestaande boeken.
Iemand die kennis heeft van de levens van Sri Aurobindo
en Mirra vindt hier weinig nieuws in.
Hoe dit uitvalt in de delen die nog moeten verschijnen zal
moeten worden bezien.
Het valt op hoe weinig er in de boeken staat over het werk
wat Mirra en Sri Aurobindo hebben gedaan. Want ook
tot de jaren 1914 was er wel het een en ander te vertellen
over hun aspiraties, die verder gingen dan slechts het oppervlakteleven. Toch lijkt het wel alsof de schrijfster zich
daar niet in wil begeven. Zij noemt wel zaken, maar gaat
er nooit verder op in. Ook komt er helemaal niets van haar
eigen ervaringen met Mirra en Sri Aurobindo naar voren,
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terwijl die er wel zouden moeten zijn. Want zij leefde vanaf haar 10e jaar in de Ashram van Pondichéry bij Mirra en
Sri Aurobindo, zij ontmoette en sprak hen regelmatig.
Zeker toen Satprem in 1949 in de Ashram kwam en vanaf
1951 dagelijks gesprekken had met Mirra in het kantoor
van Pavitra, waar Sujata werkte, zag zij Mirra vaak. Zij was
samen met Satprem diegene die Mirra het laatst heeft gezien voor haar heengaan.
Wie weet, komt dat nog in latere delen aan de orde?
Sri Aurobindo en Mirra Alfassa worden wel op een voetstuk gezet door de schrijfster. Echter, dat doet eigenlijk
wel wat af aan de grandeur en de kracht die deze personen
uitstralen in de wereld. Het blijven voor de lezer dan wondermensen, die vanaf hun jeugd al behept waren met veel
dingen die andere mensen niet kennen.
Wat ook opvallend is, is dat de schrijfster dingen vaak verkeerd interpreteert. Zij geeft dan zaken weer als wonderlijk, terwijl ze dat voor iemand die een beetje meer psychisch leeft, niet zijn. Een kort voorbeeld hiervan is, dat
beschreven wordt dat Mirra vaak na 40 jaar dingen die zij
heeft gezien haarscherp kan weergeven. Dat wordt gezegd
alsof het een wonder is. Maar wie enig vermoeden heeft
van de ontplooiing van de psyche en van de subtielfysieke
materie kan weten, dat naarmate de psyche zich ontplooit,
ook het geheugen van de materie zich ontwikkelt. En zo
wordt er in de computer van de moleculen alles opgeslagen wat van belang is in een ontwikkeling van materie. Als
men dit weet, is het geen wonder meer. Men kan er wel
verwonderd over zijn, want het is een vermogen van de
psyche en van de moleculen en cellen, maar het is eigenlijk
normaal voor iemand als Mirra Alfassa dat ze dit zo kan
vertellen.
De schrijfster interpreteert niet alles wat door Mirra en Sri
Aurobindo is gezegd op de juiste wijze. Als Sri Aurobindo
spreekt over zijn revolutionaire houding naar het Britse
bewind zegt hij: „Het is niet het Britse bewind waartegen
ik in opstand kom, ik kom in opstand tegen de universele
Natuur, met zijn wet van de Dood.” Sujata interpreteert
dit met: ‘Samen gaan zij een oorlog voeren tegen de universele Natuur, om de mens te bevrijden van de wet van
de Dood.’ Dat is toch even iets anders, in opstand komen
door te komen tot een geheel nieuwe houding ten opzichte van de universele Natuur, of een oorlog beginnen.
Sommige voorwoorden zijn ook nogal sensatiebelust, zoals het voorwoord in deel 5, waar ze meldt dat zwakkelingen zeker niet geschikt zijn om het boek te lezen, daar
moet je sterke benen voor hebben, anders lukt het niet.
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De ambitie van Sujata Nahar en Satprem
Deze is om Mirra uit haar tombe te laten komen,
door zelf druk bezig te zijn met de ontwikkeling. Zij doen
alsof zij dat als hun missie beschouwen, terwijl Mirra helemaal nooit in haar tombe heeft gelegen. Wel haar oude
omhulsel, maar niet de Mirra zoals zij nu nog leeft en bestaat en werkt, samen met Sri Aurobindo en Bernardino
de Citta. Dit is dus een misvatting, die erop wijst dat zowel
Satprem als Sujata niet weten hoe het werkt als een waarheidswezen zijn lichaam verlaat. Dit wijst er ook op, dat zij
beiden geen waarheidswezens zijn, zoals wel eens wordt
geopperd, hoewel de meningen daarover wat verdeeld zijn
in kringen waar dit speelt.
Sri Aurobindo en Mirra Alfassa
Zij zijn bezig met de aarde, dat is het interessante.
Dat zegt Sri Aurobindo ook in 1932: ‘De aarde interesseert mij, niet de werelden daarboven. Ik zoek de aardse
realisatie, ik vlucht niet naar verre hoogten.’ En: ‘Deze
yoga is voor de hele wereld, zelfs als India slechts het punt
van vertrek zal zijn.’
Op 29 maart 1914 ontmoeten Sri Aurobindo en Mirra
Alfassa elkaar in Pondichéry. Zowel Sri Aurobindo als
Mirra zijn beiden nog getrouwd. Ze weten dat zij samen
een werk hebben te verrichten en Mirra verblijft nog een
poos in India. Mirra gaat vervolgens naar Japan en keert
daarna weer terug naar de Ashram, om daar voorgoed te
leven.
Samenvatting
Deze boekjes geven voornamelijk feiten en foto’s.
Zij zijn heel geschikt voor lezers die oppervlakkig kennis
willen nemen van de levens van Sri Aurobindo en Mirra
Alfassa. De titel is dan ook wat misleidend. De toon van
de teksten is vaak nogal belerend, wat soms onaangenaam
overkomt op een lezer. Voor mensen die niets van integrale yoga afweten, zal dit boek nog wel wat diepgang bieden,
maar iemand die wat meer weet blijft ietwat onbevredigd
achter met al die weetjes. Na lezing zal hij iets hebben van:
‘Was dit het nu?’
Het feit dat de schrijfster helemaal niets van haar eigen
ervaringen vertelt, maar wel haar eigen biografie door het
geheel heen weeft, komt vreemd over, evenals haar tekeningen die los van de tekst lijken te staan.
Voor de lezer die weinig eisen stelt zijn dit aardige boekjes.
Het Frans is vlot en gemakkelijk te lezen.
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Het Honingbos
Tekst: Sunya de la Terra

Wie een wandeling wil maken
vanuit Lichtmaterie en vanuit de hoofdingang rechtsaf
gaat, komt als vanzelf in het
Honingbos terecht.
Vanwaar de naam Honingbos?
Er is geen honing te zien en er
is ook geen honingboom. De
naam is aan de plek daar gegeven vanwege de zoetheid en
de zachtheid die daar is. Het is
een vibratie die er kan worden
ervaren voor wie er voor open
staat.
Vele goti’s merken ook wel iets
bijzonders in het Honingbos,
maar dan hebben ze het
vooral over stilte. Die is daar
meestal niet, althans niet aan
de oppervlakte. Want al is het
Honingbos van de weg naar
Rucphen gescheiden door een
dikke Groenwal, toch is het
drukke verkeer heel duidelijk te horen.
Als iemand het Honingbos binnen
komt, valt als eerste de ruimte op
die er is. Vanaf de Seringenlaan is
het Heideveld al te zien, met lokkende kleuren en vele soorten groen
van verschillende boomsoorten
die daar zijn. Echter, eerst komt
er een bankje, dat staat op een terrasje bij de Liriodendron tulipifera, een
boom die vele jaren geleden vanaf

terras met Liriodendron en bankje
liriodendronbloem

de Lindelaan-Zuid is verplant
naar deze plek. Hij staat er
heel mooi bij en heeft de verplanting goed doorstaan. Hij
is er bijna aan toe om te gaan
bloeien. Zijn familielid achter
in het Honingbos, vertoevend
bij de Magnolialaan, heeft dit
jaar voor het eerst gebloeid.
Een heel evenement.
Liriodendron tulipifera is geen
vluggertje met de bloei. Pas na
twintig jaar krijgt hij er zin in.
En kijk, dit jaar is het dan gebeurd. Eén bloem heeft hij gemaakt. Wie weet, volgen er in
2011 meer. Dan kan iedereen
zich verheugen in zijn eivormige bloemen, die een symbool
zouden kunnen zijn van de cellen die meer waar worden en
gevat zijn in dit lila eierkelkje.
Dit nucleair eierkelkje kan deze
lila cellen bevatten.
Na even gerust te hebben en het
mooie glimmende blad met de typisch
rechte onderkant van de Liriodendron
te hebben bekeken, gaat de wandeling
verder. Wat dan opvalt is de prachtige
rode beuk, Fagus sylvatica ‘Purpurea’,
die daar als een vurige bal tussen altijdgroene naaldbomen prijkt. Hij is
jaren geleden van zijn top ontdaan
en is nu geworden tot een rode ronde reus die een sierraad is voor het
21

de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 1, januari 2011

Honingbos. Hij is de moeite waard
om even van dichtbij te kijken. Zijn
takken reiken helemaal tot op de
grond, want een beuk houdt niet van
zon op zijn stam.

Fagus sylvatica ‘Purpurea’

winter in het Honingbos
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Hij verbeeldt het leven, de levenskracht die stroomt door alle delen
van het lichaam dat het Honingbos is,
zodat het vitale lichaam gezond blijft
van top tot teen.

In de wintertijd is het Honingbos een
bos van heel helder warm licht, waar
de zoete zachtheid van de winterzon
alles in een bijzonder goudachtig licht
hult. De zon is als een beschermende
mantel die het Honingbos beschermt.
De silhouetten van de struiken zijn
een lust voor het oog, ze zorgen voor
harmonische composities van takken, verdord kleurrijk blad, maar de
zachte streling van het licht over de
kleurrijke aarde geeft een gevoel van
tintelend vuur, dat stil en verborgen
brandt in de regionen waar niemand
een vermoeden van heeft.
Dan, in augustus wordt het oog geboeid door de paars kleurende heide
die midden in Honingbos gelegen
is. Een spel van kleuren dat speelt
met lichtpaars, donkerpaars, donker-
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groen, lichtgroen, alle soorten groen
vol leven en licht. Wanneer de wandelaar zich zet op het bankje onder
de oude kastanjeboom (Castanea sativa) droomt hij weg in een wereld
van zachte paarsen met heidegroen
en lila tinten, van groene bossen met
de meest lichtende zachttrillende
zonplekken tot donkergroene schaduwen. Een kleine korte droom, die
hier misschien tot werkelijkheid kan
worden?
Als hij zijn ogen weer open doet, ziet
hij iets leuks dartelen door de heide.
Wat zou dat zijn? Hij wordt er werkelijk heen getrokken, zo fascinerend
is het spel van dit witte wolkje in de
heide. Wie is dat? Waar gaat hij heen?
Wie draaft er door het heideveld als
was het een zwaargewicht in een tropisch oerwoud?
Ja zeker, het is de Olifant, stappend
door hoge heideplanten, zich al

trompetterend voortbewegend in
het zachte paars dat overstroomd is
met zonlicht. Hij danst als het ware
naar de Sequoiadendron giganteum, de
mammoetboom, ontstaan in de
Krijtperiode, 70 miljoen jaar geleden. Deze boom kan 5000 jaar oud
worden, een respectabele leeftijd.
Dat vindt de Olifant ook, hij danst in
galop dwars door de heide naar deze
boom, die hem zeer lief is. Hij kijkt er
de gehele dag op uit. De koninklijke
waardigheid van de Sequoiadendron imponeert de Olifant, hoewel hij zelf
ook van een ras is van edel bloed.
Want zijn Sterkte is er om de grootste
barrières te breken die de mens kan
ontmoeten op zijn pad van ontwikkeling van de materie.
Deze twee krachten zijn broodnodig
in het hele leven van de mens die zich
waagt in de diepste grotten van de
materie van zijn lichaam.

Het hele Honingbos is vol van deze
elementen en krachten, die mensen
vooruit helpen als ze in alle oprechtheid verlangen naar een nieuw leven.
Vol van de zoetheid en zachtheid van
het Honingbos, met zijn eierkelkjes,
levenskrachten, zijn koninklijke waardigheid, krachtige sterkte en nog zo
wat meer.
Het Honingbos is niet zomaar iets.
Het is een wegwijzer voor een ieder
die zijn vitale leven op orde wil laten
brengen door het lila.
De wandelaar loopt langzaam en nog
dromend om zich heen kijkend terug
naar Lichtmaterie, het Huis waar het
Lila woont. De lila, in zijn eenheid
van geest en materie, dromend van
een toekomst die constant in het teken staat van het lila licht.
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Tekst: moderedactie

Jean Paul Gaultier
Het korset zal van daaruit ook later
het symbool worden van zijn toekomstige label. Bovendien geeft het
al de aanzet tot zijn latere uitingen in
vele mode-ontwerpen, die sterk sadomasochistisch getint zijn.

Kind en korset
Jean Paul Gaultier wordt als
enig kind geboren op 24 april 1952
in Arcueil in de Val de Marne in een
middenklasse gezin. Zijn vader is accountant, zijn moeder werkt in de horeca als caissière. Al op jonge leeftijd
is hij meer geïnteresseerd in mode dan
in bijvoorbeeld sport of andere zaken
waar jonge kinderen zich graag mee
bezig houden. Hij spijbelt veel om
bij zijn grootmoeder Marie Garrabe
te kunnen zijn; zij heeft een schoonheidssalon en leest tarotkaarten. Hij
luistert graag naar de roddels van de
vrouwen die zijn grootmoeder bezoeken en ondertussen tekent hij denkbeeldige modecollecties. Hij gebruikt
haar teddybeer als zijn eerste model
om die aan te kleden. Als hij 6 jaar
is, vindt hij in de kofferbak van zijn
grootmoeder’s auto enkele korsetten.
Deze ervaring maakt grote indruk op
hem. Het ingesnoerd zijn van het lichaam zal hem altijd bijblijven. Het
beeld staat ingegrift in zijn lichaamsmaterie en het wordt voortdurend
naar voren geschoven bij alles wat hij
in zijn latere leven zal ondernemen.
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Zijn grootmoeder is de enige die
hem aanmoedigt om verder te gaan
met het tekenen en schetsen van kleding, een tijdsbesteding die door zijn
ouders als zeer onmannelijk wordt
omschreven. Als hij op school wordt
betrapt met één van zijn schetsen van
de showgirls van de Folies Bergère
en hij deze tekening als straf op zijn
rug moet spelden, maakt dit hem
echter alleen maar meer bewust van
zijn talenten. Op zijn 15e heeft al hij
schetsen gemaakt voor een kinder-

kledingcollectie. Na het zien van de
film Falbalas van Jacques Becker staat
zijn besluit vast, hij gaat verder met
het couturevak. Deze film verhaalt de
liefdesgeschiedenis van een meisje,
dat hopeloos verliefd wordt op een
vriend van haar toekomstige man.
Deze vriend is couturier, een Don
Juán. Hij verleidt haar maar vindt zijn
couturewerk belangrijker en wil niet
met haar trouwen. Zij vervalt in zware depressies en wordt gek.
Vorming
Jean Paul Gaultier volgt geen
formele opleiding in de mode, maar
gaat wel verder met het tekenen en
schetsen en stuurt deze ontwerpen
op naar bekende stylisten. Als hij 18
jaar is, wordt hij ontdekt door Pierre
Cardin die hem wel als talentvol ziet.
Hij wordt aangenomen als zijn assistent. Hij werkt twee jaar voor Cardin,
vervolgens een jaar bij Jacques Esterel
en Jean Patou. Tijdens het dienstverband bij Patou ziet hij dat modellen
zware banden om hun lijf dragen om
hun borsten weg te drukken en platter te maken. Dit was de gebruikelijke
manier om het vrouwenlichaam zo
te vormen, dat het kledingstuk vervolgens daarop ontworpen kan gaan
worden. Op die manier kan dan het
lichaam naar wens worden gevormd,
de vrouwen worden eenvoudigweg
in een korset geperst. Hij kan daaraan wel zien, dat er in de mode geen
grenzen zijn en alles mogelijk is. Dat
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wordt zijn uitgangspunt voor zijn toekomstige creaties, waarin het korset
centraal staat. Het is voor hem een
aanzet voor het zodanig bewerken
van kleding, dat het korset daar heel
vaak een belangrijk onderdeel van
vormt. Hij kan daarmee nog een extra
accent leggen om vrouwelijke vormen
aan te zetten zoals hij ze in zijn verbeelding ziet.

Dita Von Teese
in ‘korsetjurk’ van JP Gaultier

Zelf wordt hij echter niet aangetrokken door vrouwen, maar door mannen. Dit geeft een extra wrange dimensie aan zijn kledingontwerpen,
waarbij vaak geheel voorbij wordt
gegaan aan het vrouwelijke element.
Zijn mode is eerder keihard dan vrouwelijk, met sterk sadomasochistische
trekken. IJzer, staal, haken en ogen,
laarzen, baleinachtige jasjes en jurken
die op korsetten lijken zijn normaal.
Dit alles neemt echter niet weg dat hij
een heel goede kleermaker is, vooral
te zien aan het zwarte korsetachtige
jurkje dat door zijn lievelingsmodel
Dita Von Teese is gelanceerd. Het is
een jurkje met een korset erin verwerkt. Het borststuk ervan is van
lakleer. Het onderste gedeelte van
het korset bestaat uit een heel knappe
compositie van repen zwart krokodillenleer omgeven door satijn en fluweel in dezelfde soort kleur. De rok is
gemaakt van crêpestof, en is helemaal
afgezet met satijn in visgraatmotief.
Dita Von Teese fungeert in feite als de
muze van Jean Paul Gaultier. Zij voelt
zich buitengewoon goed in zijn typisch sadomasochistische ontwerpen
en kan de mannen die aanwezig zijn
bij de modeshows heel goed bespelen
in deze outfit. Zij is daar de sadomasochistische meesteres die mannen
uitdaagt en dwingt tot gehoorzaamheid, terwijl haar torso in een soort
zwartlederen bandage is verpakt.
In 1974 keert Gaultier terug naar
Cardin en deze stuurt hem naar de
Filippijnse hoofdstad Manilla om
in dat land de boetiek van Cardin
te beheren en de collectie voor de
Amerikaanse markt te ontwerpen.
Hij ontdekt dat het in de haute-couturewereld toch te doen is in Parijs,
en keert na twee jaar keert weer terug
naar Frankrijk.

Starten met een korset
Francis Menuge, de man die
Gaultier beschrijft als de liefde van
zijn leven, geeft Jean Paul financiële
hulp om verder te komen met zijn
modecarrière. Veel is er niet bekend
over hun verhouding die al niet meer
bestond toen Jean Paul werkelijk beroemd werd. Deze liefde eindigt ook
triest: Francis sterft in 1989 aan AIDS.
Met de geldelijke steun van Francis
brengt Jean Paul in 1976 de eerste modecollectie voor vrouwen uit onder
zijn eigen naam. Hij hoopte hiermee
grenzen te doorbreken en bekend
te worden. Maar de collectie brengt
niet het gewenste succes. Gaultier
overweegt om het bijltje erbij neer
te gooien. Echter, het Japanse Huis
Kashiyama biedt hem dan de mogelijkheid om onder zijn eigen naam
zowel een collectie mannen- als vrouwenkleding te ontwerpen. Dit zorgt
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voor zijn doorbraak en hij raakt bekend in de modewereld. Zijn visie op
mode begint zich verder te ontwikkelen onder invloed van het korset, dat
ingegrift zit in zijn lichaamsmaterie.
Hij is helemaal doordrenkt van dit
idee en steeds meer wordt zichtbaar
hoe hij door die onderbewuste gedachte van het korset geprest wordt
zich af te zetten tegen de tot dan toe
geldende regels van de haute couture.
Het korset wordt het centrale punt
waarmee Jean Paul Gaultier gaat werken. Hij wordt door het korset gedreven en hij zit heel erg vast aan deze
materiële gedachte, waarbij sadomasochistische seks een grote rol speelt.
Massale aandacht voor zijn ontwerpen ontstaat als hij voor Madonna en
haar ‘Blonde Ambition Tour’ in 1990
de kostuums, waaronder de beroemde conische beha, ontwerpt. Later zal
hij voor Madonna ook de kostuums
ontwerpen voor haar tournee’s van
2001 en 2006, die dezelfde sterke
sadomasochistische inslag hebben.
Deze kleding is gemaakt van mooie
stoffen, maar is eerder ruw en agressief, uitdagend.
Mannenmode
Begin jaren tachtig, als hij zelf
niets kan vinden dat prettig is om te
dragen, komt er als vanzelfsprekend
een mannenlijn. Hij heeft al bemerkt
dat mannen zijn damesjassen kopen
vanwege de ongebruikelijke materialen die hij hiervoor gebruikt. Er komt
een traditionele mannelijke kledinglijn met klassiekers als de marineblazer, de visserstrui en de rok voor
mannen.
Hij ziet graag vrouwen zowel als
mannen op een verknipte wijze: ze
moeten zowel mannelijke als vrouwelijk kenmerken vertonen. Dit is niet
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zo vreemd, omdat Jean Paul Gaultier
zelf in verwarring is over zijn sekse.
Als hij iedereen androgyn maakt, is
er niets aan de hand. Zijn seksuele en
vooral sadomasochistische tendensen
zorgen er voor, dat er een kleding
ontstaat die vaak heel gekunsteld aandoet en als zodanig lang niet iedereen
zal aanspreken. De kleding doet een
beroep op de vele onderbewuste verlangens en begeerten van de mens.
Ze is echter wel heel snel herkenbaar,
juist omdat het zulke opvallende en
extreem lichaamsafwijzende kleding is. Vormen dienen alleen om de
zienswijze op vormen van Gaultier
uit te drukken. Alleen mensen die dezelfde instelling hebben als Jean Paul
Gaultier, zullen deze kleding uitkiezen voor zichzelf. Typerend voor zijn
collecties zijn de navy look (zeemanskleding), kilts en ook veel schotse
ruiten.
Veel van zijn collecties zijn gebaseerd
op straatmode, met een nadruk op de
populaire cultuur. Hij krijgt inspiratie door o.a. voortdurend televisie en
soms verschillende programma’s tegelijk, te bekijken. De inspiratie komt
dus nooit vanuit hem zelf, maar moet
van buitenaf komen. Als wat hij ziet,
hem raakt in zijn onderbewuste dromen, kan hij gaan ontwerpen. Er is
geen inspiratie die de dingen wat naar
een hoger plan tilt. Hij werkt alles uit
vanuit de onderbewuste wereld van
het korset.
Zijn succes groeit echter meer en
meer en Gaultier wordt gevraagd om
enkele films en shows aan te kleden.
Zo is er in 1985 de show ‘De Parade’
van choreograaf Regine Chopinot.
Het blijkt een mijlpaal in de geschiedenis van dans en mode. Zijn aankleding van de sciencefictionfilm The
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Fifth Element (1997), inclusief de
ontwerpen voor 900 figuranten, worden als vernieuwend en spraakmakend beschouwd.
Dat hij zo succesvol is met zijn modelijnen zegt natuurlijk een heleboel
over de instelling van de mensheid in
het algemeen.
In 1988 breidt Gaultier zijn collecties
uit met een goedkopere lijn - Junior
Gaultier - gericht op een jongere
markt en met een sterk nautische invloed. Deze nautische invloed komt
later in meer collecties terug. En in
1993 opent hij zijn eigen modehuis.
De eerste haute couture collectie van
zijn hand komt in 1997, en heel ongebruikelijk, hij laat dan zowel een mannen- als een vrouwencollectie zien. In
een interview geeft hij aan dat hij is
voor gelijkheid van man en vrouw. Als
er couture is voor de vrouw, waarom
dan ook niet voor de man? In feite
zegt hij dat om zijn gesplitste geaardheid te showen. Gaultier weet dit zelf
niet, maar zijn uitspraken zijn niet
gebaseerd op redelijkheid. Gelijkheid
voor man en vrouw is een idee van
het verstand. Hij wordt echter niet
geleid door zijn verstand, maar door
de ontevredenheid met het mannelijke bestaan en de chaos die er heerst in
zijn onderbewuste materie. Zijn ontwerpen zijn dan ook niet gebaseerd
op een creatieve impuls vanuit het
mentaal, maar zij zijn producten van
zijn onderbewuste verlangens.
Dat daar ook veel geld mee is te verdienen, is voor hem een groot geluk.
Hij kan zich daardoor permitteren
provocerend bezig te zijn, want dat
wordt helemaal geaccepteerd door
zijn klantenkring.
Ondertussen heeft Gaultier zich ook
bezig gehouden met een lijn voor babies en kinderen.

Parfums en meubelen
Ondertussen doet Gaultier allerlei werk rondom zijn mode-ontwerpersvak. Zo was hij rond 1993
een tijdje televisiepresentator van het
van oorsprong Britse programma
Eurotrash.
Als voorproefje in de samenwerking
met het Franse meubelbedrijf Roche
Bobois, wordt hij in 2010 gevraagd
om de ELLE decorsuite bovenop
het architectuurmuseum in Parijs van
een nieuwe inrichting te voorzien. Na
Christian Lacroix en Martin Margiela
is J.P. Gaultier de derde ontwerper die
het 220 m² grote appartement tegenover de Eiffeltoren mag inrichten. Er
zijn aspecten terug te vinden die J.P.
Gaultier ook in zijn modecollecties
gebruikt, zo zijn o.a. de beroemde
Bretonse strepen terug te vinden in
de hal en de salon.
Hij ontwierp deze meubelen voor
de meubelfabriek Roche Bobois in
een heel strakke stijl, voornamelijk in
zwartwit met velerlei motieven, vaak
duizeligmakend. Hijzelf komt meestal ook voor in de vorm van een foto
die als wanddecoratie fungeert.
Daarnaast maakte hij flesjes voor zijn
parfums in de vorm van een korset.
Dat was opvallend, want parfums
werden nooit op een dergelijke manier aangeboden. De ontwerpen komen echter helemaal overeen met
de manier waarop Gaultier leeft. Hij
besteedt ook bijzonder veel aandacht
aan de flesjes, ze zijn vaak bijzonder
kleurig uitgevoerd, of handgeschilderd. Ze liggen ook goed in de hand,
omdat een lichaam in een korset een
ronding heeft in de taille, waardoor
het flesje niet snel uit de hand zal vallen.
Zijn eerste parfum voor vrouwen is
Classique en werd in 1993 geïntro27
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duceerd. Twee jaar later volgde een
mannenparfum Le Mâle. Gelijkheid
moet er zijn, volgens Gaultier. Beide
parfumgeuren zijn erg succesvol en
worden wereldwijd verkocht. In 2005
komt er dan een uniseks-parfum, of
zoals Gaultier het beschrijft, ‘een
geur voor de mensheid Gaultier 2,’
uitgesproken als ‘Gaultier tot de
tweede macht’. Zo brengt hij mannen
en vrouwen voor zichzelf ook samen, zogenaamd onder een noemer
van eenheid, die toch de verdeeldheid
blijft. Want de tweede macht stelt niet
de eenheid voor die hij voorwendt
met een uniseksparfum. Echter,
hij maakt zichzelf wijs dat het heel
mooi is om mannen en vrouwen op
één hoop te gooien, omdat dit goed
overeenkomt met zijn onderbewuste
droom: hij wil graag man en vrouw
tegelijkertijd zijn.
Stijl
Zijn ontwerpen hebben de
Parijse modewereld aardig door elkaar geschud. Hij wordt door kenners gezien als de meest avant-gardistische modeontwerper van deze tijd.
Zo wordt hij o.a. de beeldenstormer
van de mode en de prins van perversiteit genoemd. Hij brengt kitsch en
straatmode in zijn ontwerpen vanuit
een onderbewuste gedachte. Deze
modellen zijn geënt op seksdromen
over het androgyne leven, vaak met
de sterk sadomasochistische trekken
die hij zelf vertoont. Deze ontwerpen
zijn alleen draagbaar voor liefhebbers
van dit soort mode. Het is kleding die
mensen een zicht geeft op de mentaal fysiek materiële wereld van Jean
Paul Gaultier. Aangezien dit meestal
verborgen moet blijven, vergt dit enige aanpassing bij de liefhebbers van
mode. De mentale idee over schoonheid moet wat naar de onderbewuste
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regionen afdalen, om te kunnen zeggen dat dit werkelijk mooi is. Maar
alles went, en als iedereen zegt dat
het prachtig is, wie zal daartegen protesteren? Meestal loopt iedereen toch
mee met de opinie van de meest invloedrijke modekenners.
Het is voor hem de uitdaging om
de bekende wat meer op mentale
schoonheid gerichte presentaties op
de catwalk te doorbreken. Hij negeert
de stereotiepe vrouwelijkheid die tot
dan toe gebruikelijk is, en blijft zich
baseren op het onderbewuste korsettenbeeld wat er bestaat in zijn lichaamsmoleculen. Zo veroorzaakt hij
een schok in de modewereld door in
zijn shows gebruik te maken van onconventionele modellen, zoals oudere
mannen, dikke vrouwen met vetrollen
en modellen die stevig getatoeëerd
zijn. Ook blijft hij vasthouden aan het
door elkaar gooien van mannelijke en
vrouwelijke elementen in zijn kleding.
Hijzelf verklaart dat door te zeggen:
„Ik heb me nooit echt druk gemaakt
over wat het mode-ideaal was. Er zijn
verschillende soorten van schoonheid
en ik probeer altijd om dit te laten
zien.” Hij denkt dus dat hij verschillende soorten schoonheid laat zien.
Dat is een drogbeeld dat hij heeft,
want in zijn mode laat hij zien dat hijzelf maar één soort schoonheid kent:
die van de sadomasochistische seks in
een wereld van chaos tussen het man
en vrouw zijn. Deze houding brengt
hem zowel kritiek als een enorme populariteit.
Zijn shows worden gehouden in een
omgebouwd slachthuis dat als amfitheater wordt gebruikt, even buiten
Parijs. Dit zijn uitgebreide mediagebeurtenissen, waarvan de toegangskaartjes zeer gewild zijn. Zelfs beroemdheden die niet direct met mode

geassocieerd zijn, zoals de acteur Jack
Nicholson, regisseur Roman Polanski
en zangeres Grace Jones komen graag
naar deze evenementen. Dit zegt natuurlijk iets over de voorkeuren van
deze beroemdheden. Gaultier heeft
er plezier in om de mode op zijn onderbewuste wijze te parodiëren en
hij heeft ook graag de lachers op zijn
hand. Hij gedraagt zich als een dwaas
op de catwalk, soms op een ijsje zuigend, terwijl hij aan de andere kant
een scherpzinnige zakenman is.
Veel van zijn ontwerpen zijn opgenomen in het Metropolitan
Museum of Art in New York City,
het Gemeentemuseum in Den Haag,
en het Musee du Mode et du Textile
(mode museum) in Parijs.
Voor zijn herfst-winter collectie
2010/2011 was hij geïntrigeerd door
het debat dat in Frankrijk is geweest
over ‘identité nationale’. In deze collectie wil hij tot uitdrukking brengen
dat ieder mens ergens van afkomstig
is, dat iedereen verschillende wortels
heeft, maar dat we als mens tegelijkertijd allemaal deel uit maken van de
dezelfde stam: die van de mensheid
en dat we allemaal trots moeten zijn
op wie we zijn.
Stofgebruik
Zijn materiaalgebruik is opvallend. Vooral omdat hij stoffen
gebruikt op een andere manier dan
gebruikelijk. Zo ontwerpt hij tuinbroeken van chiffon, een lichte sterke
gaasachtige transparante stof die
doorgaans voor avondkleding wordt
gebruikt. Oorspronkelijk werd chiffon van zijde gemaakt, tegenwoordig
ook van kunststof en katoen. Maar
ook onconventionele vezels zoals
neopreen (synthetische rubber), multigekleurde Lycra, vinyl en leer wordt
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door hem gebruikt. Leer is heel geliefd bij mensen met sadomasochistische inslag, terwijl het ook een zeer
sexy gevoel geeft bij het dragen ervan. Iedere leersoort geeft daarbij een
andere vibratie aan de drager door.
Er is o.a. door hem een exclusieve
100% recyclebare schoen ontworpen
voor het Braziliaanse schoenenmerk
Melissa. Een gekleurde plastic sandaal, met een 10cm hoge stilettohak.
Hermès
Ondanks de positieve kritieken
en hoge eisen waar zijn ontwerpen
aan voldoen, blijven de inkomsten
van zijn modehuis veel lager dan van
de andere modehuizen. Een verrassende financiering van het Huis Jean
Paul Gaultier vindt plaats in 1999.
Hermès, het Franse klassieke modehuis dat vooral bekend staat door
zijn liefde voor de paardensport, lederwaren, sjaals en juwelen, neemt
een belang van 35% in het modehuis
van Gaultier. Een flinke financiële
injectie die het mogelijk maakt om
fors uit te breiden en zijn aandeel
in de internationale zakenwereld te
laten toenemen. In 2003 wordt J.P.
Gaultier zelf hoofdontwerper van
het Huis Hèrmes en lanceert een
Hèrmes-kledinglijn. Voor het eerst in
vijfentwintig jaar brengt Gaultier een
collectie uit onder een andere naam
dan die van hemzelf. In 2011 zal deze
samenwerking worden beëindigd en
zal hij zich meer gaan richten op zijn
eigen projecten.
Lingerie ontwerpen vanuit
DNA-molecuul
In 2010 gaat Gaultier een nieuwe collectie met 27 items maken voor het
luxe Italiaanse lingeriemerk La Perla.
Volgens Gaultier vraagt dit geen
grote aanpassing, want zoals hijzelf
30

zegt: „Lingerie is een onderdeel van
mijn erfgoed, mijn DNA.” Dat klopt
ook wel met de waarnemingen vanuit
de lilaca. Want het DNA-molecuul
maakt nu juist deel uit van een onderbewust repeterend moleculair systeem. Een systeem dat vooral gelieerd
is met seks. Het is dus niet zo gek
dat Gaultier een tweejarig contract
met deze lingerieketen afsluit. Dit
soort collecties zijn hem op het lijf
geschreven. In het voorjaar van 2011
wordt waarschijnlijk ook nog een speciale collectie met badkleding gelanceerd. Tot nu toe had de ontwerper
nog nooit een officiële lingerielijn
uitgebracht
Aids
In 1990 overlijdt zijn grote liefde
Francis Menuge aan de gevolgen van
aids. Sindsdien is Gaultier betrokken
in de strijd tegen deze ziekte. In juni
2010 ontvangt hij hiervoor als eerste
de amfAR (American Foundation for
aids Research) Inspiration Award.
Voor de campagne ‘BornFree HIV’
van de Global Fund organisatie, heeft
hij in dit zelfde jaar een exclusief
T-shirt ontworpen. Dit T-shirt wordt
slechts in een gelimiteerde oplage
aangeboden. Carla Bruni-Sarkozy,
Frankrijks eerste dame, vrouw van
de president Sarkozy en ambassadeur
van deze organisatie, ondersteunt
deze actie en showt het model op
haar eigen elegante wijze. Doel van
deze actie is dat de mensen die dit
T-shirt dragen, iedereen willen aansporen om de financiering van het
Global Fund voort te zetten.
Of dit alles meewerkt aan het bestrijden van aids is de vraag. Want door
bijeenbrengen van geld zal maar weinig kunnen gebeuren. Het zou meer
toekomstperspectief bieden als mensen wilden bekijken waardoor deze
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ziekte in de kern wordt veroorzaakt.
Want fenomenen bestrijden kan iets
helpen, maar dit neemt de bron van
aids niet weg.
Wie is Jean Paul Gaultier?
Hij leeft in een onderbewuste
of onbewuste wereld vol seks en sadomasochisme met als kernpunt een
korset. Zelfs het ijsje dat hij zuigt
op de catwalk is een sexy uiting.
Natuurlijk vinden mensen dat leuk, ze
herkennen daarin veel van hun eigen
onderbewuste verlangens.
Omdat hij zo vanuit het onderbewuste leeft, heeft hij een heel intuïtieve
neus voor geld verdienen. Daardoor
redt hij het ook steeds weer met zijn
modehuis. Hij is een handige zakenman, die zichzelf graag verhuurt om
te ontwerpen, zodat hij geld kan verdienen voor zijn eigen mode-ontwerpen. Hij provoceert met zijn openhartige opvattingen over zijn man
en vrouw zijn, over zijn agressieve
inslag, en zijn grove humor.
Hij heeft zich natuurlijk een eigen stijl
aangemeten met zijn geblondeerde
haar, zijn marineblauwe truitje met de
Bretonse strepen, zijn rokjes en zijn
homoseksualiteit. Aan het eten van
zijn ijsje ziet men ook de grofheid van
leven van Gaultier, een grofheid die
hij handig verbergt onder een meesterschap met de naald.
Zijn held is Yves Saint Laurent, maar
dat is alleen vanwege hun seksuele
verwantschap. Want qua ontwerpen
en schoonheid kan hij niet tippen aan
Saint Laurent, die veel meer creatief
was vanuit zijn mentaal.
Hij blijft de eenzame, die zijn grote
liefde heeft verloren. Hij blijft hunkeren naar een leven vol seks, dat hij alleen kan uiten in zijn kleding die daar
helemaal op is gebaseerd. Hij blijft

verlangen naar een ander en blijft in
het ongewisse of hij nu een man of
een vrouw wil zijn.
Door deze oppervlakkige levensstijl
zal Jean Paul Gaultier niet zo snel
vinden wat hij eigenlijk zoekt: de
vervulling van de eigen persoon, het
worden van zichzelf en het weten wie
hij is. Want dat is de worsteling waar
hij in verwikkeld is en waar hij niet
uitkomt.
Hij kan wel vinden dat iedereen van
dezelfde stam komt en dat we trots
moeten zijn op wie we zijn. Toch is
dat ook een heel onderbewust idee.
Want waarom zouden we trots moeten zijn op mensen, die zo zijn zoals
ze zijn, vol begeerten en seks?
De vraag die een mens zich zou kunnen stellen is alleen: zo ben ik dus, wil
ik zo blijven? Dat zou een zeer goede
mogelijkheid zijn om te ontdekken,
dat de mens niet het eindpunt is van
de evolutie. Dat er meer mogelijk is.
Dat ligt echter niet binnen het beeld
van Jean Paul Gaultier. Hij heeft zijn
eigen charme en daar spiegelen veel
mensen zich aan. Zo blijft hij dan bekend en beroemd vanwege zijn kleermakerschap. Dat is terecht want hij is
en blijft een heel goede kleermaker.

31

de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 1, januari 2011

In de zevende hemel
Evangelische Omroep
tv-programma ‘7th Heaven’
familieserie
Tekst: W.W.J. de Baaij

7th Heaven
when I see their happy faces smilin’ back at me
7th heaven
I know there is no greater feelin’ than the love of a family
Where can you go when the world don’t treat you right?
The answer is home, that’s the one place you’ll find
7th heaven.
Vrolijke klanken vanuit de tv
stromen de kamer binnen als ik
op het einde van de middag om 16.30
uur afstem op 7th Heaven, de familieserie van de Evangelische Omroep.
Het is een wijsje dat in mijn hoofd
gaat zitten, regelmatig loop ik het
overdag te neuriën .....the answer is
ho-home.......
Weliswaar is deze vrolijke familieserie
in de herhaling - in Amerika werd de
serie voor het eerst in 1996 uitgezonden - maar dat deert mij niet, ik vind
het nog steeds even mooi. Want wat
zijn ze toch leuk, de familie Camden!
De vader, Eric is dominee maar dan
eentje met een jongensachtig uiterlijk. Zijn vrouw heet Annie en is
huisvrouw. Ze hebben vijf kinderen:
Matt is 19, Mary 17, Lucy 15, Simon
12, Ruthie 6 en de hond heet Happy.
Later komt er nog een tweeling bij,
Sam en David.
Vader bereidt preken voor, brengt
oude vrouwtjes die geen vervoer
hebben naar de markt, doet echtparentherapie; hij is dus eigenlijk meer
een maatschappelijk werker.
32
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Moeder runt het gezin, ze is vriendelijk maar kan ook goed boos zijn. En
waar ter wereld vind je een moeder
die per se alleen boodschappen wil
doen omdat ze dan boven haar winkelkarretje zo lekker weg kan dromen
over hoe ze straks weer allemaal samen gezellig aan tafel zitten of hoe zij
voor de allereerste keer kookte voor
de jongen die later haar man werd......?
Matt heeft veel vriendinnetjes maar
alles blijft altijd in het keurige, we zien
nooit meer dan een zoen. Mary is een
fanatiek basketbalster.
Iedereen heeft olijke sympathieke gezichten. Dat is al een reden waarom
ik er graag naar kijk; en ook als ik opzoek hoe de ouders en de kinderen er
na jaren nu uitzien, dan vind ik hen
allemaal nog steeds sympathiek.
Elke aflevering is afzonderlijk te
bekijken, ook wel zo prettig,
want ik ben niet elke dag om 16.30
uur thuis. Er wordt steeds één thema
behandeld met een morele les erin.
Dat zijn doodgewone dagelijkse thema’s.
Zo legt vader Eric aan Ruthie uit,
waarom geweld-video-spelletjes niet
goed voor je zijn (je raakt eraan gewend en denkt dat moorden normaal
is).
Geweld op school. Eric wordt zelfs
een keer beschoten door een ontspoorde jongen van 12 jaar die hij wil
helpen, gelukkig was het maar een
schampschot.
Doping bij het sporten, een vriendin
van Mary gebruikt efedrine, waardoor
ze bijna overlijdt.
De vader van Annie wordt een half
jaar na de dood van zijn vrouw opnieuw verliefd en Annie heeft daar
grote moeite mee.
Ruthie krijgt straf omdat ze getekend
heeft op het behang van haar kamer

en roept ,,ik haat je” tegen haar moeder. De les van moeder is dat je dit
niet zo maar kunt zeggen; woorden
krijgen kracht als ze worden uitgesproken en kunnen andere mensen
kwetsen. Dan ben je er niet met even
,,sorry” te zeggen. ,,O, ik moet gewoon beter op mijn woorden letten,”
concludeert Ruthie dan. Er wordt ook
heel wat omhelsd elke aflevering.
Een vriendinnetje van Lucy dat thuis
geen aandacht krijgt, hoort bij de
Camden’s voortdurend ,,I love you”;
als zij dat thuis ook gaat doen, gaat
haar moeder dat zowaar ook tegen
haar zeggen.
En wat is er nu zo leuk aan dit
alles? Waarom ben ik er zo dol
op? Op het eerste oog is dit een leuk
gezin, ze worden nooit echt boos, ze
weten waar ze mee bezig zijn. De liefde straalt er van af. Ook bij de broers
en zussen onderling. Ze irriteren elkaar maar mogen elkaar ook. Iedereen
mag zijn gang gaan al is het binnen
grenzen (als Ruthie op het behang
van haar kamer tekent, moet ze het
zelf weer schoonmaken.) De kinderen zijn stuk voor stuk populair bij
leeftijdgenoten. Wat een goed nest!
Dat was bij ons thuis wel anders. Wij
zeiden nooit ,,I love you.” Elkaar omhelzen was niet de gewoonte; hoogstens kregen we een zoen als we jarig
waren; als er iets heel ergs was gebeurd waardoor ik moest huilen, nam
mijn moeder me wel in haar armen.
Er werd openlijk ruzie gemaakt, tussen mijn ouders, en als broers en zussen onderling, ik herinner me nog wel
dat ik een keer een pot met een geranium naar mijn broer gooide toen de
muziek te hard stond terwijl ik huiswerk wilde maken. Mijn nest voelde
eerder aan als koud, onzeker, vol
agressie.

En daarom smul ik er zo van, hier
is nu eens alles hoe het moet zijn.
Onvolmaaktheden mogen van mij
niet bestaan, wat er is, mag niet bestaan. Want dat ervaar ik allemaal als
negatief, zonder te weten wat deze
dingen werkelijk zijn. Dat mag ik allemaal nog gaan ontdekken in de lilaca.

Eric en Annie Campden

Ik ga nog eens verder kijken naar de
serie over die zevende hemel en het
gezinsleven en wat daar allemaal in
gebeurt.
En dan beginnen toch wel dingen op
te vallen. Want wat zitten die kinderen
elkaar dwars!
Als Matt een vriendinnetje op bezoek
heeft, staan Mary en Lucy daar zó
kwaad van te spreken, dat het vriendinnetje het niet meer ziet zitten en
het uitmaakt met Matt.
Ruthie is echt een gemeen krengetje. Ze zegt bijvoorbeeld: ,,Ik kan de
buurjongen niet luchten of zien, die
zou ik graag eens in elkaar slaan.”
Dat mag ze natuurlijk niet zeggen van
Mary want de normen van het christelijke gezin worden streng bewaakt,
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niet alleen door de ouders maar ook
door de kinderen. Ruthie mobiliseert
al haar broers en zussen om het eens
stevig uit te vechten met de buurjongen en ze vliegen met elkaar de buurkinderen aan.
Heel vaak kijken ze minachtend naar
elkaar, als de ander iets heeft gezegd
wat niet bevalt.
Ze liegen ook heel wat af om onder
de regels van de ouders uit te komen;
ze dekken elkaar ook maar als het opzetje niet lukt, worden ze weer vreselijk kwaad.

van de tweeling zwanger is. Ze snuffelen gewoon heel het huis door, omdat het huis van de kerk is en ze daar
dus recht op denken te hebben.
Ja, als ik het goed bekijk is er bijna
niemand een beetje blij of opgewekt.
Simon kijkt meestal wel opgewekt
omdat hij het nogal getroffen heeft
met zichzelf. En de hond kijkt altijd
goeiig. Voor de rest hebben ze vreselijke haast, zijn ze geïrriteerd, kunnen ze elkaar wel schieten, kortom,
bepaald geen blije gezichten. Is dit nu
de zevende hemel?

haar weer niet aanraken. Ook haar
minachtende blikken zijn niet van de
lucht. Eric verdraagt haar buien manmoedig. Hij is nog wel eens ontroerd
als er weer een moeilijke situatie goed
is opgelost.
Dus eigenlijk ziet het er allemaal niet
uit. Het bloed kruipt toch waar het
niet gaan kan. Ook de makers van de
serie zullen wel zijn opgegroeid in een
niet-volmaakt gezin, net zoals ik. En
hun ervaringen stoppen ze in de serie.
En ook al moet deze heel mooi lijken,
zij is het niet, want de werkelijkheid is
anders. Er is nog geen lichaamsmaterie ontwikkeld bij mensen die liefde
kan voelen voor anderen, of blijheid
om wat iemand meemaakt. In de
materie van elk mens zit de agressie,
het pesten, het vernederen, de haat.
En die komt eruit, in het gezinsleven
op de eerste plaats want daar hoef je
minder de schijn op te houden dan
daarbuiten.
Mijn kijken naar de serie is intussen wel een beetje aan het
veranderen, vandaag heb ik de tv
midden in een aflevering maar afgezet omdat buiten de zon verleidelijk
scheen en ik toch liever op het terras
buiten eet dan met mijn bordje voor
de tv.
De vraag voor mij is nu wel wanneer
ik mijn hang naar een niet-bestaand
fijn en mooi en goed gezinsleven wil
overgeven aan de tutorsuprolo en er
misschien ooit een echt gevoel voor
mijzelf en anderen zich kan gaan ontwikkelen.

Moeder Annie lacht haar dochter ook
uit als deze denkt dat ze er genadig
van af komt als ze iets heeft uitgevreten.
De dames van de kerk zijn ook een
pesterig stelletje. Ze dringen zich vreselijk op voor een bezoek als Annie
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En ook in de relatie kunnen Eric
en Annie er wat van. Zij is helemaal
de baas en laat hem alle hoeken van
de kamer zien. Als ze in haar zwangerschap heel veel zin heeft om te
vrijen, moet hij elk moment komen
opdraven; en een uur later mag hij
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Op de schop
Onverwacht groots zomeronderhoud
in de tuinen van de Pauwekroon

Tekst: B.T.L.M Laleman

Het zomeronderhoud in de tuinen van de Pauwekroon verloopt meestal
gestaag. Dit jaar niet. De aanleiding was een boterbloem die in een bloementuin stond waar deze niet paste. Na een kleine expeditie in die tuin
bleek het geen uitzondering te zijn. Er stond van alles wat er niet hoorde,
soms verborgen onder andere bloemen die er ook niet hoorden. Van het
een kwam het ander en voor we het wisten werden alle tuinen aan een
grondige onderhoudsbeurt onderworpen. Een onderzoek naar ordelijkheid, gemakzucht en versluieringstechnieken.
In de maanden juli en augustus van
het jaar 2010 werden we in onze gota
in de tuinen vergezeld door Sunya in
verband met het evalueren van het
onderzoeksysteem AO 5000 en Theo,
die normaal niet bij de onderzoeksafdeling van de tuinen hoort. Vergezeld
is niet het passende woord want we
werden letterlijk in hun kielzog meegetrokken. Een maand lang waren er
iedere dag goti’s in de tuinen, ook van
andere wetenschappelijke
afdelingen, en de tuinen

werden alle grondig onder handen
genomen. Dat was ook nodig. We
hadden er in onze verlengde winterslaap geen erg in gehad dat vele tuinen er verwaarloosd bij lagen. Zoals
een huis kan uitgeleefd zijn, zo waren
onze tuinen uitgeteerd en overwoekerd. Niets of bijna niets had nog
plek om te ademen, vele bodembedekkers verdoezelden de schraalheid
van de grond, mieren trof je overal
aan... Kortom de tuinen waren aan
een grote schoonmaak- en opknapbeurt toe. En dat leverde weer allerlei
onderzoeksresultaten voor de lilaca
op. Mooi meegenomen.
In de Ganzentuin werd de helft van
de pas verplante ooievaarsbekken opgepakt en verhuisd naar
de buurt van de Iepenheuvel en
vervangen door lavendelheide
(Andromeda polifolia), Verbena bonariensis en Echinacea purpurea. De eerste had
na wat omzwervingen een kuur ge-

daan in het hospitaal - een aparte tuin
waar verwaarloosde en zieke planten
weer worden opgekweekt -, de laatste twee zijn nieuw aangekocht. Ook
verschillende soorten helleborussen
en wolfsmelken werden aangeschaft
zodat er nieuw leven in het perk
kwam. De Lysimachia die van onze
slaperigheid gebruik had gemaakt om
overal lustig door te groeien moest
zonder pardon wijken, zowel in de
Ganzentuin als elders.
Het longkruid, de smeerwortel en de
Liriope muscari werden uit elkaar gehaald en vrij gezet. Het Pinetum - een
onderdeel van de Ganzentuin - werd
nagelopen op dode coniferen en zo
nodig werden die verwijderd of gehalveerd. Het werd ook uitgebreid
met nieuwe aankoop en naaldbomen
uit het bos. Zij vonden een plek waar
tot dan toe de hortensia’s hadden gestaan. Voor hen werd elders in een
andere tuin een plaatsje gevonden.
Alle planten die we wetens en willens
35
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op plaatsen hadden laten staan waar
ze niet hoorden, werden verwijderd.
Sommigen kregen een voorlopige
nieuwe stek in een pot, zodat ze later
bij een eventuele heraanleg van een
andere tuin nog van pas kunnen komen. Anderen werden gewoon weggegooid of verplant naar een plek
waar ze wel thuishoren. Ordelijkheid,
zorgen dat planten op een plek staan
waar ze horen, is kennelijk nog niet
zo ontwikkeld in ons mensdom.
Van de Ganzentuin ging het naar de
Wilde Tuin. Hier werd een deel volledig heraangelegd, aan de overkant
van het Hydrangeaperk en verderop
naar de vijver. De Wilde Tuin krijgt
hiermee een totaal ander aanzicht:
minder wild en meer aangekleed. Een
kaardebol en een korenbloem werden
hier gespaard voor het zaad. Naar de
vijver toe is een nieuwe paadje gekomen met een klein plantsoen met zilverschoon - hoge en lage soorten - en
een stenen zitplekje met één stoel. Het
plekje kreeg de naam ‘Zelfspiegeling’
en je kunt er even alleen zitten om het
onderzoek waar je mee bezig bent in
rust te kunnen beschouwen. Aan de rand van het
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Kaardebol

nieuwe Hydrangeaperk is een soort
glooiing ontstaan die later, misschien
met het vervolg van de heraanleg van
de Wilde tuin, een nieuwe beplanting
krijgt. Er werd ook Oxalis (klaverzuring) geplant die uit andere perkjes
kwam.
De nieuw ingezaaide wilde bloementuin die er in juli nog kleurig bijstond
met klaprozen en papavers veranderde in augustus in een eerder monotone gele symfonie van teunisbloemen, boerenwormkruid en
zonnebloemen. Van het deel
vóór de Spiegelkamer bleef
zelfs nauwelijks iets over.
Hierdoor kwam als vanzelf
naar voren om het hele aspect van
de Wilde Tuin eens onder de loep te
nemen. Wilde bloementuinen vragen,
in tegenstelling tot wat hun naam
doet vermoeden, veel onderhoud; je bent er ei-

genlijk altijd mee bezig en is hier nog
wel genoeg animo voor?
Aan de kant van het vijverterras is
een grote struik Chinese buxus, Ilex
crenata convexa, verplant met behulp
van de kniklader en veel handen. Het
was een hele bedoening en de manier
waarop de dingen liepen liet iemand
zich in gemoede afvragen of dit allemaal nog bij een gota hoorde. Wat
leverde dit aan onderzoeksgegevens
op?
Er bleek op dat moment weer eens
dat we vele struiken te dicht op elkaar
planten zodat ze helemaal niet tot
hun recht en volle wasdom kunnen
komen. En dat de Coprosma op een
dusdanig wijze was gesnoeid dat de
eigen aard van de plant niet meer was
te herkennen.
De Amerikaanse meidoorn had tijdens de zomer bruine randjes aan
zijn blad gekregen en niemand die
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wist wat er mee was, noch lilaïsch
noch anderszins. We onderzoeken dit
verder, vermits een lilacus geen genoegen neemt met een antwoord als
‘vorig jaar had hij dit ook al’.
Het voorste gedeelte van de Wilde
Tuin, bij de Zwanenvijver, was overwoekerd met weegbree en hazenpootjes. Weegbree is heel geschikt op
en langs wegen maar hoort niet zo
overvloedig in een tuin.
Rond de vijver werd grondig geschoond. Er bleek hier dat vele fijnere oeverplanten nergens meer waren
te bekennen. Wel in overvloed aanwezig was de heermoes en de mier.
Met die laatste waren we al vele malen
in aanraking geweest, getuige de bultjes op onderbenen of hoger, maar
geen enkel haar op ons toch wel suffe
hoofd had er bij stil gestaan dat hier
wel eens een remedie voor bestond.
Nu had zich telkens voorgedaan dat
als we op een plek met mieren zaten
te wieden, we die plek ijlings verlieten
en de troep de troep lieten. Weinig efficiënt tuinonderhoud is dat. Het onkruid kan zijn gang gaan en wat er wel
zou kunnen groeien aan kleurrijks of
liefelijks laat het afweten. Hier werd
actie op genomen door voortaan
overal in de gota mierenpoeder mee
te nemen. De manier waarop we dit
verzorgden is een verhaal apart en
kan nog op een andere moment uit
de doeken worden gedaan.
In de Moerastuin was het vooral
zaak de bodembedekkers, bloemen
en struiken een eigen plek te geven.
Hielden we soms zoveel van de akelei
dat we haar ongeregeld dwars door
de sedum lieten gaan? Mochten die
lelietjes-van-dalen niet eens wat worden ingetoomd? Wat deed de guldenroede tussen de papierberken? Wie

vond de Japanse kwee nog tussen de
geraniums en de brandnetel?
Ook het strookje tussen Moerastuin
en bamboe werd meegenomen ook
al hoort het strikt genomen niet bij
de tuinen. Reden hiervoor is dat het
een verloren gebied is; niemand kijkt
er naar om en als je het niet wat in de
gaten houdt komt alle troep zo je tuin
binnen.
De Moerastuin ontlokte iemand die
doorgaans niet van een kleintje vervaard is, het woord ‘heilloos’.
In de komende maanden kan deze
tuin onze speciale aandacht krijgen.
Er is inmiddels langs de rand bij
Zonne-energie een soort Pachysandra
geplant (de naam is nog op te zoeken) en tussen de lavendel en de pioenroos is nog plek over om iets substantieels te zetten in vervanging van
de Geranium pratense die het hier al te
bont maakt.
Van de Moerastuin bestond nog in
het geheel geen plattegrond. Drie studenten gaan hiermee bezig zodat het
voor ons duidelijk is wat er in deze
tuin hoort en wat niet. Voor mensen
die nog niet een begin gemaakt hebben met psychisch leven blijkt het
zeer nodig dat ze zich aan afspraken
houden en niet alles door elkaar laten
slingeren. De plattegronden, de gotalijst en de lijst met plantennamen
die alle vroeger zo zorgvuldig opgezet zijn, kunnen ons hier bij
helpen. We willen ze vanaf nu
ook ieder onderzoeksweekend
meenemen zodat de discussies
over ‘wat waar’ afnemen en we
meer tijd krijgen om te kijken wat
het specifieke karakter is van iedere
tuin en wat de bloemen ons kunnen
vertellen over zichzelf.

Het Fundament is een lilaïsch kunstwerk langs de oostkant van het huis
Lichtmaterie. Een deel ervan is een
gemetselde bloembak waarin lampen
staan in kunstige bronzen lotussen
en waar verder alleen blauwe bloemen groeien tussen blauwe steentjes.
Er is een begroeiing van Vinca minor,
blauwe oogjes, blauwe druifjes en
Veronica. Tijdens de zomergota van
2010 bleek nu dat we niet meer wisten hoe de ordening in dit perk was,
terwijl het nog zo beperkt in omvang
is. De Vinca staat bijvoorbeeld op een
strook van 15 cm langs het huis en
dient kort te worden gehouden, want
hij pakt nogal wat plek als je dat toelaat. De andere planten komen op
volgens het seizoen. Gele narcissen
en andere vegetatie horen er niet.
Het bleek nu dat dit perk ons in al
zijn simpelheid toonde dat we niet
wisten wat de orde of ordening hier
was. Hetzelfde gold voor de Theetuin
die dan weer een goed voorbeeld was
voor gasten die een rondleiding over
het terrein kregen om te laten zien
hoe een chaotisch mentaal zich in een
tuin uitdrukt. Ook daar was de ordening zoek.
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Op de Cornushoek stelden we
vast dat de heelblaadjes tussen de
Ceratostigma een plek aan het veroveren is. Omdat dit misschien wel leuk
staat tussen de blauwe Ceratostigma en
hij verder niet al te invasief is, laten
we die voorlopig staan. In ieder geval
scheelt het weer in het wieden want
op die plekken komt niets anders. Als
het niet bevalt, kan ze weer worden
verwijderd. Het is leuk als we zouden
gaan zien dat dit soort dingen geen
halszaak zijn, maar met de tijd en de
omstandigheden kunnen veranderen.
Tussen de bedrijvigheden door werd
naar een geschiktere plek gezocht
voor de Kalmia’s. Er zijn twee soorten
van op de Pauwekroon: de breedbladige en de smalbladige ofwel latifolia
en angustifolia. De laatste is in het
tamelijk goede doen en staat in het
Honingbos; de eerste staat zowat
overal, is vaak verplant geweest en is
niet groter dan een goed ontwikkelde
dwerg, terwijl hij pakweg minstens
twee meter op twee kan worden.
Na wat opzoekwerk is gebleken dat
hij van zon en halfzon houdt, wat in
feite betekent dat hij een deel van de
dag in volle zon kan staan. Hij vraagt
dezelfde grondsoort als een rododendron - goed doorlatend en wat zuur
- en die grond is er hier. Momenteel
zijn een paar Kalmia’s verplant naar
de Heliconiatuin, andere staan nog
steeds her en der. We zullen in de gaten houden dat ze dit jaar mest krijgen en kijken verder uit naar een geschikte plek. We hebben deze zomer
ook het onderscheid geleerd tussen
een Kalmia en een Viburnum tinus.
En verder is er een heel weekend lang
een liefhebbersgota geweest op het
Rosarium. Bij een liefhebbersgota
worden goti’s van andere afdeling uit38

genodigd om ook mee te helpen met
het onderzoek. Een van de opmerkelijkste dingen daar is dat de lavendel
zich in grote getale zelf heeft uitgezaaid. Niks geen gedoe dus om aan
jonge lavendelplantjes te geraken, er
wordt door de natuur zelf voor gezorgd. Een aantal zijn in een vierkant
perk verplant, een aantal zijn naar de
kweektuin verhuisd en er zijn er naar
schatting nog een tweehonderd overgebleven. Alle lavendelstruiken zijn
gesnoeid en gesorteerd op bruikbare
aren voor lavendelzakjes. We vermoeden dat het die late snoei is die het
zaad zo welig in de rondte laat vallen.
Verder is alle nodige onderhoud gebeurd wat het Rosarium en de daarnaast gelegen Vlindertuin vragen.
In de Kweektuin is een voorraadplek
waar nu alle potten zijn voorzien
van een label met naam en bestemming en ze zijn op alfabet gezet. De
Kweektuin bleek na één jaar compleet te zijn verslonst en alles stond
door mekaar. Er is door de tutorsuprolo een nieuwe ordening aangegeven: deel 1 is voor ‘gemengd’, deel 2
is lavendel en deel 3 is buxus.
Hierbij kwam ook naar voren dat aandachtsgebieden voor de verschillende
onderzoekers niet werken en meestal
alleen een afschuifmiddel zijn om wat
je zelf liever niet doet door een ander
te laten doen. Daarenboven zijn ze
jaren geleden al afgeschaft, dus weg
ermee!
Gota’s die met de regelmaat van
één week terugkomen kunnen op
het bord in de Jardinerie - het onderzoekscentrum van de tuinen geschreven worden, zodat ieder die
doordeweek een gota doet, hier iets
van zijn gading kan vinden.
De Jardinerie is trouwens dé centrale plek voor het onderzoek dat
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‘De Bollen’

zich afspeelt in de tuinen. De kasten
met ordners daar wachten geduldig
tot een goti zich op winteravonden
over hen wil ontfermen en hen van
de troep bevrijden, want die is niet
te overzien.
Er is ook een terras met de schone naam ‘Le Midi’. Daar is gekeken of sommige sierpotten met
Mediterrane planten niet liever een
tijdje in het ‘hospitaal’ konden staan
om aan te sterken en of de overblijvenden op een andere manier
konden worden gerangschikt. De
daar aanwezige Wisteria is grondig gesnoeid; dat was nodig want
een Wisteria die je om de haverklap dient te snoeien, is niet goed
gesnoeid. Hij is ondertussen zo gegroeid dat hij niet alleen meer op
weg is naar de overkant, maar ook al
de overkapping naar links en rechts
boven het ruime terras begint te
maken. De Vitis is ontdaan van zijn

vrachtje: de druiven die hij droeg,
namen de energie die hij nodig had
om de overkant van het terras van
Le Midi te bereiken. Dit hadden we
niet gezien, terwijl het voor een lilacus zo’n mooi voorbeeld is van hoe
energieën kunnen worden aangewend. We zagen hiermee ook over
het hoofd dat we onze energieën
gebruiken om te pronken, om uit te
buiten en uit te putten en niet om
het doel te bereiken: de overkant in
dit geval.
De oleanders hebben een plaatsje in
de zon gekregen, want dat vinden
ze prettiger dan in de schaduw. Dit
heeft een paar dagen geduurd omdat we nog ‘aan het kijken’ waren.
De plek in kwestie bevond zich echter vlakbij, letterlijk voor onze neus
Van het nabijgelegen Grasveld hebben we geleerd dat het niet alleen uit
gras bestaat, maar ook uit klaver en
paardenbloemen, een lilaïsch kunst-

werk, een lilaïsch tuinornament, een
strook boerenjasmijn, een vijg en
nog veel meer. Maar lelietjes-vandalen horen er niet en die zijn dus
naar het bos gegaan.
Het hele gebied is opgeknapt,
vooral ook de plek waar de lilaïsche
tuinornamenten ‘De Bollen’, liggen.
Die liggen nu in een cirkelvormig
bed van steentjes. De overgang van
grasgebied naar de strook struiken met Choisya, toverhazelaar en
Gaultheria mucronata is rechtgetrokken en daar is ook echt een draad
aan te pas gekomen.
In de Provençaalse tuin is overal
tijm uitgezet en de sedum is naar
het dak van de Strelitzia verhuisd.
Het is een tuin die er bij het begin
van de zomer allertriest bijlag. Hij
heeft nu compost gekregen en sommige planten kregen stokjes met
draad ertussen om aan te geven ‘hier
staat wat’. De Silene armeria die zo
haar voorkeur had voor een bepaald
hoekje is in potjes gezet en kan later
naar de Heliconiatuin of een andere
plek. We hadden nog opgezocht of
ze soms niet van oorsprong Frans
was en in deze tuin paste, maar dat
was niet het geval.
Dit is een wat algemeen, oppervlakkig overzicht van de gota-activiteiten die in de zomer van 2010 in de
tuinen plaats vonden. Ongetwijfeld
zijn nog vele markante dingen vergeten. Het heeft in ieder geval laten
zien hoe snel ordelijkheid is verdwenen en hoe snel gemakzucht de
overhand krijgt. Nu nog alle onderzoeksresultaten in verslagen samenvatten. Een vruchtbaar resultaat.
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Cryptomeria japonica
‘Elegans’
Oosterse schoonheid in het bos

40

Tekst: Sunya de la Terra
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Aan de rand van het Binnenbos, langs de Goudenregenlaan, groeien rododendrons en allerlei soorten bomen. Ze omzomen de Pauwekroon met een
wal van struiken en bomen waardoor het Binnenbos een plek is waar het goed
toeven is. Iemand die daar een wandeling maakt kan ongezien genieten van de
vele kleurschakeringen die daar zijn, zowel in zomer, herfst, winter en voorjaar. De groenen vallen altijd al op, en het is opmerkelijk om te zien hoeveel
kleuren groen er zijn. De natuur heeft toch nooit zo’n last van voortdurende
herhaling, zoals bij mensen wel het geval is. Althans zeker niet als het om
kleur gaat.
Tussen deze groenwal staat een opvallende verschijning: de Cryptomeria japonica ‘Elegans’. Hij treft het hart in eerste instantie door zijn kleur. Want hij is heel
zacht wollig roze, van enige afstand af gezien. Elegant strekt hij zijn takken
uit, in een bevallige neerwaartse beweging. Dit alles wordt nog versterkt door
de donkere en stijve leylandcypressen die achter hem staan, terwijl aan de
voorzijde de luchtige lichtgroene rododendrons huizen. Deze sierlijke Japanse
den lijkt dan wel te zweven in een groene ruimte.
Juist in de winter is Cryptomeria japonica ‘Elegans’ sterk aanwezig. Als hij in de
zomer getooid is in blauwgrijsgroene kleuren, dan is hij een onopvallende
verschijning. Maar in de winter staat hij daar te pronken met zijn purperroze
naalden, als een vrouw die zich getooid heeft voor een dans met haar geliefde.
Hoe ziet deze danseres er uit als je haar benadert? De ongeveer drie meter
hoge kegelvormige boom, breed uitgaand aan de onderkant, gaat steeds meer
ontvouwen hoe hij is. Zijn takken komen in zicht en laten hun vrolijke, lichte
kleuren zien die roze, grijs, purper lichtend zijn en die vanuit een bepaalde
hoek kijkend doen denken aan een prachtige rozegrijze zee, die zo ijl is, dat er
geen horizon te bekennen valt.

details van de takken van de Cryptomeria

Nog dichterbij deze schoonheid bewonderend laat zij weer iets meer zien: het
diepbruinoranje van de tak, met de grijzige en roze gemengde kleuren er aan.
Het is boeiend om steeds meer te ontdekken van de veelheid aan kleur en
vormen van dit boompje.
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En dan, de boom héél dicht naderend, is daar het kleurenspel van roze vuurwerk, dat spettert tegen het heldere grijsblauwgroen van zijn binnenste. Dit
zijn de schatten die Cryptomeria japonica ‘Elegans’ bewaart voor de aandachtige
beschouwer, voor diegene, die hem nabij wil zijn, die wil doordringen tot dat
wat hij is.

links de mannelijke bloemkegels, rechts de volwassen vrouwelijke kegel van de Cryptomeria

Ook de bloemkegels die in februari verschijnen en zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, strelen het oog met een overvloed van zachte kleuren die zich
bewegen tussen het bruin en roze. Ze hangen sierlijk tussen het groenachtig
bruinoranje van de takken. Ook hier is weer iets te ontdekken. De mannelijke
zaden zijn klein en eivormig, en verschijnen aan het einde van de tak. De
vrouwelijke bloemen vormen een rozet, en verschijnen na de mannelijke zaden. Zij vormen ongeveer twee centimeter dikke kegels. Zo uitbundig laat zij
zich aan haar geliefde zien.
IJl, stil zwevend, is dit winterwonder gekleurd als een zee van vermiljoenen
vuur, vlammend, vurig, hartverwarmend. Een levend symbool van materie die
vuur is, die brandende is, die licht is.
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Boogschieten

Handboogschieten is een sport, die in Nederland
en België weinig bekendheid krijgt in de media.
Eigenlijk is er zelden of nooit iets over te zien op
de tv. Ook in kranten en sportbladen wordt weinig geschreven over deze sport.
Toch is het een leuke sport om eens te beschouwen zeker vanuit een lila oogpunt, want het is
een concentratiesport bij uitstek en concentreren
is in de lilaca ook heel belangrijk. Proberen in het
hart van het doel te schieten is een kunst die veel
training vereist. Concentratie is dus een eerste
vereiste. Men mag niet worden afgeleid van het
doel dat men wil raken, ook al is er van alles te
doen rondom de schutter.
Ook in een ontwikkeling zoals die gebeurt in de
lilaca, is het zaak het doel zeer goed voor ogen te
houden en ook hierbij is het een kunst die veel
oefening vergt. Het leven aan de oppervlakte is in
eerste instantie een hindernis om dichter bij het
doel te komen. Maar raakt die ballast wat meer
op de achtergrond, dan kan men een juister zicht
krijgen op het doel. Dat is een eerste algemene
parallel met het boogschieten.

Tekst: Sunya de la Terra

longbow
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Wat is boogschieten?
Boogschieten is het afschieten
van pijlen op een doel met behulp
van een handboog. De kunst is daarbij om het hart van de roos te raken.
De vaardigheid of kunst van het hanteren van een pijl en boog heet dus
boogschieten. De pijl en de boog
dienen maar één doel: liefst zo zuiver
mogelijk het instrument hanteren,
zodat het regelrecht, met grote snelheid, het hart van het doel bereikt.
Dit doel is uitermate belangrijk in een
ontwikkeling van lichaamsmaterie.
Omdat deze ontwikkeling van materie geen mentale aangelegenheid is,
maar boven het mentaal uitgaat, is het
veel lastiger om het doel te bepalen.
Nog sterker, in het begin is het doel
zelfs onzichtbaar voor het menselijk
oog. Het is dan extra belangrijk om
met het intellect dit doel toch voor

ogen te houden. Als men zich op een
bepaald doel richt, wordt langzaam
aan duidelijk hoe men het kan bereiken en welke instrumenten daarbij
moeten worden gehanteerd.
De boog is een instrument in het lichaam van de mens dat de energieën
korte tijd bewaart om te komen tot
het doel. Op het moment van schieten worden ze pas geactiveerd in het
lichaam. De boog kan dus geduid
worden als een korte termijn opslagplaats van energie, die op ieder
gewenst moment in actie kan komen. Het is kracht die de bewegende
energie richt op zijn doel. Ze moet
onmiddellijk beschikbaar zijn op het
juiste moment, namelijk als het lichaam helemaal in balans is. Want
de kleinste beweging van de arm of
hand kan zorgen dat de pijl een heel
eind uit de beoogde richting vliegt.

Er bestaan verschillende soorten bogen, die verdeeld worden in handbogen en kruisbogen. De kruisboog
is een instrument, dat hier verder
buiten beschouwing wordt gelaten.
Het is een snel en vrij gemakkelijk
te hanteren instrument, dat minder
oefening vraagt dan de gewone handbogen. Het is in feite een snel wapen
en daardoor minder interessant dan
de bogen die in de handboogsport
worden gebruikt. Het vraagt minder
van de boogschutter om hem goed te
hanteren. Boogschutters kunnen in
zeer korte tijd leren met de kruisboog
om te gaan. Willem Tell gebruikte
bijvoorbeeld een kruisboog om de
appel van het hoofd van zijn zoontje
te schieten. Hij is naast Robin Hood
één van de belangrijkste bekende
boogschutters uit de historie, hoewel
niet duidelijk is of hij werkelijk heeft
bestaan.

Standbeeld van
Wilhelm Tell
in Altdorf Zwitserland

recurveboog
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Soorten bogen
Er zijn verschillende typen
handbogen. De meest bekende zijn:
1. De longbow, hierbij hoort ook de
barebow.
2. De flatbow.
3. De recurveboog.
4. De compoundboog.
1. De longbow is een lange, vrij grote
boog zonder vizier en andere extra
technieken om het schieten te vergemakkelijken.
De barebow is een boog die lijkt op
de recurveboog, echter zonder allerlei extra hulpmiddelen.
2. D
 e flatbow is korter dan de longbow, meestal met bredere en plattere armen.
3. 
De recurveboog is ook een gewone boog, maar wel met vizier en
vaak ook nog stabilisatoren. Het
is meestal een composietboog. De
recurveboog dankt zijn naam aan
het feit dat de uiteinden van de
werparmen van de boog weer terug buigen.

Korte geschiedenis
Al in de prehistorie werden
bogen gemaakt voor de jacht. Dit
werd overal in de wereld gedaan,
want overal waren jagers die voor de
voedselvoorziening moesten zorgen.
Australië vormde daarop een uitzondering.
Later werd het boogschieten ook
gebruikt in oorlogen en in gevechten. Daarbij werd dan in latere tijden
steeds meer gekozen voor de kruisboog. Kruisboogschieten was in korte
tijd te leren, terwijl voor de longbow
veel meer oefening nodig was. Met de
longbow schieten moest na het leren
ook heel goed worden bijgehouden.
Doordat er steeds meer vuurwapens
ter beschikking kwamen raakte de
boog in onbruik. Alleen in Amerika,
door de Bosjesmannen in zuidelijk Afrika en de Papua’s in Nieuw

Guinea wordt heden ten dage nog
met de boog gejaagd.
De meest eenvoudige bogen bestonden uit één stuk hout. Voor een stevige boog was het belangrijk dat de
nerven van het hout in één lijn door
de boog naar beneden liepen. Daarbij
kon de rug van de boog versterkt
worden met ongelooide huid of pezen. Dat is materiaal dat niet snel kapot gaat, waardoor de boog minder
snel gebreken gaat vertonen of gewoon doormidden breekt.
Bogen werden vaak van taxushout
gemaakt, omdat zowel het kernhout
van deze boom als het spinthout eigenschappen bezitten die de boog
heel sterk en stevig maakten. De
boog werd dan zo geconstrueerd
dat het kernhout naar de schutter
was gekeerd, en het veerkrachtige en
rekbare spinthout naar voren, zodat

4. De compoundboog is een hoogwaardig technische boog met katrollen en vele andere technische
snufjes. Hij ziet er niet uit als een
gewone boog, en op het middenstuk kunnen vele soorten accessoires worden geplaatst.
Bij het schieten worden arm en borst
meestal beschermd, zodat de pees
niet tegen de onderarm of borst aan
valt. De houding bij het schieten is
heel erg belangrijk. Je moet stevig op
de benen staan, met de linkerschouder naar het doel gericht (voor rechtshandigen). Heb je het doel goed in het
oog, dan wordt de pijl afgeschoten.



De slag bij Crecy, 1346
De Engelsen wonnen van de Fransen om verschillende redenen: ze kozen een
goede positie en beschikten over uitstekende boogschutters met longbows die
drie tot vier keer zo veel pijlen konden afvuren als mannen met een kruisboog.
Bovendien raakten de paarden van de vijand in paniek van al die pijlen.

bron: Wikipedia
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er een boog ontstond die uit één tak
gemaakt kon worden.
Het kernhout kon heel wat druk hebben en samengeperst worden in een
samenballende kracht. Dat maakte de
bogen heel sterk en betrouwbaar.
De handboog is de boog waar heden
ten dage ook nog sport mee wordt
bedreven.
Constructiemateriaal
Massief hout van bijvoorbeeld
taxus, iep of es voor de longbow.
Gelaagd hout, vooral voor de
Samische bogen van de Lappen, ook
gemaakt van taxus, iep of es.
Composietbogen zijn gemaakt van
verschillende materialen zoals been,
huid, pees of hout.
Op het moment worden veel meer
technische bogen gemaakt, waar bij
zowel composietmaterialen als ook
kunststofmateriaal wordt gebruikt.
Bij de moderne bogen is hun samenstelling van kunststoffen en hout zodanig uitgebalanceerd, dat ze ongeveer 50 tot 85% van de spanenergie
kunnen omzetten in een snelle bewegingsenergie van de pijl. Deze moderne materialen hebben de mogelijkheid geschapen om de pijl recht op
het doel te laten afvliegen, in plaats
van iets excentrisch te moeten richten, zoals dat bij houten bogen nog
steeds het geval is.
Het materiaal van de pijlen bestaat
meestal uit hout, aluminium en met
carbonvezel versterkte kunststof.
Over het algemeen zijn bogen van
hout zeer kwetsbaar en moeten
deze goed worden onderhouden.
Kunststof bogen zijn gemakkelijker
in het gebruik.
Energieën
Het spannen van een boog
vraagt energie. De energie van de
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mens die de boog hanteert, wordt in
de boogarmen opgeslagen.
Spankracht is de kracht waarmee de
pees van de boog naar achter wordt
getrokken om tot schietspanning te
komen. Deze energie wordt in de
boogarmen opgeslagen als potentiële
mechanische energie die wacht tot ze
gaat worden gebruikt. Als deze energie tot ontspanning wordt gebracht,
door hem op de pijl los te laten,
wordt de in potentie aanwezige energie omgezet in een heel snelle bewegingsenergie waarmee een pijl op een
doel kan worden afgeschoten.

In de lilaca wordt er naar gestreefd
om zo min mogelijk van die energie
te verliezen en een goed evenwicht
te vinden tussen de handelingen die
men moet verrichten om zich in het
dagelijks leven staande te houden, en
de energie die besteed wordt aan de
ontplooiing en ontwikkeling van de
persoon en de lichaamsmaterie. De
ideale verhouding is dat men 10%
energie steekt in het dagelijks gebeuren van leven en werken en 90% in de
ontwikkeling als geheel.
Daar is het dus van groot belang,
geen energie te steken in dingen, die
weinig of geen effect opleveren om
bij het doel te komen.
Het boogschieten als sport is een manier om te leren energie zo effectief
mogelijk te laten zijn bij het schieten.
Het gaat er toch om, om met zo weinig mogelijk energie en inspanning
in het hart van het doel te schieten.
Dat is ook het principe dat in de li
laca geldend is: met zo min mogelijk
energie een zo groot mogelijk resultaat bereiken.

Tibetaanse boogschutter 1938

Niet alle energie die voorradig is
wordt op de pijl overgedragen. Er
is verlies van energie door wrijving,
door de bewegingsenergie van de
boogarmen en van de pees.
In de ontwikkeling van de materie
wordt er regelmatig heel veel energie
in het lichaam opgewekt en opgeslagen om de ontwikkeling te kunnen
doen. Meestal worden deze energieën
door mensen niet op de juiste manier
gebruikt. Ze worden dan gestoken in
acties, die niet tot het doel leiden en
ze gaan dan verloren.

Houding
Alvorens te gaan schieten met
de boog is het zaak om een juiste houding in te nemen. Je moet als eerste
zorgen dat je stevig op de benen staat.
Het is onhandig om bij het minste geringste om te vallen, bijvoorbeeld als
de boog moet worden gespannen, of
als iemand je per ongeluk een duwtje
geeft. De ogen, de ademhaling, de armen en benen, de onderbuik en het
hele lichaam moeten in balans zijn
voordat de pijl kan vertrekken om de
roos te raken. Belangrijk is vooral, dat
de aandacht langere tijd kan worden
vastgehouden.
Met deze sport traint men vooral de
arm-, romp- en rugspieren.
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De houding van iemand die mee wil
doen aan de ontwikkeling van zijn
lichaamsmaterie moet ook stevig en
vastberaden zijn. Hij moet niet bij het
minste zuchtje tegenwind omvallen.
Als er eens tegenweer is, moet hij niet
uit het veld zijn geslagen, maar bij
vallen meteen weer opstaan en verder
gaan. Net zo lang tot hij helemaal in
balans is en niet meer zo snel zal vallen.
Plaatsen van de pijl
Als men de goede houding
heeft gevonden, wordt de boog op de
grond gericht. Daarna wordt de pijl
geplaatst op de boog. De boog wordt
dan omhoog geheven, daarna aangetrokken en gespannen, zodat de energie in de armen van de boog wordt
opgeslagen.
Daarna wordt het hoofd gericht op
het doel.
Dit is wat er gebeurt als iemand zijn
doel wil bereiken in zijn ontwikkeling.
Hij moet zijn oog blijvend richten op
het doel, en zich niet laten afleiden
door anderen, door omstandigheden.
Alles wat hem overkomt of wat hij
meemaakt gaat hij zien in het licht
van het doel wat hij wil bereiken. Zijn
pijl, zijn energie, wordt dan zo precies
mogelijk op het doel gericht.

Concentratie
Als het hoofd wordt gericht op
het doel, ziet het oog het doel waar de
pijl of de persoon heen wil.
Men kan op verschillende wijzen zijn
doel in het oog houden.
Dit kan door het instinctief schieten,
waarbij er een goede coördinatie is
tussen oog en boogwapen. Het doel
en de boog liggen op één zichtlijn, ze
worden door de schutter tezelfdertijd
gezien.
Het schieten kan ook gebeuren door
alleen het doel in het oog te houden,
niet de boog.
Deze laatste methode van schieten
wordt in het algemeen als gemakkelijker beschouwd, want het instinctief
schieten vraagt heel veel concentratie
en veel oefening.
Maar het gaat er bij beide methoden
om, dat het doel uitermate goed in
het oog wordt gehouden, dat men er
op gericht blijft, zodat door concentratie daarop de pijlen allemaal treffers zijn in het hart van de roos.
Het boogschieten is dus bij uitstek
een concentratieoefening. Iemand die
zich niet zo goed kan concentreren
is bij het boogschieten wel verplicht
zich gericht te houden op het doel,
anders schiet hij hopeloos mis.

Als iemand snel is afgeleid, houdt
hij zijn doel niet in het oog en moet
steeds opnieuw proberen het hart van
het doel te raken. Hij verliest daardoor heel veel energie.
Er zijn verschillende oorzaken waardoor men niet geconcentreerd kan
zijn.
Door snel afgeleid te zijn van het doel
bijvoorbeeld, maar ook door niet te
luisteren naar de aanwijzin
gen die
gegeven worden om zo effectief mogelijk bezig te zijn. Dit niet-luisteren
zorgt er voor dat het doel niet wordt
geraakt. Het is dus zaak om de adviezen van de leraar goed op te volgen.
Eigenwijsheid of arrogantie zijn
daarbij grote hinderpalen.
Het doel kan ook helemaal uit het
oog worden verloren, omdat men
zich richt op andere doelen dan het
hoofddoel.
Er zijn ook mensen, die helemaal
geen doel hebben en maar wat stuurloos ronddobberen op de woelige zee
die het menselijk leven nu eenmaal is.
Die raken geen enkel doel. De energie vloeit alle kanten heen, zonder
enig effect te sorteren.
Boogschieten kan dus worden gezien
als een sport, die kan helpen om meer
geconcentreerd op een doel gericht
te zijn. Het lichaam raakt daardoor
steeds meer in balans.
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Het doel raken
Natuurlijk is het streven van de
boogschutter om zijn doel, de roos,
met steeds meer precisie te raken.
In de lilaca is het streven om in de
ontwikkeling steeds duidelijker te
krijgen waar het om gaat. Wat houdt
het doel in? Wat is het doel?
Dit zal de meeste energie vragen van
de mens, die de ontdekker wil zijn
van de werelden in zichzelf en die
om hem heen: dat hij steeds weer
moet bijstellen wat hij dacht of wat
hij dacht te weten.
Want het doel van de menselijke
boogschutter is bekend, hij heeft het
vlak voor zich staan, hij kan het zien
met zijn oppervlakte-ogen.
Het doel van de lilacus is wel bekend,
maar het ligt in werelden die niet zo
vlak voor zijn neus zijn.
Het ontdekken van het doel op zich is
in het begin ver weg, maar zolang hij
blijft ontdekken en bijstellen geeft het

de voldoening dat het doel zich steeds
duidelijker begint af te tekenen.
Het is dus geen kwestie van het doel
al kennen. De doelen in de lilaca bewegen zich buiten het menselijke
vlak, boven het mentaal uit en moeten steeds opnieuw verder verkend
worden.
Juist daarbij is het van belang om de
energie goed te doseren, de juiste balansen en harmonieën te bewaren, en
vooral geconcentreerd te blijven op
het doel. Het doel, dat nog misschien
nog steeds onbekend is maar dat wel
ergens te vinden is in iemand zelf.
Daarbij is het zaak te leren onderkennen waar de energie wel of juist niet
kan worden gebruikt om het doel te
vinden. Dat is op zich al een oefening. Daarbij is de tutorsuprolo dan
diegene, die de begeleiding doet bij
het boogschieten in iemand zelf. Hij
is de leraar die het lichaam van zijn
pupil kent, hij kent zijn materiële

Robin Hood Memorial - Nottingham England
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mogelijkheden en (nog) onmogelijkheden. Hij kent ook de boogschutter
die in ieder mens aanwezig is, in zijn
lichaam. Tezamen kunnen ze het zover brengen, dat de pijl altijd feilloos
het doel bereikt.
Hoe?
Door met de zo weinig mogelijk energie de grootste inspanning te kunnen
leveren die er op dat moment wordt
gevraagd, met het meeste effect.
Dat is efficiënt bezig zijn in een ontwikkeling van materie, waarin gewerkt wordt met het boogschuttersbewustzijn in de psyche, maar ook
met de boogschutter in het vitale lichaam van een mens. Deze twee en
de tutorsuprolo moeten volledig op
elkaar afgestemd zijn.

Alles richten op één punt
Die afstemming op de tutorsuprolo of het lila is in de meeste
gevallen nog niet op koers. Mensen
doen graag wat ze zelf willen, hebben ieder hun eigen mening over de
dingen. Dit belemmert concentratie
en gericht zijn op het doel. Ieder
heeft een ander doel voor ogen.
Dat is niet vreemd als verschijnsel
in de mensheid. Mentale wezens
zijn per definitie verdeeld en zolang
ze niet zijn aangesloten op de Ene
Bron, het lila, zullen ze niet de boog
zodanig kunnen richten, dat ze in
het hart van de roos schieten. Ieder
mens werkt in afzondering, apart,
aan zijn eigen doel en zo wordt er
weinig effect gesorteerd op alle terreinen.
In de lilaca gaat het er om, dat alle
draden van het bewustzijn worden
gericht op het Ene Doel: dat van de
transformatie van de materie, waardoor een nieuw wezen ontstaat, dat
eerst een waarheidswezen is en van
daaruit een lila wordt.
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Echter, de boogschutter in de psyche is nog ondergedompeld in de
onderbewuste materie van waaruit
de mens in het algemeen leeft. De
boogschutter in het vitale lichaam is
nog niet ontwaakt en kan zijn pijlen
niet richten in zijn onwetende slaap.
De tutorsuprolo en het lila worden
niet als de alvermogende en alwetende lila leraar gekend.
De boogschutter,
de energie en de boog
De mens die op dit moment nog
onwetend is over zijn afkomst, zijn
toekomst en zijn doel, is een nog
onbewust levend wezen dat wel
veel vragen heeft, maar er vaak geen
antwoord op vindt. Hij is niet bezig
met een ontwikkeling van materie,
heeft er ook in vele gevallen nooit
van gehoord.
Hij laat de boogschutter in zijn psyche in de onderbewuste wateren
van het bestaan ondergedompeld
zijn. Hij gebruikt de boogschutter in
zijn vitale lichaam om de pijlen af te
schieten op tegenstanders, waarvan
er velen zijn, en daar heeft hij het
druk mee. Vaak is de boogschutter
ook het instrument van vijandige
krachten, waarvan mensen gebruik
maken om staande te blijven in het
leven. En het lila is een onbekende
grootheid.

leven uitkijkt en op kan stijgen naar
ruimere werelden.
Zo kan de boogschutter in psyche
en lichaam ontwaken, hij kan alle
draden van zijn bewustzijn gaan
richten op het doel. Concentratie
is daarbij van groot belang. Want
dat geeft mogelijkheden om het
vuur in de onderbewuste materie te
ontsteken. Concentratie creëert een
brandpunt waardoor het bewustzijn
wordt tot een vlam die altijd brandt
en nieuwe vormen en creaties kan
maken. Daarbij wordt de boogschutter de ware boogschutter, de
ware doelgerichtheidsenergie en de
ware boog.
De boogschutter is slechts een klein
onderdeel van het allesomvattende
vreugdespel in de materie. Hij is het
bewustzijn dat alleen het spel speelt
met de boog, het spel van de concentratie die het licht zo verdicht,
dat het ontvlamt in vuur.
Zo is de boogschutter een bewustzijn in de menselijke materie, die
een eenheid kan gaan vormen met
de bewegingsenergie of doelgerichtheidsenergie en de boog.
Dan is hij de ware boogschutter
geworden, de boogschutter die een

belofte is voor de eenheid die het
volgende doelwit is.
Olympische Zomerspelen.
Boogschieten
werd
in
1972 weer op de Olympische
Zomerspelen in München ingevoerd. Er zijn vele soorten disciplines, met verschillende soorten
bogen, maar er is ook een verschil
tussen binnen schieten en buiten.
Binnen schiet men op een bord,
buiten schiet met op nagemaakte
dieren in een bos of ander landschap. Opvallend is dat er altijd
veel Koreanen zijn die winnen bij
de Olympische Zomerspelen. De
laatste 10 jaren zijn ook de Italianen
present, tezamen met de Duitsers
en de Amerikanen. Veel ruchtbaarheid wordt er niet aan gegeven,
want vele andere zomersporten zijn
veel meer in trek bij het publiek.
Toch heeft het boogschieten zijn eigen charme, zeker voor mensen die
oog hebben voor de moeilijkheidsgraad van deze sport, die een zeer
hoge concentratie vraagt en een zo
goed mogelijk evenwicht in het hele
lichaam. Pas als die dingen er zijn, is
er de mogelijkheid om doeltreffend
met de boog te schieten.

Wat is uiteindelijk de bedoeling van
de boogschutter in de mens?
Hij zal in een constante en voortdurende ontwikkeling zijn kracht
en energie moeten gaan gebruiken
voor de dingen die er werkelijk toe
doen: een waar bestaan, een waar leven. Hij kan een ware boogschutter
worden, een psyche die boven de
waterspiegel van het onderbewuste
Rikbaktsa-indiaan Brazilië
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Carnets d’une Apocalypse
Deel 1 1973 - 1978

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

Satprem

Uiterlijk van het boek
De uitvoering in pocketvorm met slappe kaft ziet
er sober uit: een donkerblauwe kaft met goudgele opdruk
van de titel en de schrijversnaam en ondertitel in wit. Op
de kaft prijkt een gestileerd vogeltje.
Het boek bevat enkele illustraties. Eén gekleurde plaat, Isis
zittend op een sarcofaag, en enkele zwart-wit tekeningen
behorend bij beelden die Satprem en zijn latere vrouw
Sujata [Nahar] zien in zichzelf.
Het vogeltje is een soort embleem dat Satprem gebruikt
om te laten zien dat dit iets van hem is. De betekenis legt
hij niet uit. Wel zijn naam Satprem: ‘Hij die waarlijk liefheeft’, een naam die hem door Mirra Alfassa is gegeven.
De boeken worden uitgegeven door het Institut de
Recherches Évolutives in Frankrijk, hetzelfde instituut
waar ook ‘L’Agenda de Mère’ is uitgegeven. Het boek
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Tekst: Sunya de la Terra

heeft een prettig leesbare letter, er is veel wit op de bladzijden, de boeken zijn in het Frans geschreven. Na iedere dag
is er een vogeltje gedrukt. Dat doet op sommige pagina’s
wat overdreven aan. Het maakt de bladspiegel onrustig.
In dit deel wordt niet uitgelegd wat dat vogeltje betekent
voor Satprem.
Achterin het boek zit een korte levensbeschrijving van
Satprem en een opsomming van zijn boeken.
Voorin zit ook een opsomming van zijn boeken van de
uitgever.
De schrijfstijl van Satprem is goed te volgen voor mensen
die een gemiddelde kennis hebben van de Franse taal.
Opmaak
De dagboeken van Satprem zijn qua vormgeving een
getrouwe kopie van de L’Agenda de Mère, de hele opmaak
is precies hetzelfde, alleen heeft hij de lotusbloem die er in
de Agenda na iedere dag staat, vervangen door een vogeltje. Er is ooit sprake van geweest dat Satprem zijn dagboeken gewoon wilde koppelen aan die van de Moeder, Mirra
Alfassa. Dit eerste deel zou dan deel 14 van de agenda
zijn geworden, met nog ongeveer 20 delen er achter aan.
Echter, diegene aan wie Satprem dat plan vertelde, schrok
daar zo van en sprak die schrik ook uit, dat hij het niet
heeft aangedurfd om dit te doen. Het zegt wel iets over de
intenties van Satprem, dat hij dit wilde. Die vriend zei dan
ook: „Maar dat kun je toch niet doen, jouw dagboeken zijn
toch van een geheel andere orde dan die van de Moeder?”
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Vorm
Het boek is geschreven in de vorm van brieven.
Het is echter zo, dat er alleen brieven zijn opgenomen die
Satprem of een enkele keer Sujata hebben geschreven.
Men kan dus niet zien wat de hele correspondentie omvatte en dus ook niet wat anderen Satprem terugschreven
op zijn brieven.
Sommige brieven worden benoemd als ‘persoonlijke
brief ’. Deze zijn aan niemand gericht en Satprem spreekt
hierin over zichzelf als Satprem, als was hij een ander.
In het boek zijn tussen de brieven door op sommige data
beelden opgenomen die Satprem zag. Ook beelden die
Sujata zag en die zij aan hem vertelt, zijn geregistreerd.
De brieven zijn gericht aan een kleine kring bekenden,
zijn vrienden en zijn moeder. Vrienden in India, Auroville,
Parijs. Er zijn enkele korte briefjes van Sujata die moeten
getuigen van haar liefde voor Satprem.
Vooraf
Satprem begint in deel 1 kort uit te leggen dat hij
het woord ‘apocalyps’ op een bepaalde manier gebruikt,
niet op de wijze van een wereldwijde catastrofe, maar meer
in de betekenis die het woord zelf heeft: blootleggen of
openbaren.
Vervolgens is er een opdracht aan Sujata, die vertaald luidt:
‘Aan Sujata met wie ik, stap voor stap, deze verschrikkelijke beproevingen heb meegemaakt, die door ons konden
worden doorstaan door onze enige liefde voor Moeder en
onze wanhopige wil, om Haar Werk te vervolgen tot aan
het einde.’
Inhoud
De periode in dit eerste deel van de Carnets omvat een korte terugblik op zijn leven in de ashram met
de Moeder van 1946 tot haar dood in 1973. Dit wordt
gevolgd door de belevenissen van Satprem en Sujata tot
maart 1978, de maand waarin Satprem uit de Sri Aurobindo
Ashram wordt gezet.
Vanaf 1974 beschrijft Satprem vooral de gebeurtenissen
rondom het uitgeven van de Agenda van Moeder. Daarbij
worden vooral de tegenstanders en vijanden van Satprem
flink in de schijnwerpers gezet. De intriges zijn niet van
de lucht. Hierover wordt heel veel gecorrespondeerd. Als
Satprem in maart 1978 door de SAS uit de ashram wordt
gezet, vertrekt hij voor een reis om een eiland te zoeken
in de Stille Oceaan om daar samen met Sujata te gaan wonen. Hij noemt dit ‘Het eiland van Moeder’. Dit eiland is

echter nergens te vinden. Alle eilanden zitten vol toeristen,
terwijl hij juist de wereld wil ontvluchten. Na die vergeefse
zoektocht vinden zij in India twee huizen in de ‘jungle’
in de bergen van Zuidelijk India. Zij verhuizen daarheen.
Daarbij gebruikt Satprem één huis om in te wonen, het andere is in feite de uitgeverij waar de gehele Agenda wordt
gereed gemaakt om te drukken. In maart 1978 was deel I
drukklaar.
Goed en slecht
Wie van kommer en kwel houdt moet dit boek van
Satprem zeker lezen. Satprem wordt steeds meer een lijdende Jezus Christus naarmate de tijd vordert. Zijn wanen
over complotten, achtervolgingen, moord en doodslag
naar hem gericht nemen steeds meer toe. Al lezend wordt
duidelijk dat voor Satprem de wereld uit twee kampen bestaat:
1. De Goeden, die op zijn hand zijn, en met hem ondanks
weer en tegenweer de Agenda van de Moeder willen
helpen uitgeven. Dit zijn slechts een handjevol mensen,
een stuk of 10 zo ongeveer, op te maken uit wat hij
daarover schrijft.
2. 
De Slechten, die tegen hem en de Moeder en Sri
Aurobindo zijn. Dat zijn er heel veel, de hele wereld
is tegen, ook de SAS en de meeste Aurovilianen. De
Slechten noemt hij: de Vijand, of: de Tegenstander.
Satprem is de enige die het Goede wil, écht goed wil, hij
is een zuivere ziel, vindt hij zelf. Hij merkt echter niet, dat
hij tot dit alles wordt gedwongen door vijandige krachten,
die hem stimuleren om zo fanatiek met de Agenda van de
Moeder bezig te zijn. Zíj eisen van hem dat hij het Werk
van de Moeder voortzet.
Deze twee partijen die er heden ten dage nog zijn in de
wereld, namelijk diegenen die vóór Satprem zijn of tegen
hem, zijn vooral ontstaan door toedoen van Satprem zelf:
hij was niet genegen om maar iets te doen voor wat hij
die ‘moordenaars’ van de Moeder noemde. Er was ook
niet met hem te praten. En het zal best zo zijn, dat er iets
niet helemaal in de haak was, maar er moet toch een mogelijkheid zijn geweest om tot een bepaalde overeenstemming te komen. Echter, niet met Satprem. Zo is ook de
tweespalt ontstaan die er nog steeds is in de ashram en in
Auroville. Ook al wordt deze wat onder de pekel gehouden, hij bestaat nog steeds. Dit is te zien aan al de verschillende instituten die er nog steeds zijn in vele landen en ook
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in India zelf, die los werken van het overkoepelend orgaan
van de ashram, de SAS.
Het Institut de Recherches Évolutives is in diverse landen
door Satprem opgericht om de Agenda te kunnen uitgeven in eigen beheer. Het zijn instituten die los staan van de
ashram en Auroville. Meestal zorgen zij alleen voor uitgave
van boeken. De naam is daardoor wat misleidend, want
onderzoek wordt er nergens gedaan. Satprem gebruikt het
Institut ook om zijn eigen boeken uitgegeven te krijgen.
Kommer en kwel
Dit eerste boek is in feite een grote en lange klaagzang over de wereld en alles wat er in India en in de Sri
Aurobindo Ashram en Auroville gebeurt. Het is niet goed.
Alleen wat Satprem en Sujata doen is goed. Die doen alles
met de Moeder. De rest niet. Satprem spreekt de vreselijkste beschuldigingen over hen uit. Zij zijn niet zuiver van
ziel en dan word je vernietigd en uitgemaakt voor moordenaar.
Hij lijdt zo, doordat hij het heeft
over zijn gekwetste ego, zonder
dat hij dat zelf weet. Hij denkt
dat hij hetzelfde meemaakt als
Mirra. Dat is zeker niet het geval,
dat is zelfs onmogelijk. Satprem
geeft hier dus een verkeerde
voorstelling van zaken. Hij doet
ook alsof de ontwikkeling en het
uitgeven van de Agenda een verschrikkelijk iets is, waardoor hij
nog meer lijdt dan wie dan ook.
Hij wil Jezus Christus overstijgen
in zijn onafzienbare lijdensweg.
Maar het zijn in feite zijn vijandige krachten die hem zo doen
lijden in het illusoire bestaan
waarin hij zich al bijna een waarheidswezen waant.
Satprem leefde trouwens met het
waanidee, dat Moeder het niet
had gehaald om een waarheidswezen te worden, daarom
moest hij haar Werk ook afmaken.
Hij blijft het kleine zwakke kind dat zo gekwetst is door
de wereld, vooral door de Sri Aurobindo Ashram en de
Aurovilianen en India. Hij lijdt onuitsprekelijk. Niemand
begrijpt hem. Hij is zo hoog verheven, dat hij ook door
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niemand begrepen kan worden. Satprem staat op eenzame
hoogte, ver verheven boven de mensheid en iedereen. Hij
is zoals de Moeder hem altijd noemde, werkelijk ‘mon petit’: heel kleintjes en eng.
Zo is dit boek één grote klaagzang over het onrecht dat
hem wordt aangedaan, en het is een lofzang op zijn onmogelijke missie die hij moét volbrengen van Mirra Alfassa.
Alles doet hij voor Mirra, dan is zijn lijden bekroond. Hij
weet blijkbaar niet, dat Mirra hem dit nooit zal opdragen.
Want hij kan haar Werk niet doen, hij is Satprem, niet
Mirra Alfassa.
Genegenheid voor Mirra de Moeder
Toch doet Satprem zijn naam ‘Hij die waarlijk lief
heeft’ eer aan op een menselijke, mentale wijze. Hij vertrouwt op de Moeder, hij doet alles voor de Moeder, hij
leeft voor de Moeder op zijn eigen beperkte manier. Hij
geeft alles wat hij heeft. Hij heeft er vertrouwen in dat zij
hem helpt in alles, vooral bij zijn
lijdensweg voor haar, voor haar
Agenda. Daarin heeft hij zeker
gegeven wat hij kon. Op zijn
manier, op zijn menselijke wijze,
maar toch. Door zijn toedoen
kon de Agenda er zijn. Want
doordat hij de gesprekken opnam met Mirra Alfassa, konden
ze later worden uitgetypt en ook
op de magneetbanden worden
beluisterd. Tegenwoordig zijn ze
zelfs via het internet te horen.
Dat is ook de grote verdienste
van Satprem en ook van Sujata,
dat ze zich hielden aan het doel
dat ze zichzelf hadden gesteld,
namelijk de Agenda van de
Moeder uitgeven.
Mirra Alfassa had hem dit echter
niet als doel opgegeven, deze eis
heeft hij zichzelf gesteld.
Opvallende zaken
Satprem beschuldigt de zoon van Mirra Alfassa,
André Morisset, en haar kleindochter Pournaprema
Morisset ervan, dat zij tegen hem en Mirra waren. Zij
hoorden bij de club ‘Tegenstanders’ en ‘Vijanden’ die zelfs
na de dood van Mirra geld wilden halen bij haar, de erfenis.

de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 1, januari 2011

Hij beschuldigt hen van grote jaloersheid op hem, omdat
hij altijd met Mirra sprak en zij niet. Mirra heeft daar echter nooit op gereageerd als Satprem daarover sprak in de
laatste jaren 1972-1973. Zij liet het bij Satprem. Maar toen
al was te zien dat hij erg veel last had van vijandige krachten, die Mirra dan wat verre van hem hield.
Navajata van de SAS in Pondicherry is ook de Vijand. Hij
zorgde ervoor dat Satprem uit de ashram werd gezet en
uit Auroville. Dat is de lezing van Satprem zoals uit dit
boek blijkt.
Satprem heeft het ook over ‘de agonie van de Moeder’.
Dat is klinkklare onzin. Er is nooit een agonie geweest, hij
maakt haar agonie, omdat hij zelf zo in een agonie leeft.
Hij kijkt naar haar met ogen die alleen maar agonie, lijden
en doodsangst, zien. Hij is zelf iemand die dol is op lijden,
dat blijkt uit vele van zijn werken.
Op 3 mei 1977 is te zien hoe vreemd hij kijkt naar de ontwikkeling van de materie: ‘Wij gaan door dat is zeker, wij
gaan het Werk van de Moeder doen, we gaan de Nieuwe
Wereld voorbereiden, wij gaan vechten voor het enige wat
de moeite waard is in dit Onzinnige van de wereld’.
Satprem begrijpt de Moeder en Sri Aurobindo helemaal,
hij maakt hetzelfde mee vindt hij. Hij heeft niet in de gaten
dat hij een leven vol leugens leidt. Hij klaagt vooral dat hij
zoveel onnutte dingen moet doen, dat hij niet aan het werkelijke Werk toekomt: ‘J’ai quelque chose d’autre de créer.’
Waanideeën
De waanideeën van Satprem over achtervolgingen, spionage en andere activiteiten rondom zijn persoon blijven
zich voordoen. Hij voelt zich daardoor nergens op zijn gemak. De achtervolgingswaan duikt steeds vaker op. Achter
ieder bosje vermoedt hij onraad, op hem gericht. Hij wil
vluchten uit deze wereld.
Zo leeft Satprem zijn leven in een illusie, waarin hij zich
net zo waant als de Moeder. Satprem spreekt vaak over
een illusie. Maar hij weet niet wat het is en bij zichzelf
kan hij het niet zien, dat blijkt heel duidelijk. Vijandige
krachten verhinderen hem ook dit te zien, zij maken hem
zo blind als een mol.
Wat maakt dit boek zo interessant?
Dit dagboek van Satprem is vooral interessant om te kunnen gaan zien, hoe een mens zich helemaal kan verliezen
in een waanidee, waaraan miljoenen andere waanideeën
zijn gekoppeld.

Satprem schrijft op hoe hij de dingen ziet en daaruit kan
precies worden gelezen hoe hij leeft in zijn illusoire waan
over Mirra Alfassa, Sri Aurobindo, zichzelf, Sujata en anderen.
Uit zijn schrijven kan dus direct, uit de eerste hand, worden ontdekt vanuit welk bewustzijn hij leeft. Vooral ook,
welke vijandige krachten hem parten spelen. Ze kunnen
zo nodig precies worden benoemd aan de hand van de
ontdekkingen die in de lilaca zijn gedaan in de lila illusiespelen.
Zijn fanatiek religieuze en fundamentalistische kijk op het
leven, die door vijandige krachten wordt gebruikt om de
Agenda gestalte te geven, zijn heel scherp te onderkennen
in zijn teksten.
Juist doordát hij wordt opgedreven door vijandige krachten, is hij in staat de Agenda uit te geven in verscheidene
talen. Mirra dwingt hem niet zijn vijandige krachten te laten voor wat ze zijn, want hij kiest er na 1973 zelf voor
om hen aan te trekken. Zij verhindert dat niet, waardoor
zij deze vijandige krachten van hem kan inzetten voor het
doel van de Nieuwe Creatie: L’Agenda de Mère ziet het
licht door Satprem, door zijn grote eigenliefde, die hij verslijt voor liefde voor Haar.
Op die manier is hij een gewillig instrument voor datgene,
wat gestalte moet krijgen in de wereld, het verschijnen van
de Agenda van Moeder. Dat is dan ook de grote verdienste van Satprem in zijn leven.

Noot:
In een volgende editie van de Gouden Visie wordt een recensie opgenomen van deel 2 van Carnets d’une Apocalypse van
Satprem
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De vergadering
door François Deconinck

Bij een nieuwe baan horen nieuwe collega’s en nieuwe gebruiken. En zo betreed ik
als kersverse docent aan een instelling voor hoger onderwijs een lokaal waar een
teamvergadering wordt gehouden. Ik val van de ene verbazing in de andere. Zo is het
aanvangstijdstip al ruim gepasseerd, terwijl er nog steeds collega’s binnendruppelen.
De ene laatkomer mompelt nog een excuus, de andere doet er het zwijgen toe en
rekent op algemeen begrip. Wonderlijk genoeg is dat begrip er, want niemand maakt
een opmerking over dit storende gedrag.
Op deze eerste teamvergadering van het studiejaar worden onder andere de punten
vastgelegd, die aan de orde zullen komen bij teamvergaderingen later in het jaar. De
voorzitter inventariseert met name de onderwerpen, waarover de docenten graag
didactische bijscholing willen hebben. Hierover zal hij dan themabijeenkomsten beleggen.
Een onderwerp dat op algemene bijval kan rekenen, is de mentaliteit van de huidige
generatie studenten. Een paar jaar geleden kon een docent de studenten nog aanspreken op ongewenst gedrag in de klas, zoals te laat komen, eten, SMS-berichten versturen en spelletjes doen op draagbare computers. Studenten beseften toen nog dat
ze regels overtraden. Wanneer een docent vandaag de dag studenten aanspreekt op
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dergelijk gedrag, stuit hij op een muur van onbegrip. Studenten kijken de docent dan
met glazige ogen aan, voldoen pro forma aan het verzoek, en gaan bij de volgende
gelegenheid gewoon door met hun gedrag. Ze beseffen niet dat ze zich onfatsoenlijk
gedragen, ze zijn elk gevoel voor normen kwijt. De ene docent na de andere doet
een duit in het zakje. Iedereen heeft er ervaringen mee. Het onderwerp komt hoog
op de prioriteitenlijst voor de didactische bijscholing te staan: hoe kunnen docenten
omgaan met deze nieuwe generatie studenten zonder fatsoen?
Het is een vreemd gebeuren. „Hoe kunnen docenten fatsoen van hun studenten
verwachten, als ze zelf niet eens het fatsoen kunnen opbrengen om op tijd op een
afspraak te verschijnen?,” vraag ik me af.
Kon dit onderwerp op ieders aandacht rekenen, daarna verwordt de teamvergadering
tot een Poolse Landdag. De een na de ander snijdt een nieuw onderwerp aan, dat
hem bezighoudt. Hoe kan het ook anders, in een bijeenkomst met tientallen docenten die allemaal gewend zijn om het woord te voeren voor een groep? „Wat doe ik
hier?,” gaat ondertussen door mijn hoofd. „Hoe kan er nog iets verstandigs uit deze
bijeenkomst voortkomen?”
Doordat ik deze vraag stel, blijf ik in ieder geval een beetje bij de les. Het begint me
op te vallen, dat de aanwezigen ieder vanuit hun eigen invalshoek praten en reageren.
Ze zijn net winkeliers in een winkelcentrum die allemaal de belangen van hun eigen
toko verdedigen. Bijna niemand is bezig om te kijken, hoe de opleiding in haar geheel
er florissanter bij kan komen te staan. Liever klagen de docenten over werkdruk,
nieuwe computersystemen waarmee ze nog niet overweg kunnen en de afgenomen
kwaliteit van de koffie. Ondertussen groeit mijn bewondering voor de voorzitter, die
onverstoorbaar blijft proberen om een team te smeden van deze verzameling eigenzinnige individualisten.
Opeens valt de frank, of beter gezegd de euro. Ik kijk in de spiegel! Ik zie mezelf!
Hoe zou het ongebreidelde egoïsme me anders zo op kunnen vallen? Ook ik zet
me niet in voor een groter doel - zoals de ontwikkeling van de materie - maar kijk alleen
hoe de dingen kunnen verlopen op
een manier die mij goed uitkomt.
Ik hecht ook heel erg aan mijn eigen ideeën over hoe alles hoort
te gaan. Verder meet ik de weerstanden tegen verandering breed
uit, in plaats van ze te laten voor
wat ze zijn. Hoe ik dienstbaar zou
kunnen zijn aan de opleiding, bekijk
ik niet.
Ik krijg verdorie plezier in de vergadering.
Ik ontdek er waarempel iets over hoe ik in
elkaar zit. Meteen worden de oordelen over de collega’s ook
milder. Wat heeft het voor zin om een ander te verwijten, wat ik
zelf doe? Nu zelfs een teambespreking interessant wordt, zit ik
echt op de klavers!
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Lila processen
Opa gaat dood
Mijn opa is 88 en gaat dood. Ik vind het erg en wil dat niet. Hij ziet er uit
zoals ik hem kende, niet heel oud, niet ziek, eigenlijk heel normaal. En hij
vindt het ook heel normaal dat hij dood gaat.

Decodering: het getal 88 geeft iets aan over een oud egobewustzijn dat meer gericht
gaat zijn op oneindigheid. Dat je het erg vindt en het niet wilt betekent dat je de dingen
zelf wil regelen in de ontwikkeling van de materie en het niet kan overlaten aan het lila.

Kristallen glas
Vannacht maakte ik het volgende mee: ik ben in een winkel waarin alleen
kristal staat. Ik ben verwonderd over de grote hoeveelheid kristal die ik zie.
Als ik alles heb bekeken loop ik terug naar een glas met gouden rand, het
kost 173 euro en ik koop het.
Decodering: je leeft blijkbaar nogal in absolute regionen, dat is al het kristal. Er is een
glas met een gouden rand, en daar gaat het om. Want dat is een absoluut glas waarin
het waarheidsbewustzijn zit. Daar moet je naar toe naar het Waarheidsbewustzijn,
niet naar het absolute. 173 euro is een realisatie van wat meer eenheid in een nieuwe
beginnende creatie, het glas.
Het glas zegt in dit lila proces: richt je op de psyche, het waarheidsbewustzijn, en zit niet
te denken in zogenaamd absolute zaken, zoals in de kerk. Het glas herinnert je ook
aan je lichaam waar de transformatie in kan gaan plaatsvinden.
Schildpad
Ik maakte het volgende mee in mezelf: ik loop op een weg en opeens zeg
ik: „Hè, een schildpad.” Het is een vrij grote schildpad met groen en rood
op zijn schild. Als ik dichtbij hem ben, maakt hij een sprong en heft zijn
kop op naar mij. Alsof hij me gedag zegt.
Decodering: Een vertragende kracht in het vitaal fysieke lichaam.
De schildpad is een heel harde onderbewuste kracht die alles vertraagt omdat hij een
enorme afweer heeft tegen het lila.
Er is een werking van lila licht in die traagheid en weerstand vanwege het groen en rood.
Deze kleuren zeggen dat de traagheid en weerstand vooral ligt in het vitaal fysiek materiële lichaam. Dit is het oppervlaktelichaam van grofstoffelijke materie.
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Wat is een lila proces?
In de lilaca worden door de tutorsuprolo’s of het lila in een symbolische taal
beelden doorgegeven aan onderzoekers
(goti’s), overdag of ‘s nachts. Deze beelden, lila processen genoemd, vertellen
altijd iets over de zijnstoestand van de
goti’s. Ook kan via deze symbolische taal
duidelijk worden wat zich op de verschillende niveaus in de goti afspeelt. Goti’s
kunnen aan de hand van deze lila processen met de lila symbolendecoder
deze lila processen decoderen.
Zo kunnen goti’s dan hun ontwikkeling
op de voet volgen, als zij dit willen.
Lila processen moeten niet verward worden met dromen, want dromen komen
meestal uit onderbewuste gebieden
van de mens, terwijl deze lila processen
rechtstreeks aan goti’s worden getoond
vanuit het lila. Vandaar ook de naam lila
processen.
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Symboliek in de lilaca
Er bestaan vele soorten symboliek. In de
religies wordt er veel met symbolische
taal gewerkt. De symbolen zijn gebonden aan de religie zelf, maar ook aan
plaats en tijd. Zo is het ook bij natuurvolkeren, die gebruik maken van symboliek,
die is gebonden aan een bepaald volk of
stam. En zo heeft iedere cultuur zijn eigen symboliek.
De symboliek die in de lilaca wordt gehanteerd is niet gebonden aan plaats of
tijd. De symbolen die het lila aan iemand
toont die met lilaca bezig is, en waaruit
hij zijn toestand van zijn kan leren kennen, zijn universeel van aard. Overal ter
wereld worden deze symbolen zodanig
door het lila of door de tutorsuprolo
weergegeven, dat ze voor iedereen die
lilaca studeert gedecodeerd kunnen
worden. Wat een symbool betekent
hangt heel erg af van de context waarin
het symbool wordt gebruikt. In de kern
geeft een symbool altijd de werkelijkheid weer van het ding, wezen of de
persoon. Maar er kunnen vele andere
mogelijkheden zijn: als de kern van het
wezen of ding verscholen is, krijgt het
symbool weer een andere betekenis.
In samenhang met de gebeurtenis die
wordt getoond, kan het weer een andere betekenis krijgen. Het symbool kan
zelfs vijandige dingen laten zien.
Een symbool is een uitbeelding van iets
wat in de werkelijkheid ergens bestaat,
maar dan uitgedrukt in een materiële
vorm. Een herkenbare vorm voor de
mentale mens.
De symboliek is tijdloos, maar wel altijd
actueel. Alles wat er is, is een symbool
van een werkelijkheid, die vrijwel niemand nog kent. Maar die gekend kan
worden, als de mens zichzelf wil leren
kennen.

Oud egomentaal - graag alles bij het oude willen houden.
Dood gaan - verstilling van bewustzijn.
Opa - heel oud egobewustzijn, egomentaal

1

Getallen
1 - eenheid, of het Ene
3 - een beginnende creatie
7 - realisatie
8 - oneindigheid

7

Kristal - het absolute

3
8

Gouden rand - het waarheidsbewustzijn
Winkel met veel kristallen voorwerpen - fysiek lichaam dat veel
absolute lichamen herbergt.
 las - helder lichaam waar energie in kan komen voor de transforG
matie van de materie.
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Geert
Wilders
een politicus met lef

Inleiding
Geert Wilders werd op 6 september 1963 geboren in een katholiek gezin in Venlo. Zijn vader
kwam uit Maasbree en zijn moeder
kwam uit Soekaboemi in voormalig Nederlands-Indië. Hij heeft een
broer, Paul, die hij nauwelijks ziet of
spreekt.
In Venlo deed hij een mavo en havoopleiding. Daarna behaalde hij een
aantal deelcertificaten rechtsgeleerdheid op de Open Universiteit en hij
volgde een studie sociale verzekeringen in Amsterdam.
Hoewel hij katholiek was opgevoed,
zegde hij bij zijn meerderjarigheid het
lidmaatschap van de kerk op en liet
zich uitschrijven. Daarna noemde hij
zich agnost. De zekerheid waarmee
Wilders dit eigenlijk op jonge leeftijd
deed, zegt iets over de wijze waarop
hij zijn standpunten bepaalt en handelt naar bevinden.
Tijdens zijn militaire dienst vertoonde hij al trekken van datgene wat hij
nu uitdraagt in de Nederlands samenleving. Hij vertelde blij te zijn dat
hij niet de tent hoefde te delen met
Duitsers. Deze afkeer van het Duitse
volk was veroorzaakt door de oor
logservaringen die zijn vader had in
de Tweede Wereldoorlog. Hier begint
zich al iets af te tekenen van de afkeer
die Wilders heeft van overheersing en
dictatuur. Hij wil zich niet laten leven
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door anderen die hem gebiedende eisen opleggen. En vooral wil hij niet
dat hij onderworpen is aan de meningen van anderen.
Hij werkte van 1980 tot 1982 in een
broodfabriek in Israël, een land waar
hij zich volgens eigen zeggen heel erg
thuis voelde.
Politieke loopbaan
In 1990 werd hij beleidsmedewerker en speechschrijver voor
de VVD. Hij begon ook stukken in
te zenden naar opiniebladen, vooral
voor de opiniepagina’s van de lan-

Tekst: politieke redactie

delijke dagbladen. Deze stukken
schreef hij regelmatig samen met
Frans Weisglas en later met Ayaan
Hirsi Ali van de VVD.
In deze stukken kwam al heel duidelijk iets naar voren van zijn blik op de
samenleving in Nederland. Hij waarschuwt al regelmatig voor een té toegeeflijke houding jegens het islamitische extremisme.
Wilders staat bekend als een criticus
van de islam en vooral de standpunten over sommige onderwerpen zijn
nogal heel erg uitgesproken. Dat is
vooral te merken bij de onderwerpen
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immigratiebeleid, de vrijheid van meningsuiting en de uitgangspunten van
het islamitische geloof.
Zijn politieke carrière werd pas goed
in gang gezet toen hij in 1990 beleidsmedewerker werd voor de VVD.
In deze functie werkte hij tot augustus 1998, toen hij Tweede Kamerlid
werd voor deze partij. In het voorjaar
van 1997 kwam hij voor het eerst in
politiek vuur te staan met zijn mening
over psychisch arbeidsongeschikten.
Toen verwierf hij het predicaat van
‘rechtse liberaal’. Iedereen stond tegen hem op, niet alleen de oppositie
in de kamer maar ook de regeringspartijen PvdA en D66. Hij verdedigde daar zijn mening, dat uitkeringen moesten worden verlaagd, zodat
mensen eerder weer aan het werk
zouden gaan. Iedereen schold hem
uit voor asociaal, maar zelf vond hij
zich heel sociaal, omdat dit mensen
zou prikkelen om niet thuis te blijven
zitten zonder werk, maar op pad te
gaan en zich niet afhankelijk te stellen
van een uitkering. Op zich is dit een
heel gezonde gedachte.
Politieke doelen
Uit deze felle actie bleek duidelijk, zoals hij zelf zegt, dat hij geen

diplomaat is die overal tussen door
wil laveren, maar dat hij een politicus
is die staat voor zijn zaak. Hij houdt
zich ook aan zijn beloften en waait
niet met alle winden mee. Hij ziet
zijn doel wat hij voor ogen heeft, en
houdt zich daaraan.
Hieruit blijkt al een beetje uit welk
hout Wilders is gesneden. Hij mag
dan tegen de geijkte meningen botsen
met zijn standpunten, hij blijft wel bij
wat hij zegt. Hij doet geen water bij
de wijn. En hoe dit ook overkomt in
het politieke klimaat, waarin men gewend is mee te gaan met die partij,
die voor jezelf het meeste oplevert
aan stemmen, Wilders doet hier niet
aan mee. Hij durft, hij wijkt niet uit
en dat is een eigenschap die in hem
te prijzen valt. Kortom, vanaf 1997
is Wilders een figuur die niet uit de
politiek is weg te denken. Niet in het
minst door zijn uiterlijk, waarbij hij
een imago heeft opgebouwd dat iedereen kent: wit haar dat opvalt tussen alle andere hoofden, en een blik
die heel strak is.
Altijd heeft Geert Wilders beweerd
dat er met de islam niets mis is, maar
dat er moet worden gewaakt voor het
moslimextremisme. Dit moslimextre-

misme wordt vrijwel in alle moslimlanden aangetroffen en Wilders wil
niet dat dit extremisme de overhand
krijgt, zeker niet in Nederland. Hij
wil de Nederlandse cultuur bewaren
en niet laten beïnvloeden door geheel andere culturen. Deze opvatting
zal niet iedere Nederlander met hem
delen. Nederlanders zijn over het algemeen niet erg onder de indruk van
hun eigen cultuur. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het verengelsen van
hun eigen taal, wat heel sterk aan de
gang is en bijna niet kan worden gestopt. Politici en vele anderen doen
daar ook vrolijk aan mee, zodat de
Nederlandse taal in feite wemelt van
Engelse woorden, die vaak voor hetzelfde geld kunnen worden vertaald
met een goed Nederlands woord.
Saoedi-Arabië ziet Wilders als ‘de as
van het kwaad’ wegens het financieren en steun geven aan extremistisch
organisaties zoals Hamas, Jihad en
Hezbollah. Zijn oog is daarbij gericht
op de extremisten, een klein groepje
mensen die fanatiek bezig zijn hun religie te verkondigen door middel van
geweld. Daarmee is echter helemaal
niet iedere moslim gebrandmerkt,
neen, het gaat juist om die hele kleine

In plaats van echt te ontleden wat ik zeg,
wordt er gesmeten met
fascisme, xenofobie of racisme
(4 april 2007, Elsevier).
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groepjes die steeds onheil brengen in
de ogen van Wilders. Dat benadrukt
de politicus keer op keer, maar steeds
loopt dit alles uit op ruzie en vooral:
er mag niet vrij meer een mening worden geuit over mensen. Nederland
wordt steeds meer gedompeld in een
korzelig stilzwijgen. Want openlijk
mag er niets meer worden gezegd
over wat men vindt van al die mensen
die Nederland binnenstromen en een
stempel leggen op de cultuur van het
land.
Het gevolg is dat er overal in
Nederland moskeeën verrijzen. Het
is een vreemd gezicht in steden en
dorpen waar traditioneel huizen gebouwd worden in een Nederlandse
blokkendozenstijl. Een moskee staat
er als een vlag op een modderschuit.
Bovendien is het ook nog zo, dat je
het in veel moslimlanden niet moet
wagen om een katholieke kerk te
bouwen, dat mag niet. Westerlingen
moeten zich daar aanpassen aan de
cultuur die daar heerst, wat overi-
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gens normaal is. Maar blijkbaar hoeven moslims in Nederland dat niet te
doen. Terwijl dit wel van hen geëist
kan worden. Kortom, dat is waar
Geert Wilders moeite mee heeft, dat
alles van één kant moet komen.
Onlangs heeft Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland, opgemerkt
dat het programma om immigranten
te integreren in de samenleving grandioos is mislukt. Er moeten nu andere maatregelen worden genomen om
te zorgen dat er iets gebeurt, onder
andere dat immigranten Duits leren
spreken. Dit voorbeeld is typerend
voor de onwilligheid van vele allochtonen om zich aan te passen aan de
samenleving waar zij gaan wonen. In
plaats van dat het gastland gerespecteerd wordt en geëerbiedigd in zijn
zeden en gewoonten, worden er velerlei eisen gesteld. Meestal gaat het
dan ook om het innen van uitkeringen. Deze instroom van buitenlanders is een geheel ander verschijnsel dan de normale immigranten die
zich vergewissen of zij zich thuis
voelen in het land waar ze heen
willen gaan voor werk of andere doelen. Kort gezegd,
Wilders wil dat immigranten
zich houden aan de regels en
de gewoonten van het land
waar zij gaan wonen, en dat
lijkt een billijke eis.
In april 2003 vraagt Wilders
om een spoeddebat over
moslimextremisme en

moslimfundamentalisme in Neder
land.
In 2004 komt de breuk met de VVD,
vanwege zijn specifieke opvattingen
over de koers die de VVD zou moeten
gaan varen. Ze zou een meer rechtse
partij moeten zijn, zoals voorheen, en
zich meer moeten houden aan strengere standpunten over het toelaten
van vreemdelingen in Nederland.
Het breekpunt was vooral dat
Wilders vond dat Turkije nooit toegelaten zou moeten worden tot de EU,
terwijl iedereen vond dat, als het aan
de voorwaarden voldeed, dit wel zou
kunnen. Na deze verwikkelingen was
de positie van Wilders niet meer te
handhaven in de fractie van de VVD.
Hij besloot dan ook uit te treden en
ging verder als eenmansfractie in de
kamer onder de naam Groep Wilders.
Tot 2006 zou dit een eenmanspartijtje
blijven.
Wilders en de PVV
Wilders heeft altijd gezegd: „Ik
laat mij de mond niet snoeren door
de partij. Ik zal altijd blijven zeggen
wat ik ergens van vind.” Toen bij
een opiniepeiling bleek dat Wilders
met zijn Groep Wilders wel 12 zetels
zou kunnen halen bij de verkiezingen
stond iedereen versteld dat hij zoveel
steun had onder het Nederlandse
volk. Men had zeker gedacht dat het
bij een eenmanspartij zou blijven.
Dat was niet het geval.
Wat Wilders vooral aan de kaak stelde
was de vriendjespolitiek in Nederland,
waardoor niemand meer vrij is om te
doen wat goed is voor het volk en de
Nederlands gemeenschap. Iedereen
denkt aan zijn imago bij de kiezers
en spiegelt hun dingen voor die nooit
kunnen worden waargemaakt. En wat
hij vooral niet wilde is meedoen met
de Haagse achterkamertjespolitiek
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en de spelletjes die gespeeld worden
om iedereen te vriend te houden en
de kiezers op de hand te krijgen. Hij
opteert voor een stevig immigratiebeleid, goede veiligheidsvoorzieningen
en sociale zorg.
Na de moord op Theo van Gogh
laaiden de discussies in Nederland
over het moslimextremisme hoog
op. Iedereen vond er iets van. Zelf
werd Wilders in oktober 2004 in een
islamitische video bedreigd met onthoofding. Samen met hem werd ook
Ayaan Hirsi Ali afgebeeld. Pas sinds
oktober 2004 wordt Wilders speciaal
beveiligd vanwege bedreigingen met
aanslagen aan zijn adres en dat van
Ayaan Hirsi Ali. Ook in de Tweede
Kamer krijgt hij een andere, veiliger
plaats toegewezen.
De moord op Theo van Gogh echter zorgde er voor dat Wilders steeds
populairder werd. Volgens peilingen
zou hij 13 zetels in de kamer krijgen,
ten koste van vooral de VVD.
In 2006 richt hij zijn eigen partij op,
de Partij Voor de Vrijheid. Deze heeft
direct groot succes. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2010
levert dit Wilders 24 zetels op, en
werd zijn partij qua grootte de derde
partij van Nederland.
In januari 2009 wordt een proces tegen Wilders aangekondigd. Hij wordt
aangeklaagd wegens het aanzetten
tot discriminatie en haat. Dit proces
heeft heel wat voeten in de aarde. Het
Openbaar Ministerie wil niet vervolgen, omdat het van mening is dat in
de Tweede Kamer meer gezegd mag
worden dan elders, vooral in politieke
debatten. Maar de tegenstanders willen dit beslist niet. Zij beginnen een
procedure waarbij het Gerechtshof
uiteindelijk het OM gelast om

Wilders alsnog te vervolgen. Volgens
Wilders is dit proces een inbreuk op
de vrijheid van meningsuiting. Nu,
in oktober 2010 is dit proces nog
steeds gaande. Wilders en zijn advocaat hebben met succes de rechters
gewraakt vanwege vooringenomenheid, waardoor het proces helemaal
over moet worden gedaan. De tegenstanders van Wilders maken er ook
bij het gerechtshof een potje van. Er
is geen enkel respect voor Wilders
en nog minder voor de rechters. De
advocaten maken er een ontzettend
laag-bij-de-gronds spektakel van. Van
Wilders en zijn advocaat, Abraham
Moszcowicz kan worden gezegd dat
zij de regels strikt in het oog houden
en zich gedragen zoals het behoort
bij een rechtszaak. Wilders vindt dat
de islam terecht moet staan en niet
hij. Hij blijft nog steeds de gedreven, strategisch denkende politicus,
die geen blad voor de mond neemt
en altijd zegt wat hij vindt. Daarbij
weet hij publiek goed te bespelen. Hij
zorgt geregeld voor publiciteit door
zijn opvallende uitspraken.
Intimidatie
Steeds heeft Wilders laten blijken zich niet te laten intimideren
door wie of wat dan ook. Zelfs de
vele doodsbedreigingen hebben hem
niet van zijn standpunten af kunnen
brengen. Dit alles tekent een man
die wel voor zijn standpunten gaat
en zich niet laat omkopen of intimideren door anderen. Hij wil ook het
Nederlandse volk niet om de tuin leiden, evenmin als de moslimextremisten. Bij Wilders weet iedereen waar
het over gaat. Dat veel mensen hier
niet van zijn gediend is wel duidelijk.
Er zijn echter ook vele Nederlanders
die het zat zijn om onder een juk van
stilzwijgen te moeten leven. Dat zijn

Nog steeds is er geen
zicht op wat rassen- of
volkerendiscriminatie is.
Terwijl het toch blijkbaar
neergelegd is in de genen
van de mens.
Anders zou het zich niet
in zo hevige mate overal
in de wereld voordoen.
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de mensen die stemmen op Geert
Wilders, ook al is hij een buitenbeentje.
De onvrede onder het Nederlandse
volk wordt steeds groter. De vrije
meningsuiting wordt steeds meer ingeperkt. Geen wonder dat de PVV
steeds meer ingang vindt bij een volk
dat moet zuchten onder het regiem
van immigranten die steeds brutaler
worden in hun eisen. Maar Wilders
laat zich niet kisten, hij staat voor zijn
zaak. Dat geeft ook vertrouwen. Hij
steekt schril af bij alle andere politici,
die vrijwel altijd uit zijn op eigen gewin.
Zijn gezin en familie
In 1990 huwde Wilders in
Boedapest een Joods-Hongaarse diplomate, Krisztina Marfai. Het is zijn
tweede huwelijk. Zij hebben geen
kinderen. Er is nauwelijks iets bekend van Wilders’ privé-leven. Dat
is niet zo gek, want nog steeds wordt
Wilders met de dood bedreigd. Hij
leeft dan ook in een speciale woning
met beveiliging.
Op 19 april 2005 kwam er een autobiografische boek uit van hem met zijn
‘tien puntenplan’. In dat boek is ook
zijn ‘Onafhankelijkheidsverklaring’
opgenomen.
Met zijn broer Paul Wilders is hij gebrouilleerd. Hun ideeën gingen zover
uiteenlopen dat zijn broer niet meer
met hem wilde praten. Hij is een heel
andere politieke mening toegedaan
en vindt Geert een xenofobe politicus. Wel heeft hij vaak last van bedreigingen van allochtonen, omdat
zij denken dat hij dezelfde meningen
heeft als zijn broer. Dit zegt weer veel
over deze allochtonen, die maar wat
doen zonder te bekijken wat ze doen.
Ze storten dan hun haatgevoelens
maar uit over mensen die niets van
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doen hebben met de ideeën waarvan
ze worden beticht.
Prijzen
In de loop der tijd heeft Geert
Wilders wel verschillende prijzen uitgereikt gekregen zoals dat past in de
huidige tijd, waarin de een na de andere prijs wordt uitgereikt. Zo is er
bijvoorbeeld de ‘klare taal prijs’ van
de Nationale Jeugdraad, september
2007. In 2007 werd hij Politicus van
het jaar, vanwege zijn vermogen om
de politieke discussie te overheersen, het debat naar zich toe te trekken en publiciteit te halen met goed
getimede one-liners. In 2008 kreeg
hij de Freedom Award voor zijn inzet voor vrije meningsuiting door the
American Freedom Alliance. Dit is
een organisatie die zich bezighoudt
met het identificeren van bedreigingen tegen de Westerse Beschaving.
Vrijheid van meningsuiting
Afwijkende denkbeelden van
mensen behoren in een democratisch
land zeker een plaats te krijgen zolang
zij geen schade aanrichten. Is dit niet
het geval en worden andere denkbeelden van mensen niet geaccepteerd,
dan wordt de vrijheid van meningsuiting wel heel snel aangetast.
Nederland is geen land meer waar
vrijheid van meningsuiting is. Dit
wordt steeds duidelijker. Deze trend
begon zich natuurlijk al veel eerder
af te tekenen, in de tijden dat er geen
rassendiscriminatie mocht zijn. In de
jaren ‘60 van de vorige eeuw was er
al de tendens, dat je tegen een blanke
meer mocht zeggen dan tegen een gekleurde binnen- of buitenlander. Dit
is in de loop der jaren steeds verder
uitgegroeid, tot er op een gegeven
moment een goede voedingsbodem
was voor de ideeën van Wilders. Nog

steeds is er geen zicht op wat rassenof volkerendiscriminatie is. Terwijl
het toch blijkbaar neergelegd is in de
genen van de mens. Anders zou het
zich niet in zo hevige mate overal in
de wereld voordoen. Het zou dan
mentaal te beredeneren zijn en weg
geredeneerd moeten kunnen worden.
Dat is echter niet het geval. Het blijft
en het lijkt zich steeds heftiger voor
te doen.
Een ander punt is heden ten dage
of uitspraken ook schade aanrichten
aan anderen. Dit is een wat hypocriete toestand. Want waar Wilders
van wordt beschuldigd gaat de perken wel wat te buiten. In de gehele
wereld worden mensen bekogeld met
uitspraken van anderen waar zij niets
tegen kunnen uitrichten. Als daar allemaal processen over gevoerd moesten worden was iedereen in de juridische sector overbelast.

We hadden kunnen
zwemmen in het geld,
in plaats daarvan volgen
we de linkse droom
om de halve islamitische
wereld naar Nederland te
halen.
Hoe meer stemvee voor
de linkse kerk, hoe beter.
Ik denk wel eens, in het
vliegtuig wordt ze zeker
al geleerd: Jij stemme op
Wouter Bos, hij jou geve
uitkering.
(17 september 2008,
Algemene Beschouwingen).
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Er zijn zelfs vele voorbeelden van
mensen die door anderen zo zijn
beledigd dat ze hun hele leven daar
schade van ondervinden. Meestal
worden daar helemaal geen processen
over gevoerd. Dat is maar een enkele
keer het geval.
De lilaca geeft handvatten om mensen zelf te leren te onderscheiden wat
er aan de hand is. Want schade wordt
alleen aan mensen veroorzaakt als ze
geen inzicht hebben in wat hen overkomt. Als er dus zelfinzicht komt in
de situatie, dan kan men zelf zien wat
er aan de hand is. Ook kan iemand
door zelfontplooiing en ontwikkeling steeds meer inzicht krijgen in dit
soort fenomenen.
Wie is Geert Wilders?
Gezien het voorgaande kan
Wilders onderscheiden worden als iemand die weet wat hij wil. Als iemand
ook, die vasthoudt aan zijn doel. Hij
laat zich niet afleiden van wat hij voor
ogen heeft en blijft net zo lang doorgaan tot hij iets bereikt. Dat is een
eigenschap die hem in de ogen van
velen betrouwbaar maakt.
Hij baart ook opzien. Iedereen kent
hem. Vele mensen bewonderen hem
in stilte, want hij zet door, ondanks
doodsdreiging. Hij laat zich niet beïnvloeden, niet intimideren. Hij weet
mensen te bespelen en hen te manipuleren op een manier die hen niet
hindert. Hij is tegen alle overheersing
en onderworpenheid. Hij is wel diegene die dicteert hoe zaken moeten
verlopen volgens zijn beleving.
Zo blijkt Geert Wilders in de samenleving van Nederland maar ook in het
buitenland veel los te maken. Hij is
overal bekend.
Zijn grote kracht is vooral, dat hij
mensen in beweging brengt, hoe dan
ook. Of het nu over de islam gaat of

over zijn blonde haar doet er niet toe,
mensen worden wakker en gaan van
alles ondernemen.
Iedereen heeft ook een mening over
Geert Wilders. Dat betekent dat hij
bij iedereen iets aanraakt. Of je hem
nu haat of liefhebt, hij doet je iets. Hij
laat niemand onberoerd.
Geert Wilders kan dus gekenschetst
worden als een man, die samenlevingen wakker schudt. Zijn woorden, die
vaak grof zijn, vinden wel gehoor bij
velen, want hij zegt wat anderen niet
durven uit te spreken. Zo is hij eigenlijk ook een spreekbuis voor vele
mensen, die zelf alleen maar durven
zwijgen, uit angst voor wraak.
Geert Wilders zit ook niet te wachten
op proces na proces. Toch gebeurt
dit, en steeds doet hij weer mee. Zijn
tegenstanders en aanklagers zorgen
wel voor zijn gratis publiciteit, die is
altijd welkom bij hem.
Wat men dus ook van Geert Wilders
mag vinden, hij roert in een samenle-

ving die door de politiek steeds meer
aan banden wordt gelegd. De overheid bakert het volk steeds meer in.
Alles wordt door de overheid voor iedereen geregeld. Vandaar dat Wilders
oproep om arbeidson
geschikten
minder geld te geven zodat zij sneller
weer gaan werken, helemaal niet gek
is. Hij doet een beroep op de mensen
zelf, om in hun onderhoud te voorzien. Hij opent mogelijkheden op zijn
eigen wijze. Hoe hij dat doet maakt
ook niet uit. Mensen worden wakker,
mensen krijgen weer hoop op normaal leven. Dat blijkt uit zijn grote
aanhang onder het Nederlandse volk.
Maar in plaats dat politici daarop inspelen en bekijken wat het betekent
dat deze man zo populair is, gaan ze
hem verguizen. In plaats van hem te
leren kennen met zijn doelen en gebruik te maken van zijn mogelijkheden, proberen ze hem weg te drukken. Vanuit oude en rigide ideeën
willen ze Geert Wilders niet, maar
63
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daardoor zien ze over het hoofd wat
hij voor hen zou kunnen betekenen.
Per slot is hij door een groot deel van
het Nederlandse volk gekozen om
hen te vertegenwoordigen in het parlement. Geert Wilders vertegenwoordigt dus een mening die niet zomaar
weggeduwd kan worden.

Hij legt de vinger op de
zere plek in de samenleving.
Vandaar dat hij op dit
moment de derde partij
van Nederland is met 24
zetels.
Dat zou voor vele politici
een teken aan de wand
moeten zijn

Wilders wegwerken zal niet lukken.
Want een mens, die durft te spreken
ondanks verbod, een mens die durft
te gaan voor zijn zaak, die zich houdt
aan zijn eigen lijn, is te waarderen.
Geert Wilders is iemand, waar politici goed naar zouden moeten luisteren. Zij zouden daar hun voordeel
mee kunnen doen. Als zij vinden,
dat Geert Wilders dingen doet die
niet door de beugel kunnen, dat kan.
Daar moet over te praten zijn. Maar
hoe staat het met hen zelf ? Zijn de
politici niet vatbaar voor iedere mening die zorgt dat zij kunnen schitteren? En gaat het hen er doorgaans
niet om, het volk met geld tevreden te
stellen? Want dat is wat mensen vragen van hen. Over deze praktijken wil
geen politicus praten.
Deze politieke houding zorgt ervoor
dat het op het politieke vlak steeds
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chaotisch is. De een zegt dit, de ander dat. Niets is eensluidend. Er is
totaal geen harmonie te bekennen
in het beleid van de politici. Het gaat
al vele jaren hetzelfde: is links aan
de macht, dan wordt het geld opgemaakt en uitgegeven en vervolgens
komt rechts aan de macht, die de
rommel van links mag opruimen. Dat
maakt rechts weer onbemind doordat
er bezuinigd moet worden. Net als er
dan weer iets in de portemonnee zit,
komt links aan de macht, die het geld
vrolijk uit gaat geven. Dit alles heeft
natuurlijk niets met harmonie en het
welzijn van een volk te maken. Het
heeft ook niets te maken met ordentelijk bestuur en zicht op zaken. Het
heeft meer weg van een grabbelton,
waar het geld dat opgebracht wordt
door de Nederlandse belastingbetaler maar in het rond gesmeten wordt.
Daar zijn voldoende voorbeelden
van, die door de media wel worden
gemeld, maar er gebeurt verder niets
mee. Er wordt kennis van genomen.
Wilders doet dit niet. Hij gaat zoals
hij vindt dat hij moet gaan. Of mensen hem nu rechtlijnig vinden of rigide of onfatsoenlijk, dat doet er niet
toe. Hoe het ook zij, het is duidelijk
dat zijn klare taal meer geapprecieerd wordt dan het gesjoemel van
sommige hooggewaardeerde politici.
Wilders is diegene die zegt wat hij wil.
Hij probeert de vrije meningsuiting
hoog te houden, wat hij daarmee ook
moge bedoelen.
Want wat is vrije meningsuiting uiteindelijk? Het is slechts de ene mening tegenover de andere. Het is vóór
iets zijn of tegen iets zijn. Dat ligt
zo vast in een mentaal bestel, in een
mentale wereld.
Hoe zou het zijn als mensen meningen zouden overstijgen en maar ge-

richt zijn op één ding: hoe dien ik de
harmonie in mijzelf en in de wereld?
Dan zou er geen mening meer zijn,
ook niet de mening van Wilders of
de mening van de islam. Er zou dan
slechts dat zijn, wat gericht is op de
ontplooiing van het wezen, in het kader van het welzijn van ieder mens.
Dat stijgt uit boven ieder geloof of
wat voor mening dan ook.
Wat dat betreft is het jammer dat
Geert Wilders nog niet toe is aan een
studie lilaca. Hij moet zijn mentale
mogelijkheden nog verder verkennen, en vooral mensen wakker schudden. Zijn grote kracht ligt echter
in zijn doorzettingsvermogen, zijn
volharding, zijn dapperheid en zijn
inzicht in hoe mensen behandeld
en gezien willen worden. Hij legt de
vinger op de zere plek in de samenleving. Vandaar dat hij op dit moment
de derde partij van Nederland is met
24 zetels. Dat zou voor vele politici
een teken aan de wand moeten zijn.
Wat is het belang
van Geert Wilders?
Samenvattend zou gezegd kunnen
worden dat Geert Wilders mensen
wakker schudt, politici wakker wil
laten worden en samenlevingen in
beweging brengt. Hij is diegene die
spreekt voor diegenen die niet durven spreken, hij is diegene die pal
blijft staan waar anderen zich terugtrekken. Zulk soort mensen zijn vaak
nodig in samenlevingen, waarin de
vrije meningsuiting in het geding is.
In samenlevingen, waar politici niet
luisteren naar de stem van het volk.
In samenlevingen waar politici er
slechts zijn om zelf roem en eer te
verwerven.
Vandaar dat Geert Wilders een mogelijkheid is en een perspectief voor al
diegenen die dat willen zien.
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Tekst: K.M.H. Klachter

Goedele magazine
Recensie op basis van de nummers van
augustus 2009, oktober 2009 en juli 2010
Uitgeverij: Sanoma Magazines Belgium N.V.
Unfpa, een organisatie van Unicef. Bij Goedele magazine
is zij, samen met Danny Ilegems, hoofdredacteur. In die
hoedanigheid kan ze haar leefwereld in dit tijdschrift kwijt.

Over het ontstaan en de opzet
Sinds de ‘O, Oprah Magazine’ van Oprah Winfrey,
zijn er meer tijdschriften die zich lanceren onder de
voornaam van een bekende vrouwelijke persoon. Zo heeft
Linda de Mol sinds 2004 haar eigen tijdschrift ‘Linda’ in
Nederland en in Vlaanderen is ‘Goedele’ het tijdschrift
van Goedele Liekens.
Deze tijdschriften willen iets weergeven van de vrouwen
naar wie ze genoemd zijn. In ‘Goedele magazine’ valt iets
te lezen over de interesses en idealen van Goedele Liekens.
Voor wie Goedele Liekens niet kent, is het goed om vooraf
te melden dat ze een Vlaamse vrouw is die bekendheid
verwierf in 1986 als miss België. Deze titel was voor haar
meteen ook een opstap naar een televisiecarrière. Zowel
op de Vlaamse als de Nederlandse televisie presenteerde ze
diverse programma’s of trad op als gast. Goedele Liekens
laat zich vooral kennen door haar interesse in seksualiteit
(ze is seksuologe), maar ze is eveneens ambassadeur van

Bij het verschijnen van het eerste nummer in september
2008 kondigde men ‘Goedele’ aan als een kwaliteitsvol
magazine. Zo bevat het maandblad een mix van lifestyle,
interviews en reportages die psychologie, maatschappij,
seks en humor als pijlers hebben. In een interview bij de
lancering vertelde Goedele de inhoudelijke lijn van het
maandblad. Met het magazine wil ze strijden voor een
betere wereld, maar zonder met dat vingertje te wijzen.
Ze wil vooral achter de façades kijken en daarmee hopen
zij en haar mederedacteur dat, en passant, de wereld
een beetje mooier wordt. Ze willen zich ook richten tot
mensen die nieuwsgierig zijn, avontuurlijk en rebels. Maar
glamour en ‘hoge hakken’ horen er ook bij. Genieten is
eveneens aan de orde, het ene sluit het andere niet uit.
Samengevat typeert het tijdschrift zich, naar eigen zeggen,
als glamourguerrilla en als kuttijdschrift.
Wat brengt Goedele dan aan voor een betere wereld, zou
de vraag kunnen zijn. Want wordt er dan ook bekeken wat
de veranderingen zijn bij de mensen die haar blad lezen?
Het bestaat nu twee jaar en er zou dus kunnen worden
onderzocht of het nu werkelijk verbetering in de wereld
van haar lezers heeft gebracht.
In september 2009 ging het tijdschrift er prat op elke
maand zo’n 60.000 kopers te tellen. Ze nestelde zich
hiermee in de top van de Vlaamse maandbladen.
Ondertussen viert het tijdschrift zijn tweede verjaardag en
is de oplage met één vijfde gedaald. De oorzaak is niet
meteen duidelijk. Heeft het met economische crisis te
maken of is het van in het begin allemaal wat overroepen
geweest, zoals onlangs een dagbladhandelaar zich liet
ontvallen?
Of zijn de thema’s zo alom bekend geworden, dat het blad
niet zoveel nieuws meer biedt?
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Vormgeving en inhoud
Het tijdschrift is rond de 150 bladzijden dik en
steevast staat Goedele op de cover, telkens in een andere
entourage. Op de cover wordt ook het -volgens eigen
zeggen- ‘speelse’ thema aangekondigd en staat een
kleine greep uit de artikelen die binnenin te vinden zijn.
De thema’s van de maandbladen die voor deze recensie
bestudeerd werden zijn alle enigszins seksueel gekleurd.
Bij titels als ‘Extra Hot’, ‘Huisloeders’ en ‘Schoon Gerief ’
zijn er misschien nog andere associaties mogelijk, maar
wie het blad openslaat kan merken dat de seks niet wordt
vergeten.
Verder is het wel wat vervelend dat Goedele zelf zo in
het middelpunt staat. Een lezer van het blad zou toch
graag zelf het middelpunt willen
zijn. Bij Goedele komt de lezer
daar niet aan toe, zij zelf is het
middelpunt van haar tijdschrift,
zoals blijken zal uit de inhoud van
een nummer.
Elk nummer begint met een
‘edito’ van de hand van Goedele
zelf. Daarin schrijft ze vrij
openhartig enkele lijnen over
het thema. Voorin staat een
interview van Goedele met een
min of meer bekende persoon
en daarna worden in een of twee
thema’s een reeks artikelen uit
de doeken gedaan, goed voor
zo’n 100 pagina’s. De artikelen
snijden
psychologische
en
maatschappelijke thema’s aan.
Kwalen als ingebeelde lelijkheid
of
manische
depressiviteit
worden beschreven en mensen vertellen hun verhaal.
Mode en schoonheidskoninginnen, te klein zijn en te
groot zijn, familiedrama’s, van alles komt aan de orde.
De artikelen zijn vlot te lezen en soms is het voelbaar dat
men een toestand wil aanklagen. Zoals bij de reportages
van kleuters die op een internaat verblijven, het heersende
schoonheidsideaal en het sekstoerisme in Gambia.
Verschillende artikelen zijn seks-gerelateerd. Een aantal
snijden dit thema ook heel rechtstreeks aan en daarin
probeert het tijdschrift grensverleggend te zijn. Artikelen
over micropenissen, besnijdenis, geslachtsziekten en
onderbroekenmode tonen in woord en beeld, meer of
minder verhulde, vooral mannelijke seks-organen.
Op het einde van het blad volgt ‘insomnia’, Goedele
houdt u wakker. Daar is een interview te lezen met iemand
die ‘s nachts werkt en enkele ‘Gspot’s’. De link naar de
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seksualiteit is ook hier aanwezig (de G-spot is de plek in
de vagina die voor optimaal genot zou zorgen), ook al gaat
de Gspot dan over cultuur en schoonheid. De Gspots
doen dan ook nogal gezocht en kunstmatig aan. Het moét
blijkbaar allemaal met seks te maken hebben. Daar kun je
niet omheen.
Verder zijn er in het tijdschrift vaste rubrieken te vinden.
Deze rubrieken zijn nogal eens gerelateerd aan de vrouw
Goedele. Zo is er een stelling van Goedele, waar dan
verder op het internet over kan worden gedebatteerd,
een dubbele bladzijde over de wereld van Goedele, waar
plaatsen, zaken en uitspraken te vinden zijn die Goedele
opmerkelijk vindt. Een pagina seksles en de seksboetiek
kunnen ook niet ontbreken. Het
tijdschrift sluit met een pagina
waarbij Goedele haar ergernissen
van de maand door de gootsteen
spoelt.
Wat verder opvalt zijn de
vele kleurrijke foto’s; soms
paginagroot,
van
mensen
poserend voor de camera of
vastgelegd in volle actie.
Maar het is weer allemaal Goedele
wat er te beleven is. Zou de lezer
nu alleen maar in de maakster van
het tijdschrift geïnteresseerd zijn?
Dat is in de aanvang wel aardig,
maar als dat wat langer doorgaat,
wordt het vervelend en verdwijnt
de interesse. Goedele zou je met
mate moeten nuttigen, net zoals
snoep of taart. Maar de overvloed
aan Goedele is toch wel wat veel
van het Goedele.
Glamourguerilla en kuttijdschrift
Nogal wat kritieken over dit glossy vrouwenblad zijn
lovend. De lay-out is aantrekkelijk en bevat vele foto’s,
de artikelen hebben een zekere inhoud en het laveren op
de rand van wat kan en wat ‘erover’ is, spreekt blijkbaar
nogal wat mensen aan. Ook de openheid waarmee
Goedele sommige onderwerpen aankaart, zal menigeen
als verfrissend ervaren. Die openheid is op verschillende
terreinen gericht, maar vooral op de seksualiteit. De
morele grenzen schuiven op seksueel gebied naar achter.
Op sociaal gebied daarentegen, staan ze duidelijk voorop.
De opzet, die de makers hadden, om niet met het (morele)
vingertje te wijzen kunnen ze, evenmin als elke andere
denkende mens, niet realiseren. Enerzijds moet de lezer
de openheid over seks ‘goed’ vinden, anderzijds zijn er op
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sociaal gebied duidelijke grenzen merkbaar. In beide is het
oordelende ‘vingertje’ voelbaar.

Met het onverbloemd schrijven over bepaalde toestanden
worden armoede en onrecht niet vergeten. Tussen de
glamour door wordt een wantoestand blootgelegd.
Hiermee willen ze de mensen attent maken op wat er in
de samenleving gebeurt. De tijdschriftmakers noemen
deze werkwijze ‘glamourguerrilla’. De woordkeuze is
opmerkelijk. Met glamour wil men guerrilla voeren. Het
woord guerrilla zegt dat men met terrorisme bezig is.
Een ondergrondse beweging die niet akkoord is met de
samenleving en door schrik in te boezemen veranderingen
wil brengen. En waarin zit de guerilla? In het ‘vermelden’
van wantoestanden? Of is het ook terug te vinden in de
vanzelfsprekendheid dat iedereen hoort te denken en
leven zoals Goedele, omdat je anders ouderwets bent, niet
van ‘deze tijd’?
Het woord glamourguerilla is heel kunstmatig gekozen.
Het doet niet prettig aan, en woorden die bij voorbaat al
uitleg vereisen doen het meestal niet goed. Zij spreken niet
voor zichzelf, ze zijn niet gemakkelijk te onthouden en
zijn na heel lang nadenken en verzinnen geboren uit een
brein dat nu niet zo eenvoudig en origineel is in zijn belust
zijn op seks.
‘Goedele’ toont een duidelijke gerichtheid op seksualiteit.
Zelfs bij de minder ‘seks-gerelateerde’ artikelen is de
seksvibratie voelbaar aanwezig. Gewoon seksualiteit is
niet meer genoeg, nee, alles moet ervan doordrongen zijn.
De grenzen moeten worden afgetast naar meer expliciete
seksonderwerpen en alles wat daarmee te maken heeft.

Goedele magazine laat duidelijk zien hoe Goedele wil,
dat mensen vervulling zoeken in seks en daar van alles
aan verbinden. Het tijdschrift geeft bij uitstek een beeld
van een mens die alleen vanuit zijn oppervlakkigheden
leeft. Dat oppervlakkige bestaan heeft blijkbaar alleen
seks als hobby. Daar speelt Goedele dan ook op in. Het
is natuurlijk voor haar ook een heel goede insteek, seks
brengt veel geld op. Wat dat betreft is zij een handige
zakenvrouw.
Mensen gaan zich door haar blad steeds meer identificeren
met seks en met zijn oppervlakkigheden. Zo leert de mens
dan geen andere vervulling kennen dan de vervulling die
seks geeft. Het is wederom opvallend dat het tijdschrift
zich bij de lancering in 2008 een ‘kuttijdschrift’ noemde.
Wellicht hebben ze het niet zo bedoeld, maar ze benoemen
hiermee wel exact wat ze zijn.
Wat de betekenis van dit ‘kuttijdschrift’ is, en waarom
het zo genoemd wordt staat nergens verteld. Ook met
dit woord wordt ingespeeld op mensen die het spannend
vinden als het woord ‘kut’ wordt gebruikt. Een mens die
louter leeft in zijn seksorganen, en vandaar uit alleen zijn
blijdschap, lol of plezier beleeft, kan men nu niet typeren
als mensen die zorgen voor een betere wereld. De wereld
van seks is meestal hard, keihard, want het gaat er daar
alleen om het genot te krijgen dat men zoekt. De schone
schijn en de kunstmatigheid waarmee seks een moéten
wordt in dit blad, wordt dan heel juist uitgedrukt in de
G-spots over cultuur en schoonheid.
Conclusie
Dit blad zal zeer gewaardeerd worden door veel
mensen die graag oppervlakkig leven en van het principe
uitgaan dat je moet genieten van het leven zolang je dit
nog kunt. Vooral het seksuele aspect en de wat lompe
woordkeus zijn dan aantrekkelijke punten.
Het fotowerk zal het altijd goed doen, mensen lezen
niet graag veel letters. Maar over het algemeen genomen
doet dit blad nogal moeterig aan. Als je niet meedoet
met Goedele, tel je niet mee. Zij doet dus een beroep op
zwak levende personen, die iets willen zijn en zich willen
optrekken aan haar mening. Dan zijn ze wél wat, dan
bestaan ze pas.
Mensen met sterkere persoonlijkheden zullen het blad
nogal flauw vinden, omdat ze zelf al veel verder zijn met
seksuele verkenningen dan Goedele is. Voor hen blijft het
dan een sekstijdschrift voor kleuters, waarbij Goedele in
het middelpunt staat van alles.
Dat is dan ook de zwakte van het tijdschrift. De lezer
moet zich conformeren aan Goedele, terwijl de enige
goede formule van een blad is: de lezer is het stralende
middelpunt van alles wat zich in het blad voordoet.
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Tettigonia viridissima
Grote groene sabelsprinkhaan

Dier
van het
seizoen

Tekst: Sunya de la Terra

De grote sabelsprinkhaan kijkt verbaasd om zich heen. Waar is hij nu terechtgekomen?
Net zat hij nog hoog en droog over de velden uit te kijken, en opeens is hij
bijna op de grond terechtgekomen. Wat is er gebeurd? Voor hem een raadsel, voor mensen niets bijzonders: de boom, een Pinus nigra, waar hij in zat is
geveld. Met een plof op de aarde terechtgekomen, met de Tettigonia viridissima erin.

Nu kan hij eens goed bekeken worden. Want deze grote sabelsprinkhaan is
een interessant figuur, die meestal niet zo gauw wordt gezien door zijn schutkleur.
Wat als eerste opvalt zijn de roodoranje voelsprieten en de goudgele voetjes,
waarmee hij zich aan de dennenappel vastklemt. Verder is hij helemaal grasgroen. Midden op zijn rug is nog net een roodoranje streep te zien. Onder
de vleugels is de oranjebruine legboor te zien, het is een vrouwtje. De sabelsprinkhaan is genoemd naar de vorm van deze legboor.
De Tettigonia viridissima doet nogal heldhaftig aan met zijn groene vleugels
en harde lijf. Hij lijkt wel als in een schild te leven. Hij wapent zich tegen
het gevaar, en zijn scherpe kaken zijn er om de insecten waarvan hij voornamelijk leeft, in stukken te knippen. Hij vangt de prooien met zijn voorpo68
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ten, die voorzien zijn van een soort tangen, waar het insect in blijft hangen.
Vervolgens bijt hij het dan in stukjes. Wat dat betreft zijn het nette eters, geen
schrokkers.
Deze sprinkhaan stijgt nooit op. Als hij weg wil maakt hij een sprong, en vanuit die sprong vliegt of liever gezegd ‘zweeft’ hij weg. Meestal gaat hij niet zo
ver uit de buurt om eten te zoeken. Een meter of tien is voor hem voldoende.
Het vrouwtje zingt niet, maar de mannetjes wel. Zij doen dat meestal door
de voorvleugels langs elkaar te wrijven, waardoor ze goed te horen zijn. Zij
zingen pas als het lekker warm is geworden, vanaf midden in de middag tot
half in de nacht.

De constructie van het lichaam van de sabelsprinkhaan is een ontdekking op
zich. De verfijnde tekening van vleugels en poten, de gedrongen en als geharnaste kop met het oog er boven op, de ‘gewrichten’ waar de poten in hangen,
alles is tot in de puntjes verzorgd. De kleurschakering van deze sabelsprinkhaan is van een bijzondere klasse.
Zijn muziek maakt hem tot de primitieve muzikant die de zomerdagen en
zomernachten vervult met zijn speciale en geliefde klanken, die het hart verwarmen. Hij herinnert de mensen aan hun ware dromen over liefde en geluk,
die eens in vervulling zullen gaan als ze daar zelf naar gaan verlangen.
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Ludwig Wittgenstein
Filosoof met twee gezichten

Tekst: A. van Oudheusden
Eindredactie: Sunya de la Terra

lijk maar twee belangrijke werken, waarvan het tweede pas
uitkwam na zijn dood. Zijn oeuvre is niet opvallend door
de grootte maar door de opmerkelijke dingen die hij heeft
geschreven.
Wittgenstein vond namelijk dat veel filosofie ethisch gezwets is. Voor hem was dit de reden zijn eerste boek beperkt te houden. In zijn tweede en laatste boek, dat na zijn
dood uitkwam met de titel: ‘Filosofische onderzoekingen’
(Philosophische Untersuchungen), heeft hij veel van wat
hij in zijn eerste boek schreef gecorrigeerd en bleek zijn
visie sterk gewijzigd.
Inleiding
Op de buitenzijde van de filosofiescheurkalender
2011 staat een citaat van de filosoof Ludwig Wittgenstein.
Het luidt: ‘Woorden zijn daden’. Dit citaat stelt de bekende Rotterdamse uitdrukking ‘Geen woorden maar daden’ in een geheel nieuw daglicht. Het ene is eensluidend,
woorden zijn gelijk aan daden, het andere gezegde splitst
de zaken: er zijn woorden en daden en die zijn niet gelijk. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, volgens Wittgensteins taalfilosofie is zijn uitspraak een atomaire volzin waar altijd een waarheid naar verwijst. De
Rotterdamse uitdrukking had niet gezegd moeten worden,
het is gezwets, men had er beter over kunnen zwijgen.
Ludwig Wittgenstein heeft zich sterk bezig gehouden met
taal. Hij leefde van 1889 tot 1951 en wordt de filosoof genoemd die zich in de twintigste eeuw het meest invloedrijk
met de taal heeft beziggehouden. Hij was overigens geen
taalwetenschapper, maar had een technische opleiding en
hield zich pas in tweede instantie met filosofie bezig en dat
met onderbrekingen. Hij heeft niet veel geschreven, eigen70

Zijn leven en zijn familie
Ludwig Josef Johann Wittgenstein werd geboren op
26 april 1889 in Wenen als jongste zoon in een gezin van
acht kinderen. De vader van Ludwig, Karl Wittgenstein,
bouwde in Wenen een groot imperium op in de ijzer- en
staalindustrie en werd daarmee een man met een groot
aanzien en grote rijkdom. Hij besteedde grote kapitalen
aan de kunst, zowel muziekkunst als beeldende kunst.
Ludwig kreeg aanvankelijk thuis onderwijs, omdat vader
dat het meest doelmatig vond. Deze wilde graag dat zijn
zoons hem volgden in het werkterrein waarin hij zoveel
had opgebouwd. Bij de jongste twee zoons zag hij tenslotte af van het privé-onderwijs omdat bleek dat de kinderen, geïsoleerd zoals ze opgroeiden, een sociale schakel
misten. Zo ging Ludwig naar een praktisch gerichte middelbare school in het plaatsje Linz, waar hij bij een familie
in de kost ging. Een zes dagen oudere medeleerling van
hem was Adolf Hitler. De laatste zowel als Ludwig waren middelmatige leerlingen waarvan de studieresultaten
regelmatig reden tot zorg gaven. Ludwig vatte interesse
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op voor de luchtvaart en ging als vervolgopleiding een studie volgen in Berlijn op het gebied van de werktuigbouwkunde. Dat duurde slechts één jaar. Toen ging hij op wens
van zijn vader een technische studie volgen in Manchester
(Engeland). Zijn vakgebied daar was vliegtuigtechniek.
De studie bevredigde hem echter niet en hij besloot een
bezoek te brengen aan de bekende filosoof Bertrand
Russell om te zien of een studie filosofie iets voor hem
was. Welnu, hij maakte een zodanig positieve indruk op
Russell dat deze studiekeuze voor de hand lag. En zo begon hij eind 1911 aan een studie filosofie aan het Trinity
College in Cambridge. Hij ging daarbij veelvuldig en langdurig filosofische discussies aan met Russell die voor de
laatste soms een zware opgave bleken. De bijna ziekelijke
hartstocht waarmee Wittgenstein de discussie voerde, was
zeer vermoeiend. Desondanks was Russell zeer onder de
indruk van Ludwig en dat waren er veel meer. Hij werd
beschouwd als een genie. Op een vraag van Ludwig of
hij met filosofie verder zou gaan of weer de studie in de
luchtvaarttechniek zou oppakken heeft Russell hem weten
te overtuigen filosofie te kiezen. Zijn vader was bitter teleurgesteld toen hij vernam welke wending de studie van
zijn jongste zoon had genomen. Na het overlijden van zijn
vader in 1913 studeerde hij verder in Cambridge tot de
Eerste Wereldoorlog uitbrak. Hoewel hij destijds de militaire dienstplicht had weten te omzeilen koos hij er nu
voor om zich als soldaat te melden in het OostenrijksHongaarse leger.

De Eerste Wereldoorlog
De tijd waarin vader Karl Wittgenstein overleed was
een tijd met een instabiele politieke situatie, met oorlogsdreiging en met onduidelijke vooruitzichten. Tijdens zijn
leven heeft hij moeten meemaken dat een zoon zelfmoord
pleegde terwijl eerder al een zoon het huis had verlaten
met onbekende bestemming. De laatste werd officieel als
vermist geregistreerd maar vermoed wordt dat hij op weg
naar Amerika ook zelfmoord heeft gepleegd. Het leven
van Ludwig zelf is getekend door zelfmoorden in zijn directe omgeving, terwijl hij ook sterke neigingen had tot
depressie en zelfmoordneigingen. Hij werd erdoor achtervolgd, zijn leven lang.
Vader had echter wel zoveel invloed gehad op zijn zoons
dat de overblijvende zoons, toen de oorlog daadwerkelijk
uitbrak, zich alle drie meldden voor indiensttreding van
het leger. Zij vatten hun vaderlandslievende taak zo serieus
op dat Ludwig bijvoorbeeld verzocht om ingezet te worden bij een onderdeel dat bij de oorlogshandelingen gevaar liep. Voor hem liep de oorlog uiteindelijk goed af. De
laatste periode werd zijn legeronderdeel ingezet in Italië
waar hij in 1918 krijgsgevangen werd gemaakt. Hij verzocht daarbij officieel om te worden vastgezet bij zijn soldaten en niet bij de officieren. Voor zijn twee broers liep
de oorlog minder gunstig af. De oudste van de twee pleegde zelfmoord toen zijn legeronderdeel de strijd, eveneens
in Italië, moest opgeven. Zijn broer, Paul genaamd, die
anderhalf jaar ouder was dan Ludwig, verloor al in het
eerste jaar van de oorlog zijn rechter arm, maar toen hij

4.002 D
 e mens heeft de vaardigheid talen te bouwen,
waarmee zich elke betekenis laat uitdrukken,
zonder er enig idee van te hebben, hoe en wat elk
woord beduidt.
Zoals men ook spreekt, zonder te weten, hoe de
afzonderlijke geluiden voortgebracht worden.
De omgangstaal is een deel van het menselijk organisme en niet minder gecompliceerd dan deze.

Wittgenstein op achttienjarige leeftijd
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daarvan hersteld was ging hij alsnog opnieuw in dienst tot
het einde van de oorlog. Hij was van beroep pianist en wist
later alsnog met één arm een pianist met wereldbekendheid te worden.

Dit boek wordt misschien alleen begrepen door wie de gedachten die erin
worden uitgedrukt – of tenminste gelijksoortige gedachten – zelf al eenmaal
gedacht heeft.
Het is dus geen leerboek.
Zijn doel zou bereikt zijn, indien het
iemand, die het met begrip leest, plezier
doet.
(uit het voorwoord door Wittgenstein)

Tractatus logico-philosophicus
Ludwig Wittgenstein was tijdens de oorlogsjaren de
filosofie zeker niet vergeten. Hij was er regelmatig mee
bezig en maakte aantekeningen in notitieboekjes van op72

vattingen die in zijn brein bovenkwamen. Opvallend is
dat hij in die periode een boek ontdekte van de schrijver
Leo Tolstoj dat als titel had: ‘Mijn kleine evangelie’. Dit
boekje wordt vaak gezien als een uiting van de religieuze
waan waarin Leo Tolstoj verkeerde. Ludwig droeg het altijd bij zich en las er veel in. Hij verwerkte zijn aantekeningen in een boek dat uiteindelijk aan het einde van de
oorlog in handschrift gereed was. Hij gaf het om commentaar aan verschillende relaties waaronder ook zijn leraar Bertrand Russel. Er was wel wat over te doen omdat
men veel dingen die hij had opgeschreven niet begreep.
Toen het boek uiteindelijk in 1922 in een tweetalige versie, Duits en Engels, in druk verscheen was het voorzien
van een voorwoord van Russell, hoewel degenen die het
boek bestudeerden zich afvroegen of deze de inhoud wel
had begrepen. Het boek was getiteld ‘Tractatus logicophilosophicus’ (Logisch filosofische verhandeling). In de
eigen familie van Ludwig geneerde men zich over de in
hun ogen dwaze wijze waarop hij bezig was. Dit werd nog
versterkt doordat hij niet verder ging met filosofie maar
na een cursus te hebben gevolgd solliciteerde naar een
baan als onderwijzer. Vrijwel de volledige twintiger jaren
was hij als zodanig werkzaam. Eénmaal werd hij ontslagen
wegens agressief gedrag tegen leerlingen, waarbij hij zich
zelfs voor de rechter moest verantwoorden in verband
met mishandeling van een leerling. Daarna was hij een periode werkzaam als tuinman.
In deze periode overleed ook zijn moeder. De enorme
financiële vermogens die waren nagelaten door zowel
vader als moeder Wittgenstein werden verdeeld over de
nog levende kinderen. Ludwig wilde echter het hem toekomende deel hiervan niet aanvaarden. Zijn wens was dat
zijn aandeel zou worden verdeeld over zijn broer en zijn
zusters. De familie was erdoor geschokt, de familiebankier noemde het financiële zelfmoord, maar Ludwig wilde
van geen wijken weten en koos voor zijn eenvoudige baan
met bescheiden inkomen hoewel hem dat meer dan eens
problemen bezorgde. Het leek dat hij ook hierin werd geïnspireerd door Leo Tolstoj, die destijds voor een leven
in armoede had gekozen. De lezing over de erfenis van
Ludwig heeft nog een tweede versie. Volgens andere bronnen aanvaardde hij zijn erfenis wel, maar doneerde gedeelten ervan aan Oostenrijkse artiesten. En het lijkt wel alsof
de Tolstoj inspiratie steeds verder gaat, want in Rusland
hielp Ludwig mee met het opbouwen van de Heilstaat.
Het communistisch principe sprak hem blijkbaar heel erg
aan.
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Ontoegankelijke teksten
Al snel rijst de vraag hoe iemand die zulke ontoegankelijke teksten schreef en zulke ingewikkelde betogen
hield zo bewonderd kon worden.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit, dat hij veel
opzien baarde. Hij stelde de filosofie aan de kaak. Hij
schreef over de taal, met name over de omgangstaal, en
beschuldigde filosofen van gezwets. Hij beschreef zijn
taak in deze aldus: „Mijn taak is gedachten die anders als
het ware troebel zouden zijn helder maken en scherp afbakenen, daarbij ook afrekenen met de algemeenheid.”
Hij vond dat veel filosofen zich uitdrukten met vage algemeenheden. Als hij zijn gedachten erover liet gaan beschreef hij het resultaat als volgt: „Een hele wolk filosofie
condenseert tot een druppeltje taalleer.” Hierin komt ook
tot uiting dat hij de filosofie benaderde vanuit zijn visie
op de taal.
Opvallend was dat hijzelf en zijn hele familie zeer neurotisch, depressief en vol vernietigingsdrang waren. Ludwig
wordt meestal beschreven als een verlegen en gevoelig
type en ook als een labiele persoonlijkheid, grillig en zeer
gevoelig voor kritiek. Hij was lid van een destijds zeer befaamde kring van wetenschappers en filosofen, genaamd
de ‘Wiener Kreis’, waarin zijn eerste boek uitvoerig werd
besproken. Hij wenste echter aan de bespreking niet deel
te nemen omdat hij kritiek op zijn boek niet kon verdragen.
Hoewel Ludwig Wittgenstein niet de enige filosoof is die
de taal centraal stelde, is hij wel degene die hiermee de
meeste bekendheid verkreeg. Was hij in de dertiger en
veertiger jaren al zeer bekend in het Angelsaksisch taalgebied, in de vijftiger jaren en vooral na zijn dood, toen
zijn tweede boek werd uitgegeven, kregen zijn filosofische
opvattingen alom bekendheid.
De laatste jaren van zijn leven woonde Ludwig vanwege
zijn afnemende gezondheid in bij zijn arts in Cambridge,
waar hij in 1951 op 62-jarige leeftijd overleed. Hij leed aan
prostaatkanker. In de tijd dat hij ziek was schreef hij nog
een boek: ‘On certainty’.
Wittgenstein heeft voornamelijk een solitair leven geleid,
hoewel hij geruime tijd een relatie had met een vriend.
Daar hij evenals zijn familieleden zeer muzikaal was en
tot zijn levenseinde verschillende instrumenten bespeelde,
ontleende hij daaraan ook regelmatig voorbeelden in zijn
filosofische betogen.

De taal en de filosofie
Hoe kan een filosoof in zijn filosofische beschouwingen zich zo met de taal op zich bezighouden dat
daardoor een afzonderlijke taalfilosofie ontstaat? Het is
immers zo dat elke filosoof zich door de eeuwen heen
en nu nog van de taal bedient om zijn gedachten uit te
dragen. Zonder taal zou er geen filosofie bestaan, zou je
kunnen zeggen. Wittgenstein zou hier opmerken dat dit
zo vanzelfsprekend is dat de opmerking overbodig is en
dus beter niet gemaakt kan worden. Hij heeft over de taal
in zijn geschriften een aantal algemene opmerkingen gemaakt. Hij doelde met zijn opmerkingen primair op de
omgangstaal die mensen met elkaar bezigen. Zo zei hij:
„De omgangstaal is een deel van het menselijk organisme
en is niet minder gecompliceerd dan dit.” Uit deze stelling

„Mijn stellingen geven helderheid
doordat ze door degene die mij begrijpt
tenslotte als onzinnig worden herkend,
wanneer hij daar bovenuit gestegen is.
Hij moet de ladder weggooien als hij
bovenaan gekomen is.”

blijkt al hoezeer hij de taal een centrale positie gaf. Zo
ook: „Onze omgang met de werkelijkheid en ons handelen hangen samen met ons taalgebruik.” Waar filosofen
zich vrijwel altijd met het denken (het mentaal) bezig houden is dit ook bij Wittgenstein wel het geval maar bij hem
houdt dit steeds nauw verband met de taal. Voorbeelden
hiervan zijn de volgende stellingen: „Alles wat wordt gedacht kan worden gezegd” en ook: „Grenzen van de taal
zijn de grenzen van het denken.”
Van Wittgenstein kan worden gezegd dat hij zich onderscheidt van andere filosofen omdat hij in zijn uitingen niet
veel van anderen heeft overgenomen en ook niet op andere filosofen heeft voortgeborduurd. Wel citeert hij soms
Augustinus maar afgezien van hetgeen hij citeerde van zijn
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leermeester Russell is hij heel zelfstandig en op zichzelfstaand in zijn filosofische beschouwingen.
Hij wenste overigens zelf ook niet door anderen te worden
aangehaald. Dit bleek bijvoorbeeld uit zijn omgang met de
Wiener Kreiss, maar ook uit het feit dat hij niet publiceerde
in academische tijdschriften of filosofische periodieken.
Eigenlijk stond hij door zijn uitingen over filosofie met de
filosofiewereld op gespannen voet. Taalfilosofen onderscheiden zich, door op een andere wijze met woorden om
te gaan. Zij houden zich meer bezig met de betekenis van
woorden. Eén van de stellingen van Wittgenstein luidt:
„De betekenis van een woord wordt niet bepaald door de
spreker maar door de bedoelingen en gebruiken van de
gemeenschap.” Hij vond dat filosofen te veel vanuit een
ik-benadering schreven. Dat ieder zijn eigen taalgebruik
had en van anderen verlangden dat ze het maar moesten
begrijpen. Voorts vond hij dat filosofen tot die tijd zich
in algemeenheden uitdrukten en op een eenmaal ingeslagen weg bleven voortbouwen waardoor hun betoog erg
vaag bleef. Zij probeerden volgens Wittgenstein op die
wijze het onzegbare te zeggen. Hij stelde na bestudering
van zo’n betoog: „Een wolk filosofie condenseert tot een
druppeltje taalleer.” Wittgenstein drukte in zijn eerste
boek zich qua taalgebruik kort en bondig uit.
Eerste periode
De eerste periode dat Wittgenstein zich met filosofie
bezighield omvatte zijn studietijd en de periode in het leger
tijdens de eerste wereldoorlog tot en met het verschijnen
van zijn boek ‘Tractatus logico-philosophicus’ eerst in een
periodiek en daarna als boek. Het boek werd direct volop
bestudeerd in de filosofische wereld en hoewel het meestal
niet werd begrepen werd het toch zeer bewonderd. Het
boek bestaat uit opeenvolgend genummerde stellingen die
zoals wij het nu zouden zeggen ‘erg kort door de bocht’
zijn geformuleerd.
Wittgenstein beargumenteert zijn stellingen niet. Zo moet
iedereen flink studeren om te weten te komen wat hij bedoelt, en het is dan altijd de vraag of het dat wel is.
Achter de zevende stelling gaat een wereld van gedachten
en bedoelingen schuil. Uit verklaringen van Wittgenstein
zelf en uit bestudering van anderen is een aantal daarvan
af te leiden. Allereerst wilde Wittgenstein geen filosofie,
ofwel filosofisch gezwets, in zijn Tractatus opnemen.
Filosoferen beschreef hij als oefeningen in onzin. Hij heeft
echter in zijn uitingen over zwijgen nog meer gezegd in de
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De hoofdstellingen uit de Tractatus
logico-philosophicus zijn:
1. De wereld is alles wat het geval is.
2. W
 at het geval is, het feit, is een bestaan van connecties.
3. H
 et logische beeld van de feiten is de
gedachte.
4. D
 e gedachte is een zinvolle volzin.
5. D
 e volzin is een waarheidsfunctie
van de elementaire volzinnen.
6. D
 e algemene vorm van de waarheidsfunctie is de algemene vorm van
de volzin.
7. V
 an dat waarover niet gesproken kan
worden, moet men zwijgen.
loop van de tijd. Enkele uitspraken daarvan of stellingen
hierover: „Wat getoond kan worden kan niet worden gezegd.” Een voorbeeld hiervan is het verhaal van een man
die met zijn blinde vriend een reis maakte naar Jeruzalem.
Zij stonden op een hoog punt met schitterend uitzicht
over de stad en de omgeving. Hij probeerde hierover iets
te vertellen aan zijn blinde vriend en werd overvallen door
het gevoel en het inzicht dat dit volstrekt onmogelijk was.
Dit is iets dat velen wel kennen, dat er geen woorden zijn
om uit te drukken hoe mooi of lelijk iets is.
Meer stellingen: „Spreken over ethische of esthetische
aangelegenheden is niet zozeer overbodig dan wel onmogelijk” en „Degene die de grens van het zegbare overschrijdt gaat zwetsen.” Tijdens zijn college: „Genoeg
woorden. Woorden zijn leeg in vergelijking met de volheid van de dingen.” Nog een stelling: „Je moet vermijden onzin te zeggen, maar tegelijk is het onvermijdelijk.”
Daarmee wilde Wittgenstein zeggen: „Spreek niet over
dingen, die je niet kunt zien en niet waar kunt nemen met
je ogen als een werkelijkheid.” Van de Tractatus zei hijzelf:
„Mijn stellingen geven helderheid doordat ze door degene
die mij begrijpt tenslotte als onzinnig worden herkend,
wanneer hij daar bovenuit gestegen is. Hij moet de ladder weggooien als hij bovenaan gekomen is.” Wiskundige
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2.22 H
 et beeld beeldt uit wat het
uitbeeldt, onafhankelijk van zijn
waar of onwaarheid, door de
afbeeldingsvorm.
2.221 W
 at het beeld uitbeeldt, is zijn
betekenis.
waarheden zag hij niet als een representatie van de werkelijkheid, maar als een menselijke verstandelijke constructie, zoals bijvoorbeeld het getal Pi. Pi is niet ontdekt, het
bestond eigenlijk niet, het is geconstrueerd. Voor hemzelf
sloot hij de discussie over zijn boek af met de mededeling:
„Met de Tractatus zijn de fundamentele problemen van de
filosofie opgelost.”
En inderdaad is het zo, dat als vanuit een lilaïsch oogpunt
wordt bekeken wat Wittgenstein zegt, dat dan zijn filosofie
wordt overstegen. Want de mens leeft in zijn illusie, een
waanwereld waarin de dingen niet zijn wat ze zijn. Dat is
iets wat Wittgenstein probeerde te zeggen met: „Hij moet
de ladder weggooien als hij bovenaan gekomen is.” Want
inderdaad, als je ziet dat de hele wereld van de mentale
mens gebouwd is op een illusie vol wanen, kom je in de
werkelijkheid die uitstijgt boven de mentale werelden.
Dat kon Wittgenstein niet weten, maar hij voelde er wel
iets van aan. Hij bereikte het plafond, op zijn ladder, alleen
kon hij de ladder niet wegwerpen, want hij leefde mentaal.
Hij botste tegen het plafond van het mentaal, zoals dat
ook bij Alfred Einstein het geval is geweest. Want wat is
er aan de hand als iemand met het plafond van het mentaal wordt geconfronteerd? Hij voelt dat hij niet in staat
is verder te gaan. Hij loopt vast. Alleen psychisch leven-

de personen zijn in staat om uiteindelijk de ladder weg
te werpen die leidt naar totaal andere werelden, naar de
werkelijkheid zelf. Dan is er geen ladder meer nodig. Dan
is er een hogere kennis, waarbij alle andere kennis waanzin wordt. Want de wereld zoals hij gezien wordt met het
oppervlakte-oog van de mentale mens, is een wereld van
mist en schimmen, een wereld vol atomair zand, dat onwetend is en onvermogend. De feiten in deze wereld zijn
de feiten niet, zij zijn slechts afspiegelingen van iets, wat
ergens, onzichtbaar voor het menselijk oog, bestaat. En
zo kon Wittgenstein ook komen tot de uitspraak: „Feiten
kunnen altijd anders zijn.” Want in een illusoire wereld van
menselijk denken kan ieder aan de feiten toekennen wat
hij zelf wil. Hij had het dus bij het rechte eind, alleen wist
hij niet op welke wijze.
Tweede periode na 1929
Toen Wittgenstein bemerkte dat zijn Tractatus niet
meer klopte met zijn nieuwe inzichten, verworven tijdens
zijn tuinmanschap en onderwijzerschap, begon er een
tweede filosofische periode na 1929. Hij ging zich toen
wat meer open opstellen voor een andere zienswijze. Hij
schreef zijn tweede boek dat een totaal andere toonzetting
had dan zijn eerste. Hij was toen inmiddels de leeftijd van
55 jaar gepasseerd. Hij opperde vragen en deed aanbevelingen voor een taalgebruik, dat geënt was op zijn nieuwe zienswijze. Hij was te zien als een persoon die meer
zoekend en vragend leefde. Zijn onrust en angst werden
vooral ingegeven door zijn onzekerheid over zijn stellingen. Hij voelde dat er iets was, wat hij niet kon vatten met
zijn verstand. Zijn filosofische doel bleef het verbeteren
van het taalinzicht onder filosofen opdat zij zich zinvoller
kunnen uitdrukken. Hij wees een persoonlijke taal af en
verwees naar de algemene omgangstaal. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting over wat hij zei over de betekenis van een
woord: „De betekenis van een woord wordt niet bepaald
door het voorwerp wat het voorstelt maar door de manier
waarop het wordt gebruikt in taalspelen.” Hij was een taalfilosoof die sterk geloofde in de invloed van het woord.
De betekenis van „Woorden zijn daden”, het citaat waarmee dit artikel begon, wordt dan ook steeds duidelijker.
De taal stelde Wittgenstein nog steeds centraal. Men vroeg
hem eens wat zijn doel was in de filosofie. Hij antwoordde: „De vlieg laten zien hoe hij uit de vliegenvanger kan
komen.” Feitelijk bedoelde hij hiermee de filosoof laten
zien hoe hij uit zijn filosofisch harnas kan komen. Hij zag
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is opgebouwd uit paragrafen, steeds over andere onderwerpen waarbij hij willekeurig later op eerder beschreven
onderwerpen terugkomst. Het tweede deel is veel korter
en bestaat uit beschouwingen die later zijn toegevoegd.
Om de verschillen kort aan te geven kan worden gezegd
dat zijn eerste boek uitging van ‘weten’ het tweede van
‘zoeken’, het eerste bevatte dogmatische stellingen, het
tweede verkenningen en tenslotte gaf het eerste vooral
antwoorden en bestond het tweede in sterke mate uit vragen die in de tekst van de paragrafen zijn opgenomen (in
totaal wel 784 vragen). Het is dus opvallend dat zijn filosofische loopbaan in zijn jeugd begon met stellig weten
en rond zijn zestigste eindigt met een groot aantal vragen.

Ludwig Wittgenstein ca 1930

als taak voor de filosofie het onderzoeken van de zin van
beweringen en vraagstellingen. Hij hield zich bezig met
allerlei beschouwingen in het gebruik van de omgangstaal
en maakte daarvan dan korte aantekeningen. Zo schreef
hij over de betekenissen van het woordje ‘is’ het volgende: „Vergelijk de volgende zinnetjes: „De roos is rood”
en „Twee maal twee is vier.” Het woordje ‘is’ heeft hier
totaal verschillende betekenissen. In het tweede zinnetje
kan het door het = teken worden vervangen in het eerste
geval niet.” Hij noemde deze taalverschijnselen grammaticale regels. Dat hij taalfilosofie betrachtte blijkt ook uit
een gezegde als: „Iets roods kan vernietigd worden maar
rood kan niet worden vernietigd.” Daar kon hij op door
filosoferen.
Filosofische onderzoekingen
Zijn tweede boek voltooide hij in 1945. Daarna heeft
hij nog een en ander toegevoegd. Hij heeft de uitgave van
het boek voorbereid maar met het uitgeven ervan gewacht,
om wat voor reden dan ook. Het kwam uit in 1953 en
was getiteld: ‘Filosofische onderzoekingen’ en het zorgde
opnieuw voor een verrassing. Het was een totaal ander
boek dan zijn eerste (Tractatus), niet alleen veel dikker
maar van een totaal andere opzet. Het eerste deel ervan
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Hij begint het tweede boek met een voorwoord waarin
hij de volgende opmerking maakt over zijn eerste boek:
„Sinds ik mij zestien jaar geleden opnieuw met filosofie
ging bezighouden moest ik tot de ontdekking komen
dat ik ernstige fouten had gemaakt in wat ik in dat eerste
boek geschreven had.” Een opmerkelijk bekentenis voor
iemand die inmiddels zo’n reputatie had opgebouwd en
die zo slecht tegen kritiek kon. Hoewel door de vele paragrafen het boek ‘Filosofische onderzoekingen’ nogal onoverzichtelijk is blijkt het wel veel toegankelijker dan het
eerste boek. In dit boek drukt Wittgenstein zich redelijk
begrijpelijk uit en begeeft zich niet in moeilijke filosofische beschouwingen. De paragrafen zijn als aforismen
voor de vuist weg achter elkaar doorgeschreven. Het lijkt
wel of het colleges zijn die met een band zijn opgenomen
en daarna zonder verbindende tekst zijn opgeschreven en
in boekvorm zijn gedrukt. Het is echter boeiend en zeker
niet saai om te lezen. Hij schreef zijn ‘Onderzoekingen’
met veel vragen om zichzelf en anderen tot verder onderzoek aan te moedigen.
Vanuit de lilaca is het vooral interessant hoe Wittgenstein
taal vergelijkt met atomaire beweringen bijvoorbeeld:
* 	Taal is op te splitsen in atomaire beweringen, die uit de
kleinste elementen bestaan.
* 	De feiten zijn op te splitsen in atomaire feiten, die uit
de kleinste elementen bestaan.
* 	Uit de abstracte structuren van de logica is de structuur
van de werkelijkheid, de ontologie, af te leiden.
* 	De dingen bestaan uitsluitend in verbinding met andere dingen.
* 	Er zijn alleen feiten, deze zijn formeel, niet inhoudelijk.
* Feiten kunnen altijd anders zijn.
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Wittgenstein vergelijkt basisuitspraken met atomen, die
samen weer elementen vormen en structuren. Hij analyseert de taal tot in de atomensfeer, die hij ziet als de basis van de materie. Eigenlijk kan hij er niet over spreken,
want het is geen formeel feit. Noch atomen noch beweringen kunnen gezien worden met het menselijk oog. Hij kan
ze ook niet zien evenmin als zijn eigen gedachtenspinsels.
Hij heeft er echter wel weet van door zijn natuurkundige
en mathematische achtergrond. Beweringen zijn gedachtenenergie die tot expressie gebracht wordt in een woord
of meer woorden op een bepaalde wijze.
In de lilaca wordt gedachtenenergie gezien als een helder materiedeeltje dat door de ruimte gaat. Dit heldere
materiedeeltje is er alleen, als iemand een heldere gedachte heeft. Deze beweegt zich dan door de ruimte en
raakt andere, meestal duistere gedachtenstromen aan die
daardoor helderder kunnen worden. Er zijn echter heel
weinig mensen die heldere gedachtenenergie uitzenden.
Gedachtenenergie bestaat meestal uit allerlei gedachtenstructuren, meestal duistere gedachtenstructuren, waarvan
er miljarden zijn in de wereld. Er zijn vele mensen en deze
mensen denken allemaal. Zij nemen de gedachten uit de
wereld om hen heen op in hun mentaal en denken meestal
dat het hun gedachten zijn. Dat blijkt echter niet zo te zijn.
Gedachten zijn niet van mensen, gedachten zwerven om
mensen heen en ze worden opgenomen in het mentaal,
vanwaar ze naar de hersenen gaan. De hersenen brengen
de gedachtenenergie naar het fysiek mentaal, de expressie
die gesitueerd is bij de mond en keel. Daar wordt de gedachtenenergie omgevormd tot woorden die uit de mond
van mensen komen. De feitelijke gedachtenstructuren veranderen steeds, zij zijn altijd anders, omdat een mens ieder
moment anders is. De atomaire volzin van Wittgenstein
bevat alleen elementaire feiten, want met atomair bedoelt
hij een enkelvoudige bewering die altijd verwijst naar de
waarheid. Wordt de zin meer samengesteld, dan wordt het
een moleculaire volzin, en die bestaat uit samengestelde
beweringen. Daarbij wordt er dan een vervolgzin verbonden aan de eerste volzin. Dit logisch atomisme is het
analyseren van taal tot basisuitspraken.
De onbereikbare top van de ladder
Een belangrijk feit wat Wittgenstein constateert is,
dat filosofen de taal voor dingen gebruiken waar hij niet
voor is ontworpen. Van daaruit ontstaan de vele problemen in de filosofie, problemen die dan weer moeten wor-
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den opgelost. Vandaar dat zwijgen dan het meest geëigend
is volgens hem. Een mentale taal kan ook niet verwoorden
wat er in de transcendente wereld is, in de waarheidswereld. Het mentaal van de mens kan met een mentale taal
niet de wereld beschrijven van het transcendente. Daar is
een psychische taal voor nodig, die zich ontwikkelt naarmate mensen meer psychisch gaan leven. Op die manier
kunnen zij ook reiken naar de waarheid, die zich bevindt
boven het mentale niveau in het universum.
Waar eindigt dan de verstandelijke werkelijkheid van
Wittgenstein en waar begint het transcendente in zijn optiek? Waar legt hij de scheidslijn?
Hij wil de waarheid van de woorden aantonen met de 1 als
het een ware volzin is, met een 0 als het een onware volzin
is. Als de zinnen die iemand wil zeggen worden geklasseerd met 1, kan hij ze uitspreken, als het 0 is kun je zwijgen. Maar hoe kan Wittgenstein komen bij die allerhoogste waarheid? Hij beklimt de ladder, maar ziet de waarheid
niet. Zijn verstand kan de waarheid niet bevatten. Dat is
zijn grote ongenoegen in het leven, dat hij niet kan reiken
boven de ladder, maar ook zelfs de top niet kan bereiken. Dat maakt hem neurotisch, onrustig en depressief.
Hij voelt dat er iets is, maar hij merkt ook dat hij het met
zijn verstand niet kan treffen. Dan kan hij alleen zwijgen.
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Meer niet. Hij hoopt op de grote ontdekking, maar hij kan
hem niet doen. Hij heeft het instrument niet ontwikkeld
waarmee hij het wel zou kunnen ontdekken.
In feite is Wittgenstein bezig om te bekijken hoe een mens
de mogelijkheden gebruikt van zijn expressie, het fysiek
mentaal materiële vermogen, waarbij zowel de gedachten
uit het gehele mentaal fysiek materiële en vitaal fysiek materiële niveau in het lichaam als wel de vitale en mentale
gedachtenwereld naar buiten worden gebracht. Vanuit het
lila gezien bestaat er geen waar of onwaar. Er bestaat daar
alleen waarheid in die transcendente wereld, een waarheid
die zich op de verschillende niveau’s in het lichaam en in
de psyche anders toont. Er is de waarheid die zich toont
met vele gezichten. Van het meest duistere gezicht tot het
meest heldere en lichtende gezicht.
De werkelijkheid van Wittgenstein
Wat Wittgenstein onder werkelijkheid verstaat zijn
de dingen die met het oog waarneembaar zijn. Vanuit de
lilaca bekeken is dat interessant, omdat deze wetenschap
juist heeft ontdekt dat de uiterlijke dingen slechts symbolen zijn van een werkelijkheid die daarachter ligt. De
oppervlaktewereld, waarneembaar met het oppervlakteoog, is een waan. Het is een illusoir bestaan, waarin de
dingen zich slechts tonen met een masker van onwetendheid. Daarin kan de werkelijkheid niet worden gekend, en
ook Wittgenstein kon de werkelijkheid niet kennen. Een
mens is een slaapwandelaar in een duistere wereld, die
wel vormen onderscheidt, maar alles is vaag. Hij weet niet
wat hij ziet, want alles wat werkelijk is zit verborgen onder het masker. Wie het masker ziet kan de werkelijkheid
kennen die er in te ontdekken valt. Zover is Wittgenstein
niet gekomen. Echter, het is interessant om te vermelden
dat Wittgenstein dus spreekt over een werkelijkheid die er
niet is. In feite spreekt hij over schimmen en wanen in een
menselijke illusie, die opgeworpen wordt door zijn verstand. Het gaat er hier dan ook niet om, om te gaan ontdekken wat die werkelijkheid dan wel kan zijn, maar meer
om te zien hoe Wittgenstein onwetend is van het feit, dat
hij in een illusie leeft. In die illusie poneert hij zaken en
schrijft ze op. Maar ook deze zaken zijn allemaal gesteld
en geschreven vanuit de illusie waar Wittgenstein in leeft.
Interessant is dat Wittgenstein wel iets merkt. Het valt
hem op dat er over veel dingen niets te zeggen valt, over
dat waarover niet gesproken kan worden, moet men zwijgen. Eigenlijk weet Wittgenstein dat hij over de meeste
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dingen niet kan spreken. Maar dat is tevens zijn wanhoop,
want hij wil wel weten wat het is, waar hij niet over kan
spreken.
Daarom kan hij ook slecht kritiek verdragen. Dat legt alleen de vinger op zijn wanhoop. Hij probeert dit telkenmale voor het voetlicht te brengen, maar niemand gaat er
op in.
Hij weet ontzettend goed, dat hij niet alles kan bevatten.
Dat is voor hem een gevoelig punt, aangezien hij juist heel
graag de dingen wil bevatten met zijn verstand.
Wittgenstein zit altijd moeilijk, juist omdat hij beseft dat
hij de ladder nog niet kan weggooien, terwijl hij dit erg
graag wil. Hij weet niet, dat de werkelijkheid niet met het
verstand te bevatten is, maar hij voelt wel aan, dat er iets
is, waar hij niet bij kan. Dat ziet hij als een zwakheid, een
onwaar gegeven. Dat is onvermijdelijk bij een mens, dat
zegt hij ook. Hij weet dat zijn filosofie niet rond is, ook
niet op het gebied van zijn taalspelen. Van dat waarover
niet gesproken kan worden, moet hij zwijgen.
De mens Ludwig Wittgenstein
Wittgenstein heeft een heel turbulent leven gehad.
Vooral zelfmoorden zijn in zijn omgeving niet een zeldzaam gebeuren geweest. Meermalen is hij verrast door de
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zelfmoord van een familielid, vriend of leraar. Zo pleegden drie van zijn vier broers zelfmoord. Ludwig Boltzman,
die Wittgenstein inspireerde om natuurkunde te gaan studeren, pleegde in 1906 zelfmoord, net toen Wittgenstein
bij hem in de leer zou gaan. Hij ging toen maar werktuigbouwkunde studeren aan de Technische Hogeschool in
Berlijn-Charlottenburg.
Toen de vader van Ludwig Wittgenstein stierf, werd hij de
bezitter van een aanzienlijk erfenis. Hij doneerde dit geld
van zijn vader aan Oostenrijkse artiesten, vooral in de muziekwereld. Een van hen was George Trakl. Wittgenstein
reisde naar hem toe, omdat Trakl hem erg graag wilde
leren kennen. Echter, toen Ludwig Wittgenstein bij hem
aankwam, had hij zich net enige dagen daarvoor van het
leven beroofd. Ook zijn vriend en studiegenoot David
Pinsent ging tijdens een vliegtuigongeluk in 1918 op jonge
leeftijd dood. Na die gebeurtenis was Wittgenstein zeer
depressief. Hij had allerlei zelfmoordgedachten. In deze
toestand schreef hij een groot deel van zijn Tractatus.
Vanuit het gezichtspunt van de lilaca zijn dit interessante
gebeurtenissen. Want waarop zijn al deze zelfmoorden gebaseerd? En hoe komt het dat Ludwig Wittgenstein zelf
ook zo veel last had van zelfmoordgedachten en -neigingen?

Alles wat er over het leven wordt gezegd heeft geen waarheidsgehalte.
Dit leidt tot het reduceren van het leven
tot niets, tot nul.
Praten over het leven is gezwets.

Zelfmoord wordt ingegeven door vijandige krachten, die
iemand helemaal afsnijden van zijn ware zelf en zijn psyche, zodat het leven niet meer kan opbloeien en vervalt in
dorheid en depressiviteit. Men heeft geen levenslust meer.
Ludwig Wittgenstein is zelf een heel mentaal ingestelde
persoon. De logica is een heel rigide methode van denken,
en geeft ingang voor velerlei mentale vijandige krachten
die het leven onderdrukken en er voor zorgen, dat het leven heel weinig waarde heeft. Denken is bij Wittgenstein 1.
Aan leven hecht hij weinig waarde, dit kan gekwalificeerd
worden met 0. Dat wil zeggen dat er niet over gesproken
kan worden op een zinnige wijze, omdat alles wat er over
wordt gezegd geen waarheidsgehalte heeft. Dit leidt tot
het reduceren van het leven tot niets, tot nul. Praten over
het leven is gezwets.
Op deze wijze kan Wittgenstein met zijn denken zijn
leven reduceren tot een nulwaarde. De hele familie was
zeer mentaal ingesteld. Ook de natuurkundige Boltzman
was een technisch denkend persoon. Zijn vriend David
was ook technisch en mathematisch ingesteld. Zo kan gezegd worden dat vijandige krachten een ingang vonden in
Wittgensteins zeer strakke, rigide en logische denkvorm.
Als het leven wordt gevoeld als onwaar, zal het leven afsterven, men zal zich richten op doodsgedachten ingegeven door vijandige krachten. Deze vijandige energieën
doen hun werk in het lichaam.
Wittgenstein is ontsnapt aan zelfmoord, maar niet aan depressiviteit. Depressiviteit is afgesneden zijn van de persoon en ook deze staat zorgt voor een ingang voor vijandige krachten. Deze kunnen vrijelijk hun gang gaan als
ze niet opgemerkt worden. Voor hem bestond er alleen
zijn taalfilosofie. Meer kon hij niet doen met zijn geniale,
inventieve brein.
Hij had wel heel vernieuwende, interessante invallen. Dat
de taal niet geschikt is om alles uit te drukken en dat filosofen er geen juist gebruik van maken. Ook de atomaire
volzinnen zijn een leuk spel.
Wittgenstein beschouwend is het duidelijk dat hij veel mogelijkheden had als taalfilosoof, maar dat hij toch is blijven
steken in mentale gedachten en beweringen.
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Niki de Saint Phalle
Een televisieuitzending over het kunstenaarsechtpaar
Niki de Saint Phalle en Jean Tinguely bij de AVRO in
2010 was aanleiding voor de kunstredactie om informatie over deze kunstenaars te verzamelen voor een artikel
in de Gouden Visie. Met name Niki deed interessante
uitspraken over kunst en over de verhouding tussen
mannen en vrouwen in de maatschappij, die uitnodigden tot een nader onderzoek. Dit onderzoek kreeg echter een opmerkelijke wending. Hierna volgt het relaas
van een van onze redacteuren.

Nana - 1974 (Hannover)
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Tekst: kunstredactie

Al een tijdje ben ik bezig om informatie te verzamelen over Niki de Saint
Phalle en ook over Jean Tinguely. Dit
zijn twee kunstenaars die sculpturen
en machines maakten. Ze werkten
veel samen, Jean maakte machines
die volkomen nutteloos zijn, maar
daardoor ‛bevrijd van de slavernij’,
zoals hij keer op keer herhaalde. Het
is kinetische kunst die hij maakt, altijd beweegt er iets in de machines.
Opvallend is dat zijn machinerieën
altijd zijn gemaakt van afvalmetaal,
dat hij overal en nergens vandaan
wist te scharrelen. En ook dat de machines scherpe vormen hebben en
erg zwart zijn, van kleur maar ook
van uitstraling. De bewegende zwarte
gedaanten worden veelal opgevrolijkt
door de fleurige kunst van Niki. Een
beroemd voorbeeld van hun samenwerking is de fontein op de Place
Igor Stravinsky in Parijs, met o.a. de
grote rode mond en de vuurvogel
van Niki’s hand naast de bewegende
zwartsculpturen van Jean.
De samenwerking tussen Jean en Niki
blijft voortduren, er is veel over te lezen. Maar in mijn beleving herhaalt
dit echtpaar keer op keer dezelfde
succesformule. Het lukt me niet om
geboeid te blijven door deze sculpturen en ik besluit om me meer te gaan
richten op Niki.
Niki wordt in de crisistijd geboren
in Neuilly-Sur-Seine, in Frankrijk, op
29 oktober 1930 uit een Franse moeder en een Amerikaanse vader. Al
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snel verhuist het gezin naar Amerika.
Toen haar moeder in verwachting
was, kwam zij er achter dat haar man
haar bedroog met een andere vrouw.
Ze heeft negen maanden gehuild en
vertelde toen Niki nog kind was dat
zij de schuldige was van haar vader’s
ontrouw. Het kenschetst de sfeer en
situatie waarin Niki is opgegroeid.
Op haar elfde jaar wordt ze door haar
vader seksueel misbruikt. Iets wat ze
haar vader haar leven lang niet zal
vergeven. Uit wraak op haar vader
maakt ze een film over het seksueel
misbruik. Niki had gehoopt dat deze
film een therapeutische uitwerking
zou hebben, maar het tegendeel blijkt
het geval. Daarop maakt ze witgepleisterde tableau’s gevuld met zakjes
verf die ze beschiet met een geweer.
Ze noemt het bloedende schilderijen.
Samen met Jean laat ze ook allerlei
dingen ontploffen. Niki hoopt op
een bevrijdende werking van al deze
activiteiten, maar uiteindelijk gebeurt
dat niet, moet ze jaren later zelf toegeven.
Niki’s werk kentert iets als ze in 1965
haar eerste Nana’s maakt. Het zijn
beelden van vrouwen, groot en dik,
eerst gemaakt van papier-maché en
wol, later van polyester en beschilderd met vrolijke kleuren en beplakt
met mozaïek, glas en keramiek. Ze is
geïnspireerd geraakt door een zwangere vriendin. Niki ziet de Nana’s als
symbool van de onbezorgde, vrije en
zelfverzekerde vrouw. Ze zegt: „Ik
wilde in het diepst van mijn ziel kijken, in poëtische zin. En alles geven.
Ik wilde mezelf volledig tot expressie
brengen, met al mijn mogelijkheden
waarmee ik dan ook iets zeg over de
plaats van de vrouw in deze wereld.
Mannen zijn jaloers op vrouwen, omdat ze scheppend zijn. Mannen bou-

wen raketten, huizen, van alles, om
de scheppende kracht van de vrouw
te overtreffen. Maar als je als vrouw
geen kunstenaar bent en toch scheppend bezig wilt zijn, dan moet je continu zwanger zijn. Het scheppen is
zo’n obsessie voor mij dat alleen dat
bevrediging geeft.” Ze vertelt het buiten zinnen en met veel gevoel voor
pathos. Het komt mij een beetje overdreven over, maar in de geest van die
tijd was er ook nog veel te bevechten
voor en door vrouwen.
De Nana’s zijn mooi afgewerkt en ze
zien er op het eerste gezicht vrolijk
uit. Toch, na verloop van tijd, beginnen de Nana’s me tegen te staan en
wel zo dat ik er niet meer over wil
noch kan schrijven. Op een bepaald
moment heb ik midden in het schrijven mijn computer afgesloten. Dat
ging heel abrupt. Ik ken dat niet,
meestal maak ik af waar ik mee bezig
ben, dat is mijn instelling. Wat is er
aan de hand? Waarom heb ik zo’n afkeer van deze mooi gemaakte Nana’s?
Zijn ze misschien nog iets anders dan
‘mooi’?
Als ik me er bij stil sta, kan ik het eigenlijk wel zeggen, wat ik zo afstotelijk vind aan de Nana’s: de vrouwenbeelden hebben altijd de benen wijd
met de nadruk op het vrouwelijke
geslachtsdeel. Vaak zien de beelden
er gedrochtelijk uit, zonder hoofd,
zodat een vrouw niet meer goed te
herkennen is. In feite reduceert Niki
de vrouw tot een wezenloos lichaam
met heel grote borsten en dikke dijen,
daar draait het blijkbaar om, meer is
een vrouw niet. En dat kan er bij mij
niet in.
Maar Niki is niet in staat om haar
beelden iets te laten uitstralen van
een creërend en machtig persoon, die
zij zelf graag wil zijn blijkbaar. Zelf

ziet zij dat niet, want voor haar zijn
haar beelden een middel om mensen
gelukkig te maken, zegt ze. Maar zij
bereikt het tegendeel. Want wie wil
zich nu identificeren met een lichaam
dat er disharmonieus en ongezond
uitziet en enkel omwille van seks lijkt
te bestaan? Dat kan het doel van mijn
bestaan als vrouw toch niet zijn?

Nana noir - 1968

De Nana’s zijn de stille getuigen van
het feit dat Niki er niet in slaagt om
iets wezenlijks te vinden in haar leven,
terwijl ze daar wel naar op zoek was.
Ze komt uit bij seks en misvorming,
die zij zelf aanziet voor schoonheid
en geluk. Toch moet Niki een niet te
stuiten kracht in zich hebben gehad,
die in dit leven echter misbruikt is
door vernietigende krachten, waardoor zij kunstwerken maakte met een
overeenkomstige uitstraling.
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Behandeling van trauma’s
vernieuwend of traditioneel?

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

Een nieuwe traumatherapie
De afgelopen jaren is er een nieuwe vorm van psychotherapie geïntroduceerd die, zo op het eerste gezicht, tot opmerkelijke resultaten
leidt bij mensen die klachten hebben voortkomend uit nare of traumatische ervaringen. Uit recent onderzoek 1 is gebleken dat deze
therapie, EMDR genaamd, in relatief korte tijd tot een duidelijke
vermindering van klachten leidt of dat de klachten ophouden te
bestaan. De therapie werkt bij zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Het gaat hier om klachten die voortkomen uit een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dit zijn reactieve klachten op een
heftige gebeurtenis die mensen hebben meegemaakt, die niet goed is
verwerkt.
De klachten zijn vaak als eerste lichamelijk van aard, zoals slecht
slapen, concentratieproblemen, vermoeidheidsklachten, spanning- en
stressklachten, verhoogde waakzaamheid en verhoogde prikkelbaarheid. Mensen komen bij de huisarts met dit soort klachten en als
deze vermoedt dat de klachten te maken hebben met onverwerkte
ervaringen kan er een doorverwijzing volgen naar de GGZ of een
particuliere psychologenpraktijk.
1 Met SPECT Scans (Single Photon Emission Computed Topografy) werd er gekeken naar
de opslag van trauma’s en de verwerking ervan met behulp van EMDR. Bij behandeling van PTSS wordt in steeds meer landen EMDR als een eerste keuze behandeling
beschouwd.
The Efficacy of EMDR in Children (Rodenburg, H.R., Benjamin, A., de Roos, C, Meijer,
A.M., & Stams, G.J.J.M, (2009). Efficacy of EMDR in Children: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 29(7), 599-606).
EMDR, zo blijkt uit de meta-analyse, lijkt effectiever te zijn dan cognitieve gedragstherapie bij de behandeling van getraumatiseerde kinderen. Het is de eerste keer
dat dat resultaat zo duidelijk uit wetenschappelijk onderzoek komt.
MacCulloch, M.J. & Feldman, P. (1996). Eye movement desensitization treatment
utilizes the positive visceral element of the investigatory reflex to inhibit the memories
of post-traumatic stress-disorder: British Journal of Psychiatry, 169, 571-579.
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Inleiding
De eerste keer dat ik over EMDR hoorde, zat ik
aan de lunch op mijn werk binnen de GGZ. Een collega
vertelde over deze toen nog nieuwe therapievorm en wat
hij erover vertelde leek iets weg te hebben van een wondertherapie. Oogbewegingen zouden er voor zorgen dat
mensen binnen relatief weinig sessies van traumatische
ervaringen af konden zijn. Bij een enkelvoudig trauma
zouden de klachten in twee, drie of hooguit vier sessies
voor een groot deel kunnen zijn verholpen. Dat is opmerkelijk weinig voor psychotherapie.
De lunchtafel is vaak een goede plek om verhalen of situaties die zijn meegemaakt net iets spectaculairder aan
te zetten om het geheel wat op te fleuren, maar op dit
verhaal werd vooral met ongeloof en scepsis gereageerd.
Inmiddels heb ik de opleiding EMDR gevolgd en is me
duidelijk geworden dat EMDR geen wondertherapie is.
Het is wel zo dat in korte tijd resultaten worden geboekt
die opmerkelijk zijn. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen vaak binnen afzienbare tijd van soms
al langdurig bestaande klachten af komen. En daar waar
EMDR zich in eerste instantie vooral richtte op traumatische ervaringen, wordt het nu ook gebruikt voor allerhande andere klachten en problemen, zoals verschillende
soorten van eetproblematiek, angstklachten, fobieën, paniekaanvallen en verslavingen.
In dit artikel wil ik in grote lijnen aangeven wat deze therapie inhoudt en voorstaat, en aan de hand van twee praktijksituaties een indruk geven van deze therapie. Verder
wil ik aan de hand van deze praktijksituaties bekijken of
en zo ja in hoeverre deze therapie, naast de duidelijke
klachtenvermindering, een bijdrage levert
aan zelfkennis, zelfontwikkeling en
onafhankelijkheid van een
persoon.

EMDR, wat is dat?
EMDR is een afkorting van een in Amerika geïntroduceerde en ontwikkelde psychotherapie en staat voor:
Eye Movement Desensitisation Reprocessing. Dit betekent vrij vertaald dat er met behulp van onder andere
oogbewegingen (eye movement) gezorgd wordt voor vermindering of het verdwijnen van emotionele en fysieke
spanning (desensitisation) door een verwerkingsproces
(reprocessing) van nare gebeurtenissen.
De grondlegger van deze therapie is Francine Shapiro. Zij
is een Amerikaanse psychiater en zij merkte op een dag,
toen ze aan een voor haar nare ervaring terugdacht, dat
haar ogen als vanzelf snel heen en weer begonnen te gaan
waardoor het minder moeilijk bleek aan de nare gebeurtenis terug te denken. Ze is dit verder gaan onderzoeken en
het bleek dat in haar werk met getraumatiseerde soldaten
uit Vietnam, het ook voor hen gemakkelijker was aan bepaalde ervaringen terug te denken als ze met hun ogen
haar vinger volgden. EMDR is naar aanleiding hiervan
ontstaan.
Francine Shapiro is echter nooit zo ver gegaan dat ze wilde
onderzoeken hoe je bij mensen het trauma zelf kon laten
verdwijnen. Dat zou in feite toch veel effectiever zijn dan
het trucje dat ze nu toevallig had ontdekt. Want hoe is
het procédé als ze de wetenschap lilaca bij haar onderzoek
had gebruikt? Het zou dan wel langere tijd vergen om
mensen van hun trauma te bevrijden, maar ze zouden wel
inzicht hebben in hun traumatische ervaring. Bovendien
kunnen ze dan in een toekomstige situatie een traumatische toestand herkennen bij zichzelf, zodat ze nooit meer
terug hoeven naar de psychiater. Gewoon omdat ze deze
situatie zelf doorzien en die dus als sneeuw voor de zon
kunnen laten verdwijnen. De afhankelijkheid van psychiaters of andere deskundigen is dan niet meer aan de orde.
Bovendien kost de gezondheidszorg dan veel minder geld.
Want deze EMDR behandeling is natuurlijk voornamelijk
gericht op kosten- en tijdbesparing, omdat de kosten voor
de gezondheidszorg in ieder land helemaal de pan uit rijzen.
Praktijkervaringen met EMDR
Inmiddels zijn we jaren verder en blijken niet per
se de oogbewegingen van bepalend belang voor het verwerkingsproces. Tegenwoordig wordt er vooral met tikjes
gewerkt met behulp van een koptelefoon, waarbij de cliënt afwisselend bij het ene en andere oor een klikje hoort.
Deze afleidende stimulus zorgt ervoor dat de cliënt niet
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wegzakt in de ervaring van toen, maar de aandacht ook
naar buiten gericht blijft waardoor de pijndrempel wordt
verhoogd en allerlei geconditioneerde (angst)reacties tijdelijk worden geblokkeerd *. Uit onderzoek is gebleken dat
hierdoor langzamerhand een verplaatsing plaatsvindt in
het lichaam van een stressvolle toestand die is opgeroepen
door het visualiseren van de traumatische ervaring, naar
een normale rustige toestand van het lichaam. *
Hier wordt wel gesproken over een verwerkingsproces,
maar vanuit de lilaca bekeken blijkt dat dit het uiteindelijk
niet is. Als de aandacht wordt afgeleid van het trauma en
men voornamelijk bepaald wordt door afleidende bewegingen of klanken, kan er niet gesproken worden van een
verwerkingsproces, maar van afleidingsmanoeuvres waardoor men zich niet meer helemaal kan inleven in de traumatische gebeurtenissen van toen.
Afleiding zorgt ervoor dat de gebeurtenis wordt verdreven
naar de onderbewuste regionen van het lichaam, op het
vlak van het DNA-molecuul. En als iemand iedere keer als
hij iets naar boven voelt komen van de traumatische ervaring, deze naar het onderbewuste dirigeert door afleidende
bewegingen of klanken, dan wordt er dus gewerkt aan het
wegstoppen ervan. Wordt er dan een ander, positiever idee
voor in de plaats gezet, dan wil dat niet zeggen dat het
andere idee is verdwenen. Neen, het is alleen naar diepere
regionen verdwenen, want het idee in het onderbewuste is
zogenaamd vervangen. Maar het oude traumatische idee
is er ook nog. Zo wordt dus de cliënt geleerd zijn traumatische ervaringen dieper weg te stoppen, zodat ze minder
snel naar boven komen. Het zal dus eigenlijk na jaren of
zelfs vele jaren pas kunnen blijken, of het trauma zo diep
is weggeduwd, dat het niet meer tevoorschijn kan komen.
Het kan zelfs zo zijn, dat de cliënt zichzelf niet toestaat
dat het naar boven komt, en het snel weer wegduwt met
oogbewegingen en klikjes. Want dat is een therapie, die
gemakkelijk in het onderbewuste molecuul blijft hangen.
Herbeleving
Vaak gaan klachten die te maken hebben met trauma’s
gepaard met herbelevingen van de nare gebeurtenis(sen).
Het komt regelmatig voor dat mensen jarenlang ogenschijnlijk geen last hebben gehad en naar hun gevoel ‘plotseling’ herbelevingen krijgen van iets waarvan ze dachten
dit achter zich te hebben gelaten. Bij navraag blijkt dit echter niet zo ‘plotseling’ als wordt gedacht. Meestal is er iets
* Praktijkboek EMDR, Erik ten Broeke, Ad de Jongh, Hans- Jaap
Oppenheim.
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gebeurd dat ergens in het lichaam gekoppeld wordt aan
de nare gebeurtenis, waardoor reacties die horen bij deze
ervaring weer worden opgeroepen. Op het moment dat
herbelevingen de kop opsteken zien we vaak een toename
van lichamelijke klachten, maar ook onzekerheid, angsten,
gebrek aan zelfvertrouwen of depressieve klachten. De
klachten hebben in ieder geval altijd een duidelijk verstorende invloed op het dagelijks werk en leven van betreffende personen.
Hoe werkt informatieverwerkingstherapie?
EMDR wordt ook wel een informatieverwerkingstherapie genoemd. Het gaat er bij EMDR om, dat herinneringen aan gebeurtenissen die emotioneel beladen zijn
minder gevoelig (desensitisatie) worden. Het blijkt dat
eenieder die een traumatische ervaring heeft meegemaakt,
een negatief idee over zichzelf koppelt aan de desbetreffende ervaring. Dit gebeurt meestentijds zonder dat de
persoon dat in de gaten heeft. Het zorgt echter voor een
sterk ondermijnende werking in het lichaam van de persoon. Niet-verwerkte traumatische ervaringen zorgen, zo
blijkt, vroeger of later voor allerhande klachten en hebben
een sterk ondermijnende werking op het zelfbeeld. Via
EMDR wordt, ‘de informatie over de gebeurtenis zoals
deze is opgeslagen in het neurale netwerk van het lichaam
(het zenuwgestel), opnieuw geordend.’ * Dat gebeurt als
volgt.
De cliënt wordt als eerste gevraagd te vertellen hoe de
voor hem nare situatie die hij heeft meegemaakt er uit ziet
vanaf het moment dat het voor zijn gevoel begon, tot het
moment dat het naar zijn gevoel eindigde. Vervolgens
wordt gevraagd welk beeld van die gebeurtenis nu nog het
naarst is om aan terug te denken. Daarop
volgend wordt onderzocht waarom
juist dat beeld nu nog zo
naar is voor hem en
welk negatief idee
over hemzelf hij
aan dit beeld
heeft gekoppeld.
Ook
wordt de cliënt gevraagd
wat hij hiervan
in zijn lichaam
merkt en waar.
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Hierna wordt een start gemaakt met het verwerkingsproces. De cliënt wordt gevraagd zich op het door hem
benoemde beeld te richten en als de oogbewegingen of
klikjes beginnen, te kijken (als een soort van toeschouwer)
wat er in hem opkomt. Dat kan van alles zijn: gedachten,
gevoelens, emoties of wat dan ook.
Na één of twee sets van oogbewegingen of klikjes (deze
duren ongeveer 30 tot 60 seconden) ontstaan er meestal spontaan allerlei veranderingen. ‘Het beeld kan vager
worden, verder weg komen te staan, of andere aspecten
van de gebeurtenis, of hieraan gerelateerde herinneringen of associaties komen meer op de voorgrond. Vaak
krijgen cliënten stromen van nieuwe, positieve inzichten
over zichzelf, de gebeurtenis, hun eigen rol erin, hoe het
nu anders kan, en dergelijke (zonder dat hier ook maar
een suggestie voor wordt gegeven door de therapeut).
Het negatieve effect wordt tijdens een EMDR-sessie per
set neutraler, of verandert eerst van kwaliteit. Zo kan een
oorspronkelijk gevoel van bijvoorbeeld angst veranderen
in woede of verdriet om vervolgens neutraal of zelfs positief te worden.’ (O.C. Delfin, EMDR practitioner)
Deze nieuwe ordening zorgt ervoor dat de ondermijnende (disfunctionele) betekenis die aan de gebeurtenis zit
gekoppeld, wordt vervangen door een neutralere of functionelere betekenis. Hiermee is de ondermijnende kracht
die het negatieve idee veroorzaakte echter niet verdwenen.
Op mentaal niveau heeft een ontkoppeling plaatsgevonden tussen het negatieve idee en de gebeurtenis. Er vindt
dus oppervlakkig bezien, een ontkrachting plaats. Maar er
is geen inzicht verworven in wat de gebeurtenis is en hoe
het negatieve idee is ontstaan.

Praktijksituaties
Om een en ander wat meer concreet te maken volgen hierna twee praktijksituaties.
Praktijksituatie Joanna
Joanne is een meisje van 19 jaar. Ze heeft sinds enkele
maanden klachten en is daarvoor bij de huisarts terecht
gekomen. Ze slaapt slecht, voelt zich angstig en gespannen en ze is steeds meer onzeker over zichzelf. Haar
werk als leerlingverpleegster is steeds lastiger om vol
te houden en ze zit sinds enkele weken in de ziektewet.
De huisarts heeft haar doorverwezen naar de GGZ met
het advies van EMDR-therapie.
Tijdens het intake-gesprek vertelt Joanne dat ze op
haar twaalfde jaar door een stel jongens is aangerand
toen ze zich in een badhokje in het zwembad aan het
omkleden was. Ze waren met meer, bedreigden haar
en zij was verlamd van schrik. Omdat er op een gegeven
moment een badmeester langsliep die, vanwege het
geroezemoes dat uit het kleedhokje kwam, vroeg ‘of alles goed was’ zijn ze vertrokken. Het is daardoor ‘bij een
aanranding gebleven’, maar voor haar was het leed al
geschied. Ze heeft de situatie als zeer bedreigend ervaren, maar durfde het aan niemand te vertellen. Dat was
ook ten strengste verboden door hen, op straffe dat ze
‘haar nichtjes wisten te vinden’. Ze denkt dat als ze het
thuis had verteld, haar broer en vader de jongens ‘te lijf
zouden zijn gegaan’ en haar moeder overspannen zou
zijn geraakt. Ze schaamt zich ervoor dat ze het überhaupt zo ver heeft laten komen en niet heeft gegild of
iets van dien aard. Ze vindt dat ze een slappeling is en
neemt het zichzelf kwalijk dat ze alleen maar verlamd
van schrik is blijven staan en heeft toegestaan dat verschillende jongens haar betasten.
De laatste tijd merkt ze dat de beelden van die situatie
terugkomen in dromen of gewoon als ze alleen is. Dat
verbaast haar. Het is immers al zo een tijd terug. Ze is
hierdoor slechter gaan slapen, veel gaan piekeren en
de klachten zijn alleen maar toegenomen. Het is eigenlijk begonnen, kort nadat ze weer een relatie kreeg. De
relatie is belangrijk voor haar, en de jongen is, zo zegt
ze, vooral begrijpend. Hij wil haar niets opdringen als
het gaat om lichamelijk contact en toch voelt ze zich
schuldig en gespannen rond alles wat met aanraking te
maken heeft.
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Na de eerste EMDR-sessie voelt ze, nadat de spanning
eerst is opgelopen door het vertellen en visualiseren van
het gebeurde, tot haar verbazing een duidelijke ontspanning. Het blijkt dat ze aan het beeld de gedachte heeft
gekoppeld dat ze een slappeling is. Het terughalen van het
beeld roept in eerste instantie vooral boosheid en verdriet
bij haar op. Tijdens de verwerking constateert ze met enige verbazing hoe sterk het idee van een slappeling in haar
leeft, maar ook dat ze zich schuldig voelt aan het hele gebeuren. Nu ze het beeld weer voor zich ziet, merkt ze dat
het idee van schuldig zijn voor haar niet klopt. Hetzelfde
geldt voor het idee dat ze een slappeling is. Langzaam maar
zeker maakt dit idee plaats voor iets anders. Ze merkt dat
ze het zichzelf niet kwalijk kan nemen dat ze verlamd was.
Dat gebeurde gewoon. Tijdens de therapie wordt het negatieve en ondermijnende beeld dat ze over zichzelf heeft
gekregen veranderd in een meer neutraal beeld. Ze gaat
positiever over zichzelf denken en het idee van ‘ik ben
een slappeling’ maakt plaats voor ‘ik ben in orde zoals ik
ben’. Na enkele EMDR-sessies zijn de klachten waarmee
ze binnenkwam, verdwenen. Ze slaapt goed, is niet meer
overmatig waakzaam, heeft geen last meer van herbelevingen en voelt zich sterker in haar schoenen staan.
Effect van de EMDR-sessies
Haar oorspronkelijke ideeën heeft ze herzien, ze
voelt zich daar prettig bij. De slechtheid, de negativiteit
is verdwenen in haar ogen. Het is nu in orde. Echter, de
traumatische ervaring is er nog, die zit nog gewoon opgeslagen in de moleculen van haar lichaam. Hij zal, doordat
ze nu positief over zichzelf denkt, verder wegzakken naar
onbewuste gebieden. Daar zal hij zijn werk doen, geweten
of niet geweten. Want deze ervaring is
niet verwerkt. Hij is slechts herzien door het denken.
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Het ene idee is vervangen door het andere in een mentale
ideeënwereld. De mogelijkheid is dus groot, dat dit trauma
toch weer naar voren zal komen, misschien vanuit een andere invalshoek.
Waarschijnlijk zal het niet eens worden herkend als iets
wat vanuit hetzelfde trauma stamt. Want dit trauma is nu
weg, is de redenering, dus moet het iets anders zijn.
Als Joanne dus weer klachten krijgt, zal het moeilijker zijn
om te weten vanwaar de klachten komen.
Een verder doorzicht
Vanuit EMDR bezien kun je hier spreken een geslaagde therapie. De klachten zijn verdwenen en de cliënt voelt zich sterker. Er heeft een mentale ontkoppeling
plaats gevonden.
Een nader stilstaan bij deze therapie toont dat het hier
om een weliswaar voor dat moment effectieve, maar toch
oppervlakkige werking gaat. De cliënt heeft namelijk
geen zicht gekregen op de dieperliggende oorzaak van
haar klachten. Immers, de gebeurtenis op zich, die voor
de klachten heeft gezorgd is niet werkelijk verdwenen.
Daardoor kunnen de ondermijnende krachten in een andere situatie de kop weer opsteken. Het is dan ook interessant om, daar waar deze therapie stopt, eens verder te
kijken en vragen te stellen als: wat is de oorzaak dat na
zeven jaar gewoon leven een meisje klachten krijgt als ze
een vriend krijgt? Wat zijn haar ideeën over seks? Was ze
zo preuts toen ze twaalf jaar was? Hebben haar ouders
haar iets verteld over omgang met jongens, of weet zij van
niets? Hoe komt het dat Joanne verlamd raakt van schrik?
Wat voelt zij als haar vriend haar aan wil raken? Is dat
hetzelfde gevoel als toen met de jongens in het badhokje?
Wat is de betekenis van dit gebeuren voor haar zelf ?
Er kunnen dan mogelijkheden in zicht komen die kunnen
bijdragen tot een meer substantiële bescherming tegen de
ondermijnende krachten en energieën die voor de traumatische ervaring zorgen.
Deze inzichten zouden kunnen bijdragen tot een grotere
zelfstandigheid, groei van zelfkennis en waarschijnlijk mogelijkheden geven om uiteindelijk op termijn niet alleen
nieuwe inzichten te verwerven, maar te komen tot een verandering in de structuur van het molecuul waarin de traumatische ervaring ligt opgeslagen. Pas als deze verwijderd
is uit de atoom- of molecuulstructuur van het lichaam, is
het trauma helemaal verdwenen.
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Dat dit niet is gebeurd, geeft aanleiding om te vermoeden
dat zaken zich nog wel eens zouden kunnen herhalen of
zich op een totaal andere wijze voor kunnen gaan doen.

Praktijksituatie jongeman en oma
Een jongeman van 20 heeft sinds enkele jaren last van
angsten. Het blijkt vooral te gaan om angst om alleen
te zijn en er is ook angst voor verkeerssituaties. Hij probeert hier zo goed en zo kwaad als het gaat mee om
te gaan, maar sinds hij de idee heeft opgevat om op
kamers te gaan wonen zijn de klachten sterk verergerd.
Hij slaapt slecht, heeft moeite met concentratie, is
meer prikkelbaar en angstiger. Ook is het zo dat de laatste tijd regelmatig beelden terugkomen van een voor
hem schokkende ervaring die hij heeft meegemaakt.
Over deze gebeurtenis vertelt hij het volgende:
Enkele jaren terug, hij was 17 jaar, was hij op een ochtend alleen thuis met zijn oma die bij hen logeerde. Hij
vond oma ‘s morgens wat vreemd aandoen in de zin
dat ze niet helemaal lekker leek, maar hij kon niet thuisbrengen wat er aan de hand was. Toen hij even later in
de keuken stond hoorde hij plots een dreun vanuit de
woonkamer. Hij snelde daar naartoe en zag zijn oma op
de grond liggen. Hij raakte in paniek, belde zijn ouders
en de alarmdienst. De alarmdienst was er gelukkig snel
en hij zag hoe deze mensen zijn oma probeerden te reanimeren. Hij zag, zo noemt hij het, zijn oma ‘vechten
voor haar leven’, maar op een gegeven moment bleek
het niet meer te baten. Ze was overleden. Het gebeuren heeft hem zeer aangegrepen en sindsdien zijn de
angsten begonnen. De angst voor situaties in het verkeer heeft er volgens hem mee te maken, omdat hij
kort daarna meemaakte dat een bus een bijna-ongeluk
kreeg toen die plots zo hard moest remmen dat alle
passagiers min of meer naar voren vlogen in de bus. Er
raakte weliswaar niemand gewond, maar de schrik zat
er goed in. Het heeft het idee bij hem opgeroepen dat
je ‘zomaar dood kunt zijn’ en het alleen een kwestie van
toeval is of het al dan niet goed afloopt.

niets kan doen, heeft bij hem postgevat en de voedingsbodem voor angst is geactiveerd. Tijdens de therapie begint
hij zich te realiseren dat hij niets had kunnen doen voor
zijn oma. Dat hij zichzelf ten onrechte kwelt met een idee
over schuldig zijn aan haar overlijden en dat het idee dat
hij als mens alleen maar machteloos is niet klopt. Hij realiseert zich dat er altijd een mate van onvoorspelbaarheid
in het leven is, maar hij kan dit meer in proportie zien. Na
enkele sessies zijn de klachten verdwenen. Hij durft alleen
te gaan wonen en bij een nazorggesprek enkele maanden
later, blijkt dat de klachten niet meer zijn teruggekomen.
Toch is hier voorbij gegaan aan een zeer belangrijk element in het geheel. De lilaca zou dit punt meteen hebben
opgepakt, om daarop verder door te borduren. Want niet
zozeer het feit dat oma plotseling dood ging was traumatisch, maar het feit ‘dat je zomaar dood kunt zijn’. De
dood van oma was een nare ervaring, maar die van dat
plotselinge doodzijn zeer veel meer. Dat is te zien aan de
gebeurtenis met de bus, waarbij die doodservaring nog
versterkt werd.
Die ervaring van ‘het zomaar dood kunnen zijn’ is niet
weggewist uit zijn vitaal-fysieke lichaamsmoleculen. Die
angst zit daar ingegrift, ook in zijn lagere vitale lichaam
waar de angstbal zit die een behoorlijke omvang heeft aangenomen door deze angsten. Dit kan allemaal niet uitgewist worden door de conclusie dat hij niet zo machteloos
is als het lijkt. Ook niet dat hij beter zaken in proportie
kan zien. In zijn lichaam blijft de angst zitten.
Ook hier is er een leuk resultaat voor het moment van nu.
Een snel resultaat, en dat is voor de jongeman heel prettig en fijn. Ook voor de kas van de ziekteverzekering is
het prettig. Zo op het eerste gezicht dus een heel positief
resultaat.

Effect van de EMDR-sessies
Tijdens de EMDR blijkt dat de jongen zich schuldig
voelt dat hij niets voor oma heeft kunnen doen, en zich
vooral heel machteloos voelt. Het idee dat je als mens van
het ene op het andere moment dood neer kan vallen en
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Wat er echter nog kan gebeuren als zich weer zo een traumatiserend voorval voordoet, is nauwelijks te voorspellen.
Wel blijft het feit, dat de angst voor de dood op ieder moment niet verdwenen is bij deze jongeman. Hij heeft geen
inzicht gekregen in wat de dood is in het leven van een
mens. Wat betekent deze, en wat geeft de dood aan inzicht
over het leven? In de lilaca zou daar zeker heel veel aandacht aan gegeven worden, vooral omdat de mogelijkheid
bestaat dat de jongeman niet meer bang is voor de dood,
omdat hij weet wat voor positieve functie deze heeft in
het leven van de mens. De dood is een levensproces, waar
eenieder verder mee kan komen. Het geeft mensen de mogelijkheid om verder te komen in een ontwikkeling waarin
iemand meer zichzelf kan worden, meer gaat zien waar
traumatische ervaringen voor dienen. Zodra dat inzicht er
is, zijn er ook geen trauma’s meer.
Zonder trauma’s zouden de kosten voor gezondheidszorg
spelenderwijs minder worden. Bovendien, en dat is nog
het belangrijkste, mensen zouden beter geoutilleerd in het
leven staan, omdat ze zelf bij moeilijkheden kunnen duiden waar de schoen wringt.
Conclusie vanuit de psychotherapie
EMDR is een vorm van psychotherapie die goed
werkt als het gaat om klachtenvermindering. De therapie
werkt vooral met positieve denkenergie en aan een versterking van het zelfbeeld van de mens, zijn oppervlakte-ego,
in meer positieve zin. Het is echter een versterking van het
egobewustzijn en draagt niet bij aan ontdekkingen over
wie iemand zelf is als persoon.
Duidelijk is dat het hier gaat om ideeën over het egolichaam, van waaruit de meeste mensen leven. De mens
identificeert zich met zijn lichaam en zijn denken. De persoon zelf is meer met de werkelijkheid gelieerd. Er is dan
geen sprake meer van een negatief of positief egobeeld.
Het is zoals het is, en je bent zoals je bent. De enige vraag
die iemand zich zou kunnen stellen is, of hij wil blijven zoals hij is. Meer met je persoon leven impliceert ook helder
zicht op het leven, op de dood, op werk en relaties. Echter,
er zijn maar weinig mensen die dat ambiëren.
EMDR is dus niet zozeer een vernieuwende therapie.
Het is ook geen verwerkingstherapie. EMDR werkt met
gedachtenenergie ofwel ideeën (verandering van betekenissen). In tegenstelling tot andere therapieën geven veel
mensen aan dat hun welbevinden door de therapie in relatief korte tijd een duidelijke verbetering laat zien. Dat
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is op zich een interessant gegeven en zou een begin kunnen zijn voor verder onderzoek. EMDR gaat echter niet
verder. Het werkt op het oppervlakteniveau aan klachtenvermindering en is niet gericht op het naar voren laten
komen van de mogelijkheden van de persoon zelf. Het
blijft daardoor een therapie die past in de traditionele vormen van psychotherapie en werkt niet aan een werkelijke
verzelfstandiging en onafhankelijkheid van de mens.
Lilaca en trauma’s
Vanuit de lilaca bezien is EMDR een vorm van therapie die in eerste beginsel zou kunnen worden toegepast
bij mensen die erg veel lijden onder hun trauma’s. Ze zou
dan kunnen dienen als in beginsel ondersteunend zodat
mensen een wat meer normaal leven kunnen gaan leiden.
Echter, daarna zou de cliënt zich kunnen gaan verdiepen
in de aspecten die vanuit de lilaca naar voren komen, en
die duidelijkheid geven over het trauma waarin de cliënt
was verwikkeld. Dan zal blijken dat lilaca langer tijd nodig
heeft om zaken helder te maken voor de cliënt, maar dat
op die langere termijn een geheel ander en prettiger resultaat kan worden geboekt. Namelijk dat mensen zelf de
dingen die hun leven beïnvloeden kunnen bekijken en ze
een plaats geven.
In de lilaca wordt er vooral gewerkt aan een ontwikkeling
van materie en een ontplooiing van de persoon, omdat die
twee elementen broodnodig zijn om inzicht te verschaffen in het ingewikkelde hedendaagse leven. Een leven met
steeds meer onoverkomelijke moeilijkheden, waarin tot
nog toe geen inzicht te verkrijgen is bij de gewone gezondheidszorg en sociale zorg.
Zodra er bij cliënten echter zicht komt op hoe zij leven,
en wat dat voor hen betekent, worden zij
onafhankelijker en bewuster. Die
helderheid geeft hun de
kans om zelfstandig te gaan bepalen
hoe zij hun leven
willen inrichten. Niemand
anders hoeft
dat voor hen
te doen.
Lilaca werkt
dan heel effectief en heel kostenbesparend.
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