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Vuur

Alles wordt geboren uit vuur
het vuur van de creatie

het vuur van Witte Hitte
het vuur van transformatie.

De wereld, een schouwspel vol van licht
van elektriciteit, van vuur
en in het vroege avonduur

biedt hij dit machtig verheven gezicht.

Laaiende aarde, bergen van vuur
het lichtspel is van korte duur

een hemelruimte, nog in oranjerood gehuld
dan een wegebbend licht, de lucht gevuld

met duistere, zwarte wolken.
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De Gouden Visie

van de redactie

Het bewijs

Uit bezoeken aan Elektoor door mensen die niets 
van lilaca weten, blijkt overduidelijk hoe moeilijk 

het is lilaca te begrijpen met het verstand. De artikelen, 
verslagen, rapporten of brieven die naar aanleiding van 
de bezoeken worden geschreven zijn meestentijds een 
vrucht van een mentaal geloof, dat de dingen vanuit een 
oordeel interpreteert. Het mentaal wil een bewijs dat li-
laca en het lila bestaan en dat moeten bijvoorbeeld an-
dere wetenschappen doen door lilaca te accepteren als 
wetenschap.
In die geschriften komt meestal nergens tot uitdrukking 
dat het om een ontwikkeling van de materie gaat in een 
evolutieproces van materie. Alles blijft vaag, ook het doel 
blijft vaag. Uit alles blijkt dat lilaca niet erg begrijpelijk 
is voor mensen in het algemeen. Dat is logisch, omdat 
het een wetenschap is die boven het mentaal uitgaat.  
Vandaar ook dat het een spirituele wetenschap wordt ge-
noemd. Maar de verwantschap die er is tussen lilaca en 
fysica is evident. Beide wetenschappen doen onderzoek 
naar de materie. De fysica op het grofstoffelijke gebied, 
de lilaca omvat alle gebieden van materie. 

Einstein zei al: „We zijn onderzoekers en als we zou-
den weten waar het allemaal over ging, zouden we 

geen onderzoekers zijn.” Dat is maar al te waar. Rond 
1920 was er een opbloei van de fysica, waar talloze ont-
dekkingen in zijn gedaan die heden ten dage als normaal 
worden beschouwd. Maar het ontdekken van subato-
maire deeltjes is stap voor stap gedaan, fysici wisten dat 
ze er waren, maar ze zijn nog steeds niet bewezen. Ze 
zijn zelfs nog steeds niet gezien. Men neemt aan dat ze 
er zijn, omdat er sporen zijn gezien, nooit het deeltje 
zelf. Toch wordt dit als een stevig bewijs gezien dat ze er 
zijn. Vanuit de ontologie gezien is dit niet steekhoudend, 
maar men neemt genoegen met het feit dat het is zoals 

het is. Zoals ook een mens een mens is, waarvan het be-
staan niet meer bewezen hoeft te worden. 

De wetenschappen moeten bewijzen dat lilaca bestaat. 
Dat is wel een moeilijke vraag voor de wetenschap. De 
wetenschappen onderzoeken lilaca niet, dus kunnen 
ze nooit bewijzen dat ze bestaat. Bovendien is het een 
filosofische vraag, die moeilijk is te beantwoorden. De 
ontologie kan ook geen bewijs geven voor het feit, dat 
er wetenschappen bestaan, nog minder of er überhaupt 
wetenschappers bestaan. Er wordt wel aangenomen dat 
er wetenschappen bestaan omdat dit evident is, net zo-
als het evident is dat wetenschappers bestaan. Maar er is 
nog nooit een onweerlegbaar bewijs geleverd dat zij be-
staan. De filosoof Heidegger heeft in zijn boek ‘Sein und 
Zeit’ een poging gedaan om bestaan te formuleren. Het 
is hem niet gelukt daar dichterbij te komen. De Duitse 
fysicus Heisenberg zag dat er meer was dan de ontdek-
king dat er elementen waren en subatomaire deeltjes. 
Hij zei dat wat de fysica bestudeerde een klein deel was 
van wat er werd gezien. De rest was onzichtbaar en had 
waarschijnlijk een oneindigheid die niet was te begrij-
pen. Einstein merkte dat er meer was dan wat alleen de 
oppervlakte-ogen kunnen zien. Hij kon er met zijn ver-
stand niet bijkomen en heeft tot zijn dood gezocht naar 
een mogelijkheid voor een unificatietheorie.

Hoe kunnen mensen eisen dat lilaca wordt bewezen 
als niet eens bewezen is dat zij zelf bestaan? Zij ge-

loven zelf in de evidentie ervan, maar er is geen bewijs. 
De meeste dingen die mensen denken en doen berus-
ten op een geloof. Want in de wetenschappen wordt er 
meestal gewerkt met axioma’s die ergens zijn geponeerd 
en geen enkele bewijsgrond hebben. Er is dus al een ver-
keerd uitgangspunt, het is fictief.



de Gouden Visie
jaargang 5, nummer 1, januari 2012

2  

In de lilaca wordt er aan onderzoek gedaan naar de ver-
dere ontwikkeling van materie in een evolutie van licht. 
Niemand in de wereld is daar mee bezig. Het is begrijpe-
lijk dat mensen dat dan vreemd vinden. Mensen houden 
over het algemeen niet van nieuwe ontdekkingen, niet 
van avontuur. Zij houden liever alles bij het oude en keu-
ren nieuwe geluiden af. Zij willen hun eigen, oude ver-
trouwde wereldje in stand houden. Ook dit fenomeen is 
in de historie van de mensheid talloze malen aan de orde 
geweest en nog aan de orde.
Lilaca heeft geen bewijs nodig. Net zo min als het nodig 
is om te gaan bewijzen dat er mensen zijn, of dieren, of 
planten, of bergen. Het bewijs is de lilaca zelf. Ze be-
staat, dat is evident. Net zoals de mens bestaat, dat is 
ook evident.

Bewijs is een mentaal gegeven, dat alles bekrompen 
maakt en onmogelijk. Dat wat evident is heeft geen be-
wijs nodig. Lilaca is evident, net zoals de rechtspraak evi-
dent is, fysica, een mens, een tafel, een krant. Dit heeft 
geen van allen een bewijs nodig. Dat het er is, is een van-
zelfsprekendheid, ook de lilaca. Dat lilaca niet begrepen 
wordt is iets anders. De snarentheorie wordt ook niet 
begrepen, maar hij bestaat wel. Het niet begrijpen van de 
dingen houdt dus niet in, dat deze dingen niet bestaan.
Ontologisch gezien heeft de lilaca helemaal geen bewijs 
nodig dat ze bestaat. Ze is er, en dat is voldoende.

In deze editie zijn diverse artikelen opgenomen die iets 
verhelderen over lilaca, de moeilijkheid om daar iets van 
te snappen en waarin een relatie wordt gelegd naar en-
kele eminente denkers. Zo is er het artikel over ‘de we-
relden van het zijn’ op bladzijde 12. Daarin wordt deze 
voor het verstand moeilijk te volgen materie met behulp 
van enkele schema’s uit de doeken gedaan. Het is uiter-
aard behelpen, omdat in een vrij korte tekst iets wordt 

uitgelegd over zaken waar geen voorstelling bij kan wor-
den gemaakt.
Vervolgens is er het artikel over de filosoof Heidegger 
op bladzijde 37. Heidegger heeft in zijn magnum opus 
‘Sein und Zeit’ geprobeerd te definiëren wat zijn is, wat 
een zijnde is en wat de relatie is met het begrip tijd. Dat 
is stof waar de lilaca zich ook uitvoerig mee bezighoudt. 
In het artikel wordt dan ook gepoogd een link te leggen 
tussen wat Heidegger opmerkt over ‘zijn’ en ‘tijd’ en wat 
daarover uit onderzoek in de lilaca is gebleken.
Ook aan Einstein en zijn relativiteitstheorie wordt aan-
dacht besteed. Einstein is volgens de auteur een geniaal 
wetenschappelijk onderzoeker met zeer veel geduld. En 
hij bleef op zoek naar de theorie die alle verschijnselen in 
zijn natuurkundige wereld op een plausibele manier kon 
verklaren. Daarbij schuwde hij de meest absurde sugges-
ties en ideeën niet. Waarschijnlijk had hij de vreemde 
resultaten van de spirituele wetenschap lilaca niet aan 
de kant geschoven, maar terdege onderzocht. En er zijn 
verbanden te leggen, zij het moeizaam, tussen de spiritu-
ele wetenschap lilaca en de fysica. Beide onderzoeken de 
materie om te beginnen.
Zowel Heidegger als Einstein lopen tegen de beperkin-
gen van de mentale vermogens van de moderne mens 
aan. Zij hebben dat zelf niet direct in de gaten, alhoewel 
zij beiden zijn blijven zoeken, omdat ze tegen een onbe-
kende grens botsten.
Iemand die ook probeert onbegrijpelijke zaken niet uit 
te sluiten van bestudering is de Duitse natuurkundige 
Heisenberg. Heisenberg en Einstein kennen elkaar goed 
en discussiëren menigmaal over ‘God’ en zoeken naar 
een unificatietheorie. Een theorie die alle natuurkundige 
verschijnselen in ons universum kan verklaren. Ook vin-
den ze een combinatie van metafysica en wetenschap, 
van spiritualiteit en denken, een voorwaarde voor de 
mensheid om verder te komen.
Het artikel over Heisenberg treft u aan op bladzijde 59.
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Uit de inhoud
Jacqueline Kennedy  blz. 19 

Dit artikel was in het vorige nummer al aangekondigd. De persoon van Jacqueline 
Kennedy staat op de voorgrond, maar tegelijk wordt een verband gelegd met de droom 
van veel mensen om beroemd te worden en veel macht te hebben. Jackie Kennedy 
blijkt haar contactuele vaardigheden goed te benutten. Zij kon vooral met mannen 
erg goed uit de voeten en dat heeft haar gebracht waar ze wilde zijn. Dat heeft niet 
voorkomen dat haar leven tamelijk dramatisch is verlopen.
Dit artikel is door de royalty-redactie geschreven. Er zit echter ook heel veel informa-
tie in over mode, met name de mode die - uiteraard - verbonden is met Jacqueline 
Kennedy. Vooral in de periode dat zij als First Lady in het Witte Huis vertoefde, heeft 
zij de modepagina’s weten te vullen.

Phasianus colchicus blz. 74
Accipiter nissus blz. 10

Bij wijze van uitzondering deze keer twee exemplaren uit de rijke fauna van De 
Pauwekroon. De phasianus colchicus beter bekend als de fazant, en de accipiter nissus, 
een van de kleinste roofvogels uit de Benelux, de sperwer. Door de manier waarop het 
bos op De Pauwekroon wordt onderhouden is er de afgelopen 15 jaar heel veel onder-
begroeiing ontstaan. Ideaal voor vele vogelsoorten zoals de fazant en ook vele kleine 
zangvogels. Zij kunnen goed foerageren, nestelen en zich verbergen. De sperwers zijn 
weer aangelokt door de aanwezigheid van de kleine zangvogels, want dat omvat hun 
belangrijkste prooi. En zo neemt de diversiteit van het dierenleven op De Pauwekroon 
zienderogen toe.

Victorio y Lucchino  blz. 5

Deze keer aandacht voor een modehuis dat vooral bekend is in Spanje. Victorio en 
Lucchino zijn dan ook volbloed Andalusiërs die hun inspiratie vooral vinden in hun 
geboortestreek. Een van de bekendste klanten van V&L is de hertogin van Alba, 
Cayetana de Alba. Deze dame van zeer hoge komaf wordt beschreven in het royalty-
artikel van deze editie.

Lilaca en de werelden van zijn  blz. 32

Dit artikel geeft inzicht in de lastige materie over het ‘zijn’. Mede aan de hand van een 
aantal schema’s wordt getracht duidelijk te maken hoe de materiële werelden van zijn 
in ons en in andere universums eruit zien. Ook wordt nog maar eens aangegeven dat 
de mens niet het eindstadium van de materiële evolutie is. Er is een koppeling naar de 
‘bestaansillusie’ waar de mens in leeft. Die bestaansillusie heeft alles te maken met  de 
moeilijkheid om te zijn, omdat mensen veel meer gericht zijn op ‘hebben’.

Dier
van het
seizoen
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Victorio & Lucchino
een Andalusisch ontwerperspaar

Wie zijn Victorio y Lucchino?
Dr. José Rodríguez Victor 

Caro, nu Victorio genoemd, werd in 
1952 in Palma de Rio bij Córdoba 
geboren. Dr. José Luis Medina del 
Corral, nu Lucchino genoemd, in 

1954 in Sevilla.

Zij noemen zich Victorio y 
Lucchino, dat klinkt leuk en ligt 
gemakkelijk in het gehoor. Waarom 
hebben zij deze namen gekozen? 
De eerste is vanwege de naam van 
José Rodríguez Victor en de andere 
omdat ze vonden dat het een beetje 
Chinees klinkt, dat was de bedoeling 
in eerste instantie.
Victorio wordt oorspronkelijk ge-
inspireerd door de Parijse Haute 
Couture. Dit is niet zo vreemd, want 
Spanje was in die tijd nogal gericht 
op de Franse mode.
In 1972 ontmoeten zij elkaar voor 
het eerst, als ze allebei op de ont-
werpafdeling van het bedrijf Disart 
in Sevilla werken. Zo leren zij elkaars 
stijl en smaak kennen en besluiten 
zelfstandig verder te gaan met elkaar. 
Omdat zij beiden grote liefhebbers 

zijn van hun geboortegrond ves-
tigen zij zich in Sevilla, de 

Victorio en Lucchino werken al 30 jaar samen en zijn een leuk stel om te 
zien: José Rodríguez Victor vrij klein en volslank, José Luis langer en dun. 

Ze dragen vaak een spijkerbroek, maar ze kunnen ook in stijl zijn gekleed. Hun 
imago is vlot, vol humor, maar toch gedistingeerd. Het zijn heel goede kleerma-
kers. En zij zijn de grondleggers van de Spaanse mode die uit Andalucía komt. 
Een mode die van alles te maken heeft met het dansen van sevillianas, basilicum, 
de geuren van de patio’s met sinaasappelbomen en bougainvillea’s. De streek 
waar de muren van de huizen volhangen met pelargoniums. En niet te vergeten, 
de zachte maar gepassioneerde gitaarmuziek die alle Andalusiërs vervult van de 
liefde voor hun land, met zijn stierengevechten en de gevierde torero’s. Met de 
Andalusische paarden van het pure Spaanse ras, Pura Raza Española. Waar de 
altijd zingende rivier Guadalquivir stroomt en witte dorpen liggen te dromen 
in de middagzon. De provincie van de tegenstellingen: van zon, zee, oranjebloe-
semgeuren maar ook de altijd witte toppen van de Sierra Nevada.

Tekst: moderedactie
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hoofdstad van Andalusië, de plaats 
waar bijna altijd de geur van de si-
naasappelbloesem hangt, de zon heel 
veel schijnt en het gedruis van de 
Guadalquivir bepalend is voor het 
hart van de Zuidspaanse stad.
Ze huren een klein appartement 
waarin het naaiatelier komt. Ze zor-
gen ook voor een winkel waar hun 
kleding kan worden verkocht. Ze 
beginnen vol daadkracht en strijd-
lust aan het uitbouwen van hun ei-
gen zaak. Ze werken hard en moeten 
voor het werk ook veel op reis. Er is 
weinig verschil tussen werk en vrije 
tijd. Kantooruren kennen zij niet. 
Hun inspiratiebron is niet ver weg, 
dat is Sevilla, Andalusië.

Andalusië
Andalusië is een regio in het 

zuiden van Spanje en een smelt-
kroes van de christelijke, Arabische 
en Joodse cultuur. Dit is overal te 
zien en te bemerken. In de gebou-
wen, in de straten, in de huizen met 
de patio’s en de palmen, de kleurige 
stoeten bij de Mariavereringen, de 
geuren en de zigeuners. Alles ademt 
hier het Zuiden, waar de flamenco-
muziek de gepassioneerde aard van 
het volk verraadt, met zijn tradities 
van het stierenvechten.
Het is een wereld apart, Spanje op 
zijn Spaans. En daar zijn Victorio en 
Lucchino verliefd op.
„Het felle licht maakt rijke scha-
duwen, er zijn kleuren en texturen, 
alles gericht op het wakker laten 
worden van de zintuigen. De geu-
ren, smaken, de aanrakingen, alles 
werkt er aan mee dat er heel span-
nende en opwindende ontwerpen 
ontstaan. We creëren onze mode te 
midden van geuren van geraniums, 
basilicum en mirte. Wij beïnvloe-
den elkaar door onze gevoelens en 

gedachten en deze leiden tot beel-
den en vormen die doen denken aan 
straten vol citrusbomen, jacaranda’s, 
plazas omgeven door bougainvillea’s 
en granaatappelbomen en de rivier 
bekleed met sterren als juwelen.” 
Hieruit spreekt de weelderigheid 
van hun creatieve mogelijkheden, 
hun poëtisch gevoel en hun zangeri-
ge maar toch stevige verbondenheid 
met hun geboortegrond, hun ‘tierra’.

Bruidsmode
Hun ontwerpen vallen op 

door de barokke vormgeving met 
ruches, franjes, veren, kant, bor-
duurwerk en glanzende stoffen. 
Dit is ook te zien bij de afgebeelde 
bruidsjapon, die is gemaakt van 
tule en zijden stof dat het geheel 
een lichtheid geeft als een veertje. 
Een slanke coupe wordt verkregen 
door op een ingenieuze wijze stof 
weg te knippen op speciale plaat-
sen en dan de japon als het ware 
aan te kleden met een overvloed 
aan ruches en kantwerk.
Dit model zou gemakkelijk grof en 
smakeloos kunnen worden door 
de vele versieringen, maar het is 
dit niet. Integendeel, V&L hebben 
hem zo gevormd, dat het lichaam 
juist door de vele lagen kant en 
bloemen een frêle aanzien krijgt. 
Als een nimf schrijdt de bruid in 
haar japon met de watervallen van 
ruches die haar helemaal omgeven, 
haar lichaam gehuld in bloemcrea-
ties, haar bruidegom tegemoet.
Een heel elegant model dat de sfeer 
van Andalusië verraadt en geïnspi-
reerd is op een gedicht van Pablo 
de Neruda. Vooral het uitgekiende 
en knappe naaiwerk valt op.

De invloed van het Andalusisch kli-
maat en zijn sfeer, de volksaard, ko-

men onder andere tot uitdrukking 
in het stofgebruik van V&L. Dit 
zijn stoffen zoals fluweel, organza 
en satijn in zonovergoten, iriserende 
kleuren zoals donker olijfgroen, geel 
en oranje. Ook de kleur rood komt 
regelmatig terug in hun collecties. 
De kenmerkende hoge Spaanse 
hoofdsluier, de mantilla, wordt veel 
door hen gebruikt. Hij behoort on-
verbrekelijk bij de streek.

Bruidsjapon   ▲
Barcelona Bridal Week mei 2011
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Rode japon met bloemen
V&L maken vooral japonnen 

voor de Andalusisch georiënteerde 
vrouw, Latijns en mediterraan, sen-
sueel, klassiek en stads. Dit uit zich 
in de overvloedige en weelderige 
jurken in velerlei stoffen. Een leuk 
voorbeeld hiervan is een japon ge-
inspireerd op een Griekse traditie 
overgebracht naar een Spaans con-
cept van koraalkleurige gaasstof met 

rood, een asymmetrische halsomlijs-
ting en geborduurde bloemen. In 
dit geval worden ook veren in het 
haar en op de schoenen gebruikt 
ter decoratie. In vele gevallen zijn er 
ook volants aan de japonnen in de 
Andalusische stijl.
Uit al deze japonnen die inwerken 
op de zintuigen komt de instelling 
van V&L goed naar voren. Zij zijn 
gepassioneerd, gevoelig, romantisch, 
met gevoel voor stijl en decorum. 
Zij hebben een groot gevoel voor 
verhoudingen. Is de een wat meer 
in zichzelf gekeerd, dat maakt de an-
der weer goed met zijn ronde, olijke 
gezicht. Zij voelen zich thuis in de 
warmte van het hart van Spanje, 
dat correspondeert met hun eigen 
emotionele gevoelens. Zij houden 
van samenwerken en delen alles met 
elkaar, tot in de kleinste details van 
hun ontwerpen. Dat zorgt voor een 
gevoelige uitstraling van hun kle-
ding, het lichaam wordt omgeven 
door de warmte van hun blik. Zij 
hebben een scherp oog voor detail, 
te zien ook aan deze Andalusische ja-
pon vol romantiek met een prachtig 
silhouet. De bloemen golven bij het 
lopen als het ware mee op de klan-
ken van de flamencodansen.
Zij hebben veel oog voor het vor-
men van kleding, want ook hier ge-
bruiken zij de techniek waarbij de 
coupe van een japon wordt gemaakt 
door stof weg te knippen in de na-
den. Met het draperen wordt weer 
stof toegevoegd, waardoor mooie 
plooien ontstaan en de jurk als het 
ware een geraamte vormt waarop ve-
lerlei zaken kunnen worden vastge-
maakt. Naden worden weggewerkt 
met ruches en versieringen worden 
overvloedig gebruikt. Hun hart 
vloeit over van de weelderigheid die 
de aarde hen biedt.

Cayetana de Alba
Een van de trouwste klan-

ten van V&L is de hertogin van 
Alba, María del Rosario Cayetana 
Fitz-James Stuart y Silva, kortweg 
Cayetana de Alba. Een zeer voor-
aanstaande dame van hoge Spaanse 
adel.
Cayetana de Alba is dit jaar op 5 
oktober voor de derde keer in het 
huwelijk getreden. De trouwjapon 

▲    Rode japon 
Cibelles Madrid Novias mei 2011 

▲  Trouwjapon Cayetana de Alba
Palacio de Dueñas, Sevilla, 5-10-2011
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was van V&L. Dat Cayetana voor 
haar japon voor de trouwceremonie 
juist Victorio & Lucchino heeft ge-
kozen, komt voort uit de eerste ken-
nismaking toen zij hun eerste show 
in Madrid bijwoonde, nu bijna der-
tig jaar geleden. Het is een begin 
van een langdurige relatie, die door 
alle betrokkenen op waarde wordt 
geschat. Cayetana heeft hen vanaf 
het begin gesteund, ook toen ze nog 
alleen maar bekend waren in het 
zuiden van Spanje. Net als de beide 

ontwerpers, is Cayetana volbloed 
Andalusische en haar liefde ligt op 
dezelfde terreinen van kunst en cul-
tuur, de flamenco en de paarden, de 
stieren en de Andalusische aarde. 
Het belangrijkste voor Cayetana is 
echter dat Victorio en Lucchino de 
naaikunst goed verstaan en mooie 
dingen maken die passen bij haar 
smaak.
Cayetana heeft een grote inbreng 
gehad in het ontwerp. Eerst heeft ze 
verteld wat voor soort huwelijksce-
remonie het zou zijn en later heb-
ben ze het model en de uitwerking 
van de vorm besproken. Victorio 
en Lucchino zeggen van haar japon: 
„Het is geen bruidsjapon, maar een 
japon die gedragen wordt bij een 
ceremonie. Hij is een expressie van 
zoals wij haar zien.”
Op de trouwdag verschijnt Cayetana 
in een prachtige zachtroze met bloe-
men getooide japon met volants en 
schoenen in dezelfde kleur met bloe-
men. De jurk had een romantische 
stijl, een zijden japon met kant. Hij 
had een boothals versierd met kant 
die als het ware versmolt in de huid 
van de bruid. Opgebolde mouwen, 
tot aan de elleboog, versierd met 
kleine jasmijnbloemen van organza 
en verschillende kleurschakeringen 
van rozen waarbij kleine roze parel-
tjes de schittering aanbrachten in 
het geheel. De rok is vol ruches en 
aan de onderkant met enige volants 
afgezet. Dit alles door elkaar gewerkt 
met kant in ton-sur-ton. Verder een 
fluwelen ceintuur met strik in een 
groene limoenkleur, de kleur van 
trouw. Op de rug is een lange rij 
van roze knoopjes, van geborduurde 
kant. De ontwerpers beschrijven de 
japon zelf als een soort bloementuin, 
waar Cayetana zo van houdt, gevuld 
met rozen en jasmijn. Het bruids-

boeket bestaat uit roze en witte roos-
jes die speciaal uit Nederland zijn 
overgevlogen.

Champagnereclame
Victorio en Lucchino doen er 

alles aan om producten van Spanje 
te promoten. Daar hoort ook een 
Anna de Codorníu cava bij, die uit 
Catalunya komt. Zij hebben zich 
er voor ingezet om drie japonnen 
te ontwerpen die allen met een be-
paalde cava te maken hebben en 
daar ook een uitdrukking van zijn. 
De drie ontwerpen zijn gebaseerd 
op de gebruikte druiven voor de ver-
schillende cava’s. Parellada, een drui-
vensoort die specifiek in Catalunya 
voorkomt, pinot noir en chardonay.
Het parellada-ontwerp is gebaseerd 
op de Andalusische stijl met een me-
diterraan karakter, vol zachte lijnen 
en zuidelijke tinten. De zachtroze ja-
pon die neervalt als een waterval met 
zijn lagen van zijde, zorgen voor een 
gevoel van lichtheid en helderheid, 
van bruisende zoet stromende bewe-
gende lijnen en is een lust voor het 
oog. Men wordt er door herinnerd 
aan vrouwelijkheid en elegantie. 
Het is een strapless japon verwerkt 
in de empirestijl. Hij is van organza 
gemaakt, wat gerimpeld bij de buste 
en gegarneerd met kleine gerimpelde 
bloemmotieven. De parelende over-
japon zorgt voor verfijning door zijn 
doorzichtige transparantie. Dat geeft 
aan de japon ook de lichtheid en de 
gratie in de beweging, het vloeiende 
van de drank Anna de Codorníu.

Victorio & Lucchino laten hier weer 
zien wat ze kunnen, zowel wat de 
snit van de japon betreft als hun 
inspiratie ervan die ligt in de drui-
vengaarden en de parelende wijnen 
en cavas.

Trouwjapon Cayetana de Alba
Palacio de Dueñas, Sevilla, 5-10-2011
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Vijf en dertig jaar samen
Op 15 maart 2007 zijn José 

Rodríguez Victor Caro en José 
Luis Medina del Corral getrouwd. 
Door deze ceremonie, die in kleine 
kring werd gehouden, werd een 
toen dertigjarig samenzijn op zowel 
professioneel als relationeel gebied 
bezegeld. Voor henzelf was dit een 
formaliteit, zij voelen zich al dertig 
jaar getrouwd. Zij werken en leven 
al zo lang samen. Er werd niet veel 
ruchtbaarheid aan dit huwelijk ge-
geven. Voor hen beiden was dit een 
privé-aangelegenheid waar het grote 
publiek geen deel van hoefde uit te 
maken.
Het huwelijk werd niet geappreci-
eerd in de katholieke kerk. Zo kon-

den zij vanaf 2008 geen ontwerpen 
meer indienen voor het kleden van 
de beelden die worden meegedragen 
in de jaarlijkse processie van San 
Esteban in Sevilla.
Beiden zijn verknocht aan hun 
moederland. Niets kan hen ertoe 
brengen zich elders te vestigen. 
Ze willen er niet van scheiden, het 
is hun grote inspiratiebron. Hun 
kracht in het vak is juist de be-
trokkenheid die ze voelen met hun 
geliefde geboortegrond. Sevilla is 
voor hen de stad met hun sociale 
leven. Op het Andalusische platte-
land in Constantine (Sierra Norte 
de Sevilla) is er een toevluchtsplek 
om samen te zijn en zich bezig te 
houden met andere activiteiten; het 

paardrijden, het tuinieren of het le-
zen van een boek in de schaduw van 
de lindeboom. Ze hechten hier veel 
waarde aan.
Victorio en Lucchino zijn een ont-
werperspaar dat geboeid is door 
alles wat met Andalusië te maken 
heeft. Dat doet een beroep op al 
hun zintuigen waarmee zij de geu-
ren en de sfeer inademen van het 
land. Het zet hen aan tot frivole en 
vitale mode, met verwijzingen naar 
psychische mogelijkheden. Het hart 
staat voorop in heel hun doen en la-
ten, hun leven en werk. Zij hebben 
een scherp oog voor details, zij heb-
ben gevoel voor beweging en passie 
in alles wat zij maken. Zij weten 
ook maat te houden in een wereld 
waarin alles kantelt en botst, daarin 

blijven zij gewoon die ze zijn: lief-
hebbers van alles wat het zuiden 

van Spanje hen te bieden 
heeft aan mogelijkhe-
den voor hun leven en 
werk.

De ontwerpen voor de Anna de Codorníu-reclame.
Van links naar rechts: Malena Costa in de parellada-creatie, Lucchino, Olivia de Borbon in het ontwerp passend bij de pinot noir, 
Victorio, en Carla Goyanes in de chardonnay-jurk.
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Dier
van het
seizoen

Accipiter nisus
Sperwer

Op de Pauwekroon broedt jaar in jaar uit een 
sperwerpaar. Het paar bouwt het nest meestal 

in een vrij oude Douglasspar, op een zijtak op een meter 
of vijftien hoogte. Sperwers zijn honkvast en blijven hun 
hele leven in hetzelfde territorium. Het vrouwtje bebroedt 
de eieren, terwijl het mannetje haar van eten voorziet.

Wie in de zomer op de Pauwekroon 
vertoeft, hoort ze al van ver: de 
jonge sperwers. Meestal zijn ze met 
zijn tweeën. Met luid gekrijs bede-
len ze bij hun ouders om voedsel. 
De ouders geven natuurlijk gehoor 
aan de roep om eten van hun net 
uitgevlogen kroost. Ze doen dat op 
een aparte manier, door de jonge 
sperwers meteen de techniek van 
het jagen te demonstreren. Op een 
open plek in het bos vliegt een vol-
wassen sperwer tot een hoogte van 
twintig à dertig meter, net boven de 
kruinen van oude bomen. Vanaf die 
hoogte laat hij een dode prooi naar 
beneden vallen, die hij in zijn klau-
wen heeft. De dode mus of mees of 
andere prooi valt loodrecht naar de 
grond. Wil de jonge sperwer aan de 
kost komen, dan zal hij de prooi in 
de val moeten pakken. Dat lukt hem 
feilloos. Zijn instinct laat hem niet 
in de steek.

Als vanzelf leert de jonge sperwer 
zo hoe hij kan jagen, namelijk door 
op betrekkelijk geringe hoogte een 
kleine vogel uit de lucht te plukken. 

Tekst: F.J.J. Welten
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Waar veel andere roofvogels vanuit 
de hoogte hun prooi observeren en 
hem dan via een snelle duikvlucht 
verschalken, vangt de sperwer zijn 
prooi bij verrassing. Hij scheert tus-
sen boomstammen door, vliegt rake-
lings langs heggen en hagen, en pakt 
wat hem toevallig voor de klauwen 
komt. Hij is een durfal die zelfs in 
tuinen durft te jagen, vlakbij huizen, 
iets wat andere roofvogels hem niet 
nadoen. Zijn doldriestheid moet hij 
soms bekopen met een klap tegen 
een ruit.

De lichaamsbouw van de sperwer is 
helemaal afgestemd op deze jacht-
techniek van de verrassingsaanval. 
Met een lengte van dertig à veertig 
cm en een spanwijdte van zestig à 
tachtig cm is de sperwer de klein-
ste roofvogel die in Nederland en 
België voorkomt. Door zijn geringe 
omvang kan hij gemakkelijker in 
een bos of tuin opereren dan gro-
tere roofvogels. Sperwers hebben 
korte afgeronde vleugels waarmee 
ze snel kunnen optrekken en ze heb-
ben een lange staart om snel te rem-
men en van richting te veranderen. 
Dit vermogen dat in de evolutie is 
ontwikkeld, maakt ze flexibel en on-
voorspelbaar. Hiermee compenseren 
ze ook hun gebrek aan snelheid. In 
vergelijking met de duikvlucht van 
een torenvalk, is een sperwer een 
trage vogel.

De sperwer is onbevreesd. Een 
vrouwtjessperwer schrikt er zelfs niet 
voor terug om een houtduif aan te 
vallen, terwijl dat dier ongeveer even 
zwaar is als zijzelf. Een mannetjes-
sperwer kan daar niet aan beginnen, 
omdat hij veel kleiner is dan zijn 
vrouwelijke wederhelft. Een sperwer 

heeft letterlijk een hele kluif aan een 
houtduif of Turkse tortel. Meestal 
eet hij kleine zangvogels, die er op 
de Pauwekroon in overvloed zijn.

De Pauwekroon is ook het leef-
gebied van buizerd en uil, die er 
eveneens broeden. Blijkbaar is er 
voldoende voedsel voor alle drie de 

soorten roofvogels om er te gedijen. 
Af en toe jaagt ook de torenvalk op 
de Pauwekroon, maar voor zover be-
kend broedt deze vogel hier niet. De 
buizerd en sperwer zijn geen directe 
concurrenten van elkaar - behalve in 
broedtijd. Wanneer jonge sperwers 
het nest net hebben verlaten en nog 
onhandig fladderen, zijn ze een ge-
makkelijke prooi voor de buizerd. 
De buizerd houdt het sperwernest 
dan ook goed in de gaten en vliegt 
er met zijn trage vleugelslagen in 
de rondte. Hij heeft evenwel bui-
ten de waard gerekend. Met een 
ware doodsverachting storten pa en 
ma sperwer zich dan op de buizerd, 
ook al is die veel groter dan zij twee 
samen. Door hem in zijn vlucht te 
bestoken, zorgen ze ervoor dat de 
buizerd van koers verandert en een 

prooi gaat opzoeken die zich gemak-
kelijker laat verschalken.

Sperwers hebben een prachtig ve-
renkleed, waarbij met name hun 
roomwitte borst met bruine bande-
ring opvalt. Slechts zelden laat een 
sperwer zich van nabij zien, tenzij 
hij zich onbespied waant terwijl hij 

zich tegoed doet aan een prooi. Als 
hij te zien is, is dat meestal terwijl 
hij cirkels beschrijft boven en tussen 
de toppen van de bomen, of wan-
neer hij neerstrijkt in de kruin van 
een hoge spar.

In het geheel der dieren op de 
Pauwekroon heeft de sperwer zijn 
heel eigen plek. Hij beheert op zijn 
manier de wildstand en voorkomt 
dat de populatie aan zangvogels 
mateloos uitdijt. Hij toont zich een 
meester in souplesse en durf, maar 
hij is ook wat wild en onbesuisd in 
zijn jachttechniek. Zo valt er in de 
evolutie van het licht ook voor hem 
nog veel te beleven.
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Lilaca
en de werelden van zijn

Dit artikel behandelt niet een van de 
meest gemakkelijke zaken, te we-

ten de verschillende werelden van zijn. 
Ter onderbouwing of ter verklaring van 
diverse beschreven fenomenen wordt in 
dit artikel uiteraard gebruik gemaakt van 
de resultaten uit de spirituele wetenschap 
lilaca. Het betreft zonder uitzondering 
waarnemingen en ervaringen van de 
onderzoekers die met een onderzoek naar 
deze materie zijn bezig geweest.

De verschillende werelden van zijn
De opbouw van het universum blijkt gelet op de 

resultaten uit onderzoek te bestaan uit drie grote werel-
den van materie:
•  de absolute werelden met onder andere een wereld van 

absoluut zijn met essentiële of absolute zijnssubstantie;
•  de waarheidswereld met een wereld van waar zijn, een 

universele wereld van ware zijnssubstantie;
•  een relatieve wereld, de kosmos met een relatieve of 

kosmische zijnsmaterie of zijnssubstantie.
De soort materie in al deze werelden (zie fig. 1) is zeer 
verschillend van aard. Als algemene aanduiding van ma-
terie wordt in de lilaca meestal substantie aangehouden, 
alleen als het gaat over grofstoffelijke materie zoals die 
in de oppervlaktewereld aan de mens verschijnt, wordt 
het materie genoemd.

De absolute zijnssubstantie ziet er uit als een transpa-
rante stof, waar men dwars doorheen kan kijken. Het 
absolute zelf van zijn in die werelden is dan ook gemaakt 
van deze stof. Hij is geest of wezen, Essentiële Bewuste 
Substantie, de zelfstof van het zelf. Dit zijn of zelf is een 
persoon die alleen schouwt, hij doet verder niets anders. 
Hij kijkt altijd naar zichzelf, hij is de dromer die zich de 

werelden droomt. Alles wat er bestaat laat hij geboren 
worden uit zichzelf. Hij droomt zich bijvoorbeeld een 
dromedaris van zichzelf en het bewustzijn geeft dat door 
aan de kracht van bewustzijn die gaat zorgen dat die dro-
medaris er komt. Eerst in de absolute wereld. Dan in de 
waarheidswereld, dat een overgangswereld is van abso-
luut naar relatief. Vervolgens in de relatieve wereld van 
de aarde waar de mensen wonen en leven. Alles wordt 
vanuit het Zijn gecreëerd, door zijn tegenwoordigheid, 
door zijn vermogen, door zijn impuls.
Vanuit hem, vanuit zijn zelfstof, worden alle werelden 
gecreëerd met de vele miljarden vormen en wezens. Deze 

vormen en wezens ontstaan in een evolutieproces waar-
bij het zelf en de substantie een spel spelen met elkaar. 
In dit evolutieproces, waarin ook bewustzijn / bewust-
zijnskracht en de vreugde hun rol hebben, evolueert de 
materie steeds verder door, in een proces dat uitmondt 
in een steeds verder geperfectioneerde grofstoffelijke ma-

Fig. 1 - de drie werelden van het materiële universum

Tekst: redactie wetenschap
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terie. Zo is het menselijk lichaam al van een ver door 
geëvolueerde materie gemaakt. Want dit lichaam heeft 
al een aardig evolutieproces achter de rug: dat van de 
stenen, planten, dieren en dan de mens (zie fig. 2). Dat is 
dan nog niet het einde, want er is meer mogelijk volgens 
de lilaca.

Het bestaan van de mens
Hoe ziet het zijn, het bestaan van mensen eruit? 

In de lilaca is daar veel onderzoek naar gedaan. Vooral 
omdat de mens in feite bestemd is om in de evolutie uit-
eindelijk te komen tot een volgende stap, waarin hij zich 
ontwikkelt tot een psychische mens, tot een overgangs-
wezen dat ook wel het waarheidswezen wordt genoemd.
Het is dan ook heel interessant om te zien hoe de mens-
heid bestaat, want het denkende wezen dat de mens is, is 
voorbestemd om uiteindelijk in een transformatieproces 
te worden tot een wezen dat totaal andere mogelijkhe-

den van zichzelf gaat kennen. Dit transformatieproces 
wordt geleid door het lila, de Evolutiekracht. Door die 
transformatie kan het leven van de mensheid behoorlijk 
veranderen. Is het bestaan van de mens nu voorname-

lijk in de ban van het denken, daarna zal de persoon, de 
psyche de zijnstoestand van een mens gaan bepalen. Dit 
druist overigens in tegen het veel gehuldigde idee dat de 
persoon die de mens is, zijn denken is. Die verandering 
lijkt een eenvoudig gebeuren, en in wezen is het dat ook. 
Maar er zijn voor de mens een aantal barrières te over-
winnen, die het spel van het Zijn er avontuurlijker en 
leuker op maken.

Want wat is het geval?
Er is heel duidelijk gebleken dat de mentale mens, die 
geregeerd wordt door zijn denken, zo geobsedeerd is ge-
raakt door zijn verstand, dat hij er van alles mee is gaan 
doen wat het verstand eigenlijk niet aankan.
Wie het mentaal objectief bekijkt kan zien, dat dit 
mentaal in feite niet is bestemd om te filosoferen, of te 
denken over de dingen die niet waarneembaar zijn met 
oppervlakte-ogen. Vele wetenschappers zeggen dan ook, 

dat heel veel wetenschappelijke theorieën niet gebaseerd 
zijn op feiten, maar op aannames, op hypotheses. In de 
fysica en in de psychologie, de filosofie en vele andere 
wetenschappen worden theorieën ontwikkeld die op 

Fig. 2 - De evolutie van de materie in de relatieve wereld, van steen naar mens en verder
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zich geen vaste grond hebben. Eigenlijk hebben zij geen 
grond van bestaan. Zij zijn gestoeld op niets.
Wat is nu het verschijnsel wat zich voordoet bij men-
sen, waardoor zij genoodzaakt zijn te leven vanuit een 
bestaan dat nergens op is gebaseerd?

De zijnstoestand van de mens
Doordat het denken bij de gehele mensheid de 

grond van zijn bestaan is, worden aan het denken ei-
genschappen toegekend die het niet heeft. Eigen aan het 
denken van de mens is het ordenen, het sorteren en het 
tellen. Computers zijn daarom een vinding die heel goed 
aansluit bij de mogelijkheden van een menselijk wezen. 
Zij ordenen gegevens en zetten ze op een rij, zij tellen 
en zij sorteren alles op onderwerp. Kortom, als men een 
opdracht geeft die past in het denken, voeren zij deze uit.
Computers kunnen echter niet filosoferen over heden, 
verleden en toekomst. Zij kunnen niet filosoferen over 
hoe het komt dat een e-neutrino opeens sneller gaat dan 
de lichtsnelheid terwijl hij toch massa heeft, al is deze 
klein. Dat is de computer niet gegeven. Hij kan ook niet 
nadenken over religieuze zaken. Dat ligt buiten zijn ver-
mogen.
Het denken van de mens heeft nu een zodanige plaats 
veroverd in zijn leven, dat het denkt alles te kunnen, ook 
denken over dingen die het eigenlijk niet kan. De fysici 
denken zich suf over hoe het mogelijk is dat er een ele-
mentair deeltje is dat sneller gaat dan het licht, terwijl 
dat volgens de theorie niet kan. Einstein geeft er nog wel 
openingen voor, maar volgens het Standaardmodel kan 
het niet. Daar past het niet in.
Hoe werkt men zich daar weer uit? Op het denken wordt 
dan een grote aanslag gepleegd, want het moet weer iets 
verzinnen om alles sluitend te krijgen.

Al met al is de zijnstoestand van mensen niet een staat, 
waarin men zo zeker is van de dingen om zich heen. 
De mensen leven eerder in een bestaanscrisis. Zij weten 
niet waarvoor zij leven, zij weten niet waar zij vandaan 
komen, zij weten niet wie ze zijn en ze weten ook niet 
waar ze heen gaan na de dood. Voor dat laatste heeft 
het mentaal wel een oplossing verzonnen: het heeft een 
religie bedacht waardoor men ook na de dood verzekerd 
is van wat er dan gebeurt. Maar niemand heeft ooit God 
gezien, de hemel heeft niemand ooit bezocht die weer 
teruggekeerd is uit de dood. Men kan niet anders dan 
tot de conclusie komen dat zowel God als de hemel een 

verzinsel van het mentaal zijn. Er was ooit een gewezen 
dominee die bekende dat hij ook niet in de hemel en in 
God geloofde, maar dat hij er toch maar iets aan bleef 
doen, omdat het bestaan anders zo armzalig was. Een 
mens had toch iets nodig als houvast. En dat was dan 
een fictieve God en de hemel. Meer kon hij er niet van 
maken.

Hoe ziet het bestaan van de mens eruit?
Het bestaan van een mens kan er aan de oppervlak-

te nog zo leuk uitzien, maar of dat ook echt zo is hangt af 
van de zijnstoestand van de persoon en de lichaamsmate-
rie. Aan die twee zaken valt alles af te lezen.
Zijn is een materie, het is een wereld van bestaan die 
gevormd wordt door vooral twee dingen: de ontplooiing 
van de psyche en de ontwikkeling van de materie van het 
lichaam. Deze twee spelen een evolutiespel met elkaar.
De ontplooiing van de psyche onder invloed van het lila 
is van belang voor de verdergaande evolutieve lijn. Want 
als een psyche, de persoon zich steeds verder ontplooit, 
gaat hij ook een nieuwe materiële vorm 
scheppen die bij zijn eigen zijnsstaat 
behoort. Dat betekent dat hij 
de lichamelijke vorm gaat 
veranderen, zodat er in de 
elektronen van 

dit lichaam meer bewustzijn wordt gecreëerd. Daardoor 
ontstaat er een meer bewust en meer bestaand wezen, het 
niveau van bewustzijn wordt verhoogd in ieder elektron. 
Dat zet zich voort in atomen, moleculen en cellen. En 
zo kan de materie van zo’n lichaam waarbij dit gebeurt, 
meer vermogens gaan laten zien (zie fig. 2).
Vermogens die er al waren, maar die opgesloten aanwe-
zig waren in ieder elektron en die nu tot ontwikkeling 
komen en ook praktisch kunnen worden gebruikt.
Het elektron is in de lilaca de spil waar alles om draait. 
Het is de bouwster van de werelden, de dingen die er zijn 
aan de oppervlakte. Het leuke van een elektron is tevens, 
dat het een golf en een deeltje kan zijn. Zo kan het zich 
soms in de subtielfysieke materie bewegen en soms in de 
grofstoffelijke materie.
Daarom kan dit deeltje, in de fysica een fermion van 
de eerste generatie genoemd, zowel het subtielfysieke 
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lichaam als het oppervlaktelichaam opbouwen. En aan-
gezien het subtielfysieke lichaam het oppervlaktelichaam 
opbouwt, is dit een heel logisch gebeuren.
Als de vraag rijst hoe een mens bestaat, er is, zal men dus 
moeten onderzoeken hoe zijn materie werkt. Wat zijn de 
elementen die ervoor zorgen dat een mens bestaat zoals 
hij bestaat? Met geluk of verdriet, ellende of blijdschap, 
met een machtspositie of wat al niet meer?

De mens en zijn illusie
In de lilaca is ontdekt dat ieder mens leeft in een 

illusie, doordat zijn denken het idee heeft opgevat dat 
het alles weet of in ieder geval te weten kan komen. 
Bovendien denkt het mentaal van de mens dat hij het 
eindpunt is van het evolutieproces. Daarmee is het den-
ken zich wel aan het vergissen, want er is nog geen ein-
de aan het evolutieproces. Als de mens zoals hij nu is, 

Fig. 3 -  Schema zelf en substantie waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende 
substanties waaruit het zelf is opgebouwd in de absolute en de relatieve werelden
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het einde van het evolutieproces zou zijn, zou het maar 
een pover resultaat zijn. Neen, er is wel degelijk meer, 
de mens heeft een doel waar hij nog niet naar streeft in 
zijn onwetendheid. Hij kent zijn doel over het algemeen 
ook niet, maar dat doet er niet toe. Toch heeft hij een 
bestemming waar hij naar toe gaat, al zou het nog mil-
jarden jaren duren, uiteindelijk gaat ieder mens naar dat 
doel toe: het overgangswezen als eerste en vervolgens 
naar het einddoel: de lila (zie fig. 2).
Maar voorlopig is geconstateerd dat de mens leeft in een 
illusie waarin hij denkt alwetend te zijn maar het niet 
is. Hij leeft in de waan dat hij alles weet of zal weten en 
alles kent, maar niets is minder waar. Daar getuigt de 
bestaansillusie van, een van de vele illusies van de mens 
waarin hij leeft met wanen.
Het is een lichamelijke illusie van bestaan, een illusie 
van wanen die opgeslagen liggen in de materie van het 
lichaam. Deze illusie en ook alle andere illusies van de 
mens kan men situeren in de meest grofstoffelijke ma-
terie van het lichaam. Het lichaam dus dat men aan de 
oppervlakte ziet.
Als men verder kijkt naar waar dit alles is gesitueerd, ziet 
men dat deze illusie in het onderbewuste en onbewuste 
lichaam leeft als een vast patroon van denken. Een repe-
terend gebeuren, waarvan een mens normaal gesproken 
niet los kan komen. Hij weet nauwelijks dat het er is, 
maar hij leeft er wel naar en zit er aan vast. Hij wordt er 
door geleefd, want hij luistert altijd de gehele dag naar 
de geboden van zijn lichaam. Het denken kan er nog wel 
wat afstand van nemen door redelijkheid te betrachten, 
maar dit mechanisme in de moleculen en atomen van 
het lichaam legt een enorme druk op de mens. Het is een 
gebiedende eis om er aan te gehoorzamen. Het denken 
in de materie is niet redelijk. Er is niet mee te praten. 
Het is een niveau van het lichaam waarbij alles moét.

De bestaansillusie
Omdat de mens niet tevreden is met zijn bestaan 

op aarde, verzint hij een droombestaan. In de duisternis 
van het lichaam wonen deze slaperige dromers, de be-
wustzijnden die dromen van een groots bestaan vol rijk-
dom en overvloed. Omdat een mens vooral leeft vanuit 
dit onderbewuste gebied van zijn lichaam waar ook de 
seks is gesitueerd, volgt hieruit dat seks een grote plaats 
inneemt in het illusoire bestaan van de mens. Dit is ook 
overduidelijk te zien aan velerlei dingen die zich in het 
oppervlaktebestaan afspelen.

De basis van het droombestaan is dan ook de seks. 
Daarin voelen de man en de vrouw zich ook bevredigd, 
zij vinden veiligheid bij elkaar en zijn totaal afhankelijk 
van elkaar. Zij verlangen naar het grote geluk van de een-
wording, maar die kunnen zij moeilijk vinden. En als 
het met de seks niet meer gaat, dan verlaten de man en 
de vrouw elkaar en zoeken zij weer een ander, waar zij 
het geluk van het rijke bestaan denken te kunnen vin-
den. Of zij zoeken het in andere dingen die het lichaam 
bevredigen.

Alles moet een mens hebben
overal heeft hij recht op.

Het hebben verhindert eigenlijk alle 
mogelijkheden tot zijn.

Hoewel mannen en vrouwen de liefde bijzonder belang-
rijk vinden, kunnen zij elkaar niet bevestigen in hun 
bestaan. Zij hebben dat wel nodig. Ieder mens die leeft 
in een illusie wil dat anderen hem bevestigen. Als dat 
niet gebeurt, zijn ze teleurgesteld en kwaad. Ze voelen 
zich dan zeer minderwaardig en proberen dit op te hef-
fen door allerlei uiterlijke middelen: een mooi huis, een 
mooie auto, veel honden of katten, een zwembad in de 
tuin, dure etentjes, lange en mooie exotische vakanties. 
Maar toch vinden ze nog steeds het geluk niet. Mannen 
of vrouwen die alles hebben vinden vaak nog steeds niet 
dát in het leven wat ze zoeken. Ze zoeken alles ook bui-
ten zichzelf. Dat geeft niet de vervulling die mensen ei-
genlijk zoeken.
Alles wat de mens zoekt, kan in zijn eigen lichaams-
materie worden gevonden, ook het ware bestaan. Want 
uiterlijke dingen kunnen verdwijnen. Dat wat er in de 
lichaamsmaterie wordt ontwikkeld kan nooit worden 
afgepakt.

Hebben ≠ Zijn
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Zolang een man of een vrouw aan de oppervlakte dingen 
blijft najagen, zal er nooit een blijvend geluk zijn, er zal 
nooit vervulling of bevrediging zijn.
Gezocht wordt naar schoonheid en daartoe moeten 
schoonheidsoperaties dienen. Gezocht wordt naar 
een imago, waarbij beroemdheden worden nageaapt. 
Gezocht wordt naar kunstzinnigheid, om te verbergen 
dat men in feite niets is. Maar de kunst geeft ieder een 
aureool van beschaving, goedheid en gevoeligheid, van 
wijsheid ook en dat doet goed. Ondertussen zijn het al-
lemaal dingen die verhinderen dat er een waar bestaan 
wordt opgebouwd dat een stevige basis heeft, namelijk 
van een materie die in ontwikkeling is en steeds meer van 
zijn vermogens prijsgeeft.
Zo stapelen de wanen zich op in de bestaansillusie van de 
mens die daar ook werkelijk in gelooft. De zekerheden 
zijn de verzekeringen, het veilig zijn bij een man of een 
vrouw, verzekerd zijn van een nummertje op zijn tijd, de 
zekerheid van het kunnen eten, onderdak hebben. Maar 
niets is zo onzeker als al deze elementen. Zo zijn ze er, 
zo kan alles weg zijn, bijvoorbeeld door een natuurramp.
Het hele dagelijkse leven van mensen wordt bepaald 
door deze wanen, die gezien worden als een realiteit. 
En iemand kan er niet zomaar van af komen, hij zit op-
gesloten in zijn waanwereld. Hij wil zich kost wat kost 
bewijzen ten koste van een ander, hij wil zich een be-
staan verwerven ten koste van de ander. Alles berust op 
eigenbelang, wat het ook is. En in die waan zal alles wat 
hij doet zijn niet-bestaan groter en omvangrijker maken.

Hebben, niet zijn
Alles draait in de bestaansillusie om het hebben, 

het niet-bestaan, het niet-zijn. Wat een mens ook doet, 
hoe spiritueel of verheven het ook lijkt, het is gewoon 
niet-bestaand. Het enige waar het in de waan om gaat 

Fig. 4 -  Schema Psychische Entiteit en Wezen

is het hebben. Alles moet een mens hebben, overal heeft 
hij recht op, vindt hij. Hij wil veel bezitten, dan is hij 
wat. De hele dag draait daarom. En zo kan het gebeuren 
dat het bestaan van mensen afhangt van de gordijnen die 
zij mogen wassen, of van een speciale kachel die zij heb-
ben. Of ook: de mobiele telefoon, het oortje, het hebben 
van het nieuwste van het nieuwste. Of in het leukste ge-
val, het hebben van alles wat een ander ook heeft en dat 
met veel verve laten weten.
Dan ben je wat. Dan tel je mee.
Het is echter alleen maar de vreselijkste armoede die er 
wordt tentoongespreid.
Het hebben verhindert eigenlijk alle mogelijkheden tot 
zijn.
Wat ook erg lastig is in dat illusoire bestaan van de mens 
is het feit, dat hij in een opiumroes leeft en ook onder 
hypnose is van negatieve krachten. Dat bemoeilijkt het 
evolutieproces enorm. Dit komt als een donderslag bij 
heldere hemel wellicht, maar proefondervindelijk is dit 
verschijnsel in de spirituele wetenschap lilaca aange-
toond.
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Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk niet aanspreek-
baar zijn over hun toestand van zijn. Ze willen het niet 
horen. De opiumstof wordt in het lichaam rijkelijk vrij-
gemaakt doordat men zeer geobsedeerd is door seks. Het 
hele onderbewuste lichaam is dan verdoofd door deze 
roesstof. Dit leidt vaak tot een staat, waarin men eigen-
lijk niet meer weet wat men moet doen in het leven. 
Soms benemen mensen zich dan ook het leven, omdat ze 
het niet meer zien zitten om zo te bestaan.

De afzwaaier van het verstand
heeft vrijwel iedereen op een

dwaalspoor gezet.
Dit leidt af van het doel van de
evolutie van de materie.

In feite is dit een daad van dictatuur en terreur, om an-
deren schuldgevoelens te bezorgen. Deze mensen krijgen 
hun zin niet en willen op deze manier wraak nemen op 
de achterblijvers. Zo wordt dit echter niet gezien en de 
nabestaanden blijven met een naar gevoel achter.

Een ontsnappingsmogelijkheid
Hoe kan een mens die leeft in een illusie vol wanen 

komen tot een meer reëel en gelukkig leven?
Doordat het denken de wereld op een dwaalspoor heeft 
gezet, wordt iedereen afgeleid van de lijn van de evolutie. 
In de lilaca wordt dit ‘de afzwaaier van het denken’ 1 ge-
noemd. Dit vindt zijn oorsprong al in de vijfde of zesde 
eeuw voor Christus. Toen ging men aan het denken de 
voorrang geven boven dat wat de wijzen vertelden. Alles 
moest kunnen worden bewezen. Zo werd de mensheid 
weggeleid van het doel waar de evolutie naar toe ging. 
Op die manier ging het denken zijn grenzen te buiten 

1  Zie ook; ‘De afzwaaier van het mentaal’ door A.Th. Maissan 
in De Gouden Visie 1e jaargang nummer 2, oktober 2008. 

en in plaats van de realiteit in het oog te houden, werd 
er een illusoir denken geboren. Dat denken zette zich 
vast in de materie van het lichaam en werd tot een nogal 
nauwe en enge gevangenis voor de mens.
Deze afzwaaier heeft natuurlijk ook een heel leuke kant. 
Het geeft mensen de mogelijkheid om weer terug te 
keren naar de hoofdlijn van de evolutie. Dat is een in-
teressant en zinvol proces dat onder leiding van de lila 
Evolutiekracht kan worden gedaan. Het laat iemand die 
dit wil, zien hoe de dingen in elkaar zitten. Er wordt 
ontdekt hoe de wereld in elkaar zit en ook de wereld van 
het zijn. Hij kan ontdekken hoe hij weer mee kan lopen 
in de pas met de evolutie, zodat hij een ontwikkeling van 
de materie mee kan maken waarbij ook de persoon gaat 
worden ontplooid.
Er kan dan ook worden ontdekt hoe het ware en het lila 
bestaan er uit kunnen zien.
Dit is niet iets wat even kan worden gedaan, maar de 
lilaca biedt de mogelijkheid om door gestaag onderzoek 
te ontdekken hoe de eigen lichaamsmaterie werkt en wat 
dat doet naar anderen toe. Bovendien wordt er door het 
lila ook gewerkt aan de ontplooiing van het zelf en zijn 
vermogens, de psyche.

De lilacus
De lilacus is er altijd op uit om te bekijken hoe hij 

leeft en wat hij doet, om op die manier samen met het 
lila te komen tot een andere manier van leven en bestaan. 
Hij wil door zijn onderzoek vooral zijn eigen materie le-
ren kennen, maar het aardige is dat doordat hij in veran-
dering komt, alle materie die er is in verandering komt. 
Dit is mogelijk doordat de materie bewust is, zodat als er 
één materiedeeltje bewuster wordt, dit bekend wordt in 
alle materiële deeltjes die er bestaan.
Bovendien is het een leuke hobby, die er toe leidt dat 
men een positiever wereldbeeld krijgt. Duidelijk wordt 
dat alles dient om verder te komen, wat het ook is.
Inzicht in wat natuurrampen betekenen voor mensen, 
wat ongeluk is, wat ellende is, wat liefde is en haat, wat 
dood is en leven, wat werk is, dit alles wordt onderzocht 
in de lilaca. Zo ontstaat er een totaal ander toekomstper-
spectief wat een ieder de mogelijkheid biedt om meer 
met zichzelf te gaan leven. Daaruit vloeit voort dat men 
als vanzelf een bestaan krijgt dat ontstaat vanuit een rea-
liteit die tot nog toe niet is gekend maar alle mogelijkhe-
den biedt tot zelfontplooiing, tot zijn.

Perspectief
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Wie was Jacqueline Kennedy, die flamboyante mo-
derne vrouw die in haar leven werd achtervolgd 

door tragedies? Zij werd beroemd in heel de wereld als 
de vrouw van de 35e president van Amerika, maar zij 
stierf vrijwel onbekend en heel onverwacht. Zij leidde in 
die tijd een teruggetrokken leven, ver van alle publiciteit. 
De hele wereld bewonderde en aanbad haar. Toch was 
haar leven eenzaam, en zij voelde zich meestal onbegre-
pen. Gelukkig voor haar heeft zij na de vele tragedies in 
haar leven niet hoeven meemaken dat haar enige zoon 
vijf jaar na haar overleed bij een vliegtuigongeluk.

Haar jonge leven
Zij werd op 28 juli 1929 gebo-

ren in New York als Jacqueline Lee 
Bouvier en zij was de oudste doch-
ter van John Vernou Bouvier III, 
een playboy, en Janet Norton Lee. 
Beide families voelden zich behoor-
lijk minderwaardig en verzonnen 
een afkomst die niet klopte met de 
realiteit. Ze wilden meer zijn dan ze 
waren. Een vaak gesignaleerd ver-
schijnsel dat veel zegt over een fun-
damenteel niet kunnen bestaan.

Jackie leerde al heel jong paard-
rijden op een lievelingspaard van 
haar, wat zij ‘Danseuse’ noemde. Zij 
voelde zich ook aangetrokken door 
Frankrijk, omdat haar familie van 
Franse afkomst was.
Typerend voor Jacqueline was, 
dat zij veel beter met mannen dan 
met vrouwen kon opschieten. Met 
mannen zoals haar vader bleef de 
verhouding heel goed, ook na zijn 
scheiding van haar moeder. In te-
genstelling daarmee was de ver-

houding met haar moeder altijd al 
afstandelijk en gereserveerd, en dat 
verergerde nog na de scheiding van 
haar ouders. Ook bij haar latere 
schoonfamilie was dat zo. De vele 
schoonzusters noemden haar altijd 
‘deb’, debutantje, om haar minder-
waardigheid in hun ogen te bena-
drukken. Zij was niet zo gebrand 
op de Kennedyvrouwen, zij kon wel 
opschieten met haar zwagers en haar 
schoonvader, die in de tijd dat zij 
presidentsvrouw was, een groot deel 
van haar kleding betaalde. Zowel 
haar vader en haar schoonvader 
maar ook haar man John namen 
het niet zo nauw met de huwelijks-
trouw. Ze waren dol op vrouwen en 
namen wat ze konden krijgen. Het 
was voor haar dus niet zo vreemd 
dat ook haar man het niet kon laten 
tijdens hun huwelijk met anderen 
relaties te onderhouden. Het zegt 
veel over de verborgen verlangens en 

Jacqueline Kennedy
De Amerikaanse droom van geluk, vrede en macht

Tekst: royalty-redactie
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wensen in het lichaamsbewustzijn 
van deze mensen. Meestal werden 
deze dingen angstvallig verborgen 
gehouden, maar van haar schoonva-
der en haar eigen vader was het alge-
meen bekend dat zij dit soort relaties 
hadden.
Haar hobby’s waren paardrijden, le-
zen, stukken schrijven en schilderen.
Zo begon een leven dat getekend 
zou zijn door tragische gebeurtenis-
sen maar ook door glamour en schit-
tering.

Kennismaking en huwelijk 
met John Fitzgerald Kennedy

Tijdens een etentje van twee be-
vriende families ontmoette zij John 
F. Kennedy, ook wel Jack genoemd. 
Ze was toen nog verloofd met een 
ander, maar na een aantal jaren, toen 
de verloving uit was geraakt werd er 
in 1952 opnieuw een etentje geor-
ganiseerd met John Kennedy en 
Jacqueline erbij. Zij werden verliefd 
en trouwden op 12 september 1953. 
Het bruiloftsfeest was groots, er wa-
ren meer dan 2000 gasten.
Het huwelijk had zo zijn moeilijkhe-
den. John had de ziekte van Addison, 
een auto-immuunziekte, waarbij li-
chaamseigen stoffen als vreemd wor-
den aangezien door het immuun-
systeem. Deze ziekte ging gepaard 
met enorme rugpijnen, waardoor 
hij vaak genoodzaakt was buiten het 
zicht van het publiek met krukken 
rond te lopen. Hij moest veel rus-
ten na operaties en Jacqueline beval 
hem aan een boek te schrijven. Dat 
deed hij en het werd een groot suc-
ces. Daarnaast had John nogal eens 
wat buitenechtelijke verhoudingen, 
die angstvallig geheim werden ge-
houden door de familie. Jackie zag 
het door de vingers, zij was het ge-
wend. Bovendien was er haar wel 

wat aan gelegen met hem getrouwd 
te blijven, omdat hij wel ambities 
had voor het presidentschap. Vanaf 
zijn jeugd was er door zijn vader al 
aan gewerkt om zijn levensloop zo te 
richten, dat deze aanvaardbaar was 
voor een presidentskandidaat.
Jacqueline hield zich ondertussen 

bezig met het opnieuw inrichten van 
haar huis. Zij had een goede smaak 
en gevoel voor stijl. Zij kocht heel 
veel kleren om de leegte in het le-
ven te vullen. Zij was verslaafd aan 
winkelen, ook al om meubelen te 
kopen voor de nieuwe inrichting 
van haar woning. Gelukkig was er 

geld genoeg en als ze niet rond kon 
komen van het salaris van haar man, 
gaf haar schoonvader Joseph Patrick 
Kennedy Sr, ook Joe genoemd, het 
geld wel. Hij was gesteld op haar en 
zij op hem. Zo kon ze haar leven, 
dat zo oppervlakkig was, toch ruim 
leven zoals ze dat voor ogen had. 

Intussen was ze eenzaam ondanks de 
vele vrienden en kennissen.
In 1956 werd ze zwanger maar dit 
liep uit op een miskraam, een dood-
geboren dochtertje. Na jaren, in sep-
tember 1963, vlak voor de nieuwe 
presidentsverkiezingen er waren, 
trof dit lot haar weer. Ditmaal was 

September 1953, Jacqueline en John trouwen
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er een zoontje dat slechts twee dagen 
leefde. Dit was een zwaar gelag voor 
haar, temeer daar ze volop verwik-
keld was in de verkiezingscampagne 
van haar man, die zijn termijn als 
president wilde verlengen.
Ze werd door het leven geslagen, 
maar hield zich daarbij wel overeind. 
Ze liet niets merken van wat haar dit 
allemaal deed. Vooral de dood van 
haar vierde kind, de tweede zoon, 
was een proeve van bekwaamheid 
van de First Lady om daaronder 
kalm en sereen te blijven. Direct 
daarop volgde de moord op haar 
man. Ook die klap wist ze met élan 
te doorstaan. Er kwam geen woord 
over haar lippen. Zelfs niet de vraag 
hoe het mogelijk was dat juist haar 
dit kon treffen.

De familie Kennedy
Jackie Kennedy kon niet zo 

goed opschieten met haar vrouwe-
lijke schoonfamilie. Ze wilde ook 
nooit meedoen aan de feestjes die 
zij hielden. Het waren in feite geen 
feestjes, maar wedstrijden waarin ie-
dereen moest laten zien hoe goed hij 
was in sport of andere vaardigheden. 
Ze waren elkaar altijd aan het uitda-
gen en bevechten en dat kon zij niet 
appreciëren.
Het leven van de Kennedy’s draai-
de altijd om geld, seks en macht. 
Zelfs het spelletjes spelen ging om 
de overwinning op de anderen. Zij 
zat echter veel liever samen met 
John thuis, ze was stiller van aard en 
hoogst gereserveerd naar de familie. 
Haar schoonzusters zagen haar dan 
ook niet voor vol aan.

In 1957 kreeg ze een dochtertje, 
Caroline Bouvier Kennedy. Ze was 
heel blij dat dit kind gezond en wel 
ter wereld kwam. Ze had rust moe-

ten houden tijdens de zwangerschap 
vanwege haar vorige miskraam. In 
1960 kwam er nog een kind, John 
Fitzgerald Kennedy jr. Deze zoon 
kwam in 1999 om bij een vliegtuig-
ongeluk, samen met zijn vrouw. Ze 
hadden geen kinderen.
Zo sloeg de tragiek keer op keer toe 
in het leven van Jacqueline Kennedy. 
Ze zag deze dingen als zaken waar 
je overheen moest komen. Maar 

het feit dat het afweersysteem van 
haar man niet goed werkte, dat zij 
een doodgeboren kind kreeg en 
dat de mannen in haar omgeving 
altijd op andere vrouwen uit wa-
ren zou vragen kunnen oproepen 
over de betekenis hiervan. Wel was 
er het verlangen naar een ander le-
ven, zij droomde van het leven in 
rust en vrede. Zij volgde daarin de 

verlangens van haar mentaal fysieke 
lichaam, dat droomde van geluk, 
vrede en macht.

Verkiezingscampagnes
Jacqueline Kennedy was een 

goede reclame voor John Kennedy 
in zijn verkiezingscampagne. Zij was 
een charmante vrouw, die zich goed 
kleedde. Zij gaf wel heel veel geld uit 
aan haar kleding, maar ze had smaak 

en een natuurlijk gevoel voor wat 
bij haar paste. In 1960 deed ze mee 
aan de campagne en zij maakte veel 
indruk op de mensen. Zo gebeurde 
het, dat John F. Kennedy Richard 
Nixon met een half procent stem-
men versloeg bij de verkiezingen. 
John was een begaafd spreker en hij 
had charisma, iets wat Nixon niet 
had.

Jacqueline Kennedy, de serene First Lady van het Witte Huis
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Jackie werd één van de jongste presi-
dentsvrouwen met de jongst verko-
zen president van de VS. Zij betrok-
ken het Witte Huis en dat ging de 
sfeer ademen van een gezin met jon-
ge kinderen, die daar ook hun plek 
moesten hebben. Zij wilde niet aan-
gesproken worden met ‘First Lady’, 
zoals dat bij presidentsvrouwen 
gebruikelijk was, maar zij liet zich 
gewoon aanspreken met ‘Mevrouw 
Kennedy’.

Haar voorstellen werden meestal 
wel gehonoreerd, ze waren ook in 
het belang van het land. Zo bouwde 
Jackie stilletjes aan een grote macht 
op, zonder dat anderen dat zozeer in 
de gaten hadden. Zij was wel geen 
president die het politiek voor het 
zeggen had. Toch wist zij met haar 
houding en uitstraling een grote in-

vloed uit te oefenen op de politiek 
van die tijd.

Een nieuwe wind in het 
Witte Huis

Zij woonde in het Witte Huis van 
januari 1961 tot november 1963, 
toen de moord op haar man plaats-
vond. Voor haar woonde Mamie 
Eisenhouwer er, na haar Lady Bird 
Johnson. Onder haar leiding werd 
het hele Witte Huis onder handen 
genomen. Zij kocht allemaal meu-
bels in de stijl van het huis. Zij kocht 
ook vaak de meubels op, die er vroe-
ger in hadden gestaan en waren ver-
kocht of meegenomen door andere 
families.
Zo had zij er plezier in om van het 
Witte Huis een monument te ma-
ken, een soort museum waar tege-
lijkertijd werd gewoond en gewerkt. 

Zij zorgde er ook voor, dat er een 
regel kwam die verbood om de stijl-
meubels te verwijderen uit het huis 
en deze te vervangen door nieuwe 
meubels. Tot nog toe ging iedere 
nieuwe presidentsvrouw het Witte 
Huis opnieuw inrichten naar eigen 
smaak. Dat kon nu nog alleen in de 
normale woonvertrekken het geval 
zijn. Jackie legde zich helemaal toe 
op het restaureren en het behoud 
van het Witte Huis.
Met Jacqueline ging er een frisse 
wind door het Witte Huis waaien. 
Zij was erg sociaal ingesteld en had 
de gave om iedereen op zijn gemak 
te stellen. Wie het ook was, zij kon 
er mee converseren. Zelfs mensen 
die weinig toegankelijk waren zo-
als president de Gaulle of Nikita 
Chroesjtjov, waren onder de indruk 
van haar charmes. Wat de Gaulle 

Jackie herstelde het interieur van het Witte Huis in oude glorie als was het een museum.
Op deze foto de ´Blue Room´ zoals deze er in 1963 uitzag. 
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voor haar deed vallen was haar 
mooie en vloeiende uitspraak van 
het Frans. Zo kwam het dat het be-
zoek aan Frankrijk in de pers vooral 
werd bepaald door Jacqueline. 
De president zei later: „Jackie was 
op bezoek in Frankrijk, en ik mocht 
ook mee. Het was heel prettig met 
haar daar te zijn.” Zo wist zij mensen 
op een aangename wijze te manipu-
leren. Omdat zij zo charmant was, 
had niemand in de gaten wat zij 
deed. Jacqueline verzorgde ook heel 
veel evenementen in het Witte Huis, 
vooral op het gebied van cultuur en 
muziek, maar ook ontving zij we-
tenschappers, dichters en schrijvers. 
Iedereen wist ze aangenaam bezig te 
houden en voor zich te winnen.
Door haar sociale vaardigheden 
kreeg ze een grote reputatie als gast-
vrouw. Het waren echter meer ma-

nipulatieve vaardigheden dan iets 
anders. Ze wist vooral mannen ge-
makkelijk voor zich te winnen.
Omdat ze Franse wortels had, koos 
ze vaak Fransen uit om zaken te 
doen die nodig waren. Zo had ze een 
Franse kok, ze koos af en toe Franse 
mode-ontwerpers uit voor haar kle-
ding, ze nam een Franse binnenhuis-
architect in de arm en zo waren er 
nog wel meer Fransen die bij haar 
een voorkeur hadden.

Zij was jong, overmoedig, zelfverze-
kerd. Toch leefden zowel Jackie als 
Jack heel erg vanuit hun onbewuste 
mentaal fysiek materiële lichaam, 
daar getuigen het vele uitgeven 
van geld, de glamour en de schit-
tering wel van. Zij waren een echt-
paar in Amerika dat stond voor de 
Amerikaanse droom, het ideale echt-

paar, sexy, aantrekkelijk en sportief, 
met een goed huwelijk en twee leuke 
kinderen, een jongen en een meisje. 
Zij genoten beiden met volle teugen 
van hun macht en invloed op het le-
ven in Amerika.

De Jacqueline Kennedy 
Garden

Gedurende haar verblijf in het Witte 
Huis liet zij ook de Rozentuin op-
nieuw aanleggen. Het was voorheen 
alleen een groot grasveld. Deze tuin 
wordt de East Garden genoemd en 
ze is gebaseerd op een traditionele 
18e eeuwse tuin. Zij liet eerst het 
centrale grasveld aanleggen in het 
midden, daaromheen plantte zij 
hulsthagen in het noorden en zui-
den. Aan de oostelijke zijde kwamen 
lindebomen. Daar tussendoor waren 
perken met allerlei soorten planten, 

Jackie hield erg van tuinieren en legde diverse tuinen aan toen zij in het Witte Huis ging wonen. 
Op de foto de ‘Jacqueline Kennedy Garden’ of de ‘First Lady´s Garden’.
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tulpen en viooltjes, hyacinten en 
tijm. Ook was er een kruidentuin 
met rozemarijn en vele andere krui-
den, waar de kok van het Witte Huis 
verse kruiden kon plukken.
Nadat zij uit het Witte Huis was ver-
trokken, heeft Lady Bird Johnson de 
tuin op 22 april 1965 de Jacqueline 
Kennedy Garden genoemd, hoewel 
andere instanties hem vaak First 
Lady’s Garden noemen.
Deze tuin wordt ook wel gewoon de 
Rozentuin van het Witte Huis ge-
noemd.
De grootste vijver in Central Park, 
waar Jacqueline zicht op had van-
uit haar appartement waar ze na 
1980 woonde, heet het Jacqueline 
Kennedy Onassis Reservoir. Heel 
vaak heeft zij er gewandeld met 
haar toenmalige partner Maurice 
Tempelsman.

Jackie Kennedy, een konin-
gin voor de Amerikanen

Door heel Amerika werd zij op 
handen gedragen en vereerd als een 
koningin. Zij bracht leven in het 
Witte Huis, nog nooit was er zo’n 
jonge, knappe en aantrekkelijke 
presidentsvrouw geweest. Zij was 
mode-bewust en had charmante 
manieren. Nooit meer heeft een pre-
sidentsvrouw voor de VS kunnen 
betekenen wat Jacqueline Kennedy 
betekende voor het land.

Zij was een brug van de oude tijd 
naar een nieuw begin, vanwege 
haar jeugd en haar élan. Zij gaf de 
Amerikanen het gevoel weer een per-
spectief te hebben en niet te blijven 
hangen in conservatisme en ideeën 
uit de eerste helft van de 20e eeuw. 
Zij betekende voor de Amerikanen 
hoop op een mooie toekomst, het 
land telde weer mee.

Dit was vooral te danken aan haar 
elegante manier van kleden. Haar 
man John had haar aangeraden om 
haar totale look te laten verzorgen 
door Oleg Cassini, een vriend van de 
Kennedy-familie. Zij belde hem op 
en hij was zeer vereerd dit te mogen 
doen voor de presidentsvrouw.
In die tijd was Oleg Cassini nog 
niet bekend als mode-ontwerper. 
Men vond hem amusant, sociaal-
voelend, maar geen ster aan het fir-
mament wat de mode betreft. Toch 
zou Cassini een heel grote rol gaan 
spelen in het modebeeld van de 
Verenigde Staten.
Want Jackie werd gedurende het 
presidentschap van haar man een 
modevoorbeeld voor de gehele we-
reld, vooral doordat Cassini haar 
kleedde. Ze droeg wel eens wat van 
andere, voornamelijk Franse mode-
ontwerpers, maar Cassini ontwierp 
haar ‘look’. Vanaf 1961 tot en met 
1963 kleedde hij haar in de prach-

tigste ensembles. Zij besteedde meer 
geld aan kleding dan haar man per 
jaar verdiende. Maar zoals gezegd, 
haar schoonvader legde wel een 
centje bij. Hij vond haar een zeer 
goede pr-vrouw voor zijn zoon.
Alles wat zij droeg was een succes, 
alles werd door vrouwen in de hele 
wereld gekopieerd. Tezamen met de 
smaakvolle juwelen die zij droeg was 
zij de meest toonaangevende vrouw 
wat betreft mode in bijna de gehele 
wereld. Zij wist altijd de juiste kle-
ding te kiezen voor elke gelegenheid.
Nooit was een First Lady zo gevierd 
en bewonderd om haar kleding en 
houding en sociaal gedrag.
Dit mondaine leven vroeg natuurlijk 
ook zijn tol. Er was jaloezie en nijd, 
wat uiteindelijk fataal werd voor de 
gehele familie Kennedy. De moor-
den die er waren op de Kennedy 
broers, de doodgeboren kinderen, 
en de vroege dood van John-John 
Kennedy op 39-jarige leeftijd zijn 

Het koningspaar Jacqueline en John F. Kennedy
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er de getuigen van. Dit heeft niets te 
maken met noodlot, maar met een 
wijze van leven. Negatieve krachten 
speelden hierbij blijkbaar een grote 
rol.

Oleg Cassini
Oleg Cassini werd geboren 

als Graf Oleg Loiewsky. Hij groeide 
op in Italië en ging in 1936 naar de 
Verenigde Staten. Zijn vader was een 
Russisch diplomaat en nam later de 
naam van zijn vrouw aan: Cassini.
Cassini ging in de leer in Frankrijk, 
bij Jean Patou. In de jaren 40 van 
de 20e eeuw werd hij ingehuurd bij 
Paramount Pictures. Daar ontwierp 
hij vele kostuums voor de films die 
werden geproduceerd.

Hij is drie keer getrouwd geweest, 
in feite vier keer. Met Gene Tierny 
trouwde hij twee maal. Hij had 
twee dochters bij haar. Met Grace 
Kelly was hij bijna getrouwd, maar 
zij liet hem vallen voor Rainier van 

Monaco. Aan het einde van zijn le-
ven was hij in het geheim getrouwd 
met Marianne Nestor.
Van Grace Kelly zei hij dat zij zich 
kleedde als een schooljuffrouw en 
dat hij haar heeft geleerd zich te kle-

den met de elegantie die van haar 
bekend was.

Cassini creëerde de ‘Jackie Look’, die 
wereldwijd bekendheid kreeg toen 
zij presidentsvrouw was. Het was de 
enige look die de modehistorie ooit 
zo beïnvloedde. Het is nooit meer 
voorgekomen, dat een kleedstijl zo 
populair werd in de gehele wereld. 
Cassini ontwierp voor Jacqueline de 
meest ‘trendsetting’ kleding, waaron-
der de strapless japon en de empire 
stijl. Hij liet zich daarbij inspireren 
door Hubert de Givenchy. Ook de 
‘pillbox’ hoed, het pillendooshoedje 
van Jacqueline baarde veel opzien. 
Maar alle vrouwen wilden hebben 
wat zij droeg. 

De kleding van Jackie riep hevige 
begeerten op om er ook zo uit te 
kunnen zien als zij. Veel vrouwen 
zagen haar als het ideale beeld wat 
zij wilden hebben van zichzelf. Zij 
gingen zich allemaal kleden zoals 

Jackie. Zij werd een voorbeeld voor 
het opbouwen van een imago, voor-
al voor diegenen die zelf geen imago 
hadden.
In de periode dat zij First Lady was 
maakte Cassini wel 300 kleding-

stukken voor Jacqueline Kennedy, 
waaronder kleding met de beroemde 
A-lijn en de pillendooshoed.

Cassini was voor die tijd al rijk ge-
worden door veel in licenties en 
franchise te doen, zodat zijn kleding 
voor veel bedrijven na te maken was 
onder bepaalde voorwaarden. Hij 
had daarbij een groot fortuin ver-
worven. Zo waren er koffiekannen, 
parfums en tassen met zijn naam 
erop.
Nadat Jackie geen First Lady 
meer was door de moord op haar 
man, schreef Cassini een boek: ‘A 
thousands days of magic, dressing 
Jacqueline Kennedy for the White 
House’. Daarin beschrijft hij hoe het 
altijd zenuwen waren waarin hij en 
zij verkeerden als zij hem belde en 
uitriep: „Oleg, hurry, hurry, I’ve got 
nothing to wear”. Zij moest dan een 
evenement bijwonen en had niets 
om aan te doen wat er bij paste. Dan 
moest er snel een kledingstuk wor-
den gemaakt.
Oleg Cassini stierf in 2006 op 92-ja-
rige leeftijd aan een beroerte.

De kledingstijl van 
Jacqueline Kennedy

Haar manier van kleden was stijl-
vol en had iets tijdloos. Zij combi-
neerde elegantie met een jeugdige 
energie en dynamiek. Zij fungeerde 
als een soort brugverbinding tussen 
de oude stijl van kleden vóór 1950 
en een nieuwe manier van leven. Zij 
zelf was van een grote waardigheid 
en men noemt haar wel een cultureel 
icoon.
Zij vertegenwoordigde een wereld 
vol klassieke elegantie door haar 
perfecte smaak. Cassini verwoordde 
het als volgt: „Dankzij haar natuur-
lijkheid, haar symboliek en haar 

Oleg Cassini hier samen met  Grace Kelly in 1954
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schoonheid staan we op de drempel 
van een nieuwe Amerikaanse elegan-
tie”. Deze woorden sprak hij toen 
zij hem verzocht als modeontwerper 
voor haar totale look te fungeren.
Iedereen in New York kende Cassini 
wel, maar niemand had verwacht dat 
hij een belangrijk mode-ontwerper 
zou zijn. Men vond hem wel amu-
sant, sociaal, een vrouwenveroveraar, 
maar niet dit!

Zo begon hij de meeste kleding voor 
Jacqueline te ontwerpen. Een en-
kele keer droeg ze ook wel iets van 
Chanel of de Givenchy. Zij waren 
helemaal op elkaar ingespeeld, hij 
kende haar wensen en kon deze ook 
uitvoeren.
Cassini was zelf helemaal weg van 
haar en bezong haar in alle toon-
aarden. Vooral haar goede smaak 
waardeerde hij zeer, maar ook haar 
enorme invloed op kunst en cultuur 
sprak hem aan. Zij beïnvloedde de 
interieurstijl in huizen, het voed-
sel wat gegeten werd en natuurlijk 
vooral de kledingmode.
„Zij creëerde mode omdat ze was die 
ze was,” zei Cassini. Vele creaties van 

hem uit die tijd zijn zeer beroemd 
geworden, zoals:
• de celadon zijden japon
• de baljurk die Jackie droeg bij de 

inauguratie van haar man als pre-
sident

• de abrikooskleurige zijden ziber-
line japon en jas.

Verder waren de jas en japon in ivoor-
kleurige zijde van ziberline, ontwor-
pen door Hubert de Givenchy en 

geborduurd door Hurel, zeer be-
kend. Zij droeg deze in 1961.
Verder is het roze Chanelpakje dat 
zij droeg bij de moord op haar man 
op 22 november 1963 wereldbe-
roemd geworden doordat zij het 
aanhad, besmeurd met bloed, toen 
Johnson werd beëdigd als president.

De dood van  
president John F. Kennedy

Op 22 november 1963 werd tijdens 
de verkiezingscampagne haar man 
door het hoofd en de rug gescho-
ten. Zij schoot er nog op af om zijn 
hersenen op te vangen, in de hoop 
dat er nog wat aan te doen zou zijn 
in het ziekenhuis. Maar niets mocht 

baten. Zij had op die dag het be-
roemde roze Chanelpakje aan, dat 
nu met bloed van haar man was be-
smeurd.

Zij wilde het niet uitdoen, in geen 
geval. Zij had in feite spijt dat zij 
haar gezicht en handen had gewas-
sen. Zo stond zij met de bloedvlek-
ken op haar kleding in het vliegtuig, 
bij het afleggen van de eed van de 
vice-president Johnson, die toen 
president werd. Zij wilde de mensen 
tonen wat er haar was aangedaan. 
Dit lijkt een redelijke daad, maar in 
de grond is het een wraakactie. Het 
is een oneigenlijk gebeuren, iets wat 
niemand in de gaten heeft, ook zij-
zelf niet. Echter in de ogen van men-
sen die onbewust leven is dit een ge-
rechtvaardigde en heldhaftige daad, 
die vertelt over hoe Jackie moest 
lijden. Zij leed ook en zij was daar 
trots op. Niets werd haar bespaard, 
en dat moest iedereen weten.
Het pakje is altijd bewaard gebleven 
zonder dat het gewassen is. Het is 
in een doos verpakt met de datum 
22-11-1963 erop. Deze doos staat 
in The National Archives en wordt 
nooit tentoongesteld.

De weduwe Jackie Kennedy
Na de dood van haar man 

wijdde ze zich volledig aan haar twee 
kinderen, tot ze in 1968 trouwde 
met Aristoteles Onassis, de rijke 
Griekse zakenman. Zij huwde hem 
omdat ze zich bij hem beschermd 
voelde. In Amerika had zij niet het 
gevoel veilig met haar kinderen 
te kunnen leven, toen ook Bobby 
Kennedy werd vermoord. Onassis 
had het geld en de macht om haar 
goed te laten bewaken. En zij was 
voor hem iemand, die hem weer in 
het sociale leven kon invoeren, iets 

De autorit die John F. Kennedy fataal zou worden.
Jackie draagt hier het beroemd geworden roze mantelpakje van Chanel.
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waar hij naar hunkerde. Het was een 
verstandshuwelijk.
Zij besteedde heel veel tijd aan rei-
zen en winkelen. Zo kwam er van 
sociaal leven niet zo veel terecht, 
al leek het huwelijk eerst wel goed 
te lopen. Toen Onassis in 1975 
overleed kreeg zij van zijn dochter 
Christina een som geld aangeboden 
die zij accepteerde. Zij leefde toen al 
weer in Amerika met haar kinderen.
Zij ging werken voor een uitgeve-
rij, omdat zij altijd al van schrijven 
had gehouden. Vanaf 1980 leefde 

zij met Maurice Tempelsman, een 
Joods Belgische Amerikaan, die in 
Antwerpen in de diamanthandel zat. 
Met hem vond ze uiteindelijk het 
geluk en de rust in haar leven die 
ze zo lang had gezocht. Maurice en 
Jackie waren een heel gelukkig paar. 
Maurice was nog getrouwd, hij wilde 
nooit scheiden, tot zijn vrouw hem 
verzocht om voor de Joodse kerk te 
scheiden. Officieel bleven ze echter 
altijd getrouwd en hadden een zeer 
harmonieuze verhouding met elkaar.
Ondertussen leefde hij met 
Jacqueline een gelukkig leven. Zij 
hadden dezelfde interesses: het be-
houd van cultuur en erfgoed van 
Amerika.
Maurice is een zeer bescheiden man, 
hoewel hij een groot allure heeft als 
het om geld en zaken gaat. Hij heeft 
het fortuin van Jacqueline meer dan 

verviervoudigd in de tijd dat hij het 
beheerde. Zij gaf hem dan ook het 
recht om al haar financiën te behar-
tigen.

Maurice Tempelsman
De laatste jaren van haar le-

ven was Jacqueline Kennedy zeer 
gelukkig met haar partner Maurice 
Tempelsman. Op foto’s kan men 
ook zien hoe zij een hechte band 
hadden met elkaar. Hij is altijd bezig 
om het haar naar de zin te maken, 
en zij delen hun liefde voor cultuur. 

Tempelsman was een zakenman die 
verbonden was aan vele bedrijven 
en instellingen. Hij had nauwe con-
tacten met belangrijke Amerikaanse 
politici en had sleutelposities bij het 
bemiddelen tussen Amerikaanse 
politiek en regerin gen in Afrika, 
Rusland en Azië. Hij wordt wel de 
‘miljardair van de diamanten’ ge-
noemd. Hij heeft vooral veel relaties 
gelegd met de Democratische Partij 
in Amerika, met Madeleine Albright 
heeft hij lang samengewerkt. En 
nog steeds is hij actief in vele za-
ken, onder andere de rechten voor 
de mens. Hij heeft op dit moment 
twee verblijfplaatsen: New York en 
Antwerpen. Hij zit nog steeds in de 
diamanthandel.
In januari 1994 werd bij Jackie 
Kennedy non-Hodgkin kanker ge-
constateerd, een kanker van het im-

muunsysteem. Zij overleed in mei 
van datzelfde jaar aan deze ziekte. 
Dit was een bittere pil voor Maurice, 
door haar Sawy genoemd. Zij had-
den gedacht samen oud te worden 
en dit was een streep door de reke-
ning.

De begrafenis werd mede geleid 
door Maurice Tempelsman, die zeer 
onder de indruk was van haar dood. 
Hij las op haar begrafenis een ge-
dicht voor waar zij beiden heel veel 
van hielden: C.P. Cavafy’s Ithaka 
vanuit het Grieks vertaald in een 
Engelse versie van George Barbanis. 
En Maurice zei tot slot: „Nu is de 
reis voorbij, té kort, helaas, té kort. 
Hij was gevuld met avontuur en 
wijsheid, licht en liefde, vol genade. 
Dus nu, vaarwel, vaarwel.”

Hoe wordt de Amerikaanse 
droom werkelijkheid?

De Amerikaanse droom is voor de 
mensheid verwerkelijkt in Jacqueline 
Kennedy Onassis. De droom van 
geluk, vrede, vrijheid en macht. Die 
droom is slechts een waanbeeld. 
Want wat niet in de materie van 
het lichaam is verwezenlijkt, is niet 
verwezenlijkt. Dan rest er alleen 
nog de dood, die altijd komt op het 
moment dat hij niet gewild is. Zoals 
ook hier, in het leven van twee men-
sen die in feite alles hadden wat ze 
droomden. Echter de dood brak die 
droom. En de vraag blijft dan: hoe 
kan die droom ooit verwezenlijkt 
worden?

Onwerkelijke dingen kunnen niet 
tot werkelijkheid worden gebracht. 
Dromen zijn onwerkelijk, dus kun-
nen zij ook niet tot werkelijkheid 
worden gebracht. De dromen van 
het lichaam, zoals die van Jackie 

Met Maurice Tempelsman beleefde Jackie gelukkige jaren. 
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Kennedy, zijn waanbeelden die in de 
cellen van het lichaam gegrift zijn.
Zij leefde in een waanbeeld, zij wilde 
niet onder ogen zien wat haar leven 
voor haar betekende. Zij verdrong 
het verdriet, de tragiek en wierp zich 
op het avontuur van het leven aan de 
oppervlakte. Zo vergat zij het grote 
avontuur aan te gaan wat leidt tot 
wezenlijk geluk, het avontuur dat 
tot ontdekkingen leidt over de li-
chaamsmaterie van haarzelf. Om dit 
avontuur aan te gaan is moed nodig, 
maar het leidt wel tot het ware ge-
luk, de ware vrede en de ware macht 
die nooit meer verloren gaan.
De enige weg daarnaar toe is die van 
de transformatie van de lichaams-
materie van de mensheid en van ie-
der mens in het bijzonder. Die weg 
is ontdekt in de lilaca, maar is nog 
geen gemeengoed in de wereld, in 
feite is dit procédé nog bijna onbe-
kend.

Toch dromen mensen van een an-
der leven, een beter leven, zoals 
Jacqueline Kennedy dat ook deed. 
Pas op latere leeftijd vond ze geluk, 
dacht ze. En haar partner dacht dat 
ook. Het geluk werd verstoord om-
dat dit hoort bij het mens zijn zoals 
het zich nu voordoet.
Jacqueline Kennedy heeft van haar 
leven gemaakt wat ze kon, maar ze 
is niet doorgedrongen tot de kern 
ervan. Ze heeft geen inzicht ver-
worven in haar manier van leven, de 
sleutel tot het inzicht over de dingen 
die zij heeft meegemaakt.
Er een ontsnappingsmogelijkheid. 
Want wie kennis neemt van wat er 
in de lilaca allemaal is ontdekt over 
dit soort zaken, kan uiteindelijk zijn 
dromen toch werkelijkheid zien 
worden. Niet meteen, maar wel op 
een tamelijk korte termijn gezien 

in het licht van een miljardenjaren 
lange evolutie. Zo kan iedereen in 
het werkelijke Ithaka aankomen, het 
nog onbekende eiland dat drijft in 
de diepblauwe wateren die zich spie-
gelen in de zon. Het eiland waar de 

dromen van de mensheid nog lig-
gen te sluimeren in de aarde met de 
blauwe verten er rondom.

Ithaca

When you set out on your journey to Ithaca,
pray that the road is long,
full of adventure, full of knowledge.
The Lestrygonians and the Cyclops,
the angry Poseidon - do not fear them:
You will never find such as these on your path,
if your thoughts remain lofty, if a fine
emotion touches your spirit and your body.
The Lestrygonians and the Cyclops,
the fierce Poseidon you will never encounter,
if you do not carry them within your soul,
if your soul does not set them up before you.

Pray that the road is long.
That the summer mornings are many, when,
with such pleasure, with such joy
you will enter ports seen for the first time;
stop at Phoenician markets,
and purchase fine merchandise,
mother-of-pearl and coral, amber, and ebony,
and sensual perfumes of all kinds,
as many sensual perfumes as you can;
visit many Egyptian cities,
to learn and learn from scholars.

Always keep Ithaca on your mind.
To arrive there is your ultimate goal.
But do not hurry the voyage at all.
It is better to let it last for many years;
and to anchor at the island when you are old,
rich with all you have gained on the way,
not expecting that Ithaca will offer you riches.

Ithaca has given you the beautiful voyage.
Without her you would have never set out on the road.
She has nothing more to give you.

And if you find her poor, Ithaca has not deceived you.
Wise as you have become, with so much experience,
you must already have understood what these Ithacas mean.
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Het Torenterras

Toen in 1989 de Pauwekroon werd bevolkt door onderzoekers in de lila-
ca, was dit een heel evenement. Het Torenterras diende toen op mooie 

zomeravonden als plaats waar evaluatiegesprekken plaatsvonden over de erva-
ringen die er waren geweest in de bezigheden van die dag. En zo kwamen er 
vele werkelijkheden naar voren zoals het psychische leven, de transformatie 
van de materie en de sleutelrol die het elektron speelt in de ontwikkeling van 
de materie om er maar een paar te noemen.

Het Torenterras is een terras dat altijd een speciale plaats 
heeft gehad in de historie van de Pauwekroon en in het 

bijzonder van het gebouw Lichtmaterie.
Het is een terras met een bewogen geschiedenis.
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Lilaci van het eerste uur vertelden er over hun ervaringen in de zoele avond 
terwijl de zon achter de bomen langs de vijver wegzonk achter de horizon, zijn 
zacht rode licht verspreidend over de aanwezige onderzoekers. Later waren er 
meer besloten gesprekken met groepjes onderzoekers die ervaringen uitwissel-
den bij zon en meer bewolkt weer. Er werd op het Torenterras gegeten, er werd 
thee gedronken en altijd was er het gezicht op de tuinen rondom. Natuurlijk 
werden ook tijdens die bezigheden de uitkomsten van het lilaïsch onderzoek 
uit en te na besproken.
De vroegere Wilde Tuin met de Zwanenvijver is er nog steeds. De Wilde Tuin 
is nu weliswaar veranderd in een Driftentuin, met prachtige driften vol bloe-
men en grassen.
In lente, zomer, herfst en winter is er altijd iets te beleven op het Torenterras. 
In de lente begint alles te leven om het terras heen, in de zomer is er de 
overvloed van de hortensia’s die daar in grote aantallen staan en hun bonte 
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kleuren en grote samengestelde bloemen laten zien. In 
de herfst lijkt alles te drijven in de mist, terwijl de zon 
probeert door te komen. In de winter is alles kaal, soms 
besneeuwd. Alles heeft zijn eigen charme en bekoorlijk-
heid, het is altijd boeiend daar te zijn.

Er zijn ook de leeuwen, die Lichtmaterie en het 
Torenterras bewaken. Zij hebben hun eigen rol in het 
geheel. Zij kijken uit over de tuin en de vijver en het 
Moerasterras beneden aan de kant van het Honingbos, 
met de vier esdoorns als stralend middelpunt. De leeu-
wen houden de wacht, en met hun moed en vermogen 
zijn zij de koningen die zorgen voor orde en rust in de 
vitale gebieden waar ze over heersen.

Zittend op het Torenterras ziet men uit op het Honingbos, 
de pas aangelegde Driftentuin en het Moerasterras. Ook 
is er uitzicht op de Rozenlaan, de weg van de ontwikke-
ling. Het Honingbos doet vermoeden dat daar de ho-
ning te vinden is waar de psyche mee wordt gevoed.
Het Moerasterras is het symbool van het onderbewuste 
vitale wezen dat zoekt naar zijn vervulling.

Het Torenterras heeft ook een geheim. Aan het einde er-
van, daar waar de Lichtzaal in Lichtmaterie is, is er een 
plek, waar bijna niemand je ziet. Op deze plek is er een 
rond ‘raam’ in de haag. Wie daardoor kijkt kan zo in 
het Honingbos kijken en iets ervaren van waar hij moet 
zijn om de honing te vinden voor zijn psyche. Het is de 
geheime doorgang die iemand moet weten te vinden om 
uit te komen bij zichzelf, zijn wezen en persoon en bij 
het lila.
Dit hoort heel erg bij het Torenterras. Want wie in de to-
ren naar boven klimt gaat op pad naar de lila zon, de zon 
van materie, energie, licht en kracht. De zon van leven, 
jeugd en oneindigheid.
Boven aangekomen kan hij genieten van verre werelden, 
sprankelende uitzichten en hij kan het vermoeden krij-
gen van werelden die er wel zijn, maar die hij nog niet 
kent.
Een uitdaging om ze te gaan verkennen.
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De Pauwekroon Driftentuin - augustus 2011

De levende tuin

Tuinieren is een bezigheid waar veel mensen mee doende zijn. Het gebeurt op heel 
verschillende wijzen. Dat kan uiteenlopen van bloembakken op een balkon of ter-

ras, van een klein tuintje tot tuinen die haast parken zijn.
Ieder mens heeft zo zijn eigen ideeën over tuinieren.
Maar hoe kan iemand die met lilaca bezig is, tuinieren beleven? Want alles wat zo’n 
menselijk wezen doet in zijn leven is lilaca. Lilaca is een reis die leidt tot zelfontdek-
king en daarmee een ontdekking van de wereld van materie die zijn lichaam is. Teza-
men met de ontdekkingen die worden gedaan in de materie van het eigen lichaam, 
wordt de hele wereldmaterie en zijn werkingen verkend.
Tuinieren kan voor de lilacus een grote bijdrage leveren aan een progressief en inzich-
telijk proces dat zich afspeelt in alle materie die er bestaat.

Een andere blik
Als eerste zal de lilacus probe-

ren om bloemen en planten en dus 
ook het tuinieren te zien als een on-
derdeel van zijn zelfwording en ont-
wikkeling van zijn lichaamsmaterie. 
Dat betekent dat alles wat hij mee-
maakt in de tuin en bij het tuinieren 
vertelt hoe hij zelf is.

Het lila, de bewustzijnskracht die 
de dingen bewerkstelligt in een ont-
wikkeling van materie, is daarbij 
zijn steevaste begeleider. In de lilaca 
gaat men er vanuit, dat alles wat er 
in de oppervlaktewereld aanwezig 
is, ook in de mens zelf aanwezig is 
op een bepaalde wijze. Alles wat er 
bij het tuinieren gebeurt, vertelt iets 
over hoe iemand is.

Het lila is een energie die sinds on-
geveer 1980 werkzaam is in de we-
reld, hoewel dit fenomeen nog door 
weinigen is ontdekt. Het lila is de 
evolutiekracht die de gehele evolu-
tie stuwt en stuurt. Zij zorgt voor de 
steeds wisselende vormen en licha-
men van de dingen.
Het eerste wat bij het lilaïsch tuinie-
ren dan ook opvalt is de grote ver-

Tekst: redactie wetenschap
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scheidenheid van de plantenwereld. 
Wat daaruit vanzelfsprekend volgt 
is, dat er in ieder menselijk vitaal 
lichaam ook zo’n rijkdom aan plan-
ten aanwezig is. Deze rijkdom aan 
planten, struiken en bomen levert 
talrijke mogelijkheden op om de vi-
tale substanties en hun eigenschap-
pen in het eigen lichaam te observe-
ren. De meest gemakkelijke manier 
om dit te doen is met de psyche, de 
persoon die de mens zelf is.

Werelden van materie
Alle wezens en dingen bestaan 

uit materie. De wereld waarin men-
sen zich bevinden, bevindt zich in 
een universum van materie. Alles 
wat daarin beweegt en leeft bestaat 
uit materie. De samenvattende 
naam voor de velerlei soorten ma-
terie die er bestaat wordt in de lilaca 
als substantie aangeduid. Deze sub-
stantie is onderhevig aan een evolu-
tieproces onder leiding van een psy-
che, die zich steeds verder ontplooit 
naarmate de substantie verder ont-
wikkeld raakt. Zo ontstaan er onder 
leiding van het lila en de psyche 
steeds nieuwe lichamen en vormen.
Deze oppervlaktevormen of licha-
men zijn opgebouwd door het elek-
tron, dat de atoomstructuren vormt 
en van daaruit ook de moleculen en 
cellen van ieder lichaam.

Ook planten zijn op deze manier 
opgebouwd. Vandaar dat het inte-
ressant is om te zien wat de eigen-
schappen zijn die vastgelegd zijn in 
elektronen, atomen, moleculen en 
cellen. In een wisselwerking met 
planten kan dit iets vertellen over 
hoe de relatie is tussen mens en 
plant. Daar heeft ieder mens mee te 
maken, of hij nu iets met lilaca doet 
of niet.

Te zien dat alles bestaat uit materie 
en dat alles wat er bestaat ook te ma-
ken heeft met ieder individu afzon-
derlijk, is het begin van een andere 
blik op de wezens en dingen en op 
iemand zelf.
In de lilaca gaat men ervan uit, dat 
als er iets wordt veranderd in de li-
chaamsmaterie van een mens die 
met een ontwikkeling van materie 
bezig is, er ook iets verandert in de 
gehele materie van de mensheid. 
Alle materie vormt een eenheid, ook 
al is ieder deeltje een afgescheiden 
eenheid.
Het bewustzijn van de materie kan 
dan ook alle materie in kennis stel-
len van de zelfs meest geringe veran-
dering in een elektron of atoom van 
een menselijk lichaam. Zo wordt 
dat bekend in ieder materiedeeltje 
wat er bestaat en dat heeft gevol-
gen voor alle materie. Er is in die 
materie door deze kennis ook iets 
veranderd. Het bewustzijn van die 
materie heeft daardoor nieuwe ken-
nis verworven die ze eerder nog niet 
bezat.

Wat is een plant?
Planten worden in het al-

gemeen benoemd bij de Latijnse 
naam of bij de gewone Nederlandse 
naam. Deze laatste geven vaak uiter-
lijke kenmerken van de plant weer, 
of hij vertelt over eigenschappen die 
mensen hem toedichtten. Carl von 
Linné ontwikkelde het huidige sys-
teem van naamgeving en classifica-
tie. Deze naam bestaat uit de naam 
van het geslacht en de naam van de 
soort. Deze namen zijn over de hele 
wereld identiek en zo kan er nooit 
verwarring ontstaan als wetenschap-
pers het onder elkaar hebben over 
een bepaalde plant.

In de lilaca wordt er ook uitgegaan 
van deze wetenschappelijke naam-
geving. Maar er is meer. Wordt een 
wetenschappelijke naamgeving ge-
bruikt op grond van zekere opper-
vlaktekenmerken, een lilacus gaat 
proberen om al doende in de tuin te 
bekijken wat een plantensoort van-
uit zijn wezen uitstraalt.

33
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Mensen hebben een kern, de psy-
che, die uitgerust is met hun iden-
titeit. Planten zijn in hun evolutie-
proces nog niet zo ver gevorderd dat 
zij ieder apart een identiteit hebben. 
Neen, zij hebben een groepskern, die 
nog niet zo helemaal is ontplooid, 
maar waarvan wel dingen zichtbaar 
kunnen worden tijdens het lilaïsch 
tuinieren. Alle zonnebloemen heb-
ben met elkaar een groepsidentiteit 
en dat is met klaprozen ook het ge-
val. Zo heeft iedere plantengroep 
een eigen groepswezen.

Wie met zijn eigen kernwezen kijkt 
naar een plant, kan daarin iets ont-
dekken van wat deze specifieke 
plant aan uitstraling heeft vanuit 
zijn wezen. Het wezen van de mens 
en het nog ongevormde wezen van 
de plant ontmoeten elkaar. Soms 
voor een moment, soms wat langer, 
en zo kan iemand na een tijdje iets 
vertellen van wat hij meemaakt met 
de plant. Daarbij kan de kleur en de 
vorm van de plant een aanwijzing 
zijn. Maar veel belangrijker is het 
om contact te zoeken van zelf met 
zelf. Het zelf van de tuinier kan zich 
na oefening identificeren met het 
zelf van de plant en zo iets te we-
ten komen van de boodschap die de 
plant uitzendt naar diegene die in 
contact probeert te komen ermee.
Een plant is niet zomaar iets, het is 
een wezen dat zich even zozeer aan 
het ontplooien is in een evolutie-
proces als een mens zelf. De plant 
geeft aan waar hij wil staan, hoe hij 
kan groeien of niet kan groeien. Als 
een plant niet goed staat in een tuin, 
gaat hij dood. Dat lijkt een simpel 
gegeven. Maar wie onderzoekt hoe 
materie werkt, kan gaan zien dat er 
blijkbaar ook in zijn vitaal planten 
dood gaan, omdat ze niet de juiste 

omstandigheden hebben om te 
kunnen leven. Als het lichaam erg 
duister is, dan gedijen de planten-
bewustzijnden daar niet. Ze sterven 
af. Het gevolg is dat een persoon 
met een tuin waar veel in dood gaat 
vaak moe is, lusteloos, omdat er 
niet voldoende energie is om het vi-
tale levendig en krachtig te houden. 
Planten die dood gaan hebben dus 
altijd de aandacht van de lilacus.

Mensen die van tuinieren houden 
hebben soms contact met de ener-
gie van de plant, waardoor ze vaak 

‘mensen met groene vingers’ wor-
den genoemd. In de lilaca gaat het 
niet om groene vingers, maar om 
het bestuderen van de mechanis-
men van planten en te kijken hoe 
deze corresponderen met de plan-
ten, de vitaal fysieke bewustzijnden 
in hen zelf. Door het toevoegen van 
lila energie kunnen deze planten 
in het vitale lichaam weer gezond 
worden gemaakt. Dan keert de le-
venslust weer terug en gaat ook de 

tuin er aantrekkelijker en levendiger 
uitzien.
Dit zijn geen processen die even  
tussen neus en lippen door kunnen 
worden gedaan. Maar na enige tijd 
wordt duidelijk hoe de balans van 
het plantenleven in evenwicht kan 
worden gehouden, vooral in het ei-
gen lichaam.

Zo tuin, zo eigenaar
Aan een tuin is te zien hoe de 

maker van de tuin is. De uitstraling 
die de tuin heeft in zijn geheel zegt 
al iets. Maar de details vertellen ook 

veel. Zelfs de plantenkeuze vertelt 
iets over de eigenaar van de tuin.
Zo zijn er tuinen die heel warm 
aandoen. Zij vertellen dat hun eige-
naar een heel levendig, warm vitaal 
heeft. Tuinen kunnen vertellen dat 
er evenwicht is in een mens, maar 
ook chaos. Rigide tuinen of kunst-
matige tuinen, alles vertelt iets over 
diegene die met de tuin bezig is.
Iemand die in lilaca is geïnteres-
seerd, kan dan ook in de loop der 

De Pauwekroon Zwanenvijver - juni 2008
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jaren een aanzienlijke verandering 
waarnemen in zijn tuin. Want bij 
een ontplooiing van de psyche van 
een mens en de ontwikkeling van 
zijn lichaamsmaterie vinden er ver-
anderingen plaats in zijn hele wezen 
en in zijn materie, waardoor hij an-
ders met bloemen en tuinen omgaat. 
Hij gaat veel meer op een intuïtieve 
wijze tuinieren. Hij zoekt het niet in 
kleurencombinaties of in kunstmati-
ge structuren, maar veel meer in 
het uitdrukken van zijn wezen in 
de tuin. Op die manier evolueert 
een tuin mee met zijn eigenaar. 
Want de tuin is in de tuinbezit-
ter, en de oppervlaktetuin is een 
afspiegeling van de tuinen die 
er in de persoon zelf groeien en 
bloeien.
Want altijd zal de tuin in de 
oppervlaktematerie een precies 
beeld geven van hoe een mens 
er bij staat in zijn evolutieproces. 
Vooral zijn vitale lichaam zal zich 
laten zien in de oppervlaktetuin.

De levende tuin
De levende tuin is van uit 

de lilaca bekeken een tuin die 
zich mee ontwikkelt met zijn ei-
genaar. Altijd weer zal er wat zijn 
te beleven in deze tuin. Omdat 
hij iets vertelt over hoe je omgaat 
met de tuin in jezelf.
De tuin zal steeds weer nieuwe 
mogelijkheden bieden om ver-
der te komen. De tuin is altijd 
in verande ring, omdat de tuinierder 
ook in verandering is. Een verande-
ring die in een steeds verder gaande 
materiële ontwikkeling ook een ont-
plooiing van de psyche betekent, 
waardoor een werkelijk contact met 
planten kan worden gelegd. Op deze 
wijze kan de tuinierder vanuit zich-
zelf, spontaan, alle dingen doen die 

een plant nodig heeft om op een 
prettige wijze zich te ontplooien en 
rijkelijk bloem te dragen.
Deze lilaïsche tuinliefhebber heeft 
geen boeken nodig om te weten hoe 
hij zijn planten zou kunnen verzor-
gen. Hij heeft geen tuinontwerper 
nodig, hij is zijn eigen tuinontwer-
per. Deze kennis komt als vanzelf 
uit de materie van zijn lichaam naar 
boven.

Want uiteindelijk is het zo, dat alle 
kennis van de wereld in de materie 
aanwezig is. Zowel de wetenschap-
pelijke namen als de kernnamen 
van de planten zijn bekend in ieder 
materiedeeltje. Zo kan de lilaïsche 
tuinliefhebber tuinieren vanuit zijn 
lichaamsmaterie, omdat hij het we-
zen der planten kent.

Materiële kennis
De materie van het mense-

lijke lichaam heeft vele vermogens. 
Onder andere het vermogen om al-
les te kennen. In ieder materiedeeltje 
zitten alle talen, alle plantennamen 
en nog veel meer opgeslagen. Op 
het moment dat de materie verder 
wordt ontwikkeld door het lila, kan 
dit alles zonder studie worden ge-
weten. Dit kennisvermogen is nu 

bij mensen nog niet ontwikkeld, 
maar in de toekomst zal het zeker 
geen bijzonderheid meer zijn om 
gebruik te maken van de kennis 
die de materie herbergt.
De mensheid zal steeds meer 
psychisch gaan leven en daarmee 
steeds meer gebruik kunnen ma-
ken van deze nu nog opgesloten 
kennis in het elektron en het 
atoom.

De wereld zal er dan wel anders 
uit gaan zien. Kinderen zullen al 
in hun zeer vroege jeugd geleerd 
worden om stil te staan bij het 
feit, dat ze niet hun lichaam zijn, 
maar een psychisch wezen.
Vanuit dat vertrekpunt kunnen 
zij al heel vroeg contact zoeken 
met bijvoorbeeld de planten in 
de tuin. Echter, dit is toekomst-
muziek. Het zal nog zeker meer 
dan een eeuw duren vóór dit alles 
op kleine schaal zal zijn gereali-
seerd. Evolutieprocessen vragen 
meestal veel tijd.

Tot dan zullen de lilaïsche tuinier-
ders nog onderzoek moeten doen 
naar planten met veel uiterlijke, 
mentale middelen erbij.
Toch zal er eens een dag zijn, dat 
kennis niet meer op scholen wordt 
vergaard zoals dat nu gebeurt.
Dan is alles lilaca, het hele leven zal 
er van zijn doortrokken.

Camassia leichtlinii ‘Caerulea’
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Typha latifolia
grote lisdodde

Deze oeverplant vertoeft in de 
Zwanenvijver, nabij het Grote 

Moeras dat vlak bij het Theehuis is 
gesitueerd.
In de zomer komen de grote vrou-
welijke aren eerst tevoorschijn. Ze 
zijn dik en voelen heel stevig aan.
Kort daarna verschijnen de dunnere, 
mannelijke aren. Zij zijn iets groter 
dan de vrouwelijke bloemstengel.

In alle seizoenen heeft deze plant een 
grote charme. In de zomer bekoort 
hij door zijn mooie groene stengels 
die welig groeien. In de nazomer 
verschijnen de aren één voor één. 
De grote bruine sigaren dragen een 
komische noot in zich, ze laten de 
mensen lachen, ze willen hen mee-
nemen om hen in huis te zetten. In 
de winter komt de schoonheid van 
de kale stengels helemaal tot zijn 
recht, vooral bij middagzon en felle 
koude. En in de lente komt het verse 

groen te voorschijn wat een ieder 
vertelt dat de zomer weer in aan-
tocht is.

Statig staat hij daar in december, in 
bruin en groengeel gekleed. Met een 
kanten schouderdoek, onverstoor-
baar en ordelijk, warm en koud te-
gelijkertijd, omgeven door de koele 
blauwen van de Zwanenvijver. Er 
zijn nog enkele waterleliebladeren 
die aan het vergaan zijn in de win-
terzon.
De lisdoddebloemaar leeft, maar 
haar leven is bijna ten einde. De cy-
clus is voltooid, het zaad is rijp, het 
is verstrooid, zij heeft haar taak vol-
bracht. Zij kan overleven.
In de modder leeft zijn wortelstok 
voort, vermeerdert zich vol over-
gave, om niet te hoeven sterven. Hij 
doet dat met een ongekende gron-
digheid die zich ongezien, onder wa-
ter, afspeelt.
Een strak ritme dat altijd weer her-
haald wordt. Aan dit ritme is de 
plant onderhevig, hij kan niet anders 
dan zo zijn en leven. Slechts een pro-
ces van evolutie kan dit ritme door-
breken. Alleen de stuwkracht van 
een psychisch bewustzijn dat altijd 
werkt achter alle wezens en dingen 
is in staat deze plantenmaterie naar 
een hoger niveau van bestaan te til-
len.
Een geheim bewustzijn dat werkt in 
iedere cel van de Typha latifolia en 
dat hem iedere dag verder brengt, 
verder en verder, terwijl hij leeft in 
de Zwanenvijver vol blauwen en 
groenen en zonnetinten.
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Martin Heidegger
een vernieuwend denker
op zoek naar een nieuwe maatschappij

Heidegger is bekend geraakt door zijn leer van het wezen van het zijn en vooral van 
de waarheid van het zijn. Hij heeft daar heel wat gedachtenarbeid aan gehad. Hij 

zag zichzelf als een vernieuwend denker, die op grond van de oude Griekse filosofie op 
weg was naar een ‘toekomst in waarheid’. Wat is er van terecht gekomen?

Martin Heidegger wordt in 1889 
geboren in Meßkirch in Zuid-

west-Duitsland.
Hij groeit op in een eenvoudig, ka-
tholiek gezin. Zijn ouders hebben 
weinig geld en zijn studies worden 
praktisch alle door de kerk betaald. 
In 1909 begint hij een studie theo-
logie in Freiburg omdat hij priester 
wil worden. In 1911 stapt hij over op 
filosofie en breekt met de kerk. Hij 
volgt colleges moderne filosofie bij 
Edmund Husserl, de grondlegger van 
de fenomenologie.
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak 
werd hij opgeroepen voor militaire 
dienst. Hij trouwt in 1917 en krijgt 
een zoon, die niet door hem is ver-
wekt maar door hun huisdokter. 
Hieruit blijkt dat Heidegger en zijn 
vrouw een zogenaamd open huwe-
lijk hebben, waarbij zij allebei vrij zijn 
om ook met anderen een relatie te 
hebben.
In 1923 wordt hij buitengewoon 
hoogleraar in Marburg. Daar krijgt 
hij een relatie met een joodse stu-

dente, Hannah Ahrendt. Als docent 
is hij zeer geliefd bij zijn studenten, 
waar hij in zijn colleges al filosofe-
rend bezig is. Dat maakt zijn colleges 
zeer boeiend. In Marburg breidt hij 
zijn collegestof uit met inleidingen 
over Plato, Aquino, Kant en Leibniz. 
Als professor in de filosofie is hij dus 
een beroepsfilosoof. Veel publiceren 
doet hij niet. In 1927 komt hij echter, 
zij het onder zekere druk, met zijn 
hoofdwerk ‘Sein und Zeit’. Hij zegt 
daar zelf over, dat hij dit werk heeft 
geschreven om tegemoet te komen 
aan de eisen die van regeringswege 
worden gesteld aan een volledige 
baan als professor.
In 1929 volgt hij professor Husserl 
op in Freiburg. Hij houdt een inaugu-
rele rede met als titel ‘Wat is meta-
fysica?’ In het daaropvolgende jaar 
geeft hij uitvoerige colleges over dit 
onderwerp. In 1930 wordt hem een 
leerstoel aangeboden in Berlijn die 
hij echter niet aanvaardt omdat hij 
teveel gehecht is aan het leven in de 
provincie. Hij heeft bovendien van 
zijn vrouw in het plaatsje Todtnau-
berg een berghut cadeau gekregen 
waar hij verknocht aan is en waarin 
hij veel van zijn werken schrijft.

Heidegger vat rond 1930 sympathie 
op voor het nazisme. Op 21 april 
1933 wordt hij tot rector van de uni-
versiteit van Freiburg gekozen. Tien 
dagen later wordt hij lid van de na-
zipartij. Vervolgens houdt hij op 27 
mei zijn rectorale rede met als titel 
‘De zelfbevestiging van de Duitse 
universiteit’. Daarin zitten elementen 
die inhoudelijk overeenkomst verto-

nen met het streven van het nieuwe 
bewind. In 1934 krijgt hij conflicten 
met de faculteit en met vooraan-
staande leden van de nazipartij. Dat 
is voor hem aanleiding om zich als 
rector terug te trekken. Hij houdt 
zich vanaf dat moment niet meer ac-
tief met politiek bezig.
In juni 1945 moet Heidegger voor 
de denazificatiecommissie verschij-
nen. Hoewel hij niet wordt ontslagen 
mag hij geen colleges meer geven. 
Hij kan dus wel in zijn levensonder-
houd voorzien. Tevens mag hij zijn 
bibliotheek houden. Dat de uitspraak 
voor hem vrij gunstig uitvalt is mede 
te danken aan een rapport van zijn 
oude vriend, de Duitse psychiater en 
filosoof Karl Jaspers. Hij houdt in de 
tussentijd wel lezingen en komt weer 
met publicaties, die vooral bestaan 
uit herziene versies van zijn lezingen.
Hij staat in contact met Jean-Paul 
Sartre, die tot zekere hoogte zijn filo-
sofie onderschrijft en een bewonde-
raar van hem is. Heidegger ontkent 
zelf echter dat zijn filosofie existen-
tialistisch is.

Na 1949 pakt hij de colleges weer 
op en houdt ook lezingen in het 
buitenland. Ook hernieuwt hij de 
vriendschappen met Karl Jaspers en 
Hannah Ahrendt. Heidegger bezoekt 
twee keer Griekenland, voor hem het 
geboorteland van de filosofie en de 
kunst. In zijn laatste levensjaren is 
hij betrokken bij de voorbereiding 
van een complete uitgave van al zijn 
werken.
Martin Heidegger overlijdt op 26 mei 
1976.

Tekst: A. van Oudheusden
Eindredactie  Sunya de la Terra
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Maatschappijvernieuwing
Met de publicatie van ‘Sein und Zeit’ had 

Heidegger zelf het gevoel dat een filosofische hernieu-
wing tot stand was gebracht. Nu wilde hij ook de maat-
schappij vernieuwen. Hij wilde zelf een gids, een Führer, 
zijn voor het volk. Dat kwam heel goed uit met de op-
komst van Hitler, die in die tijd tot kanselier werd be-
noemd in Duitsland. Diep in zijn hart had Heidegger 
graag zelf die functie gehad, zodat hij zijn idealen over 
maatschappijhervorming gemakkelijker naar buiten had 
kunnen brengen. Nu moest hij het houden bij de univer-
siteit waaraan hij was verbonden.
Vrienden van hem beweren dat hij in de colleges in 
de dertiger jaren zich wel eens kritisch uitliet over het 
nazisme. Ook in de oorlogsperiode zou hij dat hebben 
gedaan. Begin 1945 ging hij naar Meßkirch om zijn 
manuscripten te ordenen en in veiligheid te brengen. 
Hij liet zich dat voorjaar ook uitschrijven als lid van de 
nazipartij. Hitler had niet bereikt wat Heidegger hem 
had toegedicht. Hij had de maatschappij niet vernieuwd, 
maar vernield. Hij had niet de menselijke wil tot macht 
gebroken, maar geregeerd met overheersing en juist ge-
bruikmaking van macht.
Heidegger leefde in een bestaans- en machtsillusie, net 
zoals Hitler. Vandaar zijn pogingen om dit onheil van 
machtsoverheersing te bezweren, wat hem niet lukte. 
Heidegger was onkundig van het feit, dat de oneigenlijke 
macht besloten ligt in de atomen, moleculen en cellen 
van ieder menselijk lichaam en dat dit niet door denken 
is uit te roeien. Alleen het lila licht heeft de potentie om 
de materie in verandering te brengen en de oneigenlijke 
macht te veranderen in ware macht.

HEIDEGGERS FILOSOFIE

Zijn en Tijd
 Heidegger onderscheidde zich van veel andere fi-

losofen van voor zijn tijd of uit dezelfde tijd doordat hij 
zich niet bezighield met de kennisleer. Anderen, zoals de 
volgelingen van de leer van Kant, deden dat juist wel en 
stelden zich daarbij vragen zoals ‘Wat kunnen wij we-
ten?’ Heidegger meende dat dit niet zinvol was. Hij zei 
daarover: „Door met kennis bezig te zijn slijp je voortdu-
rend het mes maar kom je aan snijden niet toe.” Hij ging 
ervan uit dat hij eerst moest kijken naar de aard van het 
gekende object of naar het zijn ervan. Dit is een meer on-
tologische benadering. Daar is allereerst nog iets terug te 

zien van zijn leraar Husserl, die zich vooral met fenome-
nologie bezighield. Bij deze tak van filosofie maakt men 
vooral diepgaand studie van het object dat men wil leren 
kennen door daar minutieus onderzoek naar te doen. 
Heidegger voegde daaraan toe dat het noodzakelijk is om 
het ‘zijn’ van het object te bestuderen. Daarmee is echter 
nog niet duidelijk gemaakt wat hij bedoelt met het ‘zijn’. 
Daarover gaan de volgende alinea’s, waarbij in volgorde 
als laatste ook zijn visie op ‘tijd’ aan de orde komt en de 
relatie tussen ‘zijn’ en ‘tijd’.

Zijn en er zijn
Heidegger onderscheidt ‘zijn’ en ‘er zijn’. Heidegger 

paste evenals veel andere filosofen een eigen taalgebruik 
toe, waardoor aan publicaties vaak woordenlijsten zijn 
toegevoegd ter verklaring van woorden. Er wordt voorts 
van uitgegaan dat het nog nooit volledig duidelijk is ge-
worden wat bijvoorbeeld naar zijn opvatting het woord 
zijn in totaliteit omvat. Op grond van diverse interpre-
taties kunnen zoveel mogelijk van Heideggers begrippen 
worden benaderd.
Eerst is er dan het woord ‘Dasein’, een woord dat 
Heidegger regelmatig gebruikt. In het Nederlands wordt 
dit vertaald met er zijn, of bestaan, of existentie. Dasein 
gaat over de mens. Het er zijn van de mens beschouwt 
Heidegger als een afzonderlijke wijze van zijn. Heidegger 
is tot het filosoferen over zijn en er zijn gekomen door 
zijn uitvoerige bestudering van de filosoof Aristoteles uit 
de klassieke oudheid en van Descartes uit de zeventiende 
eeuw. Van de laatste is de bekende stelling ‘Ik denk dus 
ik ben’. Het woord ‘ben’ in deze zin heeft dan relatie met 

Lilaca
Een zijnde is een zelf, een zelf dat zich 
bewust is van zichzelf.
Dat is de Persoonlijkheid van Zijn die 
schouwt en verder niets doet dan be-
staan.

 Zijn = Bestaan
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het begrip er zijn van Heidegger, niet met de door hem 
gehanteerde meer omvattende betekenis van zijn. Er zijn 
is volgens Heidegger een onderdeel van de totaliteit van 
het zijn. Met er zijn bedoelt Heidegger het ‘in de wereld 
zijn’. De mens is een zijnde in de wereld. Voor Heidegger 
is niet de ratio, het denken, het belangrijkste kenmerk 
van de mens, maar het aanwezig zijn in de wereld en 
het in relatie staan met dit zijn. Voor Heidegger staat 
daar tegenover het ‘niet er zijn’. Als de vraag „Wie ben 
ik?” vertaald wordt naar het jargon van Heidegger wordt 
het: „Hoe is mijn zijn?” Dit is dan nog steeds een zijn in 
de betekenis van er zijn maar heeft al meer contact met 
zijn, ofwel het meer omvattende zijn. Hij meende ech-
ter dat de vraag naar wat zijn is, gesteld moest worden 
omdat die in de vergetelheid was geraakt ten gunste van 
het denken. Volgens Heidegger gaat echter zijn aan al-
les vooraf omdat in zijn alles is geworteld. Om het alles 
omvattende zijn te benaderen neemt Heidegger de mens 
als uitgangspunt. De wijze waarop de mens is drukt hij 
uit als Dasein dus in het Nederlands er zijn. Zoals hier-
voor al aangegeven bedoelt hij dan in de wereld zijn of 
beschrijft hij het ook wel als in de wereld geworpen zijn. 
Naast het zijn heeft hij ook het er zijn uitvoerig bestu-
deerd en op vele manieren beschreven. Als voorbeeld 
mogen de volgende citaten over er zijn dienen:
•  Voor dit zijnde dat we zelf telkens zijn, en dat onder 

andere de zijnsmogelijkheid heeft van het vragen, kie-
zen we de term er zijn;

•  Het er zijn is een zijnde dat ik telkens zelf ben, het zijn 
is telkens het mijne;

•  In het er zijn staat zolang het is, telkens nog iets uit wat 
het kan en zal zijn.

In deze citaten legt hij allereerst zijn keuze van het woord 
er zijn uit en vervolgens geeft hij beschrijvingen van wat 
hij over het fenomeen er zijn heeft ontdekt. Hierin ge-
bruikt hij dan weer een nieuwe term: zijnde.

Lilaca geeft een heel andere blik op Zijn dan Heidegger 
dat doet vanuit zijn beperkte en verdeelde denken. Het 
verschil is dat de werkelijkheid van het zijn er totaal an-
ders uitziet als het vanuit de eenheid van het lila wordt 
gezien, dan wanneer er steeds een stukje van de opper-
vlaktewerkelijkheid wordt bekeken, zoals Heidegger dat 
doet. Het leuke van Heidegger is vooral, dat hij zich met 
een onderwerp bezighoudt, dat aan de basis ligt van alle 
creatie die er is in de verschillende werelden van Zijn. 
Zijn denken kan echter alleen maar een verdeelde werke-

Zijn en tijd
Heidegger was in de twintigste eeuw als filosoof 

zeer bekend en wordt door velen beschouwd als de 
grootste filosoof van die eeuw. In 1927 werd zijn naam 
gevestigd door de publicatie van het boek ‘Sein und 
Zeit’, dat als zijn magnum opus wordt beschouwd. 
Hij heeft naast dit werk veel meer geschreven, on-
danks het feit dat schrijven hem niet makkelijk viel. 
Bij veel publicaties betrof het een opschriftstelling van 
zijn colleges als hoogleraar en ook wel zijn toespraken 
bij officiële gelegenheden. Geen ander geschrift kreeg 
echter zoveel bekendheid als zijn hoofdwerk. Een ver-
volgdeel dat hij daarin aankondigde is nooit tot stand 
gekomen.
‘Zijn en Tijd’ heeft de reputatie een zeer moeilijk 
en ontoegankelijk boek te zijn. Er zijn geleerden die 
stellen dat dit filosofisch werk vooral onzin bevat. 
Anderen beweren dat het boek laat zien dat Heidegger 
een groot denker was. Ook is de inhoud wel als filo-
sofenfilosofie bestempeld. Dit gedachtegoed heeft in 
ieder geval veel invloed gehad op vele andere filoso-
fen, en op psychologen, sociologen en theologen. Het 
boek is geschreven in een soms lastige taal, zeker voor 
niet-Duitstalige lezers. De structuur van het boek is 
niet zo doorzichtig. Veel van wat hij verder heeft ge-
schreven in de loop der jaren is nog steeds studiema-
teriaal. Hiervan wordt gezegd dat het basismateriaal is 
voor de filosofie.
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lijkheid bevatten, enkele stukjes uit een puzzel die over 
een veel groter gebied ligt uitgespreid dan Heidegger kon 
vermoeden.
Hoe bekijkt het lila de dingen die Heidegger zo intri-
geerden? Wat is Zijn eigenlijk in zijn oorsprong?

Lilaca en zijn, zijnde en er zijn
Wat is Zijn gezien vanuit de bron van Zijn in de 

Absolute Werelden? Om te beginnen is Zijn materie. 
Alles wat bestaat, is er in een universum van materie dat 
voortgekomen is uit de bron van alle materie, licht en 
energie. Deze bron is het Zijn, ofwel de persoonlijkheid 
van Zijn, waar alle materie uit voortkomt. Hij is Geest of 
Wezen, de zelfstof van het zelf.
Zijn is Geest, Wezen, een Zelf dat zich bewust is van 
zichzelf en bestaat uit Essentiële Bewuste Substantie, 
Zelfstof. Deze substantie ziet er uit als helder, transpa-
rant glas, maar geen hard glas, het is een stof die lijkt op 
ether al is ze dat niet. De Essentiële Bewuste Substantie 
kan zich ook voordoen als een transparante stof die lijkt 
op allemaal druppels op een zeer helder onzichtbaar glas-
raam. Dan heeft ze al een vorm gekregen. In de relatieve 
wereld op aarde wordt deze stof tot een grofstoffelijke 
materie, de materie die iedereen kent en waarneemt met 
zijn oppervlakte-ogen. Deze stof kun je aanraken en voe-
len. Alles is van deze materie gemaakt, het menselijke 
lichaam ook.
Een zijnde is een zelf, een zelf dat zich bewust is van 
zichzelf. Dat is de Persoonlijkheid van Zijn die schouwt 
en verder niets doet dan bestaan. Een zelf maakt nooit 
vormen. Hij initieert de vormen, die dan gezien worden 
door het Bewustzijn. Bewustzijn is ook substantie. Dit 
Bewustzijn, de zijnde, geeft de Bewustzijnskracht op-
dracht de vormen te gaan creëren in de relatieve wereld. 
De Vreugde in zijn substantie maakt het geheel com-
pleet. Als er een vorm of een lichaam is gecreëerd, dan is 
het tot bestaan gebracht in de grofstoffelijke materie in 
de relatieve wereld. Je kunt dat lichaam of de vorm zien 
en aanraken, dat is het er zijn. Deze vormen zijn allemaal 
geschapen door het Zijn om uiteindelijk toch weer te 
komen tot een wordingsproces waarin men terugkeert 
naar de Bron van alle Zijn, nu echter in een alvermo-
gende, aardse materie die weer helemaal geest en licht is 
geworden.
Kort gezegd komt het hier op neer:
Zijn dat is geest, zelf, materie, Essentiële Bewuste 
Substantie.

Een Zijnde is een zelf van zelfstof dat zich bewust is van 
zichzelf.
Er zijn is bestaan, existentie, dat is de materie die zich 
voordoet als een lichaam of vorm in dit materiële rela-
tieve universum.

De zoektocht van Heidegger naar zijn heeft hij nooit tot 
een eindresultaat kunnen brengen omdat hij met zijn 
mentaal onmachtig was door te dringen tot de kern van 
de dingen, tot het wezen, het zijn, de geest. Hij was na-
tuurlijk ook niet op de hoogte van de ontdekkingen van 
het lila en de wetenschap lilaca. Deze dateren pas uit de 
jaren rond 1980, dus na zijn dood. Heidegger was echter 
als ieder mens onderhevig aan het mentale principe, dat 
zich kenmerkt door verdeeldheid. Hij leefde als mentaal 
wezen in een verdeelde wereld, met een denken dat ook 
onderhevig was aan die verdeeldheid. Hij kon nooit in 
de eenheid opereren, de bron van alles praktische kennis, 
omdat hij daarvoor te weinig tot bestaan was gekomen. 
Zo zocht hij altijd naar dingen waarbij hij wel voelde 
dat het dit nog niet was. Hij wilde verder zoeken, maar 
zat tegen zijn mentale plafond. Vandaar zijn uitspraak in 
een interview in Der Spiegel: „Nur noch ein Gott kann 
uns retten.”

Zijn en zijnde
Iemand of iets dat op deze wereld is wordt door 

Heidegger betiteld met het zelfstandig naamwoord zijn-
de. In het Nederlands is dit woord taalkundig vergelijk-
baar bijvoorbeeld ‘opvarende’. Een ‘opvarende’ is iemand 
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die meevaart op een schip, een zijnde is iets of iemand op 
deze wereld. Over zijnden zegt hij ondermeer dat andere 
wetenschappers voorbijgaan aan het zijn en zich vooral 
bezig houden met zijnden. Zij komen aldus aan het alles-
omvattende zijn niet toe. Heidegger noemt dus alles wat 
‘ís’ zijnde, een steen, een dier en ook de mens. Waarom 
hij niet spreekt over dingen, voorwerpen of schepselen 
is als volgt te verklaren. Hij wil alles in relatie tot zijn 
zien. Door woorden als ‘voorwerpen’ of ‘dingen’ te ge-
bruiken wordt in zijn ogen het verband tussen zijn en 
zijnden genegeerd. Bovendien zijn zijnden in de ogen 
van Heidegger geen voorwerpen of dingen of wezens 
die buiten ons staan. Het kenmerkende van de mens is 
dat deze in relatie staat met alles in de wereld waarin hij 
zich beweegt. Het er zijn van de mens is een bijzonder 
zijnde dat aan hetgeen dat geen er zijn is betekenis (‘zin’) 
verleent. Het zijn, dat zelf algemeen, allesomvattend en 
ondefinieerbaar is, concretiseert zich als het ware in zijn-
den, die wel of niet het karakter van er zijn hebben. Bij 
zijn, naar de opvatting van Heidegger, moeten we niet 
denken aan iets concreets of iets grijpbaars, dan zou het 
een zijnde zijn. De toevoeging van een lidwoord - ‘het 
zijn’ - zou in dit verband ook een misverstand kunnen 
geven, doordat het de indruk kan wekken dat (het) zijn 
ook iets bepaalds is. Zijn kan per definitie niet iets con-

creets worden, op een merkwaardige wijze is zijn alles en 
niets tegelijk.
Heidegger tracht in zijn filosofie het onzegbare uit te 
drukken. Hij stelt regelmatig vragen zonder daarop een 
antwoord te geven, dat geldt ook voor de vraag betref-
fende zijn. Het stellen van de vraag vindt hij belangrijk, 

het antwoord op de vraag niet. Hij vindt ook dat het 
menselijke denken te kortzichtig en oppervlakkig is om 
op dit soort vragen antwoord te vinden. Voor hem is fi-
losofie een soort spel. Hij speelt zo op zijn manier met 
de taal en de betekenis van woorden waarbij hij zelf nog 
waar nodig woorden toevoegt. Hij wordt dan ook even-
als de filosoof Wittgenstein een taalfilosoof genoemd.
Heidegger heeft wel iets ontdekt, als hij het denken te 
kortzichtig noemt en oppervlakkig. Hij voelt wel dat dit 
denken de vragen die hij heeft niet kan beantwoorden en 
dat is ook zoals de werkelijkheid van de mens Heidegger 
in elkaar zit. Het denken beperkt hem in hevige mate in 
zijn manier van zijn. Hij kent zijn eigen zelf niet, zijn 
persoon niet. Dus kan hij niet tot de kern van de zaak 
Zijn komen. Hij vindt het leuk als spelletje, dat geeft 
hem zelfs een beetje spelplezier, zoals zich dat voordoet 
in een wereld van zijn die nog niet tot bestaan is geko-
men. Het is een wereld van worden, waarin Heidegger 
zich bevindt, en hij weet niet wat dat inhoudt. Hij is er 
ook niet mee bezig, maar hij beweegt zich er ongewild 
in, omdat hij zich bevindt in een evolutieproces waarin 
hij altijd ‘wordende’ is, wordende om tot Zijn te komen. 
Pas als hij geworden is die hij is, zal hij kunnen zien wat 
Zijn is.

De factor ‘tijd’
In het tweede deel van zijn boek ‘Sein und Zeit’ 

komt Heidegger toe aan het leggen van een verband tus-
sen de factor tijd en het zijn. Hij beschouwt deze beiden 
als vervlochten met elkaar als een spel dat in zijn geheel 
beweegt. Zijn en tijd zijn op zich in dit spel beide onbe-
grensd.
Anders ligt het met er zijn en met zijnden. Zij worden be-
paald door tijdelijkheid. Bij er zijn, de mens, ziet hij die 
tijdelijkheid al heel basaal door te stellen dat diens ‘in de 
wereld zijn’ zich afspeelt tussen de geboorte en de dood. 
Hij verdeelt die periode in verleden, heden en toekomst. 
Daarbij vindt hij de toekomst het belangrijkste. Hij de-
finieert toekomst als volgt: ‘Toekomst doelt niet op een 
‘nu’ dat nog niet ‘werkelijk’ is geworden en dat ooit zal 
zijn, maar op de komst waarin het er zijn in zijn oereigen 
kunnen-zijn op zichzelf toekomt’. Ook van het begrip 
tijd zoals wij dat dagelijks hanteren geeft Heidegger zijn 
eigen definitie: ‘We noemen de tijd die in de tijdiging 
van de tijdelijkheid publiek wordt de wereldtijd’. Daarin 
onderscheidt hij aldus de eeuwigdurende tijd van de 
tijdelijkheid van het menselijk leven die op zich weer in 

Lilaca
In de relatieve wereld is ieder mens, 
dier en iedere plant en steen onderhevig 
aan tijd en ruimte.
Tijd is door het denken van de mens in 
stukjes verdeelde eeuwigheid. 
Ruimte is door het denken van de mens 
in stukjes verdeelde oneindigheid.
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tijdbrokken wordt verdeeld (tijdiging). De tijd kan vol-
gens hem niet worden gedacht als een opeenvolging van 
‘nu-momenten’ maar als samenhang tussen wat gebeurd 
is en wat nog te gebeuren staat. Tijd vindt hij hoe dan 
ook een belangrijke factor, veel belangrijker dan ruimte 
waarvan de gewone mensen en ook veel filosofen vinden 
dat die een voorname factor vormt. Heidegger kiest voor 
de tijd omdat het er zijn (de mens) zijn leven in de tijd 
een diepere zin heeft dan zijn leven in de ruimte. Het 
tijdstip van iemands geboorte heeft gevolgen die men 
niet zo makkelijk ongedaan kan maken. De plaats waar 
je wordt geboren is daarentegen veel betrekkelijker. Je 
kunt naderhand op een heel andere plek in de wereld je 
leven voortzetten. Heidegger gaat wel uit van wat de we-
tenschap over het verleden heeft ontdekt. Zo zegt hij dat 
er ooit geen er zijn was terwijl er al wel zijnden waren.
Hij beschouwde de intrede van de mens in de wereld als 
van enorm belang. Ook bedacht hij, dat op dat moment 
de geschiedenis, betekenis, wereldheid en in zekere zin 
de tijd een aanvang namen. ‘Het einde van het in-de-we-
reld-zijn is de dood.’ Heidegger stelt het kort. En verder 
zegt hij daarover: „De dood, als einde van het er zijn is 
de oereigen, betrekkingloze, zekere en als zodanig onbe-
paalde, onoverschrijdbare mogelijkheid van het er zijn. 
De dood is als einde van het er zijn in het zijn van dit 
zijnde in betrekking tot zijn einde.” Allereerst vindt hij 
voor het er zijn de toekomst het belangrijkst en daarmee 
de mogelijkheden die de mens daartoe worden geboden. 
Dat doet hij echter in een weten dat hij kan doodgaan. 
Hij drukt dit uit als een soort vrijheid, ‘vrijheid te dode’. 
Ook lijkt hij het sterven te zien als iets dat heelheid ver-
leent aan het er zijn.

In de lilaca worden ruimte en tijd altijd gezien als on-
verbrekelijk met elkaar verbonden omdat - om het in 
Heideggers woordgebruik uit te drukken - zijn er altijd 
is geweest, er is en er altijd zal zijn. Dat geldt ook voor 
de zijnde, die de zelfstof is van het zijn. En dus is ook het 
er zijn iets wat altijd zal zijn en er ook altijd is geweest. 
In de relatieve wereld is ieder mens, dier en iedere plant 
en steen onderhevig aan tijd en ruimte. Tijd is door het 
denken van de mens in stukjes verdeelde eeuwigheid. 
Ruimte is door het denken van de mens in stukjes ver-
deelde oneindigheid. Eeuwigheid en Oneindigheid zijn 
onverbrekelijk met elkaar verbonden Zij kunnen zon-
der elkaar niet functioneren. Zij zijn het Bewustzijn, de 
zijnde, en de kracht die handelt naar wat het bewust-

zijn haar laat zien. Zonder die zijner en zijnster zou er 
niemand bestaan en zou er nooit iets op aarde gestalte 
kunnen krijgen. Niet de aarde zelf en haar sterrenstelsels, 
ook niet het universum, ook niet de absolute werelden. 
De scheiding in de filosofie van Heidegger is goed te be-
grijpen. Zijn denken schiet echter te kort, zoals hij zelf 
al zegt, want er zijn een heleboel gegevens en elementen 
die hij niet meeneemt in zijn gedachten, gewoon omdat 
hij er onbekend mee is. Hij kent ook het geheim van de 
dood niet, die voor hem een einde is, zoals de geboorte 
een begin is. Hij gaat daarbij uit van een lichaam dat 
doodgaat, de persoon, het zelf, rekent hij niet mee. Die 
is altijd levend en sterft nooit. In leven na leven in een 
lichaam, een zijnde dat er is in een tijdelijk bestel, is deze 
persoon, ook een onzichtbaar zijnde, in wording tot hij 
geworden is wie hij is. Tijd is hierbij een zeer plooibaar 
begrip, want de relatieve tijd vertelt iets over de vorm, 
het lichaam dat tijdelijk op aarde leeft en te zien is, maar 
de persoon als een zijnde is eeuwig en oneindig levend, 
in heden, verleden en toekomst. Hij ‘is er’ altijd. Tijd en 
ruimte is ook een persoon, een zijnde die Tijd en Ruimte 
is, hij ‘is er’.

Heidegger voelde wel de humor van deze dingen, van-
daar dat hij in zijn colleges al spelenderwijze zijn gedach-
ten daarover ontplooide en aldus die uren voor studen-
ten maakte tot een boeiend gebeuren. Martin Heidegger 
was niet zo’n droogstoppel als iedereen denkt als hij zijn 
‘moeilijke’ boeken moet bestuderen. Uit zijn denken 
blijkt dat hij er een enorm plezier in had om de din-
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gen van de komische kant te bekijken. Hij was een zeer 
humorvol zijnde, dat er zeker is. Alleen moest hij het al-
lemaal wel serieus opschrijven, anders werd hij niet voor 
vol aangezien.

Niets
Zoals Heidegger zich bezighield met de vraag van 

het zijn, achtte hij het ook nodig de vraag naar het ‘niets’ 
te stellen. Naast zijn werk ‘Zijn en Tijd’ komen de beide 
vragen in combinatie voor in de vraag ‘Warum ist über-
haupt seiendes und nicht vielmehr nichts?’ Dit is te ver-
talen als ‘Waarom is er toch zijnde en niet zozeer niets?’ 
Of eenvoudiger gezegd ‘Waarom is er iets en niet veeleer 
niets?’
Welnu, in zijn op schrift gestelde rede met de titel ‘Wat 
is metafysica?’ gaat hij dan ook uitvoerig in op de vraag 
‘Wat is niets?’ Ook bij het spreken over het niets lijkt 
hij met het woord te spelen. Zo stelt hij dat wanneer de 
term ‘het niets’ wordt gebruikt toch al snel de suggestie 
ontstaat dat ‘niets’ toch iets is. Dat heeft dan te maken 

met de wijze waarop mensen in het leven van alledag 
over dingen praten en elkaar napraten. Hij stelt dan, dat 
hij van dit doodgewone Niets een bruikbare ‘definitie’ 
kan geven: ‘Het niets is de volstrekte negatie van de to-

taliteit van het zijnde’. Ofwel ‘niets’ negeert alles, het ge-
heel, de totaliteit. Enkele regels later zegt hij dan dat ‘het 
geheel’ op het niveau van de ervaring wel enigszins bevat 
kan worden, zij het niet met het verstand. Hij legt uit: 
‘Juist dan wanneer we niet speciaal met de dingen of met 
onszelf bezig zijn komt ‘dit geheel’ over ons, bijvoorbeeld 
in de echte verveling’. Toch komt het volgens hem voor 
dat de mens iets van het niets kan ervaren. De stemming 
die het niets voor de mens kan ontsluiten is de angst. 
Angst is volgens Heidegger de toestand waarin de mens 
alle houvast verliest en belandt in het niets. Hierdoor 
ontstaat een diep besef in het leven te zijn. Het is niet 
concreet. Daarin onderscheidt angst zich van vrees. Als 
er vrees is dan betreft dat altijd vrees voor iets bepaalds 
dat ons eventueel bedreigt. Denk hier bijvoorbeeld aan 
een spin. Als angst is er angst ‘voor iets’ of ‘om iets’ maar 
dat is niet iets bepaalds. Je wordt erdoor overvallen. De 
angst openbaart het ‘niets’.

Het grootste plezier van Heidegger is om te spelen met 
het niets. Al spelend kwam hij tot leuke vondsten. Want 
om je af te vragen wat het niets is vraagt moed. Want 
niets is niets, dus kan het nooit iets zijn in de wereld van 
het denken. Dan zal het denken toch iets moeten ver-
binden aan niets, en dat ís iets. Dat is nu het leuke van 
Heidegger, dat hij daar heel plooibaar in is. Al pratend 
en denkend in zijn Hütte in Todtnauberg, sjouwend met 
emmers en wandelend in de berg, komt hij tot grappi-
ge uitspraken. Hij heeft daar zeker iets van het ‘geheel’ 
gevoeld dat over hem kwam. Want in de eenzaamheid 
komt het zelf, de persoon, naar voren, de grote onbe-
kende die je zelf bent maar door bijna geen mens wordt 
gekend.

In de lilaca is niets ook de leegte die alles bevat. Alle 
materiële dingen van de geest, het zelf, het wezen, alles 
zich verschuilend in een ogenschijnlijk Niets, dat alles in 
zich draagt. Want Niets is slechts een schuilnaam voor de 
Bron van Alle Zijn, die voor geen denkend en sterfelijk 
wezen toegankelijk is. Alleen diegene die psychisch leeft 
en zijn lichaamsmaterie heeft laten transformeren, kan 
op de Deur van het Zijn, de Ene, aankloppen en bin-
nengaan in Zijn Huis, zijn Lichaam. Wie nog voor Zijn 
Deur staat, ervaart alleen het Niets, iets onbekends, dat 
vol is van ongezegde en niet gematerialiseerde dingen. 
Pas wie mag binnentreden in Zijn Woning, ziet er alles 
wat daar in dat Niets is, de Leegte die alles is en alles 
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bevat. Het Zijn in vol ornaat, dat daar is, als Zijn, zijnde, 
er zijn.
Dit kan zeker angst opleveren vanuit Heideggers optiek. 
Vanuit een lilaïsch zicht is ieder mens bang voor zichzelf. 
Dat is al te merken als er stiltes vallen in gesprekken. 
Iedereen begint deze dan op te vullen met een naarstig 
gezocht onderwerp, een grap, een mop. Of: ‘wat is het 
opeens stil’. En dan is het moment van angst voorbij. 
Het niets is opgeheven. Gelukkig is er belet dat je wat 
meer naar je zijnspersoon toeschuift. Als Heidegger angst 
en vrees onderscheidt is dat in het menselijke denken 
zeker mogelijk. Want vrees voor iets duidt hij als vrees 
voor oorlog, vrees voor ziekte. Angst is volgens de lilaca 
echter ingebakken in de menselijke lichaamsmaterie, het 
is een oerinstinct dat de kop opsteekt als een mens zijn 
houvast verliest, dat wil zeggen, zich niet meer kan vast-
houden aan zijn ego, maar wordt ondergedompeld in de 
leegte van zijn Zijn. De vrees is ook van oorsprong ma-
terieel, want in een relatieve wereld van materie bestaat 
alles uit materie, ook de vrees. Het is de vreesmaterie 
in het lichaam van mens, dier en plant en steen, in zijn 
verschillende vormen ook met een lilaïsch geoefend oog 
waar te nemen.

Waarheid
Het is niet mogelijk om in het bestek van dit arti-

kel alle begrippen waarover Heidegger iets gezegd of ge-
schreven heeft zelfs maar kort iets te vermelden. Waarheid 
is een interessant onderwerp omdat alles wat door hem 
als filosoof wordt gezegd iets vertelt over hoe hij er is. 
Het lijkt dat hij dit begrip ruim uitlegt. Hij verbindt de 
waarheid van iemands uitlatingen of overtuigingen met 
de eigenlijkheid van die persoon. Daarmee bedoelt hij 
dat de persoon zichzelf is. Voorts zegt hij dat waarheid is 
het onthullen en onthuld zijn, het werpen van licht en 
het geworpen licht. Iemand die alleen maar in omloop 
zijnd gepraat accepteert en doorgeeft, werpt van zichzelf 
geen licht, zelfs al zou dat gepraat in bepaalde zin juist 
zijn. Wanneer ‘das Man’, wij zeggen ‘men’, babbelt over 
alles, kun je niet zeggen wie echt iets begrijpt. De be-
trekkingen met elkaar worden door dubbelzinnigheid en 
dubbelhartigheid besmet. Het er zijn is in de waarheid, 
anders zou het niet in de wereld kunnen zijn. Maar het is 
ook in onwaarheid. Dat laatste niet alleen omdat de din-
gen door het er zijn moeten worden onthuld of verlicht, 
wat altijd op een onvolmaakte manier gebeurt, maar ook 
omdat er zijn de neiging heeft zowel zichzelf als andere 

mensen verkeerd te interpreteren. Heidegger ziet dat dit 
ook geldt voor filosofen. Filosofen vergissen zich omdat 
het er zijn zich vergist. Ook hier onderwerpt zich het er 
zijn aan ‘das Man’, hoe men doet, zegt voelt of denkt. 
Hij noemt dit ‘verfallen’ (‘vervallen’), van zich afvallen 
in de wereld. Hier ligt ook de reden waarom Heidegger 
niet simpelweg de opvattingen van zijn tegenstanders 
verwerpt. Hij ziet eventuele vergissingen als wezenlijk 
kenmerk van het er zijn zelf: de gevallenheid. Heidegger 
kijkt aldus ook naar hetgeen hijzelf naar voren brengt, 
ook dat hoeft niet per definitie de waarheid te zijn, hij is 
immers ook een er zijn.

Waarheid wordt in de lilaca gezien als licht, een mate-
riële stof. Het is ook een persoon, een zijnde en een er 
zijn. Heidegger neemt dit materiële aspect van dingen 
niet mee in zijn filosofie. Daarmee blijft hij hangen in 
zijn denken, dat de dingen niet kent in hun zijn, niet in 
hun zijnde en niet in hun er zijn. De waarheid is in de 
verdeeldheid van het mentaal ook een verdeelde waar-
heid, die zelfs verwrongen is door het denken. Want zo-
als Heidegger zegt, de waarheid kan van alles zijn, het 
hangt er van af hoe je als zijnde er bent. Heidegger on-
derscheidt ook geen ego, een lichaam dat handelt zon-
der te weten wat het doet en zonder te weten wat zijn 
bestemming is. Hij kent ook niet de ware persoon, de 
psyche, die alles stuurt en naar de Waarheid brengt in de 
Waarheidswereld die zich bevindt boven de hogere men-
tale lagen van het denken. Zo kan hij wel iets aanvoelen 
van wat er is met de waarheid in het verdeelde denken. 
Maar hij kent niet de oorsprong van de waarheid.

uit ‘Sein und Zeit’
Die Undefinierbarkeit des Seins
dispensiert nicht von der Frage
nach seinem Sinn,
sondern fordert dazu gerade auf.
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Waarheid is oorspronkelijk licht dat in een devolutie-
proces steeds meer uit elkaar valt en uiteindelijk als een 
duistere opgesloten fotonenmassa zich beweegt in het 
iriserend vuur waaruit de vormen en lichamen ontstaan. 
Van daaruit kan het opgesloten waarheidslicht weer in 
evolutie komen door het afwikkelen van de duistere 
lagen van gestold licht. Waarheid is in feite waarheids-
materie die opgesloten zit in ieder elektron. Dus ook in 
de elektronen van het menselijke lichaam. Daar kan de 
waarheidsmaterie, het licht, uit tevoorschijn komen door 
instraling van lila licht. Als dat systematisch en praktisch 
gebeurt, komt de waarheid uit het menselijke lichaam 

vrij en laat zich zien in de wereld. Dan komt de waar-
heidsmens tevoorschijn, de ware mens. Want nu is de 
mens nog een dierlijk wezen, een soort overgangswezen 
zoals een vleesetende plant dit ook is. Zo een plant is een 
overgang van plant naar dier in de evolutie. De mens 
zoals hij nu is, is een overgang van dier naar mens. Hij is 
nog niet compleet geworden, zoals Heidegger het noemt, 
het ‘er zijn’ vergist zich. Het is een onvolmaakt ‘er zijn’.

Idealen
Heidegger was een man met idealen. Hij wilde de 

wereld verbeteren, zoals zoveel filosofen en kunstenaars 
dat voornemen hebben. Hij zag in de Führer zijn idea-
len weerspiegeld over een wereld die mensen moet leiden 
naar het er zijn. Hij zag in de mensheid een mateloze wil 
en zucht naar macht. Hij zag ook de voortschrijdende 
techniek als een middel dat mensen totaal wegvoert van 
hun ‘échte, waarlijke denken’ zoals hij dat noemt. Hij 

was bang dat dit niet meer te keren zou zijn en hij voor-
zag een wereld die redeloos en reddeloos verwikkeld zou 
raken in oppervlakkigheid en kletspraat.
Hij dacht er zelf over om de Führer te zijn, een gids, 
aan de Universiteit waar hij colleges gaf. Dat zou moge-
lijkheden geven om studenten af te houden van de mo-
derniteiten van de techniek. Hij zag Hitler als iemand, 
die de wereld wilde verbeteren, en zo waren zij in feite 
kameraden in de strijd. Ook Heidegger wist zoals vele 
Duitsers niets af van de gaskamerpraktijken van Hitler. 
En hij sloot ook zijn ogen ervoor, het strookte totaal niet 
met zijn filosofie van Zijn en Waarheid.

In zekere zin heeft Heidegger dit alles goed voorzien. 
De wereld is helemaal ingebed in techniek, zozeer zelfs 
dat jonge mensen niet meer normaal met elkaar kunnen 
communiceren, alleen via elektronische post en korte 
gesprekberichtjes via telefoon of computer. Ze kennen 
geen sociale contacten meer. Daar was Heidegger be-
vreesd voor en daarom legde hij ook de nadruk op Zijn. 
Hij voelde dat als een basisgegeven in het menselijke be-
staan. Ook al wist hij niet werkelijk wat dit Zijn inhield, 
het geeft aan dat hij een scherp gevoel had voor datgene 
wat belangrijk was in het leven.
Hij wilde zelf graag teruggaan naar het oud Griekse den-
ken, de bron van alles volgens hem. Van daaruit kon er 
dan een nieuwe wereld worden opgebouwd. Zoals hij 
zei, wilde hij dan de mens uit de grot leiden naar het 
licht, de waarheid. Hij gebruikte daarbij de metafoor van 
de grot van Plato.
Zo zag hij zichzelf als een vernieuwend denker, op weg 
naar een toekomst in waarheid.

Hoewel Heidegger net zoals de hele mensheid onderhe-
vig is aan zijn verdeelde denken, heeft hij veel op gang 
gebracht in verband met het bestaan, de existentie. Hij 
stond dan ook op goede voet met Jean-Paul Sartre, met 
wie hij vele ideeën deelde. Beiden waren aan het pionie-
ren in hun bestaansillusie zonder daarin een mogelijk-
heid te vinden om in wording te zijn, en niet alleen er te 
zijn, maar ook te worden wie ze zijn.
Het Führer willen zijn van Heidegger ontstond ook door 
zijn verlangen naar ‘iets te willen zijn’, een verlangen dat 
niet vervuld is tijdens zijn leven. Hoe wrang het ook 
moge zijn, Heidegger kon zelf niet een zijnde zijn, niet 
er zijn. Ook dat wist hij. Dat is de grootsheid van zijn 
denken, dat hij besefte een klein mens te zijn.

uit ‘Sein und Zeit’
Um schweigen zu können,
muß das Dasein etwas zu sagen haben,
das heißt
über eine eigentliche und reiche
Erschlossenheit seiner selbst verfügen.
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De voordracht
door François Deconinck

Meer dan een half jaar geleden heeft men mij 
gevraagd om een voordracht te houden. 

Nadat de afspraken waren vastgelegd, is het heel 
lang stil gebleven. Nu ben ik zelf beslist geen 
grote communicator, maar deze stilte begint wel 
erg op te vallen. De opdrachtgever is een ambte-

lijke organisatie in een stad aan de grens met Duitsland. 
Mijn ervaringen met dergelijke organisaties zijn niet 
onverdeeld gunstig. Meestal hebben de ambtenaren de 
beste bedoelingen, maar hebben ze een nogal formele 
inslag. Als de protocollen zijn gevolgd, is alles in kannen 
en kruiken - denken ze. Dat ze hun publiek actief kun-
nen benaderen om de zaal te doen volstromen, ontgaat 
hun. De voordracht is aangekondigd op de website en 
daar blijft het bij.

Nu maakt het mij in beginsel niet uit of er veel of weinig 
mensen op de voordracht afkomen. Mijn honorarium 

hangt daar niet vanaf. Toch heb ik natuurlijk een lich-
te voorkeur om voor een groot publiek te spreken. 
Als ik de moeite neem om een goed verhaal in el-
kaar te zetten, wil ik graag dat er toehoorders zijn.

Het toeval wil dat een programmamaker van de des-
betreffende provinciale omroep me onlangs heeft benaderd om 

een reportage te maken over het onderzoek dat ik verricht. „Een en een 
zijn twee!,” zeg ik opeens hardop in mijn studeerkamer. „Ik kan twee 
vliegen in één klap slaan!” Ik bel de omroepmedewerker op en vertel 
enthousiast over de aanstaande lezing. Hij heeft er wel oren naar om 
er op korte termijn een reportage aan te wijden. Dit programma zal 
enkele dagen vóór de voordracht op de televisie worden uitgezonden. 
Ongetwijfeld zal er hierdoor extra publiek op de voordracht afkomen. 
Ik ben helemaal in mijn nopjes. 

Een paar dagen vóór de lezing komt er een ontnuchterend e-postbe-
richt. Om redenen die onvermeld blijven, wordt de televisiereportage 
pas uitgezonden op de avond van de voordracht. Mochten kijkers ge-
boeid raken door de uitzending, dan kunnen zij onmogelijk de lezing 
nog bijwonen.
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Op de dag van de voordracht zelf, geef ik 
overdag gelukkig college. Daardoor be-
reiken de paniekerige telefoontjes van 

de organisator van de voordracht me 
niet meteen. Pas wanneer ik naar de 
parkeergarage loop om in de auto 
te stappen op weg naar de grens-

plaats, spreek ik de organisator. 
Met een zenuwachtige stem vraagt 

hij, of het misschien niet beter is om de 
lezing af te gelasten. Hij heeft zo weinig 
respons gekregen op de aankondiging, 

dat hij vreest of er straks überhaupt wel 
iemand zal zijn.

Even twijfel ik. Ik sta stil bij de auto. Voor het geld hoef ik niet af te 
reizen, want bij een afgelasting minder dan 24 uur van tevoren breng 
ik toch het volle pond in rekening.
Dan komt in een flits iets naar voren wat ik in de lilaca heb geleerd: ho-
noreer je afspraken. Er is een lezing aangekondigd en er is geen sprake 
van overmacht waardoor de voordracht niet door kan gaan. Dan kan 
de avond gewoon doorgang vinden. Stel je voor dat er mensen zijn die 
speciaal een reis maken om de voordracht bij te wonen! Die kan ik toch 
niet voor een gesloten deur laten staan? Mijn antwoord is helder: ik 
verzorg vanavond gewoon de lezing.

Zoals mijn bedoeling is, arriveer ik ruim op tijd. Op deze manier kun-
nen onverwachte files de plannen niet doorkruisen. In een Grand Café 
eet ik een kop soep, alvorens ik me straks meld bij de organiserende 
instelling. Bij toeval vang ik een flard op van een gesprek dat 
twee mensen aan een belendende tafel voeren. Ze 
hebben het over het onderwerp van de lezing van 
vanavond! Ik loop naar hen toe en stel me aan 
hen voor. Ze zijn speciaal voor deze lezing 
afgereisd uit Arnhem. In zekere zin zijn ze 
zelfs bekenden, want per e-post hebben 
we al eens contact met elkaar gehad, al 
hebben we elkaar nooit eerder in levende 
lijve gezien. Een zucht van verlichting 
ontsnapt me. De avond is nu al geslaagd. 
Wat ben ik blij dat ik niet heb ingestemd 
met een afgelasting van de voordracht! Ik 
zit echt op de klavers. Door eenvoudige ge-
beurtenissen zoals vandaag, merk ik pas wat 
een bofkont ik ben als beginnende lilacus!
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Albert Einstein
op zoek naar God?

Natuurkunde
Als natuurkundige was Einstein vooral een theo-

reticus, die alles achter zijn bureau uitdacht. Anderen 
deden de experimenten, die dan vaak bewezen dat hij 
het goed had bedacht. Hij wordt dan ook geklasseerd 
als een theoretisch natuurkundige en uitvinder. Newton 
was voor hem een heel groot natuurkundige, omdat deze 
niet alleen theoretische maar ook experimentele ontdek-
kingen deed.
Einstein kreeg zijn grootste bekendheid door zijn relati-
viteitstheorieën, de eerste speciale relativiteitstheorie in 
1905 en de tweede algemene relativiteitstheorie in 1915. 
Had hij bij de speciale relativiteitstheorie de zwaarte-
kracht buiten beschouwing gelaten, na 1915 maakt hij 
daar ook plaats voor in zijn theorie, hoewel die voor hem 
nog niet rond is.

Einstein publiceerde heel veel wetenschappelijke werken, 
ruim 300. Daarnaast waren er ook niet-wetenschappe-
lijke geschriften. Deze laatste handelen over zionisme, 
de oorlog en over hoe hij het leven en de wereld ziet. 
Einstein wordt samen met Max Planck beschouwd als de 
vader van de moderne natuurkunde. Zijn verklaring over 
het foto-elektrisch effect leverde hem in het jaar 1921 
de Nobelprijs voor Natuurkunde op. Hij bedacht onder 

andere de theorie van de lichtkwanta - fotonen - dat de 
basis vormt voor de theorie van de dualiteit van golven 
en deeltjes. 

De relativiteitstheorie
Deze theorie berust op het volgende experiment.

Als iemand iets laat vallen in een auto valt het voorwerp 
altijd met dezelfde snelheid loodrecht naar beneden. 
Het doet er niet toe hoe snel de auto rijdt. Voor iemand 
die het gebeuren van verre gadeslaat, gebeurt er ech-
ter iets anders. Doordat het voorwerp met de rijdende 
auto meebeweegt, valt het niet in een rechte lijn naar 
beneden. Neen, het maakt een grote boog. Het vallende 
voorwerp moet dus al van zichzelf een bepaalde snelheid 
hebben gehad, voordat het zelfs begon te vallen.
De toeschouwer kan die conclusie trekken, degene die 
in de auto zit niet. Dus kan men zeggen dat dit relatieve 
waarnemingen zijn. Dat betekent dat alles in relatie staat 
met de omgeving waarin de dingen zich bevinden en 
zich afspelen.
De relativiteitstheorie is helemaal op dit vrij eenvoudige 
experiment gebaseerd.
De conclusie is dat niets in totale rust is. Niet de reiziger, 
niet de toeschouwer. Deze laatste beweegt mee met de 
draaiing van de aarde en met de omloop van de aarde 

Over Albert Einstein is al zeer veel geschreven. Er 
is zeer veel informatie over hem beschikbaar. 

Einstein is min of meer synoniem geworden voor 
‘intellectueel’ en voor de relativiteitstheorie. En 
relativiteit is in de lilaca een begrip wat grote 
aandacht heeft. Wat kan dit artikel toevoegen aan 
alles wat over Einstein al is verschenen? Naast 
een korte samenvatting van al de informatie die 
over Albert Einstein bekend is wordt getracht 
een visie vanuit de lilaca op zijn werk te geven.

Tekst: redactie wetenschap
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rond de zon. En de zon beweegt rond het centrum van 
de Melkweg mee met de bewegende Melkweg als gevolg 
van het uitdijende heelal, zoals de gedachte is. De reizi-
ger kan uit de val van het voorwerp niet opmaken of hij 
zelf beweegt of dat de aarde onder hem voortijlt. Alleen 
tenzij hij zelf vertragingen of versnellingen ondergaat, 
kan hij iets zeggen over wat er gebeurt.

De gedachtewereld van Einstein
Einstein was een dromer, althans, dat leek hij. Hij 

zat altijd te bedenken hoe dingen zouden zijn. Op school 
bijvoorbeeld zat hij tijdens de les te denken wat er zou 
gebeuren als hij op een lichtstraal mee zou reizen. En wat 
zou er dan voor een tijd te zien zijn op een klok die niet 
meereisde, maar achterbleef waar hij vertrokken was? De 
klok zou dezelfde tijd blijven aanwijzen en er zou nooit 
een lichtstraal zijn die hem in zou halen. Hij bedacht dus 
dat de tijd zelf tot stilstand zou komen.

Hij dacht ook aan Newton, zijn grote voorganger, die 
vastgesteld had dat de ruimte vlak was. Einstein had 
door te dromen en te denken ontdekt, dat de ruimte 
flexibel was. Volgens hem vervormen ruimte en tijd door 
de aanwezigheid van een massa.
Omdat hij zo zat te denken in zijn eigen wereldje, werd 
Einstein op school voor dom en achterlijk versleten. 
Later in zijn werk was hij ook altijd bezig om zijn theo-
rieën te bedenken, dat ging gelijk op.
Toen hij in 1905 zijn uitgewerkte dromenideeën op-
stuurde naar een wetenschappelijk tijdschrift in Leipzig 
werd zijn artikel: ‘Zur Elektrodynamik bewegter Körper’ 
wel aangenomen. Toen dit blad uitkwam ging er een 
schok door de gehele wetenschappelijke wereld.
Dit stuk, waarop de gehele huidige natuurkunde is 
gebaseerd, was zijn relativiteitstheorie. Hierin was de 
zwaartekracht niet langer een kracht, maar een gevolg 
van de kromming van ruimte-tijd.

Over het leven van Einstein
Einstein werd geboren in Ulm in 

Zuid-Duitsland op 14 maart 1879 en 
overleed in Princeton New Yersey in 
de VS op 18 april 1955. Einstein was 
een joodse Duitser van geboorte, 
maar zijn familie verhuisde al snel naar 
Zwitserland en woonde ook in Italië. 
Einstein studeerde natuurkunde aan 
de Technische Hoge school in Zürich. 
Einstein was een heel goede leerling 
gezien zijn cijfers voor fysica en aan-
verwante vakken: 4,5 en 5 en 5,5 in 
het Zwitserse cijfersysteem waar 6 het 
hoogst behaalbare is. Hij haalde zijn 
lesbevoegdheid op deze school, waar-
door hij natuurkundeles mocht geven.
Op die school had Einstein een jaar-
genote ontmoet waarmee hij in 1903 
trouwde. Bij zijn vrouw vond Einstein 
het zo broodnodige gehoor voor zijn 
buitengewone ideeën over de fysica.
Eerst kon Einstein geen werk vinden, 
alleen losse baantjes. Tot hij vast werk 
vond bij een patentbureau in Bern. In 
1904 werd zijn zoon Hans Albert gebo-
ren en in 1910 zijn zoon Eduard. In 1919 
scheidde hij van zijn vrouw en trouwde 
zijn nicht Elsa Einstein, die in 1936 over-
leed. Dit huwelijk had zijn hoogte- en 
dieptepunten, want Einstein was altijd 
helemaal geïnvolveerd in zijn natuur-
kundige theorieën. Hij had dan niet in 
de gaten dat hij een vrouw had die ook 
aandacht opeiste.

Voor het huwelijk met zijn eerste 
vrouw kreeg Einstein een dochter bij 
haar van wie verder niets bekend is. 
Zij leefde niet in het gezin, waarschijn-
lijk omdat het een buitenechtelijk kind 
was. Eduard, zijn jongste zoon, leed 
in zijn vroege volwassenheid al aan 
schizofrenie en was tot niets meer in 
staat. Hij stierf in 1965. Zijn zoon Hans 
Albert was Einstein lange tijd vreemd. 
Hans Albert werd hoogleraar aan de 
Universiteit in Californië in de hydrauli-
sche werktuigbouwkunde. Einstein had 
nauwelijks contact met hem, alleen de 

laatste paar jaar van zijn leven. Deze 
zoon was wel in het ziekenhuis aan zijn 
sterfbed.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog 
emigreerde hij naar de Verenigde 
Staten. Het regime in Duitsland deed 
alle mogelijke moeite om iedereen te-
gen Einstein op te zetten. Er werden 
zelfs zwarte lijsten bijgehouden van 
natuurkundigen die zijn theorie nog 
onderwezen. Vanwege zijn joodse af-
komst kon hij niet langer in Duitsland 
blijven.

Einstein met zijn vrouw Mileva Maric
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De speciale relativiteitstheorie
Einstein ging bij zijn relativitetstheorie uit van de 

aanname van twee axioma’s:
•  De regel dat de lichtsnelheid dezelfde is voor iedere 

waarnemer.
•  De natuurwetten zijn dezelfde voor alle waarnemers 

die met een constante snelheid ten opzichte van elkaar 
bewegen.

In zijn conclusies was Einstein heel duidelijk:
• Bij heel hoge snelheden vervormen ruimte en tijd;

toeschouwers zien een steeds sneller vliegend ruimte-
schip inkrimpen.

•  Klokken lopen steeds trager om bij het naderen van de 
lichtsnelheid tot stilstand te komen.
De reiziger in het ruimteschip merkt hier niets van, 
hij vindt dat hijzelf stil blijft staan, de aarde reist van 
hem weg. In zijn ogen vervormt de aarde eerst tot een 
ellipsvormige en later een platte schijf.

•  De lichtsnelheid kan nooit worden overschreden, al-
leen licht zelf en andere elektromagnetische straling 
kunnen die snelheid halen.

Volgens Einstein kan materie de lichtsnelheid nooit ha-
len. Er zou dan zoveel toevoer van energie moeten zijn 
dat ze oneindig is en dat is een onmogelijkheid in zijn 

gedachtenpatroon. Wel bestaat de mogelijkheid dat de 
materie de lichtsnelheid zou kunnen bereiken door zelf-
vernietiging, om vervolgens over te gaan in een nieuwe 
lichtbundel of in warmtestraling. Zijn slotconclusie in 
deze theorie is dat massa en energie aan elkaar gelijk zijn. 
Hiervoor had hij de formule E = mc2 opgesteld, waarbij 
E = energie, m = massa en c = de lichtsnelheid.
Uit al deze opsommingen blijkt, dat waarnemingen rela-
tief zijn. Want de aarde blijft een bol en het ruimteschip 
blijft ook zoals het is. De reiziger kan maar aan één ding 
merken dat er iets is gebeurd als hij terugkeert. De klok 
is dan niet meer gelijk met de zijne. Zou hij een twee-
lingbroer hebben, dan zou deze nu veel ouder geworden 
zijn dan hij.

Einstein de onderzoeker
Einstein was een nieuwsgierige en avontuurlijke 

wetenschapper. Hij was ook een bevlogen wetenschap-
per. Hij heeft zijn hele leven gegeven aan dat, wat hij 
zocht: een unificatie van alle natuurwetten, waarin alles 
zijn plaats zou hebben, ook de zwaartekracht. Tot zijn 
dood was hij daar nog mee bezig. Hij zei dat hij het ge-
voel had daar heel dicht bij te zijn. Hij heeft in die laatste 
uren voor zijn overlijden echter niets meer opgeschreven 
dat zijn nabestaanden konden duiden als een spoor naar 
deze unificatietheorie. Zo is Einstein in zijn slaap gestor-
ven zonder gevonden te hebben wat hij zocht.

De vraag rijst ‘waar zocht Einstein naar?’ Wat ging er in 
zijn hoofd om?
Wat Einstein kenmerkte is zijn nieuwsgierigheid, zijn 
behoefte om te weten hoe de wereld in elkaar zit. Daarbij 
kwam dan nog het geduld, waarmee hij dingen die nog 
onbekend waren, wilde leren kennen. Daarmee was hij 
altijd bezig. Zijn vindingrijkheid, zijn dromerige fantasie 
die tegelijkertijd ook een bepaalde exactheid verraadde, 
tekenden hem. Hij hield van avontuur en was zeer hu-
moristisch van aard. Zijn intuïtie gaf hem echter nét dat 
extra dat andere fysici niet hadden. Hij voelde aan dat er 
meer was onder de zon dan alleen bewijzen en veronder-
stellingen, aannames die misschien niet klopten.
Hij kende zijn beperkingen. Hij wist dat hij wel ver was 
met zijn theorie, maar dat hij nog niet aan zijn doel was 
gekomen. Daarom wilde hij ook geen ophef over zijn 
persoon, hij vond het niets bijzonders wat hij deed. Hij 
zag het leven als een avontuur. Hij was geboeid geraakt 
door de fysica en zijn geheimen en wilde deze ontsluie-

Einstein - jeugdfoto
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ren. Er was altijd de drang om te weten waar dat licht en 
het leven vandaan kwamen. Hij onderzocht dingen om-
dat hij ze niet kende. Hij zei ook gekscherend: „Als een 
onderzoeker wist waar hij mee bezig was, hoefde hij geen 
onderzoek te doen.” In zijn theorie houdt hij ook altijd 
rekening met onbekende factoren die hij dan ergens een 
plaats weet te geven.
Zo luisterend naar wat Einstein te berde bracht vanuit 
zijn humoristische kijk op het leven blijkt, dat hij de 
dingen kan nemen zoals ze zijn. Hij kan ook wachten. 
Hij is niet te ontmoedigen, hij gaat gewoon door, ook 
al is iedereen tegen hem. Dat zegt dat hij een heel sterke 
drang heeft om hem onbekende dingen te leren kennen. 
Hij vroeg zich velerlei dingen af die niet courant waren 
en stelde deze vragen ook. Een oud idee was voor hem 
aanleiding om te bekijken of het wel gehandhaafd moest 
blijven.
Einstein was zeker geen inert persoon. Hij was niet 
onderhevig aan de traagheid van massa. Hij hield van 
nieuwigheden en veranderingen, van een geheel andere 
invalshoek of een bijna onmogelijkheid. Wel hield hij 
vast aan het principe; „God dobbelt niet.” En dat is nu 
juist iets wat er wel gebeurt in het universum van ma-
terie. Structuren veranderen, materie verandert, alles is 
in een beweging die veroorzaakt wordt door de bewust-
zijnskracht, het lila.
Einstein heeft op zijn terrein baanbrekend werk verricht 
vanuit een menselijk oogpunt bekeken, maar hijzelf 
voelde zich als iemand die zijn doel heeft gemist.

Einstein had heel specifieke uitspraken over creativiteit:
• ‘ Creativiteit is hetzelfde zien als anderen, maar er iets 

anders bij denken.’
• ‘ Als een idee niet absurd is, dan is er geen hoop.’
• ‘ Fantasie is belangrijker dan kennis, want kennis is be-

grensd.’
• ‘ Het echte teken van intelligentie is niet kennis, maar 

verbeelding.’
• ‘ Wie nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets 

nieuws geprobeerd.’
Uit deze uitspraken blijkt, dat Einstein zichzelf een den-
ker vindt die fantasie en verbeelding gebruikt om verder 
te komen in zijn vak. Er blijkt echter ook uit, dat hij 
geen idee heeft van de reële kennis, maar alleen van men-
tale kennis. Met deze fantasie en verbeelding heeft hij 
nooit kunnen komen tot de bron van kennis en kracht 
van het lila. Juist deze bron zou hem verder hebben kun-

nen brengen. Maar hij is er niet aan toegekomen. Zo ver 
ging zijn verbeelding niet.

Einstein is gestorven als een behoorlijk gefrustreerd 
mens. Niet voor niets leed hij aan aneurysma van de aor-
ta abdominalis. Daarbij zet de slagader in de onderbuik 

Einstein met pijp

Any intelligent fool can make things 
bigger,

more complex, 
and more violent. 
It takes a touch of genius 
and a lot of courage 
to move in the opposite direction.

 E = mc2
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plaatselijk heel erg uit. De druk is zo groot, dat hij kan 
barsten. Dat wil zeggen dat Einstein zijn lichaam onder 
hoge druk zette, hij moést en zou tot de oplossing ko-
men van het probleem waar hij mee bezig was. Ondanks 
het feit dat het leek alsof hij op een ontspannen wijze zijn 
verbeelding liet werken, is dat niet zo. Einstein zat graag 
naar buiten te kijken met zijn benen op zijn bureau, om 
op die wijze te komen tot mogelijke openingen tot iets 
nieuws. De ziekte die hij had wijst op veel spanningen 
waarbij het gehele vaatstelsel onder enorme druk komt 
te staan. Deze druk was er zijn leven lang en deze maakte 
zijn lichaam de laatste jaren van zijn leven tot een object, 
waarin elk moment zijn ader kon barsten.

Geen operatie
Einstein wilde niet geopereerd worden, hij wilde 

waardig sterven. „Ich möchte gehen wann ich möchte. 
Es ist Geschmacklos, das Leben künstlich zu verlängern. 
Ich will mit Grazie sterben.”
Helen Dukas, zijn secretaresse sinds 1928, verzorgde 
hem tot het laatste, tot ze niet meer kon. Einsteins vriend 
Otto Nathan kwam ook regelmatig op bezoek. Zij bei-
den waren tot executeur-testamentair benoemd door 
Einstein. In zijn testament had hij precies bepaald wat 
er gedaan kon worden als hij was overleden. Hij wilde 
geen poespas, geen verering, geen bedevaartplaats. Zelfs 
het huis waar hij woonde mocht niet blijven als museum 
of iets dergelijks, hij wilde niet dat daar mensen zouden 
komen om zijn gebeente te zien, zoals hij het uitdrukte.

Een blik vanuit de lilaca
Hoe kijkt men in de lilaca aan tegen de dingen die 

Einstein naar voren heeft gebracht? Hij is een mentaal 
hoog in aanzien staand wetenschapper. Hij is ook een 
humorist, wat mogelijkheden geeft om wetenschap ook 
op een prettige manier te bedrijven. Dat is te merken 
aan de verschillende foto’s van Einstein, die vol plezier 
de wereld inkijkt.
In de lilaca is gebleken, dat stilstand de hoogste dyna-
miek inhoudt waarin ruimte en tijd worden opgeheven. 
Ook is aangetoond, dat wanneer men in een evolutie-
proces een lila materie verwerft, deze materie gemakke-
lijk veel sneller kan reizen dan het licht. Deze lila materie 
kan zich boven ruimte en tijd bewegen, zodat er geen tijd 
nodig is om ergens te komen en er dus ook geen ruimte 
is te overbruggen.
Einstein kon alleen vanuit zijn beperkt mentaal denken 
de verschijnselen van de natuur beschrijven. Hij zat te-
gen het plafond van het denken aan te hikken en kon 
daar niet doorheen komen. Dat is logisch als duidelijk is, 
dat het mentaal van de mens niet in staat is om de din-
gen die buiten het bevattingsvermogen liggen te begrij-
pen en te ontdekken. Daartoe is een ontwikkeling van de 
materie van het eigen lichaam nodig en het was Einstein 
met zijn verbeelding en fantasie niet gegeven om dat te 
ontdekken.

Hoe nieuwsgierig en weetgierig Einstein ook is, hij heeft 
de drempel van het denken niet kunnen overschrijden 
en is tot aan zijn laatste zucht met zijn onmacht gecon-
fronteerd geweest.
Einstein geloofde alleen in het denken. Hij wist niet dat 
het denken alle wegen naar werkelijke kennis afsluit. 
Zoals gezegd is het denken heel beperkt, klein en be-
nauwd in zijn bewegingen, ook al was de imaginatie van 
Einstein groot. Het denken bezit niet het vermogen zich 
te verplaatsen in grotere gehelen en oneindige werelden 
van licht. Het denken bedriegt altijd, omdat het de wer-
kelijkheid niet kent. Het kan geen contact hebben met 
de Bron van Realiteit die buiten het denken is gelegen.
De natuurkundige verschijnselen van de fysieke op-
pervlaktewereld die Einstein bestudeerde waren slechts 
fenomenen aan de oppervlakte van verschijnselen die 
in de werkelijkheid buiten het mentaal hun oorsprong 
hebben. Zij zijn bij wijze van spreken slechts een triljard-
ste deel van alles wat er aan realiteit in de verschillende 
universums en andere werelden bestaat. De Bron van 
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Werkelijkheid is niet zichtbaar voor het menselijke oog 
en zo begint Einstein dan zijn onderzoeken aan het einde 
van de lijn en niet aan het begin.

Veel is onduidelijk gebleven voor Einstein. Maar het is 
nu eenmaal zo, dat wanneer men het geheel niet kent, 
men niets kent. Dat is heel duidelijk met de theorieën 
van Einstein. Ze zijn vol imaginatie, vol ongekende nieu-
we inzichten. Ze zijn niet betrouwbaar, omdat ze gaan 
over een zepto-deeltje van de werkelijkheid. Hoe kun je 
daar een vast fundament in zien? Einstein kon heel veel 
dingen bedenken vanachter zijn bureau. De wereld kon 
er idolaat van zijn, hij was dat zelf zeker niet. Hij had een 
intuïtie waarmee hij opmerkte, dat hij sommige dingen 
niet kon duiden door zijn beperkingen. Daarom noemde 
hij vaak God, of de Oude, als diegene die de dingen wel 
zou kennen, of die misschien zus of zo zou handelen. 
Zijn vriend Niels Bohr kon dat niet uitstaan en hij zette 
hem vaak in het openbaar voor gek. Hij riep dan naar 
Einstein dingen in de trant van: ‘Hou op God te zeg-
gen wat hij moet doen.’ God was voor Bohr iets onuit-
staanbaars, hij was een diepgelovige atheïst, die niets met 
hogere dingen te maken wilde hebben. Hij hield van zui-
vere wetenschap, zonder poespas. 
Intuïtie bracht Einstein wel op een spoor. Maar uitein-
delijk is intuïtie ook een mentaal gegeven en het kan dus 
niet verder leiden dan een uitgebreider mentaal zicht. 
Een mentaal zicht dat wat meer dan de gewone lagere 
mentale lagen omvat.
Zo droomde Einstein verder door op zijn ideeën en zijn 
theorieën. Op de achtergrond werkte hij dingen uit, waar 
hij ook mee doende was. Hij geloofde dat er een objec-
tieve realiteit in de natuur moest zijn die onafhankelijk 
was van de toeschouwer. Maar experimenten in de fysica 
hebben nog nooit aangetoond dat deze er was. Alles wat 
er in die richting is gezocht heeft tot op heden gefaald.

Om zijn gedachten te ordenen had Einstein nog een 
leuke hobby. Hij speelde erg graag viool omdat hij dan 
in de gelegenheid was zich te richten op de dingen waar 
hij niet uitkwam achter zijn bureau. Dit vioolspelen ont-
spande hem en gaf hem inzicht in zijn vraagstellingen of 
problemen. De viool werd door hem niet gebruikt om 
alleen maar muziek te maken. De muziek inspireerde 
hem en gaf hem de gelegenheid tot nieuwe mogelijkhe-
den te komen. Zittend achter zijn bureau moést er vaak 
een heleboel en de ontspannen toestand tijdens het spe-

 Einstein spelend op zijn viool

Great spirits
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from weak minds.
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len van de viool bracht hem dan vaak uitkomsten die 
heel verrassend waren.
Zijn viool vermaakte hij bij testament aan zijn enige 
kleinzoon Bernhard Caesar, de zoon van Hans Albert.

Relaties van lilaca met fysica
Zou het mogelijk zijn om al deze heel beperkte fy-

sische kennis te koppelen aan metafysische gegevens? De 
bevindingen van Einstein zijn slechts geldig in een zeer 
begrensd gebied, namelijk dat van het mentale niveau. 
In de fysica worden fysische bewegingen en processen 
geobserveerd. In de lilaca worden oorspronkelijke bewe-
gingen en processen geobserveerd, bijvoorbeeld de eerste 
impuls die in de causale materie, de ether, oproept tot 
creatie om maar iets te noemen.
Fysica en lilaca aan elkaar verbinden is een reuzenstap. 
Je kunt fysica niet zomaar aan hogere verschijnselen 
koppelen. Vooral omdat er al een scheefgroei is in de 
mentale fysische kennis. Fysica observeert maar een zeer 
gering terrein van de werkelijkheid. Heel exact gezegd 
observeert ze slechts vervormingen van de werkelijkheid, 
omdat mensen per definitie in een illusoire wereld leven 
waar niets is wat het lijkt te zijn. Dat heeft Plato heel 
fraai weergegeven in zijn allegorie van de grot. Alleen 
bleef Plato uitgaan van de mogelijkheden van het den-
ken.
Als er eind september 2011 door fysici bekend wordt ge-
maakt dat e-neutrino’s zijn waargenomen die sneller be-
wegen dan de lichtsnelheid ontstaat er een hele opschud-
ding in de wetenschappelijke wereld. Als dit werkelijk 
zo is, dan moeten de grondslagen van de fysica worden 
herzien. Dat is heel wat, want fysica heeft zijn uitwer-
king op heel veel gebieden in techniek en wetenschap. 
Nog gekker zou iedereen opkijken als hij hoorde dat dit 
e-neutrino een lila deeltje is dat met een zeer vertraagde 
snelheid voor de ogen van de fysici opdook.
Fysica en lilaca zouden heel slecht met elkaar sporen. Het 
zou er uitzien alsof iets wat niet reëel is, dus onbestaand 
is, opeens tot realiteit moet worden gebracht. Want de 
lilaca bestudeert de werkelijkheid, de fysica bestudeert 
de illusie die het denken heeft opgebouwd. Het zou 
een geforceerde poging zijn om deze dingen bij elkaar 
te brengen. Iets wat gebeurt in een bijzonder begrensde 
fysieke wereld zou opeens moeten worden overgebracht 
naar een onbegrensde werkelijkheid.
Daar zijn wel enkele mogelijkheden toe, maar het is 
nooit een sluitend geheel. Het mentaal is een verdeeld 

vermogen dat altijd bezig is met het maken van zijn ei-
gen voorstellingen over de dingen. Het construeert en 
verzint zaken, maakt er schema’s van en zegt dan dat dit 
de werkelijkheid is.
Zolang de fysica uitgaat van aannames, zoals Einstein 
deze ook gebruikt, dan is niets zeker in deze wetenschap. 
Dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden zouden 
zijn meer te ontdekken dan nu. Het euvel is alleen, dat 
wetenschappers in het algemeen te veel ingekapseld zijn 
in hun eigen denkwereldje om iets te bekijken wat an-
ders is dan zij vinden dat het moet zijn.
Fysica bestudeert uiterlijke verschijnselen van de ma-
terie. Zij kent niet de oorsprong ervan. Zij kent alleen 
delen, die zij al associërend met elkaar verbindt. Zij zal 
echter nooit het geheel van de dingen kennen, de totali-
teit, omdat dit voor het mentaal niet kenbaar is.
Neem een cilinder. De fysicus kijkt er bovenop en ziet 
een cirkel. Een ander kijkt er tegenaan en ziet een vier-
kant of rechthoek. Als deze twee dingen met elkaar wor-
den geassocieerd, krijgt men geen cilinder als uitkomst 
maar iets wat er in het geheel niet op lijkt.
De lilacus bekijkt vanuit zijn totale visie altijd het ge-
heel van de dingen. Hij neemt een object waar dat een 
cilinder is. Dit zal niet overeenkomen met wat de fysicus 
heeft waargenomen. Toch zal de fysicus vinden dat de 
lilacus een onjuiste waarneming doet. Want de fysicus 
behoort tot een erkende wetenschap en de lilacus niet.

Einstein en het fysieke universum
De relativiteitstheorie van Einstein is zeer de moei-

te waard, maar ze geldt alleen voor de fysieke wereld. 
De theorie van Einstein is een wetenschappelijk gege-
ven, hij is niet metafysisch. Als Einstein even anders had 
gekeken dan alleen met zijn verstandelijke, intelligente 
vermogens, dan had hij een universum ontdekt dat wel-
iswaar niet met oppervlakte-ogen is te kennen, maar dat 
wel bestaat. Hij had ook kunnen zien, dat dit grootse 
perspectieven bood om verder te kunnen, daar waar hij 
tegen zijn begrenzingen aanliep.
Hij kende niet de bewegingen van de bewustzijnskracht, 
die alles opbouwt en leven geeft. Wanneer Einstein zijn 
intelligentie had gelaten voor wat het was, dan was hij 
waarschijnlijk toegekomen aan de mogelijkheden van 
zijn unificatietheorie. Dan had hij zijn mentale grenzen 
moeten laten doorbreken, hij had zijn denken achter zich 
kunnen laten en binnengaan in de Realiteit die eenvou-
dige uitkomsten biedt voor alles waar hij niet uitkwam.
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De brug
De brug tussen fysica en lilaca is nog niet gebouwd 

en hij is ook in de toekomst nog geen optie voor de fy-
sici. Want een toenadering van die twee wetenschappen 
is nog niet in beeld bij hen. Lilaca is een spirituele weten-
schap die door fysici niet gezien zal worden als een uit-
breiding van hun mogelijkheden. Daarbij ligt het feit dat 
mentale wetenschap niet geschikt is om meer spirituele 
zaken te bestuderen.
Toch is men in de lilaca altijd bezig om te bekijken hoe 
deze twee wetenschappen, die zo nauw verstrengeld zijn, 
dichter bij elkaar kunnen worden gebracht.
Vooralsnog is er geen opening voor, geen mogelijkheid. 
Maar de toekomst zal leren of die opening toch kan ko-
men binnen afzienbare tijd. Of dat er misschien nog eeu-
wen overheen moeten gaan.

Voor het e-neutrino dat sneller dan het licht reist zal 
wel iets verzonnen worden, zodat het past in de theorie. 
Maar het blijft een gebeuren dat zal heugen. Want iets 
inpassen in een theorie wil niet zeggen dat het zo is.
De Werkelijkheid is onbekend bij wetenschappers. 
Zonder deze Werkelijkheid zullen zij nooit tot de oplos-
sing komen die ze zoeken. Ook Einstein heeft dat niet 
gekund. Want hij was een mentaal wezen en hij kon die 
grenzen van het mentaal niet overschrijden.
Als hij van lilaca had gehoord, was hij er waarschijnlijk 
wel op af gekomen. Want hij was nieuwsgierig en hield 
van uitdagingen. Hij liet deze ook niet liggen, maar ging 
er mee aan de slag.
Nu, meer dan zestig jaar na zijn dood wordt er nog steeds 
gezocht. Er is een snaartheorie ontwikkeld die maar een 
paar mensen ter wereld begrijpen. Wat een complexiteit, 
wat een ingewikkeldheid.
Het universum en al zijn werelden zijn zo eenvoudig als 
het maar kan. Eenvoud is dan ook de eenheid van een-
voud, in al zijn complexheid.

En volgens Albert Einstein is het zo: ‘De mens die zich 
omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, 
geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen 
heeft, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.’
Of: ‘Alles moet zo simpel mogelijk worden gemaakt, 
maar niet simpeler.’

My religion
consists of a humble admiration

of the illimitable superior spirit 
who reveals himself in the slight details 
we are able to perceive 
with our frail and feeble mind.

Whoever undertakes to set him-
self up as a judge of Truth and 

Knowledge is shipwrecked
by the laughter of the gods.

 

  Einstein tensor

Gab= Rab - ½ gabR
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Het inrichten
van de pottenruimte

De schoonmaak van de Plantenkas vindt dit jaar 
plaats begin september. Hij behoort altijd half 

augustus al schoon te zijn. Dat is het gemakkelijkste, hij 
is dan leeg omdat alle planten in de zomer buiten zijn. 
De Plantenkas staat dan na de schoonmaak klaar om de 
planten te ontvangen die op het terras van Le Midi en in 
tuinen van de Pauwekroon staan. Begin september kan 
het weer al weer kouder worden en sommige warmte-
minnende planten kunnen dan naar binnen. Het is 
echter niet van schoonmaken gekomen, hoewel er wel 
over wordt gepraat. Zoals dat wel vaker gaat met praten 
wil dat niet zeggen dat er ook gebeurt wat er wordt be-
sproken. Het is een gewoontepatroon in het lichaam van 
de mens dat hij graag alles uitstelt. „Ach, dat komt nog 
wel,” wordt er dan gezegd. Ondertussen blijft het werk 
liggen en voor je het weet is het zover, dat het haasje-
repje moet gebeuren, omdat het koud wordt ‘s nachts.

Praten
Zo was het nu ook gegaan en 

het was dus al september. Ergens 
alleen over praten blijkt een goede 
manier om te zorgen dat alles wordt 
vertraagd. Het lijkt alsof je er mee 
bezig bent, maar dat is niet zo. Het 
ziet er ook uit als zelfbedrog, want 
het praten over de schoonmaak is 
alleen maar uitstel om het niet te 
hoeven doen. Zo blijft de mensheid 
praten, en er wordt dus niets gedaan. 
Er komen geen mogelijkheden naar 
voren. Schoonmaken is ook niet het 
liefste wat mensen doen, dus er is 
een grote moeilijkheid te overwin-
nen bij deze gota.

Halen en brengen
Wat gaat er gebeuren als het 

zover is dat de schoonmaak gaat aan-
vangen? Men begint als eerste met  
de voorraad potten en plantcontai-
ners naar de Plantenkas te brengen. 
Zij stonden voorheen in het potten-
hok, dat een andere bestemming zal 
krijgen. Iedereen komt in actie. Zo 
worden alle potten gehaald en neer-
gezet, terwijl dat nog helemaal niet 
aan de orde is. Als eerste zou de voor 
de potten bestemde ruimte moeten 
worden schoongemaakt. Maar neen, 
dat gebeurt dus niet. Nu moet de 
schoonmaak worden gedaan met 
alle potten die her en der verspreid 
staan. De plek moet ook nog wor-
den ingericht, de planken van de Voormalige pottenhok wat is uitgeruimd om plaats te maken voor brandhout

Tekst: S.T. Fleur
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rekken nog op de juiste hoogte gezet 
en zo nog wat meer. De lege pot-
ten staan verschrikkelijk in de weg. 
Niemand gaat ze echter weer weg-
brengen. Daar heeft blijkbaar nie-
mand zin in, terwijl ze voortdurend 
heen en weer en op en neer worden 
geschoven. Steeds weer staan ze vre-
selijk in de weg. Bovendien staan er 
ook een paar cementkuipen tussen 
dat helemaal geen potten zijn. Die 
kunnen dus gewoon naar een an-
dere plek en horen niet thuis in de 
Plantenkas. Na een paar uur en na 
heel veel gerommel gaan de potten 
eindelijk weer weg.

Aan het woord
Het neemt nog veel tijd om 

de rekken op de juiste manier in 
elkaar te zetten. Niemand weet hoe 
dat precies zou kunnen gebeuren. 
Alette is daarbij voortdurend aan het 
woord. Het lijkt alsof haar mono-
tone verhalen voornamelijk dienen 
om te vertellen hoe het moet gaan 
volgens haar. De anderen luisteren 
en zeggen soms wat. Niemand vindt 
het blijkbaar vreemd dat zij aan één 
stuk door aan het woord is. Allemaal 
zijn ze bezig met het werk: de rek-

ken in elkaar zetten. Voor anderen 
die in de Plantenkas een totaal an-
dere gota doen, is het gepraat een 
heel hinderlijk gebeuren. Het leidt 
ontzettend af van de dingen waar 
zij mee doende zijn. Niemand zegt 
er iets over, over wat hij meemaakt 
daarbij, over wat het doet. Terwijl 
dit machtsvertoon toch een heleboel 
invloed heeft op de gota en daardoor 
op de manier waarop de gota wordt 
gedaan. Het is een dwangmiddel om 
anderen onder de invloed te krijgen 
zodat zij gaan doen wat Alette wil. 
Als dat niet gebeurt is het effect ook 
duidelijk: zij wordt kwaad en zon-
dert zich af. Ze doet het wel alleen. 
Maar haar uitstraling is zodanig, 
dat niemand zich ook meer in haar 
buurt durft te bewegen. Het is een 
vertragingstechniek die hoort bij 

de machtsillusie waarin de mens 
leeft.

Waar blijven de potten?
Als het dan eindelijk zover 

is dat het schoon is en de rekken 
klaar zijn om de lege potten te 
ontvangen, komen er helemaal 
geen lege potten. Had het een 
paar uur geduurd voordat ze 

werden weggezet omdat ze in de weg 
stonden, nu duurt het weer een uur 
voordat ze eindelijk met tegenzin 
worden gehaald.
Na veel geharrewar komen de potten 
er aan in kruiwagens. Ze worden op 
de rekken gezet, precies op de plek-
ken waar ze niet zijn gewenst. Want 
de potten worden zodanig gesor-
teerd, dat ze op maat in de rekken 
komen. En nu staan alle rekken al 
vol met de opgehaalde potten.
Alle potten die er eerst zijn opgezet, 
moeten er weer worden afgehaald, 
zodat er ruimte komt voor het sor-
teren. Dat heeft nogal wat voeten 
in de aarde. Na veel gezucht en ge-
steun staan ze dan eindelijk, na een 
hele dag bezig zijn met zes man, op 
de rekken. Nog is het niet helemaal 
klaar, want de maten staan niet goed 
gesorteerd. Alles er weer af, en op-
nieuw beginnen.

Ordenen
Het lijkt een klucht maar het 

is het niet. De Pauwekroon is een 
prototype van de mensheid. Uit 
deze gota blijkt dat inrichten en sor-
teren nog geen gemakkelijk werk is. 
Daar heeft nog bijna niemand kaas 

De nieuwe opslagplaats voor de potten en containers
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van gegeten. Ook het sorteren zelf is 
moeilijk. Er rijzen veel vragen. Hoe 
beginnen we? Met de kleine potten 
of de grote? En waar beginnen we 
ze neer te zetten? Alles loopt door 
elkaar. De een doet dit en de ander 
dat, omdat niemand iets kan orga-
niseren. Er is geen samenwerking, 
dat was er bij deze gota geen enkel 
moment. Er is alleen chaos.
Uiteindelijk begint iemand met de 
kleinste potten op het rek neer te 
zetten. Dan breekt er onenigheid 
uit over waar te beginnen, aan de 
linkerkant van de ruimte of aan 
de rechterkant. Weer ligt alles stil. 
Weer begint iemand te vertellen wat 
er handig zou kunnen zijn. Blij dat 
er nog iets mogelijk is, begint het er 
nu op te lijken dat de potten toch in 
het rek zullen komen. Een toevals-
treffer, want het moet wel iemand 
met gezag zijn in de rangorde, an-
ders luistert niemand en gebeurt er 
nog niets.
Het wordt echter wel heel duidelijk, 
dat het mentaal van de mens nog 
niet op zijn toppunt van kunnen is 
aangekomen. Het is eerder een heel 
schamel begin van wat het nog kan 
worden. Het interessante ervan is, 
dat de ontwikkeling van het mentaal 
ook wordt meege-
nomen in de 

ontwikkeling van de materie zoals 
die in de lilaca gestalte krijgt in on-
derzoeken in de gota’s. Deze gota is 
er een onderdeel van.

Resultaten 
Wat is er zoal gebleken in deze 

gota van een voorraadruimte inrich-
ten voor de potten?
• Veel praten over iets werkt vertra-

gend.
• Niemand vindt schoonmaken 

belangrijk.
• Chaos heerst er gedurende de ge-

hele gota.
• Ordenen is moeilijk.
• Voortdurend praten is een uiting 

van macht willen uitoefenen en 
dwingen.

• Niemand zegt iets over het ge-
praat, iedereen wil iedereen te 
vriend houden.

• Organisatievermogen ontbreekt.
• Er is geen overzicht wat er in de 

gota eerst kan gebeuren en wat er 
dan volgt.

• Naar taakverdeling wordt niet 
gekeken.

• Het ordenend mentaal is niet 
ontwikkeld.

Kortom, als er een gota wordt ge-
daan weet doorgaans niemand wat 
de bedoeling is, men begint en doet 
maar wat. Mensen zijn wel van goe-
de wil, maar ze hebben het liefste 

een baas die zegt wat ze moeten 
doen. Dan is het gemakkelijk, 

men hoeft alleen maar te luiste-
ren wat er wordt opgedragen 
en je hoeft zelf nergens naar 
om te kijken.
Het lichaam voelt zich daar 
prettig bij, het kan de baas 
accepteren maar het kan 
ook de baas beschimpen 
en overal de schuld van 

geven.

Een eigen creatief inzicht ontbreekt 
in de meeste gevallen.
Dat blijkt allemaal uit een simpele 
gota van het inrichten van een ruim-
te voor potten.
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‘We moeten steeds herinnerd worden aan het feit, 
dat datgene wat wij waarnemen niet de natuur zelf 
is, maar de natuur die zich laat zien aan de hand 
van onze manier van vragen.’

‘De bestaande wetenschappelijke concepten dek-
ken altijd slechts een beperkt deel van de realiteit 
en het andere deel dat nog niet begrepen is, is 
oneindig.’

‘Het is een fundamentele vergissing als delen van 
een geheel worden gescheiden, de vergissing om 
te atomiseren wat niet geatomiseerd moet wor-
den. Eenheid en aanvullingen daarvan bouwen de 
realiteit op.’

‘Een expert is iemand die de ergste vergissingen 
kent die gemaakt kunnen worden op een bepaald 
gebied, en weet hoe deze te vermijden.’

Dit zijn enkele uitspraken van Heisenberg die wel 
iets zeggen over zijn denken dat, hoewel lang niet 
zo ruim als dat van Einstein, toch aanvoelde dat 
er meer dingen waren dan het denken alleen.

∆x.∆p ≥ ħ ∕2

Een leven getekend door oorlogen
Werner Karl Heisenberg leefde van 5 december 

1901 tot 1 februari 1976. Hij was een Duits theore-
tisch natuurkundige, die geboren werd in Würzburg in 
Beieren.
Hij studeerde fysica en wiskunde en behaalde zijn doc-
toraat in 1923. Arnold Sommerfeld, zijn begeleider bij 
zijn studie, kende de interesse van Heisenberg voor de 
theorieën van Niels Bohr over atoomfysica en hij zorgde 
dat hij hem in 1922 ontmoette bij het Bohr-festival waar 
Bohr lezingen zou geven. Deze ontmoeting betekende 
erg veel voor Heisenberg. Bohr zou gedurende zijn ge-
hele leven een grote impact op hem hebben. Heisenberg 

bestookte Bohr met vele vragen en zei dat zijn wiskun-
dige berekeningen niet klopten. Dat was wel wat voor 
Bohr, om als ouder en meer ervaren natuurkundige, hij 
was 16 jaar ouder dan Heisenberg, door een twintigja-
rige student op het matje te worden geroepen. Na de 
lezingen spraken ze samen over deze feiten en dat bracht 
uiteindelijk een revolutie in de natuurkunde teweeg. Na 
een korte carrière aan de universiteit van Göttingen ging 
Heisenberg in 1924 bij Bohr werken aan het instituut 
voor theoretische natuurkunde in Kopenhagen. Deze 
vruchtbare samenwerking leidde tot wat bekend staat als 
de Kopenhaagse interpretatie van de kwantummecha-
nica.

Werner Heisenberg
het genie dat geen genie kon zijn

Tekst: redactie wetenschap
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Vanaf 1927 werd Heisenberg hoogleraar aan de uni-
versiteit van Leipzig. Later werkte hij ook aan de uni-
versiteiten van Berlijn en München. Na de Tweede 
Wereldoorlog was hij werkzaam bij het Max Planck-
instituut voor fysica.

In januari 1937 ontmoette Heisenberg op een privé 
muziekavondje Elisabeth Schumacher. Datzelfde jaar in 
april gingen ze trouwen. In januari 1938 werd er een 
tweeling geboren. In de volgende 12 jaar kregen ze nog 
vijf kinderen. Heisenberg hield erg van klassieke muziek 
en hij was ook iemand die graag en ook heel goed pi-
ano speelde. Opvallend is dat bij fysici vaak muziek een 
heel geliefde hobby is. Daarin uiten ze wat ze met hun 
verstand niet kunnen. In de muziek kunnen ze hun ge-
voelens uiten en het geeft de zo nodige inspiratie voor de 
oplossing van problemen in hun werk.

Begin jaren veertig verbrak Bohr alle contact met 
Heisenberg. Hij ging naar Londen en later naar de VS 
om mee te doen aan het Manhattan Project in het Los 
Alamos Laboratory. 

De twee wereldoorlogen hebben een enorme impact ge-
had in de wereld van de natuurkunde, niet in het minst 
op Heisenberg. Eigenlijk is hij door zijn waarschijnlijk 
actieve deelname aan de Nazi-partij minder bekend ge-
worden dan wanneer hij geëmigreerd zou zijn naar de 
VS, zoals zovelen deden. Zijn geniale invallen hadden 
hem een groot aanzien kunnen geven. Dat is niet ge-
beurd en zijn persoon staat nog steeds ter discussie.
Hij stierf op 1 februari 1976 aan kanker aan de nieren 
en de galblaas.

De Heisenberg controverse
Gedurende de oorlog zat Heisenberg in de 

Uraniumverein, het instituut dat allerlei nucleair on-
derzoek moest uitvoeren. Dat moest leiden tot de ont-
wikkeling van nucleaire wapens en een nucleair energie-
programma. In 1942 is het onderzoek geminimaliseerd. 
De kans dat er daadwerkelijk wapens konden worden 
gefabriceerd om in de oorlog in te kunnen zetten werden 
nihil geacht. Heisenberg werd hoofd van een deelproject 
en ook het theoretisch denkhoofd dat de zaken moest 
uitdokteren. Zijn uitkomsten deelde hij allemaal bereid-
willig mee aan het oppercommando van het leger.
Hij was zodoende wel of niet direct betrokken bij het 
ontwikkelen van een Duitse atoombom, hoewel daar 
twee lezingen van zijn. De ene is dat hij het project ver-
traagde, de andere is dat hij niet wilde weten dat hij een 
belangrijke medewerker van het project was. De ura-
niumclub probeerde een snelle kettingreactie teweeg te 
brengen, maar die pogingen zijn mislukt. Na de Tweede 

uit ‘Ordnung der Wirklichtkeit’

Die Wirklichkeit,
von der wir sprechen können,

ist nie die Wirklichkeit an sich,
sondern […] eine von uns gestaltete 
Wirklichkeit.

 

Heisenberg rond 1924 in Kopenhagen
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Wereldoorlog werden Heisenberg en andere Duitse fy-
sici dan ook gevangen genomen door de Amerikanen 
onder verdenking van collaboratie met het Nazi-regime. 
Ze werden in de buurt van Cambridge gevangen gehou-
den in vertrekken vol afluister apparatuur. Het is niet 
bekend of de fysici wisten dat zij werden afgeluisterd, 
want er is geen onvertogen woord gehoord. Een weer 
andere lezing is, dat niemand van de Duitse fysici die 
aan het Uraniumproject meewerkten had gedacht aan 
een atoombom. 

Zij waren alleen met uranium bezig geweest en waren 
volledig verrast door de bommen die op Japan waren ge-
vallen. Zij hoorden dit in gevangenschap in Engeland, in 
Farm Hall, het landhuis waar ze zaten opgesloten. Een 
feit was ook, dat het regime niet geloofde dat dit project 
zou kunnen leiden tot het gemakkelijker winnen van de 
oorlog. Vandaar dat er vanaf 1942 minder aandacht aan 
werd besteed.
De lezing is uiteindelijk dat de Duitse fysici alleen mee-
lopers waren en geen echte Nazi’s. 
Deze controverse kostte Heisenberg zijn reputatie als 
fysicus, hoewel deze affaire natuurlijk in principe niets 
te maken had met zijn bijzondere kwaliteiten. Hij werd 
toch door velen gemeden.
Na de oorlog vertrok Heisenberg weer naar Göttingen 
waar hij naar het Instituut voor Fysica ging om dit te 
reorganiseren. Later werd dit het Max Planck-Instituut 
voor Fysica. Vanaf 1953 ging hij zich concentreren op de 
unificatietheorie van elementaire deeltjes.

Dit alles geeft wel een beeld van hoe verward de Tweede 
Wereldoorlog vooral inwerkte op de groep fysici in 

Europa. Vrienden werden opeens vijanden, de contacten 
stopten. Zo vroeg Einstein aan Max Planck om zich  in 
Duitsland openlijk uit te spreken tegen het regime. Toen 
deze dat niet deed, omdat zijn opvoeding en godsdienst 
hem dat verboden, werd de vriendschap afgebroken. 
Veel fysici die joods bloed in de aderen hadden moes-
ten vluchten naar andere oorden. Fermi met zijn joodse 
vrouw ging via Zweden naar de VS, Einstein ging daar 
ook heen. Lisa Meitner, een Oostenrijkse jodin, vluchtte 
via Nederland naar Zweden. De hele wereld was in rep 
en roer, vanwege de achtervolging van de Joden. Hele fa-
milies van fysici moesten zich reppen om weg te komen, 
meestal zonder een cent op zak.

Deze oorlog zorgde in feite voor een tweespalt tus-
sen fysici die nooit meer is opgeheven. Amerikaanse 
en Europese fysici gingen hun eigen weg na de Tweede 
Wereldoorlog. Gebrouilleerd met de anderen, werden er 
ook geen ontdekkingen meer uitgewisseld in gesprek-
ken en bijeenkomsten. Dat zorgde voor een veel slechter 
klimaat in wetenschappelijke kringen. Was er voor de 
oorlog een levendige uitwisseling van bevindingen, na 
de oorlog werd dat veel minder. De Koude Oorlog deed 
daar nog een schepje bovenop.
Het is het begin van een vervlakking van de wetenschap, 
die nog steeds gaande is.

De nasleep
In 2002 is er nog een hele discussie opgelaaid over 

de rol van Heisenberg in de oorlog. Er wordt nu gezegd 
dat alles berust op een niet begrijpen van elkaar door de 
spanningen van de oorlogstijd. De zoon van Heisenberg 
zegt dat Bohr de brieven die Heisenberg aan hem schreef 
niet heeft begrepen. Jochen Heisenberg, die emeri-
tus professor nucleaire fysica is aan de Universiteit van 
Hampshire, verdedigt zijn vader met hand en tand. Zijn 
lezing is dat Bohr zo verward was door de oorlog, dat hij 
niet in de gaten had dat Werner Heisenberg in het open-
baar uitspraken deed die vóór het Nazi-regime waren, 
maar dat hij privé heel andere dingen naar voren bracht. 
Bohr kon dat niet met elkaar overeen brengen en daar-
door konden ze samen niet meer praten. Ook Einstein 
verbrak alle connecties met Heisenberg.

De discussie is nog steeds gaande en in 2012 zullen vijf-
tig jaar na Bohr’s dood de brieven die hij aan Heisenberg 
schreef maar nooit verzond, openbaar worden gemaakt.

Bohr, Heisenberg en Dirac op de Lindau-conferentie in 1962
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Zijn werk
Heisenberg is vooral bekend geworden door zijn 

Onzekerheidsprincipe in de kwantumtheorie. Deze 
ontdekking deed hij in Kopenhagen in zijn jaren onder 
Niels Bohr. Hij deed dit per ongeluk toen hij bezig was 
aan de mathematische grondslagen van de kwantumme-
chanica. Hij schreef dit meteen aan Wolfgang Pauli, zijn 
studiekameraad van vele jaren, die bekend is geworden 
door het Pauli uitsluitingsprincipe. Deze was enthousiast 
over de uitvinding van zijn vriend.
Heisenbergs bijdragen aan de natuurkunde zijn van dien 
aard, dat sommigen hem een genie noemen.
Hydrodynamica van turbulentie, atoomkernen en kos-
mische straling waren gebieden waar hij zich mee be-
zighield en waaraan hij belangrijke bijdragen leverde. 
Verder werkte hij aan de nucleaire fysica, de kwantum-
theorie en de deeltjesfysica, vooral betreffende de atoom-
structuren. Hij bestudeerde de isospin en de dynamiek 
van de turbulentie.
Hij kreeg in 1932 de Nobelprijs voor natuurkunde voor 
zijn ontdekkingen en toepassingen in de kwantumme-
chanica. Met name de ontdekking van de allotropische 
vormen van  waterstof. Allotropie betekent dat sommige 
chemische elementen bestaan in twee of meer vormen 
met een verschillende kristalstructuur.

Het meest bekend is hij echter door zijn Onzeker heids-
principe, ook wel de Onzekerheidsrelatie genoemd. 

Heisenberg heeft dit als volgt uitgelegd: ‘Hoe preciezer 
de meting van de positie is, hoe onnauwkeuriger de me-
ting van de impuls is en vice versa.’
In de kwantummechanica is het eigenlijk niet exact te 
bepalen waar een deeltje zich bevindt of met welke snel-
heid het zich beweegt. Want als de positie bekend is kent 
men de juiste snelheid niet en als de snelheid bekend is 
kent men de juiste positie niet. Zo is er altijd het on-
zekerheidsprincipe wat de onderzoeker in het oog moet 
houden. Je kunt dus altijd slechts één ding juist meten, 
het andere blijft onzeker. Het is dus onmogelijk om zo-
wel positie, richting als snelheid van een klein deeltje 
tezelfdertijd vast te stellen.

Hij ontdekte dit principe in 1927 en dit was in feite de 
sleutel voor de vroege ontwikkelingen in de kwantum-
theorie. Albert Einstein en Niels Bohr debatteerden ja-
renlang over dit onzekerheidsprincipe van Heisenberg. 
Einstein geloofde dat willekeurigheid een afspiegeling is 
van de onwetendheid over de een of andere eigenschap 
van de realiteit. Niels Bohr geloofde dat de waarschijnlij-
ke verklaringen fundamenteel en onveranderbaar zijn en 

afhangen van de metingen die gekozen worden om mee 
te werken. Ze zijn er nooit over tot overeenstemming 
gekomen, ondanks zeer vele discussies, beraadslagingen 
en uitvoerige correspondentie.

Er bestaat ook wel een leuke grap over Heisenberg die 
als volgt wordt verteld: Heisenberg reed op de Duitse 
autobahn met een behoorlijke snelheid. De politie hield 
hem aan en zei: „Weet u wel met welke snelheid u reed?” 
Waarop Heisenberg antwoordde: „Nee agent, dat weet ik 
niet, maar ik weet wel precies waar ik was.”

Heisenberg was een enorm pietje-precies. Toen de 
Japanner Hideki Yukawa in 1935 een deeltje ontdekte 
en dat mesotron noemde, merkte Heisenberg op, dat het 
Griekse woord meson geen tr in zich had. Toen werd 

∆x.∆p ≥ ħ ∕2

∆E.∆t ≥ ħ ∕2

Een foto die in deze editie niet mag ontbreken: 
Werner Heisenberg en Martin Heidegger

Zie voor het artikel over de filosoof Heidegger bladzijde 37
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de naam veranderd in meson. Nadat het meson in 1947 
daadwerkelijk werd ontdekt met de door Yukawa be-
schreven eigenschappen, kreeg hij in 1949 hiervoor de 
Nobelprijs. Juist door zijn precisie werd hij ook geboeid 
door het onzekerheidsprincipe, dat een aanslag deed 
op zijn zekerheden die hij altijd wilde hebben. Hij om-
ringde zich met veiligheid en zekerheid, vooral door een 
bloeiend en uitbundig familieleven. Hij had een goed-
lachse vrouw die hem zeer toegenegen was. In dat warme 
klimaat kon hij zijn gevoelens en zijn emoties tonen.

Heisenberg en religie
In 1927 vond in Brussel een Solvay Conferentie 

plaats waar een groot aantal eminente natuurkundigen 
aan deelnamen. Heisenberg heeft daar aantekening van 
gehouden. Hierna een kort gedeelte uit zijn verslag, vrij 
vertaald en samengevat uit het Engels. 1

‘Op een avond stond ik [W.H.] met een groepje jon-
ge natuurkundigen waaronder Wolfgang Pauli en Paul 
Dirac, te praten over het verschijnsel, dat zowel Einstein 
als Planck het maar voortdurend over God hadden. Ze 
konden daar geen touw aan vastknopen. Ze vroegen mij 
wat ik wist van de visie van Planck op dit onderwerp 
en wat ik er zelf van vond. Ik veronderstelde dat Planck 
vooral van mening was dat wetenschap en religie heel 
goed op elkaar aansluiten, omdat zij refereren aan duide-
lijk te onderscheiden kenmerken van de werkelijkheid.
Ik zie het als volgt: ‘De wetenschap bemoeit zich met de 
objectieve, materiële wereld. Deze nodigt uit om precie-
ze verklaringen te schrijven over de objectieve realiteit. 
Religie heeft met een wereld van waarden te maken. Het 
beschouwt hoe het hoort te zijn en wat men behoort te 
doen of niet. Religie bemoeit zich niet met wat is [de 
objectieve werkelijkheid]. In de wetenschap zijn we ge-
interesseerd naar wat waar is en wat niet. In de religie 
bekijkt men wat goed is of slecht, wat edel is en wat laag 
bij de gronds. Wetenschap is de basis van technologie, 
religie van ethiek.’
Kortom, het conflict tussen deze twee lijkt gebaseerd op 
een misverstand, op een verwarring tussen de beelden en 
verhalen van de religie met de wetenschappelijke verkla-
ringen. Zij vertegenwoordigen de subjectieve en objec-
tieve aspecten van de wereld. In de wetenschap wordt er 

1  Uit: Science and Religion door Werner Heisenberg 1927, 
Opgenomen in Edge, the third culture. 
© 2007 by Edge Foundation, inc.

gesproken over de objectieve realiteit, in de religie geeft 
men subjectief uitdrukking aan hoe men leeft, met welke 
waarden en normen. De religie en de daarbij behorende 
waarden en normen worden sterk beïnvloed door de om-
geving, een familie, een streek, de cultuur, een land. (...)
Ik moet bekennen dat ik me helemaal niet prettig voel 
bij deze manier om de dingen te scheiden. Ik twijfel er 
zelfs aan of een menselijke gemeenschap of maatschappij 
kan leven met een zo strenge scheiding tussen kennis en 
geloof. (...)
Wolfgang Pauli deelde mijn mening. De scheiding van 
kennis en geloof kan volgens hem slechts kort soelaas 
bieden. Als dit langer duurt, zal alles eindigen in een 
tranendal. Want op een gegeven moment zullen de 
ethische normen vervagen en zullen er uitwassen in de 
maatschappij komen die niet meer zijn te tolereren. Al 
die oude waarden storten dan in als een kaartenhuis en 
dat zal vreselijke toestanden opleveren. Hij ziet de filoso-
fie van Planck niet als de zijne, hij voelt veel meer voor 
Einstein’s concept van de werkelijkheid. Deze ziet God 

Heisenberg in zijn huis in Urfeld - 1960
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Solvay Conferentie over kwantummechanica - Brussel 1927
Foto Benjamin Couprie, Institut International de Physique Solvay, Brussel, Belgie

Van achter naar voor en van links naar rechts:
Auguste Piccard, Émile Henriot, Paul Ehrenfest, Édouard Herzen, Théophile de Donder, Erwin Schrödinger,

Jules-Émile Verschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Ralph Howard Fowler, Léon Brillouin,

Peter Debye, Martin Knudsen, William Lawrence Bragg, Hendrik Anthony Kramers,
Paul Dirac, Arthur Compton, Louis de Broglie, Max Born, Niels Bohr,

Irving Langmuir, Max Planck, Marie Skłodowska Curie, Hendrik Lorentz, Albert Einstein,
Paul Langevin, Charles Eugène Guye, Charles Thomson Rees Wilson, Owen Willans Richardson

De zogenoemde Solvay-conferenties zijn een instituut op zich. In 1912 richtte 
Ernest Solvay in Brussel het Internationaal Instituut voor Fysica en Chemie (ook 
wel het Internationaal Solvay Instituut) op.
Het doel was om de ontwikkelingen in de wetenschappen van de chemie en de 
fysica te bevorderen en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Dit werd met 
name geprobeerd door het houden van conferenties. Daarvoor werden de meest 
vooraanstaande wetenschappers uitgenodigd.
De eerste Solvay-conferentie dateert van 1911 en had als onderwerp ‘radioactivi-
teit en kwantummechanica’. De meest aansprekende conferentie is de vijfde die 
in 1927 werd gehouden. Deze had als onderwerp ‘elektronen en fotonen’. Een 
van de punten die heel veel aandacht kreeg op deze conferentie was het onzeker-
heidsprincipe van Heisenberg.
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ingebed in de wetten van de natuur. Hij heeft gevoel voor 
een centrale ordening van de dingen, die hij ontdekt in 
de eenvoudige wetten van de natuur. Daar ging hij mee 
aan de slag waardoor hij de relativiteitstheorie ontdekte. 
Pauli voelde dat aan als iets wat maar heel in de verte met 
religie had te maken. Hij zag ook niet dat het maar iets 
van doen had met een persoonlijke God. Maar Einstein 
ziet geen scheiding tussen wetenschap en religie, de cen-
trale ordening maakt bij hem zowel deel uit van de sub-
jectieve als de objectieve werelden. Dat ziet Pauli dan als 
een beter uitgangspunt dan dat van Planck. (...)

Paul Dirac was zijn wilde haren nog niet kwijt en had 
geen tijd voor tolerantie en discussie. Hij wilde helemaal 
geen religie betrekken bij de wetenschap. God is voor 
hem een product van menselijke verbeelding. Hij ziet 
het als een soort opium.
Heisenberg probeerde hem nog wat bij te laten trekken 
maar dat lukte niet. Hij bleef bij zijn standpunt.
Pauli had tijdens de hele discussie niets meer gezegd, hij 
had alleen af en toe een beetje smalend lachje op zijn 
gezicht. Toen Heisenberg hem vroeg: „Wat denk je van 
dit alles?” zei Pauli: „Nu, onze vriend Dirac heeft ook een 
religie en het leidende principe ervan is: er is geen God 
en Dirac is zijn profeet.” Toen moest iedereen heel erg 
lachen, ook Dirac, en de discussie was afgelopen.
Er werd daarna door Heisenberg echter nog verder over 
gesproken met andere fysici zoals onder andere Niels 
Bohr.

Uit deze korte weergave van wat Heisenberg heeft ge-
schreven blijkt onder meer, dat meer dan tachtig jaar 
geleden wetenschappers al blijk geven van een gevoelen 
dat wees op hun onvermogen om dingen te zien in de 
eenheid van alles, dat waar Einstein nu juist naar op zoek 
was. Zij voelden, dat wetenschap en religie [lees spiritua-
liteit] niet kunnen worden gescheiden in een maatschap-
pij omdat dit zou leiden tot enghartigheid en beperking. 
Religie heeft natuurlijk op zich zijn eigen plek in de 
mensheid, men kan profiteren van de wijsheid en ken-
nis die daarin zijn verankerd, evenals in de wetenschap. 
In feite voelden deze jonge wetenschappers aan dat we-
tenschap en metafysica niet gescheiden moeten zijn, dat 
niet alleen het verstand moet prevaleren over de hoge 
menselijke inzichten. Zij voelden dus heel sterk, ook in 
hun werk, zich geconfronteerd met de afzwaaier van het 
mentaal, ook al benoemden zij dit niet zo.

Dit siert de bloeiende natuurkunde van die tijd. Het was 
een periode waarin er met weinig energie veel gestalte 
kon krijgen. Dit tijdperk is allang voorbij. Na de zeven-
tiger jaren van de twintigste eeuw, toen het denken zich 
nog meer ging prononceren als enig zaligmakend, is er 
een tijdperk ingegaan waarin met heel veel moeite slechts 
heel weinig tot stand komt.

uit ‘Physik und Philosophie’

Die Energie ist tatsächlich der Stoff,
aus dem alle Elementarteilchen,

alle Atome und daher überhaupt
alle Dinge gemacht sind,
und gleichzeitig
ist die Energie auch das Bewegende.
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Jonathan Livingston
Zeemeeuw
Auteur Richard Bach
Uitgeverij- Strengholt United Media

Korte beschrijving
Jonathan Livingston Zeemeeuw is een boekje uit 

1970, geschreven in het Engels. De vertaling is van 
Lennaert Nijgh.
Het korte verhaal van de zeemeeuw inspireert. Het is een 
fascinerend boekje waarin duidelijk wordt hoe iemand 
door een enorm doorzettingsvermogen het doel dat hij 
zich stelt weet te bereiken. Hij bereikt zelfs nog meer, 
meer dan hij had kunnen dromen.
In de jaren 70 van de vorige eeuw is een film gemaakt over 
deze zeemeeuw die steeds perfecter wil vliegen. Deze film 
bracht ook de, op dit boek geïnspireerde, muziek van 
Neil Diamond, een Amerikaanse zanger. Deze bracht in 
1985 een lp uit met de titel ‘Jonathan Livingston Sea-
gull’. Het is een lp die, ook in de Nederlandse hitlijsten, 
langere tijd aanwezig was.
In 2008 is een herziene uitgave van dit kleine boekje, 
geschreven door Richard Bach, verschenen. De 23e druk 
al. Dit exemplaar wordt geïllustreerd met foto’s van vlie-
gende meeuwen van de hand van Russell Munson. In 
Nederland alleen al zijn er 100.0 00 exemplaren van ver-
kocht.
Op de eenvoudige harde kaft van de Jubileumuitgave 
staat op een groen-blauwe achtergrond een vliegende 
zeemeeuw.
Door de vele foto’s telt dit boek, in handig A5 formaat, 
85 bladzijden. Daarvan zijn er maar 35 bladzijden tekst. 
In drie delen wordt het verhaal van Jonathan de zee-
meeuw verteld.
Het boek wordt opgedragen aan de Jonathan die in ieder 
van ons leeft.

Het verhaal
In de Vlucht zeemeeuwen, waartoe Jonathan be-

hoort, houdt iedere meeuw zich aan de gewone dage-
lijkse dingen die iedere zeemeeuw doet. Een beetje rond-
vliegen, op tijd en stond van land naar zee vliegen om te 
eten en terug naar het land om te slapen.
Maar Jonathan heeft een passie voor vliegen. Hij wil 
hoger, verder en beter kunnen vliegen vanwege een in-
nerlijk doel dat hij nastreeft, zonder precies te weten wat 
het doel is.
Hij oefent iedere dag, zeer intensief. Iedere dag opnieuw, 
dag in, dag uit.
Het duurt dan ook niet lang of alle andere meeuwen 
verklaren hem voor gek en laten hem links liggen. Dat 
weerhoudt Jonathan er niet van om te blijven oefenen 
om zijn doel te bereiken. Voor hem is dat het goed kun-
nen vliegen, hoog, laag, hard, vlug en langzaam, duik-
vluchten maken enz.
Door zijn enthousiasme veroorzaakt hij bijna een on-
geluk en dan wordt hij verbannen uit de meeuwen-
gemeenschap en moet hij de rest van z’n leven alleen 
doorbrengen ver weg op het ‘Grijze Klif ’. Maar ook daar 
gaat Jonathan verder met vliegen. Er is maar één ding dat 
hem dwars zit, dat de andere meeuwen niet willen gelo-
ven in de heerlijkheid van het vliegen, dat voor ze ligt, 
maar ze weigeren hun ogen open te doen en het te zien.
Jonathan houdt vol en iedere dag leert hij meer. Het gaat 
niet zonder ongelukken als hij in een duikvlucht te laat 
weer optrekt en hij op de rotsen klapt. Maar zodra hij 
kan gaat hij verder oefenen.

Tekst: wetenschappelijke bibliotheek
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Zonder het te beseffen 
komt Jonathan op het 
einde van het eerste deel 
in een spirituele wereld. 
Daar lijkt hij voorbij de 
grenzen van tijd en ruimte 
te gaan. Tijd is het Nu 
en ruimte is het Hier. Als 
witte meeuw met geheel 
nieuwe inzichten gaat hij 
terug naar de aarde waar 
hij zes andere verbannen 
meeuwen les gaat geven 
in vliegen omdat zij dat 
graag willen.
Uiteindelijk gaat hij met hen terug naar de Vlucht, waar 
ze allemaal vandaan komen om de meeuwen daar te le-
ren wat de vreugde is van het vliegen om te vliegen.
Ze worden niet met open armen ontvangen. Maar door 
geduld en volharding komen er uiteindelijk toch meeu-
wen die mee willen doen en stiekem naar Jonathan ko-
men luisteren en mee gaan vliegen.
Jonathan vertelt dat een meeuw het recht heeft om te 
vliegen en dat vrijheid zijn enige ware aard is, dat alles 
wat die vrijheid belemmert opzij gezet moet worden, ri-
tuelen, bijgeloof of welke begrenzing dan ook. Er is maar 
één ware wet, die naar de vrijheid leidt.
Toch blijft het moeilijk voor de meeuwen om door te 
krijgen dat het erom gaat met iets anders te kijken en 
jezelf daardoor te ontdekken, wat daar ook mee bedoeld 
moge zijn. Dan pas kan een meeuw leren wat vliegen is

Conclusie
Het verhaal van 

Jonathan Livingston Zee-
meeuw geeft iets weer van 
de flowerpower beweging 
die de hele wereld in de ja-
ren zestig en zeventig van 
de vorige eeuw verover-
de. Het wil dan ook een 
handreiking zijn om eens 
anders te gaan leven dan 
gebruikelijk. Het verhaal 
is boeiend geschreven en 
voor wie de liederen van 

Neil Diamond kent leeft die tijd weer op.
Voor jongeren zal het iets brengen wat anders is dan de 
hele dag twitteren en met de telefoon bezig zijn. 
Het is een prettig leesbaar verhaal dat een beroep doet 
op het emotionele in de mens. De foto’s zijn nog steeds 
mooi om te bekijken.

Vanuit de lilaca bekeken is het een aantrekkelijke poging 
om vooral jongeren te brengen tot een ander zicht op de 
wereld en hen in contact te brengen met hogere gedach-
ten en een hogere manier van leven. Soms doet de tekst 
wat zedenprekerig aan. 
Toch blijft het een leuk boekje voor een klein, select pu-
bliek.
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Cayetana de Alba
de imposante hertogin van Alba

Cayetana de Alba bezit 46 
adellijke titels. Haar gewone 
naam luidt: Doña María del 

Rosario Cayetana Alfonsa Victoria 
Eugenia Francisca Fitz-James Stuart 
y de Silva.

Haar leven speelt zich af in paleizen 
en zij leeft met de groten der aarde. 
Zij heeft meer adellijke titels dan wie 
ook. Ze is veertien keer Grande de 
España, o.a. als hertogin van Alba. 
Grandeza de España is de hoogste 
adellijke titel die er in Spanje is. Je 
bent de koning dan onvoorwaar-

delijk trouw. Vandaar ook dat een 
Grande de España de koning altijd 
om toestemming moet vragen om 
te kunnen trouwen. Zij zegt over 
de koning: „Het is de beste koning 
die Spanje ooit heeft gehad. Ik hoop 
dat hij nog lang mag regeren. En 
het huis van Alba heeft altijd naast 
de monarchie gestaan, tot aan de 
dood.”

Ouderlijk gezin
De familie woonde in het 

Palacio de Liria in Madrid, maar 
verbleef heel vaak in het Palacio de 
las Dueñas in Sevilla. Haar moeder 
stierf toen zij 7 jaar was en haar va-
der is altijd haar trouwe adviseur ge-
weest tot hij in 1953 stierf.
Hij raadde haar aan te trouwen met 
haar eerste echtgenoot, Don Pedro 
Luis Martínez de Irujo y Artacoz, en 
zij volgde zijn advies op. Cayetana 
groeide op met haar vader en zijn 
bezigheden. Zij was de enige doch-
ter en hij nam haar overal mee naar 
toe. Zo ontmoette zij op hun reizen 
vele belangrijke persoonlijkheden.

Haar eerste liefde gold dan ook 
haar vader. Zij is hem altijd trouw 
gebleven. Trouw aan diegenen van 
wie zij houdt is haar sterkste zijde. 
Ondertussen was zij als kind vaak al-
leen, haar moeder zag ze niet vaak, 
alleen op bed liggend. Pas toen 
ze wat ouder werd realiseerde zij 
zich dat ze eigenlijk wel een trieste 
jeugd had gehad, vol eenzaamheid. 
Ze maakte twee oorlogen mee, de 
Spaanse burgeroorlog en de Tweede 
Wereldoorlog. Als ze wel eens klaag-
de over haar leven zei haar vader: 
„Zeg me eens waarvoor dat klagen 
dient?” Dan hield het vanzelf op, 
want het diende tot niets, dat zag 
Cayetana wel in. De situatie bleef 
zoals hij was, hoezeer ze ook klaagde 
over haar lot.

Sevilla
Cayetana studeerde in grote 

steden zoals Londen en Parijs en 
allerlei bekende scholen in Europa, 
vooral om de talen vloeiend te leren 
spreken. Zo kwam ze in aanraking 
met de adel en de aristocratie van 

In het artikel  op pagina 5 over het modehuis 
V&L is ze al ter sprake gekomen. Cayetana de Alba 

is een trouwe klant van V&L. De moderedactie heeft 
de door haar verzamelde informatie doorgegeven aan 
de royalty-redactie. Want ook al is de duquessa de 
Alba geen lid van een koninklijk huis, gezien al haar 
titels en relaties met koninklijke geslachten hoort een 
artikel over haar wel onder de rubriek royalties.

Cayetana de Alba - 1956

Tekst: royalty-redactie
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Europa en met de prinsen en prin-
sessen van dit werelddeel. Elisabeth 
van Engeland, in die tijd nog prin-
ses, was een van haar vriendinnen. 
Het verhaal gaat, dat Cayetana geen 
reverence hoefde te maken voor 
Elizabeth, maar Elizabeth wel voor 
haar. Dit zijn echter verzinsels die 
niet op waarheid berusten.
Vakanties bracht ze door met haar 
vader, maar altijd kwam ze weer 
terug naar het geliefde Sevilla. Ze 
miste iets in alle landen, ook in 
Amerika. De zon van Spanje, het 
klimaat van Andalusië. Vandaar 
haar steeds weer terugkerende reizen 
naar Sevilla, waar ze onder de zon 
van Spanje kon leven. Daar was ze 
gelukkig, samen met haar tante Sol, 
de markiezin van Santoña. Tante Sol 
was een zuster van haar vader en met 
haar deelde ze haar voorliefde voor 
Sevilla. Samen waren ze gelukkig 
in de zuidelijke zon en de sfeer van 
deze stad met zijn paardenmaneges, 
de arena’s met de stieren, de sinaas-
appelbomen met hun bloemengeu-
ren en vruchten tegelijkertijd, de 
cante flamenco, de baile flamenco en 
de dames in hun flamencojurken bij 
de Feria van Rocío.
Tijdens de Burgeroorlog nam haar 
vader haar mee naar Londen, waar 
hij ambassadeur werd. Cayetana 
moest haar geliefde Sevilla verlaten, 
en dat viel haar niet gemakkelijk.

Haar grote voorliefdes
De flamenco, de stieren, paar-

den en kunst vormen haar leven en 
liefde. Altijd als zij in Sevilla komt, 
voelt ze haar hart sneller kloppen. 
Als ze de cante flamenco hoort komt 
dat binnen in haar vitale lichaam en 
ze moét wel gaan dansen. Ze heeft 
dan de ervaring dat ze tot aan de 
hemel kan reiken, dat alles wat goed 

is over haar wordt uitgestort. En ze 
danst dan met heel haar lichaam 
en alles wat er bij hoort. Haar zo-
nen bewonderen haar om de ma-
nier waarop zij de baile flamenco 
danst, op de traditionele wijze, met 
haar hart en haar lichaam. Cayetana 
drukt alles uit wat leeft in haar hart 
in de flamenco: haar ingetogenheid, 
de kracht van het leven dat tot ex-
pressie komt in de gracieuze hand-
bewegingen en het krachtige voeten-
werk. Altijd als ze uit het buitenland 
kwam en ze rook de geur van de si-
naasappelbloesem, bloeide haar hart 
weer open en wilde ze dansen in de 
zon en uitdrukking geven aan haar 
grote liefde voor Andalusië. 

Haar romantische aard verloochent 
zich niet, zelfs in haar kleding is het 
te merken. En voor haar is Spanje 
zonder stierenvechten in feite Spanje 
niet meer. In Andalusië horen ze er-
bij, met de grote, uitgestrekte finca’s 
waar de stieren opgroeien en wor-
den geteeld voor de gevechten. De 
trotse stieren spreken Cayetana aan. 
Haar ex-schoonzoon, de beroemde 
stierenvechter Francesco Rivera 
Ordoñez, beschouwt zij als haar ge-
liefde zoon.
Haar paleizen zijn vol kunstvoor-
werpen van velerlei aard, van beel-
den tot schilderijen maar vooral ook 
met meubels. 
Ze voelt zich met 85 jaar nog steeds 
jong en kleedt zich ook als een vrouw 
van 40. Ze merkt niet dat de jaren 
gaan tellen, ze is nog steeds vol leven 
en ziet nog altijd toekomstperspec-
tieven. Ze is nooit bezig met leeftijd 
en dood, die staan ver van haar af.

Haar huwelijken
Luis, haar eerste man, was heel 

erg verliefd op haar, de eerste keer in 

‘Sommige mensen zeggen dat ik zo 
bekend ben omdat ik de hertogin 
van Alba ben, maar ik zelf heb er 
geen twijfels over dat dit is omdat 
ik een speciaal persoon ben. Ik weet 
dat ik aantrekkelijk ben, interessant, 
anders, origineel. Het kan wel bui-
tengewoon klinken, maar ik ben ook 
buitengewoon. Wat mij altijd hindert 
is valse bescheidenheid.’

Deze uitspraak tekent Cayetana, de 
achttiende hertogin van Alba. Haar 
ouders gaven haar een stuk of zes na-
men bij haar geboorte op 28 maart 
1926, maar de meest prettige vindt zij 
Cayetana. Zij is de tweede vrouw die 
de titel van hertogin van Alba draagt, 
de eerste was hertogin Maria del Pi-
lar Teresa Cayetana de Silva, hertogin 
van Alba, die werd geschilderd door 
de Spaanse schilder Francisco Goya 
die leefde van 1746 tot 1828. De 
andere hertoginnen van Alba waren 
duquesas consortes, vrouwen van de 
hertog. 

De duquesa de Alba rond 1980 
in het Palacio de Liria in Madrid voor 
het door Francisco Goya geschilderde 

portret van de eerste hertogin van Alba
(foto Getty Pictures)
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zijn leven dat hij dit was. Uiteindelijk 
werd Cayetana ook verliefd op hem 
en als ze over hem spreekt is het al-
tijd op een zeer verliefde manier: ‘Ik 
voelde me heel gelukkig met Luis. 
Hij was zo elegant, zo goedaardig 
en geduldig.’ Hij geeft haar bij zijn 
aanzoek een horloge met briljanten 

cadeau. Zij trouwen met veel pracht 
en praal op 12 oktober 1947 in de 
kathedraal van Sevilla. De huwe-
lijksreis duurt een half jaar en ze rei-
zen door de gehele wereld. Het jaar 
daarop krijgt ze haar eerste kind, een 
zoon. Er zullen er nog vier volgen. 
Uiteindelijk komt er een meisje, 
haar oogappel tezamen met haar 
jongste zoon. Ze zijn gevoelig en ro-
mantisch, houden van Andalusië en 
van stieren en paarden, de flamenco. 
Ze beschrijft haar andere kinderen 
als heel prettige personen, maar 
gecompliceerd. Ze voelt wel dat 
ze haar niet begrijpen in hoe zij is. 
Haar hippiekleding, haar levenslust, 
haar ruime opvattingen die ook weer 
heel traditioneel zijn, het is iets wat 
zij niet kunnen bevatten.
Het doet haar verdriet dat haar 
dochter Eugenia maar één dochter 
heeft. Ze weet hoe eenzaam ze zelf 
was als enig kind. Ze hoopt altijd 
nog dat dit anders worden zal en dat 

ze weer met Francesco Rivera verder 
gaat in het leven. Maar de moderni-
teiten van haar kinderen, zoals ze dat 
noemt, zal ze moeten accepteren, 
want het is niet anders. Alle zes zijn 
getrouwd en ook weer gescheiden. 
Klagen verandert de feiten niet, weet 
ze van haar vader.

Scheiden komt in haar woorden-
boek niet voor. Hoewel ze heel mo-
dern is in haar opvattingen houdt ze 
zich aan de kerkelijke orde, waarin 
scheiden en abortus provocatus niet 
thuishoren.
Na de dood van Luis in 1972 rouwt 
ze jarenlang. Ze kon niet geloven 
dat nog ooit iemand de leegte kon 
opvullen die Luis had achtergelaten.
Maar na een jaar of vijf realiseert 
ze zich, dat ze toch weer verliefd is 
geworden. Op Jesús Aguirre Ortíz 
de Zárate, doctor in de theologie, 
een onwettig kind. Ze had dit zo 
verdrongen, dat ze het eerst niet 
merkte. Toen het tot haar door-
drong wat er was gebeurd wist ze 
dat ze alleen maar met hem wilde 
trouwen. Er komt weer een bruiloft 
voor Cayetana, dit keer met iemand 
die niet van adel is, een voormalig 
jezuïet en priester. Heel Spanje staat 
op zijn kop maar Cayetana trekt zich 
er niets van aan. Bij de trouwcere-

monie draagt ze een japon met vo-
lantes en bloemen in een beige kleur. 
Als sieraad draagt ze onder andere 
een armband die ze heeft gekregen  
van haar meter, koningin Victoria 
Eugenia. Haar oudste zoon Carlos is 
peter bij het huwelijk. Ze is geluk-
kig, ondanks de oppositie van haar 

kinderen, die Jesús maar een stijve 
stok vinden. Hij is intellectueel en 
belezen en hij schrijft liefdesgedich-
ten voor haar die hij dan overal in 
hun paleis neerlegt. Als zij deze vind, 
leest zij ze aandachtig en ze is dan 
heel geëmotioneerd daardoor. ‘Het 
waren prachtige gedichten, vol van 
liefde voor mij.’

Als Jesús in 2001 overlijdt valt ze in 
een zwart gat van depressie. Steeds 
ontvallen haar de mannen waar ze 
zo van houdt: haar vader, haar Luis, 
en nu Jesús. Haar romantische aard 
en haar gevoel om één te willen zijn 
met iemand die haar ondersteunt 
bij al haar activiteiten wordt geweld 
aangedaan. Cayetana hunkert naar 
het samenzijn met een man, een 
man waarvan zij ten volle houdt. 
Want dat voelde ze zowel bij Luis 
als bij Jesús, het waren voor haar de 
mannen van haar leven, hoewel zeer 
verschillend van aard. Het verlangen 
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daarnaar is als een rode draad aan-
wezig door haar leven heen.

Na zeven jaar wordt ze weer verliefd 
op een gewone ambtenaar die werkt 
bij het Ministerie van Sociale Zaken. 
Ze is dan 82 jaar en heeft al wat 
kwalen. Ze gelooft zeker dat Alfonso 

Díez en zij voorbestemd zijn voor el-
kaar. Ze gelooft hierin met heel haar 
hart, ze noemt het de magie die er 
altijd is in het leven, en waardoor 
dingen gestalte kunnen krijgen die 
je zelf nooit zo in elkaar zou kunnen 
steken. Ondanks drie jaar tegen-
stand weet ze het toch zover te bren-
gen dat ze in het huwelijk treedt met 
hem. Zij is meteen zeker van haar 
zaak. Alleen de praktische uitvoering 
is moeilijk, vooral door haar kinde-
ren die denken dat het Alfonso gaat 
om het geld en de bezittingen, wat 
op zich niet vreemd is. Ze noemen 
haar gestoord. Daar reageerde zij op 
met: „Ik vind mezelf niet gestoord, 
maar als ik het ben, dan is het door 
mijn grote liefde voor Alfonso.” 
Vervolgens maakt Cayetana korte 
metten met de hele zaak, ze verdeelt 
gewoon al een deel van de erfenis, 
zodat niemand meer iets heeft op 
te zetten. In die jaren met Alfonso 
komt ze nog in een rolstoel terecht. 

Na een delicate hoofdoperatie waar-
bij vocht in de hersenen wordt af-
gevoerd, knapt ze weer helemaal op 
en wil vast en zeker een nieuw leven 
beginnen aan de zijde van Alfonso 
Díez Carabantes.
Zij wil ook altijd trouwen met haar 
geliefden en niet samenleven. Voor 

haar is het huwelijk heilig omdat ze 
gelovig is. En als ze trouwt, wordt 
haar man altijd duque de Alba con-
sorte, daar is geen ontkomen aan.

De dood
Hoewel Cayetana in haar leven 

al vroeg werd geconfronteerd met de 
dood, houdt ze zich er verre van. 
Zelfs met de ziekten van haar twee 
gestorven mannen houdt ze zich 
niet bezig. Pas op het laatst wordt 
ze verwittigd over wat er gaande is. 
Ze geeft toe dat ze de dood probeert 
te ontvluchten. Ze voelt zich veel 
te levendig, ze houdt ook veel van 
het leven, ze is nog levenslustig en 
vrij. Ze wil niets over de dood ho-
ren. Toch wordt Cayetana steeds ge-
confronteerd met de dood. Die van 
haar moeder op jonge leeftijd, die 
van haar vader, haar steun en toever-
laat. En dan zelfs haar eerste man. 
Uiteindelijk moet ze wel horen dat 
zijn toestand uitzichtloos is.

Zo gaat het ook met Jesús. Zijn art-
sen bespreken zijn toestand nooit 
met Cayetana. Tot het laatste toe 
blijft zij onkundig van zijn delicate 
lichaamssituatie. Pas met het ster-
ven in zicht wordt zij daarmee ge-
confronteerd. Het is voor haar niet 
te verteren. Ook haar tante Sol is 
overleden, haar liefste tante, waar-
mee ze de liefde deelde voor de zon 
en Andalusië. Iedereen die zij kent 
vanuit haar jonge jaren en haar mid-
delbare leeftijd is dood, ze zijn alle-
maal herinnering geworden. Niets is 
er meer over van het geluk uit die 
jaren, doorspekt met talloze kostba-
re herinneringen. Alles vergaat, gaat 
voorbij. Maar Cayetana wil het niet 
weten.

Verlangen naar eenheid
Cayetana is een vrouw met 

een open en vrolijk karakter, ze is 
spontaan en heel aanspreekbaar. 
Tegelijkertijd is ze ook discreet, 
ze zegt nooit een woord teveel. Ze 
spreekt over anderen altijd positief. 
Ze is een vrouw van het volk, ere-
lid van de zigeunerbroederschap in 
Sevilla, de Hermanos del Cristo de 
los Gitanos, en een heel erg onaf-
hankelijk persoon.
Vanaf dat ze een jonge vrouw is leeft 
ze altijd volgens haar eigen ideeën, 
die gevormd zijn vanaf haar jeugd. 
Ze laat anderen hun leven leven en 
ze verlangt dan ook dat zij dit ook 
kan doen. Typerend aan haar is haar 
onafhankelijkheid van de meningen 
van anderen. Als zij ervan overtuigd 
is dat het goed is wat ze doet, kan 
niets haar tegenhouden. Dat blijkt 
ook uit haar twee huwelijken met 
Jesús en Alfonso, waartegen veel 
verzet was. Niets kan haar ervan 
weerhouden om te doen wat haar 
hart haar ingeeft, wat er ook over ge-
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zegd wordt in de media of door haar 
kinderen. Dit alles getuigt ervan dat 
zijn een sterk en volhardend persoon 
is, die er alles voor over heeft om ge-
lukkig te leven met de man van haar 
eigen keuze. Ze wil ook strijden en 
vechten voor haar idealen, dat heeft 
ze bewezen. Ze is een sterke vrouw, 
een vurige vrouw, die staat voor haar 
doel. Jesús zei ook altijd van haar: 
„Cayetana is niet iemand die je iets 
voor kunt schrijven, ze houdt vol tot 
het einde.”

Ze houdt zich niet zo bezig met 
mode maar trekt aan wat ze leuk 
vindt, ongeacht haar leeftijd. 
Vanwege haar kledij die doet denken 
aan de zestiger jaren met de hippies, 
wordt ze in Spanje vaak ‘la duquesa 
hippie’ genoemd. Ze verschijnt bij 
passende gelegenheden ook in mini-
rok, of ze baadt in zee met een biki-
ni. Op de vraag van de pers aan haar 
jongste zoon Cayetano of hij het 
niet vreemd vindt dat zijn moeder 
in bikini in de bladen verschijnt ant-
woordt hij: „Van een andere vrouw 
zou ik het zeker vreemd vinden, 
maar niet van mijn moeder.” Het 
is een grappig maar ook afdoende 
antwoord, waarop eigenlijk weinig 
kan worden gezegd. Het zegt wel, 
dat Cayetana nog steeds dezelfde is 
als altijd, ze geeft niet om de opinie 
van anderen, zij leeft haar leven en 
de ander mag dat ook.

Haar meest opvallende eigenschap 
is het één willen zijn met de ander, 
met de man van haar dromen. Dat 
is haar ideaal om in haar leven ge-
stalte te geven. Zij heeft een emo-
tioneel gevoel daarbij dat ze, als ze 
eenmaal iemand ontmoet waar ze 
van houdt, dit voor altijd is, zolang 
ze leeft. Ze zal die persoon nooit af-

vallen, altijd ondersteunen, hoe dan 
ook. Ze zal hem nooit verlaten, wat 
hij ook doet. Zij zal hem trouw zijn 
voor altijd.

De langverwachte bruiloft
Na al die jaren van verzet en 

tegenstand trouwt Cayetana de Alba 
op 5 oktober 2011 met Alfonso 
Díez Carabantes in het Palacio de 
las Dueñas in Sevilla. Na de bruiloft 
zal zij daar ook gaan wonen. Het is 
een prachtige, zonnige dag, een dag 
waar zij beiden van houden, vol zon, 

vol geuren, vol mensen die van hen 
houden.
Korte tijd daarvoor zijn alle beletsels 
voor het huwelijk door haar wegge-
nomen. De kinderen zijn tevreden 
met hun erfenis. Met de hulp van 
Koningin Sofía van Spanje is ko-
ning Juán Carlos ook genegen zijn 

toestemming te geven voor het hu-
welijk. Zo komt het dat Cayetana 
en Alfonso enkele dagen voor hun 
huwelijk op audiëntie komen bij de 
koning en deze Alfonso inwijdt als 
hertog van Alba. Nadien omhelst 
Juán Carlos Alfonso met een vriend-
schappelijk en hartelijk gebaar. 
Cayetana is tot tranen toe bewogen 
dat ze dit nog mee mag maken.
Dit is haar ultieme geluk, dat ze nu 
in het huwelijk kan treden, met al-
les wat daarbij hoort. Ze heeft haar 
uiteindelijke doel bereikt, ze kan 
trouwen met haar droomman, die 
in haar zijn droomvrouw ziet. Niets 
kan hen meer in de weg worden 
gelegd. Zij heeft er hard aan ge-
werkt om dit voor elkaar te krijgen. 
Ondanks haar ‘hoge’ leeftijd van 85 
jaar lacht het geluk haar toe.

Er zijn ongeveer dertig genodigden 
voor de bruiloft, waaronder al haar 
ex-schoondochters en haar geliefde 
ex-schoonzoon Francesco. Bijna al 
haar kinderen zijn aanwezig, alleen 
haar zoon Jacobo niet, de meest in-
telligente en kunstzinnige van het 
hele stel. Haar dochter Eugenia 
krijgt plotseling de dag voor het hu-
welijk waterpokken en moet worden 
opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 
wel een tegenvaller, maar het is niet 
anders. Alfonso wordt begeleid door 
Carmen Tello, de meest geliefde 
vriendin van Cayetana, getrouwd 
met een ex-stierenvechter. Zij bege-
leidt hem naar de deur van de kapel 
in het paleis, waar zij blijven wach-
ten op de bruid. Die komt, zoals 
het gebruik voorschrijft, veel te laat 
aan. De bruid wordt dan weer, zoals 
ook jaren geleden bij Jesús, als pe-
ter begeleid door haar oudste zoon 
Carlos. Duizenden Sevillianen kij-
ken toe hoe Cayetana en Alfonso na 

Sevilla, mei 2011
Cayetana de Alba en Alfonso Diez

bij de bruiloft van Carmen Solis Tello,
de dochter van Carmen Tello,

een hartsvriendin van Cayetana.
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tot man en vrouw te zijn verklaard, 
naar buiten komen. Een zigeuneror-
kestje speelt flamenco, en Cayetana 
gaat spontaan de flamenco dansen, 
hoewel haar jurk te nauw is om te 
kunnen dansen. Vrij als ze is, trekt 
ze dan ook spontaan haar rok op en 
doet haar schoenen uit. Het orkestje 
speelt met hartstocht en zij danst 
mee. Een bruiloft zo Sevilliaans als 
het maar zijn kan.
Haar japon, geen bruidsjapon maar 
wel een trouwjurk die past bij deze 
ceremonie, is zoals Cayetana zelf 
is. Dat zeggen ook de ontwerpers 
er van, Victorio en Lucchino. Hij 
is zoals zij haar zien, en zij was heel 
content met het ontwerp. Opvallend 
is dat het weer een japon is vol bloe-
men, jasmijn en rozen versierd met 
pareltjes.

Cayetana houdt heel veel van bloe-
men, haar slaapkamer is ook vol 
bloemen. Het behang is vol roze 
en rode rozen, de kast is ook in die 
trant versierd. De stoelen zijn in 
Biedermeier stijl met geborduurde 
roze en rode bloemen. Een bont 
geheel, waar duidelijk wordt dat 
Cayetana een geheel eigen manier 
van inrichten heeft en zich weinig 
aantrekt van interieurmode. Zo is 
ook haar trouwjapon, hij is helemaal 
in een stijl gemaakt door V&L die 
bij haar past.
Wat vooral opvalt zijn de sieraden 
die zij draagt bij haar bruiloft. Dat 
zijn de armband met briljanten 
die zij droeg op haar trouwerij met 
Jesús, het horloge dat zij kreeg van 
Luis en een trouwring die een replica 
is van de ring die zij kreeg van Jesús.
Alfonso heeft het de laatste jaren 
zwaar te verduren gehad met al die 
verdenkingen rondom zijn persoon. 
Maar hij heeft volgehouden omdat 

hij veel van haar houdt. Hij zegt: 
„Je ziet haar de leeftijd niet aan en 
bovendien is zij een onvoorspelbare 
vrouw, die mij iedere keer weer ver-
baasd doet staan.” Hij kon haar niet 
in de steek laten, hij hield té veel van 
haar, al jarenlang. Dat zij erg koket 
is en graag een beetje met mannen 
flirt bevreemdt hem niet. Hij heeft 
ook talloze vrouwen gehad als part-
ner al is hij niet met hen getrouwd. 
Cayetana zegt over hen beiden: „We 
zijn hetzelfde, en we begrijpen elkaar 
daarin.”

Een toekomst vol geluk
Zo gaan zij beiden na jaren van 

strijd een ander leven tegemoet, vol 
liefde en genegenheid. Cayetana en 
Alfonso zijn het symbool van twee 
geliefden die elkaar toch gevonden 
hebben, na veel moeite en verdriet. 
Het was niet gemakkelijk om te 
gaan trouwen, hindernis na hinder-
nis deed zich voor. De volharding 
van beiden heeft geleid tot een heel 

leuk menselijk resultaat, het samen-
zijn van twee geliefden. Hoewel de 
ware eenheid in dit menselijke be-
staan niet zal worden bereikt door 
hen, ziet het er naar uit dat Cayetana 
toch weer zal strijden voor de vereni-
ging waar ze zo naar verlangt en die 
ze altijd gestalte wil geven. Eigenlijk 
zoekt zij naar een eenheid die zij zou 
moeten zoeken in zichzelf, maar daar 
is zij nog niet aan toegekomen. Hoe 
het er ook uit moge zien, duidelijk 
is dat zowel Cayetana als Alfonso al-
lebei symbool zijn van het streven 

naar de menselijke eenheid in leven 
na leven.
Wat nu nog niet mogelijk is in het 
droombestaan, zal uiteindelijk toch 
een vorm moeten krijgen in een wer-
kelijkheid die nu nog niet ontsluierd 
is.

De duquesa de Alba met 
haar dochter
Eugenia Martinez de Irujo
in januari 2011 in Sevilla 
bij de  Cabalgata de Reyes 
Magos. Dat is een feeste-
lijke optocht ter gelegen-
heid van Driekoningen.
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Dier
van het
seizoen

Phasianus colchicus
Fazant

De fazant is een exoot, hij komt 
uit Georgië. Maar hij leeft in 

heel Europa met gemak in het wild, 
behalve in Noorwegen en Portugal.
De hen is overwegend bruin met 
wit, het mannetje heeft een kop met 
blauw, rood en wit.
Ook op de Pauwekroon leven deze 
fazanten, in de maand december zijn 
ze heel goed te zien als het heeft ge-
sneeuwd. Ze steken af tegen de wit-
heid van de struiken en de aarde.

Deze fazantenhen is aan het wande-
len op het ijs van de Zwanenvijver. 
Ze kijkt zoekend om zich heen om 
te zien of er wat te eten is.

Hoewel de fazantenhen nogal onop-
vallend lijkt heeft ze een heel inge-
nieus patroon van veren op haar li-
chaam geplooid zitten. Het lijkt heel 
opvallend als het van dichtbij wordt 
bekeken, maar tussen het struik-
gewas of dor blad is de hen niet te 
zien. Het bewuste wezen dat de ve-
derstructuren van de hen genetisch 
bepaalt heeft hier wel een staaltje 
van vernuft getoond. Als leien lijken 
de veren over elkaar te liggen in een 

ogenschijnlijk eenvoudig maar toch 
heel complex patroon van kleuren 
die tegelijkertijd gedekt en toch vro-
lijk en opvallend zijn.
De jonge kuikens zijn onopvallende 
kleine bruin met witte donsballetjes, 
haast identiek aan gevallen blad.
De bewustzijnskracht toont hier 
haar creativiteit ten volle. Om zo te 
zijn als de fazant, kleurrijk en sim-
pel, dat toont het ware kunstenaar-
schap van haar Maker.
Een sierraad gevat in een kleine, 
maar fiere gedaante die zich sierlijk 
beweegt als een bruine danseres op 
het ijs. Een winters maar warm ta-
fereel.
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De concrete kunst van
Hans Arp

De Elzasser kunstenaar Hans Arp heeft een 
droom, een droom van absoluutheid, een 

droom van een wereld die mooi is en zonnig, vol 
vrede en geluk. Hij bedenkt zich daartoe een wereld 
waar hij leeft en kunst maakt vanuit de natuur, zijn 
bron. De natuur is goed, de mens met zijn denken 
is slecht. De mens is hoogmoedig en ijdel. Een kun-
stenaarsleven dat geënt is op het verbeteren van de 
wereld. Hoe ziet zo’n leven eruit?

Hans Arp leefde van 1886 tot 1966. Hij was dich-
ter, schilder, maakte collages en beeldhouwde. 

Hij maakte twee wereldoorlogen mee en haatte de 
oorlog. Hij leefde vaak in Zwitserland, omdat hij in 
Frankrijk en Duitsland in die oorlogstijd gevaar liep 
te moeten dienen onder de Duitsers. In 1907 woonde 
hij aan het Vierwoudstrekenmeer, waar hij werd op-
genomen in een kring van kunstenaars. Hij kan geen 
inspiratie vinden vanuit zichzelf en zal zijn leven lang 
verkeren in kunstenaarsmilieus. Achtervolgd door 
oorlog en geweld droomt hij zich een wereld waarin 
oorlogen niet voorkomen. Hij heeft een grote hang 
naar het mooie, het absolute, en dat moet gevonden 
worden in de natuur.
Eigenaardig is dat Arp veel werk vernietigt als het hem 
niet bevalt. Hij doet dat als werken hem niet meer 
intrigeren. Het is dit vernietigende aspect in hem, de 
haat tegen alles wat hij niet wil, dat hem op oudere 
leeftijd noodlottig zal worden. Het is dan ook niet 
vreemd dat hij sterft aan een hartaanval, een teken 
van zijn harteloosheid, zijn haat tegenover anderen 
die niet doen en denken zoals hij.
Zijn vrouw Sophie Taeuber inspireerde hem mateloos. 
Na haar dood kwamen er dan ook geen nieuwe aspec-
ten meer in zijn kunstwerken. Zij stierf onverwacht 
aan koolmonoxidevergiftiging. Sommige kennissen 
uit haar nabije kring denken dat het zelfmoord was.

Zonder hoofd en handen
Rond 1911 begint Arp met een aantal andere kun-

stenaars abstract te werken. Figuren zonder hoofd en 
handen zijn favoriet bij hem.
Het geeft aan hoe Arp de dingen zelf wil bepalen, het 
denken ziet hij als ijdel, vol hoogmoedswaan, dat moet 
weg. De handen mogen er niet zijn, want alles moet als 
vanzelf, zonder denken, naar voren komen. De kunste-
naar moet ook anoniem zijn, zoals in de natuur ook al-
les anoniem is. Arp begint zich hevig te verzetten tegen 
de dingen zoals ze zijn. Hij wist met zijn denken alles 
uit wat hem niet bevalt. De natuur verheerlijkt hij, al-
les moet nieuw worden, niets mag gaan zoals vroegere 
kunstenaars iets verbeelden. Arp bewijst hiermee een 
behoorlijk denkhoofd te zijn, hij wil alles in de hand 
houden. Hij haat alles wat niet is zoals hij het wenst. De 
wereld is slecht, deze moet verbeterd worden vooral door 
zijn kunst.
Rond 1914 begint zijn idee sterk vorm te krijgen. De 
mens moet in de natuur de plek nemen die hem toe-
behoort. Arp deelt de mens in bij de dierenwereld, net 
zoals dat gebeurt in de taxonomie. Hij ziet de wereld 
als de werkplaats van de natuur waar de kunst ook een 
product van is, weliswaar vorm gegeven door mensen-

Tekst: kunstredactie 
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handen. Arp voelt zich een instrument, die vormgeeft 
aan dat wat de natuur ook naar voren wil brengen. Hij 
vergeet echter, dat hij een denkend wezen is, en dat hij 
dat denken nooit kan uitschakelen. Ook al is hij een 
dier, hij is wel een denkend dier. Daarom kan hij zijn 
theorie over deze dingen ook verzinnen. Arp is zo vol 
van hoogmoedswaan dat hij niet in de gaten heeft dat hij 
anderen verwijt wat hij zelf doet.
Hij weigert de wereld te accepteren zoals hij is, hij wil niet 
dat de mens de aarde domineert, hij maakt er een puin-
hoop van. Ditzelfde kan men van Arp zeggen, hij kent de 
evolutie niet en alles wat daarin beweegt. Daarom kent 
hij zijn plek ook niet, en probeert wanhopig zelf een plek 
te verzinnen waar hij zich goed voelt. Zijn lichaamsmassa 
weigert mee te gaan met het verloop van het evolutiege-
beuren, hij wil zelf de evolutie gaan bepalen. Bovendien 
kent hij de plannen van de Evolutiekracht niet, zij die 
alles is, bestuurt en laat gebeuren. Zo ligt hij in zijn leven 
altijd dwars, en als zijn werk hem niet bevalt, vernietigt 
hij het vol haatgevoelens.

Het droombeeld van het vredige leven
Arp droomt van een vredig leven, zonder 

oorlog en genieten van de natuur. In een wei-
land liggen waar het heel stil is en rustig. Er mag niets 
bewegen wat zijn droom verstoort. De natuur is zijn 
paradijs, daar kun je genieten van blauwe luchten, 
de zon, de sneeuw, de bergen en de wateren. 
Dan is hij ver weg van alle problemen van 
die hoogmoedswaanzinnige mensen met 
hun idiote ideeën. Hij leeft in een be-
wustzijnsillusie die alleen het hogere wil, 
het absolute. In die illusoire toestand 
ontmoet Arp in 1915 zijn latere vrouw 
Sophie Taeuber. Het klikt meteen tussen 
hem en haar. Ze studeert dans naast haar an-
dere bezigheden in de kunst. Zo ontstaat er een sa-
menspel waarin ze elkaar stimuleren en beïnvloeden 
en samen één kunstwerk maken, waarin niet duidelijk 
is wat door wie is gemaakt. Ze proberen allerlei 
nieuwe materialen om hun expressie te 
kunnen verbeelden, waaronder collages 
en tapijten, borduursels, et cetera.

Het kunstwerk Amphora uit 1917 beeldt 
iets uit van de relatie tussen Arp en 
Sophie: zij zijn als twee bekers, die precies 

op elkaar passen en daarmee het kwaad van de wereld 
buitensluiten. Als twee helften van een appel sluiten zij 
precies op elkaar aan en bouwen zij aan een wereld van 
henzelf, waar in feite niemand bij kan komen. Sophie 
is Arp’s droomvrouw van de vrede in zijn bewustzijnsil-
lusie. Zij heeft een hang naar absolute dingen, zij wil 
weg uit de verschrikkingen van het gewone leven. Hij 
adoreert haar om die ideeën in zijn blinde waan. Zij is 
zijn inspirator, zijn klankbord, zijn metgezel, zijn geest-
verwante, zijn geliefde, zijn alles.
In het gedicht ‘Tweeklank’ van Arps hand, klinkt iets 
door van wat voor een vrouw Sophie is in de ogen van 
Arp. Hij vertelt daar dat zij sprookjes vertelde aan haar 
stoeltje, de bloemen in haar tuin een naam gaf, en dat als 
ze nadacht droomde over de sterren en proostte op het 
oude stoeltje met te korte poten en een te hoge leuning. 
Hij adoreerde haar omdat hij haar zijn tedere geliefde 
vond die voor hem de vrede was waar hij zo naar zocht, 
het hogere bewustzijn waarin hij wilde leven.

Sophie is lief, zij is heel lief, zij is de tedere vrouw 
die altijd lief is en daardoor anderen tiranni-
seert met haar liefheid. Hij is lief, hij is heel 
lief, en zo tiranniseren zij elkaar met hun 

liefheid.
Samen bouwen zij een muur om hun waanparadijs. 
Daar mag niemand aankomen of binnentreden, 
daar is hun veilige haven voor de om hen heen 

woedende oorlog. Hun denken geeft de 
waan waarin zij leven vorm. Zij dromen 

van onbestaande dingen in een onbe-
staande wereld. Een heel lieve man en 
een heel lieve tedere vrouw levend in 
een vredesillusie terwijl het oorlog is 

in heel Europa. Twee mistige figuren, 
die het leven niet aankunnen en daarom 

maar een waanbeeld vormen over hoe zij 
het leven willen manipuleren. Zij zijn pacifisten die 
denken dat zij door in een wit bed te liggen, de vre-
de kunnen bereiken. Zij zijn onkundig van het feit, 

dat het een kwestie is van verandering van 
de elektronen van de lichaamsmaterie.

De Amphora verbeeldt dit heel 
mooi, een gesloten systeem waarin 

twee mensen aan elkaar zijn geplakt, zij 
kunnen niet zonder elkaar, zij zijn totaal 
afhankelijk van elkaar.

Amphora - 1917
(samen met Sophie Taeuber)
geverfd hout, hoogte 30 cm

Foundation Arp, Clamart (Fr.)
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‘ Overturned Blue Shoe with two heels under a black vault’, 1925
(Omkantelende blauwe schoen met twee hielen onder een zwart gewelf )

Arp maakte dit soort houtsnijwerken vanaf 1914 en bleef 
dit ook doen gedurende zijn hele leven. Dit is het eerste 
houtsnijwerk dat bekendheid heeft gekregen. Het is olie-
geverfd op hout. Hij maakte het in zijn Dada-periode. 
Dada is als naam gekozen voor deze beweging als een 
soort spot naar de mensheid toe, die Dadaïsten als infan-
tiel benoemen. Dada betekent in het Frans ‘speelgoed-
paardje’. Arp heeft een grote aversie tegen de traditionele 
en klassieke schilderkunst, zoals alle Dadaïsten is hij an-
ti-kunst. Daarmee is Dada in feite een zeer vernietigende 
kunstrichting. Arp moet niets hebben van olieverf op 
doek. Die soort schilderkunst is een uiting van zelfinge-
nomenheid en protserigheid van gevestigde kunstenaars. 
Hij wil nieuwe wegen inslaan door gebruik te maken van 
andere technieken en materialen. Dit is dan een poging 
daartoe.
Dit werk doet heel abstract aan, al mag dat niet worden 
gezegd van Arp. Het is in feite een geschilderd reliëf dat 
iets uitbeeldt van hoe hij dingen terugbrengt tot iets wat 
het niet meer is. De vallende schoen met twee hielen ziet 
hij als iets dat zich onder de realiteit af zou spelen: twee 
hielen van voeten die een eenheid zouden moeten vor-
men, maar daardoor juist omvallen. Het is de opzettelijk 
irreële voorstelling van zaken die het Dadaïsme zo voor-
staat in haar waandenkbeelden. In dit werk zet Arp zich 
af tegen de slechtheid van de wereld. De schoen met twee 
hielen trapt het gewelf weg, dat de zwartheid uitbeeldt 
van een wereld die slecht is en duister. Het draagt de 
aversie uit die Jean Arp heeft tegen voorin genomenheid, 
arrogantie, ijdelheid van het menselijke denken. Hij 
heeft niet in de gaten dat hij zichzelf daarmee boven alles 
stelt en ook heel arrogant en hatend is naar de mensheid 
en het menselijke denken toe. Dit vernietigende aspect is 
eenterugkerend thema in zijn werken.

‘Fruit of a hand’, 1927-1928  ▲
Prachtige blauwen maken dit kunstwerk van 

55x88x20 cm heel aantrekkelijk om te bekijken. ‘Vrucht 
van een hand’ is de titel. Deze hand zou dus vruchten 
moeten voortbrengen die voor Jean Arp moeten voldoen 
aan zijn zicht op kunst: ontsproten aan de natuur en ver-
volgens omhoog rijzend uit zijn onderbewuste lichaam. 
Het kunstwerk kan dan zonder dat er denken aan te pas 
komt voltooid worden. Arp probeert hier uit te beelden 
hoe een hand door geen enkele sturing vanuit het men-
taal toch een kunstwerk voorbrengt. De redenering van 
Arp doet heel gezocht aan, maar het Surrealisme waar 
hij zich in die tijd toe voelde aangetrokken was ook heel 
bedacht en gezocht. Arp vond er veel in terug van zijn 
Dada-ideeën. Hij maakte nu alles volgens toeval en au-
tomatisme. Bij zijn collages scheurde hij wat papier en 
wierp ze op de grond. Vervolgens lijmde hij alles vast zo-
als het was gevallen. Zo deed hij ook bij zijn gedichten, 
hij knipte allerlei stukjes regels uit die hij op de grond 
gooide. Daar maakte hij dan een gedicht van.
Dit is natuurlijk niet toevallig of automatisch, want hij 
zoekt wel geschriften uit die hij knipt en ook kleuren 
voor collages zijn uitgezocht.
‘Fruit of a hand’ lijkt dus wel uit het automatisme en het 
toeval te zijn geboren en een symbool daarvan te zijn, 
maar in feite is het heel gekunsteld werk. Ook om als 
mens weer terug te willen naar de natuur, een dier te 
willen zijn, kan alleen vanuit een heel gestoord denken 
voortkomen.
Desalniettemin blijft dit kunstwerk heel mooi van kleur, 
maar het verveelt snel omdat er geen dynamiek in zit. 
Het is heel doods in zijn structuur, een product van een 
kunstmatig bedacht thema.
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Sculpture to be Lost in the Forest, 1932
 Drie objecten in brons: 9x22,2x15,4 cm, 6x12x10 
cm, 6,5x5,5x9,3 cm

In de dertiger jaren gaat Arp zich sterk richten op de 
meer concrete beeldhouwkunst.
Hij laat zijn lichaam zijn gang gaan en er ontstaat wat 
er ontstaat. Alles heeft met toeval te maken. Hij heeft 
daarbij wel weer de natuur nodig, het komt helemaal 
niet uit zijn lichaam. Arp is van mening dat hij door op 
deze manier te werken, nagenoeg zonder menselijke in-
terventie, dichter bij de natuur staat. Met zijn denken is 
hij vergroeid, zodat hij het niet meer herkent als denken. 
Zelf ziet hij dat zo niet. Hij zegt hierover: „Ik sta mezelf 
toe geleid te worden door het werk dat in het proces is 
van geboren te worden, ik heb er vertrouwen in. Ik denk 
er niet over. De vormen verschijnen plezierig of vreemd, 
vijandig, onverklaarbaar, stil of slaperig. Ze zijn geboren 
vanuit zichzelf. Ik beweeg enkel mijn handen.”
‘Sculpture to be Lost in the Forest’ is een biomorfisch 
beeldhouwwerk, waarin dit alles tot uitdrukking wordt 
gebracht. Het is een kunstmatig automatisch proces, dat 
echter wel een mooi beeld oplevert, glad van structuur. 
De ronde vormen stellen knoppen voor, natuurlijke ele-
menten waar Jean Arp mee wilde samenvloeien. Hij laat 
zijn gedachten in het beeld gestalte krijgen. Zo drukt de 
vorm dan zowel iets van de natuur als van de kunstenaar 
uit. Het bos was een thema waar hij altijd mee werkte. 
Hij zag het als een symbool van de natuur die door de 
mens werd verwoest. Hij vocht daartegen en hoopt door 
zijn werk mensen zo ver te krijgen dat ze oog kregen voor 
de natuur en hun plaats daarin. De titel is niet letterlijk 
bedoeld, wel in de zin dat het kunstwerk verloren kan 
staan in een bos, afgezonderd van alles. Zijn eigen afzon-
dering van de rest van de mensheid waar hij boven staat, 
is hier direct in te herkennen. In dit werk boeit vooral de 
kleur en de gladheid van het ontwerp. 

Animal conscious of Its Beauty (1957)

Dat is ook bij ‘Animal conscious of Its Beauty’ het ge-
val, waarin het waakinstinct van dit dierlijk lichaam heel 
sterk naar voren wordt gebracht. Het straalt de waak-
zaamheid van een stokstaartje, Suricata suricatta, uit. Dit 
bronzen beeldje van 51x80x38,5 cm bevat de levendig-
heid van het leven zelf. Het is zijn eigen onderbewuste 
dierlijke waakzaamheid die hij uitbeeldt, hij wantrouwt 
het leven en de mensheid, zijn vertrouwen ligt alleen in 
de natuur.
Dit werk verbeeldt heel leuk hoe Arp het kunstwerk ziet 
als een vrucht die in de mens groeit zoals bij een plant. 
Het is minder bedacht, maar komt voort uit zijn eigen 
levensinstelling, zonder dat hij zich dat bewust was.

Feuille se reposant, 1959
Hans Arp heeft heel veel bladeren uitgebeeld, even-

als de navel. Voor hem zijn dit weer de thema’s die men-
sen moeten leren zich niet af te wenden van de natuur 
maar er als een geheel in te leven en te werken. ‘Rustend 
blad’ geeft weer hoe Arp rust zoekt en het nooit vindt. 
De oorlog zorgt dat hij altijd op de vlucht is, altijd weer 
moet hij weg van de plaatsen waar hij net zijn rust heeft 
gevonden. De rustende bladeren zijn dan ook een leven-
dige uitdrukking van zijn bestaanstoestand. Altijd zoekt 
hij het mooie, het goede, nooit is het ergens te vinden. 
Altijd wordt hij geconfronteerd met een ruwe, harde we-
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reld om zich heen die hij 
niet wil.
Zijn beelden uit deze 
tijd noemt hij ‘concreet’. 
Arp vertelt daarover: „We 
wensen de natuur niet te 
kopiëren. We willen niet 

reproduceren, we willen 
pro duceren. We willen produceren zoals een plant een 
vrucht produceert en zichzelf niet reproduceert. We wil-
len direct produceren en zonder overdenking. Omdat er 
geen enkel spoor van abstractie is in deze kunst, noemen 
we het concrete kunst.”

De beelden worden gemaakt van hout, steen, metaal of 
gips. Wat opvalt is de enorme gepolijste oppervlakten. 
Het zegt iets over de manier waarop Arp tegen het le-
ven kijkt. Het lelijke, het scherpe, de oorlog, het ruwe 
moet worden gladgestreken, alles moet zacht zijn, rond, 
vloeiend. Vaak zijn de vormen helemaal rond of ovaal of 
afgerond, of ze hebben juist een scherpe, venijnige, ha-
telijke hoek. Ondanks het feit dat ze mooi gepolijst zijn 
doen ze heel kunstmatig en verwrongen en eenvormig 
aan. Ze zijn eigenlijk niet concreet, ze vertellen van de 
kunstmatige droomwereld waar hij naar verlangt en die 
hij niet kan vinden.
De vele bladeren vertellen daarover, ze verbeelden zijn 
zucht naar de natuur, de rust, weg willen van de boze 
wereld. Hij zoekt een paradijs, hij vindt alleen oorlog. 
Hoe mooi ook gemaakt, al zijn sculpturen getuigen van 
een verlangen dat nooit kan worden waargemaakt. Want 
de enige verandering ligt in de mogelijkheid om de elek-
tronen van het lichaam in verandering te laten brengen. 
Daar is Arp natuurlijk niet mee bezig, in zijn tijd was dat 
al helemaal geen gemeengoed.

Demeter, 1961

Demeter is vanouds het symbool van vruchtbaarheid. 
Ook hier is Arp weer helemaal gericht op de natuur die 
iets moet voortbrengen in hem. In dit beeld komt alles 
samen wat hij gezocht heeft in zijn leven: schoonheid en 
goedheid, vrede en vruchtbaarheid, lieflijkheid en teder-
heid, alles gevat in ronde vormen waarin hij zijn liefde 
uit voor zijn geliefde vredesdroomvrouw Sophie maar 
ook voor zijn tweede vrouw, Marguerita Hagenbach, 
waarmee hij in 1959 was getrouwd. Al zijn verlangen 
naar deze nog niet bereikte dromen brengt hij tot uit-
drukking in dit beeld, dat een heel getrouwe weergave 
geeft van alles wat hij zocht in zijn leven maar niet vond. 
Hier is vooral het biomorfisme met zijn ronde en nier-
achtige vormen sterk te vinden.

In deze Demeter zijn alle bestaansvormen waarin hij 
leeft terug te vinden. Hij beeldt zijn typische illusoire 
droomwereld uit in dit beeld, eigenlijk een waanwereld 
die past in alles wat met bestaan, pacifisme en droom-
vrouwen te maken heeft, de wereld vol schoonheid en 
absolute liefde, die niet bestaat op aarde. De wereld van 
Jean Arp is een niet bestaande droom, een onwerkelijke 
werkelijkheid.
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Goldflammendes Rad, 1962
Dit is een goudvlammende bol die uitkijkt op de 

berg Monte Verità in Tocino, Zwitserland.
Op Monte Verità leefde een groep mensen onder leiding 
van de Zwitserse theosoof Alfredo Pioda, die terug wilde 
keren naar de natuur, vanwege de enorme industriali-
satie van Europa. Zij geloofden in naturisme, spiritua-
lisme, vegetarisme. Dit sprak Arp zo aan, dat hij deze bol 
maakte die een uitkijk gaf op deze gemeenschap. Veel 
bekende kunstenaars, waaronder Arp zelf, maakten re-
gelmatig deel uit van deze groep, waar ze hun vrijheids-
idealen konden botvieren, zoals Thomas Mann, André 
Gide, Isadora Duncan, Herman Hesse en anderen. Het 
waren de wereldverbeteraars die daar hun eigen wereldje 
maakten, een wereldje waar Arp ook naar hunkerde.
Uit dit beeld spreekt het verlangen van Arp naar een be-
tere wereld zonder oorlog, honger en ongeluk, waarbij de 
natuur het grootste aanspreekpunt is in de mens.
Deze prachtige ellipsvormige bol staat heel mooi in het 
landschap. Het doorkijkje levert als het ware de foto op 
van het leven zoals Jean het zich had gedroomd. Een 
leven vol mooie landschappen, transparante bergen, de 
natuur, en daarin het vlammende lichaam dat groeit en 
bloeit in de zon, waar de vrede uit voortkomt en het stro-
mende water. Dat betekent voor hem een revolutie voor 
de aarde, die kan plaatsvinden als je daarop focust, zoals 
hij dat deed.
Vanuit de lilaca gezien is het een fysiek lichaam, dat hul-
peloos en kapot wacht op het Vuur van de transformatie 
dat nog niet in werking kan zijn. Het denken van Arp 
belemmert deze vooruitgang tot in het oneindige.

De tegenpool van het mooie laat hij zien in Agressive 
Fruit, uit 1965, waarbij de scherpten en punten naast 
de rondingen en de ovalen zijn neergezet. Een voorbeeld 
van de liefheid van de bewustzijnsillusie waarin Arp leeft, 
die slechts vol zit met agressie, haat en oorlogsstokerij.

De dood van Sophie Taeuber
Vanaf 1940 wijdt Arp zich bovenal aan de beeld-

houwkunst. Hij maakt veelvuldig meer exemplaren van 
zijn beeldhouwwerken. Hij giet ze bijvoorbeeld in brons 
of maakt ze van andere materialen. Soms vergroot hij 
zijn werken ook uit, zodat ze meer passen op een pu-
blieke plek. Hij maakt ook series, waarbij de sculpturen 
op elkaar lijken, zoals te zien bij de bladersculpturen.

De weerzin en het afzetten tegen alles wat mensen zeg-
gen tekenen Arp heel sterk. Hij staat geen vrije menings-
uiting toe, alles moet door hem en door hem alleen wor-
den gedirigeerd. Hij verbetert de wereld, dus hij moet 
de touwtjes in handen hebben bij alles. Hij is een enorm 
dwangmatig, dictatoriaal mens, met daarbij een hang 
naar het lieve en mooie. Dat mooie houdt ook zijn pa-
cifistische ideeën in. Hij is daardoor iemand die vol bit-
terheid is over datgene wat hij steeds maar niet bereikt. 
Want de wereld blijft in oorlog, de tweede wereldoorlog 
is al geboren aan het worden. Arp en zijn vrouw, die zo 
voor de vrede zijn, worden achtervolgd door oorlog, hun 
leven lang. Zij kunnen die oorlog ook niet ontvluchten, 
want de oorlog zit in hun lichaamsmaterie ingebakken. 
Dat blijkt uit hun verzet tegen van alles en nog wat: te-
gen traditionele kunstvormen, tegen mensen zoals ze 
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zijn, tegen de natuur en vooral, tegen de werkelijkheid 
en hoe ze zelf zijn.

In 1943 overlijdt Sophie aan een koolmonoxidevergif-
tiging veroorzaakt door een kolenkachel. Hun kennis-
sen praten over zelfmoord, maar dat is nooit bewezen. 
Sophie kon haar droomwereld vol schoonheid, rust, 
vrede en geluk steeds niet waar maken. Zij maakte haar 
eigen vredesparadijs vol tederheid, maar zij beiden zagen 
om zich heen niets van dit alles.
Arp is letterlijk verscheurd door Sophie’s dood. Om het 
verlies te verwerken verblijft hij enkele weken in een 
Dominicaans klooster. Hij maakt geen nieuwe sculptu-
ren en pas na jaren hervindt hij een balans in zijn leven. 
Sophie had in feite veel meer innovatieve ideeën over 
kunst dan Arp. Haar werken zijn ook zachter, meer ver-
fijnd van stijl en kleur. Zij wordt ook beschouwd als een 
van de meest innovatieve kunstenaressen van het begin 
van de 20e eeuw.

Pas in 1946 keert Arp terug naar Parijs, naar het huis in 
Meudon. Hij heeft wel een nieuwe levensgezel gevon-
den in Marguerite Hagenbach, een oude vriendin, die 
zijn werk verzamelt. Zij woont echter in Basel, waar Arp 
voortaan zijn tweede thuis zal vinden. Ze trouwen in 
1959 en gaan dan in Locarno wonen. Marguerite wordt 
de levensgezel van Arp, maar Sophie blijft voor hem 
nummer één.
Het huis in Meudon wordt nu een plaats waar zowel 
werken van Jean als van Sophie worden tentoongesteld.

Bezeten van vernietiging
Arp persisteert in het tonen van Sophie’s kunst-

werken als hij zelf exposeert, hij conserveert haar werken 
en maakt hen bekend, hij maakt nieuwe kunstwerken 
van in stukken gescheurde werken van Sophie toege-
voegd aan de zijne, waardoor er in Arps beleving toch 
een gezamenlijk kunstwerk ontstaat, een ‘duo’, zoals hij 
het noemt. Zijn vernietigende acties beginnen hier heel 
sterk naar voren te treden. Hij hunkert naar een eenwor-
ding die er bij mensen nooit kan zijn en probeert dat te 
bewerkstelligen door kunstwerken te vernietigen en er 
vervolgens een rommeltje van te maken. Want de kunst-
werken van Sophie zijn niet te combineren met de zijne. 
Hij doet weer iets met zijn hersens wat helemaal niet kan 
en ook niet reëel is.
Op 7 juni 1966 krijgt Arp een hartaanval en overlijdt. 
Hij heeft geleefd zonder gevoel en emotie, alleen vanuit 
zijn verstand. Het uiterlijke teken daarvan is dat zijn hart 
het begeeft, zijn stenen hart dat altijd overspoeld wordt 
door denken en dat alles haatte wat niet was zoals hij 
het had bedacht. Hij wordt begraven op de begraafplaats 
van Locarno, waar hij sinds 1959 woont met zijn tweede 
vrouw. Op zijn begraafplaats staat een beeldhouwwerk 
van hemzelf, Star. De ster, het symbool van de hoop, 
hoop op een beter leven zonder oorlog. Hij wilde de we-
reld bekeren en mensen dwingen te veranderen. Het is 
hem niet gelukt. Geen wonder, want veranderen is geen 
kwestie van denken. Veranderen is een materiële kwes-
tie, een kwestie van vervolmaking van elektronen en 
atomen. Dat kan niet veranderd worden door alleen te 
denken dat dit moet. Arp was tezamen met zijn vrouw 
een ongelukkig mens, die het leven niet nam zoals het 
was. De ster is een symbool van een droom die nooit 
werkelijkheid kón worden, omdat iets wat niet bestaat 
niet tot werkelijkheid kán komen.

Sophie Taeuber
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Auteur Elisabeth Gilbert
Uitgeverij- Cargo, De Bezige Bij, Amsterdam

Eten, bidden, beminnen
Een zoektocht van een vrouw in Italië, India en Indonesië

Uiterlijk
Het boek is in 2006 uitgegeven bij Cargo, 

Amsterdam. Het beleeft in 2009, na drie jaar, al een 23e 
druk. De Engelse versie met de oorspronkelijke titel ‘Eat, 
pray, love - one woman search for everything across Italy, 
India and Indonesia’, kwam in 2006 uit bij Bloomsbury 
in London. Het boek is tamelijk populair en stond in 
2010 al 199 weken op de ‘New York Times bestsellers 
list’ en het is inmiddels ook verfilmd.

Het gaat om een dik boek van 477 pagina’s met moge-
lijkheid voor notities. Op de stevige omslag in de kleuren 
oranje-abrikoos en geel-wit , zijn vaag vormen van bloe-
men te onderscheiden. Verder valt een kleine gele vlin-
der op, en een jala mapa, een Indiase kralenketting.  Op 
de achterkant van de omslag is een foto van de schrijf-
ster te zien, een blonde vrouw van ongeveer veertig jaar. 
Bovenaan staat een aanbeveling van Oprah Winfrey: 
‘Een boek om aan al je vriendinnen cadeau te geven!’

Schrijftrant
Het boek is autobiografisch van stijl. In het begin 

is het even wennen aan de schrijfstijl, die chaotisch over-
komt. Dat komt met name doordat de hoofdpersoon 
met zichzelf spreekt en met God. Het is niet duidelijkof 
ze nu met zichzelf praat of met God. Deze chaotische 
schrijfstijl is tekenend voor de schrijfster, die dus zelf 
de hoofdpersoon in het boek is. Zij is een eigengereide, 
nogal arrogante figuur die wel weet hoe dingen in elkaar 
zitten, ook al doet ze alsof dat niet zo is.
De schrijfster heeft wel een ontwapenende zelfspot, die 
beslist bijdraagt aan het succes van dit boek. Met die 
zelfspot weet zij haar problemen te relativeren en is haar 
schrijfstijl niet zwaar of somber, maar eerder humoris-

tisch. Toch vervalt ze vaak in langdradige, saaie lappen 
tekst met veel herhalingen en zelfbeklag.

De opbouw van het verhaal
Het boek is opgebouwd uit 108 verhaaltjes. Deze 

opbouw is geïnspireerd door de kralenkettingen die 
mensen in India om hun nek dragen, de japa mala’s. 
Deze bestaan namelijk uit 108 kralen. De 108 verhalen 
zijn weer gesplitst in drie delen: de zoektocht naar ge-
not in Italië, de zoektocht naar spiritualiteit in India en 
de zoektocht naar balans in Indonesië. Dit zijn de drie 
landen die de schrijfster bezoekt in haar jaar van zelfon-
derzoek, omdat zij van mening is dat deze landen haar 
kunnen bieden waarnaar zij op zoek is. De 109e kraal is 
haar eigen ontdekking.

Korte inhoud
Liz, de hoofdpersoon, is een jonge vrouw van der-

tig. Zij is niet gelukkig in haar huwelijk. Dat komt vooral 
omdat ze geen kinderen wil en dit verborgen houdt voor 
haar man. Verder hebben ze alles wat hun hartje begeert. 
Ogenschijnlijk lijkt het hen voor de wind te gaan.
Door haar zwijgen over haar paniek als ze aan kinderen 
krijgen denkt, wordt het huwelijk totaal ontwricht. Ze 
praat niet met haar man, maar in haar wanhoop praat ze 
wel met God. Dit mag niet baten, want uiteindelijk is de 
scheiding in zicht. Haar man begrijpt er natuurlijk niets 
van en verzet zich met hand en tand tegen dit alles.
Zo is duidelijk te zien hoe mensen het voor zichzelf en 
anderen liefst zo moeilijk mogelijk maken, want wat is er 
gemakkelijker om gewoon te bespreken wat er is?
Het zegt iets over de keiharde hoofdpersoon, die er blijk-
baar plezier in heeft om anderen het leven goed zuur te 
maken en nogal achterbaks tewerk gaat in verband met 
haar man. Ook met een volgende relatie wil het niet luk-

Tekst: wetenschappelijke bibliotheek
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ken. Door haar egocen-
trisme en door almaar 
in het middelpunt 
van de belangstelling 
te willen staan, roept 
zij het ongeluk over 
zichzelf en iedereen af. 
Liz kan dit allemaal 
niet aan en verzint een 
plan. Ze gaat op reis, 
weg uit de ellende, op 
zoek naar iets anders.

De zoektocht 
naar genot

Het eerste deel van 
haar reis speelt zich af 
in Rome. Liz is alleen 
en voelt zich depressief. 
Dat is niet zo vreemd 
als iemand altijd de 
aandacht op zich probeert te vestigen, eerst door geen 
kinderen te willen en daarover te zwijgen, dan door op 
reis te gaan met zogezegd edele doelen. Hieruit blijkt dat 
een mens toch graag als heel goed wil worden gezien. 
Bij Liz is het niet anders. Ook in Rome zoekt Liz weer 
contact met God, wie dat ook moge zijn. Dat komt niet 
zo uit de verf. Het lijkt erop dat Liz haar gedachten voor 
God aanziet. Ze heeft daardoor eigenlijk een soort privé-
therapie voor zichzelf bedacht die wel werkt in haar bele-
ving. Het is interessant om kennis te nemen van iemand, 
die van alles bedenkt en fantaseert en daarmee toch wat 
duidelijkheid aanbrengt in haar leven. Ze is op een nogal 
psychologische manier met dingen bezig en neemt het 
er goed van.

De zoektocht naar 
spiritualiteit

Het tweede gedeelte van 
de reisbeschrijving vangt 
aan in Bombay waar ze 
naar een ashram gaat. Ze 
voelt zich daar opgesloten 
net als in haar huwelijk.
Ze gaat mediteren en 
neemt een baantje waarbij 
ze toeristen rondleidt in 
tempels. Ze hoort van de 
Upanishads en is daardoor 
geboeid. Liz zoekt naar 
spiritualiteit, maar ze weet 
niet wat dat is. Er wordt in 
het boek ook niets verteld 
wat spiritualiteit zou kun-
nen zijn. Ze heeft iemand 
nodig en God moet nu 
altijd bij haar zijn. Dat 

wordt een dwingende eis.
Liz vindt zelf dat ze veel heeft geleerd, maar eigenlijk 
heeft het niet veel om het lijf, want ze heeft niets ontdekt 
over haar dwingende en eisende lichaamsmaterie. Ze is 
ook niet bij zichzelf aangekomen en wie God is blijft 
onduidelijk.

Als ze vier maanden in India is geweest vertrekt Liz naar 
het volgende land. Ze heeft het idee dat ze van alles heeft 
geleerd. Ze verbaast zich over alles wat ze eerst niet be-
greep en nu wél. Zij zegt God te ervaren als de hoogste 
liefde. In het contact met God ontdekt zij de spiritua-
liteit, waarvan de lezer niet te weten komt wat dat dan 
wel is.
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De zoektocht naar balans
Liz komt in Indonesië aan en 

zoekt de Balinese medicijnman weer op, 
die zij heeft leren kennen toen zij een keer voor haar 
werk op Bali was voor een yoga-vakantie.
Op Bali ontmoet ze weer een man. Nu een wat oudere  
en aantrekkelijke Braziliaan. Liz wil hier eigenlijk niets 
meer aanvangen, ze wil haar evenwicht niet verliezen wat 
ze net met veel moeite heeft verworven. Liz is dus ie-
mand die alles zelf beslist en naar haar hand wil zetten. 
Alles moet gaan zoals zij het wil.
Maar ze heeft echter geen beheersing over haar seksuele 
impulsen, die bij deze man heel sterk naar voren komen. 
Zij wil altijd over mannen heersen, ook nu. Als zij doen 
wat zij wil, dan kan er iets, maar anders zal het niet luk-
ken.
Deze man is echter een heel andere man dan ze tot nu 
toe heeft gekend. Hij trekt haar seksueel zo sterk aan dat 
ze wel voor hem moet zwichten. Hij weet haar goed te 
manipuleren met zijn charmes. Bovendien reageert hij 
volwassen en met humor op haar. Dat zorgt dat zij in 
hem een veilige haven kan vinden waarin zij hem ma-
nipuleert en hij haar. Dat trekt haar uiteindelijk over de 
streep.
In haar zoektocht naar zichzelf vindt zij uiteindelijk deze 
man, met wie zij een leven op gaat bouwen. De 109e 

kraal.

Conclusie
Dat dit boek zo veel lezers heeft zegt veel over dat 

mensen toch zoeken naar iets in hun leven waar ze hou-
vast aan hebben. De schrijfster heeft dat gevonden in 
een man en een kind, in huisje, boompje en beestje. Zij 
vertelt wel wat haar allemaal beweegt, maar het blijft 
vaag. Niemand kan doen wat zij doet, dat is iets zoals 

het bij haar past. Daar blijft het boek voor de lezer dus 
een droom die nooit werkelijkheid zal worden.
Liz blijft in haar ego ronddolen en van spiritualiteit is 
nergens sprake. Wel van een levendig mentale gedachte-
wereld van een vrouw die heel erg op zichzelf is gericht 
en het daar dan ook steeds over heeft.
Haar zoektocht naar iets diepers en spiritueels is dus niet 
geslaagd. Ze heeft dat niet gevonden, ook al vindt ze zelf 
van wel. De werkelijkheid is, dat er niets in haar atoom-
structuur is veranderd, dus kan er slechts een inzicht zijn 
in haar chaotische manier van leven die uiteindelijk re-
sulteert in een man, die haar het geluk moet geven.
Later blijkt in een tv-interview dat zij met deze man ge-
lukkig is getrouwd en zij zelfs een kind met hem wilde 
hebben. Wat seksuele aantrekkingskracht al niet kan 
doen!

Hoewel het boek zeker veel mensen zal aanspreken is 
het eigenlijk een broodzak zonder brood. Dit soort be-
levenissen van mensen zijn al heel veel opgeschreven in 
boeken. Iedere keer weer komt er een nieuwe generatie 
die dit weer zal slikken als spiritueel en nieuw. Er is sinds 
de provobeweging en de flowerpower echter nog steeds 
geen werkelijke verandering geboekt in de mens en de 
mensheid. Toch zou dit boek voor de kritische lezer een 
vraag kunnen oproepen over het leven en waar het voor 
dient. Want het kan toch niet zo zijn dat een mens al-
leen is geboren om een schijnbestaan te leven zoals deze 
vrouw, zogenaamd gelukkig te worden en dan dood te 
gaan?
Waar heeft het dan voor gediend? Waarvoor leeft de 
mens een leven op aarde?
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