
De verborgen bron

Tussen de hymalayaceders
staat stil de waterput
onopgemerkt en grijs
staat hij daar te staan.

Zonbeschenen is hij aanwezig
stabiel en standvastig

kleurrijk en onbeweeglijk
in zijn fysieke staat van zijn.

Hij is niets bijzonders ogenschijnlijk
toch heeft hij verborgen in zijn steen

een geheime verbinding met de wereld
want alle materie is één.
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De Gouden Visie

Van de redactie

We zijn er bij de redactie nog steeds 
niet helemaal aan gewend dat we elk 
kwartaal een editie van de Gouden 
Visie aan de lezers kunnen aanbie-
den met een zeer breed scala aan on-
derwerpen. Het verrast ons keer op 
keer om een grote diversiteit aan te 
treffen in de artikelen die ons wor-
den aangeboden. Ook deze editie 
omvat weer een keur aan materiaal 
uit diverse gebieden van maatschap-
pij en wetenschap. En - het is wel-
licht goed om dat eens te herhalen 
- het is natuurlijk wel de bedoeling 
om de inhoud van de artikelen een 
lilaïsch tintje te geven. Dat wil zeg-
gen dat de benadering van de ver-
schillende thema’s gebeurt met me-

deneming van de resultaten van de 
spirituele wetenschap lilaca.

Een van de artikelen die we kregen  
behandelt de vraag of lilaca een ge-
loof is of niet. Vandaar dat we de 
lezer dit korte artikel niet willen 
onthouden en het opnemen in deze 
kolom van de redactie.
Het gaat om een korte tekst van de 
hand van Sunya de la Terra dat we 
op 21 juni binnen kregen met als ti-
tel ‘Lilaca en humor’.
De tekst zal menigeen de wenk-
brauwen doen fronsen en aanleiding 
kunnen zijn om dit als nonsens af 
te doen. De gerechtvaardigde vraag 
is evenwel of dat ook zo is. Het kan 

uitnodigen om eens te onderzoeken. 
Wellicht dat de inhoud van de ar-
tikelen die in de Gouden Visie zijn 
opgenomen daar enige duidelijkheid 
in kunnen brengen.

Dat het niet zo vreemd is dat lil-
aca heel vaak als een geloof wordt 
gezien blijkt overigens zonneklaar 
uit onderzoek wat bij Elektoor is 
uitgevoerd. Dat onderzoek betreft 
de handelwijze en de toepassing 
van de belastingwetten door de 
Belastingdienst. Dat heeft geleid 
tot een interessante publicatie die 
binnenkort wordt uitgegeven. We 
hopen u daar in een volgende editie 
over te kunnen berichten.

Lilaca en Humor

Vraag: Wat is lilaca, is dat een geloof?

Antwoord: Neen, lilaca is geen geloof, 
in tegenstelling tot de meeste officiële 
wetenschappen.

Vraag: Hoe kunt U dat zeggen?
Antwoord: Het verschil tussen de offici-
eel erkende wetenschappen en lilaca is, 
dat de eersten gebaseerd zijn op veron-
derstellingen. Dat is het uitgangspunt 
en dat is geen reëel uitgangspunt, want 
veronderstellingen zijn niet gebaseerd 
op feiten. Als dat zo is, kan niets wat 
uit die veronderstellingen voortkomt, 

als reëel worden beschouwd. Want als 
de basis is verzonnen, is alles verzon-
nen. 
Met lilaca is dat anders, dat gaat uit 
van reële feiten, dus alles wat in de 
lilaca is ontdekt is reëel en kan door 
iedereen ook worden getoetst. 

Vraag: Maar dat kan toch niet zo zijn? 
Dan zou bijna alles waar we als mens-
heid op vertrouwen niet zo zijn?

Antwoord: Dat is zo. Maar iedereen 
blijft er in geloven.

Vraag: Dat is nauwelijks te bevatten, 
als dit zo zou zijn, zou alles in elkaar 
storten!

Antwoord: Dat is zo.

Vraag: Weet U zeker dat het is zoals U 
zegt, dat alle reguliere wetenschap een 
geloof is net zoals het geloof in de kerk?

Antwoord: Dat is zeker zo. Iedereen 
gelooft dat wetenschap reëel is en dat 
lilaca een geloof is. 

Vraag: Dat is toch de wereld op zijn 
kop?

Antwoord: Hoe het ook zij, iedereen 
blijft toch vinden dat lilaca een geloof 
is en de wetenschap niet. Dat is wel de 
humor ten top! 
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Uit de inhoud

Geuren blz. 6

Geuren zijn overal om ons heen. Niet zo opvallend, maar ze zijn er wel. Soms vallen 
geuren opeens wel op. Dan snuiven de mensen en zeggen: „O, wat een heerlijke geur!” 
Of ze roepen: „Bah, wat stinkt het hier!”
Meteen treedt het verdelende in de mensen in werking. Zij onderscheiden de dingen 
in lekkere of vieze geuren met alles wat daar tussen in valt.
In dit artikel bijzonderheden omtrent geuren, ‘neuzen’, parfums en meer van dat alles 
op een wetenschappelijke manier benaderd vanuit de lilaca

Ivanka Trump blz. 67

De variatie aan onderwerpen blijkt ook uit de regelmatige uitbreiding van het aantal 
rubrieken in De Gouden Visie. Deze keer een artikel dat te maken heeft met de za-
kenwereld. Het gaat om Ivanka Trump waar een uitgebreid artikel aan wordt gewijd. 
Zij blijkt een aantal opmerkelijke principes erop na te houden die een groot deel van 
haar succes bepaalt. En ze munt uit op diverse vlakken, niet alleen op het gebied van 
management en handel, maar ook op creatieve terreinen zoals het ontwerpen van 
sieraden en dergelijke.

De Schone Schijn blz. 75

Simone de Beauvoir heeft in 1966 een boek geschreven met als titel ‘Les belles ima-
ges’. Het boek verscheen in 1967 in het Nederlands als ‘De schone schijn’ en in 1980 
met de meer letterlijk vertaalde titel ‘Een wereld van mooie plaatjes’. Het boek is een 
klassieker geworden, nog steeds het lezen waard. Dat is tenminste de conclusie van de 
recensent van dit boek.

De ongekende mogelijkheden van boter  blz. 37

In de Conversatieruimte in één van de stafgebouwen van Elektoor, hangt een ‘tegel-
spreuk’ aan de muur. De spreuk is afgedrukt op crème-kleurig papier en mooi ingelijst 
in een vierkant kadertje van eikenhout. Er staat: ‘Elke nieuwe dag brengt nieuwe mo-
gelijkheden om opnieuw te proberen’. 

Wat deze tegelspreuk te maken heeft met boter wordt in dit artikel in een heldere 
schrijfstijl weergegeven.
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 Royalties Het koninklijk huis van Bhutan - leven in twee werelden
Weinigen zullen bekend zijn met het land Bhutan en nog minder met de ko-
ninklijke familie die van dit land wat ingeklemd zit tussen India en Tibet.  
Er komen vijf koningen aan bod met hun streven naar de verhoging van de 
factor geluk voor hun volk.

 Lilaca en sameleving Bhutan - land van mogelijkheden en onmogelijkheden
Dit tamelijk onbekende Himalayaland met zijn geschiedenis drijvend op 
het boeddhisme heeft een zeer originele bestuursfilosofie. Naast het bruto 
nationaal product kent men er het bruto nationaal geluk. Wat dit kan bete-
kenen voor het ‘land van de donderdraak’ wordt weergegeven in dit artikel.

 Bloem van het seizoen Kirengeshoma - de Japanse wasbloem
Ergens in de Japanse Tuin op de Pauwekroon groeit de Kirengeshoma. 
Bloeien doet hij niet vaak, maar dat ligt eerder aan de tuin en grondsoort 
dan aan de bloem zelf.
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Geuren omgeven mensen en geuren worden overal aanbevolen: 
overal moet het lekker ruiken. Er mag geen vieze geur zijn, niet 

bij iemand zelf, niet in zijn huis, niet in zijn omgeving. Al-
les moet mooi zijn en verheven, heerlijk. 

Maar wat is er nu werkelijk met geuren aan de 
hand? Want een geur is in zich een ontbinding 
van atomen in een vorm of lichaam. Het is de 
ontlading van atomische compressie, waar-
bij geur vrijkomt.

En er zijn heel veel verschillende geuren 
waar te nemen op een dag dat men-

sen werken, leven, sporten, eten, 
drinken, zich ontlasten en noem 

maar op.
Wat zijn zoal de geuren waar-
door een mens wordt omgeven 
in het dagelijks leven? Bloe-
mengeuren, parfums, geuren 

om het huis lekker te laten rui-
ken, geuren om zelf de gehele dag 

lekker te ruiken, geurende wasmid-
delen, geurende tandpasta’s, geurende 

shampoos, geurende toiletzepen, voedsel-
geuren, geurende schoonheidsmiddelen, geu-

rende schoonmaakmiddelen, uitlaatgassen en 
zo meer.

Geuren
Tekst: Sunya de la Terra

Geuren zijn overal om ons heen. Niet zo opvallend, maar ze zijn 
er wel. Soms vallen geuren opeens wel op. Dan snuiven de men-
sen en zeggen: „O, wat een heerlijke geur!” Of ze roepen: „Bah, 
wat stinkt het hier!”
Meteen treedt het verdelende in de mensen in werking. Zij onder-
scheiden de dingen in lekkere of vieze geuren met alles wat daar 
tussen in valt.
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Wat is geur?
Hoe werkt dat proces van geu-

ren in een bloem bijvoorbeeld?
In een bloemknop zitten de atomen 
zeer stevig tegen elkaar aan gedrukt. 
Het is een samenballing van een 
systeem van atomen, dat gevormd 
is in het creatieve vuur, overgegaan 
is in de diffusie van water, en van-
daar geconsolideerd is in aarde, in 
een vorm: de bloemknop. Deze is in 
dit voorbeeld de ontluikende bloem 
aan de plant. Als de bloem opengaat 
en niet meer samengedrukt is in de 
knop, geeft zij haar parfum of odeur 
of geur prijs.
Deze geur is die van de ontbinding, 
van het sterfelijke van de bloem. 
Energie ontlaadt zich, en hoe verder 
de bloem openbloeit hoe meer zij 
haar geur loslaat, een geur die steeds 
sterker wordt. De geur wordt ook 
steeds minder aangenaam voor een 
mens. Een stervensgeur ruikt niet 
fris, vindt men.
Uiteindelijk vallen de atomen uit 
elkaar, de compressie neemt steeds 
meer af, de ontbinding zet steeds 
verder door. Atomen vallen uiteen, 
zij hebben geen contact meer met 
elkaar. Het systeem houdt op te be-
staan.

In de aarde, waar de bloem terecht 
komt, vergaat ze tot stof, tot ma-
terie, zoals dat ook gebeurt als een 
mens sterft. Worden geuren bij 
mensen doorgaans stevig wegge-
werkt door allerlei parfums, als de 
dood intreedt is daar niets meer aan 
te doen. Vandaar dat iemand dan in 
een ziekenhuis of bij de begrafenis-
ondernemer in een koelbox in de 
koelkamer wordt gezet. Want men-
sen willen de dodengeur niet ruiken. 
En wat bevroren is geurt bijna niet. 
Dus dat is mooi opgelost.

Geur is aards
Geur is een karakteristiek van 

aarde. Zij houdt ook de andere din-
gen in zich, bijvoorbeeld de smaak, 
het zien, de tastzin en het gehoor, 
die corresponderen met water, vuur, 
lucht en ether. Geur is dus een al-
lesomvattende staat van materie 
gezien vanuit een staat van zijn die 
allesomvattend is. Vanuit de rela-
tiviteit gezien staat geur als enige 
voorop, de rest is verborgen achter 
geur. Want in de relatieve wereld is 
alles verdeeld, er is geen eenheid. De 
eenheid zit ver verborgen achter de 
verdeeldheid, die voorop staat.
Geur of parfum heeft een heel aparte 
plaats in de wereld, want het is geba-
seerd op een zeer omvangrijk en ge-
varieerd bouquet van verschillende, 
heel aardse geuren.

Lekker ruiken
Omdat geur hoort bij de 

aarde, het fysieke lichaam, houden 
mensen er ook van om te geuren, 
ofwel lekker te ruiken. Hoewel het 
zintuig waarmee mensen ruiken, 
de neus, niet zo ver is ontwikkeld 
als bij vele dieren, hebben mensen 
toch behoefte om lekker te ruiken 
of gewoon om geuren om zich heen 
te ruiken. Om aan deze behoefte te 
voldoen heeft de parfumindustrie 
zich op geuren gestort. Zij is altijd 
bezig met het ontwikkelen van vrij 
grove, stevige geuren die mensen 
aanspreken die vinden dat zij lekker 
moeten ruiken.

Deze geuren hebben vooral sinds 
1960 steeds meer opgang gemaakt. 
Naarmate mensen meer behoefte 
hebben aan mooi te worden ge-
vonden, omdat zij ook niet meer 
zo veel en zo hard behoeven te wer-
ken, wil men er goed uitzien en ook 

goed ruiken. Op het werk mag geen 
zweetlucht te ruiken zijn.
Het is dus gewoonte geworden dat 
iedereen deodorants gebruikt en de 
okselharen afscheert. Ook het hele 
lichaam van de vrouw moet haarloos 
zijn. Deze tendens gaat zich ook al 
doorzetten naar mannen, die door 
de schoonheidsindustrie nu zijn 
aangewezen om te worden gevan-
gen in hun schoonheidsweb. Want 
er moet geld worden verdiend, de 
vrouwen geven er al voldoende aan 
uit, nu moeten de mannen worden 
gewonnen.

Zweet en gewone
lichaamsgeuren

worden niet meer
getolereerd.
Dat stinkt.

Seks
Vooral het sterk op de voor-

grond staande element bij mensen 
dat ze seksueel aantrekkelijk moeten 
zijn zorgt er voor dat er enorme aan-
tallen schoonheidsmiddelen worden 
verkocht, waaronder vele parfums. 
Jonge meisjes en jongens moeten 
al seksueel aantrekkelijk zijn. Ze 
moeten zich opmaken, moeten er 
sexy uitzien en moeten sexy geuren. 
Zweet en gewone lichaamsgeuren 
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worden niet meer getolereerd. Dat 
stinkt. Dat wil zeggen dat de mens-
heid aardig van zijn lichaam is afge-
dwaald. De normale functies mogen 
niet te ruiken zijn, alles moet wor-
den weggewerkt. Geen wonder dat 
mensen zich vaak niet goed voelen 
en ook niet blij zijn met hun li-
chaam. Er wordt de hele dag door 
reclame ingewerkt op het beeld dat 
iedereen van zichzelf moet dromen. 
Zo wordt er vooral aan gewerkt dat 
vele mensen leven in een bestaans-
crisis. Zij zijn niet mooi en geurloos, 

of zij zijn te dik of te dun.
De bijbehorende obsessie van het 
eten uit zich in de verschillende 
‘ziekten’ die daarbij horen: anorexia 
nervosa, boulimia, ortorexia, per-
marexia en vigorexia, allemaal ver-
storingen van het eetpatroon. De 
eerste twee verschijnselen baseren 
zich op zo min mogelijk eten om 

niet dik te worden. Permarexia ver-
schijnt meestal bij jonge vrouwen 
die geobsedeerd zijn door diëten en 
waterdrinken, omdat zij een gezond 
lichaam willen hebben. Ortorexia 
is het gevoel dat men alleen maar 
gezonde producten mag eten met 
de juiste vitamines, alle etiketten 
worden bestudeerd om te zien of 
het wel gezond is en niet bespoten. 
Vigorexia is een obsessie waarbij 
men beslist veel sport moet doen 
om een gezond en prettig lichaam te 
hebben. Dit komt veel voor bij jon-

ge mannen, die er naar streven een 
perfect uitziend lichaam te hebben.
Al deze categorieën mensen zijn erg 
bezig met seks en willen ook hun li-
chaam goed laten ruiken door mid-
del van parfums of lichaamslotions 
en alles wat daarvoor voor handen is. 
Juist omdat mensen zo seksueel zijn 
ingesteld gaat hun lichaam ook sek-

suele geuren afgeven. Deze geuren 
vinden mensen over het algemeen de 
meest vieze, onsmakelijke geuren die 
er zijn. Omdat het lichaam voortdu-
rend in seksuele geuren is gehuld 
vanwege de zware begeerten en lus-
ten die daarmee gepaard gaan, moe-
ten deze geuren, die vooral worden 
geproduceerd door het seksuele li-
chaam maar het gehele lichaam om-
vatten, weggewerkt worden met de 
nodige geurtjes en stevige parfums.

Hoe zou het komen dat bloemen 
vaak wel ‘lekker’ ruiken?
Bloemen kennen nog geen seks, zij 
ruiken meestal heerlijk, ook al zijn 
er bloemen die mensen vies vinden 
ruiken. Dat heeft echter te maken 
met het verdelende principe van 
waaruit mensen leven. Want het vies 
ruiken van bloemen trekt vaak juist 
heel veel insecten aan, die deze geu-
ren heerlijk vinden. In feite bestaan 
er geen vieze geuren.

Vervliegende geuren
De typische eigenschap van 

geur of parfum is dat het vervliegt, 
het vervalt in een etherische toestand 
van de materie. Het parfum demate-
rialiseert zich, de atomen vallen uit-
een, zij verliezen hun compactheid 
en hebben geen contact meer met 
elkaar. Zij gaan over tot ontbinding. 
Juist dan werkt parfum heel goed, 
aangebracht op bepaalde plekken, 
achter het oor of aan de binnenkant 
van pols of knie vervliegt het heel 
langzaam. Hoe duurder het parfum, 
hoe langzamer het vervliegt. Vaak 
zijn de geuren van een duur parfum 
ook wat meer verfijnd dan de goed-
kope soorten.

Maar wat is parfum of odeur of geur 
nu werkelijk?
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In de grond is het een vibratie van 
het lila, de vibratie van de vreugde 
in de geur. Vanuit dat oogpunt of 
geurpunt bezien zijn alle geuren in 
zichzelf heerlijk, want er bestaan 
feitelijk geen vieze geuren. Iedere 
geur heeft zijn eigen geurvibratie, 
iedere geur vertelt iets over de geur 
van het lila. Want in het lila is die 
éne geur te vinden, die alle geuren 
in zich draagt. Allemaal beantwoor-
den zij aan een energie, een werke-
lijkheid van het lila. Zodra deze ene 
geur in de relatieve wereld uiteenvalt 
in miljoenen geuren, blijft er slechts 
een pervers aftreksel over van wat de 
ene geur in wezen was in de eenheid. 
Maar toch, ondanks alles is er voor 
diegenen die wat meer psychisch le-
ven nog ergens in de verte de geur 
te ruiken van de bron, waar de geur 
zijn oorsprong had.

Het niet-bestaan
Iedereen is dol op geur. 

Iedereen vindt ook iets van geur. 
Over geuren zijn evenveel oordelen 
als er mensen zijn.
Er wordt vooral gezocht naar heer-
lijke geuren, want als iemand een 
heerlijke geur op heeft, is hij geliefd, 
denkt hij of zij. Als de geur minder 
bevalt bij anderen, wordt hij weg ge-
daan en een andere geur wordt ge-
probeerd. Ook moet men vaak van 
geur wisselen, omdat anders mensen 
té veel en té vaak zich besproeien 
met parfum. Zij ruiken dan hun 
eigen parfum niet meer, omdat de 
geur zo gewoon is dat hij niet meer 
wordt geroken.
Alles moet steeds in verandering zijn, 
ook het parfum, ook het lichaam 
van mensen. Zij moeten meedoen 
met de nieuwste modetrends, zeker 
wat de parfums betreft. De schoon-
heidsmiddelen moeten helemaal bij 

de tijd zijn. Het imago is de hele dag 
in het middelpunt van de belangstel-
ling. Het moet zo opvallend en sexy 
mogelijk zijn.
Op deze wijze zijn mensen altijd be-
zig zichzelf een bestaan te verzekeren 
door middel van geuren, kleding, 
schoonheidsmiddelen. Echter, daar-
door wordt het bestaan steeds min-
der, het werkelijke bestaan wordt 
steeds verder weggedrukt, er mag 
alleen een vertekend beeld zijn van 
een mens, die zich een imago op-
bouwt over hoe hij of zij is. Maar 
dat beeld bestaat helemaal niet, het 
is een waanbeeld over hoe iemand 
is. Hij heeft zich een beeld gemaakt 
van hoe hij of zij zou willen zijn. 
Hij is echter niet zo. Het is bedrog. 
Toch varen mensen helemaal op een 
dergelijk imago en dat wordt gesti-
muleerd door velen, vooral door die-
genen die goed geld verdienen aan 
deze imagovorming van mensen.

Geur,  
het teken van sterfelijkheid

Graag tooien mensen zich met de 
geuren van sterfelijkheid. Want alle 
geuren herinneren aan ontbinding, 
uiteenvallen, niet compact meer 
zijn, vervliegen tot niets.
Ondanks dat vinden mensen het 
heerlijk om geurend door het leven 
te gaan, de eigen geuren te verdoe-
zelen en ze te bestrijden met andere, 
dure geuren. Dan is een mens in 
zijn element, als hij een compliment 
krijgt dat hij er zo goed uitziet, en 
zo lekker geurt, al wordt dat laatste 
niet gezegd als men wellevend is. 
Het zou impliceren dat iemand op 
een ander moment niet lekker zou 
ruiken. Dat is taboe, het lekker rui-
ken is een moeten geworden. In een 
wereld waarin een mensheid leeft die 
het moet hebben van het zich een 

bestaan opbouwen via inbeelding 
van wie men is of zou moeten zijn, 
is er een veelheid aan geurmogelijk-
heden die oneindig is. Steeds komen 
er weer nieuwe mogelijkheden om 
zichzelf een bestaan te geven met een 
geur. Zo heeft een mens zijn dage-
lijkse behoeften aan geur goed in een 
patroon gezet.

Parfums 
in een illusoir bestaan

Daar de mens zijn niet-bestaan cul-
tiveert en niet kan komen tot een 
gewoon menselijk zuiver bestaan, 
gebruikt hij vooral parfum om man-
nen of vrouwen aan te lokken.
Dit is in de lilaca heel sterk gebleken 
bij het verkennen van de verschil-
lende illusies waarin mensen leven; 
de vrouwen bedienen zich allemaal 
van een parfum dat blijkt geeft van 
hun bedoelingen met mannen. Bij 
mannen is dit evenzeer het geval, 
alleen is niet bekend welke parfums 
mannen specifiek gebruiken. Er is 
wel bekend dat vooral de geur van 
het merk Puig zeer gewild is bij 
mannen, evenals Massimo Dutti.
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Daarbij wordt bij Puig vooral inge-
speeld op harde en ruige, hartstoch-
telijke seks, terwijl met Massimo 
Dutti wordt ingegaan op de meer 
zachte kant van de seks, het roman-
tische. Waarbij in het oog moet 
worden gehouden, dat deze twee ge-
zichten twee invalshoeken zijn van 
het zelfde verschijnsel: gewoon seks 
willen, hoe dan ook.

In de illusiespelen is gebleken dat er 
bij ieder spel van mensen in de illu-
sie een ander soort parfum aantrek-
kelijk is.
Wat bij veel vrouwen voorop staat 
is het parfum ‘Sotto Voce’, wat door 
hen wordt gebruikt om mannen 
dingen in het oor te fluisteren die 
zij zeker moeten doen, anders kan 
er seksueel gezien niets. Dit parfum 
versterkt en onderhoudt de machtsil-
lusie bij mannen en vrouwen.
Het parfum ‘Thaïs’ van Puig drijft 
mannen tot het uiterste bij het sek-
sen met vrouwen. Dat moet de hele 
dag gebeuren. Dit parfum versterkt 
en onderhoudt de liefdesillusie bij 
mannen en vrouwen.

Het parfum ‘Opium’ van Yves Saint-
Laurent is de grond van de bestaans-
illusie. Men raakt verdoofd door het 
Talibanopium, wat zorgt dat men 
niet goed meer ziet hoe men moet 
leven. Er wordt een bestaan opge-
bouwd met niets, want alles wat er 
is, is gebaseerd op wanen en ideeën 
over hoe je moet leven. Dit parfum 
versterkt en onderhoudt de bestaans-
illusie van de mannen en vrouwen.
Het parfum Anaïs Anaïs van 
Cacharel speelt in op de teder-
heidsillusie van mensen. Tederheid 
verovert de wereld, dat houdt in dat 
er heel veel moet worden gesekst. 
Alles moet heel lief en teder zijn, 

ook al berust dit alleen op het feit 
dat er seks moet worden bedreven. 
Dit parfum versterkt en onderhoudt 
de bewustzijnsillusie bij mannen en 
vrouwen die gebaseerd is op teder-
heid, dat is het geven aan en nemen 
van genade bij elkaar, dat moét.

Het parfum ‘Pleasures’ van Estée 
Lauder stimuleert seks door het 
denken dat je goddelijk bent en ver-
heven boven alles. Het leven is één 
grote seksorgie waarin je tot bestaan 
en leven komt, je bent een goddelijk 
wezen dat door niemand wordt be-
grepen. Alles draait om jou, en dit 
parfum versterkt en onderhoudt de 
‘lila illusie’ bij mannen en vrouwen. 
Een ‘lila illusie’ die gebaseerd is op 
het feit dat je God bent en leeft in 
een hypnose die nooit ophoudt. In 
die hypnose word je verdoofd door 
het parfum, zodat je helemaal niet 
weet dat je verdoofd bent of zelfs ge-
hypnotiseerd.

De functie van het parfum is heel 
duidelijk geworden in het onder-
zoek naar de illusies van de mens. 
Het drijft iedereen naar slechts één 
doel: samen met een man of vrouw 
seks bedrijven. Nu, dat is ook precies 
waar parfums voor worden gemaakt. 
Ze spelen in op een onderbewuste 
neus die er in de geslachtsorganen 
aanwezig is en die bepaalt of het 
parfum geschikt is om mannen of 
vrouwen te verleiden. De ondertoon 
van een parfum is dan ook vaak af-
scheiding van dieren als ze seksueel 
potent zijn, vooral muskus is daarbij 
bekend. Heden ten dage wordt mus-
kus nog steeds gebruikt in de parfu-
merie als goede drager van vele bloe-
mengeuren, fruitgeuren en geuren 
van specerijen. Daar reageert ieder 
seksueel zintuig op.
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Parfumeurs: ‘De Neuzen’
Altijd zijn mensen bezig ge-

weest met het maken van lekkere 
geuren, die mensen hoop gaven op 
succes. Wijlen Charles Revlon zei 
het al: ‘Wat wij verkopen is hoop.’ 
En zo is het zeker in deze tijden, 
waarin ieder mens zoekt om iets te 
zijn, juist omdat hij zich als niets er-
vaart.
Er zijn heel beroemde geurmakers 
die bij de parfumindustrie werken. 
Alhoewel het vak niet meer is wat 
het vroeger was, zijn ze er nog steeds.
Was de geurmaker, ook wel ‘De 
Neus’ genoemd, in feite een kunste-
naar die een parfum ontwierp aan de 
hand van ongeveer 250 geuren, he-
den ten dage werken ze alleen maar 
volgens opdracht. En het parfum 
moét lopen, anders wordt de cre-
atie niet op de markt gebracht. Het 
ontwerpen van een geur duurt vaak 
jaren. Steeds weer moet het parfum 
worden gewijzigd, want smaak en 
geurzin veranderen soms heel snel. 
Het heeft ook met de tijd te maken 
waarin men leeft. Is er een slechte 
wereldeconomie, dan zijn de par-
fums eenvoudig, niet uitgesproken 
opvallend. Dit is weer wel het geval 
als de beurs aantrekt, dan wil ieder-
een weer opvallen qua geur, maar 
ook qua kleding. Alle zeilen worden 
bijgezet om weer een duit in het zak-
je te doen van de economie door veel 
parfum en kleding te kopen.
‘De Neus’ moet daarmee gedegen 
rekening houden.

Jean-Paul Guerlain is zo’n beroemde 
‘Neus’. Hij komt uit een hele fami-
liedynastie van parfumspecialisten. 
Dit bedrijf dateert uit 1828. Heden 
ten dage geeft hij adviezen aan Louis 
Vuitton-Moët-Hennessy, een we-
reldomvattende groep die luxe ar-

tikelen op de markt brengt. Hij is 
één van de laatste ‘Neuzen’ die dit 
werk als zelfstandig beroep uitoefen-
de. Hij was ook één van de weinige 
industriëlen die zelf nog zijn eigen 
bouquet componeerde van nieuwe 
geuren. Hij is de waardige opvol-
ger van de Egyptische priesters, die 
het geheim van de aroma’s kenden 
en de geurige stoffen maakten voor 
het balsemen van de doden. Helaas 
is hij in 2002 gestopt en oefent zijn 
beroep niet meer uit.

Teofrasto was een Griekse filosoof 
en botanist die leerde hoe je spe-
ciale planten moest behandelen 
om het aroma te bewaren. Flacco 
Apullo was een tuinman die geur 
maakte in een laboratorium en daar 
heel beroemd door werd. Pomposio 
Nefesto putte zich al uit om alle rio-
len van Rome te parfumeren. Om in 
deze tijd te geraken: mijnheer Ernest 
Beaux, die chemicus was, werkte 
aan een parfum waaraan hij, naast 
de gewone, natuurlijke geuren voor 
het eerst ook synthetische geur toe-
voegde. Op die manier werd in 1921 
het beroemde parfum van Chanel, 
Chanel no 5, geboren. Het Huis 
Chanel had hem gevraagd: „Wij wil-
len een parfum voor vrouwen dat 
ruikt naar een vrouw.” Daarmee kon 
hij zijn werk beginnen, een moment 
dat onomkeerbaar in de hele parfu-
mindustrie zou worden. Heden ten 
dage wordt het grootste deel van de 
parfums gemaakt met synthetische 
geuren.

Nikos Apostolopoulos is een Griekse 
‘Neus’. Hij wordt wel ‘de profeet van 
de zintuigen’ genoemd. Hij noemt 
het parfum een ‘taal van liefde’. Hij 
vormt zijn parfums als was het een 
sculptuur, zegt hij zelf. Zijn speciale Jean-Paul Guerlain

Nikos Apostolopoulos

Jean-Claude Ellena
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parfum heet dan ook ‘Sculpture’. 
Hij ruikt aan de geur die een per-
soon heeft, wat het voor een persoon 
is. Ook hij is van de garde ‘Neuzen’ 
die nog zelfstandig werkte.

Jean-Claude Ellena werkt voor het 
huis Hermès en wandelt heel veel 
in tuinen, waar hij al ruikend rond-
wandelt. Hij maakt de geur uit de 
bloemen vrij, door ze even aan te ra-
ken. Hij leert ook aan anderen hoe 
ze kunnen leren ruiken en iedere 
fragiele geur kunnen leren onder-
scheiden. 
Hij creëert een parfum door te spe-
len met de precisie van zijn neus en 
een geurstroom die er is vastgelegd 
in zijn herinnering. Hij probeert 
een hernieuwde vorm te geven aan 
de illusie van mensen door een nog 
sterkere inwerking op de zintuigen. 
Hij noemt zichzelf een componist 
die een partituur schrijft voor het 
reukvermogen, zoals een chefkok 
een maaltijd klaar kan maken die 
voldoet aan het strelen van het oog 
en de smaak. 

Jean-Paul Gaultier heeft voor zijn 
parfum ‘Fragile’ de Armeense ‘Neus’ 
Francis Kurkdgian aan het werk ge-
zet. Hij was niet alleen, hij had een 
heel team onder zich. Zij moesten 
samen met Gaultier een geur ont-
werpen voor vrouwen die stijlvol en 
uitbundig willen zijn. Kurkdgian 
koos hiervoor als belangrijkste in-
grediënt een weelderige, zeer zeld-
zame bloem, de tuberoos Polianthes 
tuberosa. Deze bloem is bijna net zo 
onbetaalbaar als haute couture, en 
heeft een zeer exquise verfijnde geur.
Ook Evelyn Lauder is altijd bezig 
geweest met de parfumlijn in het 
bedrijf Lauder. Zij houdt ook in de 
gaten hoe de creaties van parfums 

verlopen en heeft daarvoor een goe-
de ‘Neus’. 
Ralf Schwieger en Nathalie 
Feisthauer werken nu voor Hermès. 
Hij is chemicus van huis uit, maar 
hij houdt er van om composities 
te maken met ogen die geurcon-
structies vormen. Hij is er altijd op 
uit om parfums uit te vinden die 
anders zijn dan gewoonlijk, zoals 
‘Merveilles’ dat hij maakte voor het 
bedrijf waar hij werkt. Ralf is een 
jonge ‘Neus’, die meestal in groeps-
verband werkt aan nieuwe dingen. 
Bij Galimard werkt Jacques Maurel, 
een ‘Neus’ die een oude rot is in het 
vak. Jacques Cavalier werkt voor 
verschillende bedrijven en is de cre-
ator van ‘Opium’, het parfum van 
Yves Saint Laurent voor mannen. 
Hoewel geuren geen sekse hebben, 
zegt hij zelf. Serge Lutens, een Frans 
fotograaf en filmer, is de ‘Neus’ van 
Shiseido.
Dit is een greep uit vele ‘Neuzen’ die 
er overal ongetwijfeld bezig zijn met 
aroma’s en geuren. Zij staan aan de 
basis van het parfumbedrijf, dat zo’n 
grote plaats heeft gekregen in het le-
ven van ieder mens, al ging het maar 
om de geur van de wasverzachter.
Een ‘Neus’ zal vanzelfsprekend nooit 
roken en geen kruidige schotels eten. 
Dat zou zijn ‘Neus’ schaden!

Grasse, de parfumstad
Ieder jaar worden in Grasse, 

gelegen in Alpes-Maritiemes, essen-
ces gewonnen uit tonnen heerlijk 
ruikende bloesems. Hieruit maken 
de grote parfumeurs in Parijs hun 
kostbare luchtjes. In Grasse bezit 
Chanel een aantal bloemenvelden 
met meiroos en jasmijn waar no. 5 
en 19 van gaan worden gemaakt. De 
pluksters winnen de bloemen met 
honderden tegelijkertijd in de korte 

pluktijd, die iedere ochtend valt tus-
sen 8 en 10 uur. Vervolgens worden 
de bloemen in een centrifuge sa-
mengeperst. Dat wordt het extract 
van de bloemenzee. 
Welke hoeveelheden zijn er no-
dig voor een beetje extract? 
Onvoorstelbare aantallen bloemen.
Bijvoorbeeld voor twee kilo rozen-
extract is een ton rozen nodig. De 
jasmijnbloem geeft iets meer, een 
ton bloesem levert soms drie kilo ex-
tract op. Er zijn nog wel wat andere 
methoden dan centrifugeren om de 
bloemen van hun geur te ontdoen, 
maar deze worden minder gebruikt.
Om van dit alles een oertinctuur te 
maken is een proces dat ongeveer 
vier uur duurt. De bloemen zijn dan 
geurloos geworden, het oertinctuur 
kan worden gemaakt. Van dat beetje 
oertinctuur wordt slechts een heel 
klein deel door een ‘Neus’ gebruikt 
voor een parfumcreatie.

Grasse heeft het ideale klimaat voor 
het groeien van bloemen die geur-
rijk zijn. Het heeft een uniek micro-
klimaat. Gematigde hitte doordat 
Grasse op een heuvel ligt en de zee-
lucht die een ideale deken vormt bo-
ven de vallei en die vocht en aroma 
gemakkelijk vasthoudt. De hele stad 
ruikt dan ook naar bloemen in het 
seizoen. Geen wonder dat hier ook 
verschillende parfumbedrijven zijn 
gevestigd zoals Galimard, Molinard, 
Fragonard, allemaal bedrijven die 
meestal al vanaf de 19e eeuw daar 
werkzaam zijn. Omdat de vraag 
naar bloemen groot is, kan Grasse 
niet meer hieraan voldoen. Daarom 
worden nu vaak bloemen uit andere 
landen gehaald. Want de duurdere 
parfums opteren toch grotendeels 
voor puur natuur. Goedkopere mer-
ken doen veel synthetisch.
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Grote vraag naar parfum
Dat er zo’n grote vraag is naar 

parfum wijst er op dat mensen toch 
erg gesteld zijn op het zich omkle-
den met geuren. Zij hebben het no-
dig om iets te zijn, en daar kan zelfs 
een parfum in helpen. Daarbij is het 
natuurlijk zo, dat een duur parfum 
meer status geeft dan een goedkoop 
flesje, maar toch, geur blijft een top-
per in het menselijke bestaan. De 
behoefte eraan neemt steeds meer 
toe, naarmate mensen oppervlakki-
ger gaan leven. Want oppervlakkiger 
leven bevestigt het niet-bestaan en 
dat doet het parfum dus ook.
Bovendien is parfum er voor, om 
fantasieën en illusies waar te doen 

lijken. Het is dus in feite bedrog, 
waar mensen zich mee omkleden. 
Zij lijken iets wat ze niet zijn, en ze 
dromen dromen die nooit waar kun-
nen worden, omdat deze dromen 
niet bestaande ideeën zijn.
Hoe mensen hunkeren naar het 
waarmaken van hun dromen blijkt 
uit de verkoopcijfers van parfum, 
die tot grote hoogte oplopen. Niet 
alleen goedkope parfums verkopen 
goed, de dure doen het als het ware 
nog beter. Zij worden vaak ook door 

mannen aan vrouwen cadeau ge-
daan. Vandaar ook de hausse in par-
fumreclames rond Kerstmis, Pasen 
en Moederdag.

En verder
Er zijn heel veel zaken te bele-

ven op het gebied van bloemen en 
hun geuren. Er zijn bloementhera-
pieën zoals de Bachtherapie, die de 
emoties reguleert, aromatherapie, 
die probeert allerlei verschijnselen 
te behandelen die te maken heb-
ben met spanningen, waardoor het 
lichaam zich niet goed voelt. Er 
zijn horoscopen die vertellen welke 
bloem je zal helpen om gelukkig te 
worden. Iedere horoscoop zegt weer 

iets anders.
Bloemen worden ook gebruikt als 
offeranden om goden goed te stem-
men. Bloemen worden ook gebruikt 
door mannen om vrouwen te plezie-
ren.
Maar er zijn vooral de parfumadver-
tenties die zowel vrouwen als man-
nen moeten inspireren om parfums 
te kopen om hun leven rijker te 
maken. De vrouwen in deze adver-
tenties zijn altijd lief, romantisch 
en hunkeren naar mannen. Als het 

parfums voor mannen betreft, moe-
ten zij hun overmacht er mee tonen. 
Perfecte lichamen en een leuk uiter-
lijk zijn onmiskenbaar verbonden 
aan parfums. Zwoel, lief verlangend, 
vrij of onafhankelijk, hoe men ook 
is, altijd is er een parfum dat de 
gevoelens benadrukt of versterkt. 
Daarbij speelt verleidelijkheid altijd 
de hoofdrol. Want dat moet je zijn 
als je de droom van het parfum wilt 
waar maken.
Kortom, wie iets wil zijn, of wie iets 
wil worden, neme een parfum. Zijn 
stoutste dromen zullen waar wor-
den. Geluk wordt dan iets, wat je 
zo voor het grijpen hebt. Als je dat 
parfum maar hebt.

Hebben en zijn
Zo blijkt, dat alles alleen werkt 

als er op hebzucht van mensen 
wordt ingespeeld. Is dat er niet, dan 
zou er niet zo’n uitgebreide parfum-
industrie zijn ontstaan in de tweede 
helft van de vorige eeuw.
De charme van parfum is er onte-
genzeglijk en mits het op een leuke 
manier wordt gebruikt, kan het er 
ook zijn. Dan blijft het leuk, en het 
geeft iets extra’s voor wie dat wil. 
Maar nu is er iets anders aan de 
gang. Het parfum stimuleert de illu-
sie in de mens. Want het leven blijft 
zoals het is, er verandert niets door 
het opdoen van een parfum.
Het blijft dan ook een vervluchti-
gend middel van bestaan. Even is 
men iets, men heeft iets, en men kan 
even leven. De onmacht en het niet-
bestaan blijven.
Parfum is om te hebben en daarmee 
het ego een bestaan te geven, het is 
er niet om iemand op te roepen tot 
worden, tot zichzelf zijn. Parfum is 
het scharnier dat kan oproepen tot 
niet-zijn, het hebben, of tot zijn.

Parfumfabriek Fragonard in Grasse
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Tekst: Sunya de la Terra

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

Carnets d’une Apocalypse
Deel 3 - 7  1978 - 1982

Uiterlijk van het boek
Het uiterlijk is identiek aan de vorige Carnets 

d’une Apocalypse.
In deel 5 en 6 zijn tekeningen opgenomen die Sujata 
Nahar maakte naar ‘ingevingen’ die zij had. Satprem 
noemt dit: ‘petits dessins’.
Vanaf 1986 neemt Satprem de wereldgebeurtenissen 
voor iedere maand op, zoals dat in de Agenda van Mirra 
Alfassa ook gebeurde. 
Deel 3 omvat 575 bladzijden.
Deel 4 omvat 671 bladzijden.
Deel 5 omvat 557 bladzijden.
Deel 6 omvat 445 bladzijden.
Deel 7 omvat 329 bladzijden.

Opdrachten
In deel 4 wordt zijn opdracht aan Sujata, die in alle 

delen tot nog toe luidde:
à Sujata
avec qui, pas à pas, nous avons traversé ces terribles 
épreuves portés par notre seul amour pour Mère et notre 
volonté désepérée de continuer Leur Oevre jusqu’au bout

anders:
à Sujata
avec qui, sur la piste de Mère et de Sri Aurobindo,
pas à pas nous avons creusé
le trou de la prochaine vie sur la terre,
dans notre propre chair
et dans les cellules
de notre corps

teken van het vogeltje van Satprem en dan:
Le Mystère terrible et merveilleux de la vie.

In deel vijf neemt hij weer de tekst van deel 1 tot 3 met 
de toevoeging: decouvrir le Mystère terrible et merveilleux 
de la vie sur la terre.
De tekst in deel 6 is hetzelfde gebleven evenals in deel 7.

Inhoud
In deze lijvige delen beschrijft Satprem zijn verdere 

lijdensweg tijdens zijn pogingen om het werk van Mirra 
Alfassa af te maken. Hij is er nog steeds van overtuigd, 
dat hij het einde van haar Agenda schrijft.

Wat het meest opvallend is in al deze dikke boeken is 
dat hij ontzettend lijdt voor de wereld. Hij is de lijdende 
Christus, die alles over heeft voor de wereld. Net zoals 
hij denkt dat Mirra Alfassa dat deed. Hij trekt zijn indi-
viduele weg helemaal door naar haar weg, zodat hij een 
verlengstuk is van Mirra Alfassa en ook Sri Aurobindo. 
Zijn lichaam wordt gesloopt door vijandige krachten, 
maar hij heeft er geen erg in. Toch laten Mirra Alfassa 
en Sri Aurobindo hem niet los, zij laten duidelijk zien 
hoe Satprem en ook Sujata Nahar bezig zijn. Echter, zij 
begrijpen hun eigen ervaringen met hen niet.
Wat zijn de belangrijkste punten in zijn staat van zijn 
waardoor Satprem steeds wordt misleid, ondanks zijn 
goede bedoelingen en zijn vastbeslotenheid om vanuit 
genegenheid naar Mirra Alfassa haar werk te voltooien?

1. Satprem gaat uit van een vastgeroest idee over wat 
zijn opdracht is in het leven. Hij neemt dan de dingen 
die hij van Mirra Alfassa (Mère) heeft begrepen met zijn 
verstand, als leidraad. Het zijn dingen die zij nooit zo 
heeft gezegd, maar hij heeft het wel zo gehoord, met zijn 
mentaal.

2. Hij borduurt voort op dit idee bij alles wat hij mee-
maakt en ziet. Hij past alles aan aan het idee wat hij heeft 
over zijn ‘taak en roeping’ die hem door Mirra zijn ge-
geven.

3. Satprem stelt nooit één enkele vraag aan Mirra Alfassa 
of aan het Supramentale zelf, ook niet aan Sri Aurobindo. 
Ook Sujata doet dit niet, zij bedenken alles zelf en zoeken 
alles zelf uit aan de hand van dingen die Mirra Alfassa 
heeft meegemaakt en die Sri Aurobindo schrijft in zijn 
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boeken. Daarom komen zij er 
ook niet achter wat er aan de 
hand is. Want zij krijgen ge-
noeg dingen te zien die hen de 
ogen hadden kunnen openen.

4. Satprem zowel als Sujata 
hebben een zeer beperkt zicht 
op het duiden van de dingen 
die zij meemaken. Zij trek-
ken alles in de lijn van de idee 
die zij hebben, soms zelfs met 
grote omwegen en koppelin-
gen van hun mentaal fysiek 
materiële denken. Dit gebeurt vooral in gesprekken die 
zij hebben over gebeurtenissen die zij eerst niet snappen 
en door gesprek proberen te doorgronden met hun men-
taal. Ook hebben zij weinig exactheid in het duiden van 
kleuren. Voor hen is blauw blauw en groen groen, er zijn 
geen schakeringen in kleur, wat hun zicht op dingen die 
zij zien ook bemoeilijkt. Want daarbij is het juist van 
groot belang heel exact te zijn.

5. Zij gaan meestal en graag voorbij aan de vijandige 
krachten die aan hen worden getoond: vijandige Mirra 
Alfassa en Sri Aurobindo, concentratiekamptoestanden, 
de SS, hevige lichamelijke pijnen die veroorzaakt zouden 
worden volgens Satprem door de Kracht, maar in wezen 
het gevolg zijn van vijandige krachten die hem steeds te 
pakken nemen. Deze dingen worden hen getoond, zodat 
ze kunnen weten dat ze op een verkeerd spoor zitten, 
echter, ze kijken er niet naar om.

6. Satprem betrekt zaken die hij ziet nooit op zichzelf, 
alleen als hij ze gunstig vindt. Ook beelden (visions) die 
Sujata ziet gaan over hem, nooit over haarzelf. Als hij 
politici ziet zoals Reagan, Gorbatchov, Indira Ghandi, 
maar ook Auroville, Pranab, de verzorger van Mirra, 

Franciscus van Assisi als mon-
nik, dat blijft buiten hemzelf, 
terwijl dit allemaal zaken zijn 
die in de eerste plaats in hem 
zijn. Heel Auroville en de we-
reld, die hij zo verafschuwt, 
zijn in hem. Hij is dus een 
dictator eerste klas, een lijden-
de Christus, en er is ook een 
Pranab-bewustzijn in hem, 
Pranab, die hij verwijt dat hij 
Mirra Alfassa heeft vermoord.
Dit is een ernstige belem-

mering in zijn pogen om verder te komen op het 
pad van Mirra, wat hij denkt te moeten volgen.

7. Ook het denken dat hij de Agenda van Mirra Alfassa 
schrijft en afmaakt door zijn werk, is een misvatting. Zo 
werkt dat niet. Hij is een individuele psyche en hij kan 
nooit doen wat psychisch het werk van Mirra Alfassa 
of Sri Aurobindo is. In feite is deze hoogmoed en ar-
rogantie een flinke barrière om ook maar een stap verder 
te komen. Het is wel vruchtbare grond voor vijandige 
krachten, die dan ook ruimschoots te zien zijn al duidt 
hij hen niet zo.

8. Satprem heeft een vreselijke hekel aan Reagan, Indira 
Ghandi en computers, wat zegt dat hij nogal een hekel 
heeft aan deze dictatoriale personen in hem. Want bij 
hem zijn ze wel vijandig en tegen het Supramentale. Ook 
zijn mentaal fysieke materiële lichaam, de computer, 
mag er niet zijn. Dit lichaam van hem kan dus niet in 
verandering komen.

Hij vindt het een schande dat in India computers op 
school worden geïntroduceerd, en dat er zelfs een post-
zegel uitkomt van een meisje dat op een computer werkt.
Hij heeft ook een hekel aan mensen die als robots hande-
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len, toch ziet hij zelf wel robots 
die dus bewustzijnden zijn in 
hem. Maar dat wil hij niet we-
ten. Hij duidt het als iets van de 
wereld.

9. Satprem denkt dat hij de 
ontwikkeling helemaal zelf 
kan doen. Er is nooit iets wat 
door hem wordt overgegeven 
aan het Supramentale, Mère of 
Sri Aurobindo. Hij doet alles 
zelf. Hij weet ook alles, even-
als Sujata, zijn vrouw. Hij is er 
vast van overtuigd, dat hij de 
Agenda van Mirra Alfassa com-
pleet maakt met zijn pogingen 
om verder te komen en zo zelf 
een nieuw wezen te worden. Zijn dikke boeken staan 
vol met zijn dagelijks lijden, wat hij doormaakt voor de 
wereld. Hij is werkelijk een lijdende Christus, die alles 
over heeft voor de verdorven mensheid. Hij verlustigt 
zich ook in zijn lijden, hij deelt aan iedereen mee hoe 
erg het is om dit mee te moeten maken. Echter, hij werkt 
voor de mensheid. Hij is een mensenredder, die de ver-
dorvenheid van de wereld gaat aanpakken. Hij leeft heel 
duidelijk in zijn Lila Illusie, zoals deze is geduid in de 
lilaca. Deze illusie leidt altijd tot vernietiging, in de eer-
ste plaats van hem zelf, zijn eigen lichaam en verder ook 
van anderen.

10. Zijn lichaam heeft het heel zwaar te verduren door 
al die vele vijandige krachten die zich op hem werpen. 
Zijn wervelkolom is kapot, en verschillende wervels zijn 
beschadigd. Hij kan bijna niet meer lopen of zitten. Hij 
denkt dat dit van de Kracht van het Supramentale komt, 
die zo zwaar op hem drukt iedere dag. Echter, zo werkt 
dit niet. De Kracht zal nooit een lichaam beschadigen 
of onder te zware druk zetten. Dit gebeurt alleen onder 
de invloed van vijandige krachten die hij zelf niet wil 

zien en duiden, evenmin als zijn 
vrouw Sujata.

Wat bij hem wordt geconsta-
teerd door een acupunturist is 
het volgende:

a. Een heel slechte wervelkolom 
die op instorten staat.

b. Verschillende wervels zijn 
verpletterd, verbrijzeld.

c. Er zijn blijvende spiersamen-
trekkingen van verzet en span-
ning.

d. De op- en neergaande ener-
gie in zijn lichaam is totaal ver-
sperd. Het kanaal waarin deze 

energie op en neer behoort te bewegen is volledig ge-
blokkeerd. Het is gesloten, zodat energie niet meer vrij 
zijn lichaam kan voeden.

e. Dit wordt veroorzaakt door perverse energieën, zegt 
de acupuncturist.
Dit laatste is waarmee hij vijandige krachten aanduidt.

Opvallend is ook, hoe vaak er in het huis van Satprem en 
Sujata wordt ingebroken, wat ook al duidt op heel veel 
vijandige krachten die op de loer liggen om het lichaam 
te beschadigen.

11. Satprem heeft een heel vreemd idee over de Kracht 
(Puissance). Hij denkt echt dat die zo drukkend, zwaar 
en pijnlijk is voor het lichaam. Hij haalt daarbij steeds 
Mirra aan, hij snapt niet hoe die dit kon verdragen, hij 
kan het ook bijna niet. Echter, dit zijn invloeden van 
vijandige krachten. En Mirra maakte dit helemaal niet 
zo mee zoals hij het denkt. Dat is een vijandig idee dat 
helemaal past bij zijn arrogante en eigenwijze denken en 
gedrag. Het Supramentale maakt nooit een lichaam ka-
pot, het bouwt juist nieuwe gezonde lichamen op.
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12. Sujata ondersteunt hem 
in al zijn activiteiten. Zij is 
deskundig op het gebied van 
Indiase geschriften, cultuur en 
literatuur. Zij duidt alles wat 
Satprem ziet in die richting en 
op een mentale wijze door as-
sociëren en deduceren.
Satprem ziet Sujata als het sym-
bool van India als hij haar ziet 
in ervaringen. Dat is niet zo-
als dat door het Supramentale 
wordt gebruikt, zij is gewoon 
zijn vrouw, dus een ego-kracht 
in hem, in de meeste gevallen.

13. Wat heel opvallend is in 
veel gebeurtenissen, dat Sujata 
altijd weg is als zij Mirra Alfassa ziet. Zij gaat weg of kan 
niet bij haar komen, of er zijn krachten in haar die zich 
verstoppen en zo meer. Daar wordt verder geen aandacht 
aan besteed door hen.

14. Satprem heeft er een handje van om alles met het 
verkleinwoord ‘petit’ aan te duiden. Dit doet hij bij zijn 
moeder, zijn zus, zijn schoonzus, zijn broers, zijn vrien-
den en kennissen. Zij zijn allemaal petite mère, petit 
frère, hij schrijft en spreekt heel kleinerend naar hen toe. 
Zij zijn kleintjes, hij zelf is groot.

Dat drukt hij hen ook altijd onder de neus. Hun leed 
telt niet bij wat hij meemaakt, en daar moeten ze wel 
aan denken. Hij doet het Werk, hij doet het voor hen, 
hij lijdt voor hen.

15. Satprem is er trots op dat hij een Bretonse zeeman is 
geweest. Zijn lijfspreuk is dan ook: er zijn drie soorten 
mensen: mannen, vrouwen en zeelieden. De zeelieden 
kunnen de mannen en vrouwen begrijpen, maar man-
nen en vrouwen zullen nooit de zeeman begrijpen. Dat 
is onmogelijk. Dit geeft ook weer aan dat Satprem in 

de Lila illusie leeft, waarin nie-
mand hem kan begrijpen, hij is 
God.

16. Satprem wil de transforma-
tie om de ellende van zijn eigen 
lichaam kwijt te raken. Dit is 
geen reden om de transforma-
tie te doen. De enige reden 
kan zijn dat je dichter bij het 
Supramentale wilt komen.

17. In deel 6 (1986) op blad-
zijde 415 ziet Sujata in een er-
varing een beeldje van een kind 
dat opeens de ogen open doet. 
Dat beeldje zit bij voorwerpen 
van Mirra Alfassa en lijkt te le-

ven. Hiermee laat Mirra zien dat het Kind al op aarde is, 
dat dit een gegeven is.

Maar noch Satprem noch Sujata begrijpen dit, omdat 
zij vastzitten in hun idee over wat zij moeten doen in de 
wereld. Het kan nog niet aan het gebeuren zijn, want zij 
zijn er mee bezig.

18. Als Satprem wordt aangevallen door vijandige 
krachten roept hij altijd Sujata, niet het Supramentale 
of Mère. Hij denkt ook heel vaak dat hij gek wordt. Dat 
wordt ook door vijandige krachten ingegeven.

19. Er zijn wel veranderingen in het mentaal van Satprem 
aan het gebeuren, maar hij weet dit niet, hij denkt dat 
het over het Supramentale gaat. 
Dit is het blauwe licht en de blauwe zon waar hij het 
vaak over heeft, het is het mentale licht en de mentale 
zon.

20. Satprem ontdekt wel dat het gaat om een menselijke 
illusie waarin de wereld leeft, maar hij denkt dat hij daar 
geen deel van uitmaakt. Hij wil hem ontmantelen, maar 
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Conclusie
De boeken van Satprem hebben een grote waar-

de voor iemand die ze kan lezen. Want ze laten heel 
duidelijk zien, hoe mensen op een dwaalweg kunnen 
komen door te denken dat zij alles zelf wel kunnen 
hanteren met hun verstand, het mentaal.
Om ze goed te kunnen lezen is het nodig, dat men 
inzicht heeft in de ontwikkeling van materie en weet 
hoe de processen verlopen. Bovendien is het nood-
zakelijk dat men de dingen die Satprem en Sujata 
zien, kan duiden en goed kan decoderen volgens de 
symboliek die door het Supramentale en het Lila is 
aangegeven.
Als deze kennis niet aanwezig is, kan men zelf op een 
dwaalspoor worden gebracht. Men kan gaan denken 
dat de ontwikkeling van de materie een hels karwei is, 
terwijl dit niet zo is. Men kan de indruk krijgen dat 
het een lijdensweg is, wat ook niet zo is.
Kortom, deze boeken zijn aanbevelenswaardig voor 
mensen die studie willen maken van zaken die kun-
nen voorkomen in een ontwikkeling van de mense-
lijke materie, ook wel lilaca genoemd.

dat is lastig als je zelf in een Lila illusie leeft, dat maakt 
het onmogelijk om te ontdekken wat het is. Dat kan al-
leen met behulp van het Supramentale en daar is hij niet 
mee in gesprek.

21. Steeds weer wordt duidelijk dat Satprem niet weet 
hoe de ontwikkeling van de materie verloopt. De psyche 
schakelt hij helemaal uit. Hij denkt dat het Supramentale 
meteen begint de oppervlaktematerie te veranderen. Hij 
spreekt dan over het atoom.
Het is echter een onmogelijkheid dat dit zo gebeurt. 
Hij denkt dat hij even ver is als Mirra Alfassa, die bezig 
was om na het subtielfysieke lichaam haar oppervlakte-
lichaam te laten transformeren, wat aan de oppervlakte 
overigens niet is gebeurd bij haar. Satprem is daar echter 
helemaal nog niet aan toe. De juiste volgorde is: de psy-
che laten ontplooien, dan het subtielfysieke laten trans-
formeren door de Kracht, en daarna pas het hele opper-
vlaktelichaam. Hij is nog niet eens psychisch ontplooid. 
Wel is zijn mentaal behoorlijk ontwikkeld, het is echter 
afgezwaaid en hij denkt dat hij met het mentaal alles kan 
behappen.

22. De tekeningen in deel 5 en 6 van Sujata Nahar zijn 
voor haarzelf heel duidelijk in hun symboliek maar voor 
een derde is er niets aan te zien. De ogen doen vaak nogal 
vijandig aan. Typisch is dat er later door Satprem wel 
gewag wordt gemaakt dat zij ‘petits dessins’ maakt, maar 
ze worden dan niet meer afgedrukt. Hij zegt er ook niets 
meer over.

23. Satprem gaat meer en meer de Agenda van Mère 
nadoen. In 1986 gaat hij ook de wereldfeiten voor de 
maanden in zijn dagboek zetten, zoals dat in de Agenda 
ook gebeurde. Daarmee laat hij weer eens weten dat hij 
dezelfde dingen meemaakt als Mirra Alfassa, namelijk 
dat hij ziet wat er in de wereld gebeurt. Dat is zeker bij 
hem niet het geval. Toch doet hij net alsof de dingen die 
hij meemaakt dezelfde teneur hebben als die van Mère, 
Mirra Alfassa.

Dat dit hele gebeuren zo uit de hand loopt is vooral te 
wijten aan het feit, dat Satprem en Sujata totaal niet de 
juiste decodering geven aan hun belevenissen. Zij verzin-
nen maar wat. Dit hangt samen met het gegeven, dat 
ze zelf alles denken te moeten doen. Vooral dat zij den-
ken alles te weten over een ontwikkeling van materie die 
boven het denken uit gaat, is hun grote hinderpaal en 
barrière. Zij denken overal over, zij leggen verbanden, 

zij proberen op een logische wijze de dingen te duiden. 
Dat gaat niet met een ontwikkeling die boven het men-
taal uitgaat, en die door het Supramentale / Lila moet 
worden gedaan.
Het is jammer dat zij beiden tot nog toe niet hebben 
kunnen bereiken wat ze wilden. Hun volharding en vast-
houdendheid was er wel. Bij beiden. Maar zij zagen over 
het hoofd dat mensen dit niet kunnen hanteren. Zij wa-
ren arrogant en dachten alles zelf te kunnen.
Daarmee zagen zij over het hoofd wat er wél mogelijk 
was geweest. Om te komen tot hun doel, zou er eerst 
een radicale ommekeer moeten komen in hun houding.
Nu konden er slechts dingen in het mentaal van Satprem 
veranderen. Bij Sujata veranderde er niets, dat wilde zij 
ook niet. Zij wilde alleen Satprem ondersteunen op zijn 
weg. Dat heeft zij ook gedaan en dat is te prijzen.

Het heeft echter niet geleid tot het doel waar zij naar 
streefden op dit moment, namelijk dat Mirra Alfassa 
uit haar graftombe zou komen. Dat is ook een dwaas 
idee, dat is duidelijk. Zij leeft en ligt niet in haar tombe. 
Grappig is, dat dit ook aan Sujata wordt getoond, maar 
zoals altijd begrijpt zij en Satprem ook niet, wat het be-
duidt.
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Tekst: moderedactie

leeftijd, hij was twee jaar, verloor 
Hubert zijn vader die overleed door 
influenza. Samen met zijn twee jaar 
oudere broer Jean-Claude, die de ti-
tel van Marquis de Givenchy erfde, 
werden zij verder opgevoed door 
hun moeder en de grootouders. 
Later wordt Jean-Claude president 
van de firma Parfums de Givenchy, 
onderdeel van het Huis de Givenchy.
De familie was van oudsher al artis-
tiek aangelegd. Deze kunstzinnige 
kwaliteiten kwamen veelvuldig voor 
in de familie van moeders kant. Zo 

was Hubert’s grootvader een kun-
stenaar die directeur was van de 
Beauvais tapisseriefabrieken, die te-
vens historische gobelins fabriceer-
den. Zijn moeder was sterk geïnte-
resseerd in mooie stoffen, las graag 
de modebladen en had een collectie 
fijne textiel.
Zo gebeurde het dat op een dag de 
tienjarige Hubert in 1937 samen 
met zijn familie het Pavillon d’ 
Elegance op de Expositie van Parijs 
bezocht en voor het eerst in aanra-
king kwam met couture-kleding. 

Hubert de Givenchy
Aristocratisch modeontwerper 
en liefhebber van de tuinen van Villandry

Hubert James Marcel Taffin de 
Givenchy werd op 21 februari 1927 
geboren in Beauvais in Frankrijk, 
vlakbij Parijs. Als jong en getalen-
teerd modeontwerper zette hij een 
nieuwe tendens in die de mode 
vanaf 1960 zou beïnvloeden. Daar-
bij was de grote liefde en vriend-
schap van Hubert met de beroemde 
filmster Audrey Hepburn zeer 
bepalend. Zij is dan ook zijn muze 
gebleven tot nog toe, ook al is ze 
al in 1993 overleden en zit Hubert 
zelf niet meer in het modevak.

Jeugd
Hubert was de jongste zoon die 

geboren werd in het welvarende en 
aristocratische gezin van Lucien Taffin 
de Givenchy, Marquis de Givenchy 
en zijn vrouw Beatrice Badin. Vader 
Lucien was piloot. De familie Taffin 
kwam oorspronkelijk uit Venetië, 
waar zij indertijd nog de Italiaanse 
naam Taffini droegen.
In 1713 was de familie al in de adel-
stand verheven en de titel ging tra-
ditiegetrouw automatisch over op 
de oudste mannelijke telg. Op jonge 
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Vanaf dat moment was het voor 
hem duidelijk dat hij iets in mode 
wilde gaan doen. Hij begon met het 
natekenen van japonnen uit de vele 
modebladen van zijn moeder. Vooral 
de modellen uit Vogue hadden zijn 
belangstelling. Dit waren veelal ont-
werpen van Cristóbal Balenciaga, de 
verfijnde Spaanse modeontwerper 
die in die tijd furore maakte. Deze 
modeontwerper is bepalend geweest 
voor de mode in de eerste helft van 
de 20e eeuw en Dior noemde hem 
zelfs ‘de meester voor ons allen’. 
Hoewel Hubert niets wist van 
Balenciaga, trok zijn stijl hem sterk 
aan. De familie keurde Hubert’s in-
teresse voor mode af, zij zagen liever 
dat hij rechten ging studeren. Maar 
de aantrekkingskracht van stoffen, 
mode en tijdschriften was zo groot, 
dat hij, na eerst een tijdje rechten te 
hebben gestudeerd, op zeventienja-
rige leeftijd toch wisselde van studie 
en naar de École des Beaux Arts in 
Parijs ging.

Bekend worden
Als de Givenchy op een dag 

onaangekondigd met een aantal te-
keningen het atelier van Balenciaga 
bezoekt, wordt hij daar als te on-
ervaren weggestuurd. Hij laat zich 
daardoor niet uit het veld slaan en 
in 1945 maakt Hubert zijn eer-
ste tekeningen voor Jacques Fath, 
een bekende van de familie. Dan 
raakt alles in een stroomversnel-
ling. Hij leert het kleermakersvak 
als hij werkt voor het modehuis van 
Lucien Lelong, waar ook Balmain 
en Dior als nog onbekende groot-
heden werkzaam waren. Als onder-
deel van dit driemanschap leerde de 
Givenchy in de praktijk hoe hij het 
snijden van kleding kon verfijnen. 
Gedrieën ontwierpen zij vele kle-
dingstukken voor dit huis.

Van 1947 tot 1951 werkte hij voor 
Elsa Schiaparelli. Deze Italiaanse 
was een van de belangrijkste mode-
ontwerpsters tussen de twee wereld-

oorlogen. Samen met Coco Chanel 
was zij leidend in de modewereld. 
Hubert werd haar eerste assistent en 
directeur van haar beroemde boetiek 
op de Place Vendôme. Na vier jaar 
van samenwerking, nam hij zijn ont-
slag. Schiaperelli was hierover zeer 
ontstemd, zij wilde hem niet kwijt. 

Hubert de Givenchy droomde er-
van om er voor alle vrouwen te zijn, 
rijk of arm en alles daar tussen in. 
Vandaar dat hij ook patronen ont-
wierp voor kleding, die vrouwen 
dan zelf konden maken. Zijn grote 
droom was bekend te worden over 
de gehele wereld en alle vrouwen te 
kleden, zodat hij overal zijn creaties 
zou zien.
In de kern van zijn psyche droomt 
Hubert de Givenchy ervan, om zich-
zelf miljardenvoudig overal in zijn 
creaties te zien verschijnen. Dat is 
zijn grote verlangen, dat voortkomt 
uit de bron van alle bestaan. Echter, 
daar is Hubert nog niet aan toe, eerst 

De eerste collectie van Hubert de Givenchy uit 1952 
baarde vooral opzien door het gebruik van eenvoudige 
stoffen, zoals ruwe katoen. De Givenchy verwerkt deze 
stof tot een speciale blouse, de ‘Bettina blouse’, ge-
noemd naar het in die tijd beroemde Parijse model Bet-
tina Graziani. Deze blouse met ruches aan de mouwen, 
zal een echte klassieker worden. 

Deze soort katoen werd meestal alleen voor pasmodel-
len gebruikt, daarna werden de dure stoffen bewerkt 
voor de mannequins. Maar de katoenen blouses wer-
den de grondslag van wat heden ten dage ‘casual chic’ 
wordt genoemd. 

◄  Bettina Graziani in de Bettina-blouse 
voorjaarscollectie Givenchy 1952
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zal hij met zijn ego in de wereld zijn 
grootheid en macht moeten beproe-
ven. Daar begint al iets van duide-
lijk te worden als de vijftiger jaren 
aanbreken en er na twee oorlogen 
een nieuwe hoop gloort op wat meer 
vrede en geluk in de wereld.

Het begin van de roem
In 1952 toont Hubert zijn eer-

ste collectie ontwerpen. Deze doet 
aan als een geheel nieuw element in 
de nog wat meer conservatieve ten-
dens die er bijvoorbeeld bij Dior te 
merken is. Hij is nog erg jong en met 
zijn 25 jaar is hij de jongste mode-
ontwerper in de Parijse modewereld.
De ontwerper werd bekend om zijn 
aparte rokken en tops, ongewone 
geborduurde en bedrukte stoffen; 
buisvormige avondjurken; wijduit-
staande baljurken, juwelen, haar-
banden, sjaals, mouwloze jassen en 
trechter halslijnen. Er zijn altijd af-
zonderlijke en onderling verwissel-
bare elementen in de kleding, zoals 
rokjes met bijpassende blouses. In 
1958 showt hij na ongeveer dertig 
jaar lange mode weer korte rokjes 
die tot boven de knie komen.
De Givenchy is de eerste ontwerper 
die een prêt-à-porter collectie uit-
brengt. Dat past helemaal bij zijn 
droom waarin hij alle vrouwen van 
de wereld wil kleden. Hij wordt 
daarbij geïnspireerd door moderne 
kunstenaars zoals Miró, Braque en 
Rothko. Het is kleding met bedruk-
te motieven, waaronder broekpak-
ken. In de vijftiger en zestiger jaren 
begon hij ook naaipatronen voor 
Spadea en McCall’s te maken voor 
de vrouwen die zijn creaties niet 
konden kopen. Daarmee speelde hij 
in op het thuis naaien van kleding. 
Zijn droom blijft hem daarbij heel 
duidelijk voor ogen staan.

Pas rondom het jaar 1970 brengt 
hij een herenlijn op de markt: 
‘Gentleman Givenchy’.

De Givenchy-stijl
Het uitgangspunt van de ont-

werpen van Givenchy is altijd de 
stof. Deze moet worden gebruikt 
om het lichaam van de persoon te 
volgen die het kledingstuk draagt. 
De stof moet soepel om het lichaam 
te vormen zijn. Volgens zijn inzich-
ten moet het lichaam nooit in een 
ontwerp worden geperst. 
Wat typerend is voor de Givenchy 
is de zachte en emotionele toon 
die spreekt uit zijn ontwerpen. Hij 
houdt van schoonheid en harmonie, 
zoals vele ontwerpers van kleding die 
dit echter ieder op hun eigen manier 
tot uitdrukking brengen. Alleen 
krijgt hij al experimenterend een 
heel geraffineerd en speciaal effect 
waarmee hij zijn kleding maakt: de 
eenvoud, het simpele.
Hij brengt alles steeds meer terug tot 
een grote eenvoud door alles weg te 
laten wat versierend is. Pas als het 
ontwerp klaar is, wordt bekeken 
waar de versiering uit zal bestaan. 
Dat kunnen knopen zijn, maar ook 
een lint of een strik. Deze mogen 
echter nooit te opvallend zijn, zij 
moeten het lichaam en de persoon-
lijkheid van de draagster slechts ac-
centueren. De japonnen zijn altijd 
zo gemaakt, dat ze het lichaam voor-
delig laten uitkomen en de feilen 
verbergen.

De aristocratie die Hubert de 
Givenchy met zijn geboorte heeft 
meegekregen, is echter niet al-
leen een oppervlakkige aristocra-
tie. Hubert leeft met de aristocratie 
in zijn hart en zijn leven. Dat is te 
vinden in al zijn kledingontwerpen, 

▲ Omslag van een patronenblad van 
McCalls uit 1959 met een Givenchy-

ontwerp

Koraalrode avondjurk - 1963
The Metropolitan Museum of Art ▼



22

de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 3, juli 2011

maar ook in zijn parfums die hij fa-
briceerde naast zijn modelijn.
Zijn ontwerpen zijn zeer elegant en 
chic, vooral door de strakke lijn die 
er overblijft nadat alles geëlimineerd 
is. Zo blijft er een kledingstuk over 
dat heel vrouwelijk is, helemaal ge-
maakt is naar het lichaam, zeer een-
voudig oogt en zeer aristocratisch 
en verfijnd van inslag is. Bovendien 
levert Hubert excellent kleermakers-
werk.
Het kleurgebruik van de Givenchy 
is volgens zijn eigen stijl: eenvoudig. 
Hij gebruikt graag egale vlakken van 
roze, geel, meigroen, koningsblauw 
en vuurrode combinaties. Ook 
mede daardoor doen zijn ontwerpen 
zakelijk en helder aan. Zijn sobere 
eenvoudige zwarte jurkjes werden 
een rage. Hoeden zijn bij hem heel 
groot, van enorme proporties. Zij 
bedekken vaak het gehele gezicht.

Het contact met de klant was voor 
hem meer dan alleen maar het geld 
verdienen. Hij onderhield meer dan 
andere modeontwerpers zeer nauwe 
contacten met zijn cliënten, waar-
door ze allemaal idolaat van hem 
waren.
Een jonge, knappe modeontwerper 
in Parijs, daar komt iedereen op af. 
Zelfs de modellen uit die tijd voch-
ten om de eer in zijn modeshows te 
mogen lopen, zoals Suzy Parker. 

Balenciaga, zijn beste vriend
Door zijn successen met de 

eerste collectie modeontwerpen 
kwam de Givenchy vaker op par-
ties en andere gelegenheden waar 
beroemdheden, ook vanuit de mo-
dewereld, elkaar ontmoetten. Zo 
kwam het dat de Givenchy op een 
dag in New York op een cocktailpar-
ty Cristóbal Balenciaga ontmoette, 

de man waar hij altijd een voorbeeld 
aan had gehad.
Zij komen met elkaar in gesprek en 
vinden elkaar geheel in de manier 
van mode creëren. Balenciaga geeft 
hem zelfs een compliment voor zijn 
ontwerp van een japon met lelietjes- 
van-dalen. Vanaf dat moment zijn 
zij vrienden maar Balenciaga is te-
vens de begeleider van de Givenchy. 
Zij doen heel veel dingen met elkaar. 
Na enige tijd is de relatie van dien 
aard, dat zij in voortdurend contact 
zijn met elkaar over de schetsen en 
de ontwerpen. Zij komen ook vrij-
elijk in elkaars werkruimten om de 
ontwerpen te bekijken en te verfij-
nen. Zo zijn zij beiden aan het expe-
rimenteren tot er in 1957 een nieuw 
soort mode ontstaat. Vanaf 1947, 
na de New Look van Dior, waren er 
niet meer zoveel stijlveranderingen 
geweest in de mode. Maar nu is er 
een chemise ofwel zakjurk geboren.
Uiteindelijk verhuist de Givenchy 
naar een winkelpand dat bijna aan 
de overkant staat van de werkruim-
ten van Balenciaga. Nu is er werke-
lijk dagelijks overleg en spreken zij 
over het verbeteren van de ontwer-
pen en de collecties. De Givenchy 
leert van Balenciaga nog eenvoudi-
ger te werken, nog meer details weg 
te laten om zo de nadruk te leggen 
op kleur en vorm.
Hun samenwerking duurde tot 
Balenciaga stopte met werken. Hij 
verwees toen iedereen naar de over-
kant, waar De Givenchy zijn werk-
ruimten had. Hun vriendschap bleef 
tot aan de dood van Balenciaga in 
1972.

Audrey Hepburn
Audrey Kathleen Hepburn, of-

wel Edda van Heemskerk, werd ge-
boren op 4 mei 1929 in België. Haar 

Susy Parker voor Givenchy in 1954 

Jas ontworpen door de Givency 
uit 1952

Audrey Hepburn, muze van de Givency
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jeugd bracht ze echter voornamelijk 
door in Arnhem in Nederland. Zij 
was een beginnend filmster en zocht 
in 1953 kleding voor haar film 
‘Sabrina’, maar kon in heel Frankrijk 
niets vinden wat naar haar zin was. 
Zij hoorde van de Givenchy en 
maakte een pasafspraak met hem on-
der haar naam: Hepburn. Givenchy 
verwachte de beroemde filmster 
Katharine Hepburn, want hij had 
nog nooit van een Audrey Hepburn 
gehoord. Wanneer Audrey ver-
schijnt, lang, superslank, kort haar 
en in een geknoopt T-shirt, platte 
sandalen en een gondeliershoed op 
haar hoofd, is dit het begin van een 
levenslange intense vriendschap.
Omdat Givenchy op dat moment 
niet de mogelijkheid heeft om 15 
tot 20 nieuwe ontwerpen voor de 
film te maken, stelt Hubert voor of 
ze wellicht de collectie wil zien waar 
hij mee bezig is. Deze collectie is nog 
niet klaar, maar Audrey ziet vele mo-

gelijkheden om diverse ontwerpen 
te gebruiken voor de film. Voor hem 
en zijn beperkt aantal medewerkers 
is dat wel te doen.

Dat Hubert meteen idolaat was van 
Audrey was niet zo gek, gezien zijn 
seksuele voorkeuren. Haar jongens-
achtige, dunne figuur en jongens-
kapsel deed hem meteen verliefd 
worden op haar. Ook Audrey zelf zei 
later dat er iets heel moois had kun-
nen zijn tussen haar en Hubert als 
hij een andere seksuele geaardheid 
had gehad.
Zij bevallen elkaar zo goed en hun 
zicht op kleding komt zo met elkaar 
overeen, dat deze eerste ontmoeting 
uitloopt op een vriendschap, die 
Hubert de Givenchy zelf typeert als 
‘een heel buitengewone liefdesrela-
tie’.
Zij stimuleerden elkaar enorm. 
Audrey met haar inzicht in de doe-
len die zij op het oog had met haar 

kleding en Hubert met de eenvoud 
van lijn, waar zij zo dol op was. 
Zij creëerden samen een nieuw soort 
schoonheidsideaal dat veel vrouwen 
welgevallig was: een prachtige lijn, 
gladde heupen, een lenig lichaam en 
een zwanenhals. Dit alles bij elkaar 
werd eigenlijk de mode van de jaren 
1960. 
Na de film ‘Sabrina’ bedingt Audrey 
Hepburn bij haar filmbazen dat de 
Givenchy voor al haar toekomstige 
films gecontracteerd zal worden 

Zijn grote droom was
bekend te worden
over de gehele wereld
en alle vrouwen te kleden,
zodat hij overal 
zijn creaties zou zien

de Givenchy en Audrey Hepburn
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voor de ontwerpen van haar kleding, 
zoals voor ‘Breakfast at Tiffany’s’, 
waar zij een zwarte japon draagt die 
grote bekendheid heeft gekregen 
door zijn eenvoud. 
Zo gebeurt het ook en hij heeft daar-
na altijd alle kleding ontworpen die 
zij in haar films droeg. Zij had hem 
ook als modeontwerper voor haar 
privé-kleding. Zo ontwierp hij voor 
haar onder andere de japon ‘Violet 
gaze’, die nog steeds van een tijdloze 
elegantie is en de hand van de aristo-
craat Hubert de Givenchy verraadt.
Na Bettina Graziani was Audrey 
Hepburn haar leven lang Hubert de 
Givenchy’s muze.

Twee opmerkelijke mensen
Hubert de Givenchy voelde 

zich gelukkig in zijn leven omdat 

hij bekend was geworden én vriend 
was van twee opmerkelijk talentvol-
le mensen: Cristóbal Balenciaga en 
Audrey Hepburn. Allebei schonken 
ze Hubert iets heel bijzonders, wat 
hij vandaag de dag nog altijd met 
zich mee draagt in zijn hart. Want 
Audrey had het talent om al zijn 
creaties beter en mooier te maken. 
Vaak kwamen de ideeën ook als hij 
aan haar dacht. Zij wist uiterst goed 
wat ze wilde en ook waar ze naar toe 
werkte bij de kleding die ze wilde 
dragen. Hubert heeft altijd ervaren 
dat die samenwerking er was tus-
sen hem en Audrey vanaf het prille 
begin. Hubert bewonderde haar 
omdat ze van alle mensen hield, of 
dat nu mannen of vrouwen waren. 
Hij vond haar imago ook uniek, hij 
heeft nooit meer iemand ontmoet 
die zichzelf zo kon profileren. Zij 
droeg natuurlijk ook alleen maar 
kleding die speciaal voor haar was 
gemaakt en zij voegde er dan een 
kleine persoonlijke noot aan toe. 
Beiden vonden zij dit een ontzet-
tend leuke manier om kleding te 
ontwerpen.
Balenciaga is ook een speciale 
vriend, waarmee hij alles deed. Zij 
waren vrienden die altijd op elkaar 
konden vertrouwen. Als zij met el-
kaar naar ontwerpen keken, werden 
er steeds nieuwe dingen geboren, 
ideeën, vereenvoudigingen, nieuwe 
lijnen. Vanuit die vriendschap zijn 
zij de twee mensen die Hubert in 
zijn hart en zijn leven heeft gesloten. 
Zij gaan daar nooit meer weg. Als 
hij over hen spreekt, doet hij dit met 
een emotie die laat zien hoe veel hij 
van hen beiden houdt. Want ook al 
zijn zij beiden dood, zij leven voort 
in zijn leven en hart.
Het is duidelijk dat Hubert de 
Givenchy nog pijn heeft dat Audrey 

zo vroeg in zijn leven van hem 
is weggegaan, evenals Cristóbal 
Balenciaga.

Tederheid

Dit alles schetst dat Hubert de 
Givenchy een heel gevoelige, emoti-
oneel zachte man was en is. Alles wat 
inbreuk maakt op zijn gevoel voor 
schoonheid en verfijning doet hem 
leed. Hij wil leven in een paradijs, 
maar dat kan niet, want het leven 
is geen paradijs. In het leven wordt 
hij geconfronteerd met de dood van 
geliefden en dat is een moeilijk punt 
voor hem. Hubert kan gekenschetst 
worden als iemand die leeft in een 

Audrey gekleed door de Givenchy in de 
film ´Breakfast at Tiffany’s 

Een silhouet benadrukken
en geen versiering 
aanbrengen
is ogenschijnlijk simpel.

´Violet gaze´
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illusie waarin alles heel mooi en 
prachtig moet zijn, iedereen moet 
ook lief voor elkaar zijn. De teder-
heid is de kern van alles in zijn leven. 
Ruwheid en brute kracht hebben 
daar geen plaats in. 
Vandaar ook zijn liefdesrelaties met 
personen die hij even fijnzinnig 
vindt als hij zelf is. Zijn idealen en 
ideeën over verfijning, schoonheid 
en perfectie zijn slechts dromen over 

het leven die zijn als een heerlijke 
saus die gegoten is over de gewone 
zaken van alledag. Voor Hubert de 
Givenchy is het essentieel in zijn 
leven dat alleen de mooie aspecten 
van het leven gehandhaafd blijven. 
Gelukkig kan hij in die waan blij-
ven leven waardoor hij dan toch het 
geluk een vaste plaats in zijn leven 
kan geven. Want kreeg hij in de ga-
ten dat het allemaal niet zo is als hij 
denkt, dan zou voor hem het leven 
een hel worden. Dat is niet gemak-
kelijk, zeker niet als je 84 bent.
Hubert is de aristocraat, kunstzin-
nig, verfijnd, elegant en chic, die 
mode maakt die tegelijkertijd prach-
tig is maar vol eenvoud. Zijn mode 
lijkt ook heel simpel, maar schijn 

bedriegt. Eenvoudig ogen betekent 
nog niet eenvoudig te maken. Er 
komt heel wat kleermakerskunst aan 
te pas voor er een kledingstuk klaar 
is. Een silhouet benadrukken en 
geen versiering aanbrengen is ogen-
schijnlijk simpel, maar het is heel erg 
intensief om dat tot een goed einde 
te brengen.

Beroemde clientèle
Doordat Audrey Hepburn 

in feite zijn ambassadrice was ge-
worden in de hele wereld, komt 
Givenchy handen te kort. Nadat de 
film ‘Sabrina’ is uitgekomen wil ie-
dereen gebruik maken van zijn dien-
sten.
Grace Kelly, de hertogin van 
Windsor, Marlène Dietrich, Jackie 
Kennedy en Caroline van Mónaco 
behoren al snel tot zijn vaste klan-
ten. ook Carmen Martínez Bordiu, 
de kleindochter van Franco komt 
bij hem kijken. Bij de begrafenis 
van haar man was de eis van Jackie 
Kennedy dat iedereen een creatie 
van de Givenchy zou dragen. Dat 
was voor de Givenchy een prachtige 
reclame voor zijn merk. De hele we-
reld keek op de televisie naar de be-
grafenis van John F. Kennedy senior.
Jackie Kennedy zocht haar eigen kle-
dingstijl samen met Hubert, nadat 
zij altijd haar kleding had betrokken 
van Oleg Cassini, een Amerikaanse 
modeontwerper. Zij werd in die tijd 
degene die in de Verenigde Staten 
toonaangevend werd op kledingge-
bied. Na haar dood zijn verschillen-
de kledingstukken van haar die door 
de Givenchy zijn gemaakt te zien 
in de John F. Kennedy presidential 
Library and Museum.
De Givenchy’s ontwerpen, vooral 
die uit de vijftiger en zestiger jaren 
zijn nog steeds zeer gewild. Vintage 

jurken worden zelfs gedragen door 
beroemde filmsterren bij diverse 
feestelijke gelegenheden.
Als er tegenwoordig een enkele keer 
een kledingstuk van hem op de 
markt komt, worden er spectacu-
laire prijzen voor geboden. Er zijn 
modellen van hem opgenomen in 
het Metropolitan Museum of Art in 
New York City en Musée de Mode 
in Parijs.

De Givenchy, man met vele 
mogelijkheden

De parfumlijn van de Givenchy ‘Les 
Parfums Givenchy’ is sinds 1957 
een soort stabiele factor geweest in 
het Huis Givenchy. De parfumlijn 
die Hubert opzette voor Audrey 
Hepburn voldeed voor hem aan het 
romantische, grootmoedige en toch 
jongensachtige vrouwelijkheid van 
deze filmster, die heel veel voor hem 
betekende gedurende zijn leven.

Hubert de Givenchy

Een kledingstuk moet zijn 
als een ademtocht, 
dat de indruk geeft 
dat het net is aangedaan.
Het moet de beweging van 
de dingen volgen.

- Hubert de Givenchy
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Speciaal voor haar heeft hij in 1957 
zijn eerste eigen parfum ‘L’ Interdit’ 
gemaakt. De naam zegt het al, al-
leen Audrey mocht dit parfum ge-
bruiken. Hoewel het later door haar 
eigen toedoen toch op de markt is 
gebracht, wil Hubert niet dat het 
ontwerp ooit wordt veranderd. Het 
moet voor hem altijd blijven zoals 
het nu is, ter herinnering aan haar.

Deze hele parfumlijn werd vooral 
geassocieerd met de filmster Audrey 
Hepburn, die voor hemzelf ook de 
Givenchy-stijl presenteerde waarin 
Franse elegantie zich paarde aan de 
Amerikaanse glamour en schitte-
ring. Dit in combinatie met moder-
nisme en een subtiele perfecte stijl 
van leven.
Hij bracht om de paar jaar weer een 
nieuw parfum uit, dat altijd weer 
grif werd gekocht, zowel door man-
nen als door vrouwen.

Omdat in de jaren na 1960 het 
modetij wat keerde doordat men 
andere vlottere kledingstijlen ging 
toepassen, ging de Givenchy ook 
een brillenlijn ontwerpen. Daarna 
volgden horloges en andere acces-
soires. Er zijn collecties van tafel-
linnen, meubelstoffen, schoenen, 
sieraden van zijn hand en in 1976 
werd hem gevraagd het interieur 
van de Ford Lincoln Continental 
te ontwerpen. Deze auto werd door 
hem geheel in blauwen met wit 
uitgevoerd. De lak was aquama-
rijnblauw, het dak gemaakt van wit 
vinyl en het interieur was geheel in 
aquamarijnblauwe kleur gehouden.
Ook de interieurs van het Hilton ho-
tel in Singapore en Brussel en van de 
Indosuez Nagoya Bank in Tokio wer-
den door hem ontworpen. Hij werd 
ook gevraagd ontwerpen te maken 

voor het beroemde Limoges porse-
lein. In 2008 volgde de Givenchy 
in de voetsporen van bekende de-
signers zoals Philippe Starck, Lolita 
Lempicka en Karl Lagerfeld en hij 
ontwierp voor het Parijse restaurant 
Lenôtre de gebruikelijke kerstcake. 
Op een helder voetstuk staan twee 
hertenkoppen gemaakt van suiker. 
Zij zijn bedekt met 22 karaat goud-
poeder, een gouden lint en alles he-
lemaal versierd met suiker.

In financiële moeilijkheden
In 1988 verkoopt Givenchy 

vanwege zijn geldelijke omstandig-
heden zijn modehuis aan het groot-
ste conglomeraat ter wereld van luxe 
producten, Louis Vuitton Moët 
Hennessy (LVMH). Tot aan zijn 
pensionering in 1995 blijft hij di-
recteur en hoofd van de ontwerpaf-
deling. Hij was daar altijd te zien in 
zijn witte laboratoriumjasje, alsof 
hij omging met vuile of gevaarlijke 
materialen. Maar hij deed dat na-
tuurlijk om te laten zien dat hij heel 
perfectionistisch bezig was.

Na zijn pensioen heeft hij zich niet 
meer bemoeid met het Huis de 
Givenchy. LVMH koos eerst John 
Galliano uit om hem als hoofd-
ontwerper op te volgen. Maar na 
een jaar vertrok Galliano alweer 
naar het huis Dior. Vervolgens 
kwamen Alexander McQueen en 
Julien Macdonald en vanaf 2005 
is het Riccardo Tisci die de scepter 
zwaait. Al deze ontwerpers hebben 
een totaal andere instelling dan de 
Givenchy zelf.

Op de vraag aan Hubert de 
Givenchy hoe hij de collecties van 
zijn opvolgers bekijkt geeft hij in fei-
te geen antwoord. Daar is hij te veel 

Parfum L’ Interdit

Hij was daar altijd 
te zien in zijn witte 
laboratoriumjasje,
alsof hij omging met 
vuile of gevaarlijke 
stoffen.
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een gentleman voor. Het enige wat 
hij wil loslaten is: „Als je je bedrijf 
verkoopt en niet langer de kapitein 
op het schip bent, is het moeilijk. Ik 
concentreer me nu op mijn samen-
werking met Christie’s, het bekende 
veilinghuis en op mooie dingen, zo-
als boeken, zilver en meubilair. Ik 
ben te druk bezig om te kijken naar 
de Givenchy-collecties, ik heb er 
niet meer zoveel interesse voor. En 
het is beter zo.” Hij voegt 
er nog lachend aan toe: 
„Elk tijdperk is anders en 
je moet de realiteit accep-
teren.” Daarna zegt hij met 
wat weemoed in zijn stem: 
„C’est la vie. Ik ben geluk-
kig met de vele jaren die 
we hadden en het was een 
geweldige tijd. Mooie stof-
fen, mooie mensen, mooie 
herinneringen.” 
Hij wil niet laten blijken dat 
hij eigenlijk zijn eigen collecties veel 
mooier vond. Hij houdt niet van 
slordig en gaten en al die wilde ver-
sieringen op de kleding voor jonge 
vrouwen, die er ook nogal opzichtig 
en bloot bijlopen. Het is zijn mo-
destijl niet, het is niet verfijnd, niet 
aristocratisch, het heeft geen stijl. 
Hij vindt dat de moderne ontwer-
pers te veel buiten de werkelijkheid 
staan en kleding showen die onmo-
gelijk en gek is. Ze leven zich niet 
in in het leven van een vrouw. Toch 
wil hij er niet zo veel over zeggen, 
hij is bang dat ze hem voor een ou-
derwetse directeur houden die met 
pensioen is en niet wil inzien dat de 
tijden veranderen.

De aristocraat Hubert de 
Givenchy

Nu leeft Givenchy op zijn landgoed 
Le Jonchet, net buiten Parijs, dat da-

teert uit de zestiende en zeventiende 
eeuw. Hij had dit landgoed al in 
1975 verworven. Foto’s en een be-
schrijving van dit landgoed zijn op-
genomen in een speciaal boek: ‘De 
Givenchy Style’. Een klassiek boek-
werk voor liefhebbers die geïnteres-
seerd zijn in hoe mensen met een 
aristocratische rustieke en chique 
stijl van leven hun huizen inrichten 
en bewonen.

Een kijkje nemend in het kasteel 
wordt duidelijk dat Givenchy een 
gerenommeerd verzamelaar van an-
tieke meubelen is, vooral uit de peri-
ode van Lodewijk XIV. Uit diezelfde 
tijd dateert ook het kasteel waar 
hij verblijft. Moderne kunst heeft 
zijn constante belangstelling. Zijn 
voorliefde voor het verzamelen van 
mooie dingen komt hier goed tot 
zijn recht.
Het landgoed Le Jonchet ligt te mid-
den van bossen en weilanden en be-
vat behalve het grote landhuis een 
orangerie, een torenpaviljoen en een 
tuinhuis.
Het huis is zodanig gebouwd dat de 
ramen van de vleugels tegenover el-
kaar staan. Daardoor weerkaatst het 
licht in alle vertrekken. Dit rustige 
blonde licht geeft het grote landhuis 
een vredige, verstilde sfeer. Een sfeer 
die uitermate past bij de gedachten-

wereld van Hubert de Givenchy, de 
man die ervan droomde dat de hele 
wereld hem zou kennen en dat alle 
vrouwen zijn japonnen zouden dra-
gen. Overal zou hij zijn creaties zien, 
overal zou hij zichzelf zien. Overal 
zou hij de simpele lijnen zien die 
voor hem het paradijs verbeelden. 
Dat vindt hij nu hier, in het stille 
licht van Le Jonchet, waar het licht 
zich zacht weerkaatst in alles, net 

zoals de roem van Hubert de 
Givenchy zich weerspiegelt in 
de vele japonnen die nog steeds 
door rijke en adellijke vrouwen 
worden bewaard in hun garde-
robe.
Hij wacht daar op zijn gelief-
den, die hij trouw koestert in 
zijn hart. Hubert de Givenchy 
is een aristocratische roman-
ticus en ook dat weerspiegelt 
zich in zijn manier van leven in 

de manoir Le Jonchet.

Villandry, 
le potager du Roi

De couturier heeft na zijn pensioen 
zijn oude hobby’s weer opgepakt. 
Hij wijdt zich als President voor 
Frankrijk van het World Monument 
Fund vandaag de dag helemaal aan 
de restauratie van de Potager du Roi 
in Versailles, ‘s werelds beroemdste 
moestuin.
Wat betekent de Moestuin van de 
Koning bij kasteel Villandry voor 
Hubert de Givenchy?
Deze moestuin die op last van 
Lodewijk XIV is aangelegd door 
Jean Baptiste de La Quintinye was 
bestemd om de dis van de koning te 
verzorgen. Er werden het hele jaar 
door verse groenten en vers fruit 
gekweekt. Hubert is altijd geboeid 
geweest door deze tuin, die een 
hoogtepunt was in de Renaissance 

de Givenchy in zijn landhuis Le Jonchet



28

de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 3, juli 2011

tuinkunst. Vanuit dat oogpunt heeft 
hij bij zijn eigen kasteel, Le Jonchet, 
ook een moestuin aangelegd tussen 
buxushagen. De tuin in Villandry 
vraagt echter een voortdurend on-
derhoud dat veel geld kost en niet 
alleen door de bewoner en eigenaar 
van het kasteel kan worden opge-
bracht.

Villandry is een heel speciale tuin, 
zowel qua geometrie als symbool. 
De verhoudingen van de tuin wor-
den door kenners als perfect be-
schouwd, terwijl de kleuren van 
de groenten een streling zijn voor 
het oog. Villandry is de volmaak-
te moestuin die nut verenigt met 
schoonheid en bestaat uit een strak 
patroon van geometrische groen-
hagen. Voor wie de tuin bezoekt 
is het alsof hij zich in een schilde-
rij begeeft. De harmonie tussen de 
tuinontwerpen en de architectuur 
van het kasteel zijn de sleutel tot de 
magie van het geheel. Het is vooral 
belangrijk bij een Renaissancetuin 
om hem van bovenaf te bekijken, 
want de idee er achter is dat je dan 
uitstijgt boven jezelf en zo een beter 
overzicht kunt hebben over je doen 
en laten. Uitkijkend vanaf de belve-
dère is het geheel adembenemend. 
De symboliek van harpen en lieren, 
het Maltezer kruis, de Franse lelie, 
alles draagt bij tot het naar voren 
komen van emoties die te maken 
hebben met passie en tederheid. Dit 
alles sprak Hubert de Givenchy heel 
erg aan in het emotionele lichaam, 
want voor hem was Villandry het-
zelfde als het maken van een japon 
voor Audrey, of de gesprekken met 
Balenciaga over de volmaakte vorm 
van een ontwerp. Het jongensach-
tige strakke lichaam van Audrey had 
veel overeenkomst met deze tuin, 

die naast het strakke ook de zacht-
heid van beweging en de soepelheid 
van de vormen in zich droeg. Alles 
is gericht op het verhevene, het uit-

stijgen boven het gewone bestaan. 
Dit komt helemaal overeen met de 
droom, die Hubert de Givenchy wil 
waarmaken in zijn leven en waar hij 
nu, op hoge leeftijd, nog de gele-
genheid voor krijgt in de vorm van 
het zorgen voor deze beroemde en 
prachtige moestuin.

Samen met een enthousiaste 
Amerikaanse, Mrs. Paul Mellon, is 
hij, natuurlijk in samenwerking met 
de eigenaar Henri Carvallo, na zijn 
pensioen begonnen aan het verder 
helpen opbouwen van de tuin. In 
zijn functie van President van de 
organisatie World Monument Fund 
wil hij nu de Potager du Roi, een 
hoogstandje van tuinarchitectuur, 
helpen bewaren voor het nageslacht.
Hij en Mrs. Mellon begonnen met 
het entreehek waar zij het geld voor 
kreeg van haar man, die haar niets 
kan weigeren. Daarna gingen ze 
de fontein restaureren. Hubert zou 
graag willen dat alles weer in de staat 

zou komen van voorheen, maar hij 
weet ook, dat de moderne tuintech-
nieken dat misschien niet toelaten.
Er is heel veel geld nodig om de 

moestuin weer helemaal op te knap-
pen en de 50 ton fruit en 30 ton 
groenten die er per jaar worden ge-
oogst brengen niet genoeg geld op 
om dit alles te kunnen betalen. Het 
hele project zal zeker enige miljoe-
nen dollars kosten.
Daarom organiseert hij regelmatig 
een galafeest in het kasteel, waar-
bij de entreegelden besteed worden 
aan de opbouw en het onderhoud 
van de Potager du Roi. Hubert kijkt 
met een verliefd oog naar wat er in 
de tuin gebeurt, zoals hij het vroeger 
deed bij het bekijken van zijn ont-
werpen. De perfectie en de schoon-
heid van de tuin spelen daarbij voor 
hem een hoofdrol. Toen het nieuwe 
toegangshek klaar was, liet hij vol 
trots de sleutel zien waarmee hij het 
voor het eerst mocht openen.
Het is ook een beetje zijn tuin ge-
worden. Een tuin waarvan hij hoopt 
dat deze een droom waar kan laten 
worden. Een droom van schoon-
heid, harmonie en perfectie, waar-

De veelkleurige Potager du Roi van Villandry
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van Hubert hoopt dat hij gestalte 
kan krijgen op het terrein van het 
kasteel Villandry, de Potager du Roi. 
Hierin kan hij zijn liefde kwijt voor 

zijn twee hartsvrienden: Cristóbal 
Baleciaga en Audrey Hepburn. 
Waarbij Audrey zijn muze is van de 
tuin waarvoor hij leeft en werkt: le 
Potager du Roi.

Het onvervulde verlangen
Hubert de Givenchy blijkt een 

man te zijn die hunkert naar verloren 
paradijzen. Hij probeert altijd weer 
een paradijs te veroveren en soms 
lukt hem dat wel ten dele, zoals met 
zijn landhuis ‘Le Jonchet’ en zijn 
hobby in de Potager du Roi. Maar 
zijn gezicht weerspiegelt altijd het 
verborgen verlangen naar zijn gelief-
den die een leegte bij hem achterlie-
ten toen ze overleden. Zijn discretie 
belet hem daar veel over te spreken, 
zoals hij ook nooit zal spreken over 
zijn collega’s of over zijn illustere cli-
enten, die hij nog steeds een warm 
hart toedraagt.
Hij is een dromer die droomt van 
een betere wereld, naar harmonie en 
vrede. Maar hij kan zich slechts ui-

ten in zijn modeontwerpen of in de 
inrichting van zijn veilige haven, Le 
Jonchet. Daar is te zien wie Hubert 
de Givenchy is.

Hubert de Givenchy is de menselijke 
dromer, die iets heeft gemerkt van de 
ware droom, maar hij kon deze geen 
gestalte geven in zijn leven.

Hij jaagde de oppervlakkigheid na. 
Maar hij zocht wel, hij zocht naar 
vrede en harmonie, zoals hij dat nog 
steeds doet. In zijn kledingontwer-
pen probeerde hij die vrede, harmo-
nie en perfectie uit te stralen, want 
de maker legt zijn vibratie in alles 
wat hij doet.

Toch is Hubert niet gelukkig ge-
worden. Zijn grote liefdes hebben 
hem al vroeg verlaten. Hij draagt 
hen mee in zijn hart als de trouwe 
vriend die nooit iemand in de steek 
zal laten. Hij is de psychische teder-
heid die zich uit in al zijn trekken, in 
zijn lichaam en in zijn werken. Het 
verdriet is in zijn gezicht te traceren, 
omdat zijn dromen maar deels wer-
kelijkheid zijn geworden. Hij leeft 
ook in een verdeeld bestaan en daar 
hoort bij dat er geluk is maar ook 
verdriet. Het één kan daar niet zon-
der het andere.

Zijn grote droom van perfectie kan 
geen stand houden. Want in de ver-
deeldheid kleeft aan iedere perfectie 
automatisch het imperfecte.
Hij zei vaak dat hij zijn hele leven 
op zoek was naar perfectie, naar een 
ultieme vervulling van zijn diepste 
wensen. Toch is het vanuit de lilaca 
bekeken niet mogelijk dat Hubert 
de Givenchy dat zal bereiken. Want 
hij leeft in de verdeeldheid van een 
mentaal bestel dat niet kan komen 
tot perfectie als er geen verandering 
optreedt in zijn atomaire lichaams-
structuur.
Zo zal hij dan blijven verlangen en 
dromen, altijd, zijn leven lang, naar 
iets wat voor hem nooit werkelijk-
heid kan worden.

Villandry, hagen strak maar ook zacht van beweging
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De woordenwedstrijd
door François Deconinck

Samen met een collega werk ik aan een boek dat in het najaar zal uitkomen. 
Eerlijk gezegd vlot de samenwerking niet. Het deel van het boek dat de collega 
voor zijn rekening zou nemen, vind ik ondermaats. De tekst is stug, stroef, hoe-
kig, weerbarstig. Bij elke zin die ik hardop lees, haper ik omdat de woorden niet 
in een natuurlijke volgorde staan. Nergens meandert de woordenstroom, nimmer 
vloeit het verhaal als een beek tussen beemden. Vooraf hadden we afgesproken 
dat we elkaars bijdragen aan het boek van commentaar zouden voorzien en des-
gewenst zouden redigeren. Maar een lichte redactie volstaat hier niet. Er zit niets 
anders op dan de tekst van de collega zin voor zin te herschrijven. Ik kan mijn 
naam niet verbinden aan een boek dat qua taal ondermaats is. Om kaartmateriaal 
en illustraties bekommert de collega zich ook al niet. Stad en land reis ik af op 
zoek naar onontdekt beeldmateriaal.

De frustraties stapelen zich op. Elk punt van wrevel levert weer nieuwe ergernis-
sen op. Doordat ik veel tijd steek in het werk dat de ander heeft laten liggen, 
schiet mijn eigen werk erbij in. De collega beklaagt zich erover: terwijl hij zijn 
teksten volgens afspraak aflevert, loop ik hopeloos achter op het schema. Waar 
blijven mijn teksten die hij zou becommentariëren en redigeren? Ik vraag om 
geduld en houd ondertussen mijn hart vast. Wat zal er gebeuren als de collega de 
teksten van mij onderhanden neemt? 
De deadline nadert met rasse schreden. Is de race tegen de klok nog te winnen? 
En valt de samenwerking met de collega nog te redden? Of staan we aan de voor-
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avond van de grote kladderadatsch? Zal ik de uitgever waarschuwen dat hij het 
werk beter kan schrappen uit de brochure met de nieuwe najaarstitels? Kregelig 
word ik ervan. De avonden worden langer, de nachten korter. 
Zo kan het natuurlijk niet lang doorgaan. Het is tijd voor een time-out. Ik zit 
stil op een bank en vraag aan het lila wat er aan de hand is. Stilaan begint er iets 
te dagen. Het gaat niet aan om een ander iets te verwijten, want ik doe het al-
lemaal zelf. Hè, hè, dat lucht al op. Ik besluit om nog wat langer op het bankje te 
blijven zitten. Het niets-doen bevalt na weken van hectische inspanning. Van het 
schrijven van het boek heb ik een wedstrijd gemaakt, een soort zesdaagse waarin 
de strijders ganse dagen op de fiets zitten. Ik maak van een collega 
een concurrent die het onderspit moet delven. Elke zwakke plek 
van hem vergroot ik uit! Ik heb kritiek op hem, omdat hij 
niet willoos meewerkt aan de grote François 
Deconinck-show! Het heeft iets komisch, 
mijn hang naar perfectionisme en er-
kenning. Maar wee degene die er niet 
aan meedoet, zoals de collega. Die 
mag branden in de hel. Zo kom 
ik zelf natuurlijk ook nooit een 
stap verder. Met mijn strenge 
oordelen verwerp ik niet alleen 
de ander, maar ook mezelf. Als 
er niets van de ander overblijft, 
blijft er ook niets van mezelf over. 
Het is slechts een pril besef - maar 
het ontnuchtert me wel.
Hoe kan de situatie zich nog ten 
goede keren? Waar liggen er moge-
lijkheden? We zouden samenwerken. 
Laat ik dat dan eens proberen. Ik meen 
het en als bij toverslag wordt de sfeer lichter. 
Alles komt in een net iets ander licht te staan. Nu 
ik me niet langer richt op de zwakke plekken van de collega, maar op diens mo-
gelijkheden, vallen opeens de waardevolle bijdragen op die de collega óók heeft 
geleverd. Al zou hij slechts één fout in de uiteindelijke versie hebben voorkomen, 
dan was de samenwerking met hem al geslaagd. Als ik eerlijk ben, zie ik meteen 
- minstens! - een handvol verbeteringen die op zijn conto staan. Met frisse moed 
ga ik weer verder werken aan het manuscript. Een alleraardigst boek kan nog voor 
de deadline gereed komen. Ik heb weer plezier in het werk. En bovenal kan ik de 
collega weer recht in de ogen kijken. Nu zit ik echt op de klavers!
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Slaap
Tekst: Sunya de la Terra

Wat is slapen menselijk gezien?
In principe is het een periode van inactiviteit waar-

in het lichaam weer op krachten komt van de inspan-
ningen op de dag. Slaap is genezend en de vermoeidheid 
verdwijnt. De slaap komt vaak overeen met de nachte-
lijke, duistere periode van de dag. Als het licht wordt, 
ontwaakt de mens om zijn activiteiten te hervatten. Deze 
cyclus herhaalt zich elke 24 uur.
De duur van de slaap is variabel en verschilt ook per 
persoon. Ook verschilt ze per leeftijd. Een opgroeiende 
baby slaapt veel, een ouder mens slaapt veel minder. 
Gemiddeld slaapt een mens 8 uur per dag.
Er zijn cycli in de slaap, ze duren meestal van 90 tot 
110 minuten. In die cycli vertonen de oogbewegingen 
meer of minder activiteit. De functies van slaap zijn vele, 
onder andere minder activiteit van hart en ademhaling. 
Ook de lichaamstemperatuur zakt iets, waardoor energie 
wordt gespaard. Er worden ook zaken opgebouwd, zoals 
de proteïnen. Velen denken dat er ook gewerkt wordt 
aan groei, er worden groeihormonen vrijgemaakt. Ook 

wordt het lange termijngeheugen versterkt, zodat men-
sen beter kennis kunnen opnemen. 
Wanneer slaapgewoonten worden doorbroken kunnen 
slaapstoornissen optreden. Zoals bij reizen naar verschil-
lende tijdzones, of doorbreken van dagelijkse slaaprit-
men zoals dat bij mensen voorkomt die nachtdiensten 
doen.
Ook narcolepsie kan voorkomen bij mensen, een ziekte 
waarbij men spontaan in slaap kan vallen en men vaak 
zeer moe is.
Mensen brengen een derde van hun leven slapend door, 
de ogen zijn gesloten.
Overdag zijn zij over het algemeen in een staat die men 
‘wakker zijn’ noemt. Zij slapen dan niet. Exacter gezegd, 
zij hebben hun ogen dan open.

Verschillende soorten slaap
De lilaca kent niet alleen de slaap vanuit het men-

selijk oogpunt gezien. Zij kent de droomstaat, een staat 
waarin men in een bewustzijn is dat correspondeert met 

Het is een heel normale gewoonte om tegen iemand die niet goed 
slaapt te zeggen: „Hoe heb je geslapen vannacht?” En de betreffende 
persoon zal antwoorden: „Goed” of: „Neen, helemaal niet goed, 
ik kon de slaap niet vatten, zoals heel vaak. Want ik ben nogal ge-
spannen en zenuwachtig.”
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een psychische staat van 
leven en denken. Hier 
leeft men minder in het 
fysieke bewustzijn, om-
dat de stof veel subtieler 
van aard is. Alles is daar 
meer doorzichtig, trans-
parant en lichtend. 
Verder is er nog de slaapstaat of diepe slaap, die over-
eenkomt met het waarheidsbewustzijn dat grenst aan 
het gnostische bewustzijn. Deze staat wordt ook wel de 
perfecte slaap genoemd. Meestal kunnen mensen daar 
geen ervaring mee hebben omdat dit bewustzijn niet is 
ontwikkeld. Niets is daar actief en het is daarom dat we 
als mens in verhouding met dat niveau in een staat zijn 
van een droomloze slaap.

Van het Absolute bewustzijn kunnen enkele mensen zich 
slechts in dromen af en toe heel even bewust zijn. Er 
is geen directe relatie met deze relatieve wereld. In het 
slaapbewustzijn van enkelingen kunnen zich glimpen 
hiervan laten zien. Meestal weten mensen niet wat die 
glimpen zijn, en fantaseren er wat over op een mentale 
wijze. Dit is de absolute slaap, de bovenbewuste slaap.
De waakstaat is een bewustzijn waarin men leeft vanuit 
het materiële universum waarin mensen leven. Daarbij 
wordt het fysieke bestaan overheerst door het mentaal 
fysieke bewustzijn. Het is een robotachtige staat waarin 
mensen leven omdat zij heel onderbewust leven. Altijd 
volgens de patronen die dit mentaal fysieke bewustzijn 
hen voorschrijft. Het is de meest onbewuste staat van 
bewustzijn, waarin men als een slaapwandelaar door het 
leven gaat.
Dit is normaal voor de mens zoals hij nu leeft, en de 
slaap die daarbij hoort is de menselijke slaap. Ook al 
heeft een mens zijn ogen open, toch is hij een slapend 

wezen, die niet weet in 
welke wereld hij leeft. 
Het lichaam is gedom-
peld in zijn onderbe-
wuste, duistere slaap.
Alleen wanneer men zo-
danig is ontwikkeld dat 
men het mentaal fysieke 

niveau wat achter zich heeft gelaten is het mogelijk de 
andere niveau’s van slaap te bereiken. Dit kan alleen als 
er ontwikkeling van de lichaamsmaterie heeft plaatsge-
vonden.

De waakstaat, de onderbewuste slaap van de 
mens

Deze slaap kenmerkt zich door vaak verwarde dromen. 
Nachtmerries komen geregeld voor. Ze komen overeen 
met zaken die men overdag heeft meegemaakt en niet 
goed verwerkt zijn in het denken. Ook kunnen ze be-
rusten op fantasieën, of het zijn associaties van het men-
tale geheugen, de hersenen, die verbanden leggen die er 
niet zijn, gestimuleerd door het mentaal fysieke lichaam. 
Soms zijn het ook flarden of bespiegelingen vanuit het 
lichamelijke denken. Ze worden meestal naar voren ge-
bracht zonder dat ze gepaard gaan met enige intelligen-
tie of onderlinge samenhang. De gebeurtenissen zijn dan 
ook vervormd en vermengd met allerlei andere zaken die 
gedroomd zijn. Zo komen er vaak fantastische antwoor-
den op heimelijke vragen of wensen, zodra men zich 
richt op deze verlangens van het lichaam.

Droomstaat
Om daarin te komen is het noodzakelijk om alles 

wat er aan geluiden of visies van buiten op iemand af 
komt, te weren. Men kan zich wel bewust zijn van die 
uiterlijke wereld door de subtiel fysieke zintuigen die in 
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het subtielfysieke lichaam zijn. Deze zintuigen zijn veel 
meer verfijnd en kunnen veel meer zien, horen, voelen, 
ruiken en tasten dan de oppervlaktezintuigen. Ook de 
organen in dit lichaam zijn gevoeliger. Zij hebben ook 
veel meer reikwijdte, zij kunnen op grote afstand zaken 
waarnemen tot in veel hogere werelden, maar ook in 
de onbewuste materiële wereld. Hier wordt ook anders 
waargenomen, men ziet meer hoe de werkelijkheid zich 
afspeelt in een materiële wereld die veel verbergt voor 
het oog dat niet kan zien. Door te zien wat zich in deze 
subtielfysieke wereld afspeelt komt de illusie van de fy-
siek materiële wereld waarin de mens leeft, in een totaal 
ander daglicht te staan. De psychische zintuigen zijn nog 
meer verfijnd, zij kunnen ook in de transcendente wereld 
dingen waarnemen die nog niet door de subtielere zin-
tuigen kunnen worden opgemerkt.

Door in deze staat te zijn is er minder of geen menselijke 
onderbewuste slaap meer noodzakelijk. Uiteindelijk is 
het niet meer nodig dat het lichaam aan de oppervlakte 
slaapt. Het kan wel gaan rusten, maar dompelt zich niet 
in het onderbewuste lichaam. Het blijft bewust en wordt 
niet meer moe. Energie wordt vastgehouden voor ho-
gere doelen dan voor de gewone menselijke activiteiten. 
De gewoonte van het denken om de dag in te delen in 
waken en slapen kan uitgewist worden. Uiteindelijk is 
slapen ook een mentaal fysiek patroon waarin mensen 
worden vastgehouden. Het denken moet leren om wak-
ker te zijn in de droomstaat, de bewuste staat van denken 
van de psyche.
In deze psychische droomstaat kan men contact hebben 
met alle werelden die er bestaan op alle niveau’s. Of het 
nu de materiële wereld is, of de waarheidswereld, het ab-

solute of de nog hogere transcendente werelden, overal 
kan er contact mee zijn als dit nodig is. Voor de mens 
zijn dit werelden die totaal versluierd zijn, vooral door 
het denken en het mentaal fysieke denken in de mole-
culen. Verkerend in de droomstaat kan men kijken in 
verleden, heden en toekomst, door gebruik te maken van 
de subtiele ether waarin alles aanwezig is. Daar is alles te 
zien wat er gezien moet worden. In deze staat ontwikkelt 
de psyche zich optimaal.

De slaapstaat
In deze staat komt men in een wereld van puur 

bewustzijn, vreugde en het meester zijn over zichzelf. Via 
dit bewustzijn kan men komen tot de eenheid van zijn, 
bewustzijn, vreugde waaruit alles is ontstaan en geboren. 
Er zijn weinigen die deze staat hebben bereikt.

Hierbij moet worden aangetekend, dat het woord ‘slaap’ 
en het woord ‘droom’ hier niet wordt gebruikt zoals 
dit bij mensen normaliter het geval is. Hier worden de 
woorden gebruikt in de zin van een enorme kennis en 
wijsheid van het zelf en wezen, het allesomvattende ‘we-
ten’ dat alles kent en is. Dit wezen droomt zichzelf in 
velerlei vormen en gestalten in een diepe slaap die alles 
omvattend is.
Voor het menselijke mentaal, het denken, lijkt alles wat 
het niet kent maar wat het toch ziet een droom en daar-
door ontstaat er onbegrip en afgeslotenheid in zijn duis-
tere sluimertoestand.
Normaal gesproken is het mentaal van de mens niet 
ontwaakt. Het is onbekwaam om alles wat buiten zijn 
beperkte patronen en grenzen valt te accepteren als wer-
kelijk.

Normaal gesproken is 
het mentaal van de mens 
niet ontwaakt. 
Het is onbekwaam om 
alles wat buiten zijn beperkte 
patronen en grenzen valt 
te accepteren als werkelijk.
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Hoe komt men tot een meer bewuste slaap?
Dit kan gebeuren door een bewuste ontwikkeling 

van de lichaamsmaterie en door een ontplooiing van 
de psyche in contact met het lila licht dat de evolutie 
leidt. Daardoor kan er meer bewustzijn in de elektronen 
en atomen van het lichaam komen. Ook de moleculen 
en cellen worden uiteindelijk meer bewust gemaakt, er 
komt meer licht en helderheid in. Overal kan het be-
wustzijn gaan ontwaken en zo komen er dan successieve-
lijk de droomstaat, daarna de diepe slaap en de absolute 
slaap. Uiteindelijk, na lang oefenen, laat men de waak-
staat achter zich, en is de behoefte aan deze slaap door 
het oppervlaktelichaam niet meer bestaand.

In de bewuste slaap kunnen veel beelden worden gezien 
over wat er in de psyche en het lichaam plaatsvindt aan 
veranderingen en groei. Zodoende houdt men zelf over-
zicht over wat er door het lila, de evolutiekracht, in dit 
versnelde evolutieproces ter hand wordt genomen.
Hierbij is het wel noodzakelijk dat men een groot ver-
trouwen heeft in het lila. Want zij is de bouwster van de 
werelden, en zij bouwt de nieuwe lichamen op die nodig 
zijn om in een meer bewuste staat van zijn te komen. 
Een mens heeft daar niet veel verstand van. Het is dan 
ook een proces, dat door het mentaal niet goed begre-
pen kan worden, omdat het helemaal boven zijn bereik 
uitgaat.
Het proces kan wel psychisch gevolgd worden door de 
persoon, het individu dat men is.
Dat levert een avontuur op van de bovenste plank, vol 
leven en actie, nieuwe dingen en compleet ongekende 
situaties.

Narcolepsie
Dit is een soort moeheid waardoor men regelmatig 

en onverwachts in slaap valt. Bij deze soort slaap zijn 
er vijandige elementen in het spel, die het lichaam wil-
len ondermijnen en de functies van de organen willen 
verstoren.
De mensen die hieraan lijden worden verdoofd, zijn 
als het ware onder narcose. Er worden stoffen in het li-
chaam vrijgemaakt, die verdoven. Vandaar dat het lijkt 
alsof ze in slaap vallen. Maar het is geen gezonde slaap, 
ze worden in slaap gesust door vijandige elementen die 
hen zeggen dat ze bij het minste geringste moe worden. 
Daardoor kan het lichaam niets meer, het is helemaal 
geprogrammeerd op nietsdoen. De minste en geringste 

beweging doet hen in slaap vallen. Zijn ze wakker, dan 
worden ze weer onder narcose gebracht.
Uiteindelijk kunnen deze mensen geen normaal leven 
meer leiden, ze kunnen niet meer werken en niet meer 
aan dagelijkse activiteiten deelnemen.
Een psychisch open bloeien en inzicht in de oorzaak van 
dit alles geven helderheid en mogelijkheden om verder te 
komen met deze slaapziekte die eigenlijk geen ziekte is. 
Hoogstens een ontregeling van het lichaam door vijandi-
ge invloeden die het lichaam schade willen berokkenen.

Aanzetten tot een meer bewuste slaap
Hoe kan iemand die bewust verder wil met zijn 

versneld evolutieproces komen tot een meer bewuste 
slaap, waarin hij dingen ziet die hemzelf en de wereld 
aangaan?
Als eerste voorwaarde is er de bewuste wil om verder te 
komen door zich te richten op de evolutiekracht, het lila. 
Want zij doet de ontwikkeling van de materie, zodat er 
een nieuwe lichaamssubstantie ontstaat die meer helder 
is dan de duistere onbewuste materie waar het lichaam 
het nu mee moet doen. Verder gaat zij er aan werken, 
dat de psyche van de persoon krachtiger wordt en meer 
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lichtend wordt. Hij wordt een zich steeds meer ontplooi-
ende zon die juist door zich te ontvouwen steeds meer 
licht kan ontvangen van de lila evolutiekracht, die zelf 
een lila zon is.
Vervolgens kan men proberen voor het slapen gaan zich 
voor te nemen helder te blijven, zodat de beelden en er-
varingen die er zijn ook onthouden kunnen worden. Als 
er iets is, schrijf het dan op. Daartoe legt men een bloc-
note met een pen naast het bed, zodat als er iets wordt 
waargenomen, dit meteen opgeschreven kan worden.
Om helder te slapen kan de oefening met de spiegel wor-
den gedaan.

Men gaat in bed liggen en sluit de ogen. Men stelt zich 
een spiegel voor en kijkt erin. Men valt dan vanzelf in 
slaap met dit beeld. Het kan zijn dat beelden en ervarin-
gen dan helder blijven en opgeschreven kunnen worden.
Zijn er wel ervaringen of beelden geweest maar zijn ze 
vergeten, dan kan de volgende oefening geprobeerd wor-
den om ze weer terug te roepen:
Blijf na het ontwaken rustig in bed liggen en bekijk of 
er nog iets te zien is geweest. Zo niet, ga na enige tijd 
op de rand van het bed zitten en stelt U zich voor dat U 
in een heldere vijver kijkt, met water dat geen rimpels 
vertoont. Concentreer U op de helderheid en kijk of er 
iets terugkomt van de beelden van die nacht. Schrijf de 
ervaringen op als ze terugkomen, en probeer te duiden 
wat ze zouden kunnen betekenen voor U.

Zet nooit een wekker of spring nooit meteen het bed 
uit na het ontwaken. Neem de tijd om rustig wakker 
te worden en probeer terug te halen wat er geweest is 
gedurende de slaap.
Sta altijd heel rustig op, doe de gewone handelingen die 
er zijn om de dag te beginnen. Ga nooit gehaast naar het 
werk. Zorg altijd dat er kalmte is in de ochtend, zodat 
het wezen zich rustig op kan maken voor de nieuwe dag 
met al zijn gehaastheid, druk en spanningen.
U begint de dag dan al heel anders en waarschijnlijk ver-
loopt deze rustiger. U voelt minder werkdruk en U kunt 
helderder denken en werken.
Als U deze dingen tot gewoonte maakt bent U bezig om 
wat meer bewust te gaan slapen.

Versneld evolutieproces
Wil iemand dit alles doen op een wijze die syste-

matisch leidt tot een versneld evolutieproces, dan zal hij 
andere dingen moeten gaan ondernemen. De lilaca geeft 
handvatten en mogelijkheden om dit op een adequate en 
snelle manier te doen.
Al doende zal men merken dat er een ander zicht komt 
op wereldpolitiek, de hedendaagse maatschappij en 
vooral op de eigen persoon. Ook de manier van slapen 
zal gaandeweg in verandering komen.

Zo kan een ieder die dit wil en er voor open staat, komen 
tot helderder inzichten. Vooral de alledaagse omgeving 
is een bron voor verdere mogelijkheden. Want een ver-
sneld evolutieproces in de mens speelt zich af in de prak-
tijk van het leven, juist in de dagelijkse omgeving en het 
werk. Niets gebeurt voor niets en het is prettig te weten 
wat de dingen betekenen die iemand in zijn leven tegen-
komt. Een mens komt dan steviger in zijn schoenen te 
staan dan wanneer hij in onzekerheid leeft.
Het anders gaan slapen is een begin ervan. Zich gaan 
begeven in een versneld evolutieproces is het vervolg.
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Tekst: I.E.C. Florijn

Mijmeren en denken
Het is een spreuk die me intri-

geert zolang hij daar al aan de muur 
hangt. Vaak zit ik aan een tafel waar 
dit kadertje goed is te zien en dan 
mijmer ik over de mogelijkheden 
die me nog in het verschiet liggen. 
Natuurlijk heb ik allerlei ideeën over 
wat die mogelijkheden zouden kun-
nen zijn. Ik denk vooral aan heel 
mooie dingen, want ik ben zo ge-
steld op (mijn ideeën over) schoon-
heid, dat ik denk dat het daar vooral 
in is te vinden. Maar is dat wel zo?
Onlangs maakte ik iets opmerkelijks 
mee, wat met het bovenstaande te 
maken heeft en voor mij een ander 
licht werpt op deze intrigerende te-
gelspreuk.

De opmerkelijke gebeurtenis vond 
plaats in de afdeling Turquoise Lila 
Elektronen. Eén van de hoofdacti-
viteiten van Elektoor is het uitgeven 
van publicaties die gaan over lilaca, 
over ervaringen die in de gota zijn 
opgedaan, over kennis die is vrij-
gekomen door bezig te zijn in de 
gota, etc. De afdeling Turquoise Lila 
Elektronen is de afdeling die deze 
publicaties verzorgt. Ik ben al vanaf 
het eerste begin goti in deze afde-
ling. Adriana Vrijland en ik hebben 

samen met de hulp van de tutor-
suprolo gaandeweg ontdekt hoe er 
op een gemakkelijke manier eigen 
publicaties in een leuk jasje kun-
nen worden gestoken. Dat was een 
hobbelige weg met veel uitproberen 
en uitzoekwerk, bijvoorbeeld welke 
machines zich het beste lenen om 
tot dit doel te komen. Inmiddels is 
Elektoor in staat om haar publicaties 
op een aantrekkelijke wijze te pre-
senteren.

Irritante krulkaft
Toch is er iets wat mij hele-

maal niet bevalt. Wat is het geval: we 
hebben een jaar geleden een nieuwe 
lamineermachine gekocht, omdat 
er voor de oude lamineermachine 
geen lamineerhoezen meer te koop 
waren. We werden in feite gedwon-
gen om uit te zien naar een nieuwe 
machine, die enkelzijdig kan lami-
neren. Die machine vonden we en 
we waren heel blij met deze nieuwe 
aanwinst, het is een degelijke en so-
lide machine, die ook nog eens zorgt 
dat kaften heel glad en gelijkmatig 
worden voorzien van een transpa-
rante plastic bovenlaag. Dat was een 
grote verbetering in vergelijking met 
de vorige lamineermachine. De kaf-
ten die we maken voor boeken met 

De ongekende mogelijkheden 
van boter

In de Conversatieruimte in 
één van de stafgebouwen 
van Elektoor, hangt een 
‘tegelspreuk’ aan de muur. 
De spreuk is afgedrukt op 
crème-kleurig papier en 
mooi ingelijst in een vier-
kant kadertje van eiken-
hout. Er staat: ‘Elke nieuwe 
dag brengt nieuwe moge-
lijkheden om opnieuw te 
proberen’. 
Opnieuw proberen om iets 
samen met de tutorsuprolo 
gestalte te geven in de gota. 
Dat is iets wat mij en me-
nig andere goti niet zo één, 
twee, drie lukt. Vandaar dat 
er ook staat ‘opnieuw pro-
beren’, net zolang tot het 
een keer lukt.
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harde kaften zien er prachtig uit. De 
stickervellen die we voor deze boe-
ken gebruiken, komen er glanzend 
en glad uit. Maar voor de boeken 
met een slappe kaft is het anders. 
Deze kaften worden gemaakt van 
250 grams papier. Als dit papier 
wordt gelamineerd, krult de kaft aan 
beide korte kanten omhoog. De le-
verancier vertelde dat hij het euvel 
kent en dat meer drukkers er last 
van hebben. Hij gaf het advies om 
de kaft tegen te rollen van zodra de 
kaft uit de lamineermachine komt.
Dat deden we dan maar, hoewel 

het resultaat er nauwelijks beter op 
werd. Op het moment dat een boek 
klaar was, krulde de kaft tóch weer 
omhoog. Het was eigenlijk geen ge-
zicht. We vonden wel een halve re-
medie door aan de binnenzijde van 
de kaften vellen te plakken, waar-
door de kaft enigszins tegen werd 
gekruld, maar fraai was het resultaat 
niet.

Nogal gehaast
In de afgelopen periode is 

mijn weerstand tegen deze ‘krulkaft’ 
alleen maar vergroot. Ik vond het 
geen gezicht en ik schaamde me 
zelfs om dergelijke boeken af te leve-
ren. Steeds vroeg ik me in mezelf af 
hoe we toch in hemelsnaam een kaft 
konden maken die er wel acceptabel 
uit kon zien. Maar tot nog toe geen 
antwoord en geen remedie voor het 
euvel.
Tot een zaterdag in januari. Ik was 
thuis en er gebeurde eigenlijk iets 
heel stoms. Ik was nogal gehaast 

bezig, zo mijn gewoonte is, met 
het klaarmaken van het ontbijt. Ik 
had de roomboter even in de mag-
netron gezet om zachter te worden, 
dat smeert makkelijker op de boter-
ham. Terwijl ik het boterbakje uit de 
magnetron haal, vliegt de inmiddels 
gesmolten boter over de rand van 
het bakje op mijn kleren. Ik kon wel 
huilen van ellende. Het was ook nog 

eens mijn nieuwe vest en t-shirt dat 
nu onder de boter zat. Het vet droop 
er vanaf. 
Er zat niets anders op dan mijn kle-
ren uit te doen, de boter zo ver als 
mogelijk weg te deppen en hup, al-
les in de wasmachine. Maar het is 
een wollen vest en ik wilde niet dat 
mijn nieuwe aanwinst heel de dag 
in de wasmachine zou zitten. De 
enige optie was te wachten. Dat is 
iets wat ik eigenlijk niet kan, dus ik 
ging eerst ook nog even iets in het 
huishouden doen. Maar uiteindelijk 
belandde ik op de bank.

Fysieke massa
Ik zuchtte eens en ik keek naar 

buiten. Vanuit onze woonkamer 
hebben we een mooi uitzicht op 
eeuwenoude kastanjebomen. Nu, in 
de winter, hebben ze hun blad ver-
loren, maar de structuur van hun 
hemelreikende takken is ook een 
lust voor het oog. Eigenlijk had ik 
wel even tijd om me op het lila te 
richten. Dat deed ik. En toen ge-
beurde er iets aparts. Het was net 
alsof er door de lucht iets naar me 
toekwam, het was een fysieke massa, 
die licht was van gewicht en die ‘zei’: 
„Als we nu eens niet uitgaan van A3 
papier, maar van een stickervel?” 
„Hé”, dacht ik, „dat is interessant! 
Ja, wat betekent dat?” Al denkende 
hoe het procedé van het maken van 
deze kaft zou kunnen gaan, werd mij 
duidelijk dat we iets nieuws konden 
proberen met de slappe kaften.
De wasmachine was inmiddels uit-
gewassen en ik kon niet wachten om 
naar de Pauwekroon te gaan, naar de 
afdeling Turquoise Lila Elektronen. 
Daar aangekomen lamineerde ik een 
stickervel en ik plakte aan de bin-
nenzijde van dit stickervel een on-
bedrukt A3 250-grams papier. Dat 

Op het moment dat een boek klaar was, 
krulde de kaft tóch weer omhoog.
Het was eigenlijk geen gezicht.
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ging wel een beetje stuntelig, maar 
dat gaat altijd zo, als we iets nieuws 
proberen. De nieuwbakken kaft 
werd voorzien van wat blanco papier 
en het proevenboek was klaar. En... 
de kaft krulde niet. De nieuwe me-
thode werkte dus, ik was zo blij! 

Samen met de andere goti’s van de 
afdeling hebben we nog bekeken 
hoe we het A3 papier netjes en op 
de juiste hoogte op het stickervel 
kunnen plakken en dat ging goed 
door gebruik te maken van de kaf-

tenmachine. Later die dag maakten 
we een ‘echt’ boek en dat is werke-
lijk een prachtexemplaar geworden. 
Voortaan kunnen we dus publicaties 
maken met slappe kaften zonder 
krul.

Beetje blijdschap
De dag nadien ga ik met een 

kopje thee aan de eerder genoemde 
tafel in de Conversatieruimte zit-
ten. Terwijl ik een slokje van mijn 
thee neem, valt mijn oog op de 

‘tegelspreuk’: ‘Elke nieuwe 
dag brengt nieuwe 

mogelijkheden

om opnieuw te proberen’. Ik schiet 
in de lach. Laat de  tutorsuprolo mij 

daar misschien iets van zien? Door 
mijn sullige actie met de boter was 
ik een keer gedwongen om rustig op 
de bank te zitten; en dat gaf het lila 
de mogelijkheid om mij iets te laten 
weten, waardoor er in de gota iets 
van het lila gestalte kan krijgen. En 
dat brengt bovenal een beetje blijd-
schap met zich mee.
Het is net alsof er schellen van mijn 
ogen vallen, want in dit hele gebeu-
ren is geen sprake van mijn idee over 
schoonheid of mooie dingen. Boter 
morsen op een vest is nu niet echt 
verheven of mooi, maar eerder heel 
erg stom. Hoe is het mogelijk dat 
de tutorsuprolo uit zo’n situatie iets 
naar voren kan laten komen waar 
de gota en ikzelf mee verder kun-
nen komen? Het is vaak gezegd en ik 
maak het nu zelf mee: het lila staat 
voor niets, het kan van een onmo-
gelijkheid een mogelijkheid maken, 
dat wordt me in dit avontuur op een 
heel leuke manier getoond.
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Tekst: redactie zoölogie

Dier
van het
seizoen

Om half negen in de och-
tend staat de blauwe rei-
ger, de Ardea cinerea, mid-
den in de Zwanenvijver, 
stil als een standbeeld. 
Hij was er natuurlijk al 
eerder die dag, maar nu 
is hij te zien. Want om 
half negen begint alles 
weer tot leven te komen 
op de Pauwekroon. Alles 
is dan klaar om de gota’s 
te kunnen doen die leiden 
tot een ontwikkeling van 
materie en de ontplooiing 
van de psyche.
Onbeweeglijk, soms op 
een poot, staat hij daar. 
Hij is zo stil, dat hij on-
derdeel is geworden van de Zwanenvijver. Hij is daar 
aanwezig in zijn statige maar koddige gedaante, met zijn 
blauwgrijze pak met wat zwart erin en zijn wittige kop 
met zwarte streep, die eindigt in een zwierige kuif. Hij is 
de heer en meester van deze plek, die hem een overvloe-
dige dis levert, iedere ochtend weer. 
Af en toe wisselt hij van plek, om zo de lekkerste en vetste 
hapjes te kunnen verschalken. Dat zijn meestal dikke kik-
kers en vissen, die in overvloed leven in de Zwanenvijver. 
De blauwe reiger is één van de trouwste bezoekers van 
de Zwanenvijver op de Pauwekroon. Altijd kun je hem 
zien staan, al vissend en kijkend, opeens zijn lange nek 
uitstekend als hij een kikker of een vis in het oog heeft. 
Daarbij vergist hij zich nooit als hij toehapt: hij kent de 
breking van het licht op het grensvlak van lucht en water 
en hij houdt daar rekening mee als hij zijn kop bliksem-
snel vooruit laat schieten als hij een prooi ziet.

De blauwe reiger is be-
hoorlijk goed te zien als 
hij de Zwanenvijver be-
zoekt, zijn lengte is onge-
veer 90 centimeter. Zijn 
gewicht is twee kilogram 
en als hij opstijgt na zijn 
maaltijd beweegt hij zich 
moeilijk en traag om-
hoog, de lucht in. 
Hij ziet alles. Als er 
ook maar iets beweegt 
achter het raam van 
Lichtmaterie, blijft hij kij-
ken of de beweging gevaar 
op kan leveren of dat het 
veilig is. Heel vaak echter 
vertrouwt hij de kleine 
beweging niet en zet hij 

zich opeens af van de grond om dan, log en hevig klap-
perend met zijn vleugels, door de bomen naar de naast-
gelegen weilanden te vliegen. 
De blauwe reiger bezoekt graag plekken met laag water 
en ook tuinvijvers waar vissen en kikkers huizen. Hij eet 
echter veelsoortig, hij schuwt het niet om mollen, ratten 
en zelfs konijnen aan te vallen om zich een goede maal-
tijd te verschaffen. Ook een muis staat nu en dan eens op 
zijn menu. Maar meestal waadt hij voorzichtig door het 
ondiepe water en blijft dan doodstil staan, wachtend op 
een naderende prooi.
Als hij wegvliegt gaat dat met de nodige inspanningen 
gepaard. Zijn nek vouwt hij in een S en hij beweegt met 
langzame, diepe en vooral zware vleugelslagen. Als hij 
eenmaal opgestegen is, lijkt het alsof hij een zucht van 
verlichting slaakt dat het weer gelukt is. Dan klapwiekt 
hij verder en verder, tot hij uit het gezicht verdwenen is. 

Ardea cinerea
de blauwe reiger
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Telkens als hij zich laat zien, is het fascinerend om even 
roerloos naar hem te kijken als hij kijkt naar zijn prooi. 
In zijn concentratie op voedsel merkt hij dan soms even 
niets, zelfs niet als er een deur heel voorzichtig open en 
dicht wordt gedaan.
De blauwe reiger kan wachten, zo stil wachten dat zijn 
prooien hem niet opmerken. Volledig geconcentreerd is 
hij op zijn voedsel, want als hij dat niet kon, was hij 
gedoemd te sterven. Hij kan wachten tot het moment 
aangebroken is om toe te slaan, zodat hij kan overleven. 
Dat is zijn kracht, zijn instinct dat hem het geduld geeft 
daar roerloos te staan.

Maar hij is ook slordig, bevuilt alles, ook zijn eieren. Het 
eindeloze geduld dat hij aan de dag legt als het om voed-
sel gaat, heeft hij niet als het om de plek gaat waar hij 
woont: alles is wit gepoept, vies en vuil. Zijn nest is vuil, 
de boom is vuil, de grond is vuil. 
Zo is en blijft hij toch een product van de verdeeldheid, 
een dier dat nog niet tot zijn volmaaktheid is gekomen. 
Wel toegerust met een grote mate van geduld, maar ook 
behept met een geringe mate van zindelijkheid en zuiver-
heid. 
Toch is de blauwe reiger gewoon wie hij is: een vitaal 
wezen dat nog heel wat zal moeten ontwikkelen in een 
evolutie van licht. 
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De Bron
De taal van water klinkt hier helder,
zelfs stilstaand heeft het diepe grond,
maar mijn gesloten dovemans oren
kunnen haar sprankelend verhaal 

niet horen
zoals mijn mond haar water-taal

niet spreken kan.

Steeds weer opnieuw zichzelf vernieuwend 
vanuit haar eigen diepe bron

vormen waterdruppels regenbogen
in de stralen van de zon.

 
Onvermoeibaar 

toont zij haar vermogens
aan wie even bij haar stil blijft staan

en luistert.

Hoor, hoe zij stromende wateren
vanaf haar bemoste rots

laat klateren 
van bekken naar bekken 

dansend 
over veelkleurige kiezels laat gaan 

en hoe zij in vloeiend zacht gefluister 
vertelt

hoe het leven kan zijn
van nu af aan.

Bij jou word ik steeds opnieuw geboren,
in mijn cellen gloort een nieuw bestaan,

wat zou ik nu al graag jouw woorden horen
en op een dag

jouw taal verstaan.Tekst: T.M. Geraedts
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Jeugdjaren
De jonge Henri brengt zijn 

vroege jeugd door in Bohain-en-
Vermandois. Zijn vader stuurt hem 
als hij 10 jaar is naar het lyceum in 
St. Quentin.
Matisse is niet heel gelukkig in zijn 
jeugd, vertelt hij later. Het noorde-
lijke Franse klimaat staat hem tegen, 
hij verlangt dan al naar de zon van 
het zuiden. Hij mijmert over een 
zonnig leven, een bestaan vol kleur. 
Naar eigen zeggen is hij niet bijster 
intelligent.

In zijn leven zou eigenlijk geen 
plaats mogen zijn voor dromen. Zijn 
strenge en gedisciplineerde vader, 
die graanhandelaar is, wil dat hij een 
degelijke toekomst heeft, met een 
vast inkomen.

Matisse wordt opgevoed in die tra-
ditie en begint daartoe in 1887 met 
een rechtenstudie in Parijs. Naast 
zijn studie werkt hij als klerk op een 
advocatenkantoor. Het lijkt alsof 
zijn kostje is gekocht en zijn lot be-
zegeld.

Van jongs af aan is Matisse geïntri-
geerd door kleur. Zijn vader heeft 
naast zijn graanhandel ook een 
winkel met een afdeling waar inte-
rieurverf wordt verkocht. Het is met 
name mevrouw Matisse, de moe-
der van Henri, die met veel plezier 
deze afdeling runt. Ze is altijd in de 
weer met kleurenschema’s om haar 
klanten te adviseren meer kleur en 
harmonie in het interieur van hun 
Franse huizen te brengen. Zijn moe-
der schildert op porselein, iets wat in 
die tijd in de mode is. Zij is wars van 

Henri Matisse
en zijn hang naar het absolute

De kunst van het weglaten

Tekst: kunstredactie

Henri Emile Benoît Matisse wordt 
op 31 december 1869, geboren in het 
Noord-Franse Le Cateau-Cambrésis, dat 
vlakbij de Belgische grens ligt. In dit 
achtergebleven gebied - qua sociale en 
industriële ontwikkeling - ziet hij het 
licht in een klein huisje met een dak dat 

zo lek is als een mandje. De regen drup-
pelt in zijn wieg, volgens zijn eigen zeggen. 
Betekenisvol, want zijn leven zal ook vol 
regen, duisternis en grijsheid zijn, hoewel 
hij snakt naar een leven vol licht, rust en 
kalmte, een leven dat zich afspeelt in de 
verheven sferen.
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betreden paden en zoekt altijd naar 
het andere, het nog niet geziene of 
gehoorde.
Op een dag wordt Matisse geveld 
door een fikse blindedarmontste-
king. Hij is gedwongen om lange 
tijd op bed te liggen, alwaar hij zich 
danig verveelt. Maar dan is daar 
weer de verrassende hand van zijn 
moeder, die haar zoon verblijdt met 
een schildersdoos met verf en kwas-
ten. Dit cadeau blijkt een enorme 
impact op Matisse te hebben. Hij 
zegt: „Vanaf het moment dat ik de 
doos met verf in mijn handen had, 
wist ik dat dit mijn leven was.” Hij is 
op slag verliefd op de schilderkunst 
en hij zou er meer van houden dan 
van wat of wie dan ook.

Dit alles tot groot verdriet van zijn 
vader, die zijn beslissing om zijn vei-
lige kantoorleven de rug toe te ke-
ren, niet kan begrijpen. Zijn moeder 
is uit een ander hout gesneden. Zij 
enthousiasmeert haar zoon en geeft 
hem het advies niet zo volgens de re-
geltjes te schilderen en meer vanuit 
zijn gevoel te werken. Dit gebeurt 
in het jaar 1890, de tijd waarin het 
moderne schilderen begint op te ko-
men en de schilderkunst voorgoed 
zal veranderen.

De eerste stappen als aanko-
mend kunstschilder

Matisse heeft zijn plek in het para-
dijs gevonden, vindt hij zelf. En in 
1891 gaat hij naar de Parijse kunst-
academie Julian, waar hij volgens 
de regels moet leren natuurgetrouw 
te schilderen. Dat benauwt hem en 
na een jaar gaat hij bij de schilder 
Gustave Moreau in de leer. „Hij 
kon tenminste enthousiast wor-
den en zelfs blijk geven van heftige 
gevoelens,” zegt Matisse over zijn 

La deserte (de gedekte tafel, Dinner table), 1897, olieverf op linnen
100x131 cm, privé-collectie

Nature morte aux oranges (II), 1899, olieverf op linnen
46,7x55,2 cm, Mildred Lane Kemper Art Museum, St. Louis - USA
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leermeester. Na veel moeite wordt 
Matisse vervolgens aangenomen op 
de École des Beaux-Arts. Hij begint 
met het schilderen van stillevens 
en landschappen in de traditionele 
Vlaamse stijl. Via de schilder John 
Peter Russell komt Matisse in con-
tact met de schilderijen van Vincent 
van Gogh en die van de impressio-
nisten, die hem enorm inspireren 
zijn eigen weg te volgen. Dit is de 
weg van zijn gevoel, zijn hang naar 
kleur en de eenvoud van vorm, maar 
ook die van een zeer verstandelijke 
ordening van de dingen. Dit laatste 
is vooral te zien in zijn latere goua-
ches découpés. Dit is de knipkunst 
die hij vooral ging hanteren toen hij 
vanaf 1941 aan darmkanker leed en 
veel bedlegerig was of in zijn rolstoel 
zat.

Zachtheid en verhevenheid
Het is Moreau die al snel in de 

gaten krijgt dat eenvoud de kracht is 
van de schildershand van zijn leer-
ling. Hij zegt: „U zult de schilder-
kunst eenvoudiger maken. U zult 
er de natuur niet eenvoudiger mee 
maken, haar er niet door reduce-
ren.” In het schilderij ‘De gedekte 
tafel’ uit 1897 is daar iets van te 
zien. Hier begint Matisse al te spe-
len met de vereenvoudiging, met het 
andere perspectief, als was de kamer 
een recht opstaand vlak. Het is een 
aarzelend zoeken naar nieuwe hori-
zonten, zonder dat hij het leven ver-
minkt, zoals Moreau opmerkt.

Dit schilderij is op het eerste gezicht 
voor de beschouwer als een zachte 
zomerdag die zich in een kamer laat 
zien. Het is echter vooral een uitbeel-
ding van de droom van Matisse: alles 
moet zacht en lieflijk zijn, vredig en 
kalm. In deze droom beeldt Matisse 

precies uit hoe het leven voor hem 
moét zijn: verheven, zacht en rustig, 
vol licht en kleur. Juist deze elemen-
ten geven weer hoe hij leeft in een 
irreëel en absoluut idee, waarbij hij 
zijn eigen wereldje creëert via het 
schilderen. Dit zijn, gezien vanuit 
de lilaca, de typische ingrediënten 
van een lichaam, dat een atomische 
structuur heeft waarin tirannie de 
boventoon voert. Alles moét en het 
mag niet anders zijn dan Matisse 
het wil. Deze zachtheid en lichtheid 
drukt op een precieze wijze uit hoe 
Matisse als een teleurgestelde dwin-
geland in het leven staat en zich ver-
lustigt aan zijn dromen.

Het meer geabstraheerde Stilleven 
met sinaasappelen (II) uit 1899 
heeft dezelfde zachtheid als voor-
noemd schilderij. Het toont iets van 
het emotioneel vitale vermogen dat 
Matisse heeft om een sfeer neer te 
zetten op linnen. Hij beeldt het ver-
langen uit dat bij hem in de borstkas 
bestaat. Hier wordt heel duidelijk 
hoe zijn dromen in elkaar steken. 
Het is de schoonheid en het licht 
waar hij naar hunkert, maar deze 
zijn voor hem onvindbaar in zijn op-
pervlakteleven. Dat voltrekt zich in 
een geheel andere sfeer, vol onrust, 
depressie en onvervulde lustgevoe-
lens. Hij hoopt met zijn schilder-
kunst zon in zijn leven te brengen, 
maar tevergeefs. Zijn lichaamsstruc-
tuur laat dit niet toe, hij kan zich al-
leen uiten in zijn schilderwerken, die 
een beeld geven van zijn verheven, 
niet bestaande dromen, die in feite 
waanbeelden zijn, hallucinaties.

Huwelijk
Matisse leeft intussen in de ge-

lukkige omstandigheid dat hij tijd, 
geld en ruimte heeft om zijn beroep 

als kunstschilder uit te kunnen oefe-
nen. Hij trouwt in 1898 met Amélie-
Noémie-Alexandrine Parayre, een 
vrouw met een vrijzinnige instelling 
én uit een gegoede familie. Hun hu-
welijksreis brengt hen naar Londen, 
waar Matisse de schilder William 
Turner (1775-1851) ontdekt, door 
wie hij zich laat inspireren.
Amélie heeft een ruime levens-
instelling en neemt het eerste kind 
dat Matisse kreeg bij een model van 
hem, Marguerite, in haar huishou-
den op. Zijn dochter zal opgroeien 
in het atelier van haar vader en zij zal 
ook veelvuldig voor hem poseren. 
Amélie zorgt voor een stabiele thuis-
situatie, vooral ook op financieel ge-
bied. Toch houdt deze situatie niet 
lang stand. Matisse koopt namelijk 
met graagte kunstwerken van andere 
artiesten zoals Cézanne, Rodin en 
Gauguin, om geïnspireerd te raken. 

Al snel zijn er grote geldzorgen, maar 
het is weer Amélie die vindingrijk is 
én haar man steunt in zijn beroep: ze 
opent een boetiek om in het levens-
onderhoud van haar gezin te voor-
zien. Vrouwen zijn in het leven van 
Matisse altijd zijn voeding en zijn 
warmte geweest, dat blijkt hier uit. 
Hij is lief voor hen, maar zuigt hen 
ook uit, ze zijn onmisbaar voor hem, 
zoals nog vele malen in zijn leven zal 
blijken. 

Vrouwen zijn voor hem wezens 
die in dienst moeten staan van zijn 
werk, hoewel zij in hevige mate zijn 
seksuele begeerte opwekken. Dit 
strookt echter niet met zijn ideeën 
over een verheven leven, dus stopt 
hij dit soort begeerten weg in zijn 
onderbewuste leven. Ze zijn alleen 
te zien op de talrijke schilderijen van 
modellen en haremvrouwen. 
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Een denker in patronen
Matisse is niet alleen een dro-

mer over het absolute, het volmaak-
te waar hij naar verlangt. In 1908 
schrijft hij ‘Notes d’une peintre’ 
(‘Aantekeningen van een schilder’) 
over de theorie van zijn eigen schil-
derkunst.
Deze aantekeningen getuigen van 
een mens, die het leven wil persen in 
zijn eigen strenge regels, die hem in-
gegeven worden door zijn atomaire 
en moleculaire lichaamsstructuur. 
Het is een poging om te voldoen 
aan zijn dromen: het verhevene, het 
absolute vastleggen in het volmaakte 
schilderij met de volmaakte com-
positie zoals hij dat wil. Als voor-
beeld een aantekening uit genoemd 
boek: ‘In een schilderij is ieder deel 
zichtbaar en speelt de rol die het 
toebedeeld is, hetzij de hoofdrol of 
de bijrol. Alles wat in een schilderij 
geen nut heeft, is dus schadelijk. Een 
kunstwerk moet in zijn totaliteit har-
monieus zijn: elk overbodig detail 
zou een ander essentieel detail in de 
geest van de beschouwer verdringen. 
De compositie, die op expressie ge-
richt moet zijn, wordt aangepast aan 
het oppervlak dat beschilderd moet 
worden. (...) Een tekening moet een 
expansieve kracht hebben die leven 
geeft aan omringende dingen.’
Hierin is al iets te ontdekken van het 
wegknippen in schilderingen, het 
weglaten van alles wat hij niet mooi 
of niet nuttig vindt. Dit knippen zal 
in zijn leven een heel kernachtige 
plek innemen, vooral in zijn eigen 
lichaam.
Zo schept Matisse zijn eigen gevan-
genis, waarin hij wel moet blijven, 
omdat hij gedwongen is de wetten 
van zijn lichaam te volgen. Deze ma-
teriële wetten belemmeren ook de 
vervulling van zijn droom, die wel-

iswaar berust op een niet bestaand 
idee, maar die uiteindelijk op een 
andere wijze wel verwerkelijkt zou 
kunnen worden als hij zich bewust 
zou worden van de manier waarop 
hij leeft. Hij verafschuwde de re-
gels, maar hij maakt nieuwe regels 
die hem zelf bevallen. Dat is de hu-
mor van het leven zoals Matisse het 
leefde. Hij wil geen regels opgelegd 
krijgen door anderen, hij maakt zijn 
eigen regels en is daar zeer tevreden 
mee.

Het citaat laat evenwel zien dat 
Matisse altijd al op zoek is geweest 
naar het juiste evenwicht, naar de 
harmonie van de compositie. In 
voornoemd boek mijmert Matisse 
hierover: „Ik droom van een kunst 
van evenwicht, van zuiverheid van 
sereniteit, verstoken van vermoei-
ende en loodzware onderwerpen, 
een kunst voor iedereen die met 
zijn hoofd werkt, voor de zakenman 
zowel als de geleerde, van zoiets als 
een kalmerende, verzachtende wer-
king op de geest, zoiets als een goede 
leunstoel die ontspanning biedt na 
lichamelijke vermoeienissen.’
Hij verwoordt hiermee zijn eigen 
droom, waarin hij altijd hunkert 
naar rust en kalmte en zonneschijn 
en waarin het lichaam rustig kan 
verkeren in zijn eigen niet bestaande 
droomparadijs.
In zijn latere kunst is praktisch te 
zien hoezeer Matisse altijd bezig is 
met de juiste positie van alle onder-
delen van het kunstwerk. In ‘Danser, 
Studie voor het doek van het ballet 
‘Etrange Farandole’ uit 1937 zijn alle 
onderdelen van de gouacheknipsels 
met een prikkertje vastgepind, zodat 
Matisse alles zo kon manipuleren tot 
hij de gewenste compositie had ge-
vonden. Het geeft heel scherp weer 

hoe Matisse niets aan de realiteit kon 
overlaten, alles moest precies passen 
in zijn idee. Hij knipte alles zoals hij 
het wilde.
Hij was zeer behoudend, had nogal 
burgerlijke gewoonten, ook in zijn 
manier van schilderen en werken. 
Hij leefde zijn dagelijks leven stipt 
op de klok: het opstaan, het eten, 
het werken, het viool spelen en naar 
bed gaan, hadden een vaste tijd in 
de dag. Daar hield hij zich ook strikt 
aan. Zijn soberheid daarbij is wel-
sprekend, dat hoort bij het verhe-
vene en het absolute idee waarmee 
Matisse leefde.

Rust, sereniteit en kalmte
Het leven van Matisse verliep 

niet zoals hij wel wilde. De rust en 
kalmte die hij eiste van zijn omge-
ving om te kunnen schilderen, kon 
er vaak niet zijn. Hij kon niet wer-
ken terwijl er ruzie was en die was 
er heel vaak in het gezin Matisse. 
Juist omdat hij die rust eiste, riep 
dit verzet op bij het gezin, waar-
door er weer ruzie was. Matisse eiste 
‘complete rust, kalmte en sereniteit’, 
maar dit was moeilijk in een gezin 
met drie kinderen. Marguerite, de 
dochter in 1894 geboren uit zijn 
verhouding met Caroline Joblaud, 
die levenslang zijn steun en toe-
verlaat bleef, en zijn twee zonen 
Pierre (1900) en Jean (1899) van 
zijn vrouw Amélie waren niet altijd 
in harmonie met hem, vond Henri 
zelf. Zo verhuisde hij dan naar een 
verderop gelegen dorp, in de hoop 
daar wel rust te vinden. Hij leefde 
daardoor zeer geïsoleerd.
Dat isolement bleef eigenlijk zijn 
leven lang spelen. Hij sloot zich op 
en ook zijn gezin was een besloten 
eiland in de wereld, waar niemand 
toegang toe had.
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Die rust en kalmte legt hij in het 
schilderij ‘The joy of life’ (Le 
Bonheur de Vivre). Het is een 
verbeelding van zijn paradijs op 
aarde, waarin vrouwen elkaar 
omhelzen, dansen, op de fluit spelen 
en in rust en vrede van alles doen 
wat strookt met Matisse’s ideeën 
over het ideale leven, dat absoluut, 

sereen, vredig en hoogverheven is. 
Dit alles in een omgeving die vol 
is van zwoelte, seks en opgepepte 
toestanden. Het kleurgebruik in dit 
schilderij is dan ook zeer seksueel 
prikkelend, vol begeerten en genot, 
gezien de geit en de bok die ook 
nog ergens aanwezig zijn. De zee 
is dan de vrede en vrijheid die 
Matisse zo graag wil in zijn leven. 
Dit is zijn droombeeld, eigenlijk 

zijn waanbeeld, van hoe het leven 
zou moeten zijn. Want wat hij 
denkt bestaat niet, het is nog 
ongeboren en ongemerkt aanwezig 
in de elektronen van het lichaam. 
Alleen daar kan men de sereniteit, 
de kalmte en de vrede vinden die 
daar, nog opgesloten, is. Daar ligt 
de mogelijkheid.

Kijken naar anderen
Matisse kijkt ook naar andere 

kunstenaars, zoals Poussin, Chardin, 
Watteau, Manet, Cézanne en Rodin. 
Hij is van mening dat iedereen kan 
kijken naar wat door anderen is ge-
maakt en dat ‘alleen zwakkelingen 
niet willen toegeven aan de invloed 
en de lering van voorgangers’. Dat is 
een smoes en oordeel van zijn men-
taal om niet te hoeven erkennen dat 

hij zijn inspiratie niet helemaal bij 
zichzelf kan vinden en afhankelijk 
is van anderen. Hij mag blijkbaar 
van zichzelf niet afkijken. Hij heeft 
er dan het volgende op gevonden: 
hij accepteert deze invloeden omdat 
hij ze zelf weet te domineren, dan 
mag het. Het toont de arrogantie en 
de vitale hoogmoed van de kunste-

naar Matisse die op deze wijze zijn 
zelfvertrouwen weet op te krikken. 
Vele schilders voor hem deden dit. 
Er zitten elementen van verschil-
lende schilderwerken van die tijd in 
zijn doeken, zoals van Picasso, later 
Mondriaan en er zijn ook invloeden 
van het Pointillisme. Ondanks dat 
weet Matisse een eigenheid aan de 
dag te leggen, die zijn werk een ty-
pisch karakter geeft.

Le Bonheur de Vivre, olieverf op doek, 1906, afmetingen 241 x 175 cm, De Barnes Foundation, Pennsylvania, USA
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Kleurgebruik en onderwer-
pen

Opvallend bij Matisse is zijn voorkeur 
voor blauw, naast rode tinten, gelen 
en groenen. Hij gebruikt dus in 
hoofdzaak grondkleuren, die hij 
soms een beetje bijmengt. Dit komt 
geheel overeen met zijn zicht op het 
blijven bij de basis, zodat er alleen 
het hoogstnoodzakelijke aan kleur 
bijgevoegd hoeft te worden.
Echter zijn blauw is heel dominant. 
Het is een blauw dat tintelt en be-
weegt, het is vurig en gepassioneerd. 
Het is een blauw dat raakt, evenals 

sommige rode kleuren dat doen, zo-
als in ‘The dessert, harmony in red’.
Verder heeft hij veel stillevens en 
vooral vrouwen als onderwerp.
Voorbeelden van dit vurige blauw 
zijn ‘Blauw kleed met groene en 
bruine vaas’ ,‘The blue dress reflected 
in the mirror’,‘Vase, bottle and fruit’ 
en ‘Madame Matisse’. Ook ‘El azul 
ventana’ is zo’n prachtig blauw 
schilderij. Er wordt zelfs gezegd dat 
Matisse soms begon met een blauw 
doek in plaats van een wit.
Herkenbaar zijn vooral de vrouwen, 
met hun mollige lichamen en bui-

ken en benen vaak buiten proportie. 
Voeten en handen zijn meestal niet 
tot in detail getoond, ze zijn bij-
zaak, ze leiden af van het onderwerp. 
Meestal zijn het een soort onge-
vormde uitsteeksels, die soms lijken 
op die van een kattenpoot of leeu-
wenpoot, zoals te zien is in ‘Liggend 
naakt III’, 1929, in brons of in ‘De 
dans voor Sjtjoekin’, 1909. Hier 
blijkt weer het weglaten, het knip-
pen uit het beeld.
De menselijke figuren nemen vaak 
ongebruikelijke, haast onmogelijke 
poses aan, zoals in ‘Studie voor De 
Luxe I’ uit 1907 en in ‘De dans voor 
Barnes’. Ook is er de arabeske, slang-
achtige vorm die altijd weer op een 
bepaalde manier terugkeert, (‘De 
rode tafel’ uit 1908). Maar ook is er 
die enkelvoudige lijn, die met name 
in zijn tekeningen en beeldhouw-
werken te zien zijn (‘Liggend naakt 
III’ uit 1929).
Veel schilderijen verbeelden musice-
rende mensen. Matisse speelde zelf 
graag viool en kon dus zeker zijn ge-
voel leggen in een dergelijk tafereel.
Zijn schildertechniek is in de loop 
der jaren wel veranderd. Waren de 
kleuren in het begin erg onafgewerkt 
en negeerde hij ieder détail, later 
heeft hij zijn techniek veel meer 
verfijnd.
Vaak zijn de schilderijen heel druk, 
vol met velerlei zaken die het beeld 
moeten opvullen.
Zijn mozaïekschilderingen geven 
heel sterk weer hoe hij leeft vanuit 
zijn mentaal fysieke lichaam, de 
hokjesgeest.

Vrouwelijke vrouwen
Favoriet in zijn schilderijen 

blijven de vrouwen. Hij schildert 
ze naakt, gekleed, binnen, buiten 
en in allerlei poses. Matisse, in zijn El azur ventana, 1912, olieverf op linnen, 

The Museum of Modern Arts, New York, USA.
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hunkering naar volheid van leven 
en schoonheid, verlustigt zich aan 
hen. Hij beleeft het aardse genot 
aan deze modellen en vrouwen, iets 
wat hij nergens anders kan vinden. 
Hij houdt van hun volle vormen, 
hij is een man, die niets liever doet 
dan deze vrouwen kennen in alle 
aspecten die hun lichaam heeft te 
bieden, zodat hij de nadruk kan 
leggen op dat éne detail, dat voor 
hem het lichaam juist maakt zoals 
het voor hem zou moeten zijn. 
Daarin kan hij alles weglaten wat 
hem niet zint, zodat alleen overblijft 
wat voor hem van belang is. Geen 
enkel ander ding in de omgeving 
mag dat lichaam beïnvloeden, het is 
zijn lichaam geworden, dat hij zich 
toe-eigent door het te vereeuwigen 
op het doek. Voor hem is dat een 
klinisch gebeuren, juist omdat 
niemand mag weten dat hij zo belust 
is op seks. Vandaar dat hij daar zit 
in zijn witte jas, ogenschijnlijk 
observerend kijkend naar het model 
Wilma Javor. Ondertussen voedt hij 
zich met haar seksuele uitstraling, 
wat voor hem zijn inspiratie is.

Zelfs zijn abstracte weergaven van 
vrouwelijke lichamen bevatten deze 
seksuele uitstraling, zoals ‘Witte en 
blauwe torso’, maar ook de naak-
ten ‘Blue nude with hair in the 
wind’, ‘Blue Nude’ en ‘Standing 
Blue Nude’ uit 1952 zijn gouaches 
op papier en uit papier geknipt. Zij 
hebben juist door de vurige blauwe 
kleur een zeer gepassioneerde en sek-
suele uitstraling.

Beroemd worden
Intussen opent de ontplooiende 

carrière van Matisse vele deuren, 
binnen en buiten Frankrijk. Hij 
reist erg veel. Tussen 1910 en 1920 

verblijft hij kortere of langere tijd 
in München, Andalusië, Moskou, 
Berlijn, New York, Chicago, Boston, 
wederom Berlijn, Londen, Nice, 
Cagnes, London, Etretat (Noord-
Frankrijk), Parijs, Nice en weer 
Etretat. Hij werkt constant en met 
veel passie, hij tekent, schildert, 
boetseert, maar alles in dienst van 
zijn geliefde schilderkunst.
Hij reist verder, naar Marokko, 
Polynesië, zuidelijke landen zoals 
Italië en Spanje. Hij zoekt de zon en 
het licht, hij zoekt zijn droomland, 
zijn paradijs. En vaak vindt hij wel  
iets, zoals de prachtige landschap-
pen in Polynesië, waar het licht zo 
helder is en tintelend, zelfs van de 
vroege ochtend tot de late avond. 
Hij werkte hard, van vroeg tot laat, 
maar hij zat vol constante angsten, 

hij zag zichzelf niet zitten, was al-
tijd panisch. Regelmatig had hij 
een burn-out, hij kon het leven niet 
meer aan. Ook had hij regelmatig 
last van depressies. Vooral als zijn 
werk niet werd erkend, had hij daar 
veel last van. En dat op een tentoon-
stelling in Chigaco zijn schilderij 
‘Blue Nude’ werd verbrand, kon hij 
niet uitstaan.
Zelf had hij de theorie dat er geen 
onrust mocht zijn in het leven. ‘Kunst 
mag niet verontrusten of verwarring 
zaaien - ze moet evenwichtig zijn, 
puur, rustgevend.’ Hij geeft toe dat 
hij ‘onrust en innerlijke kwellingen 
voor zichzelf probeert te houden om 
in zijn werk niets dan schoonheid 
van de wereld en het plezier in het 
schilderen te kunnen leggen.’ Zijn 
vioolspel, zijn twee katten en zijn 

1939, Matisse in witte doktersjas en zijn model Wilma Javor 
in het atelier aan de Rue des Plantes
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duiven gaven hem de mogelijkheid 
om zijn weemoed en droefheid over 
het leven, dat hem niet gaf wat hij 
wilde, toch te uiten. Hij leefde alleen 
voor zijn kunst, verder interesseerde 
hem niets.
Zijn beroemdheid gaf hem wel ge-
noegen, maar er was ook heel veel 
aversie tegen zijn werken, vooral 
de vrouwelijke naakten brachten 
behoorlijk wat opmerkingen te-
weeg. Zijn eerste tentoonstelling in 
de ‘Salon d’Automne’ in Parijs ver-

oorzaakte een groot schandaal. Het 
gelach in de zaal waar zijn werken 
tentoongesteld waren was niet van 
de lucht. Dit soort dingen waren 
fnuikend voor Matisse.

Een solitair artist
Velen koppelen Matisse aan 

de kunststroming ‘Les Fauves’ (‘de 
Wilde Beesten’) maar zelf is hij daar 

niet zo op geprikt. Het is ook zo 
dat Matisse een enorm groot oeuvre 
heeft met zoveel verschillende soor-
ten kunstuitingen, dat het moeilijk 
is om hem in te delen in één be-
paalde school, stijl of stroming. Hij 
was ook wars van theorieën, hij ver-
trouwde die niet, ook al schreef hij 
ze zelf. Maar al te vaak veranderde 
hij dan van mening of inzicht om 
vervolgens een nieuwe artistieke weg 
in te slaan.
Matisse is altijd een eenling geweest, 

vooral omdat hij zich helemaal van 
de wereld afzonderde. Deze wereld 
beviel hem niet, hij was liever bezig 
met zijn schilderstukken, waarin hij 
zijn eigen wereld kon creëren zoals 
hij het wilde. Matisse maakte twee 
oorlogen mee, maar hij distantieerde 
zich ervan. Hij wilde er niets mee 
te maken hebben. Oorlog was niet 
kalm en vredig, daarom bestond het 

voor hem niet, evenmin als poli-
tiek. Hij leefde afgezonderd en ver 
van het werelds gedruis. Dat botste 
natuurlijk hevig, maar daar lette 
Matisse niet op.

Deze botsing tussen de wereld zo-
als hij is en die van Matisse is heel 
duidelijk te zien in het schilderij ‘La 
danse (I)’. Daarin schildert hij zijn 
waandroom over het leven en hoe 
het is in de werkelijkheid. De hang 
naar het hogere is te zien in de dans, 

die als het ware bijna buiten het 
schilderij plaatsvindt. De menselijke 
figuren die dansen willen omhoog, 
maar ze zijn te log en te veel onder-
hevig aan de zwaartekracht, ze kun-
nen wel springen, maar ze kunnen 
niet raken aan het absoluut verheve-
ne. De beweging naar het hogere is 
er wel, maar het is niet te realiseren 
in het menselijke bestaan.

La Danse (I), olieverf op linnen, 259,7 x 390,1 cm, 
Museum of Modern Art, New York City

De menselijke figuren 
die dansen willen 
omhoog, maar ze 
zijn te log en te veel 
onderhevig aan de 
zwaartekracht, ze 
kunnen wel springen, 
maar ze kunnen niet 
raken aan het absoluut 
verhevene. 
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Toch vindt hijzelf wel een lijn in 
zijn werk, die overeenkomt met zijn 
theorie over het weglaten. Over een 
schilderij dat hij 20 jaar eerder had 
geschilderd, merkte hij op: ‘In feite 
heb ik daarna niets anders gedaan 
dan dit idee [van evenwicht] verder 
uitwerken, je hebt maar één idee, 
weet u, daarmee word je geboren en 
je hele leven lang werk je die idee fixe 
verder uit, brengt haar tot leven.’
Het getuigt wel van een zeker inzicht 
dat Matisse heeft in hoe hijzelf is 
en de mens in het algemeen: een 
mens is niet zo bijster origineel en 
niet werkelijk creatief. Hij werkt 
met één idee, waar hij aan vast 
zit en dat werkt hij uit tot in het 
extreme. Er is niet iets wat werkelijk 
anders is, hoogstens zijn manier van 
schilderen. Echter, de idee is altijd 
hetzelfde.

Kleur en vorm
In feite is Matisse heel zijn 

kunstenaarsleven maar met twee 
dingen bezig: met kleur en vorm. 
In zijn werk is dan ook een zekere 
voortgang waar te nemen van waar-
neembare volle vormen met veel de-
tails naar een meer vereenvoudigde 
vorm, meer abstract. Zeker als hij 
ziek wordt in 1941 nemen kleur en 
vorm steeds meer plaats in. Dat is 
wat Matisse wil uitbeelden. Hij zegt 
dat hij altijd zoekt naar de vorm die 
is gereduceerd tot zijn pure wezen, 
zodat die in zijn eigenlijke vorm kan 
bestaan, in welke omgeving dan ook. 
En daarbij: vorm en kleur versmel-
ten niet, ze bestaan gelijktijdig naast 
elkaar. Dat is wat Matisse beleeft in 
zijn werk, zo ziet hij zijn schilderij-
en. Wat hij precies met pure wezen 
bedoelt, is de vraag. Want een mens 
als Matisse, die geen puur wezen is 
en geen puur lichaam heeft, kan ei-

genlijk niets over puurheid zeggen. 
Het is zijn eigen idee over puurheid 
waar hij mee werkt en dat is slechts 
een verzinsel van zijn mentaal.
In feite is Matisse op zoek naar 
essentie, naar het wezen van alles 
dat leeft. Hij zoekt het echter in een 
uiterlijke vorm, in een kunstwerk. 
Hij zal aan de oppervlakte nooit de 
essentie vinden, omdat de uiterlijke 
dingen slechts een waanidee zijn, 
een fictie, een verzinsel, een niet 
bestaande gedachte.

In de jaren 1930 is Matisse bezig 
met het maken van een muurschil-
dering, ‘La danse’, in een gebouw 
in Pittsburgh, Amerika. De elegante 
voorstelling had hij al in vroegere 
werken geschilderd, als eerste als 
onderdeel van een tafereel in ‘De le-
vensvreugde’ uit 1905-1906 en later 
in 1909 als op zichzelf staande com-
positie. Om zijn compositie vorm 
te geven gebruikt hij nu een nieuwe 
techniek: hij knipt de vormen uit ge-
kleurd papier en schuift net zo lang 
met de gekleurde vormen tot ze hun 
juiste plaats hebben gevonden. Het 
is een praktisch en leuk hulpmiddel 
om tot de gewenste harmonieuze 
compositie te komen op de hoge 
plafonds van het gebouw. Dat is ook 
typisch iets voor Matisse: altijd weet 
hij een manier te vinden om moei-
lijkheden in zijn schilderkunst te 
overkomen. Juist die drempels lijken 
een stimulans te zijn in zijn werk als 
kunstenaar.
Later zou deze knipmethode een 
heel eigen leven gaan leiden en 
zorgen voor een nieuwe revolutie 
in de kunstgeschiedenis. Maar het 
sterk naar voren komen van deze 
knipkunst bewerkstelligt vooral 
een omwenteling in zijn eigen 
leven.

Lichamelijke ongemakken
In 1941 wordt bij Matisse 

darm kanker geconstateerd. Hij 
krijgt een stoma en moet het groot-
ste deel van zijn leven in bed of in 
een rolstoel door gaan brengen. Zijn 
arts gaf hem nog zes maanden te 
leven, maar hij kreeg nog 14 jaren, 
waarin hij een tweede leven begon, 
volgens zijn eigen zeggen ging hij nu 
genieten van het leven. Hij was net 
gescheiden van Amélie, zijn vrouw 
gedurende 40 jaren. Zij was zijn stut 
en steun, waaraan hij zich voedde en 
die hem inspireerde. Zijn verpleeg-
ster Monique Bourgeois wordt nu 
zijn model. Hij heeft enorme de-
pressies en ‘s nachts gilt hij het uit 

van afgrijzen. Zij weet hem te kal-
meren. Deze angstdromen heeft hij 
al sinds 1910, maar ze verergeren.
Bracht zijn blindedarmontsteking in 
1890 hem tot het schilderen, deze 
operatie brengt weer nieuwe moge-
lijkheden, waardoor zijn werk een 
andere richting op gaat. Aangezien 
Matisse wederom aan zijn bed is 
gekluisterd en in eerste instantie 
enkel liggend kan werken, brengt 
hij de techniek van een decennia er-
voor tot nieuw leven. Hij laat stuk-
ken papier in een gewenste kleur 
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schilderen en knipt met een schaar 
in deze kleurvellen. Het zijn de be-
roemde gouacheknipsels, de goua-
ches découpés. Hij beeldhouwt als 
het ware. Tenminste, dat is zijn be-
leving. Hij zegt: ‘In de levende kleur 
te knippen doet me denken aan het 
directe hakken van de beeldhouwer.’ 
Hij ontleent zijn inspiratie aan het 
circus, sprookjes en zijn reizen naar 
de zeeën van Polynesië, de eilanden-
groep in de Stille Oceaan.
Heel knap wordt zijn ‘Witte torso 
en blauwe torso’ uit 1944 gevonden, 
dat in het boek Jazz verschijnt. Het 
is Matisse gelukt om met een enkele 
knip van een schaar met een enkel-
voudige lijn een torso te scheppen, 
dat levend staat afgebeeld in een ge-
kleurd vlak.
Beroemd zijn de ‘anemonen’ in ‘La 
gerbe’ (het boeket) uit 1953, die 
kleurrijk en levendig op het witte 
vlak zijn verdeeld, en zo, dat ze als 
het ware waaieren in het water van 
de zee. 

Matisse is dan aan het einde geko-
men van zijn veelkleurige leven. 
Hij overlijdt op 3 november 1954 
in Nice, waar hij wordt begraven 
op het kerkhof van Nice-Cimiez. 
Na vier jaar wordt ook zijn vrouw 
Amélie in het graf bijgezet. Zo zijn 
zij dan toch nog samengekomen in 
een graf.

De gouaches découpés
Dit schilderen met de schaar 

zoals Matisse deed, werd erg be-
wonderd door kunstminnaars. Wat 
is er echter in werkelijkheid aan de 
hand? Want de gouaches découpés 
zijn de sleutel tot het leven van 
Matisse.
Een leven met een aaneenrijging 
van moeilijkheden.

Alles op een rijtje gezet:
•  1890 blindedarmontsteking;
•   Vanaf 1910 zware moeilijkhe-

den, veel depressies, angsten, 
zelfonderschatting, burn-outs;

•   In het gezin altijd veel geruzie, 
zodat Matisse heel solitair ging 
leven;

•   Nachtmerries waarbij hij het gil-
len niet kon inhouden;

•   Hij zonderde zich totaal af van 
de wereld, waardoor hij depres-
sief werd;

•   Hij had geen enkele voeling met 
de maatschappij, hij leefde in 
zijn eigen wereldje van vrijwillige 
gevangenschap;

•   Veel chaos in zijn leven, veel pa-
niek, veel haast;

•   Veel traumatische ervaringen 
doordat hij zich niet erkend 
voelde als schilder;

•   Hij vond de gehele wereld ver-
dacht, hij vertrouwde niemand, 
dit kenmerkte hem al vanaf de 
tijd (1902) dat hij alles verloor, 
geld, huis en goederen;

•   1941 darmkanker en stoma, hij 
wordt bedlegerig en zit in een 
rolstoel. Hij had toen ook heel 
veel last van hevige maagpijnen;

•   1954 Overleden aan een hartin-
farct.

Wat zegt zo’n lijst van onaange-
naamheden over Matisse zelf? Wat 
vertellen de gouaches découpés over 
hem? Want het knippen is niet iets 
wat zomaar gebeurt, het zegt iets 
over hoe Henri Matisse leefde. Zoals 
iemand leeft, zo is zijn lichaam. En 
Henri had een zeer angstig, gekweld, 
chaotisch, paniekerig lichaam dat 
hunkerde naar iets anders. Naar de 
zon, de zee, het kalme, de luxe, de 
dans, de mooie dingen. Het lelijke 
bande hij uit zijn leven, dat mocht 

niet bestaan. De ziekten waaraan hij 
leed, hebben dan ook heel veel met 
zijn wijze van leven te maken.

Het begon al met knippen toen hij 
wilde schilderen met weglating van 
alles wat overbodig was. Dat was het 
begin van het knippen en het begin 
van de kanker waaraan hij later bleek 
te lijden. 
Echter, het meest frappante is dat het 
darmkanker was waar hij aan leed. 
In de lilaca is uit onderzoek gebleken 
dat de darmen heel veel te maken 
hebben met seks. De peristaltische 
bewegingen van de darm stimuleren 
seks enorm. Verder heeft kanker heel 
veel te maken met knippen. Niet 
voor niets heeft kanker de kreeft 
als symbool, de kreeft met zijn 
vlijmscherpe knipscharen.
Wat zeggen de gouaches découpés 
over de kanker van Matisse?
Alleen dat hij met zijn kreeften-
bewustzijn, dat hij al heel lang in 
zijn subtiele lichaam had zitten als 
een overmatig knippend bewustzijn, 
aan de oppervlakte verder ging met 
knippen. Zijn lichaam werd ver-
knipt met kreeftenscharen, zoals hij 
aan de oppervlakte papier verknipte 
tot onderdelen van zijn knipschilde-
rijen. Hij stimuleerde dus de kanker 
in zijn lichaam op deze manier. Dit 
lijkt absurd, maar het is zoals het 
zich voordoet in de werkelijkheid 
waarvan hijzelf niet op de hoogte 
was. 
Hoe kon dit alles zo gebeuren? 
Matisse leefde in een voortdurende 
tweespalt. Hij hield van de wereld, hij 
hield van het leven, maar het mocht 
niet zijn zoals het was. Hij wilde al-
tijd de wereld veranderen, hij wilde 
zelf niet zijn zoals hij was, zijn fami-
lie mocht niet zijn zoals ze was en 
zijn kunst was nooit wat het moest 
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zijn. Ook het feit, dat zijn vrouwelij-
ke naakten vaak de lachlust opwek-
ten zat hem niet lekker. Dit droeg bij 
tot grote angsten in zijn leven, angst 
voor miskenning, angst voor paniek, 
angst voor iedereen om zich heen, 
omdat hij niemand vertrouwde. Dit 
alles zorgde in zijn lichaam voor een 
constante spanning, die graag door 
negatieve elementen in de kosmos 
worden gebruikt om zijn lichaam 
kapot te maken. Matisse leefde in 
een bewustzijnsillusie, waarin hij de 
genadeloze tiran was naar anderen, 
maar ook naar zichzelf toe. Hij legde 
zich regels op om zijn kunst te ver-
volmaken, maar hij redde het nooit. 

Alleen met zijn knipsels was hij heel 
tevreden, helaas. Want het knippen 
werd uiteindelijk zijn ondergang. 
Het was de druppel die de emmer 
deed overlopen.
In zijn vroege periode knipte hij in 
zijn subtiel fysieke lichaam ook al 
met de kreeft. Dit is heel duidelijk te 
zien in het beeld van ‘The Slave’, die 
hij eerst gemaakt had mét armen, 
maar waarbij hij later besloot dat 
hij toch de armen er af moest halen. 
Het uiteindelijke beeld heeft slechts 
armstompjes. Dit beeld wordt ook 
wel ‘The Serf ’ genoemd. Het is ge-
maakt in de jaren 1900-1903. Ook 
‘The standing Blue Nude’ heeft af-

geknotte armen. Dit werk stamt uit 
1952. Dat omvat een lange periode 
van knippen met de kreeftenscha-
ren, meer dan 50 jaar
Omdat Matisse een leven leeft vol 
onbewuste onwetendheid, kun-
nen deze negatieve elementen rus-
tig hun gang gaan. Matisse richt 
zich op het hogere, dus kunnen zij 
in de onbewuste regionen van het 
lichaam kalm afwachten tot het 
lichaam het begeeft door de con-
stante hoge spanningen. Deze span-
ningen zijn de oorzaak van kanker, 
van een extreme deling van de cel-
len, vanuit de angst om niet te kun-
nen overleven.

La Gerbe (Het boeket), 1953, ontwerp voor muurkeramiek in Los Angeles, 294x350cm
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Als negatieve krachten daarin ook 
meewerken, is het lot van zo’n li-
chaam snel beslist. Het krijgt kanker 
en kan niet goed meer functioneren.

Dat Matisse specifiek darmkanker 
krijgt is ook niet vreemd in het 
licht van zijn leven. Zijn seksuele 

behoeften zijn altijd onderdrukt 
geweest door hem. Seks is van een 
lage rangorde, hij zocht het hogere. 
Zo heeft hij zijn seksuele neigingen 
altijd onderdrukt, wat ook 
spanningen geeft. Hij verlustigde 
zich in zijn modellen, die hij 
schilderde. Daarin beleefde hij het 
hoogste genot, een genot dat hij niet 
liet merken. Want Matisse hield zich 
niet bezig met deze lagere behoeften. 

Ondertussen was de seks er altijd, 
te zien in al zijn werken. Of het nu 
om naakte of geklede vrouwen ging, 
of het nu om abstracte vormen ging 
of gereduceerde vormen, altijd was 
het er. Zelfs zijn schilderingen van 
zeeën en stranden, landschappen 
en stillevens stralen deze seksuele 
vibratie uit. De nachtmerries 
maakten het er ook niet beter op, 
daarin waren de negatieve krachten 
altijd bezig hem te verschrikken, 
hem de keel dicht te knijpen, hem 
te kwellen.
Uiteindelijk kon zijn hart deze 
spanningen niet meer verdragen en 
hij sterft aan een hartinfarct.

Samenvatting
Matisse gaat voor de mens de 

geschiedenis in als de veelzijdige 
kunstenaar van kleur en vorm, die 
op een heel eigen wijze gestalte 
heeft proberen te geven aan zijn 
artistieke dromen over eenvoud, 
seks en kracht. Zijn verlangen 
daarnaar was altijd present in zijn 

werken.
Het leven van Matisse stond 
helemaal in het teken van 
de kunst. De kunst, die een 
dekmantel was voor zijn 
grote ongenoegen over 
het leven. Een leven dat 

zich afspeelde in een keurslijf, in een 
enge gevangenis van eigengemaakte 
regels. Een leven vol spanningen 
en naar aanleiding daarvan ook 
ongemakken, die juist de weg 
bleken te zijn om uit te drukken 
wat hij van zijn leven had gemaakt: 
kreeftenscharen die de weg waren 
naar zijn vernietiging. Zelf was hij 
trots op de nieuwe mogelijkheden 
om zich uit te drukken in knipwerk. 
Was hij bewust geweest, dan had hij 
kunnen zien dat zijn knipkunst alles 
vertelde over zijn darmkanker.
Blijvend is de herinnering aan Henri 
Matisse in de vorm van ontelbare 
ogenschijnlijk fleurige kunstwerken 
vol zon en licht. Want het oog van 
de mens dat niet ziet, ervaart zijn 
werken als zodanig.

Zijn leven zelf was niet fleurig, niet 
zonnig en zelfs niet melodieus, 
al speelde hij graag viool. In zijn 
werken is te zien hoe hij zichzelf 
bedroog, hoe hij niet wilde weten 
hoe het leven was. Hoe hij alles 
ontvluchtte wat niet strookte met 
zijn benauwde en enge idee over het 
schone en het lichte, het zonnige en 
het harmonieuze, over het kalme en 
het serene.

The Serve, mannentorso met afgeknotte armen
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Het boksen is een tactische 
vechtsport. Er zijn niet zo 
heel veel mensen die er 
mee bezig zijn, zeker niet 
in Nederland. Het blijft 
voor veel mensen dan ook 
een vrij onbekende sport, 
waar heel verschillend 
over wordt gedacht. De 
één vindt het een agres-
sieve sport, de ander vindt 
zo’n krachtmeting, meestal 
tussen twee mannen, ge-
weldig. Sinds 1980 wordt 
boksen ook door vrouwen 
beoefend.

Boksen, de sport
Boksen is niet ieders stijl. Er 

wordt een behoorlijke lichamelijke 
conditie vereist, maar ook veel incas-
seringsvermogen wat betreft menta-
liteit. Slappe figuren redden het niet 
in deze tak van sport. Er zijn enkele 
dingen die je in feite al een beetje 
moet hebben en die gedurende de 
bokstraining steeds verder kunnen 
worden uitgebouwd.
Wat is er zoal nodig? Een van de 
dingen is ringinzicht. Dat wil zeg-
gen dat men zich vrij in de ring kan 
bewegen en ook weet hoe het opper-
vlak van de ring zo goed mogelijk 
kan worden benut om vrij in het ge-
vecht bezig te zijn. Dan is er een op-

timale coördinatie van voeten, ogen 
en handen nodig. Alle delen van het 
lichaam volgen dan soepel de men-
tale of vitale gedachtenlijn van de 
bokser. Er mag geen aarzeling zijn; 
heel doelgericht moet het lichaam 
deze gedachtenimpulsen volgen. En 
verder is de conditie van het lichaam 
van het grootste belang. Iemand die 
na de eerste de beste klap tollend 
rondloopt in de ring zal het niet ver 
schoppen. Een groot incasserings-
vermogen is dus onmisbaar. Of dit 
nu fysiek is of qua instelling, allebei 
moet het breed aanwezig zijn.

Want er zijn in deze sport nu een-
maal twee tegenstanders die probe-
ren punten te scoren door elkaar zo 
goed mogelijk te raken juist op tref-

vlakken op het lichaam, waardoor 
men uitgeput raakt of verzwakt.

De knock-out is daarbij een moge-
lijkheid om de ander te overwinnen. 
Iemand knock-out slaan door mid-
del van enkele goed rakende stoten 
of door een snelle opeenvolging van 
stoten zijn een paar methoden, maar 
het kan ook door een enkele stoot, 
ook wel een directe stoot genoemd. 
Dat is de rake klap die ook kan ge-
beuren door de opstoot, of de hoek. 
De meeste boksers hebben daar hun 
eigen specialiteit in ontwikkeld. Het 
gevecht kan ook worden beëindigd 
door de handdoek in de ring te gooi-
en. De scheidsrechter heeft tevens de 
mogelijkheid het gevecht stop te zet-
ten.

Tekst: sportredactie

In de boksring
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Verder zijn nog zowel kracht als 
snelheid nodig om te kunnen over-
winnen op de ander. Want op die 
manier kan men de tegenstander 
snel of hard raken door zo nodig 
dwars door zijn verdediging heen 
te slaan. Over het algemeen wordt 
meer op snelheid en beweeglijk-
heid getraind dan op kracht en 

sterkte. Daarmee kan grote winst 
worden geboekt op de tegenstander. 
Ook de grootte van een persoon is 
niet een factor die altijd duidt op 
winst.

Verder is het duidelijk in de boks-
sport dat je niet tegen iemand bokst, 
maar met iemand. Ook moet je de 
ander niet gebruiken als levende 
stootzak. Boksen is niet alleen een 
lichamelijke strijd, het is vooral een 
kwestie van volharding en inzicht in 
situaties.
Een gulden regel is vaak ook: sla niet 
hard, maar wees snel en behendig.

Een heel gamma van zaken die door 
regelmatige training kunnen worden 
verworven.

Durven boksen
Veel mensen houden niet van 

boksen. Zij vinden het een agres-
sieve sport. Toch heeft de bokssport 

wel de nodige zaken in zich die het 
bekijken waard zijn. Want bok-
sen is een uiting van de gesteld-
heid van een mens. Boksen is je 
durven meten met een tegen-
stander. Boksen is ook durven 
stoten; boksen is altijd de kaar-
ten zetten op de overwinning. 
De nederlaag is voor een 

bokser nooit aan de orde. 
Overwinnen is zijn 

doel.

Vanuit een oogpunt van 
de ontwikkeling van de 
materie is dit een zeer 

interessant aspect. Want 
ook daar moet men altijd gericht 

blijven op de overwinning, een ne-
derlaag is nooit aan de orde. Er zijn 
wel nederlagen, die zijn er voor de 
bokser ook. Maar altijd gloort er 
weer een nieuwe dag, waarin de te-
genstanders geveld kunnen worden 
met behulp van de lila energie. Het 
boksen op zich, op de juiste manier 
gedaan, is dus een manier om vol-
hardend en onverzettelijk door te 
gaan, wat er ook gebeurt. Die hou-
ding en dat inzicht is het meest inte-
ressante van de bokssport.
Ondanks tegenslagen en verwon-
dingen blijven doorgaan, tot het 
bittere of gelukzalige einde van de 

wedstrijd. Dat is de houding van de 
ware strijder en bokser. En daarna 
weer gewoon opnieuw beginnen, je 
trainen voor de volgende strijd.

Hoe ziet een bokswedstrijd 
eruit?

Om te beginnen zijn er een aantal 
vastgestelde ronden die allen een 
aantal minuten tellen. Dit aantal 
minuten hangt af van het type wed-
strijd. Er zijn amateurwedstrijden, 
professional-wedstrijden of kampi-
oenschapswedstrijden.
In de ring, meestal vierkant en met 
dikke touwen afgezet, is altijd een 
scheidsrechter aanwezig naast de 
boksers. Deze kijkt nauwlettend toe 
of alles volgens het reglement ver-
loopt. Hij beslist ook of de boksers 
nog in staat zijn de strijd voort te 
zetten. De winnaar is diegene, die de 
ander K.O. slaat of de meeste pun-
ten verzamelt. Ook kan de tegen-
stander opgeven door zijn handdoek 
in de ring te werpen. Een technische 
knock-out is ook een mogelijkheid.

Er zijn heel veel categorieën en klas-
sen in het mannen- en vrouwenbok-
sen. Dit loopt van lichtvlieggewicht 
tot 48 kilogram tot superzwaar-
gewicht van 91 kilogram of meer. 
Iedere gewichtsklasse heeft weer zijn 
eigen kampioen.
In de ring zijn vier hoeken. Twee er-
van zijn wit dus neutraal, de andere 
twee zijn blauw en rood. Daarin 
worden tussen de ronden door de 
boksers ontvangen voor verzor-
ging. In die blauwe en rode hoek is 
meestal aanwezig: een emmer water, 
een fles water of soms ook een bak 
met hars. De verzorger is alleen in 
de ring tussen de ronden in. Als er 
gestreden wordt, bevindt hij zich 
buiten de ring.
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De verzorger is er dus altijd voor de 
bokser die verwikkeld is in het ge-
vecht. Zo is het ook met de lila ener-
gie, die is altijd aanwezig, hoe dan 
ook, om de strijder verder te helpen 
op zijn ontwikkelingsweg.

Uitrusting van de boksers
Er zijn verschillende zaken 

verplicht om te dragen, zeker tijdens 
officiële wedstrijden. Om te begin-
nen zijn daar de handschoenen, heel 
belangrijke attributen van iedere 
bokser. Zonder handschoenen kan 
hij niets doen. Er worden tijdens 
de wedstrijden vaak handschoenen 
met veters gedragen. Deze heb-
ben het voordeel dat iedere hand-
schoen goed op zijn plaats blijft 
zitten. Deze handschoenen hebben 
een gewicht van meer dan een half 
pond, dus ze zijn behoorlijk zwaar. 
Trainingshandschoenen zijn vaak 
veel zwaarder, tot bijna een halve 
kilogram.
Schaambeschermer of tokkel is ook 
verplicht om te dragen. Ook de rest 
van de kleding moet voldoen aan de 
regels die daar voor zijn. De bokser 
is verplicht een bitje in te doen om 
zijn kaken en tanden te beschermen. 
Bandages voor de polsen en handen 
zijn niet verplicht maar worden wel 
sterk aangeraden. Zij beschermen 
gewrichten en botjes vooral van han-
den en polsen.

In de hele ontwikkeling van de ma-
terie zijn er ook bepaalde regels waar 
men zich aan kan houden om zo snel 
mogelijk verder te komen met zich-
zelf en het lila. Die uitrusting omvat 
vooral de lichtformaties en het aan-
leren van een houding waarbij men 
vertrouwt op de begeleider, het lila. 
Zoals de bokser helemaal vertrouwt 
op zijn trainer en verzorger.

Damesboksen
Sinds 1980 kunnen dames of-

ficieel opgenomen worden als lid van 
de boksbond. Pas in 1990 werd be-
sproken of dames ook konden bok-
sen op wedstrijdniveau. Dit was nog 
niet altijd duidelijk. Muhammad 
Ali, de beroemde Amerikaanse bok-
ser zei zeer stellig: „Vrouwen zijn 
niet geschikt om te boksen. Hun 
borst kan daar niet tegen.” Hij was 
dan sterk tegen op het boksen van 
vrouwen. Toch heeft dit meer en 
meer ingang gevonden. Zo konden 
vanaf 1993 vrouwen wedstrijden 
boksen.
Pioniers op dit gebied waren Mirjam 
Steinbuch, Guusje van Mourik en 
Sandra de Vries.
Rond 2005 werd damesboksen geïn-
tegreerd in de Technische Raad van 
de Nederlandse Boks Bond, NBB. 
Deze is opgericht op 8 februari 
1911 en viert zodoende dit jaar haar 
100-jarig bestaan. Naast deze ver-
eniging is er nog de Vereniging voor 
Prof Boksen Nederland, de VPBN.
Nu is het Europees Kampioenschap 
en het Wereldkampioenschap voor 
vrouwen al jaren een feit. Alleen het 
Olympische damesboksen is nog 
steeds niet zo van de grond geko-
men. Er zijn ook geen vrouwen te 
vinden in de boksport die van enig 
Europees of wereldformaat zijn. De 
vrouwenbokssport is ook niet zo 
bekend. Noch veel vrouwen noch 
veel mannen lopen er warm voor. 
Mannen vinden boksen trouwens 
over het algemeen ook geen sport 
voor vrouwen. Ze kijken er alleen 
naar voor de sensatie. Om vrouwen 
te zien vechten op hun eigen wijze 
is voor mannen vaak lachwekkend. 
Het geeft mannen even de gelegen-
heid zich te onttrekken aan het feit, 
dat eigenlijk de vrouw altijd de baas 

is, al wordt er gedaan alsof het an-
dersom is.
In de ontwikkeling van de materie 
bestaat er geen onderscheid tussen 
mannen en vrouwen. De psyche laat 
zich weliswaar in een vrouwelijk of 
mannelijke lichaam vervoeren, maar 
hij is zelf tweeslachtig. Er is zodoen-
de ook geen sprake van emancipatie 
maar wel van een uniek individu.

Bekende namen in de boks-
wereld

Muhammad Ali en Joe Frazier, hiel-
den verschillende gevechten met 
elkaar, die veel sensatie in zich droe-
gen. Mensen bleven er zelfs ’s nachts 
voor op om ze op tv te zien.
Bep van Klaveren was een bekende 
Nederlandse bokser, samen met 
Rudi Koopmans, Rudie Lubbers 
en Arnold van der Lijden. Regilio 
Tuur is een Surinamer die later in 
Nederland en New York woonde.
Mike Tyson werd vooral bekend 
door zijn vele agressieve bokspartij-
en, waarbij hij zelfs het oor van een 
tegenstander afbeet. Hij zat regelma-
tig in de gevangenis wegens geweld-
pleging.
In Duitsland is Henry Maske jaren-
lang op handen gedragen. Ook Axel 
Schulz vierde vooral in zijn jongere 
jaren in Duitsland triomfen, even-
als Graciano Rocchigiani, ook wel 
‘Rocky’ genoemd.
In de Oekraïne waren er twee broers, 
Wladimir en Vitaly Klitschko die 
beiden triomfen vierden in de boks-
wereld.
Deze mannen zijn allemaal stevige 
knapen, die ieder hun eigen manier 
van boksen hebben. Ieder doet de 
gevechten op zijn eigen individuele 
manier. Zoals diegene die een ont-
wikkeling van materie probeert te 
doen, dit ook altijd op zijn eigen 
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wijze doet. Want er is geen enkel 
mens hetzelfde, ook niet de bokser.
Ieder brengt zijn eigen bagage mee, 
waarin zowel de sterkten als de 
zwakten zijn verborgen.

Agressie
Veel mensen kunnen de boks-

sport niet appreciëren, omdat ze dit 
te ruig en te agressief vinden. Ze 
kunnen niet tegen bloed, ze vinden 
dat stoten en slaan en elkaar de pan 
in hakken niet mooi en niet elegant 

en niet passend voor een mens.
Er zijn mensen die vinden dat het 
gevecht voor sommige boksers een 
uitlaatklep is voor agressie. Anderen 
vinden weer dat het juist de agressie 
vermeerdert. In het algemeen is wel 
gebleken, dat agressieve boksers hun 

agressie niet ontladen in een flinke 
bokspartij.
Dat is in feite ook onmogelijk. Want 
agressie zit ingebakken in de cel-
len en moleculen van het lichaam. 
Agressie is geen karaktereigenschap 
zoals dit wel eens wordt aangeduid. 
Het zit in heel het pakket van een 
menselijk lichaam en het kan niet 
zomaar even bij gelegenheid worden 
ontladen.
Daarmee komt een heel ander aspect 
aan de orde. Want wat betekent het 

voor een persoon om zo agressief te 
zijn? Heeft dat nog een speciale be-
tekenis?
Agressie is een eigenschap van de ma-
terie van het lichaam. Het lichaam is 
een pakket dat speciaal is uitgezocht 
door de persoon, het individu, om 

mee te oefenen in een wereld van 
materie. Er zijn agressieve planten, 
dieren en mensen. Deze personen 
hebben er plezier in om alle eigen-
schappen van agressieve materie te 
leren kennen. Dat is voor hen een 
onderdeel van het gehele evolutieve 
proces dat zij doormaken. Een plant 
die agressief is van aard leert in zijn 
bestaan aan de oppervlakte hoe 
agressie werkt en zo geldt dit ook 
voor het dier. In ieder stadium van 
zijn evolutie kiest hij weer een ander 
aspect van de materie wat hij bestu-
deert. Daaruit volgt, dat een agres-
sief mens als persoon zelf kiest voor 
een lichaamspakket wat dit extra 
hevig in zich draagt. Als hij dit wil, 
kan hij daar mee verder komen in 
de ontwikkeling van zijn lichaams-
materie. Omdat dit echter nog geen 
gemeengoed is, zal bijvoorbeeld een 
agressieve bokser wel ervaringen op-
doen met agressie en de uitwerkin-
gen daarvan op anderen, maar deze 
zijn zo miniem dat ze maar weinig 
bijdragen aan het evolutieproces van 
die persoon.
Om werkelijk inzicht en profijt te 
hebben van zijn inspanningen zal 
iemand bewust de ontwikkeling van 
de materie ter hand moeten nemen. 
Dan pas kunnen de agressieve me-
chanismen van moleculen en cellen 
ontrafeld worden.

Boksers die geschiedenis 
maakten

Er zijn in veel landen bokstradities. 
Toch zijn er maar weinigen die wer-
kelijk wereldberoemd zijn gewor-
den. De beroemdste bokser aller 
tijden was Cassius Marcellus Clay, 
later omgedoopt tot Muhammad 
Ali. De bokswedstrijden waarin hij 
meedeed werden door miljoenen 
mensen bekeken, ook als ze midden 

Muhammad Ali is echter wel een zeer agressief 
en kwaadaardig bokser.

Hij vecht helemaal vanuit zijn 
vitaal mentaal materiële lichaam met 
een wespenbewustzijn.
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in de nacht werden uitgezonden. Er 
werd ook over gesproken. Bij geen 
andere bokser is dit ooit op die ma-
nier het geval geweest. Joe Frazier 
was ook beroemd, maar meer omdat 
hij de strijd met Ali durfde aangaan 
tot drie keer toe. Veel boksers zijn al-
leen in eigen land beroemd geweest.
Enkelen van hen zijn interessant 
vooral om te zien welke stijl van bok-
sen zij zich eigen hebben gemaakt.

Muhammad Ali
Hij werd geboren als Cassius 

Marcellus Clay op 17 januari 1942. 
Later, toen hij zich bekeerde tot de 
Nation of Islam veranderde hij zijn 
naam in Muhammad Ali. Weer later 
bekeerde hij zich tot de hoofdstro-
ming binnen de Islam: het soen-
nisme. Hij wordt door velen als de 
beste zwaargewicht bokser ooit be-
schouwd. Hij noemde zichzelf ook 
‘De beste bokser aller tijden’ ofwel 
‘The Greatest Of All Times’, de 
GOAT. Tijdens zijn bokscarrière was 
hij wel behoorlijk over het paard ge-
tild en arrogant. Zijn uitroepen over 
hoe goed hij wel was waren overal 
bekend: ‘Ik ben de beste, ik heb de 
wereld versteld doen staan.’ Of, al 
dansend in de boksring riep hij naar 
zijn tegenstander: „Ik dans als een 
vlinder, ik ben de beste.”

Het neemt niet weg dat Ali inder-
daad een groot bokser was. Hij dans-
te ook als een vlinder in de boksring, 
zeker in aanmerking genomen dat 
hij een zwaargewicht bokser was. 
Hij leek licht als een veertje op de 
ander af te gaan, hij speelde met 
zijn rivalen. Het leek alsof hij alles 
spelenderwijs deed, als vanzelf. Zelfs 
enorme stoten komen bijna vlinder-
achtig over als Ali ze uitdeelt. Zijn 
stijl van boksen zal niet snel door 

anderen kunnen worden nagedaan. 
Het is alleen Ali die dit kan, op een 
lichtvoetige wijze een ander knock-
out slaan.

Ali is echter wel een zeer agressief 
en kwaadaardig bokser. Hij vecht 
helemaal vanuit zijn vitaal mentaal 
materiële lichaam met een wespen-
bewustzijn. Ook de Ali shuffle komt 
daaruit voort. Daarbij maakt hij met 
zijn twee voeten een zeer snelle be-
weging om de tegenstander te over-
bluffen en af te leiden. Hij gebruikte 
deze beweging ook vaak als een 
show. Hij tart zijn tegenstanders tot 
het uiterste tijdens het gevecht. Hij 
uit ook bedreigingen aan hun adres. 
Er is ook veel wreedheid in zijn 
partijen te bespeuren. Dit behoort 
echter allemaal tot de huisstijl van 
Muhammad Ali. Het is ook eigen 
aan het wespenbewustzijn waarmee 
hij bokst. Dat is er op uit om ande-
ren in een toestand van onvermogen 
en angst te brengen. Het dansen als 
een vlinder is in feite een wespen-
dans, ingegeven door het wespenbe-
wustzijn in zijn materiële lichaam.

Hij werd door Sports Illustrated 
uitgeroepen tot de Sportman van 
de Eeuw (20e eeuw). Sinds 1986 is 
hij getrouwd met Yolanda Ali, en 
uit zijn vier verschillende huwelij-
ken heeft hij 7 dochters en 2 zoons, 
waarvan één geadopteerde zoon. 
Ook heeft hij nog twee buitenechte-
lijke kinderen.
Ali heeft in totaal 61 gevechten ge-
leverd, waarvan 56 gewonnen en 5 
verloren.
Beroemd is zijn partij met Sonny 
Liston, waarvan niemand dacht dat 
hij deze zou winnen. Echter na de 
zevende ronde kwam Liston niet 
meer uit zijn hoek en Clay riep toen 

nog: „Ik ben de beste, ik heb de we-
reld versteld doen staan.”
Op 8 maart 1971 wordt het ‘Gevecht 
van de eeuw’ gevoerd tussen Ali en 
Joe Frazier, ‘Smokin’ Joe. Ali ver-
zwakte heel sterk en Frazier sloeg 
hem uiteindelijk knock-out met een 
linkse stoot die een paard geveld zou 
hebben. Joe zou ook liever honderd 
keer doodgegaan zijn dan door Ali 
te worden geveld. Hij zette alles op 
alles en met succes. Er was ook veel 
geld mee gemoeid, ieder stond voor 
2,5 miljoen dollar, het grootste be-
drag tot dan toe ooit ingezet voor 
boksers.
Dit gevecht is nog steeds wereld-
beroemd en wordt aangeduid met 
grootse woorden: ‘The greatest show 
on earth’ en ‘Battle of the Century.’
Er is nog een keer een gevecht ge-
weest met Joe Frazier op 1 oktober 
1975. De inzet was 4 miljoen dol-
lar voor Ali tegen 2 miljoen dollar 
voor Frazier. Het was een spectacu-
lair gevecht, vol wreedheid en brute 
kracht. Ze waren beiden de dood 
nabij.

Eerst viel Ali Frazier aan, maar in 
de vijfde ronde was er een keerpunt, 
doordat Frazier Ali in een hoek dreef 
en hem vol op het lichaam en het 
hoofd sloeg. Hoewel Ali voorlag 
op punten, kreeg hij het heel zwaar 
hierdoor. Het verhitte gevecht en de 
slachtersmethoden die Frazier op 
hem toepaste eisten hun tol van het 
lichaam van Ali. Maar in de elfde 
tot dertiende ronde wist Ali Frazier 
op zijn ogen en wangen te treffen. 
Het bloed stroomde overvloedig en 
Frazier was daardoor bijna blind. 
Op zijn beurt sloeg Frazier Ali op 
zijn kaak, waardoor deze brak. Na 
veertien ronden waren ze allebei 
totaal uitgeput. Voor de vijftiende 
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ronde nam de trainer van Frazier 
de beslissing om niet meer verder te 
gaan. Frazier stribbelde tegen, maar 
de trainer gaf geen krimp. Het ge-
vecht werd beëindigd. Ali staat op 
omdat hij merkt dat het gevecht 
wordt beëindigd, hij wil zijn zege 
vieren. Maar hij zakt in elkaar van 
uitputting. Frazier moet na het ge-
vecht in het ijs worden gelegd, om-
dat hij de pijn in zijn lichaam niet 
kan verdragen.
Later betuigde Ali zijn respect aan 
Frazier en werden ze vrienden voor 
het leven.
In 1981 gaat Ali met pensioen. Hij 
was verzwakt en kon al niet meer 
boksen door de ziekte van Parkinson, 
later bij hem gedefinieerd als bok-
sersdementie.
Muhammad Ali kon in zijn leven 
nauwelijks lezen of schrijven.Zo 
leefde een persoon die oefende in 
een vechtsport waarbij wreedheden 
en bruut geweld gepaard ging met 
agressie. Hoe moest zijn lichaam lij-
den onder het geweld waar hij toe 
veroordeeld was doordat zijn atoom-
structuur helemaal vol was van wes-
penbewustzijn en bruut geweld. 
Hoe moest hij afzien om overwin-
naar te blijven. Hoe moest Ali zich 
altijd weer toespreken om te blijven 
volhouden dat hij geweldig was. 
Hoe haatte hij een ieder die hem 
naar de kroon stak. Hoe kon hij pes-
ten en treiteren in de ring, iemand 
het bloed onder de nagels vandaan 
halen, als een wesp die voortdurend 
rond je hoofd zoemt en draait en die 
je niet weg kunt slaan.

Toch hoort dit alles bij de ziel, die 
kiest voor het aardse bestaan in een 
lichaam vol macht en geweldda-
digheid dat alleen het eigenbelang 
dient.

Henry Maske
Henry Maske werd op 6 janu-

ari 1964 geboren in Treuerbrietzen 
in Duitsland in de deelstaat 
Brandenburg. 
Henry is een heel populaire sportfi-
guur, ook heden ten dage is hij nog 
heel geliefd in Duitsland, ook al 
bokst hij niet meer.
Zijn bokscarrière ving pas goed aan 
toen hij in 1988 bij de Olympische 
Spelen in Seoul de Gouden Medaille 
in het middengewicht won voor 
Oost-Duitsland.
Hij was vijf keer bokskampioen voor 
dat land. Nadat de twee Duitslanden 
tot een eenheid waren gebracht ging 
hij professioneel boksen.
In de jaren 1993 tot 1996 bokste hij 
elf partijen waarbij hij zijn wereld-
titel verdedigde. Toen Henry Maske 

zijn laatste wedstrijd had aangekon-
digd in 1996 was dit een groots eve-
nement. Iedereen verwachtte dat hij 
voor het laatst zijn bijzondere boks-
stijl zou laten zien en als overwin-
naar uit de bus zou komen tegenover 
Virgil Hill. Dit gevecht zou de kroon 
op zijn carrière worden. Wie schetst 
de verbazing en ontzetting van de 
toeschouwers in de uitverkochte hal 
toen het er op begon te lijken dat 
Henry verloor. Niemand wilde het 
geloven wat hij zag. Het publiek was 
in rouw gedompeld. En Henry zelf 
huilde: ‘Der Held weint....’ werd er 
geschreven onder een foto van een 
verslagen Henry die in de ring toch 
nog zijn vuist opsteekt.

Henry had een heel speciale boks-
stijl. Hij werd dan ook wel de 

Henry Maske in 2004 (Foto Henry Maske Stiftung)
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‘Gentleman’ genoemd. Hij had to-
taal geen agressieve stijl van vechten. 
Henry vocht altijd met zijn intellect. 
Voor hem was de uitdaging om de 
tegenstander altijd de gelegenheid 
te geven zijn kunnen te tonen. De 
tegenstander mocht zijn kunnen 
aan Henry laten zien. Zo had hij 
een nogal onorthodoxe manier van 
doen in de boksring. Zijn slagen 
waren vaak verrassend, onverwacht 
en snel, hoewel zijn lichaam wat 
star oogde. Toch was hij heel rap in 
zijn aanvalstechnieken. Omdat hij 
zo intellectueel bokste, was hij een 

ware ringstrateeg. Hij liet de tegen-
stander eerst komen en liet alles vie-
ren tot aan de vijfde of zesde ronde. 
Dan had hij in de gaten wie hij voor 
zich had en begon dan toe te slaan. 
Niemand rekende daar dan meer op. 
Het aparte is dat die strategie altijd 
werkte, hoewel hij hem meestal wel 
toepaste. Het zou dan bekend kun-
nen zijn op welk moment hij zich in 
het gevecht ging mengen. Dit deed 
hij echter op een heel subtiele en bij-
na onopgemerkte manier, zodat zo-
wel de tegenstander als het publiek 
er niet meer op rekende dat hij met 

volle kracht zou aankomen en sto-
ten. Het was voor velen een genoe-
gen om deze bokspartijen te kunnen 
zien. Heel Duitsland lag dan ook 
aan zijn voeten.
Zijn duidelijke mentale aanpak van 
het boksen geeft ook aan dat Henry 
zeer gedisciplineerd bokste. Hij 
won ook liever op punten dan door 
knock-out.
Henry wist ook zijn muziek heel 
goed te kiezen. In zijn wedstrijd op 
4 oktober 1994 liet hij zich naar de 
ring begeleiden met de muziek van 
Vangelis ‘Conquest of Paradise’. Dit 

maakte zo’n indruk, dat de winkels 
na de wedstrijd bestormd werden 
door het publiek dat deze langspeel-
plaat wilde kopen. Dit was ook het 
geval met ‘Time to say goodbye’ 
door Sarah Brightman en Andrea 
Bocelli. Hij liet dit zingen bij zijn 
afscheidswedstrijd. Ook na deze 
wedstrijd werd dit een topper in 
Duitsland evenals dit het geval was 
met ‘Conquest of Paradise’.
Hierna retireerde Henry Maske. 
Hij becommentarieerde bokswed-
strijden bij ARD en is eigenaar van 
drie MacDonalds in Duitsland. 

Hij schuwt de publiciteit niet, en 
laat zich graag zien met zijn vrouw 
Manuela bij velerlei gelegenheden 
waar bekende personen zich laten 
zien aan het publiek.

Op 31 maart 2007 maakte hij nog 
een comeback met Virgil Hill in de 
Olympiahal in München, waar hij 
elf jaar tevoren zijn slotwedstrijd 
had verloren. Iedereen had het hem 
afgeraden dit te doen, maar Henry 
heeft vanaf 2006 flink getraind. 
Niemand dacht dat hij zou kun-
nen winnen van een bokser die nog 

helemaal in de sport zat, terwijl hij 
10 jaar niet had gebokst. Toch wilde 
hij de revanche aangaan met zijn 
overwinnaar. Tot grote verbazing 
van iedereen overwon Henry Maske 
Virgil Hill door unanieme beslissing 
na 12 ronden. Henry hoefde nu niet 
te huilen, misschien later, van blijd-
schap.
Hij had zijn mentale tactiek nog 
voorhanden. Nu echter om Virgil 
het onderspit te laten delven. Want 
revanche moet er zijn in een wereld 
waarin het gaat om overleven en de 
machtigste zijn.

Henry Maske neemt revanche op Virgil Hill in 2007 (Foto Henry Maske Stiftung)
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Graciano Rocchigiani
Graciano werd op 29 decem-

ber 1963 in Duisburg geboren. Als 
bokser zou hij meestal aangeduid 
worden als ‘Rocky’. Hij bokste in de 
klasse licht-zwaargewicht. In 1983 
werd hij profbokser.
In 1995 vocht hij met Henry Maske 
voor de lichtzwaargewichttitel. Hij 
verloor deze strijd en ook bij het vol-
gende gevecht was hij niet bij mach-
te om de strakke stijl van Henry te 
doorbreken. Rocky zelf heeft een 
nogal vitale manier van vechten, hij 
is weinig intellectueel bezig. Hij lijkt 
geen strategie te hebben. Zijn klap-
pen kan hij zeker uitdelen, maar 
het lijken toevalstreffers zeker in 
vergelijking met de stijl van Henry 
Maske. Zijn manier van boksen kan 
geklasseerd worden als heel vitaal vi-
taal materieel.
Grof en nogal bruut, met de nodige 
rake klappen. Graciano bokste voor-
al vanuit het woeste buffelbewust-
zijn aanwezig in de atomen van zijn 
lichaam. Zijn verstand telt daarin 
weinig mee. In 1996 verloor hij zijn 
lichtzwaargewichttitel aan de bokser 
Michalczewski. In 1998 probeerde 

hij deze titel te herwinnen, maar dit 
mislukte.
In het jaar 2000 hield hij het even 
voor gezien. In 2003 probeerde hij 
terug te komen, maar uiteindelijk 
stopte hij met boksen.
Vanwege zijn gewelddadigheid je-
gens een taxichauffeur kreeg hij in 
2006 vijf maanden gevangenisstraf.
Hij bokste in 48 wedstrijden, won er 
41 waarvan 19 door knock-out. Hij 
verloor ook zes wedstrijden waarbij 
hij zelf knock-out werd geslagen. 
Eén wedstrijd bleef onbeslist.

Vitaly Klitschko
Vitaly Klitschko werd op 19 

juli 1971 geboren in de Oekraïne. 
Hij was bokser en tevens politicus. 
Sinds oktober 2008 is hij wereld-
kampioen van de World Boxing 
Council. Hij deed 43 wedstrijden 
waarvan hij er 41 won waarvan 38 
door knock-out. Vitaly verloor twee 
wedstrijden vanwege zware blessures, 

onder andere de partij tegen Lennox 
Lewis. In dit gevecht werd hij zwaar 
getroffen op zijn oog, waardoor er 
een diepe snede ontstond. Voor de 
zevende ronde inspecteerde de dok-

ter het oog van Vitaly en zijn be-
vinding was dat hij niet verder kon. 
Dit was een technische knock-out. 
Vitaly wilde zelf doorgaan, maar dat 
wilde de dokter niet. Zo werd Lewis 
winnaar, maar wel met veel boe-ge-
roep van het publiek, dat vond dat 
Vitaly de eerste zes ronden heel goed 
bokswerk had verricht.
Later heeft Vitaly Lewis nog ver-
scheidene malen uitgedaagd, on-
danks het feit dat deze niet meer 
bokste.

De broers Klitschko, die allebei suc-
cessen boekten in de bokssport, ver-
huisden rond 2004 naar Californië. 
Vitaly droeg zijn overwinning van 
december 2004 op aan zijn land, de 
democratie Oekraïne en de presi-
dent daarvan.
In november 2005 stopte hij met 
boksen, om gehoor te geven aan zijn 
politieke aspiratie om zijn land ver-
der te helpen met het democratise-

ringsproces. In 2007 keerde hij weer 
terug in de bokswereld ondanks ge-
zondheidsproblemen.

Graciano Rocchigiani

Vitaly Klitschko versus Shannon Briggs



de Gouden Visie
jaargang 4, nummer 3, juli 2011

63

In 2008 werd er een gevecht georga-
niseerd tussen Samuel Peter en Vitaly 
Klitschko. Het was een gevecht waar 
iedereen naar uitkeek. Vitaly was al 
4 jaar weg uit de bokssport. Maar 
beide mannen werden hoog ge-
waardeerd in de zwaargewichtklasse. 
Ondanks het feit dat Vitaly zo lang 
niet meer had gebokst, overwon hij 
Peter op een overtuigende en over-
heersende wijze. Met zware stoten 
intimideerde hij zijn tegenstander. 
Hij had overzicht over de ring en 
was voortdurend in het middelpunt 
van de ring aan het vechten, zodat 
hij de ander totaal onder controle 
had. Ondertussen was hij bezig Peter 
volledig te ontmantelen en in elkaar 
te rammen. In de achtste ronde was 
het dan zover.
Na deze ronde vroeg Peter te stop-
pen. Hij kon niet meer. Met deze 
overwinning was Klitschko een held 
geworden, die drie maal kampioen 
zwaargewicht was geworden. Vitaly 
kon zich rekenen tot de groots-
ten die dat ook hadden bereikt: 
Muhammed Ali, Lennox Lewis, 
Evander Holyfield en Michael 
Moorer.
In 2009 won Vitaly verschillende ge-
vechten waarbij vooral zijn enorme 
harde stoten opvallen. Zijn kracht 
en lichamelijk vermogen zijn bijna 
niet te evenaren door zijn tegenstan-
ders.
Het is duidelijk dat Vitaly Klitschko 
dus heel veel werkt met kracht en 
vermogen die in zijn lichaam zijn 
opgeslagen. Het is de stierenkracht, 
het stierenbewustzijn dat hier in zijn 
voordeel werkt. Zijn naam Vitaly is 
dan ook wel grappig gekozen vanuit 
dit oogpunt: hij werkt heel veel met 
zijn fysiek vitale krachtvermogen dat 
wordt geleid door zijn verstand. In 
2010 bokste hij een partij met de 

Amerikaan Shannon Briggs die hij 
met gemak op punten won.
Ondanks het feit, dat Vitaly in 2010 
wilde stoppen met boksen wordt er 
toch nog een gevecht voorbereid, dat 
plaats vindt op 19 maart 2011 met 
de Cubaan Odlanier Solis, ook wel 
‘La Sombra’ genoemd. Niemand ge-
looft dat Vitaly dit gevecht zal win-
nen, want Solis is 10 jaar jonger dan 
Klitschko. Maar de prachtige tech-
niek van Vitaly tezamen met zijn li-
chaam dat altijd in vorm is, zouden 
misschien toch kunnen leiden tot 
een overwinning. Dit is gebleken in 
maart 2011 in Keulen.

Andere activiteiten
Vitaly en zijn broer Wladimir 

zijn naast het boksen dat ze beiden 
doen allebei fervente schaakspelers. 
Zij zijn erg betrokken bij hun land, 
de Oekraïne. Tijdens de Oranje 
Revolutie koos Vitaly voor de op-
positie. Hij wilde parlementariër 
worden maar zijn partij ‘Oudar’ wat 
‘stoot’ betekent, kreeg te weinig 
stemmen. Ook het burgemeester-
schap is hem net ontgaan. Hij is in 
die tijd vaak met een oranje pull-
over te zien evenals zijn broer.Vitaly 
promoveerde als sportwetenschap-
per met een doctorale thesis ‘Talent 
and sponsorship in sports’. Hij is in 
1996 getrouwd met Natalia Egorova 
en heeft drie kinderen, twee meisjes 
en een jongen.
Het ziet er naar uit, dat 
hij nog steeds geen af-
scheid kan nemen van 
zijn geliefde bokssport, 
ook al kondigt 
hij bijna ie-
der jaar weer 
aan dat hij 
stopt.

Boksen en een ontwikkeling 
van de materie

De bokssport kan eigenlijk gezien 
worden als een voorproefje op een 
ontwikkeling van materie die later 
zal plaatsvinden in het leven van 
de persoon. Er wordt geoefend in 
uithoudingsvermogen en in doelge-
richtheid terwijl ook wordt aange-
leerd dat opgeven niet in het woor-
denboek staat van de bokser. Altijd 
weer zal hij proberen een nieuwe 
overwinning te boeken, hoe zwaar 
dit ook mag vallen.
Ook zal hij steeds weer zijn moge-
lijkheden verleggen. Iedere dag is er 
weer een mogelijkheid om de over-
winning te behalen op een heel fy-
siek, vitaal of mentaal niveau.
De ware bokser geeft nooit op. Ook 
zal hij altijd zijn sterkste rivaal wil-
len overwinnen.
Dit zijn heel goede voorproefjes om 
een ontwikkeling van materie te 
gaan doen. Ooit, als dit past bij de 
persoon en zijn staat van zijn.

De gebroeders Vitaly en Wladimir Klitschko
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De Rozenlaan
Tekst: Sunya de la Terra 

De Rozenlaan op de Pauwekroon is 
niet zomaar een laan. In feite is het 
helemaal geen laan, want een laan is 
meestal bezet met bomen langs de 
kant.
Deze laan heeft bijna geen bomen 
en slingert zich langs de Moerastuin 
en Zonne-Energie naar boven, waar 
ze over de Iepenheuvel loopt. Daar 
boven heeft men wat uitzicht over 
het Iepenplein, Lichtmaterie en de 
Goudenregenlaan. Al kuierend naar 
beneden wordt het Kruiwagenpad 

gepasseerd. Dit Kruiwagenpad is een 
belevenis op zich.
Beneden aangekomen komt men 
uit op de Goudenregenlaan, precies 
daar waar de tweesprong is: rechts 
leidt naar de Zwanenvijver via de 
Goudenregenlaan Noord, links 
leidt naar het Honingbos via de 
Goudenregenlaan Zuid.
Het grappige van de Rozenlaan is 
dat hij begint met een bankje waar 
men kan rusten. Hij eindigt er ech-
ter ook mee. Vanwaar die zitgelegen-

heden aan een laan, die zo kort is dat 
je er nooit moe van kunt worden?
Zelfs het heuvel opgaan vergt geen 
grote inspanning.
Vanwaar dan deze ogenschijnlijk 
overdreven zorg voor het moe wor-
den van de frisse wandelaar?

Het geheim van de Rozenlaan
De Rozenlaan is een laan die vol 
symboliek is. Via de Moerastuin 
waar een heus klein Moerasje is, 
komt de dappere wandelaar langs 

Rozenlaan met links Zonne-Energie Rozenlaan met trap naar de Iepenheuvel
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Zonne-Energie. Het Moerasje sym-
boliseert de staat waarin de mens 
nog verkeert: die van een onderbe-
wuste, nogal zompige staat. Wil hij 
verder komen in zijn leven, dan zal 
hij een ontwikkeling moeten laten 
gebeuren van zijn lichaamsmate-

rie. Ook zal zijn persoon, zijn psy-
che tot bloei moeten komen. Wie 
de Rozenlaan betreedt, geeft aan in 
ontwikkeling te willen zijn. Hij gaat 
vanuit een staat van onderbewust 
leven de heuvel op. Daarbij passeert 
hij Zonne-Energie, waar hij licht en 
energie kan opdoen die het lila geeft 
aan ieder die werkelijk in ontwikke-
ling wil zijn. Hij kan dan ook nog 
op het bankje rusten dat daar staat, 
voordat hij de Rozenlaan verder gaat 
bewandelen. Want op dat punt gaat 

de Rozenlaan fiks omhoog. Daar is 
de symbolische berg die iedereen 
moet bestijgen om uit te komen bij 
de psychische lila zon. Dat is geen 
sinecure, het is een weg die vol avon-
tuur is en vol nieuwe, ongekende 
dingen. Boven aangekomen komt 

het punt, waar iemand een eenheid 
kan worden met de waarheidszon. 
Hij is dan een mens geworden die 
op de top staat van zijn menselijke 
kunnen en vermogen.

Hij heeft de eerste stap gezet op weg 
naar een verdere evolutie van de li-
chaamsmaterie, hij is bewust gewor-
den, ook in materiële zin. Zijn sub-
tiel fysieke lichaam is ook de geest 
geworden.

Stijgen en dalen en alles worden 
wat er bestaat
De reiziger, het waarheidswezen op 
de top van de Iepenheuvel, waar de 
Rozenlaan overheen gaat, kan nu 
nog verder gaan met de ontwikke-
ling. Terwijl hij op de top is, kan 

hij dalen, maar terwijl hij dat doet 
vindt er een rondgroei plaats, waarin 
hij thuis gaat raken in alle werelden, 
zowel relatief, transcendent als de 
waarheidswereld. Hij wordt dan een 
totaal bewust wezen, dat wil zeggen 
dat zijn oppervlaktelichaam de geest 
is geworden.
Bij het dalen kan hij genieten van 
de dingen die hij heeft ontdekt, hij 
kijkt terug op zijn leven en bestaan. 
Zo leert de persoon zichzelf goed 
kennen in heel zijn structuur, ook 

Kruiwagenpad Rozenlaan, begin of einde, met bankje
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aan de oppervlakte. Al dalend kan 
hij genieten van alles wat er is op de 
Rozenlaan. Hij ziet de bamboe wui-
ven in de wind, de bomen groeten 
hem, de bloemen bloeien er altijd. 
Op een zeker moment is er zelfs een 
trap, waardoor de reiziger der werel-
den nóg gemakkelijker af kan dalen 
naar de mensenwereld. Ondertussen 
komt hij een boom tegen met een 
groot gat erin. En, nog verder afda-
lend, is er nóg een bankje, waar hij 
kan rusten na de grote reis.
Daar valt zijn oog op het Krui-
wagenpad en, nieuwsgierig als deze 
avonturier is, gaat hij natuurlijk kij-
ken wat dat nu weer beduidt. Het 
Kruiwagenpad slingert zich tussen 
bomen door, in duisternis. Maar 
wie tussen de takken en het groen 
doorschouwt naar de verten, ziet 
daar de Zwanenvijver liggen, stil, 
roerloos in het zonlicht, of soms be-
vroren en besneeuwd. Daar is ook de 
Zwanenbrug, die toegang geeft tot 
andere gebieden in de persoon zelf.

Het Nieuwe Leven
Maar o, wat is daar te zien in die 
Zwanenvijver? Wat is dat voor een 
Gouden Bal die daar als het ware 

zweeft in de oneindige eeuwigheid? 
Hij schittert in de zon, of heeft een 
dikke muts van sneeuw op. Wie of 
wat doet het hart van de reiziger 
sneller kloppen? Wat aanschouwt hij 
daar?
Het is Het nieuwe Leven, de belofte 
dat er na het menselijke leven, nog 
meer mogelijk is. 
De reiziger weet daar alles van. Maar 
dat hij nu oog in oog staat met die 
prachtige gouden zon, dit gouden 
lichaam dat zich spiegelt in de kalme 
wateren van het leven, dat is wel een 
verrassing. En dat door de bossen te 
doorkruisen van het vitale leven, om 
dan zo naar de regionen van het hart 
te gaan! Daar ontmoet de reiziger 
zichzelf, met zijn nieuwe lichaam, 
zijn waarheidslichaam, omgeven 
met witte substantie van lila.
Diep onder de indruk verlaat de 
avonturier dit pad, om even verder te 
gaan kijken waar het Kruiwagenpad 
nu eindigt.
Wie schetst zijn verbazing als hij 
daar opeens, zonder het ook maar 
te vermoeden, weer uitkomt bij het 
Kleine Moeras, de wereld waar hij 
vertrokken is! Hij is thuisgekomen 
na een lange reis, hij heeft alles be-

leefd wat er maar te beleven valt, en 
nu is hij weer teruggekomen waar 
hij vertrokken was!

Toch is de wereld niet hetzelfde. 
De wereld zal nooit meer hetzelfde 
zijn, hoewel de wereld zelf niet zo is 
veranderd. De reiziger der werelden 
echter wel.
En hoewel hij hetzelfde kleine 
Moeras ziet als vroeger, heeft het 
voor hem, net zoals alles, een geheel 
andere betekenis.

Nog eens de Rozenlaan
De Rozenlaan is een eenvoudig 
weggetje. Er groeit veel mos op. De 
Iepenheuvel is ogenschijnlijk een 
wat rommelig gebied, net als de om-
geving.
Maar voor wie zichzelf wil gaan le-
ren kennen, doet dat er niet toe.
De Rozenlaan symboliseert voor ie-
mand die in ontwikkeling wil zijn 
het hoogste doel wat de mens zich 
kan stellen in het leven.
Vandaar dat die ogenschijnlijk on-
ooglijke Rozenlaan iets heel bijzon-
ders is op de Pauwekroon.
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Ivanka Trump, de dochter van de wereldberoemde za-
kenman Donald Trump, is een waardig dochter van haar 
vader. Op 29-jarige leeftijd heeft ze al veel bereikt: ze is 
een geslaagde zakenvrouw, behoort tot de Beau Monde, 
is erfgename van een groot fortuin, een model dat ge-
vraagd wordt door bekende couturiers, ze heeft een eigen 
sieradenlijn en schoenenlijn. Ze treedt op in tv-program-
ma’s en werkte ook in een tv-programma van haar vader: 
‘The apprentice’ waarin twee managementteams van ver-

schillende bedrijven moe-
ten proberen conflicten 

in het eigen team te 
overwinnen. Het 
lijkt erop dat Ivan-
ka alles kan. Want 
ook haar huwelijk 

loopt als een trein en 
ze is net zwanger van 

haar eerste kind.

Familie
Ivanka Marie Trump werd 

geboren op 30 oktober 1981 als 
dochter van Ivana Zelníčková, be-
kend skister en model uit Tsjecho-
Slowakije en Donald John Trump, 
zoon van een zakenman in vastgoed. 
Ivanka was het tweede kind in het 
nog jonge gezin. Haar broer Donald 
John werd op 31 december 1977 ge-
boren en haar jongere broer Eric op 
6 januari 1984.
Ivanka’s vader Donald werkte al 
jong in de zaak van zijn vader, de 
Trump Organisation. In de jaren 
tachtig had hij te kampen met veel 
schulden, omdat hij veel bedrijven 
aankocht, ook bedrijven die op 
punt van faillissement stonden. Zo 
werd hij de bezitter van een vlieg-
maatschappij, van casino’s en veel 
vastgoed, waaronder grote hotels. 
Pas in de late negentiger jaren van 
de vorige eeuw werd zijn financiële 
positie veel beter. Hij is nog steeds 
een hoofdfiguur in de Amerikaanse 
wereld van vastgoed.
Donald Trump munt vooral uit 
in het coachen van mensen en 
hij brengt hen daardoor tot ste-
vige topprestaties. Hij doet dat ook 
graag, vandaar dat hij een televisie-
programma leidde in de VS ‘The 
Apprentice’, dat veel opgang maak-
te. In dat programma, dat in een na-
gebootst ‘kopie kantoor’ van Donald 
zelf werd opgenomen, kwamen twee 
managementteams tezamen die alle-

Ivanka Trump
Tekst: Sunya de la Terra
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bei een probleem hadden. Wie het 
beste uit de problemen kwam, had 
gewonnen. Ook werd duidelijk aan 
het einde van het programma uit-
eengezet wat de oorzaak was dat een 
team had verloren of juist gewon-
nen. Veel later zou Ivanka de hon-
neurs van haar vader overnemen in 
dit veel bekeken programma voor 
ondernemers.
Op het moment bestaat nog de 
‘Trump University’, een instituut 
waar ondernemers kunnen leren hoe 
ze grote successen kunnen boeken 
met hun eigen onderneming.
Donald Trump schreef vele boeken 
voor ondernemers, waarbij hij hen 
tips en adviezen geeft over hoe je het 
beste je onderneming kunt drijven 
en vooral, hoe je rijk kunt worden. 
Enkele titels van zijn hand zijn: 
‘Denk groot’ en ‘Waarom wij wil-
len dat je rijk wordt’. Allemaal na-
tuurlijk met het portret van Donald 
Trump op de voorkant. Want de fa-
milie Trump verschuilt zich niet. Ze 
timmert aan de weg en schuwt niet 
op dingen die zij doen hun naam en 
gezicht te plakken. Zij hebben in 
geen geval minderwaardigheidscom-
plexen. Zij hoeven niet te overleven, 
dat doen zij al. Zij hoeven niet te 
concurreren met macht, zij hebben 
de macht al. Zij hoeven niet te bewij-
zen dat ze geld hebben, dat weet ie-
dereen. Zij hoeven ook geen moeite 
te doen om mooi te zijn, dat zijn ze 
ook al. Hun creativiteit is groot, alles 
wat onder hun handen komt groeit 
en bloeit. Dat laatste komt niet zo-
maar aangewaaid, neen, zij moeten 
er wel wat voor doen. Dat doen ze 
ook. Hard werken tot diep in de 
nacht als het nodig is, is geen pro-
bleem. Kantooruren bestaan voor de 
familie Trump niet. Ze pakken alles 
aan als het voor hun voeten komt, 

een principe dat hen geen windei-
eren heeft gelegd. Maar het tekent 
wel hun instelling en hun streven: 
het zijn geen doetjes of slappelingen. 
Ze weten waar ze voor staan en pak-
ken dat ook grondig aan. 

Jeugdjaren en vroege volwas-
senheid

Ivanka Trump is dus opgegroeid in 
een familie, die altijd in zaken zat. 
Zowel haar vader en moeder wa-
ren helemaal geïnvolveerd in het 
Trumpbedrijf. Haar moeder zorgde 
vooral voor de decoratie van hotel-
kamers en ontwierp sieraden. Dat 
deed zij tot het moment, dat ze van 
haar man ging scheiden, omdat hij 
het met een ander hield. Dat pikte 
zij niet, en ze ging er vandoor. De 
strijd om haar deel van het geld heeft 
lange tijd geduurd, maar is uiteinde-
lijk wel in der minne geschikt. 
Toch is het leven van Ivanka gete-
kend door een grote afwezigheid van 
zowel vader als moeder. Zij heeft 
daardoor van kind af aan een goed 
beeld gekregen van hardwerkende 
ouders, die iets wilden bereiken in 
het leven. Geen geklaag over dat ze 
nooit thuis waren en zich niet met 
haar bemoeiden. Als het paste waren 
ze er wel. Maar ze kon geen dage-
lijks beroep op hen doen. De zaken 
gingen vóór alles. Dat heeft haar tot 
een gezond denkend mens gemaakt. 
Vooral doordat haar vader haar 
leerde, dat dit de manier was om tot 
succes en tot rijkdom te komen. 
Geen wonder dat zij dat voorbeeld 
als vanzelfsprekend heeft gevolgd 
en met groot succes. Want nu is zij 
zelf een allround zakenvrouw die 
daarnaast ook nog andere bezig-
heden heeft. Zij heeft opleidingen 
gevolgd bij de Wharton School of 
Business, waar ook haar vader zijn 

Toch is het leven van 
Ivanka getekend door 
een grote afwezigheid van 
zowel vader als moeder.

Zij heeft daardoor van 
kind af aan een goed 
beeld gekregen van 
hardwerkende ouders, 
die iets wilden 
bereiken in het leven.
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opleiding heeft gehad. Deze school 
is onderdeel van de University of 
Pennsylvania. Zij verkreeg daar in 
2004 haar B.S.(Bachelor in Science) 
graad in de economie summa cum 
laude. 
Na haar studies was ze eerst bij Forest 
City Enterprises in dienst. Verder 
was ze betrokken bij de Dynamic 
Diamond Corporation, een dia-
mantbedrijf. Zij ontwierp voor hen 
een nieuwe lijn met sieraden, die 
in een eigen winkel van haar op 
Madison Avenue werden verkocht. 
Natuurlijk heette de winkel ‘Ivanka 
Trump’, zoals de gewoonte is in deze 
familie. 
Zij werkte ook nog als model en liep 
vaak op de catwalk van Versace en 
Thierry Mugler. Ze heeft ook veel 
meegedaan aan reclamecampagnes 
voor Tommy Hilfiger en Sassoon 
Jeans. 
Ivanka heeft al vanaf heel 
jonge leeftijd op covers van 
vele bladen gestaan. Ze was 
al als 14-jarige in die wereld 
werkzaam. Zij was een lang 
en slank meisje van on-
geveer 1.80 meter met 
blond haar en bruine 
ogen, ideale maten 
van 90-65-90, dus 
goed ogend. Zij be-
woog zich ook in de krin-
gen van de jetset, tezamen 
met haar vader en moeder. 
Zij groeide als vanzelf in 
dat leven, zij is niets anders 
gewend dan weelde en rijk-
dom. Maar zij wist ook, er 
moet wel voor gewerkt wor-
den, desnoods dag en nacht. 
Na de zakenwereld zo wat 
verkend te hebben, be-
sloot zij in het familie-
bedrijf te gaan werken. 

Zij is daar op dit moment werk-
zaam als Executive Vice President 
of Development & Acquistion bij 
de Trumporganisatie. Zij houdt zich 
onder andere bezig met de inrichting 
van de vele hotels van haar vader, in 
het bijzonder het hotel Trump Soho, 
de laatste aanwinst van haar familie 
in Manhattan. Zij werkt daar samen 
met haar twee broers die in andere 
takken van het bedrijf werkzaam 
zijn.
De inrichting van dat hotel is een-
voudig maar toch heel luxueus. In 
feite is er aan af te lezen hoe Ivanka 
leeft en denkt. In zachte kleuren, 
licht en zonnig, alles is mooi, afge-
past, op elkaar afgestemd. Het grap-
pige is dat de kamers heel modern 
aandoen, maar toch ook klassiek 
van aankleding zijn. Iedereen kan 
zich er thuis voelen. En dat is toch 
de bedoeling van een klassehotel. Zij 

weet zich heel goed van haar taak te 
kwijten. Dat is ook mogelijk als een 
bedrijf het zich kan veroorloven wat 
geld te steken in inrichting en uitste-
kende bedden.

Een jonge uiterst capabele 
manager

Ivanka ontpopte zich als een zeer ca-
pabele manager. De lessen van haar 
vader waren niet aan haar voorbijge-
gaan, ze had ze ter harte genomen. 
Donald kon trots zijn op zijn doch-
ter en dat is hij ook. Zo kwam het 
dat zij naast haar werkzaamheden in 
de Trumporganisatie op een zeker 
moment in het tv-programma van 
haar vader de vrouw moest vervan-
gen die normaal ‘The Apprentice’ 
presenteerde en verzorgde. Dat ging 
haar heel goed af. 
Hoewel de deelnemers haar in be-
ginsel heel onsympathiek vonden 
vanwege haar scherpe oordeel en 

haar spitse vraagstellingen, kregen 
ze uiteindelijk door dat dit een 
heel goede methode was om ver-

der te komen in het onderne-
men. 

Ivanka liet niets over 
haar kant gaan. Als 
twee leden van het 
managementteam ru-

zie hadden en  er liep 
er één hard huilend naar de 

badkamer om zich daar op te 
sluiten, kreeg de ander er flink 

van langs als hij zijn collega zo-
maar in de badkamer liet zitten 

en niets deed om haar weer bij 
de les te betrekken. Ivanka clas-
sificeert dat als: onoorbaar gedrag 
voor een ondernemer, verspilling 
van energie en tijd die verloren 
gaat ook voor alle anderen. Zo 
kun je nooit tot je doel komen. 
Haar scherpe, puntige en adequate 

Zoon, vader en dochter Trump
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vragen tezamen met haar impone-
rende houding waren genoeg om 
iedereen in het gareel te brengen en 
te houden, hoe jong ze ook was met 
haar 25 jaar. Met haar sterk ontwik-
kelde mentaal kon zij zaken scherp 
waarnemen en de vinger leggen op 
zaken die niet bij het doel hoorden. 
Maar ook kon zij slapte aanwijzen, 
een slapte die leidt tot het uit het 
oog verliezen van het doel.

Sieraden en schoenen
Naast haar werk in het fami-

liebedrijf ontwerpt Ivanka ook sie-
raden en schoenen. Deze collecties 
zijn bestemd voor vrouwen die zich-
zelf waarderen, weten wat ze mooi 
vinden en die exclusief vakmanschap 
waarderen. Deze vrouwen dragen ju-
welen en sieraden op een elegante en 
zogenaamd achteloze manier. Het 
zijn vrouwen die wat traditioneel 
zijn, maar toch hun eigen gang wil-
len gaan. Zij willen kwaliteit maar 
zullen geen kleingeestigheid tolere-
ren daarin. Zij hebben alles, dus ze 
hoeven zich niet te bewijzen.
Nu, dat is een hele mooie omschrij-
ving van de doelgroep die Ivanka op 
het oog heeft. Van dat soort vrou-
wen zijn er genoeg!
Haar verkooppagina op het internet 
ziet er prachtig uit. Ook daar is haar 
instelling terug te vinden: eenvou-
dig, overzichtelijk, doordacht. Het 
is een vrouw die uitstekend kan or-
denen en ziet, dat overdaad alleen 
maar afleidt van zaken. Op de ver-
schillende pagina’s zijn enkele soor-
ten schoenen en sieraden getoond, 
naar categorieën. Alles simpel en 
overzichtelijk. Zij zelf is model, ze 
draagt haar eigen schoenen en showt 
haar eigen sieraden. Zo krijgt ze alles 
ook precies zoals ze het wil op haar 
portaal.

Ivanka heeft daarnaast nog meer in 
haar mars. Zij lijkt alles wat ze in 
haar handen krijgt wel tot een succes 
te kunnen maken. In oktober 2009 
kwam haar boek uit ‘The Trump 
Card! Playing to win in Work and 
Life’. 
Zo zet ze anderen op het spoor om 
de speelkaart van het leven zodanig 
te gebruiken dat het werk en het le-
ven tot een groot genoegen wordt. 
Zoals ze dat bij zichzelf ook doet en 
zoals dat in haar familie gebruikelijk 
is. 

Huwelijk
In juli 2009 gaat ze bij Rabbi 

Elie Weinstock het joodse geloof 
bestuderen. Ivanka is katholiek 
opgevoed, maar ging over naar 
het joodse geloof om met haar 
jeugdvriend te kunnen trouwen, 
een joodse man die het geloof ook 
praktiseert. Ze nam toen de naam 
Yael aan. Ook hieruit weer blijkt 
heel sterk, hoe Ivanka haar doelen 
stelt. Als ze iets doet, doet ze het 
goed en met alles er op en er aan.
Op 25 oktober 2009 huwde zij 
Jared Kushner, eveneens geboren 
in het jaar 1981, op 10 januari.  
Jared is de zoon van een steenrijke 
zakenman, en hij is tevens erfge-
naam van het fortuin. Door de 
familieholding is hij eigenaar van 
‘The New York Observer’ en hij is 
ook actief in de investeringen in 
vastgoed van de familie.

Zij trouwden volgens de orthodox 
joodse ceremonie in besloten kring. 
Natuurlijk in de Trump National 
Golfclub in Bedminster, New 
Yersey, eigendom van de familie. 
Tijdens het diner bracht Donald 
Trump een eenvoudig toast uit 
op het bruidspaar: ‘Be happy and 
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enjoy your life’. Daarmee had hij 
alles gezegd wat hij wenste voor zijn 
dochter. 
De bruiloft was uitbundig. Ivanka 
droeg een japon van Vera Wang en 
oorhangers met druppelvormige di-
amanten uit haar eigen collectie. Zij 
zijn 130.000 dollar waard.
Er waren 500 gasten, allemaal be-
roemdheden. Alles was vol pracht en 
praal en het paar danste tot diep in 
de nacht. Daarna gingen ze op hu-
welijksreis naar Afrika. 

Op 21 januari 2011 maakte Ivanka 
via Twitter bekend dat ze zwanger 
is van hun eerste kind. Alles, maar 
dan ook alles gaat bij Ivanka voor de 
wind. Zij heeft haar doel heel zuiver 
gesteld in het leven.

Levensfilosofie
Aan Ivanka wordt vaak ge-

vraagd of mensen haar niet onder-
waarderen omdat zij een vrouw is in 
een mannelijke zakenwereld. Daarin 
worden vrouwen vaak gezien als 
minder dan de mannen. Zij heeft 
hier echter geheel geen problemen 
mee. Zoals zij het zelf zegt is het zo, 
dat als mensen haar vader ontmoe-
ten, Donald Trump, dan zijn ze tot 
het uiterste gewapend, ze hebben al-
les uit de kast gehaald om goed over 

te komen bij hem. Maar als mensen 
haar ontmoeten of spreken, zijn ze 
veel minder geprepareerd. Dat vindt 
zij een groot voordeel voor zichzelf. 
Zij zien haar als minder gewaar-
deerd. Dat geeft haar ook veel mo-
gelijkheden om te laten blijken dat 

zij niet zomaar iemand is die zaken 
met een korreltje zout neemt. Zij 
kan haar kennis dan juist heel goed 
etaleren.
Ivanka heeft heel leuke principes 
voor een jonge vrouw. Zij heeft die 
met de paplepel ingegoten  gekregen 
van haar vader, maar ze heeft ze wel 
praktisch toegepast in haar eigen 
leven. Het eerste principe is dat je 
krijgt waar je voor werkt. Je moet 
bijvoorbeeld geen loonsverhoging 
vragen aan je baas zonder reden. 
Vooral niet als je niet weet, wat je 
dan aan meerwerk of beter werk gaat 
verrichten. De meeste mensen wil-
len wel meer geld, maar weten niet 
waarom. Ze vinden dat ze er zomaar 
recht op hebben. Zij vindt dat je al-
tijd moet weten wat je einddoel is, 
en waarom je meer geld wilt hebben. 
Het tweede principe is, dat je altijd, 
zowel in werk als in het privé-leven 
elkaar moet ondersteunen in je doe-
len. Als je de doelen van de ander 
gaat ondermijnen, dan loopt alles 
fout, ook in een huwelijk. 
Dat zijn gezonde menselijke opvat-
tingen, die in alle tijden gelden en 
daarom ook altijd stand houden. Ze 
helpen mensen met een gezond ver-
stand verder en ze hebben ook een 
gelukkiger leven. Zo ziet het er naar 
uit, dat op het punt van zakelijke 
inzichten Ivanka een heel gezonde 
instelling heeft. Maar ze probeert 
dit ook in haar huwelijk gestand te 
doen, vandaar dat ze  overgestapt is 
naar het geloof van haar echtgenoot. 
Ook daarin kunnen ze dan elkaar 
ondersteunen. 

Bij de tijd in zaken
In zaken moet je bij de tijd 

blijven. Anders kun je geen vast-
goedbedrijf leiden. Je moet constant 
inspelen op de markt, op verande-

Ivanka en Jared op hun trouwdag
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ringen. Je moet daar ook oog voor 
hebben. Ivanka heeft dat oog wel. 
Ze houdt via haar sociale contac-
ten de tendensen goed in het oog. 
Daarop ontwerpt ze ook haar siera-
den en schoenen, richt hotels in in 
overleg met haar vader en broers. Als 
je daar plezier in hebt, werk je pret-
tig en koop je alleen goederen die 
ook plezierig zijn om te hebben. Je 
moet echter ook zorgen, dat je altijd 
een koploper bent op de markt, de 
vinger direct aan de pols houdt en 
je oor overal te luisteren legt. Het 
hele maatschappelijke bestel moet je 
doorzien. Je moet er ook in durven 
opvallen. 
Haar vader weet op een heel leuke 
manier op te vallen. Als hij iemand 
ontmoet die hij wil spreken wordt 
de persoon bij hem ontboden. Hij 
is dan meestal vergezeld van zijn 
lijfwacht, die vlak naast of achter 
hem staat, al naar gelang de nood-
zaak. Donald Trump houdt niet van 
handen geven, dus de ontboden per-
soon weet eigenlijk niet goed hoe hij 
moet staan. Maar Donald spreekt 
hem aan, maakt een afspraak in kor-
te tijd, en zegt tegen zijn lijfwacht: 
„Geef deze mijnheer eens een kaartje 
van mij.” Waarop de lijfwacht hele-
maal uit de plooi komt, vriendelijk 
glimlacht en ondertussen een gou-
den doosje uit zijn chique uniform 
haalt. Hij opent het gouden doosje 
omzichtig, als was het een ritueel 
en haalt daar met veel vertoon een 
persoonlijk kaartje uit van Donald 
Trump. Hij overhandigt dit met een 
breed gebaar. Vervolgens verwijdert 
Donald zich met zijn lijfwacht en 
gaat naar de plaats waar hij verwacht 
wordt. 
Op die manier valt hij op en doet 
eenvoudige dingen, die iemand niet 
snel zal vergeten.

Publiek persoon
Ivanka weet heel goed dat zij 

de hele dag in de gaten wordt ge-
houden door journalisten, vrouwen 
en meisjes, mannen uit de zakenwe-
reld. Zij probeert dit niet te omzei-
len. Zij verstopt zich nooit. Zij rent 
ook niet weg als ze opeens in de 

publiciteit staat. Ze laat dat rustig 
gaan. Ze weet dat als je je verzet te-
gen deze dingen, je gespannen raakt 
en dwangmatig. 
Zij is een publiek persoon en han-
delt daar ook naar. Zij probeert 
niet om niet in de belangstelling te 

staan. Zij etaleert zichzelf op alle 
mogelijke manieren. Op die wijze 
heeft iedereen zijn zin, iedereen kan 
haar zien en horen. Als zij zich dan 
terugtrekt in de privé-sfeer, loopt 
niemand achter haar aan. Zij is 
toch wel te zien en te fotograferen. 
Zij voelt dit aan als prettig. De 

mensen voelen dit aan als authen-
tiek. Dat ervaren ze ook juist door 
haar mentale en zakelijke houding 
in dit soort dingen. Zij heeft haar 
zaken keurig op een rijtje en laat 
zich niet snel afleiden van haar doel. 
Dat is een groot mentaal vermogen.

Een nog jonge Ivanka Trump siert de cover van het tijdschrift ´Seventeen´ in 1997
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Het doel
De weekeinden gebruikt 

Ivanka graag om te bekijken wat 
haar doel is in haar werk in de ko-
mende tijd. Zij kijkt dan wat ze 
heeft bereikt in de afgelopen week 
of de afgelopen tijd. Ook wat zij 
kan doen om haar doel eerder of 
gemakkelijker te bereiken. Zij stelt 
haar doel dan ook bij en kijkt wat 
zij meer kan doen om er mee verder 
te komen. 
Naast het weekeinde is de vroege 
ochtend voor haar een uitstekende 
gelegenheid om deze zaken te be-
kijken. 
Haar kleding is een onderdeel 
van haar doel en streven. Zij 
weet dat een zakenvrouwenstijl 
heel anders oogt dan een stijl van 
een secretaresse op een kantoor. 
Bij haar moet alles passend zijn 
bij het werk dat je verricht. Haar 
zakenvrouwenstijl is gebaseerd 
op context, bescheidenheid en 
vrouwelijkheid. Context, de sa-
menhang van de dingen, houdt 
vooral in dat je je kleedt voor de 
gelegenheid waar je naar toe gaat. 
Zodat je niet uit de toon valt of 
juist heel erg opvalt. Behalve na-
tuurlijk bij gelegenheden waar zij 
juist wil opvallen.
De mate waarin zij blote huid toont 
hangt af van het werk wat zij doet. 
Als zij model staat voor haar siera-
den laat zij veel meer huid zien dan 
met platte schoenen aan. Tatoeages, 
een slordige stijl van kleden hoort 
volgens haar nooit op het werk 
thuis.
Zij heeft een gezonde instelling, die 
ervoor zorgt dat zij bij iedere gele-
genheid er verzorgd maar eenvou-
dig uitziet. Zij heeft natuurlijk wel 
een heel goede kleermaker, dat is 
wel duidelijk. 

De kleding is echter ook een middel 
om tot het doel te geraken. Die kan 
dus nooit te goed zijn.

Een jaar na het huwelijk
Ivanka Trump beleeft nu een 

heel interessant moment in haar 
leven. Zelf zegt ze daarvan: „Ik ben 
jong, ik ben pas getrouwd en ik heb 
een magnifiek doel voor ogen. En nu 
ben ik ook nog zwanger. Jared en ik 
zijn allebei heel erg geëmotioneerd 
daarover.” Dat maakt ze ook bekend 
op haar sociale net Twitter. 

Haar eerste huwelijksjaar was heer-
lijk, het is omgevlogen. Zij vindt 
dat een heel goed teken. Ze hebben 
samen heel veel prachtige dingen be-
leefd in hun werkkringen, persoon-
lijk maar ook met allerlei anderen. 
Ze beleeft een uniek moment in 
haar carrière doordat zij samen met 
haar broers de supervisie heeft over 
het Trump Hotel Collectief. Maar 
ook haar schoenenlijn loopt heel 
goed. Die is pas in december 2010 
gelanceerd. Ze heeft voor maart een 
collectie tassen die gelanceerd wordt 

op de markt. Haar exclusieve siera-
den worden internationaal veel ge-
vraagd. 
Verder is zij in de Canadese versie 
van ‘The Apprentice’ te zien samen 
met haar vader. En met haar man 
was zij kortgeleden te zien in de se-
rie ‘Gossip Girl’. Zij heeft briljante 
vooruitzichten als het om haar pro-
jecten gaat. 
Beide echtelieden hebben zeer volle 
agenda’s en genieten van ieder mo-
ment dat ze samen kunnen zijn. 
De laatste hobby waar Ivanka zich 
aan heeft gewijd is het koken op de 
vrijdagen. Dan kookt ze voor haar-
zelf en haar man een maaltijd. Dat is 
zo ongeveer een traditie geworden in 
dit eerste huwelijksjaar. Voor haar is 
koken ontspannend.
Hoe ze het voor elkaar krijgen om 
elkaar toch nog te zien en wat sa-
men te doen in zulke drukke om-
standigheden? De sleutel daarvoor is 
eenvoudig: je moet het willen en je 
moet het willen organiseren. Meer is 
het niet. Zij hebben dezelfde smaak, 
dat is een voordeel. Zo gaan ze bei-
den graag naar dezelfde evenemen-
ten. Muziekuitvoeringen en het ont-
vangen van vrienden en kennissen 
vinden ze allebei heel leuk. 

Perfectie
Ivanka Trump streeft naar een 

grote perfectie. Zij heeft dat geleerd 
van haar moeder, die ook als sport-
vrouw probeerde de sport zo perfect 
mogelijk te bedrijven. Ook heeft 
Ivana Trump een heel scherp oog 
voor wat goed is, of juist uitmun-
tend. Dat kleine verschil kent Ivanka 
ook, en dat probeert zij in haar sie-
radencollectie, haar schoenen en tas-
sen te verwerkelijken. Het verschil 
tussen goed en uitmuntend is maar 
klein, ongeveer vijf tot 10 procent. 

Ivanka siert de omslag van haar boek 
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Maar het resultaat is enorm veel be-
ter als het uitmuntend is. Die vijf 
tot tien procent meer kost heel veel 
energie, maar het is wel de moeite 
waard, zeker voor het publiek dat zij 
wil bereiken. 
Voor haar is het scheppen van een 
mooi interieur in de Trump Hotel 
Collection het creëren van een uit-
muntend sieraad. Vooral het hand-
werk daarin boeit haar zeer en ook 
de afwerking, waar veel van afhangt. 
Een uitmuntende afwerking zorgt 
er voor, dat de dingen nét iets beter 
ogen en er meer luxueus uitzien. 
Er zijn nu zeven hotels waar ze de su-
pervisie over heeft, samen met haar 
broers. Die samenwerking gaat erg 
goed. Zij is het vrouwelijke element 
in het geheel, terwijl haar broers het 
mannelijk element vertegenwoordi-
gen. Haar vader is het beste in het 
kennen van de wensen van de klan-
ten die luxe wensen. Zijn aangebo-
ren gevoel voor die dingen tezamen 
met de inbreng van zijn kinderen 
zorgt voor een heel speciale sfeer in 
de hotels. Dit zegt ook iets over de 
verschillende inbreng van een ieder 
in het geheel. 
Zo werken zij dan altijd heel nauw 
samen om te komen tot een eigen 
stijl die typerend is voor de Trump 
Hotel Collection. Drie verschillende 
perspectieven die tot een gezamen-
lijke uitkomst leiden en die voor 
gasten die hun hotels bezoeken heel 
verfrissend is. 
Ivanka houdt zich dan vooral bezig 
met het interieurontwerp van de 
ruimten, iets waar haar broers niet 
zo in zijn geïnteresseerd. Zij vindt 
het heerlijk daarmee bezig te zijn, ze 
verdiept zich er al jaren in. 
Het recept voor hun hotels is, dat 
iedere gast zich daar gaat ervaren als 
zeer uniek. Zo is het hotel dan ook 

vormelijk in zijn opzet, maar ook 
sexy, vol glamour en heel erg bij de 
tijd. Voor ieder wat wils. 
Alles wat Ivanka Trump aanpakt 
lijkt een succes te zijn. Zij geniet 
ook met volle teugen van het leven 
in rijkdom en weelde. 

Rijkdom die nooit vergaat
De werkelijke rijkdom en 

weelde zal Ivanka nog niet vinden, 
die zal ze in zichzelf moeten verwer-
kelijken. Daar is ze niet mee bezig. 
Het is wel zo, dat zij een mensen-
kind is dat reëel is, dat een gezond 
verstand heeft en stevig in het leven 
staat. 
En dat is heel wat om een mens te 
zijn, die leeft met een geordend, 
vrij ontwikkeld mentaal. Die struc-
tuur geeft de rode draad in haar le-
ven aan. Hoelang zij die kan blijven 
vasthouden is niet te zeggen. Dat zal 
afhangen van wat het lot met haar 
voorheeft.
Vooralsnog is zij een gelukskind, 
dat eet van gouden borden en dat 
gouden schoenen aan haar voeten 
draagt. Zij grijpt de mogelijkheden 
die haar zo gul worden toebedeeld in 
het leven.
Dat wenste haar vader haar ook toe 
op haar huwelijksdag: „Wees geluk-
kig en geniet van het leven.”
Al het goud van de oppervlaktewe-
reld heeft ze tot nog toe weten te 
benutten. Het goud kan er zijn, of 
het kan er niet zijn. Nu is het er nog. 
Het goud dat nooit zal verdwijnen, 
dat als een verworvenheid is ontwik-
keld in haar wezen en lichaam, is er 
nog niet. Daar is het nog te vroeg 
voor. Zij moet zich als persoon nog 
bezighouden met de ervaringen van 
macht en rijkdom, met het ontwik-
kelen van haar mentale vermogens 
in de materie. Zij is een gouden 

kind, dat oefent in het gebruik van 
het vergankelijke goud, het leugen-
achtige goud. Het ware goud kent zij 
nog niet. Dat is het leuke van Ivanka 
Trump, zij is rijk geboren, omringd 
met goud, maar zij kent niet het 
ware goud in haar leven. Het goud 
dat door niemand af te pakken is, 
het goud dat niet te verliezen is, om-
dat het een lichamelijke verworven-
heid is die onvergankelijk is. 

Donald Trump, Ivanka’s vader, wilde 
een gooi doen naar het president-
schap van de VS na vier jaar Obama 
als president. Ivanka moet daar 
nogal om lachen. Maar ze vindt wel, 
dat Amerika zou boffen als hij het 
haalde. Zij vindt dat haar vader het 
uitstekend zou doen als president 
van de Verenigde Staten. Als dit zou 
gebeuren zou dit alles voor haar nog 
completer maken. Zij zou de doch-
ter zijn van de machtigste man op 
aarde. Wat een triomf zou dat geven 
voor haar! Het zou haar leven nog 
meer glans geven. Het zou voor haar 
een mogelijkheid zijn om nog dui-
delijker en nog meer uitgesproken 
als persoon in de materie te oefe-
nen in vele soorten van macht. Dit 
is nog toekomstmuziek - Donald 
heeft zich inmiddels teruggetrokken 
uit de race voor de komende verkie-
zingen - maar in deze familie is alles 
mogelijk.

Een trotse Donald Trump 
met dochter Ivanka
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De Schone Schijn
Een Wereld van mooie Plaatjes
Auteur: Simone de Beauvoir
Oorspronkelijke titel: Les Belles Images
Uitgeverij: Éditions Gallimard Paris / Agathon unieboek b.v. Houten

Tekst: K.M.H. Klachter, M.J.H. Swinkels
Eindredactie: Sunya de la Terra

Simone de Beauvoir heeft in 1966 een 
boek geschreven met als titel ‘Les belles 
images’. Het boek verscheen in 1967 in 
het Nederlands als ‘De schone schijn’ en 
in 1980 met de meer letterlijk vertaalde 
titel ‘Een wereld van mooie plaatjes’. Het 
boek is een klassieker geworden, nog 
steeds het lezen waard.

Inhoud
Simone de Beauvoir beschrijft een rijke familie die 

in een wereld leeft waarin aanvankelijk alles koek en ei 
is. De familieleden maken verre reizen en dragen dure 
kleding. Hun huizen zijn ingericht naar voorbeelden van 
geïllustreerde maandbladen. Het begin van het boek ver-
haalt een weekend met alle familieleden in een nostal-
gische boerderij. Ze zoeken iets wat het leven kleur kan 
geven, iets wat de het gewone leven, de sleur van alle dag 
doorbreekt.
Simone de Beauvoir prikt deze idylle, deze schone schijn,  
door. Ze laat Catherine (een kind van 10 jaar) vragen 
stellen aan haar moeder Laurence over de zin van het 
leven: „Mam, waarom leven we eigenlijk?” „Als jullie nu 
ook eens niet bestonden” en „Waarom bestaan er men-
sen die niet gelukkig zijn?” Catherine die ‘s nachts hui-
lend wakker wordt, overvalt haar moeder met de grote 
levensvragen over bestaan en geluk.
Deze vragen confronteren haar moeder Laurence met hoe 
zij leeft en doet. Laurence is een medewerkster van een 
reclamebureau en maakt letterlijk mooie plaatjes. Ook 

haar leven lijkt aanvankelijk een mooi plaatje, onberis-
pelijk, haast volmaakt. Maar door allerlei gebeurtenissen 
komen er barsten in die mooie plaatjes. Al het mooie 
blijkt ook een lelijke kant te hebben, al het positieve ook 
een negatieve. In haar relatie met haar man bijvoorbeeld 
merkt ze zo het nodige. Als ze ruzie hebben, koopt hij 
de ruzie af, met een duur sieraad. Eigenlijk wil Laurence 
het sieraad niet, maar ze accepteert het toch om de schijn 
op de houden, dat ze een goed huwelijk hebben. Ook 
met de andere familieleden blijkt die dubbelzinnigheid. 
Want als Laurence haar vader beter wil leren kennen en 

Simone de Beauvoir (1908 - 1986)
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met hem op reis gaat, blijkt er van een goede relatie geen 
sprake te zijn. Er komt geen gesprek op gang, haar vader 
heeft het alleen maar over oude gebouwen en stenen in 
Griekenland.

Mensen doen zich in dit boek anders voor dan ze zijn. 
Ze gebruiken daar alle middelen voor die ze voorhanden 
hebben. Een leuk voorbeeld uit het boek is het volgende: 
tijdens een reis om iets van het mooie te proeven, be-
zoeken ze een oude stad en worden rondgeleid door een 
gids. Echter de gids verveelt hen en ze trekken zich terug 
achter een zuil om te geeuwen. Als toerist maken ze een 
heleboel foto’s en vertellen later aan hun vrienden thuis 
hoe geweldig het allemaal is geweest. Waarop die vrien-
den dan ook weer op reis willen gaan. De schone schijn 
blijft in weerwil van de teleurstelling gehandhaafd.
Voor Laurence is het keerpunt als anderen zich met de 
opvoeding van haar dochter willen bemoeien en haar 
in de wereld van schone schijn willen grootbrengen. Ze 
komt in het verzet. Ze wil het keurslijf van de schone 
schijn niet voor haar kind. Want waarom zou een kind 
geen verdriet mogen hebben, waarom moet dat meteen 
weggestopt worden door voor afleiding te zorgen, zoals 
een reisje of het kopen van een paard?
Aan het eind van het boek besluit Laurence om de op-
voeding weer op zich te nemen. Een kind opvoeden is 
niet er een mooi plaatje van willen maken. Laurence wil 
haar dochter op laten groeien in veiligheid, met blijheid 
en plezier dat ze op de wereld is. Ze wil ze alles laten 
meemaken, niet alleen de mooie plaatjes laten zien, maar 
ook de nare dingen, zoals oorlog en verdriet. Laurence 
vraagt zich wel af of het mogelijk is om haar dochter 
anders op te laten groeien. Maar verder dan het stellen 
van die vraag komt ze niet.

Het boek stelt vragen, levensvragen. Over waar het be-
staan voor dient en of het mogelijk is om in verandering 
te komen. Simone de Beauvoir leefde in een tijd waar het 
existentialisme als filosofische stroming, furore maakte. 
Het existentialisme stelt zich vragen over het bestaan en 
stelt dat elke mens een uniek wezen is, verantwoordelijk 
voor zijn eigen daden en lot. Ook in dit boek worden de 
personages geconfronteerd met hun eigen keuzes en met 
hun eigen daden. Maar toch worden anderen niet gezien 
als een spiegel voor hoe men zelf is. De onmogelijkheden 
worden nogal eens in de omringende wereld gezocht en 
niet in de mens zelf. 

Simone de Beauvoir - New York - 1957
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Conclusie
De titel van het boek: ‘De schone schijn’ geeft heel duidelijk weer hoe mensen zichzelf 

voor de gek houden. Dat blijkt uit het hele leven van de hoofdpersoon. Hoezeer willen mensen 
blijven geloven in het mooie, terwijl dat er maar zelden is. Meestal is het leven doordrenkt van 
narigheid en verdriet, het geluk is zelden te vinden, of het is van korte duur. 
Het leven van mensen in een bestaan dat geënt is op een mentaal principe kan ook niet anders 
dan zo verlopen. De verdeeldheid hoort daarbij. Naast verdriet is er een moment geluk, naast 
het lijden is er een moment wat blijdschap. Zo hoort het bij mensen zoals ze nu nog zijn, on-
volmaakt en tamelijk hulpeloos. Ze zijn nog niet geworden die ze zijn.
Dit boek is zeer lezenswaard omdat er levensvragen in worden gesteld. Ze worden weliswaar 
niet tot een oplossing gebracht, maar het zijn vragen die misschien ooit nog eens tot het inzicht 
kunnen leiden dat er iets anders moet gebeuren om tot waar geluk te komen. Alleen een verdere 
stap in het hele evolutieve gebeuren kan leiden tot nieuwe mogelijkheden voor een ieder die 
dat graag wil. 
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Ephedra major
Tekst: Sunya de la Terra

Ephedra major is een heel bossige plant, en kan wel twee meter breed worden en één 
meter hoog. Hij lijkt dan wel een struik. Het is een plant die wel wat weg heeft van de 
paardestaart, de Equisetum. De naam komt van het Griekse ‘ep’ of ‘epi’ (= op) en ‘édra’ 
(= zitten). 
Zijn takken zijn sterk geleed, en lijken heel erg op de op elkaar zittende segmenten van 
de paardestaart. Als zij bladeren hebben zijn ze heel smal en alleen te zien als het heeft 
geregend. Het blad heeft wel wat weg van een schub. Het valt ook heel vlug weer af, 
want alles wat aan de plant zit zorgt voor een groter verdampingsoppervlak, vraagt om 
voedsel en overleving wordt dan moeilijker bij grote droogte. 
De plant past zich zeer sterk aan aan zijn leefomstandigheden. Hij groeit meestal in 
droge gebieden in puur zand, in de volle zon. Hij is zeer zonminnend. De plant bloeit 
met mannelijke en vrouwelijke bloemen die los van elkaar staan.

De mannelijke bloemen hebben opval-
lende gele pollenzakjes, de vrouwelijke 
op bloemen lijkende kegels hebben dikke 
leerachtige schubben. Ieder schubblad 
is ook op een bepaalde manier gevormd 
gedurende de gehele evolutie. In het zaad-
doosje zit in ieder hokje keurig netjes een 
zaadje opgeborgen. 
Ephedra major is een zeldzame plant, die 
niet veel wordt aangeboden op de tuin-
markt. Hij heeft geen verwantschap met 
welke andere plantensoort of plantenge-
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slacht. Biologen zeggen dat dit hun evolutionaire 
ontwikkeling in de weg staat. Dit kan mentaal 
gezien misschien zorgen baren, maar het lila kan 
alles in verandering brengen als het dat wil, dus 
het kan geen probleem zijn. Misschien dat biolo-
gen bang zijn dat Ephedra major uit zal sterven?

Ephedra wordt vaak in de alternatieve medische 
sector gebruikt omdat het heel veel efedrine be-
vat. Efedrine is een substantie die het effect van 
adrenaline nabootst, je wordt er alerter van, klaar 
voor actie, een vluchttoestand. Vroeger werd het 
wel in hoestdranken gebruikt, tegenwoordig is 
het in veel landen verboden deze stof te gebruiken in middelen. 

Ephedra major is als een onderbewust netwerk, graci-
eus, zich sierlijk bewegend in weer en wind. Stoer maar 
toch doorzichtig, zachtjes wuivend met zijn pruikenbol, 
is hij een toonbeeld van slordige elegantie. Als hij zijn 
gele pollenzakjes of kegels draagt, is hij een overvloed 
van zachtgele vruchtbaarheid, die zich uitstrooit over de 
gehele aarde. Als eenmaal de vruchten zijn gezet, is hij 
een en al gewaagdheid met zijn rozerode besjes die paars 
zijn gepunt. 
Zijn harde takken hebben een diep roodbruine kleur, die 
hem een zekere robuustheid geeft.

Als een lichtturquoise zee van onderbewuste tederheid 
vervult hij de hem omringende wereld met de lichte vi-
braties van een lied, dat zingt van de tijden waarin de 
allesomvattende tederheid de wereldmaterie zal gaan 
vervullen. 
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Tekst: M.J.F. van Kessel

Tussen de geraniums
en het gras

Wijziging in de afdeling
Het is een stralende dinsdag in 

mei 2011. En op dinsdag is het de 
tuindag van Miep Stekkelaer. Greta 
Koekelaars en Fancy Houtepin heb-
ben ook op deze dag hun gota in 
hetzelfde tuindomein als 
Miep. Tot nu toe 
hebben zij de tuin-
gota gezamen-
lijk gedaan met 
Neelie Hemelrijk 
als beheerder van 
de dag in de af-

deling Lila Lila Elektronen. Neelie 
zegt meestal dat de goti’s zelf met 
de tutorsuprolo kunnen bekijken 
wat er zoal kan gebeuren. In de 
Jardinerie is genoeg informatie voor-

handen om dat te 
weten. Maar 

vanaf van-
daag is het 
anders. 

Er heeft een wijziging plaats ge-
vonden in de afdeling Lila Lila 
Elektronen. Neelie is namelijk als 
beheerder op dinsdag vervangen 
door Rogier Rozenboom. En Neelie 
is beheerder van de dag geworden op 
maandag en af en toe in het week-
end.

In m’n eentje
Miep merkt meteen dat het 

bij Rogier anders gaat. Hij vraagt ’s 
morgens aan Miep om de Geranium 
Macrorrhizum te ontdoen van het 
wuivende gras dat daar hoog tussen 
uit torent. Aan Greta vraagt hij om 
de seringenboom te gaan snoeien. 
Met enig verzet om alleen een gota 
te moeten doen, gaat Miep op pad 
om wat gereedschap te verzamelen, 
zoals een emmer en een wortelste-
ker. Onderweg naar het Theehuis, 
een plaats waar het gereedschap 
ordentelijk wordt opgeborgen, is 
zij in kwade gedachten gewikkeld 
van: ‘Waarom moeten we nu ie-

Bij Elektoor staat het lilaïsch onderzoek centraal, dat is altijd al zo 
geweest. Dit onderzoek kan op allerlei soorten manieren worden 
gedaan. Met velen, maar ook als een goti alleen bezig is in de gota, 
kunnen er interessante ontdekkingen worden gedaan. Ontdekkingen 
over wie iemand is met daarbij altijd het perspectief dat er een veran-
dering kan plaatsvinden naar een leven met meer harmonie, vervul-
ling en geluk. Miep Stekkelaer maakte daarover het volgende mee.
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dereen apart een gota doen? Het 
Geraniumveld is best een gota voor 
twee personen. En ook het snoeien 
van de seringenboom! Beide gota’s 
zullen vanavond ten halve klaar zijn. 
Ik begrijp Rogier helemaal niet!’ 
Mopper, mopper.

Enfin, als ze de Rozenlaan op gaat 
naar de geraniums, waant ze zich 
direct in de wereld van de warme 
ochtendzon en fluitende vogels. De 
kleuren van de klaprozen, margrie-
ten en andere voorjaarsbloemen 
maken - tegen de achtergrond van 
heldere kleuren groen van grassen en 
struiken - een vrolijke sfeer.
Zelfs de geraniums verspreiden bij 
aanraking een kruidige geur. Ook 
valt haar de stilte op. Op de ach-
tergrond hoort zij zo nu en dan een 
auto voorbij rijden.
En bij het uittrekken van de eerste 
plukken gras vraagt Miep aan de tu-
torsuprolo: „Hoe kan ik nu vandaag 
iets van mezelf ontdekken als ik hier 
zo in m’n eentje zit tussen deze gera-
niums? Dan kan ik toch niets mee-
maken?” Maar als goti weet ze wel 
dat iets ontdekken over jezelf ook 
kan in een gota die je alleen doet. 
Maar de gedachte dat dit onmoge-
lijk is, zorgt er voor dat ze ook niet 
meer goed oplet.

Emmers met gras
Gestaag trekt ze de grasjes uit 

tussen het veld met de bloeiende 
Geranium Macrorrhizum en doet 
deze in de emmer. Voorzichtig zet 
ze haar voeten tussen het veld met 
bloemen. Het wortelgestel van 
de geranium is weliswaar sterk en 
compact, maar de bloemstelen zijn 
kwetsbaar.
Het verrast Miep dat deze gerani-
ums nog zo goed zijn gaan groeien. 

Voorheen stonden op deze zelfde 
plaats namelijk stevige grassen die 
zich niet zomaar lieten verwijderen. 
En ze wist dat bij het aanplanten 
van deze geraniumplanten dit gras 
er maar gedeeltelijk is uitgehaald. 
Het blijkt dat de geranium duidelijk 
sterker is dan het gras.

Mijmerend over deze situatie van 
vroeger en nu blijkt de emmer in-
eens vol met gras. ‘Toch wel erg 

snel’, denkt ze, en om te voorko-
men dat ze iedere emmer gras naar 
de terp moet brengen, besluit ze een 
kruiwagen op de Rozenlaan neer te 
zetten, dichtbij de plukgota.
Zo gezegd, zo gedaan. De eerste em-
mer met gras wordt in de kruiwagen 
gekieperd met de gedachte: ‘Zo, dan 
zien de goti’s tenminste dat ik al wat 
heb gedaan.’
De tweede emmer met gras volgt en 
de derde ook. Miep heeft het voor-
nemen om de kruiwagen met gras 
weg te brengen naar de terp. Maar 
dan bedenkt ze zich: ‘Nee, als ik 
deze kruiwagen leeg maak, dan ziet 
niemand wat ik al heb gedaan! Dus 

ik wacht maar even tot er echt niets 
meer bij kan’. Ze plukt verder.

Geen enkel complimentje
In de loop van de middag 

komt Anton Heerboer voorbij, ook 
met een volle kruiwagen met groen 
afval. Hij is onderweg naar de terp. 
Hij loopt langs de plaats waar Miep 
tussen de geraniums zit. Hij groet 
haar en zegt „Oh, wat staat hier nog 
veel gras zeg!”

Miep kijkt achterom en ziet wat er 
al aan gras is verdwenen en denkt: 
‘Anton toch, kun je nu niet eens 
zeggen dat er al zoveel gras is opge-
ruimd in plaats van dat er nog veel 
gras staat?’ Maar ze zwijgt en groet 
vriendelijk terug met de woorden: 
„Ja, dat is zo, er staat nog veel gras.”

Een half uurtje later komt Fancy en 
staat stil op de Rozenlaan juist ter 
hoogte waar Miep bezig is. Miep 
kijkt op en ziet Fancy staan met 
een takje heermoes in haar handen. 
Fancy zegt: „Kijk eens, deze heer-
moes hebben we toch vorige week 
behandeld, weet je nog? En zie, zo 

Hier, aan de Rozenlaan, in het geraniumveld speelt alles zich af
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ziet het er nu uit, hij is helemaal 
bruin geworden”. 
Miep ziet het slappe takje bruine 
heermoes waaruit blijkt dat er iets 
is gevonden tegen de plaag van de 
heermoes. Maar waar Miep dan 
weer niet blij mee is, is dat Fancy 
niets zegt van al het gras dat al is 
verdwenen tussen de geraniums. En 
terwijl Fancy toch weet dat ze daar 
al een hele dag bezig is. Geen enkel 
complimentje, niets.

Hunkeren naar aandacht
Fancy gaat terug naar haar 

gota en Miep staat rechtop. De zon 
maakt dat ze het erg warm heeft. 
Fancy nakijkend realiseert Miep zich 
ineens de vraag aan de tutorsuprolo: 
„Hoe kan ik nu vandaag hier iets 
van mezelf ontdekken als ik hier in 
m’n eentje zit tussen de geraniums?” 
Maar dan gaat Miep een licht op 
en ze roept uit: „Heee, volgens mij 
blijkt hier van alles!”
Dit is een mooie aanleiding om eens 
op de tuinbank die daar staat te gaan 
zitten. De tuinbank staat in de scha-
duw en op een aangename en stille 

plaats. Mijmerend over wat er tus-
sen de geraniums, een volle kruiwa-
gen en de goti’s heeft plaats gevon-
den, valt het haar op dat ze volop 
de aandacht wil hebben. Ze denkt: 
‘Waarom kan ik niet bestaan zonder 
dat ik hunker naar aandacht?’ De 
goti’s die de revue passeren moeten 
haar complimenteren, terwijl die 
goti’s zelf ook bezig zijn in hun gota. 
Bestraffend hoort zij in zichzelf: 
‘Heb je zelf nog geïnformeerd naar 

hun gota of hen een compliment ge-
maakt?’ Nee, dat ook al niet.

Het wordt wat stil in haarzelf en ze 
bemerkt het waardeoordeel dat ze 
heeft. Het is niet goed. Van deze 
gedachten wordt ze niet vrolijker en 
ze maakt een babbeltje met de tu-
torsuprolo. Wanneer zou ik zonder 
egobelang een gota kunnen doen? 
Gewoon, rustig zonder er iets voor 
terug te hoeven hebben? Hoe zou 
dat zijn? Nu is er geen belangeloos-
heid. Ik heb tussen de geraniums ge-
zeten om mijn ego te spekken. 

Dan herinnert Miep zich uit vorige 
onderzoeken dat de tutorsuprolo de 
ontdekkingen die in de gota worden 
gedaan geweldig vindt. En als de tu-
torsuprolo haar vertelt wat hij laat 
zien, dan geeft dat in het lichaam 
altijd iets van een opluchting. Net of 
er iets op zijn plaats valt. Dan is wat 
ze ontdekt niet zwaar, geen donkere 
wolken en geen zorgen. Het is dan 
gewoon zoals het blijkt te zijn. Niets 
meer en niets minder.

Nu is het anders. Er hangt wel een 
donkere wolk boven haar. Een sig-
naal dat ze over van alles nadenkt en 
weet dat ze daar niet uitkomt.
Dat laat haar vragen aan de tutor-
suprolo: „Hoe was het ook al weer? 
Hoe kan het nu dat jij dit gebeuren 
interessant vindt?”

Ja, het is tot op zekere hoogte wel 
interessant hoor, om zo wat na te 
denken over hoe zij in het leven 
staat. Maar dit denken over van al-
les brengt haar niet verder, dit is het 
niet maar wat dan wel?

„Hoe kan het nu, dat ik 

van die ontdekking hoe 

ik ben, zo somber word, 

terwijl ik weet dat het 

lila het geweldig vindt 

als de tutorsuprolo me 

iets laat zien in de gota?” 
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Wat laat de tutorsuprolo 
zien?

Omdat er in mei 2011 een systeeme-
valuatie plaatsvindt van het on-
derwijssysteem op de Pauwekroon 
door de licentiegever, kon Miep de 
gebeurtenis in het Geraniumperk 
voorleggen. De vraag van Miep was 
aanvankelijk gericht op: „Hoe kan 
het nu, dat ik van die ontdekking 
hoe ik ben, zo somber word, terwijl 
ik weet dat jij het geweldig vindt als 

de tutorsuprolo me iets laat zien in 
de gota?” Daarop wordt Miep ge-
vraagd: „Wat heeft de tutorsuprolo 
je dan laten zien?” Miep voelt daar-
op een schokje, zo van, ‘dat heb ik 
toch zojuist verteld?’. „Nee”, wordt 
er gezegd, „wat heeft de tutorsuprolo 
je getoond?” Daarop realiseert Miep 
zich dat ze over wat er is gebeurd in 
de gota heeft nagedacht, maar dat is 
iets anders als wat de tutorsuprolo 
laat zien. ‘Dat is waar ook’, bedenkt 
Miep zich en ze vraagt terstond: 
„Maar wat heeft de tutorsuprolo me 
dan laten zien?”

En het antwoord is: „De tutorsupro-
lo toont je dat je van iedereen wat 
nodig hebt.”
Miep slikt even en vraagt: „Van ie-
dereen?” „Ja, van iedereen. Van ie-
dereen. Is dat niet interessant om dat 
in de gota over jezelf te ontdekken?”

Miep wordt stil en weet niet meer 
wat te zeggen. In haarzelf voelt ze 
het verschil van het psychologisch 
bekijken van de dingen ten opzichte 
van een heldere visie over wat er ge-
beurt.
Het voelt als een lichtknopje. ‘Klik’. 
In het denken voelt het of je in een 
donker kringetje ronddraait met 
zorgen en zwaarmoedigheid. En als 
het lila iets toont wat werkelijk zo is, 
dan gaat het licht aan. Het wordt stil 
en Miep voelt een opluchting in heel 
haar lichaam, gewoon om blij van te 
worden.
Een dankbaar gevoel is er even naar 
de tutorsuprolo, de beheerder van 
de dag, het gras tussen de Geranium 
Macrorrhizum, de kruiwagen en de 
goti’s die haar dit hebben getoond.

En hoe nu verder? Het noopt wel 
tot verder onderzoek. Want door dit 
alles ontstaat er een kettingreactie: 
want Miep denkt: ‘Als het zo is dat 
ik van iedereen wat nodig heb, van 
iedereen . . . wat heb ik dan allemaal 
nodig van de andere goti’s waarmee 
ik in een afdeling de gota doe, van 
mijn man en kinderen, mijn vrien-
dinnen, mijn collega’s, mijn . . . En 
waarvoor heb ik iedereen dan no-
dig?’




