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Gouden Zon

Een gouden zon werkt in de wereld
en zendt zijn energieën uit
van het ware woord,
het ware leven,
van het ware lichaam
op de klanken van de gouden fluit.

De donkere nacht waarin de mensheid leeft
vibreert van een teder, zoet geheim
waardoor de dingen anders worden
doortrokken van het ware Zijn.
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Het mentaal
en zijn vermogen
Tekst: Sunya de la Terra

H

et mentale principe
Als men kijkt wat het mentale principe waaronder
de mens leeft inhoudt, worden heel andere dingen ontdekt. Gek genoeg wordt dan duidelijk, dat het mentaal
er helemaal niet is om te denken. Want denkactiviteiten
lijken wel gewoon te zijn en behorend bij de hersenen,
het verstand, maar ze zijn het niet. Het mentaal is niet
ingericht en niet ontworpen om te denken.
Waar is het mentaal dan wel voor geschikt?
In de basis is het geschikt om te tellen, te sorteren en te
ordenen. Met die activiteiten kan het goed uit de voeten.
Uit dit gebeuren vloeit het logisch denken voort, want
logisch denken is niet meer dan ordenen.
Zo kunnen mensen meestal tellen, ze kunnen appels van
peren onderscheiden, deze sorteren, en ze kunnen ook
papieren ordenen in mappen en ze op datum leggen of
in andere volgorden.
In de grond is dit wat het mentaal goed kan.

I

n het dagelijkse leven zijn mensen
meestal bezig met hun mentaal dingen
te bedenken of te filosoferen over zaken.
In heel veel gevallen komt dat goed uit,
omdat mensen gewend zijn een bepaalde
logica te volgen die typerend is voor een
mentaal principe. Want mensen zijn
mentale wezens en dat is de reden waarom ze meestal aan het denken zijn. Over
van alles en nog wat. Maar is dat wel de
functie van het mentaal?

2

Als er onderzoeken worden gedaan blijkt in de lilaca
steeds weer, dat het mentaal nog lang niet bij iedereen
op het punt van tellen, sorteren en ordenen zijn mannetje staat. Als mensen, die niet gewend zijn dagelijks
post te sorteren, dit gaan doen, blijkt dat ze steeds weer
verkeerde post in de verkeerde brievenbus doen. Nu zal
men zich afvragen wat dit voor soort mensen zijn die dit
niet kunnen. Dat zijn echter heel gewone mensen, met
een goede opleiding, en vaak ook een studie die ze met
vrucht hebben afgelegd. Het zijn dus niet de eersten de
besten. In feite zijn ze hoog opgeleid. Toch kunnen ze
geen post sorteren op een manier die altijd goed is. Dan
weer is het goed, dan weer zitten er fouten in. Het wisselt
dus naar gelang de dag.
Dit zegt dat hun mentale vermogens nog niet ten volle
zijn ontwikkeld. Het mentaal kan veel meer in het ka-
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der van ordenen, maar het kan ook meer op het gebied
van logisch denken, van wetenschappelijk denken, tot
het overgaat in het bevrijde mentaal, het intuïtieve mentaal, het verlichte mentaal en het bovenmentaal. Deze
vier laatstgenoemde hogere manieren van denken zijn
meestal in het geheel nog niet ontwikkeld. En als er partiële ontwikkelingen zijn, zal men niet weten wat het
is en uit welke bron de dingen komen. Men benoemt
dit als gaven die iemand zou hebben, zoals paranormale
begaafdheid ook wordt genoemd. Het zijn echter geen
gaven. Deze mensen putten via een heel klein openingetje in het mentaal uit een bron waar meer te zien is
dan normaal. Het werkt soms niet en soms wel. Omdat
het mentaal deze feiten niet kan plaatsen, noemt het dit
gaven.

of psycholoog aan te pas komen. Die vertelt dan over
verschijnselen die zich voordoen in het ego, het oppervlaktelichaam dus, en hij denkt dat het daarmee klaar
is. De patiënt moet zich oefenen via gesprekken en toneelstukjes om een ander gedrag te gaan vertonen. Voor
even. Want na korte tijd is alles weer vergeten. Het mentaal onthoudt het niet. Het vindt het ook lastig. Het wil
niet steeds moeten denken aan alle regels waar het zich
aan moet houden van de psycholoog of psychiater. Het
wil liever terugvallen op oude patronen in het oppervlaktelichaam, die neergelegd zijn in de moleculen van
het lichaam. Dat is gemakkelijker en het vraagt weinig
denkwerk.
Zo moddert een mens voort met een lichaam dat nog
heel erg onbewust is, het bestaat uit opgesloten licht. Het
licht is niet te zien, er is alleen duisternis te zien. De elektronen zijn niet licht, de atomen zijn niet licht, ook de
moleculen en cellen zijn niet licht.
En dat, terwijl alles leeft in een evolutie van licht.
Wat zou daar over te ontdekken zijn?

W

Dat doet denken aan het sorteren van de post, dat gaat
soms wel, soms niet. Beide voorbeelden geven aan dat
het mentaal nog niet ten volle is ontwikkeld. De mentale materie, de hersenmaterie, is nog onbewust, en geeft
maar af en toe iets prijs van zijn mogelijkheden. Deze
mentale materie moet nog verder worden ontwikkeld.

at kan het mentaal?
Het mentaal is geen kenvermogen, zoals is gebleken. Het mentaal is in de grond een ordeningsprincipe.
Wat is dan de mogelijkheid voor een mens om dingen te
kennen? Wat is het kenvermogen wat er wel is maar dat
hij blijkbaar niet als zodanig gebruikt? Want hij gebruikt
zijn mentaal om dingen te kennen. Het mentaal is echter
niet daarop berekend. Het heeft het nogal eens mis, want
het kan veel dingen niet begrijpen. Het sorteert het dan
maar bij de hogere zaken, bij gebrek aan een beter alternatief. Maar veel zaken die het niet begrijpt zijn helemaal
niet van een hogere orde. Het mentaal sorteert dingen al
heel snel niet op de juiste wijze, omdat het ze niet kent.
Dan gooit het zaken maar in een potje ‘onbekend’ of
‘hoger’. Dat is natuurlijk geen juiste manier van klasseren. Daarmee maakt het mentaal een rommeltje van
veel dingen.

Zo leeft een mens zijn leven zonder zijn mogelijkheden allemaal te kennen. Dit is vooral te wijten aan het
feit, dat een mens zich weinig bekommert om zichzelf.
Meestal kent hij zichzelf niet, hij weet niet wie hij is, hij
kent zijn oppervlakte-ego heel oppervlakkig. Bij vlagen
dringt er iets door over wat hij doet en aanricht om zich
heen door op een bepaalde wijze te handelen. Soms doet
hij zijn omgeving leed aan, dan moet er een psychiater

Het gevolg is dat de wereld er dan ook heel rommelig
uitziet. Religies klasseert het mentaal bij ‘hoger’ omdat
het religie niet begrijpt. Het begrip ‘God’ is ook hoger,
terwijl het dat niet behoeft te zijn. Het mentaal heeft ook
de eigenaardigheid alles wat het niet kent op één hoop
te gooien. Dat wordt ook een vuilnisbelt waar niemand
meer uit wijs kan. En zo wordt het in de wereld steeds
rommeliger, omdat het mentaal steeds bezig is dingen
3
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te sorteren en ordenen die het niet kán sorteren en ordenen.
In zijn hoogmoed en arrogantie denkt het mentaal het
allemaal wel goed te hebben gedaan. Maar iemand die
goed kan sorteren, ordenen en tellen kan op het eerste
gezicht al zien dat het mentaal heeft geblunderd. Mensen
zelf willen dit meestal niet weten, ze vertrouwen op hun
mentale vermogens en geloven werkelijk dat het mentaal
alles kan.
Ook diegenen die de post niet konden sorteren geloven
dit niet. Post sorteren zou één van de eenvoudigste dingen zijn, die toch iedereen moet kunnen. Onderzoek
wijst echter uit, dat dit niet zo is, er wordt niet altijd
goed post gesorteerd. Dit doet ongeloofwaardig aan,
maar uiteindelijk moet men wel erkennen dat de post
niet goed is gesorteerd, door ook meteen de resultaten
te laten zien.

Medische wetenschap en fysica zitten tegen een plafond
aan te hikken. Voorbeelden daarvan zijn de financiële
crisis, het milieu, kwesties van oorlog en vrede en terreur, de onduidelijkheid over de snaartheorie en noem
maar op. Hieruit blijkt heel duidelijk dat de problemen
boven het menselijk verstand uit aan het groeien zijn.
Er kunnen ternauwernood adequate oplossingen worden
gevonden. Het ene gat wordt dichtgestopt, ernaast ontstaat al weer een ander. Eigenlijk is er alleen maar één
groot gat te stoppen. Maar daartoe reiken de middelen
niet meer. Het word té kolossaal, té groot. Men zit met
de handen in het haar en wil dit niet erkennen. Het is als
een oude sok die helemaal is versleten en die men steeds
opnieuw toch nog probeert te repareren.
Uit alles blijkt dat het mentaal er een rommeltje van
maakt. Het kan zaken ook niet meer overzien, alles
wordt té ingewikkeld, té allesomvattend. Het mentaal

De bekende leesplank ‘aap, noot, mies’ in de uitgave van 1931. Een voorbeeld van ordening in dit geval als leermiddel voor het leren lezen.
© Noordhoff Uitgevers, Groningen | Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam

Problemen kan het mentaal slecht beoordelen. Het
zoekt altijd lapmiddelen om problemen te lijf te gaan.
Want het mentaal voelt heel goed, dat de problemen,
zeker in de huidige tijd, de pan uitrijzen en niemand
weet er een behoorlijke oplossing voor. De politiek om
maar een voorbeeld te noemen, doet daarom maar wat
en probeert de mensheid wijs te maken dat er heel wat
gebeurt. Bedrijven rommelen maar wat aan. De sociale zorg weet niet meer waar ze voor moet gaan staan.
4

draait er zelfs van door. De vraag rijst: waarmee kunnen
mensen dan de dingen kennen als het mentaal daar niet
geschikt voor is?

W

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

W

at verstaat het mentaal onder de psyche?
Voor het goede begrip moet worden verteld,
dat het mentaal het ook wel over de psyche heeft van
iemand. Maar aangezien het mentaal niets kent in wat
het is, weet het ook niet wat de psyche is en heeft het er
maar wat op verzonnen. En dat is, dat de psyche meestal
in het egohoofd zit of in het ego-emotionele gebied. Op
zich is het al vreemd dat de psyche op twee plaatsen zit
volgens velen. Want hoe zou het zijn als een neus op twee

plaatsen was gesitueerd, met twee verschillende functies?
Het zou de neus onrecht doen, want de neus is geschikt
om mee te ruiken en bijvoorbeeld niet om mee te kijken.
Daar zijn ogen voor. Maar het mentaal kijkt dus niet zo
nauw en deelt de psyche in op twee plaatsen: in de hersenen, dan heb je een psychische ziekte van het verstand,
en in het emotionele heb je een gevoelsstoornis. Als de
psyche in het mentaal niet goed functioneert volgens de
artsen, dan ben je gek of gestoord, psychisch ziek.
Als de psyche in de borstkas niet goed functioneert ben
je ook psychisch ziek.
Een psychische aandoening wordt ruim omschreven in
de literatuur. Dat is bijvoorbeeld in Wikipedia te lezen
bij psychische aandoeningen:
‘Een psychische aandoening (ook wel geestesziekte of
psychiatrische stoornis) is een aandoening die wordt
gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld
aan de hand van het observeren van gedrag. (...).
Psychische aandoeningen worden beschreven in de medische literatuur. Het boekwerk van Kaplan en Sadock
wordt beschouwd als een referentiewerk in de psychiatrie. De DSM, omvat een classificatiesysteem van psychische afwijkingen met telkens een definitie, diagnostische criteria en differentiële diagnose van de beschreven
groep psychische afwijkingen.
Het coderingshandboek van de wereldgezondheidsorganisatie, omschrijft in de ICD10 Hoofdstuk V eveneens de
definitie van iedere cluster en geeft de ICD-10 code en
definitie voor iedere psychische afwijking.
Deze handboeken berusten op een ruime medische consensus en bepalen wanneer gedrag dermate afwijkend is
dat men kan spreken van een psychische aandoening, en
in welke categorie.
Psychische aandoeningen kunnen worden behandeld
met onder meer psychofarmaca en psychotherapie.’

Einde citaat.
Uit dit stukje blijkt dat het mentaal niet weet waar het
over praat. Het spreekt over gedragsafwijkingen en deze
hebben niets met de psyche van doen. Gedrag is zelfs
iets wat niet bestaat als iemand weet wat dit werkelijk
inhoudt. Wat er wel bestaat en wat ook wordt bestudeerd
in de medische wetenschap zijn uiterlijke fenomenen die
in feite niet worden begrepen. Men heeft echter middelen uitgevonden om deze fenomenen te bestrijden als ze
niet wenselijk zijn. Er wordt dan gezegd dat dit medicatie
is. Maar het is geen medicatie, het zijn middelen die de
verschijnselen onderdrukken, zodat het net is alsof ze er
5
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niet meer zijn. De bron van waaruit het fenomeen stamt wordt
niet opgespoord. Men is
blij als mensen weer rustig
zijn, ook al moeten ze hun
leven lang dan medicatie
hebben en wordt hun
lichaam daardoor ernstig
aangetast, bijvoorbeeld ook
het helder kunnen denken.
Het mentaal laat hier een heleboel liggen, het doet maar wat en hoopt dat het goed
uitvalt. Mensen met zogenaamde psychische stoornissen
zijn vaak proefkonijnen. Zij worden volgestopt met medicatie in de hoop dat ‘iets wel zal helpen’.
Uit deze dingen blijkt dat het mentaal totaal niet in staat
is een psyche te begrijpen, laat staan te lokaliseren. Het
ziet iets anders voor de psyche aan. De psyche is dan
ook een vreemd begrip geworden, zowel in psychologie
als psychiatrie. De medische wetenschap die zich bezig
houdt met de psyche kent de psyche niet, de psycholoog
kent hem niet, de psychiater kent hem ook niet. Volgens
de lilaca kan de psyche namelijk nooit ziek zijn of gestoord. Dus moeten zij wel iets anders bedoelen waarvan
ze niet weten wat het is. Wat bedoelen zij dan? Dat
zouden zij zelf tot een onderzoek moeten verheffen.
En in alle bladen over bewust worden
waar wordt gesproken over de psyche
wordt hij ook niet gekend. Meestal
moet je zelf maar uitzoeken wat je
er onder verstaat. Dat gebeurt bij
de term ‘bewustzijn’ evenzo, dat is
bijna nog gekker.
Wat in de lilaca nog wel bekend is, is
het verschijnsel van de pseudopsyche of
egopsyche. Daaronder wordt verstaan dat alle
krachten die eigenlijk bij de psyche behoren, door het
ego zijn opgeslorpt. Zij zijn daardoor krachten geworden die helemaal volgens het ego werken, die ook helemaal gehoorzamen aan wat het ego wil. Zij kijken niet
meer naar wat het zelf van de psyche wil, dat in contact
is met het lila. Zij zijn totaal verstrooid geraakt over het
egolichaam. Zij hebben dus geen kracht meer. In de lilaca wordt dit verschijnsel wel genoemd dat de psyche in
het kolenhok zit, dat wil zeggen helemaal opgenomen is
6

in het duistere egolichaam
vol zwarte atomen, moleculen en cellen. Dat is de onwetendheid van de mens.
Door dit gebeuren heeft de psyche zelf geen
kracht meer, hij is al zijn krachten verloren, hij is
ontkracht. Vandaar dat er ook zo zelden een mens is
die psychisch leeft.

D

e psyche, het kenvermogen van de mens
Niet het verstand, het mentaal, is het kenvermogen van de mens, maar zijn psyche. Dat is voor het gros
van de mensen een onbekende grootheid, waar ze nog
niets mee te maken gehad hebben, hun hele leven niet.
Dus zou het eigenlijk tijd worden om deze eens te leren kennen. Omdat het mentaal altijd denkt dat het wel
weet waar het over gaat, is dat hier ook zo. Het denkt
de psyche te kennen van haver tot gort. Niets is minder
waar, dat blijkt steeds weer.
De psyche geflankeerd door het zelf is de kern van het
bestaan. Vanuit die psychische kern met al zijn krachten
er omheen gegroepeerd die in contact staat met het lila,
de bron van alle materie en bestaan, wordt een menselijk
lichaam opgebouwd.
Zonder het lila en de psychische kern zouden er
geen menselijke lichamen bestaan. Er zou
niets bestaan, ook geen elektronen en
atomen en meer. Er zouden ook geen
zwarte gaten bestaan, geen sterren,
geen zon, geen maan. Omdat de
psyche een onbekende grootheid
is, zoekt niemand naar zichzelf,
zijn psyche, het wezen. Er zijn
wel mensen op zoek naar zichzelf,
maar meestal zijn ze op zoek naar
een egokracht die zich in het atomaire,
moleculaire of cellenlichaam bevindt. Als ze
hebben gevonden wat ze zochten, zijn ze volgens
hun zeggen zichzelf geworden. Niets is minder waar. Ze
houden zich alleen maar vast aan een heel onbewuste en
duistere energie in het oppervlaktelichaam die de zaak
er vaak alleen maar lastiger op maakt om de psyche te
vinden. Want als je zo bent overtuigd dat je jezelf hebt
gevonden ga je nooit meer op zoek naar iets anders.
Verwarring dus alom. Want het mentaal heeft zich er
mee bemoeid en dat zorgt voor verwarring.
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De psyche is een vonkje licht uit de Absolute Werelden
boven het Universum dat in de kosmische wereld een
vorm in de materie zoekt om zich in te manifesteren.
Dat vindt de psyche heel prettig om te doen. Altijd zoekt
hij weer nieuwe lichamen als zijn voertuig zodat hij eens,
op een dag, zover zal komen dat hij een lichaam, een
voertuig heeft dat nooit meer ziek zal zijn. Het zal uiterst gezond zijn en die gezondheid ook moeiteloos behouden. Deze psyche, die in een aardse materiewereld
is beland vol zwarte elektronen, atomen, moleculen en
cellen, ziet het als een heel aardig spel al deze materie net
zo licht te maken als hij zelf is. Daartoe is hij al miljarden
jaren bezig te evolueren in de aardse materie, in eencel-

hij alles met zijn kenvermogen. Hij kent alles uit zichzelf
en ook het tot nog toe verborgen licht in ieder elektron,
atoom, molecuul en cel is kennis. Want in de lilaca wordt
licht gezien als gelijk aan kennis, en dat is hetzelfde als
materie die gelijk is aan licht. Als licht kennis is, dan is
de psyche vol van kennis, van alle kennis, want hij is
absolute kennis, absoluut licht. Als materie licht is, kan
materie kennis worden als het opgesloten licht vrij komt,
de materie is dan alle kennis, alle licht, die er is. Voeg
deze twee dingen, de lichtende absolute psyche, en de
lichtende relatieve materie samen en er ontstaat één licht
dat alle kennis is. Zowel psychisch als materieel is er nu
een kennis die alle kennis tot nog toe tentoongespreid,
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ligen, stenen, planten, dieren en nu de mens. Voor de
psyche is het mentale lichaam, het menselijke lichaam
dus, een uitdaging. Het menselijk lichaam is het meest
ver geëvolueerd in de evolutie van het licht en dat geeft
nieuwe mogelijkheden om andersoortige lichamen op te
bouwen, die een lichtbewustzijn bezitten zoals de psyche
zelf. Daartoe is het nodig dat de psyche zich steeds verder gaat ontplooien als een enorm licht. Dan kan hij zo
veel licht uitstralen, dat het lichaam waarin hij ‘vertoeft’
en wat zijn voertuig is samengesteld uit elektronen, atomen en moleculen en cellen, ook licht gaat worden. In
ieder deeltje zit het licht verborgen, en de psyche speelt
het spel van het verborgen licht dat tevoorschijn gaat komen. Aangezien de psyche al miljarden jaren oud is kent

te boven gaat. Dat is de ware lila kennis die er altijd is en
die nooit vergeten kan worden, want ze is heel materieel,
het wordt daarom wel aardse, materiële kennis genoemd.

L

icht
Licht is kennis, is bewustzijn is substantie. Licht
is materie. Dat is waar het om gaat. Materie is slechts
een vorm van licht, bewustzijn is dat ook. Licht is altijd
kennis. Geen kennis die op school is geleerd, het is de
kennis van alles wat er bestaat in dit materiële relatieve
universum waarin mensen leven. Het is onder andere
psychische kennis, opgedaan in een evolutie van licht
van meer dan miljarden jaren. Het is een lichtende kennis die alles omvattend is. Het is de wijsheid zelve. Want
7
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wijsheid is geen gedachte, het is ook niet iets van het
mentaal. Wijsheid is de lichtende, materiële stof, waaruit
een lichaam bestaat dat ontwikkeld is door het lila. Dit
licht, samengevoegd met het licht van de psyche, is een
andere, nieuwe vorm, die zich ook bedient van de ware
en lila kennis.
Dit kenvermogen van de psyche is uniek voor ieder
mens. Iedere psyche kent alles en is alles, kan zich identificeren met alles, maar blijft een unieke persoon met
een eigen identiteit. Als het lichaam daarin meegaat en
elektronen en atomen worden getransformeerd zodat het
licht erin gaat vrijkomen, dan is dit lichaam ook alwetend, alkunnend, alvermogend en de alvreugde, net zoals
de psyche dit is.

E

en nieuwe kennis
Deze nieuwe kennis kan veel adequater worden
aangewend dan de onwetende gedachten van het nog
niet ontwikkelde mentaal. Dit is een kennis die het
wezen der dingen kent en is in hun identiteit. Daarom
kan ook altijd gezien worden wat er aan de hand is.
Wereldproblemen kunnen meteen worden doorzien en
er kunnen de juiste oplossingen voor aangegeven worden
die de harmonie en de vrede in de wereld bevorderen.
Dit zou vlugger gaan als mensen er iets in zouden zien
om zichzelf te leren kennen in hun wezen en identiteit.
8

Dan zou de wereld een totaal andere aanblik krijgen.
Want als mensen gaan ontdekken dat alleen een verandering in hun lichaamsmaterie een werkelijke verandering
is, dan gaat er iets gebeuren. Dan kunnen diegenen die
er iets in zien gaan proberen een ontwikkeling van hun
lichaamsmaterie op gang te laten brengen onder leiding
van het lila. Deze ontwikkeling van materie gaat hand in
hand met de verdere ontplooiing van de psyche.
Als dit gestalte zou krijgen in de komende eeuw, dan zou
dit een grootse stap vooruit zijn. Al zouden er in 2112
maar 312 mensen zijn die meer psychisch leven, dan
zou dit zijn invloed hebben op de gehele materie van
de aarde, waartoe ook de lichamen van stenen, sterren,
planten, dieren en mensen behoren om maar eens iets te
noemen.
Er zouden natuurlijk wel grote veranderingen komen.
Dat wel. Want niet het ego of het mentaal heeft het meer
voor het zeggen, maar de psyche, diegene wie we zelf
zijn. Wie het beste voor heeft met zichzelf en met de
wereld ziet vanzelf wel hoe dat er uit gaat zien.
Het zal zeker een wereld zijn waarin de wijsheid, harmonie, waarheid en perfectie het tezamen met de psyche en
het lila voor het zeggen hebben.
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De Driftentuin

D

e Driftentuin is na het Rosarium
ongeveer de grootste tuin op de
Pauwekroon. Hij is eind november
2010 aangelegd. Voorheen was het een wilde
tuin die zo verwilderd was geraakt dat het er
wel wild was maar geen tuin meer. Deze wilde
tuin vroeg zoveel onderhoud dat er iets nieuws
is aangelegd dat minder onderhoud vraagt.
En zo ontstaat de Driftentuin, een tuin die
voornamelijk bestaat uit grassen en planten
met speciale vormen zodat er een contrast komt
tussen het wuivende gras en verschillende soorten bloemen zoals Liatris spicata, Echinacea,
Sedum telephium ‘Herbstfreude’, Helianthus
en Kniphofia.

Op een dag in november wordt de gehele wilde
tuin omgespit, het gras verdwijnt drie spaden
diep in de grond en in verschillende rijen driften worden alle grassen keurig op rij ingeplant.
Na een week is het klaar. Eerst is er niet veel te
zien van al het ingeplante gras en de bloemen,
maar dat is logisch, het is winter.
Net als alles klaar is valt de winter in met veel
ijs en sneeuw.
In 2012 is de Driftentuin een lust voor het oog
in alle jaargetijden. In de wintertijd laat zij in
het licht van de laagstaande zon een prachtig
kleurenspel zien van goud en bruin en rood.
Het gras wuift zwierig in de winterbries, de
rijp tooit alles met witte kant. De zon maakt de
schaduwen lang en donker, en daartegen steekt
9
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het volle, gouden gras in al zijn glorie af tegen
de donkergroene coniferen in de groenwal langs
de weg.
Alles wuift en zwiert, en de stijve bloemhoofdjes die langgerekt of plat of bol zijn, maken er
een vrolijk winters vormenspel van. De grashalmen hangen vaak zwaar over van de regen en
de sneeuw.
In de lente wordt de Driftentuin gemaaid als de
eerste groene scheuten tevoorschijn komen. Dat
gebeurt op de aloude wijze met de zeis. Na het
dansende kleurenspel van de winterse zonnestralen is alles nu heel helder, groen en lichtend.
Overal schieten de verschillende soorten bladvormen uit de grond. Na de winterrust gaan de
sappen volop stromen en alles krijgt een nieuwe
kleur en klank. De lente is vol van nieuwe mogelijkheden na het opsparen van de energie in
de winter, zodat er een heel aparte Driftentuin
is te zien. Vol van de vele kleuren groen en rood
en goudbruin en goudgeel.
De zomer is de tijd van weelde en overvloed.
Alles komt tot wasdom en alles groeit en bloeit
naar zijn eigen aard. De grassen komen in bloei
10

met vele verschillende soorten aren, de bloemen
krijgen hun eigen specifieke vormen en kleuren. De Driftentuin toont zich nu in haar volle
pracht en praal en zij is getooid op haar mooist,
zoals een vrouw zich opmaakt om haar geliefde
te ontmoeten.
De Driftentuin hoeft niet zo veel te doen om
zijn schoonheid te laten zien.
De grassen verheffen zich naar de blauwe lucht
en hun eeuwige beweging is een belevenis op
zich. Hun kleuren zijn nooit hetzelfde, alles
heeft zijn eigen eigenheid, niets is van dezelfde
aard en kleur. De vraag rijst hoe het kan dat de
Ene die alles is zichzelf zo kan tooien in steeds
weer andere vormen en kleurschakeringen, dan
weer door zonlicht, dan weer door de regenbogen, dan weer door donker onweerslicht of heldere bliksemschichten. De wolken spelen hun
wolkenspelen boven de grassen met hun grassenspelen en de bloemen met hun bloemenspelen.
Alles danst in de zomerbries, alles beweegt in
een bijna oneindige beweging die altijd blijft
fascineren.
De herfst maakt van de Driftentuin een warm
huis, vol warme kleuren en zachte beweging.
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Het gras buigt neer onder de zware herfstregens,
maar het rijst ook weer op, zoals de bewegingen van de golven der zee. Zaad verspreidt zich
ongemerkt, pas in het voorjaar zal de rijkdom
daarvan worden opgemerkt.
Sommige grassen vallen zwaar neer en verheffen zich niet meer. Liatrissen worden grijsbruin,
vallen om en liggen dan hulpeloos op het pad,
als verloren in de aarde en de gele steentjes.
Anderen richten zich toch weer op, als in een
laatste poging om al hun kracht en schoonheid
te laten zien. Hoe fier staan ze daar in de koude
wind, geslagen door de regen en de sneeuw.
Toch zullen zij eens vallen, krachteloos neerbuigen naar de aarde die hen op zal vangen als in
een warme omhelzing.
Want het proces van vergaan neemt een aanvang, de dood is dichtbij, alles verteert en vergaat. En de aarde neemt alles in zich op, en
maakt daar weer vruchtbare grond van waar de
grassen weer van kunnen groeien en bloeien.
Een vorm van komen en gaan, een vorm van
zelfvoorziening in de Driftentuin.

mee te maken. Niets is niet de moeite waard
in deze tuin, alles is schoonheid, harmonie en
wijsheid vol perfectie van de dingen op hun eigen niet na te volgen wijze wijsheid en macht en
kracht. Zelfs de mier en de pissebed, de merel
en de roodborst, de worm en de kever zijn van
een niet te omschrijven schoonheid in het geheel van de Driftentuin waar alles mag leven en
opbloeien en steeds zijn schoonheid kan tonen
alle 365 dagen van het jaar.
Een mens kan er van genieten, op zijn eigen
wijze die hoort bij een mens die zijn mentale
vermogens gebruikt om de schoonheid van het
vitale op zich te laten inwerken in al zijn verfijning en wreedheid.
Want de wereld is een slagveld waar alles zich
meet om te overleven. Zowel de planten als de
dieren als de mensen leven volgens dit overlevingsprincipe. En zo zal het zijn, tot uiteindelijk
alles zich richt naar het punt om te komen tot
een nieuw, ander leven. Niet om te overleven,
maar te leven in de vreugde van het bestaan.

Zo gaat het jaar voorbij en alle stadia van de
Driftentuin zijn een heerlijkheid om te zien en
11
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Een vergeten balkon
Reparatie met vertragingstechnieken

O

Tekst: H.V. Mastenbroek

p een mooie dag in het voorjaar loopt een goti over het Torenterras om te genieten van zon en voorjaarwind. Het is april, en april
doet wat hij wil, zoals de volksmond zegt. Maar hier is iets anders aan de hand. Want wat is het geval? Het lijkt wel of het balkon doet
wat het wil, want opeens staat de goti voor een brok beton waar hij bijna
over struikelt. Waar kan dit van zijn? Hoe komt die brok hier? Het kan
niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Hij richt het oog omhoog en
kijk, wat is dat? In het balkon van de bovenverdieping van Lichtmaterie is
een gat waar te nemen. Hij gelooft zijn ogen niet. Dat kan toch niet waar
zijn? Dat het balkon begint af te brokkelen? Het brok beton wordt aan de
kant gelegd en de wetenschappelijke afdeling Rode Lila Elektronen wordt
verwittigd van dit feit. Wat is hier allemaal gaande?

12
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Inspectie
Het balkon wordt na dit incident geïnspecteerd. Mannes Tim
merman van de afdeling Rode Lila
Elektronen komt tot de conclusie
dat het niet anders kan zijn dan dat
er betonrot in het beton van het
balkon zit. Het ijzer in de beton zet
dan uit en dit zorgt voor loslaten
van stukken beton. Dit leidt onherroepelijk tot de lilaïsche vraag: wat
betekent dit in het kader van de
ontwikkeling van de materie? Een
lilaïsch onderzoek komt op gang
naast de normale stappen die moeten worden ondernomen om uit te
zoeken hoe deze betonrot heeft kunnen ontstaan.
Als Elektoor in 1989 naar de
Pauwekroon verhuist, is er een tamelijk grootscheepse actie om alles
onderhanden te nemen. Dat is ook
nodig, de gebouwen zijn in een heel
slechte staat. Ook dit balkon wordt
daarbij meegenomen. Er liggen losse
tegels op, met daaronder een mogelijkheid om water af te voeren. In het
enthousiasme van de opknap
actie
worden de tegels weggehaald en het
balkon wordt van een laag cement
voorzien. En bovendien wordt er

een laag egaline aangebracht, waardoor de nogal ongelijke vloer wordt
geëgaliseerd. Nu echter blijkt achteraf dat deze wijze van handelen heeft
geleid tot betonrot. Want door deze
hele behandeling kan het water niet
meer goed weg van het balkon. Het
blijft er gedeeltelijk op staan en dat
heeft na twintig jaar geleid tot wat
nu wordt geconstateerd: betonrot.
Eerste lilaïsche bevindingen
Het balkon is ondermijnd geraakt door water dat niet weg kan.
Het heeft de ijzeren constructie
van het balkon aangetast. Het geraamte, de stevigheid van het balkon is aangetast. Een balkon is een
lichaam, waar je op kunt staan om
uit te kijken in de verten van de weilanden rondom de Pauwekroon. Je
kunt door de deuren open te zetten
het huis van frisse lucht voorzien.
Kortom, het is een lichaam wat
toegang geeft tot andere gebieden
in jezelf, het geeft mogelijkheden
om de dingen wat vanuit een ander
gezichtspunt te bekijken. Het geeft
ook toegang tot de meer psychische
werelden in iemand zelf.
Die mogelijkheid is er nu niet meer,
want er moeten maatregelen worden
genomen. Er wordt aan de deuren
die toegang geven tot het balkon een
briefje gehangen waarop staat: dit
balkon niet betreden.

er een offerte zal worden gemaakt
voor reparatie.
Na enige tijd komt de offerte en
dan is het heel lang stil. De afdeling
Rode Lila Elektronen is blijkbaar
opgeslorpt door andere gota’s en
doen niets meer. Alles valt stil.
Er zijn nog wel wat bewegingen
rondom het balkon. Want een briefje
om het balkon niet te betreden is té
weinig opvallend voor goti’s en mensen. Dus wordt er met enige dwang
voor gezorgd, dat er stoelen voor de
balkondeuren boven komen te staan
en op het terras wordt het zitje, dat
onder het balkon is gesitueerd eindelijk weggehaald en er wordt een
lintje gespannen. Dit lintje is na
een forse windvlaag al verdwenen en
iedereen neemt zijn plaats weer in
onder het balkon. Na wat gekissebis
wordt er dan een steiger opgezet, zodat werkelijk niemand meer onder
het balkon kan plaatsnemen.
Het is dan juli en nog steeds is het
balkon niet gerepareerd.
Oproep
In juli zijn er systeemevaluaties
en dan worden er veel gezamenlijke
gota’s gedaan. Er wordt geïnventariseerd welke gota’s dat zijn. Dan stuit

Reparatie
Nu wordt er gezocht naar een
firma die het balkon kan bekijken
en zeggen wat er mee zou kunnen
gebeuren. Er wordt een aannemersbedrijf ingeschakeld dat wel vaker
dingen uitvoert op de Pauwekroon.
Er komt iemand kijken die zegt dat
het balkon lijdt aan betonrot en dat
13
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de afdeling Rode Lila Elektronen op
het balkon. O jee, niets meer mee
gedaan. Wat nu? De oproep is om
te zorgen dat het balkon nu eindelijk eens wordt gerepareerd, want dat
gaat het beste in de zomertijd. Er is
al veel te veel tijd voorbijgegaan, nu
pas wordt gereageerd op de offerte.
En wat blijkt er? In de maanden juli
en augustus zal het balkon niet kunnen worden gerepareerd. Het is druk
in de bouw en bovendien zijn er de
bouwvakvakanties. Pas in september
zal er contact worden opgenomen
door de firma die de werken zal
uitvoeren. Daar zitten de lilaci dan.
Hier moet toch iets aan te ontdekken zijn wat betreft het lilaïsch onderzoek.
De steiger is al weer eens weggehaald
en weer neergezet, de bewegingen
onder en bij het balkon zijn er vele.
Lilaïsch onderzoek
Wat zegt dit alles over goti’s
en hun psychische en materiële ontwikkeling? De goti’s van de afdeling
Rode Lila Elektronen kunnen er niet
meer omheen kijken. Psychisch management is hier niet te bekennen.
Dat heeft als kenmerk dat de dingen
niet worden versloft, maar ter hand
worden genomen met een tutorsuprolo die de zaak begeleidt. Er is dan
een concentratie op het balkon, die
er voor zorgt dat de dingen voortgang hebben en daar hoort bij, dat
de psyche verder wordt ontplooid en
de daarbij behorende materiële bewustzijnden zich meer en meer gaan
ontwikkelen. De lilaci moeten tot de
conclusie komen, dat zij alleen bezig
zijn geweest met vergeten, vertragen
en uitstellen. En wat meer en meer
duidelijk wordt is, dat al is men nog
zo van goede wil, dat de lichaamsmaterie zich vasthoudt aan alles voor
14

zich uitschuiven, zodat de topmomenten waarop dingen kunnen gebeuren, zomaar voorbij gaan zonder
dat er wat wordt gedaan. Zomertijd
is balkontijd, dat zal steeds meer
blijken naarmate deze gota vordert,
ook al is hij in ruste. Want het balkon werkt wel, het doet zijn eigen
werk door er te zijn met zijn afbrokkelende cement. Dat wordt gezien
en bemerkt, want de gehele zomer
kan er niet onder het balkon worden
gezeten tijdens de theegota’s en de
gesprekken over het lilaïsch onderzoek wat er plaatsvindt in de gota.
September, een late zomer
In september wordt de firma
opgebeld wanneer ze kunnen komen
voor reparatie. Neen, helaas, er zijn
andere dingen die vóór gaan. Eind
september zal worden medegedeeld
wanneer het allemaal gaat gebeuren. Dan is zeker dat het tijdstip
daar is. Wachten dus, tot het zover
is. Ondertussen kan verder worden
bekeken wat dit allemaal vertelt over
het uitstellen van zaken. Want deze
gota is ondertussen al vanaf april
gaande. En steeds moet er weer aan
worden gedacht om te bellen of om
contact te houden. Er is al enorm
veel energie in deze gota gestoken,
zonder dat men nog een stap verder
is gekomen met reparatie. Het blijft
wachten, hopen, bellen, weer bellen,
weer vragen. Al deze energie kan
voor andere dingen gebruikt worden om sneller verder te komen in
de ontwikkeling. Het balkon blijft
echter een onverzettelijke kracht en
macht uitoefenen, want het is nog
steeds niet gemaakt. Het is daar,
met zijn brokken cement en gaten,
en het blijft de aandacht trekken.
Wanneer zou het moment nu eindelijk daar zijn?

Eindelijk.....
Op 8 oktober 2012 rond 8 uur
komt de firma het balkon repareren.
De opzichter die het werk introduceert en de werklieden zijn stipt op
tijd aanwezig. Mannes Timmerman
zal deze gota begeleiden. Het is fris
weer, het is ook regenachtig. Na de
introductie gaat het werk beginnen.
De losse delen van het balkon worden verwijderd. Aan de bovenkant
wordt een dunne laag van enkele
millimeters eraf gehaald met een
elektrische beitelhamer, met hier
en daar een kleine verdieping, aan
de onderkant is het balkon met de
hand afgeklopt met hamer en beitel
op zoek naar losse delen. Daarna
wordt alles gereinigd met een hogedrukspuit. Er is gemeld dat het alles
bij elkaar vier dagen zal duren. Dit
vooral in verband met de opeenvolgende werkzaamheden die moeten
worden verricht, een tussenlaag die
eerst moet uitharden voor er mee
verder kan worden gegaan en zo
voorts.
Strubbelingen
Het balkon is hoger dan verwacht met als gevolg dat er niet het
geschikte klimmaterieel is meegenomen. Om te beginnen is de ladder te kort. De hoge bosladder van
Elektoor is daarom beschikbaar gesteld. Morgen zal er een steiger worden meenomen. Het is echter zo’n
geklungel op de ladder aan de onderkant van het balkon, dat dezelfde
dag de steiger die Elektoor heeft
wordt aangeboden. Dat is niet tegen
dovemansoren gezegd en gedrieën is
het materiaal opgehaald. Omdat veiligheid een hoge prioriteit heeft op
de Pauwekroon kunnen de werklieden de steiger gebruiken onder eigen
verantwoordelijkheid. Een van hen
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pakt dan meteen de handleiding die
er is en zegt tegen zijn maat: „Die
nemen we dan mee.”
Om 12.30 uur is het werk voor die
dag gedaan. Morgen komen ze om
ongeveer 10.30 uur terug. Dan is de
vochtaanslag verdwenen en kunnen
ze verder.

te komen vanwege de temperatuur
die voor het tweecomponenten-spul
tenminste 10°C moet zijn. Er is nog
niets doorgegeven aan de portier
over de tijden, dus er hoeft ook niets
te worden gecorrigeerd. Zo wordt
traagheid zomaar omgezet in snelheid.

de aluminium ramen. Dit is meteen
de definitieve afwerklaag.

Vandaag zijn de werkzaamheden
vanaf de buitenkant gedaan, morgen zal dat ook van binnenuit zijn
als de vloer wordt voorbehandeld
en afgesmeerd. Afdekmateriaal zal
worden meegenomen. Er is zorgvuldig te werk gegaan: de deur wordt
afgeschermd met plastic en ook het
balkonhek. Bij vertrek is alles keurig
netjes achtergelaten.

Op deze tweede koude oktoberdag
zijn de gaten gevuld met het tweecomponentenmateriaal met vulmiddel, zowel aan de opstaande rand als
de onderkant van het balkon. Dat
ziet er meteen veel beter uit. De
vloer is ook behandeld maar is nog
grof van structuur. Verdere behandelingen volgen nog.
De vloer krijgt uiteindelijk een waterdichte en ademende laag waarbij
de toplaag wordt ingestrooid met
een stroef materiaal. Als laatste bewerking wordt alles geschilderd. De
keuze is uit de kleuren RAL 9001 of
9010 een soort crème-witte kleur die
goed overeenkomt met de kleur van

waar iedereen hier mee bezig is in
zijn werkzaamheden. Een van hen
reageert met een: „Oh?!” Mannes
vertelt dan verder en zegt dat de
meest interessante materie natuurlijk onze eigen lichaamsmaterie is.
De werkman kijkt hem aan en zegt:
„Als de mensen dan licht zijn, kunnen ze zich dan ook verplaatsen met
de snelheid van het licht?” Dat is
een nogal onverwachte maar juiste
conclusie en Mannes krijgt daar gewoon kippenvel van, maar bevestigt
het wel. Af en toe komt deze man
daar nog op terug en zo kletsen hij
en Mannes daar gedurende dag wat
over. Ook de opzichter heeft iets gehoord van zijn werknemer en komt

Het licht, dag twee
De werklieden zijn er van
10.00 tot 15.30 uur. Er wordt nog
wat materiaal gebracht. Morgen en
overmorgen zal er ook om 8.00 uur
worden begonnen. Later blijkt dat
het beter is om rond het middaguur

De werklieden vragen in de wandeling dan wat Elektoor eigenlijk doet.
Mannes vertelt dan dat er ontdekt is
dat alle materie uiteindelijk uit licht
bestaat en dat dit het onderzoek is

15
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er op terug, zodat Mannes ook met
hem daar nog een praatje over heeft.
Kortom, het is prettig hierover eens
gewoon met iemand te kunnen praten die niet meteen alles afwijst maar
er juist op in gaat.

Dag drie
Vandaag is er gewerkt van 12.00 tot
15.30 uur. De opzichter komt de
voortgang bekijken en aanwijzingen geven. Er is gesproken over de
verf-afwerklaag in verband met later
onderhoud.
Er is geen afwerking van binnen uit
boven in de hal gedaan, maar alles is
van buiten af gebeurd.
Dag vier
Vandaag zijn de werklieden geweest
van 12.00 tot 14.00 uur. Zowel van
boven als van onder ziet het balkon
16

er nu afgewerkt uit. Er zit nog een
addertje onder het gras. Want het
moet droog weer zijn om alles te
kunnen afwerken. Het weerbericht
geeft echter regen aan. Er wordt dus
niets opgeleverd vandaag.

De vijfde dag
Vandaag, vrijdag 12 oktober, is er
gewerkt van 12.30 tot 13.30 uur.
Het balkon is aan de onderkant voor
de tweede keer geschilderd. Ook
de bovenkant moet een laatste behandeling maar krijgen maar de afwerklaag die gisteren is aangebracht
is nog onvoldoende uitgehard om
dat ook vandaag te kunnen doen.
Het gevolg is, dat er volgende week
nog iets moet worden gedaan. Het
neemt geen einde, alleen door de
traagheid waaraan in de lente is toegegeven door niet te letten op psy-

chisch management. Want het weer
gaat nu parten spelen, het is geen
zonnig, drogend weer, maar nat en
koud weer. Alles heeft veel langer de
tijd nodig om te drogen en delen die
bovenaan zitten kunnen niet meer
worden behandeld door de weersomstandigheden.
In plaats van vier dagen wordt dit
balkon een gota van wel twee weken
en meer, uiteindelijk.
Lilaïsch onderzoek, twee
Wat is er nu te zien aan de gota
balkon repareren? Wat komt er uit
de bus? Als eerste wordt geduid dat
traagheid en vergeetachtigheid kansen onbenut laat. Daardoor komt
alles in een enorm vat van tegenzin
terecht. Want niemand heeft meer
zin in iets wat zo lang duurt en zo
traag verloopt. Niemand heeft meer
voeling met dat balkon, dat daar
maar staat. De hekken er rondom
ziet niemand meer, het is een obstakel geworden wat gewoon is. Het
balkon heeft zijn functie verloren,
maar ook dat kan niemand iets schelen. Kortom, het balkon is niet een
lichaam, waar men zich op concentreert, zodat het balkon zelf de aandacht heeft en kan laten zien waar de
materie in de onderzoekers aandacht
vraagt. Want dit balkon bestaat, zoals alles wat er bestaat, ook als een
lichaamsbewustzijn in ieder mens.
De gota van het balkon vertelt hoe
gewoon het is delen in het lichaam
te verwaarlozen, gewoon te vergeten,
zodat kwalen rustig kunnen voortwoekeren.
Als er niet op tijd wordt ingegrepen,
valt het hele balkon naar beneden.
Met alle gevolgen van dien.
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Het bittere liefdesspel
van Apollo en Daphne
De beeldengroep Apollo en Daphne
van Gian Lorenzo Bernini
Tekst: kunstredactie

‘Daphne, mijn nimf, ik smeek je, blijf! Ik volg
je niet vijandig! Je vlucht, mijn nimf, zoals een
lam een wolf ontvlucht, een hert een leeuw, of
duiven voor een adelaar onrustig wieken, dieren die voor een vijand vrezen; maar ik jaag
uit liefde, ik arme...’

H

et is de zonnegod Apollo die hopeloos verliefd achter de
maagdelijke Daphne, dochter van riviergod Peneius, aan
snelt. Zij moet niets van hem hebben. Deze onmogelijke situatie heeft Apollo te danken aan zijn eigen hoogmoed.
Hij heeft Cupido belachelijk gemaakt met zijn pijl en
boog. Hij heeft hem toegeroepen: „Zeg, wat doe je
daar, kwajongen? Zo’n vechtersboog! Die past toch
beter bij mijn schouders, hier, ik kan er feilloos dier
en vijand mee verwonden...” Cupido kan niet op tegen zoveel bravoure en bedenkt een listig plan: hij
doorklieft Apollo met een gouden pijl, waardoor
deze ogenblikkelijk verliefd wordt op Daphne. Zij
wordt echter getroffen door een loden pijl, die alle
liefde dooft. Cupido’s wraak is zoet. Apollo trekt alle
registers open, maar slaagt er niet in Daphne te verleiden. Zij rent van hem weg, steeds verder de bossen
in waar zij zich thuis voelt.
Zij voelt zich achtervolgd door de jammerende
Apollo en roept in wanhoop haar vader aan, die
haar net voordat Apollo haar vast wil pakken, in
een laurierboom verandert. Maar hij houdt nog
vol in zijn onmogelijke liefde die hem drijft tot
het uiterste en hij roept: „Omdat je niet mijn
vrouw kunt worden, zul je in elk geval mijn
boom zijn, en jij zult voortaan mijn haar omkran17
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sen en mijn lier en pijlenkoker sieren. Jij zult Romeinse
overwinnaars begeleiden, als hun blijde zege klinkt en
‘t Capitool de lange stoeten ziet naderen. Gij zult een
zeer getrouwe wachtpost zijn vlak voor Augustus’ poort,
dicht naast de eikenboom in ‘t midden, en evenals mijn
jeugdig hoofd steeds lange lokken draagt, zul jij voorgoed gelauwerd zijn en nooit meer zonder lover.”

D

it verhaal uit de vijftiendelige Metamorfosen van
Publius Ovidius Naso (43 v. Chr. - 17 na Chr.)
inspireert de Italiaanse kunstenaar Gian Lorenzo Bernini
(1598 - 1680) om in 1622 een aanvang te maken met
een beeldengroep die al deze emoties van mensen zal
uitbeelden. Bernini voltooit de beeldengroep in 1625.
Het zal altijd het huis van zijn mecenas en opdrachtgever
kardinaal Scipione Borghese sieren.
Daphne en Apollo zijn nog steeds populair
en trekken vele toeschouwers naar de
Galleria Borghese in Rome waar het
beeld staat opgesteld. De marmeren
beeldengroep is 1.26 meter hoog en
gemaakt in de typisch barokke stijl,
waar Bernini zo beroemd mee is geworden.

O

vidius laat in zijn verhaal de goden mensen zijn, met menselijke emoties en menselijke eigenschappen
zoals hoogmoed, wraakzucht, hartstocht,
hebzucht. De beeldengroep van Daphne en
Apollo is een uiting van al deze menselijke
emoties en sensatiegevoelens die mensen boeien.
Het spel van de menselijke liefde is in de beelden goed te zien. In de hebzucht en verbetenheid van Apollo en het wegduwen van Daphe
is het aantrekken en afstoten te zien, het jagen
en gejaagd worden. Alle dwangmatigheid en
wanhoop is te is te zien in de gezichtsuitdrukkingen van de minnaar en de geliefde, dit is geen
geluk meer, het is de uiterste wanhoop die hen
beiden drijft. De enorme hebzucht van Apollo benevelt zijn denken, hij is niet redelijk meer. En de
kreet van ontzetting die uit de mond van Daphne
komt is scherp en angstig. Hoe kan hierin de liefde
gevonden worden die het beeld moet uitdrukken? Het
is slechts de uitdrukking van een mentaal idee over liefde die geen liefde is, het is slechts bezitsdrang en daarom
haat. Het is ook het volgen van de seksuele impulsen, die
het lichaam dwingen tot deze gruwelijke jacht. De liefde
is hier geen liefde, het is het verwerven van een bezit
dat ook blijft als Daphne in een boom is veranderd.
Apollo noemt haar dan ook letterlijk ‘mijn boom’
die meerdere glorie aan hem moet brengen. Apollo
is egocentrisch en vindt alleen zichzelf belang18
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rijk. Daphne is er alleen om hem zijn meerdere roem en
eer te verlenen. Zij is de gejaagde die met de moed der
wanhoop een laatste trillende zucht uit haar mond stoot
terwijl zij al in een laurier aan het veranderen is.

H

et beeld zelf beschouwend is het wel een boeiend
om te zien hoe Bernini zijn figuren vormt. Zachte
en vloeiende lijnen, een intense hartstocht bij beiden,
lichamen die als het ware meedeinen op de golven der
begeerten; alles wordt meegenomen in de ritmische beweging van een climax die op beider gezichten te ontdekken valt. Alles is komend, gericht op het uiteindelijke
doel van de jacht: dat de prooi gevangen wordt. Dan is er
even rust, tot de volgende jacht aanvangt.
Bernini heeft in dit werk heel zijn vitale bewustzijn laten
meeklinken, hij beleeft dit zelf en is zelf Apollo, die zich
zijn prachtige vangst niet wil laten ontglippen. Het is het
eeuwige spel tussen mannen en vrouwen die altijd op
jacht zijn naar elkaar, hoe dan ook. Zo geeft Bernini zich
bloot, hij zelf legt al zijn seksuele verlangens neer in de
manier waarop hij Apollo en Daphne uitbeeldt.
Zo wordt onder het mom van de liefde de seksuele wellust uitgebeeld. Want seks is iets anders dan liefde. Het
zijn twee geheel verschillende dingen die niet met elkaar
verward mogen worden. Liefdesenergie is nog niet vrijgemaakt uit de elektronen van het menselijke lichaam. Zo
blijft er voor de mens alleen de voortplanting, de seks, als
een middel om zijn hunkering naar eenwording met de
ander uit te drukken. Die eenwording is echter vooralsnog een onmogelijkheid, want de boom die Daphne is
geworden kan geen eenheid zijn met Apollo, haar minnaar. Een symbolische uitdrukking van de onmogelijkheid voor mensen om te komen tot eenheid, ook niet
in de seksuele daad. Nog meer ziet dit alles er uit als een
strijd om het bestaan waarbij de overwinning niet altijd
even zoet is. De schoonheid van het beeld doet dit even
vergeten. En dat zal de bedoeling van Bernini dan ook
kunnen zijn.

Twee zelfportretten van beeldhouwer en architect, Gian
Lorenzo Bernini. Boven een portret uit 1623, onder een
uit 1635.
Geboren in Napels op 7 december 1598. Overleden in
Rome op 28 november 1680.
Bernini wordt algemeen beschouwd als de grondleggen
van de barokstijl in de beeldhouwkunst ‘de Romeinse
barok’.

[Noot: Alle aangehaalde teksten over Daphne en Apollo
zijn afkomstig uit ‘Metamorphoseon libri’ (‘Metamorfosen’) van Publius Ovidius Naso, in het Nederlands vertaald door M. d’Hane-Scheltema - Atheneum-Polak, Amsterdam 1993]
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Niels Bohr
Denken in stukjes
Tekst: wetenschappelijke redactie

A

Niels Hendrik David Bohr
7 oktober 1885 - 18 november 1962
De foto is in 1922 genomen ter gelegenheid van de toekenning van de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Hij ontving
die prijs ‘Voor zijn verdiensten bij het onderzoek naar de
structuur van atomen en de straling die hierdoor wordt
uitgezonden.’
Bohr stierf in 1962 aan een hartaanval.
Zijn zoon Aage Bohr kreeg in 1975 ook een Nobelprijs voor
de Natuurkunde.

20

lbert Einstein, Werner Heisenberg,
Satyendra Bose, Wolfgang Pauli,
Enrico Fermi, Paul Dirac, Louis de Brog
lie. Wie zijn deze genieën, deze Nobelprijswinnaars van klasse, zoals Niels Bohr?
Waar halen zij hun ontdekkingen vandaan? De meeste mensen zullen denken:
ze hebben het bedacht, of zoals vaak te
zien is, ontdekken ze iets bij toeval.
De meeste ontdekkers halen hun ontdekking uit het onderbewuste, de schatkamer
van de wereld, waar alles aanwezig is wat
er bestaat. Daar liggen de diamanten, de
robijnen, de esmeralden, de lapis lazuli,
de turkooizen, de bergkristallen opgeslagen, de materie in al zijn verscheidene
vormen. Daar is de Ene die alles is, onderbewust en onbewust aanwezig in al
zijn materiële pracht.
Daar ligt verscholen in het onderbewuste
de onaangesproken kennis, ook over de
fysica, die de meeste mensen niet vinden.
De zogenaamde geniale mensen boren
die plek wel aan, zoals dit het geval was
met Einstein, Fermi, Bose, Pauli, Heisenberg en andere prominente figuren in de
fysica.

A

toomtheorie
Wie is Niels Henrik David Bohr, geboren in
Kopenhagen op 7 oktober 1885 uit een Deense vader en
een joodse moeder? Hij is een theoretisch natuurkundige en theoretisch scheikundige en hij krijgt in 1922
de Nobelprijs voor de Natuurkunde: voor zijn verdien-
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sten bij het onderzoek naar de atomen en de straling die
hierdoor wordt uitgezonden. Hij studeert onder Ernest
Rutherford in Manchester, Engeland. Deze laat hem
zien dat een atoom uit een positief geladen kern bestaat,
waaromheen elektronen in banen draaien die negatief
zijn geladen. Bohr werkt dit gegeven verder uit en ontdekt dat de buitenste banen bepalen welke chemische
eigenschappen de atomen hebben. De binnenste banen
bevatten minder elektronen dan de meer naar buiten gelegen banen.
Tevens ontdekt hij dat wanneer een elektron van een hogere energiebaan naar een baan springt die meer bij de
kern ligt, dit elektron een lichtkwant uitstoot, een foton.
Bohr wordt door deze ontdekking beschouwd als een
van de grondleggers van de atoomfysica. Door de formulering van een nieuw atoommodel heeft hij tegelijkertijd een enorme bijdrage geleverd aan de kwantummechanica.

Het atoommodel van Bohr in een versimpelde weergave.
Bij het verspringen van een elektron van een hogere energiebaan naar een lagere, komt een foton vrij met een energie ter grootte van het energieverschil tussen beide banen.

K

wantumtheorie
Met behulp van het nieuwe idee over een
kwantumtheorie en de constante van Planck zoals deze
in 1901 door Max Planck is voorgesteld, komt hij tot het
concept voor het bepalen van de structuur van atomen.
Samen met zijn leerling Werner Heisenberg werkt hij dit
verder uit met het Onzekerheidsprincipe van Heisenberg
in het achterhoofd. De kwantumtheorie wordt door zijn
concept van de complementariteit, het feit van het golfdeeltje verschijnsel, steeds verder uitgewerkt.

Bohr kwam uit een niet godsdienstig gezin en zei zelf dat
hij een atheïst was, wat een interessant gegeven is. Later
blijkt hij zelfs een zeer sterk gelovige atheïst te zijn, vooral in zijn discussies met zijn grote vriend Einstein komt
zijn overtuiging heel erg tot uitdrukking. Waar Einstein
het altijd heeft over ‘God’ of ‘De Oude’, irriteert Bohr
zich daar mateloos aan. Het lijkt erop dat hij niet goed
begrijpt wat Einstein bedoelt met die benamingen, terwijl bijvoorbeeld Wolfgang Pauli daar veel meer gevoel
voor heeft. Dat is te begrijpen, want Bohr is een strikt
mentaal persoon, die niet van plan is zich in gebieden
te begeven die niet stroken met zijn atheïstisch geloof.
Terwijl Wolfgang Pauli en ook Heisenberg iets voelen
van de oneindige ruimten die zij niet kunnen begrijpen
of bevatten.
Voor Bohr is dit allemaal lariekoek, hij blijft bij zijn
standpunt, hoewel hij er wel plezier in heeft over dit
soort dingen te praten. Het is geen wonder dat Bohr jarenlange discussies voert met Einstein over de ‘zweverige
theorie’ van Heisenberg over zijn ‘Onzekerheidsrelatie’.
Bohr onderschrijft die theorie van Heisenberg, maar
Einstein niet. Ook de kwantumtheorie voorgesteld door
Bohr, die wel de Copenhagen Interpretation wordt genoemd, vertoont leemten. Zo zitten ze daar vanaf 1927
tot 1936 heel intensief over te praten. En tot aan de dood
van Einstein toe worden tot diep in de nachtelijke uren
daarover verhitte discussies gevoerd. Bohr is de denker in
stukjes, Einstein ervaart meer van het geheel dat hij niet
kan benoemen of bewijzen. Einstein heeft zijn leven lang
gezocht naar een theorie die alles in zich kan verenigen,
de unificatietheorie. Hij heeft deze niet gevonden, hoewel hij er op zijn sterfbed nog mee bezig was.
Hun interesse en doorzettingsvermogen om zo lang te
discussiëren over zaken is bewonderenswaardig. Ze wilden wel weten hoe het in elkaar zit. Beiden zijn totaal
geïntrigeerd en geboeid door het onderwerp. De materie is dan ook een onuitputtelijke bron van rijkdom en
avontuur.
Zowel Bohr als Einstein zien deze kwantumtheorie als
een soort overgangstheorie naar iets anders. Rond de jaren 1950 wordt dit niet meer zo gezien, omdat deze theorie helemaal was geaccepteerd als zijnde steekhoudend
en bewezen.
De wetenschap lilaca werkt met een allesomvattende
eenheidstheorie die uitgaat van de eenheid van alles. Zij
omvat echter wel meer dan alleen de grofstoffelijke ma21
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terie, zoals dat in de fysica gebeurt. Het is een allesomvattend principe wat alle werelden van materie omvat,
ook die werelden die tot nog toe buiten het gezichtsveld
van de fysici zijn gebleven. Het zou zo kunnen zijn dat
de lilaca een mogelijkheid kan geven voor zaken, waar
fysici vooralsnog geen oplossingen voor kunnen vinden,
namelijk waar de bron ligt van alle materie en bestaan.
Het zou de hele snaartheorie die nu zo in zwang is, omver kunnen werpen.
In Denemarken werd Niels Bohr op 17 oktober 1947
geslagen tot ridder van de Orde van de Olifant. Het is de
hoogste onderscheiding die in Denemarken wordt gegeven en hij omvat meestal ridders van het koninklijk huis
of staatshoofden. In een zeldzaam geval krijgt een burger
deze onderscheiding.

Het wapen van Niels Bohr als ridder van de Deense Orde van
de Olifant.
Ook uit het wapen van deze orde, dat hij zelf ontwierp, blijkt
zijn interesse in de natuurkunde en alles wat daarmee samenhangt. Het is een wapen met het yin en yang teken erin.
Erbij staat geschreven: tegenstellingen zijn aanvullend.
Zijn concept van complementariteit in de kwantumtheorie
heeft hij hierin ook tot expressie gebracht.

E

instein-Bohr debatten
De debatten tussen Bohr en Einstein zijn
heel zwaar. Ze zijn er op gericht om een modus te zoeken waarin één van de twee gelijk heeft. Dat is een doel
dat gericht is op meer egocentrisme, dus meer zwaar22

tekracht. En bij hen wordt alles heel zwaar en op hen
zelf gericht, de massa krimpt in elkaar, alles wordt koud
door het denken, en er wordt als het ware een zwart gat
gemaakt waarin alles tot één grote zware massa samengeperste deeltjes wordt. Er is alleen maar duisternis, alles
is geworden tot zwart licht, negatief licht. Het bewustzijn balt zich samen, het heeft een grote afweer en verzet
om zich te bewegen. Want er is geen helder licht in het
denken en in die lange mentale debatten gaat het licht
helemaal uit. Er is wel een wil om tot iets te komen,
maar het lukt niet, doordat het denken toch altijd weer
tekort schiet.
Waar gaat het om in die debatten? Natuurlijk over de
kwantumtheorie en de onzekerheidsrelatie. Hierbij gaat
Bohr uit van zijn gedachtenpatronen waarbij de toeschouwer de realiteit zelf schept. Zonder toeschouwer
bestaat er geen realiteit. Einstein gaat er van uit dat er een
realiteit is die los staat van de toeschouwer, een absolute
realiteit die is zoals ze is. Die realiteit is onveranderlijk,
dat impliceert een zowel deterministische als realistische
kijk op de natuur. Voor Bohr bestaat er geen realiteit als
er geen toeschouwer is, hij hangt juist het tegendeel aan.
De natuur bestaat bij gratie van de toeschouwer, die is
voor hem dan ook altijd een objectief toeschouwer.
Daarbij ziet Einstein als een groot nadeel van de kwantummechanica het ‘separation principle’, het verdelende
principe. Dat is het principe dat Bohr nu juist ziet als
heel objectief. Alles is verdeeld in pakketjes. Hij vindt
dat Einstein veel te subjectief kijkt met zijn zogenaamde
God die niet dobbelt.
Het grootste probleem is hierbij ook nog, dat deeltjes
zich zowel als golf als een deeltje kunnen gedragen.
Heden ten dage is deze Copenagen Interpretation (CHI)
bewezen en krijgt Bohr van de fysici gelijk

V

riendschap van Einstein en Bohr
De debatten die zij hebben zijn interessant en
zeggen veel over Einstein en Bohr. Zij zijn als twee wetenschappers wel aan elkaar gewaagd. Daarbij is Bohr de
eminente denker die alles met zijn denken wil oplossen.
Einstein daarentegen is meer vrij. Hij merkt dat het denken niet alles kan. Hij voelt er iets van, dat het denken
in feite niet is gemaakt om te filosoferen, het denken kan
niet kennen. Hoewel Bohr een fanatieke atheïst is, die
vast gelooft in zijn atheïst-zijn, is er een voortdurende
strijd tussen hen over ‘God’. Einstein vindt dat God niet
dobbelt, Bohr wel. Bohr verwijt Einstein dat hij God
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Niels Bohr met Albert Einstein op een foto genomen door
Paul Ehrenfest bij Ehrenfest thuis.
De gelegenheid is waarschijnlijk de viering van de 50e verjaardag van de promotie van Hendrik Lorentz in december
1925.

zijn wil oplegt door te zeggen dat hij niet kan dobbelen,
maar Bohr doet dat ook door te zeggen dat hij wel dobbelt. Wie of wat die God bij Bohr is is duidelijk: zijn
denken is god. Einstein is wat dat betreft vrijer in zijn
uitingen, terwijl Bohr nogal fanatiek is. Dat is vooral te
merken aan zijn streven naar liefdadigheid en om een
goed mens willen zijn. Het redden van Deense joden in
de oorlog hoort daarbij, maar ook de openheid die hij
wil inzake nucleaire energie. Hij wordt daardoor in de
Tweede Wereldoorlog van 1940-1945 door de geallieerden als een niet te vertrouwen persoon gezien, een persoon die eens stevig moet worden bijgepraat over hoe hij
zich moet opstellen tegenover nucleaire energie. Verder
is Bohr nogal behoorlijk dictatoriaal, en Einstein laat het
er niet bij zitten door de tiran uit te hangen.
Beiden hebben hun eigen mogelijkheden die bevruchtend op elkaar inwerken in de fysica. Het vrijere denken
van Einstein tegen de strakke regels van Bohr geven talloze mogelijkheden om tot leuke ontdekkingen te ko-

men. Ook in hun theorie zijn zij aanvullend, Einstein
zoekt een unificatietheorie en Bohr de verdeeldheid van
de kwanten. Daarbij komt ook nog, dat Bohr wel een
onzekerheidstheorie van Heisenberg ziet zitten, terwijl
Einstein opteert voor de zekerheid van een realiteit die is.
Dit heeft ook te maken met ‘God dobbelt niet’, waarin
Einstein vindt dat de realiteit toch zekerheden in zich
draagt die niet op toevalligheden berusten. Einstein
heeft wel meer contact met de realiteit dan Bohr, die alleen vertrouwt op zijn verstand en zijn uiterste perfectie.
Beiden zijn gevoelig en emotioneel, maar zij tonen dat
niet. Zij kunnen het goed maskeren onder het mom
van exact bezig zijn. Het vrije denken van Einstein tergt
Bohr wel bij tijd en wijle. Maar beiden ervaren hun
vriendschap als prettig, open en vol mogelijkheden om
alles wat de materie betreft verder te brengen. Dat is hun
grote kracht. Daar is hun vriendschap ook op gebaseerd,
op hun gezamenlijke interesse. Maar Einstein blijft volhouden dat de kwantumtheorie werkt met onvolledige
beschrijvingen van natuurkundige systemen en dat ze
dus niet overal voor kan dienen. Dat is iets waar Bohr
altijd argumenten tegen in wil brengen. Vaak kan hij dat
ook, maar vaak ook niet, want Einstein vindt dan wel
weer iets waar Bohr weer een dagje over moet denken.
Einstein houdt zich aan principes, motiveert alles gebaseerd op een diep inzicht in de fysica en is geïnformeerd
door een uiterst verfijnde wetenschappelijke filosofie.
Daarbij kan Bohr wel betere argumenten hebben, maar
Einstein gaat verder dan dat. Het gaat hen er beiden om
het eigene van de realiteit te ontdekken, en daar komen
ze niet uit. Realiteit is zijn, en dat is voor mensen het
moeilijkste wat er is. Ook voor de filosofie is het zijn nog
steeds een raadsel.

H

et Manhattan Project
In het door de Duitsers bezette Denemarken
in Wereldoorlog II wordt het voor Bohr op een zeker
moment ook te gevaarlijk. Voor hij vertrekt zet hij zich
behoorlijk in voor het redden van vele Deense joden. Zij
kunnen door zijn inspanningen naar Zweden vluchten.
In 1943 wordt Bohr Denemarken uitgesmokkeld met
een bommenwerper waar hij bijna in is gestikt. Hij ligt
in het bomruim en weet niet hoe hij zijn zuurstofmasker moet gebruiken. Het is dat de piloot op een zeker
moment contact met hem zoekt en geen antwoord meer
krijgt. Hij gaat snel lager vliegen en zo ontsnapt Bohr
23
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aan een zekere dood. Bohr zelf zegt na afloop heel laconiek dat hij heerlijk heeft geslapen, als een baby. Hij
wordt eerst naar Engeland gevlogen met zijn vrouw en
later gaat hij in Amerika bij het Manhattan Project werken. Dit project dat is opgezet voor de ontwikkeling van
een atoomwapen, is zeer geheim, iedereen draagt een
schuilnaam. Hij werkt zodoende in het laboratorium Los
Alamos in Nieuw-Mexico.

Niels Bohr in 1917

We are all agreed that your theory is
crazy.
The question that divides us is,
whether it is crazy enough
to have a chance of being correct.
(uitgesproken tegen Wolfgang Pauli na de presentatie van een van zijn theorieën over elementaire
deeltjes).

Bohr werkt mee aan dit project maar is vaak bezorgd
over de uitkomsten. Hij realiseert zich dat hij bezig is
een verschrikkelijk wapen te maken. Hij vindt het eigenlijk niets dat hij meewerkt aan een wapenwedloop
met Duitsland. Bohr is er zelf van overtuigd dat dit soort
dingen een gemeengoed moeten zijn bij internationale
24

wetenschappers. Hij wil deze kennis dan ook gaan delen
met de Russen. Hij gaat er zelfs voor op bezoek bij president Roosevelt om deze kwestie met hem te bespreken.
Deze raadt hem aan naar Winston Churchill te gaan.
Maar deze ziet er niets in om atoomgeheimen met de
Russen te delen. Churchill vindt het gewoon een dodelijke misdaad als Bohr voorstander zou blijven van dit
idee. Hij vindt Bohr risicovol en is bang dat hij geheimen zal prijsgeven aan de vijand. Bohr is altijd, ook na
de oorlog blijven pleiten voor een vreedzaam gebruik van
nucleaire energie.
Er zijn zeer veel speculaties over de verhouding van Bohr
met Heisenberg in de oorlog. Er gaat het verhaal dat
Heisenberg hem in 1941 vertelt dat volgens de inzichten
van de Duitse fysici een Duitse atoombom zeker nog niet
eenvoudig zal zijn om te maken. Bohr verschiet ervan dat
Heisenberg daar mee bezig is. Het is een aanslag op zijn
vreedzame gevoelens. Dat verkilt hun vriendschap zeer.
Later geeft Heisenberg toe dat hij wel wat geheimzinnig
er over heeft gesproken. Bohr was daardoor gealarmeerd
en wilde niet meer met hem praten. Maar in feite geeft
Heisenberg toe dat hij de Duitse bom had gesaboteerd.
Wat er allemaal werkelijk van waar is blijft onduidelijk.
Het is waarschijnlijk ook nooit meer na te gaan.
Bohr’s eerste ‘Atomen voor Vrede’-conferentie in 1955
in Genève probeert mensen duidelijk te maken dat deze
nucleaire energie alleen voor vreedzame doelen mag
worden gebruikt. Dit tekent de missionaris in Bohr heel
duidelijk. Hij wil de wereld veranderen, verbeteren, als
maar niet gebeurt waar hij bang voor is, dan is het goed.
Hij wil iedereen overtuigen van zijn mening over kernenergie.
In de lilaca wordt kernenergie vanuit een heel andere
hoek bekeken. Kernenergie aan de oppervlakte wordt
verkregen door splijting en deling, wat vernietigende effecten heeft. Wanneer de kernenergie uit de atomen van
het lichaam wordt vrijgemaakt door het lila, ontstaat er
een nieuw wezen in de evolutie van de materie. En dat is
juist heel genezend voor een menselijk lichaam.

P

erfectie
Bohr is heel consciëntieus. Zijn vrouw typt al
zijn gedachten uit. Zij verzucht wel eens dat zij dat zo
vaak moet doen. Bohr verandert zijn stukken soms wel
honderd keer, en zij moet alles dan weer opnieuw uittypen. Zij doet het echter heel graag. Het zuchten is een
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grapje. Het laat wel zien dat Bohr de fysica heel serieus
neemt en perfect werk wil afleveren. Het moet helemaal
naar zijn zin zijn, anders wil hij het niet openbaar maken.
Zijn vrouw is dus zijn leven lang de ideale secretaresse.

S

naartheorieën en de M theorie
Hoe ging alles verder na de inspanningen van
Bohr en Einstein om te komen tot een theorie waar alles in paste? Er is nu de bekende snaartheorie waar maar
enkele fysici iets van weten en de M-theorie, die daarmee
verband houdt.
Op een webpagina van de Universiteit van Amsterdam
staat over deze theorie het volgende:
‘Snaartheorie is de extreemste vorm van theoretische fysica en de belangrijkste kandidaat voor een kwantummechanische beschrijving van de zwaartekracht. Dit is
nodig omdat de huidige theorieën, in het bijzonder de
relativiteitstheorie, onvolledig zijn. Snaartheorie werkt
niet met elektronen of quarks, maar met een soort mini-elastiekjes, die op allerlei wijzen kunnen trillen. Alle
verschillende elementaire deeltjes om ons heen zouden
dan ontstaan als trillingen van een enkele snaar, zoals de
boventonen van een vioolsnaar. Op deze wijze is het mogelijk om ook de zwaartekracht volgens de wetten van
de kwantummechanica te beschrijven. Met dat uitgangspunt kan snaartheorie bijvoorbeeld extreem zware én erg
kleine objecten beschrijven, zoals zwarte gaten en het
heelal na de oerknal.’
De snaartheorie kwam in 1970 in de belangstelling toen
minuscule gespannen snaartjes werden verondersteld ter
grootte van een proton of neutron. Daarbij worden dan
de eigenschappen van de deeltjes afgeleid van de trillingen van de snaar, de tonen.
Rond 1974 werd ontdekt dat de snaartheorie ook de algemene relativiteitstheorie van Einstein omvat. Want de
zwaartekracht vereist een massaloos deeltje met een spin
van 2. Zo’n deeltje heeft interactie met alle andere deeltjes. Hierbij zou het er dan zo uitzien:
½ spin voor elektronen, neutronen en protonen.
1 spin voor het foton of lichtquant, de drager van de
elektronmagnetische kracht, met rustmassa nul.
2 spin voor het graviton, waarvan men vermoedt dat
dit de zwaartekracht draagt. Dit heeft ook een 0 massa.
Deze spin 2 volgt uit de algemene relativiteitstheorie van
Einstein.

Omdat ook voor de zwaartekracht een plaats kon worden gevonden, wat nog nooit was gebeurd, werd dit wel
de ‘theory of everything’ genoemd, de theorie van alles.
Dit zou de ene theorie zijn die alles verenigde, vooral als
het ging om de vier elementaire krachten.
Het graviton is trouwens geen bestaand deeltje, het leeft
in de gedachtewereld van de theoretische fysici. Het zou
er moeten zijn, en het zou de drager van de zwaartekracht moeten zijn. Hoewel voor nog niemand duidelijk
is wat zwaartekracht is, wordt er wel iets voor verzonnen.

Everything we call real is made of
things that cannot be regarded as real.

Voor 1990 waren er zo’n beetje vijf snaartheorieën: Type
I stringtheorie, Type II A stringtheorie, Type II B stringtheorie, en twee heterose (kruisingen die beter zijn dan
het voorgaande, de ouders) snaartheorieën: de SO (32)
stringtheorie en de E8 x E8 stringtheorie. Men dacht dat
deze vijf tot een theorie zouden leiden, de theorie van
alles. Ook een theorie waarbij de verzonnen tien of elf
dimensies herleid zouden kunnen worden tot de vier dimensies die wij kennen.
Op dit moment gaat men er van uit dat deze vijf theorieën tezamen de M-theorie zijn, die meer een basisthe25
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orie zou kunnen zijn, een fundament. Men gaat er dan
ook van uit dat deze vijf theorieën hetzelfde beschrijven
maar steeds op een andere manier. Wat de letter M betekent is een geheim. Edward Witten, de uitvinder van
de naam doet er zelf geheimzinnig over. Hij zegt dat het
‘Membraan’ zou kunnen zijn. Weer anderen zeggen dat
het Mysterieus, Magisch, Matrix of Moeder zou kunnen
zijn. Witten zegt nu ook dat het Murky kan zijn, dat
betekent Mist. Hij is één van de zeer weinige geleerden
op de wereld die de snaartheorie kent. Hij staat echter op
eenzame hoogte, hij kan zelfs met collega’s het niet over
alles hebben.
Edward Witten, een Amerikaan, wordt beschouwd als de
wiskundig fysicus die de opvolger is van Albert Einstein.
Het verschil tussen Edward Witten en Albert Einstein is
dat Witten het over niets heeft en Einstein nog wel over
iets.
Als mensen die het over niets hebben talrijke prijzen
winnen, waar gaat de wereld dan naar toe?
Deze snaartheorie is niet te verifiëren. Er zijn nog geen
instrumenten voor om te toetsen. Men gaat er vanuit
dat als een deeltje verdwijnt dat het dan naar een andere
dimensie gaat.
Het feit dat de snaartheorie overeenkomt met zowel de
relativiteitstheorie als de kwantummechanica zorgt dat
het een gewild studieobject is. Men vindt dat deze theorie wel eens in aanmerking zou kunnen komen voor ‘de
theorie van alles’ of de unificatietheorie.
De snaartheorie gaat dus uit van snaren, die al naar gelang de trilling of toon basisdeeltjes vormen, zoals quarks
of elektronen. Of deze snaren ook werkelijk bestaan is
niet bewezen. Of daar basisdeeltjes uit komen is ook niet
bewezen. Men gaat er van uit dat ze bestaan, omdat de
mens waarschijnlijk slecht kan waarnemen.
Een cilinder kan door een fysicus vanuit de verdeeldheid
worden waargenomen op verschillende manieren: als
een cirkel, een vierkant of een ellips, een rechthoek. Hij
neemt waar vanuit een bepaalde positie in het bestel en
ziet niet alles. De lilacus neemt vanuit de eenheid waar
en ziet een cilinder. Als dit zou worden kortgesloten met
de fysicus, zou deze ten stelligste ontkennen dat er een
cilinder was. Voor hem is het een rechthoek, een vierkant, een cirkel of een ellips. Hij ziet geen dimensies.
De lilacus ziet dat wel. Maar hij zal voor gek worden
versleten, want de fysicus maakt deel uit van een weten26

schap die is geaccepteerd door een ieder, terwijl dat bij
de lilaca niet zo is.
Bohr zou van de lilacus zeggen: „We zijn het er allemaal
over eens dat Uw theorie waanzinnig is. De vraag die ons
nog scheidt is: is hij waanzinnig genoeg om een kans te
hebben correct te zijn?” De openheid van Bohr valt daarbij op. Maar de huidige fysicus zal altijd zijn gelijk willen
hebben. Hij verdient er mee, zijn carrière staat of valt er
mee. Hij staat in zijn recht, en ook al is er niets bewezen
van zijn snaartheorie, die is toch geldig boven alles wat
er in de lilaca blijkt.
De snaartheorie is dus een theorie die gaat over niet-bestaande dingen. Hij is bedacht in een hersenpan, en hij
berust op een waan, een niet bestaand idee, een hallucinatie. Als men leest over de snaartheorie wekt het alleen
maar de lachlust op.
Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen is interessant. Het
is bekend, dat fysici die aan deze niet bestaande zaken
hun faam te danken hebben, een hecht blok vormen dat
eigenlijk nieuwe of andere feiten blokkeert. Dat is geen
wetenschap bedrijven. Dat is zich afsluiten voor nieuwe
dingen vanwege eigenbelang. Het is een heel onderbewuste, onwetende natuurkundige wetenschap waar de
mens op dit moment mee te maken heeft. Er worden
niet de juiste bronnen aangeboord.
Niets is de mens vreemd, ook dit niet. Het denken in
stukjes van Bohr heeft zich doorgezet in een theorie die
gaat over het denken in niet bestaande stukjes.
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S

cience and Religion 1

Werner Heisenberg stelt tijdens een Solvay-conferentie aan Niels
Bohr de vraag hoe hij religie ziet tegenover wetenschappelijk denken.
Bohr kent geen persoonlijke god. Wel
ziet hij dat de taal die in godsdiensten
wordt gebruikt meer gaat naar poëzie dan naar wetenschappelijke taal.
Daarbij is poëzie meer subjectief en
wetenschap meer objectief. Wanneer
godsdiensten willen gaan werken met
objectieve waarheden, dan zullen ze
dezelfde criteria moeten gebruiken als
de wetenschap. Maar hijzelf vindt de
scheiding van de wereld in een objectieve en subjectieve wereld veel te willekeurig. (...) „Het feit dat godsdiensten
door de eeuwen heen hebben gesproken in beelden, parabelen en paradoxen betekent eenvoudigweg dat er
geen andere wegen zijn om de realiteit
uit te drukken waar ze naar verwijzen.
Maar dat betekent niet dat het geen
bijzondere realiteit is. En om deze realiteit te gaan splitsen in een objectieve
en een subjectieve kant zal ons niet ver
brengen.” (...)
Heisenberg zegt daarop: „Wanneer
U zo een scherp verschil maakt tussen de taal van religies, wetenschap
en kunst, welke betekenis geeft u dan
aan zulke apodictische (onbetwistbare)
termen als: ‘Er is een levende God’, of:
‘Er is een onsterfelijke ziel?’ Wat is de
betekenis van ‘er is’ in dit soort taal?
Wetenschap, volgens Dirac, verwerpt
zulke formuleringen. (...) Een zelfde abstract concept is dat van oneindigheid,
dat ook een heel belangrijke rol speelt
in de moderne wiskunde. Dat heeft ook
geen onderling verband en dat zorgt
voor ernstige problemen. Kort gezegd,
de wiskunde introduceert steeds hogere trappen van abstractie die ons
helpen om weer weidsere gebieden te
bereiken. Maar om op de oorspronke1 M
 et vrij vertaalde tekst overgenomen uit: Science ande Religion van
Werner Heisenberg te vinden op
Edge.org (Edge The third culture).

lijke kwestie terug te komen, is het correct om naar het godsdienstige ‘er is’ te
kijken als naar iedere andere, hoewel
verschillende, poging om steeds hogere trappen te bereiken van abstractie?
Een poging om ons begrip te vergemakkelijken van de universele samenhangen? Uiteindelijk waren de samenhangen zelf werkelijk genoeg, het maakt
niet uit in welke spirituele vormen we
hen laten passen.(...)”
Bohr antwoordt: „In de wiskunde kunnen we onze innerlijke afstand houden
van de inhoud van onze beweringen. In
de eindanalyse is wiskunde een mentaal spel dat we kunnen spelen of niet
spelen, wat we willen. Godsdienst, van
de andere kant, heeft te maken met
onszelf, met ons leven en de dood; zijn
beloften zijn bedoeld om onze acties
te beheersen en dus, op zijn minst indirect, ons eigen bestaan. We kunnen
daar dus niet onbewogen van buiten
af naar kijken. Beter gezegd, onze houding naar godsdienstige kwesties kan
niet worden gescheiden van onze houding naar de maatschappij toe. Zelfs als
godsdienst op zou komen als een spirituele structuur van een speciale menselijke gemeenschap zou het te beargumenteren zijn of het de sterkste sociale
vormkracht zou zijn door de geschiedenis heen, of waarom de maatschappij,
eenmaal gevormd, nieuwe geestelijke
structuren zou ontwikkelen en hen zou
aanpassen aan zijn speciale niveau van
kennis.
Heden ten dage schijnt het dat het individu in staat is om de geestelijke opbouw van zijn gedachten en acties vrij
te kiezen, en deze vrijheid weerspiegelt
het feit dat de begrenzingen tussen
de verschillende culturen en gemeenschappen meer vloeiend beginnen te
worden. Maar zelfs als een individu
tracht een zo hoog mogelijke graad
van onafhankelijkheid te bereiken, zal
hij toch worden weggevaagd door de
bestaande geestelijke structuren - bewust of onbewust. Want ook hij moet
in staat zijn om te spreken van leven en

dood en de menselijke condities naar
andere leden van de gemeenschap
waarin hij heeft verkozen te leven; hij
moet zijn kinderen opvoeden volgens
de normen van de maatschappij, passend in zijn leven. Kennistheoretische
bedrieglijke redeneringen kunnen hem
waarschijnlijk niet helpen het doel te
bereiken. Hier ook is de betrekking tussen kritisch denken over de geestelijke
inhoud van een gegeven godsdienst en
actie, gebaseerd op een vrije acceptatie
van die inhoud, aanvullend. En zo een
acceptatie, wanneer je daar bewust
aan toe bent aangekomen, vervult het
individu met een kracht om het doel
te bereiken, het helpt hem om twijfel
te overwinnen en, als hij moet lijden,
voorziet het hem van een soort troost
die alleen al een gewaarwording geeft
dat je kunt schuilen onder een alles
omarmend veilig dak. In die zin, helpt
godsdienst om het sociale leven meer
harmonieus te maken; haar meest belangrijke taak is om ons te herinneren,
in de taal van beelden en parabelen,
aan het weidsere plan waarin onze leven zich afspeelt. (...)”
De conversatie wordt beëindigd met
een verhaaltje zoals Bohr dat graag
deed bij dit soort gelegenheden.
„Een van onze buren bevestigde eens
een hoefijzer boven de deur van zijn
huis. Toen een kennis van hem vroeg:
„Ben je echt zo bijgelovig? Geloof je
nu werkelijk dat dit hoefijzer je geluk
brengt?” antwoordde hij, ‘natuurlijk
niet, maar ze zeggen dat het ook helpt
zelfs al geloof je er niet in’.”
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Sedum telephium ‘Herbstfreude’

Deze bloem staat op verschillende plekken in de tuinen van de Pauwekroon. Altijd
ziet hij er sierlijk en aantrekkelijk uit. In het voorjaar laat hij zijn fris lichtgroen blad
zien en in de zomer staat hij fier tussen de andere planten te pronken met zijn beginnende knoppen en dik opvallend blad. In september begint hij uitbundig te bloeien
maar als het gaat winteren en de rijp ligt op de bloemschermen is zijn verschijning
een lust voor het oog.
De schermen die altijd in grote aantallen aanwezig zijn worden bedekt door een fijn
bestoven wit kanten kleed, dat zich vormt door de structuur van het verdroogde bloemscherm.
De bruinroodheid die door dit wit schemert in
het bleke winterzonlicht maakt de bloem
tot een waar kunstwerk.

28
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De stengels zijn stevig en blijven goed rechtop staan in weer en wind. Zij kunnen
tot diep in het winterseizoen hun charme blijven behouden.
En altijd als er iemand passeert langs het pad, valt zijn oog op deze bloem, die fier
rechtop storm en wind trotseert. Vogels pikken de zaadjes op die vallen in de vruchtbare aarde. Hij levert het voedsel voor de zaadeters in de winter.
Zo is Sedum telephium een bloem die fascineert door haar stevigheid, haar schoonheid, haar rijke zaadoogst die zorgt voor de winterse overleving van velerlei dieren en
insecten.
Wie zich op deze bloem concentreert kan hem beleven als
een stevige stut die alles ondersteunt wat
kan leiden naar de sleutel die de
poort kan openen naar een ander
leven, vol met gouden zonnen
van waarheid en lichtenergie.
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Ontplooiing van het zelf / de psyche

Over het repareren van een watertoestel
Tekst: H.R. van Ooijen

I

nleiding
Dit is een indringende ervaring van niet te mogen bestaan in het leven van Humbert Oswald, een gerenommeerd golfleraar, van wie gezegd mag worden dat
hij een geliefd golfleraar is. Zijn lessen worden geapprecieerd vooral door zijn creatieve invallen.
Toch maakt hij op een ogenschijnlijk rustige zondagmiddag in een gota mee dat hij er niet mag zijn. Dat hij
maar beter weg kan zijn, en dat het nog beter is het dat
hij niet op deze aardbodem vertoeft. Hij is een object dat
niet gewenst is, dat is heel erg duidelijk.

E

en warme gota
Humbert heeft die middag een gota in de
pantry van Heliodoor (zie foto), een paviljoen met studiezaal waar op zondag veel onderzoekers zijn omdat ze
dan vrij zijn van hun reguliere werk.
Bij de pantry, in de vorm van een langgerekt aanrechtblok, komen goti’s een kop thee, koffie of warme soep
30

halen. En verder is er ook een ijskast met allerhande koude dranken en een snoepbar. Het is de plek waar het even
op-adem-komen-moment, in de volksmond bij de goti’s
ook wel ‘de theegota’ genoemd, zijn aanvang kent. Dan
knorren de magen en willen de varkens worden gevoerd
en dat zorgt wel vaker voor speciale situaties.
Elk kwartaal wordt de quooker, het apparaat dat direct
heet water kan voorzien voor de thee, koffie en soep door
de goti’s van de afdeling Rode Lila Elektronen ontkalkt.
De quooker staat in het hart van de pantry in een keukenkastje van 30 op 50 centimeter onder het aanrecht.
Het is in deze kleine ruimte dat de gota staat te gebeuren
en dat geeft een extra uitdaging als het gaat om kwaliteiten zoals: handigheid, kalmte bewaren, samenwerking
en overzicht behouden.
Jo en Humbert gaan op pad met deze gota. Zoals wel
vaker gebeurt is de bijbehorende gotabak met gereedschappen en in dit geval ook een handleiding, niet compleet toegerust. Dat blijkt meteen bij het lezen van de
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‘benodigde materialen’ in de handleiding. Humbert gaat
alsnog de juiste materialen halen in het magazijn bij de
afdeling Rode Lila Elektronen. Alles went, ook dat je altijd een keer heen en weer moet fietsen voordat iemand
aan zijn gota kan beginnen. Het schijnt in alle organisaties usance te zijn. Hier weet hij dat het een gebruikelijke
gewoonte is, die moeilijk kan worden doorbroken omdat de menselijke materie onvoldoende is uitgerust met
psychische kwaliteiten zoals efficiëntie, harmonie, evenwicht en wijsheid. Vandaar dat het voor een doorsnee
mens moeilijk is om meteen alles wat nodig is voorhanden te hebben bij de gota. Jo vindt dit intermezzo ook
heel gewoon, zij gaat alvast de handleiding lezen terwijl
Humbert op de fiets springt.

even voelbaar maar wordt ook weer net zo gemakkelijk
terzijde geschoven. Dat ligt anders wanneer pardoes de
stofzuiger aanloeit en de hele inkomsthal van Heliodoor,
waar de pantry is gelegen, een grondige beurt krijgt.
Extra concentratie wordt nu gevraagd. Om afgestemd
op elkaar te blijven zullen Jo en Humbert nu wel wat
harder met elkaar moeten gaan praten, met Humbert
in het keukenkastje en Jo gehurkt op haar knieën daarbuiten. De stofzuiger heeft geen enkele clementie met
hen en loeit lustig door. Het is blijkbaar erg vuil in die
aankomsthal en de vibraties die van de goti die stofzuigt
uitgaan liegen er ook niet om: Jo en Humbert zitten in
de weg, wegwezen jullie, er moét nu gestofzuigd worden.
En er is geen pardon, de stofzuiger komt al dichter en
dichter bij met zijn geloei. Jo moet steeds harder tegen
Humbert gaan praten en vice versa.

D

Q

uookerperikelen
Die quooker is wel een apart apparaat. Zo
zijn er diverse toevoerslangen voor het water en de elektra, een stuk of tien schroeven die op de juiste plaats
moeten blijven, een filter, en zo nog wat specifieke onderdelen die in een tempex mal allen hun eigen specifieke plaats kennen.
De taakverdeling is zo door hen gemaakt, dat Humbert
de handelingen zal verrichten, zeg maar het monteurswerk, en Jo de juiste volgorde van de handleiding in de
gaten houdt en waar nodig assisteert.
Deze volgorde blijkt al meteen niet te kloppen bij het
eerste punt. Een lichte ergernis over deze vertraging is

e geneugten van de theegota
Ondertussen komen er regelmatig goti’s een
kopje thee of koffie halen. Dit keer niet met water van
de quooker want de demontage is al in volle gang. Jo en
Humbert hebben op voorhand een tweetal thermoskannen met heet water klaargezet ter vervanging van de direct heetwater-service van de quooker. Ja dat is even behelpen zo’n thermoskan, maar werk in uitvoering heeft
nu eenmaal voorrang. Hoe feilloos heeft de tutorsuprolo
deze gota gepland, denkt Humbert. Precies op het uur
dat er wordt gestofzuigd en het ook voor heel veel magen tijd is om wat tot zich te nemen. De varkens hoort
hij bij voorbaat al knorren boven zijn hoofd, zo rond de
thermoskannen.
De filter wordt ontdaan van zijn kalkresten, de stofzuiger
zingt nog volop zijn hoogste lied, de montage is ingezet,
nog enkele boutjes en slangen vastdraaien en deze gotaklus is geklaard. Even controleren of de toevoerslang niet
lekt. Met moersleutel 24 is er nauwelijks plaats in het
kleine kastje om een normale draai te geven. Potverdrie,
op zijn zachtst uitgedrukt, de waterslang lekt wél. Hoe
kan dat nou?
Nu wordt het spannend. Humbert overlegt boven het
geluid van de stofzuiger uit met Jo wat te doen. Het water loopt zo het kastje in. „Breng eens een dweil.” De
toevoerkraan is toch dicht, ...maar er blijft water uit de
quookerslang stromen. Die bout is niet goed recht op de
schroefdraad gedraaid, scheef dus.
Er is verdomme ook nauwelijks ruimte in dat kastje.
Humbert ligt nu op zijn buik om alsnog de juiste swing
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aan de moersleutel te kunnen geven. Zijn hoofd en
romp zijn zowat helemaal in het keukenkastje verdwenen. Ondertussen blijft het water eruit stromen en voor
Humbert doemt het angstbeeld op dat zo dadelijk de toevoerslang helemaal losraakt en het water in alle vrijheid
alle kanten uitspat. Iets wat hij een twaalftal jaren geleden als eens aan den lijve heeft meegemaakt met de waterleiding op de zolder van het stafgebouw Lichtmaterie.
De communicatie met Jo wordt er niet gemakkelijker
op. Ze kan ook niet veel anders doen dan kalm proberen
te blijven. Er is in elk geval geen plaats voor twee in het
kastje. Op de achtergrond nog steeds het geruis van de
stofzuiger. Hé, wat is dat? Het lijkt opeens wel ‘rushhour’. Een hele horde goti’s heeft opeens zin in een theegota en verzamelt zich rond de pantry. Maar Humbert
ligt daar hinderlijk in de weg. Zo kunnen ze bijvoorbeeld
niet goed bij de theelade. „Godverdomme, dat je nu net
op dit moment - dat ik thee wil gaan drinken - daar- in
de weg moet liggen.... Kun je niet even opdonderen met
je gotabak en Jo erbij, want die staat daar ook maar niets
te doen!”

H

et grote moment
Het moment van niet-mogen-bestaan dat
Humbert en Jo weldra in alle hevigheid mogen gaan
ervaren komt naderbij. Wat een aparte timing van de
tutorsuprolo is dit. Daar waar de gota normaal gezien
moeiteloos zou kunnen worden afgerond, komt als bij
donderslag een wolk langs van terreur en verschrikking.
Want al is de situatie, met enige fantasie, komisch te
noemen, de vibratie ligt er niet om. De vibratie van de en
masse thee drinkende goti’s wil een duidelijke boodschap
overbrengen: ‘ik wil nu thee drinken en niets kan me
daar vanaf houden, anders... Ja anders moet je gewoon
even dood en begraven worden zodat ik weer verder kan
en mijn comfort is veilig gesteld.’
Terwijl Humbert nu nog dieper in het kastje verscholen zit bekijkt Jo met verbazing het tafereel van de theeeisende goti’s dat zich voor haar neus afspeelt. Ze wordt
er een beetje bedremmeld van en voelt de confrontatie
met ‘hoe we zijn....’. Ze kan het nog niet vatten, deze
verschrikking. Het lijkt de gaskamer in het concentratiekamp wel. Alles verdringt zich om en op Humbert, die
hulpeloos in het kastje ligt. De meute heeft geen mededogen. Alles beweegt zich rond en op en om hem heen,
terwijl Jo machteloos en sprakeloos toekijkt en het bruut
geweld over zich heen laat komen. Dat drinken en eten
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moét, nú, en geen seconde later. Er is ook geen fatsoen
merkbaar bij de meute, terwijl het normaal geschoolde
en beschaafde lieden zijn. Humbert zelf is ook een prettige doctorandus.

O

jee, o jee
Er is nog een kers op de taart. Een van de
contactlenzen van Humbert valt uit zijn oog. Ook dat
nog. Nu schiet het zeker niet op. Een dubbele reparatie is
nu noodzakelijk, want er staat nog steeds druk op de lekkende kraan. Als die moer nu eens goed op de schroefdraad wil gaan zitten. En dan, zo plots als alles dreigde
uit de hand te lopen, zo plotsklaps valt alles op zijn plek.
De quookergota kan worden afgerond, het lek is hersteld
en alles functioneert weer naar behoren. De thermoskannen kunnen worden weggehaald. Jo en Humbert halen
letterlijk ‘opgelucht adem’. De lens wordt weer in het
oog gelegd en zo is alles ook weer goed zichtbaar.

E

ind goed, al goed
Ze gaan nu zelf een kopje thee drinken om bij
te komen van dit enerverende gebeuren, het is tijd voor
een lilaïsche terugblik. Ze kunnen er niet omheen dat ze
dit echt hebben ervaren. Het is een gota, met daarin de
ervaring een uitstapje naar de gaskamer mee te maken.
Ze vertellen hun belevenissen aan enkele andere goti’s
die theedrinken in de Conversatiezaal. De tutorsuprolo’s
luisteren mee. Voor hen is dit een normale zaak, een
nuchtere vaststelling dat menselijke lichaamsmaterie nog
bewustzijn bevat met destructieve energieën die elk moment de kop op kunnen steken. Eigenlijk is er niet veel
voor nodig. Een kopje thee kan genoeg zijn.
Het is lilaca in optima forma dat zich hier afspeelt. Een
op zich gewoon gebeuren wordt een ontdekkingsavontuur waarin de tutorsuprolo’s van alles laten zien en ervaren, voor degene die het willen meemaken en hun ogen
en oren open houden. Zo eenvoudig is het.
Het is een gota-ervaring die uitnodigt om nog eens bij
stil te staan. Te constateren dat Humbert en Jo dit materieel bewustzijn ook in hun lichaam hebben, maakt
hen wel een beetje stil. ‘Ben ik zo, wil ik zo blijven?’ dat
zwerft door hun hoofd, en daarmee de vraag of ze zich
werkelijk willen laten veranderen.
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Christian Lacroix
Mode in weelderigheid
Tekst: moderedactie

Christian Marie Marc Lacroix is geboren
op 16 mei 1951 in de wijk Trinquetaille
in Arles, in de Camargue, in het zuiden
van Frankrijk. Zijn ouders stimuleren
hem in zijn hang naar kunst en schoonheid. Hij is veel bij zijn grootouders, die
hem sterk beïnvloeden op het gebied
van stijl en elegantie. Die drang wordt
sterker als hij een paar oude nummers
van het historische modetijdschrift La
Mode Illustrée bij zijn grootouders ziet.
Jeugd en ambities
Hij wordt gefascineerd door vooral de mode uit de
19e eeuw die hem daar voor ogen wordt getoverd. Hij
heeft als kind al een sterke afkeer van de wereld die hij
maar liefst laat zoals hij is. Hij verliest zich in zijn dromen over een mooier leven. De wereld is vies en vuil en
naar. Tekenen wordt voor hem dan dagvullend, vooral
japonnen zijn nummer een. Al zijn tekeningen laten zien
hoe hij alles wil maken zoals hij het voor ogen heeft, alles
moet daaraan onderworpen worden. Tijdens zijn adolescentie ontdekt hij nog een passie: voor Engeland, Oscar
Wilde, de Beatles, en de steden Barcelona en Venetië.
Na de middelbare school gaat hij kunstgeschiedenis studeren aan de Universiteit van Sorbonne in Parijs en aan
de L’ École du Louvre met het doel museumcurator te
worden. Dat is zijn droom: om kostuumontwerper of
curator (tentoonstellingsmaker) te worden. Daarin kan
hij zijn mooie dromen over de wereld waar maken. Maar
ondanks die ambitie is hij altijd sterk in mode geïnteres-

seerd. Daarvan getuigt zijn proefschrift dat handelt over
jurken in de Franse 18e-eeuwse schilderkunst. Hij heeft
overigens nooit een baan als curator kunnen vinden.
Françoise Rosenthiel, een keerpunt
In deze tijd ontmoet hij zijn toekomstige vrouw
Françoise Rosenthiel, met wie hij in 1974 trouwt. Zij
beweegt zich op velerlei terreinen in de modewereld. Zij
brengt hem onder andere in contact met Jean-Jacques
Picart, een belangrijke persagent voor verschillende grote
modehuizen. Zijn interesse in mode komt dan snel naar
voren. Hij gaat verder in dit vak en met behulp van Picart
kan hij aan de slag als freelance schoenontwerper en ontwerpt hij accessoires voor modehuis Hermès. Ook is hij
assistent van Guy Paulin, een mode-ontwerper die veel
casual kleding ontwerpt in zachte pasteltinten. Bij hem
leert hij iets over mode die zacht, verleidelijk maar verfijnd is, in tegenstelling tot het werk van Thierry Mugler
of Gaultier uit die tijd. Deze laatsten wilden vooral choqueren. Vooral de accessoires van Paulin, zoals schoenen
en tassen, boeien hem zeer, ze doen een appèl op zijn
dromerige aard.
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In 1981 gaat Lacroix samenwerken met Jean Patou.
Deze samenwerking leidt er toe dat het modehuis Patou
dat wat in het slop begint te raken doordat het niet met
de tijd meekan, een gezondheidsinjectie krijgt. In korte
tijd is de omzet verdrievoudigd als Lacroix met zijn ontwerpen aan de slag gaat.

Christian-Lacroix en Francoise-Rosenthiel

Camilla Morton schreef een boek over hem met de titel
‘Lacroix and the tale of the sleeping beauty’, waarin zij
zijn leven en dromen uit de doeken doet in de vorm van
eens sprookje. Dat past wonderwel bij hem. De vele illustraties in dit boek zijn ook van zijn hand.
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Een nieuwe impuls
In 1987 verlaat Lacroix Patou en begint een eigen
salon, met de artistieke hulp van Picart en de financiële steun van LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessey).
Zijn modehuis is het eerste Haute Couture huis dat
sinds twintig jaar in Parijs wordt geopend. De invloed
van zijn achtergrond van historische kostuums en kleding is duidelijk terug te vinden in zijn ontwerpen. Het
korset, het decolleté, de crinoline, folklore, het leidt allemaal tot weelderige, fantasievolle creaties. Hij houdt
van de warme kleuren van het Middellandse Zeegebied,
een mengelmoes van patronen en experimentele stoffen.
Deze zijn soms handgeweven in lokale werkplaatsen. Al
zijn dromen over een betere en mooiere wereld kan hij er
in kwijt. Willen veel ontwerpers juist de eenvoud laten
prevaleren, hij zoekt de weelderigheid en de overvloed.
Zijde, fluweel, taffeta, dure stoffen horen bij Lacroix.
Ook zijn motto duidt daarop: ‘More is More!’ Grote
hoeden, felle kleuren, ruches en vooral veel rood, zijn
een paar van zijn kenmerken. De bekendste creatie is ‘Le
Pouf ’, een grote ballonrok als eerbetoon aan de vrouwelijkheid. De rok legt de nadruk op de benen van de
vrouwen die hem dragen. Voor Lacroix zijn benen hét
toonbeeld van vrouwelijke charme.
Lacroix, de dromer
Velen begrijpen de intenties van Lacroix niet en
verwijten hem dat hij geen draagbare kleding maakt. Dat
is ook niet zijn streven. Hij vindt dat Haute Couture
helemaal niet draagbaar hoeft te zijn. Hij speelt het
modespel op zijn eigen wijze. Hij verwerkt er zijn melancholie, zijn dromen en beloften in en die zijn altijd
kleurrijk, een spel van stoffen en vormen. Vaak is hij ontevreden, boos, melancholisch, de wereld moet in feite
zijn zoals hij dat wil. Hij is onmachtig hem te veranderen
en dat wekt kwaadheid op over het leven en alles wat
daarbij behoort.
Zijn rijkelijk, artistieke en astronomisch dure hautecouturecreaties bevatten zijn dromen over een mooiere
wereld, die hij voor ogen heeft. Zo leeft hij ook zelf zijn
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leven, als kijkend naar een etalage vol dromen, in een sfeer van licht en perspectief.
Als zijn modehuis in 2009 failliet wordt verklaard voelt hij zich vrij. Hij
is niet meer verplicht ieder jaar een collectie te maken. Hij richt zich nu
meer op kleding voor opera en ballet, op het inrichten van hotelkamers en
ontwerpen van kleding voor de luchtvaartmaatschappij Air France. Ook
organiseert hij tentoonstellingen.
Hij voelt zich vrijer om zich te kunnen verliezen in zijn droom over
een mooiere wereld. Hij wil zich niet meer bewegen in het verleden,
zoals dat tot ongeveer 2000 het geval is, hij wil zich meer gaan
richten op de toekomst, die hij kan vormen in zijn droom over hoe
de wereld zou moeten zijn.
Zo leeft Lacroix in een wereld die hij eigenlijk niet wil. Hij probeert met alle macht deze te veranderen door zijn mode-ontwerpen. Maar een droom blijft een droom, hij is geen werkelijkheid.
Die werkelijkheid is nog ver van Lacroix af. Hij zal het moeten
blijven doen met zijn illusies, zijn droombeelden, een werkelijkheid die niet bestaat en ook nooit tot bestaan zal komen.
Het rode ballonjurkje
Dit jurkje uit de Haute Couturecollectie lente/zomer
van 2009 laat heel veel zien over de dromer Christian
Lacroix. Alles waarvan hij droomt is hierin te vinden, de
glamour van de schoonheid, het drama om niet te kunnen uitbeelden wat hij echt wil omdat alles tekortschiet
in deze wereld. Alles blijft een schamele afspiegeling van
wat hij droomt, in feite is hij ontevreden over de wereld
zoals hij is. Hoe uitbundig en kleurrijk ook, hoe speels, hoe
kinderlijk verleidelijk, alles blijft een schaduw van de wereld
waarin hij wil leven. Het jurkje zelf is gemaakt van glimmende stof,
die verfijnd is geplooid en bezet is met de bloemenpracht van de zuidelijke landen. Alles is bloemrijk, het hoofd, het bovenlichaam, de
benen. Deze worden sterk benadrukt door de elegante rode ‘pouf ’
rok, die hem zo boeit en egaal van kleur is. Juist die eenvoud van
de rok laat de beenpartij extra uitkomen.
Zijn wereld van kinderlijke illusie, zijn dromen over een kinderlijke maar charmante vrouw worden voor hem werkelijkheid
in deze japon. die zijn hele wezen en manier van leven naar
voren brengt.
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Geluk
The World Book of Happiness
Auteur Leo Bormans
Uitgeverij- Terra Lannoo - Houten
Tekst: wetenschappelijke bibliotheek Elektoor

Geluksboeken
Uitgeverij Lannoo pakt uit met een collectie geluksboeken. Het zijn vaak boeken die vertellen hoe je
van optimisme een levenskunst kunt maken, hoe je aan
zelfvertrouwen kunt bouwen of gewoon hoe je gelukkiger wordt.
De geluksboeken zijn in trek. Dat er een markt voor is
doet vermoeden dat heel wat mensen op zoek zijn naar
geluk of toch menen hun geluk te kunnen vergroten.
Het boek ‘Geluk. The
World Book of Happiness’,
uitgegeven in 2010, past
in deze collectie. Het boek
is uitgegeven in vijf talen,
Nederlands, Frans, Engels,
Duits, Koreaans en Chinees
en ook in paperback te verkrijgen. Het is vooral in
de belangstelling gekomen
omdat Europees president
Herman Van Rompuy alle
wereldleiders een exemplaar
van dit boek schonk ter gelegenheid van Nieuwjaar
2012.
Fraai ogende uitgave
Het boek ‘Geluk. The
World Book of Happiness’
is een fraai ogend boek. De
kaft is wit en wordt aan de rand opgesierd door het lichte
blauw van de boekrug. Groot prijkt GE en LUK in zwarte letters op de voorkant, gevolgd door een lichtblauwe
punt. Daaronder is in de Engelse taal te lezen ‘The World
Book of Happiness’. Hoewel de kaft niet zo stevig is,
is het boek ingebonden in katernen. Dat maakt het tot
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een eerder stijlvol exemplaar. GELUK is opgemaakt in
Crown-quarto formaat en met zijn 346 pagina’s is het
een lijvig boek geworden.
Wijsheid van geluksprofessoren
‘De wijsheid van 100 geluksprofessoren uit de
hele wereld’, met deze subtitel vat hoofdredacteur Leo
Bormans de inhoud van het boek samen. Bormans is
journalist en schrijver en
iemand die zich inzet voor
actief burgerschap en een
‘warmere’ samenleving. Een
van zijn initiatieven is het
samenbrengen van wetenschappelijke onderzoek over
geluk zodat dit een boodschap kan zijn voor heel de
mensheid.
Honderd professoren, verspreid over heel de wereld,
hebben in maximaal 1000
woorden hun inzichten
over geluk samengevat. Leo
Bormans vermeldt in zijn
voorwoord de criteria die hij
vooropstelde: het moet gaan
over kennis die is gebaseerd
op onderzoek (geen spirituele filosofie), het mag niet
enkel over individueel geluk
gaan en het moet geschreven
zijn vanuit een globale visie en in mensentaal, dus niet
te moeilijk.
Sommige experts ervaren deze opdracht om een samenvatting van hun onderzoeksresultaten over geluk te
schrijven, als moeilijker dan het leveren van een wetenschappelijke bijdrage.
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Twee jaar lang is Bormans bezig geweest om
de artikelen van deze onderzoekers toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hij
hoopt dat hun kennis en wijsheid kan bijdragen tot het geluk van elke mens, tot het meer met hoop
bezig zijn en minder met fatalisme en angst.
Hulpmiddelen voor de lezer
Wie het boek openslaat merkt dat er zorg besteed
is aan de lay-out. Elk artikel behelst zo’n twee à drie pagina’s en wordt voorafgegaan door een sprekende titel en
een korte inleiding. Daarin staat, in het rood, de naam
van de onderzoeker/professor vermeld. Boven de bladzijde staat ook het land waar deze zijn onderzoekswerkzaamheden verricht.
Het wordt de lezer evenwel gemakkelijk gemaakt want
elk artikel wordt gevolgd door een bondige samenvatting. Ze worden ‘sleutels’ genoemd, sleutels tot geluk of
‘subjectief welbevinden’. Wie op zoek is naar een snelle
sleutel kan die op vlotte wijze terugvinden.
Onderaan het artikel is in een noot een korte biografie
van de onderzoeker te lezen.
Regelmatig worden de teksten afgewisseld door fraai
ogende foto’s in zwart-wit en kleur.
Eentonig met hier en daar een frisse noot
Het is een boek geworden om naast je bed te leggen en af en toe eens een artikel te lezen. Bij tijd en wijle
staan er fragmenten in die verrassen.
Wie echter de moed heeft om dit boek van voor naar
achter uit te lezen merkt al snel dat vele professoren in
hun onderzoek bij levenswijsheden uitkomen die eigenlijk volop bekend zijn.
In die zin wordt het boek naarmate het lezen vordert,
wat eentonig te noemen en soms zelfs gortdroog.
Regelmatig schrijven de professoren over het feit dat als
men genoeg geld heeft om van te leven, de toenemende
rijkdom niet gelukkiger maakt, integendeel zelfs. Het
spreekwoord ‘geld maakt niet gelukkig’ staat er niet letterlijk, maar de verwijzingen ernaar zijn legio.

Anderen schrijven dat geluk vooral te vinden
is in het contact met andere mensen. In het
omgaan met anderen, in de inzet voor anderen, in de vriendschap en de sociale contacten.
Vanuit de positieve psychologie, een recente richting in
de psychologie, wordt het fenomeen van de ‘flow’ naar
voren gebracht. Dat is dat mensen zo opgaan in waar ze
mee bezig zijn, dat ze hun hele omgeving vergeten en dat
is geluksbevorderend.
Af en toe is er een frisse noot te vinden als de onderzoekers schrijven over ‘het leven aanvaarden zoals het is’,
‘dankbaar en tevreden zijn’ of ‘je leven te leven alsof het
je belangrijkste kunstwerk is’. Naast deze zijn er in het
boek ook tal van andere wenken voor een gelukkig leven
te vinden. Een mens heeft er een dagtaak aan om ze allemaal te realiseren. Gelukkig wordt een mens door niet
te vergelijken, door zijn doelen regelmatig bij te stellen
en flexibel te zijn, door niet passief af te wachten, door
te geloven in eigen kunnen, door eigen talenten te ontplooien, door te sporten enzovoort. Een enkeling meent
geluk te kunnen nastreven via hersenstimulatie.
Allen baseren ze zich bij deze inzichten op hun onderzoek.
Universeel?
Het is een verdienste van het boek om onderzoekers uit 50 landen bij elkaar te brengen. Het leert dat
geluk zowat overal te wereld wordt nagestreefd.
Hier en daar is wel de filosofische en culturele achtergrond in de onderzoeksresultaten terug te vinden. Zo
meldt men vanuit China dat de maatschappij belangrijker is dan het individueel geluk, Thailand merkt dan
weer meer geluk wanneer bij een individu lichaam, geest
en omgeving in evenwicht zijn. In de Verenigde Staten
van Amerika weet men dat een mens voor 40% zijn geluk in eigen hand heeft en wordt de ‘high five’ van geluk
gepresenteerd.
Ook al staat er in het begin van het boek dat vergelijken geluk fnuikt, een aantal onderzoekers houdt ervan
om bevolkingsgroepen en landen met elkaar te verge37

de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 1, januari 2013

Geluk als hebbeding
Het is merkwaardig
dat zovelen in de sociale
psychologie en daarbuiten
bezig zijn met een studie
over geluk. Over de hele wereld zoekt men sleutels om
mensen gelukkiger te laten
zijn, want gelukkige mensen leven immers langer. Ze
vinden parameters om het
beleid van hun land aan te
sturen zodat mensen gelukkiger kunnen worden.
Geluk is blijkbaar een gewild artikel. Geluk moet
ook, want wie niet gelukkig
is schiet tekort. Geluk is een
hebbeding, iets waar individuen en naties op uit zijn.
Nochtans is er een groot verschil tussen het ‘hebben’ van
geluk en gelukkig ‘zijn’. Het
‘zijn’ is een permanente toestand en het is zeer de vraag
of dat met de aangebrachte ‘gelukssleutels’ te realiseren
is.

schaarsheid van de onderzoeksresultaten en
beseft dat er nog weinig kennis is. Een ander
ziet de resultaten van het geluksonderzoek als
relatief vooral omdat niet eenduidig is wat ‘geluk’ nu eigenlijk is.
Deze vele onderzoeken door gerenommeerde experts komen tot weinig verrassende nieuwe inzichten. Blijkbaar
is in dit boek de neerslag te vinden van wat er leeft op
de geluksmarkt. Geluk is iets
waar velen op uit zijn, maar
blijkbaar is er niet veel meer
over te vertellen dan reeds
bekende wijsheden. Alleen
worden ze nu volgens de
nieuwste wetenschappelijke
onderzoeksmethoden bevestigd.
In dit onderzoek wordt over
het hoofd gezien dat geluk
niet zomaar een woord is,
waar men zelf een invulling
aan kan geven. Er is geen
enkele professor in het boek
die vertelt, dat geluk iets is
wat vrij moet komen uit de
elektronen van het menselijke lichaam door toevoer van
lila licht. En dat dit het enige
geluk is wat blijvend aanwezig is in de materie van het
lichaam van ieder mens die
dit wil. Dat is een leemte die
in het boek is aan te wijzen.
Het is zeker niet compleet.
Het ziet in feite de basis van waaruit een mens gelukkig
kan zijn over het hoofd, vooral door onwetendheid.

De waarde van dit onderzoek
Sommige onderzoekers stellen ook vragen bij de
waarde van het onderzoek. Een enkeling vermeldt de

Ideeën versus materiële ontwikkeling
Geluk nastreven is niet zo eenvoudig. De ideeën
over geluk en wat dat inhoudt zijn niet eenduidig. Geluk

lijken op het niveau van geluk. Achteraan in
het boek is de ‘World database of happiness’
te vinden, een lijst die ook op het internet te
vinden is en het gemiddelde geluk van 148
landen weergeeft. De topscore ligt bij Denemarken met
8,3 en de laagste score is te vinden bij enkele Afrikaanse
landen. Nederland en België doen het niet onaardig, met
een dikke 7 zitten ze aardig dicht bij de top.
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nastreven is een precaire zaak. Geluk kan immers snel worden verstoord. Door menigeen
wordt er vanuit gegaan dat een permanent
geluk ook niet te realiseren is. Bij een leven
horen geluk en ongeluk. Vandaar dat geluk ook vervangen wordt door de term ‘welbevinden’. Zelfs ‘subjectief ’
welbevinden, wisselend dus van persoon tot persoon. En
wat maakt nu dat de ene mens gelukkig is en de andere
ongelukkig? Dit boek leert dat daar veel onderzoek voor
nodig is. Eenduidigheid is er vooreerst nog niet te vinden. Er worden mentale, dus verdeelde, meningen neergezet over geluk. Het blijkt dat geen enkele in het boek
aan het woord zijnde professor weet wat het is. Het is
niet onderzocht. Het zijn een stel ideeën over geluk die
worden geponeerd, zonder te weten dat geluk een materiële energie is die nog opgesloten zit in de elektronen
van het menselijk lichaam. Deze energie is nog niet ontwikkeld en geluk zal dus nooit blijvend zijn. Daarvoor
zijn andere dingen nodig.
De vraag naar een blijvend geluk wordt niet als zodanig
gesteld. Men vertrekt vanuit de huidige situatie en de
huidige staat van de mens en daarbij merkt men dat een
blijvend geluk nauwelijks te realiseren is. Men droomt er
wel van, maar het lijkt te mooi om waar te zijn. Dat is
ook niet zo verwonderlijk want een mentaal wezen zoals
de mens is, kan alleen maar tot een momentaan geluk
komen. Hij is een wezen wat leeft in de verdeeldheid en
zal dus nooit blijvend geluk kennen, tenzij hij gaat meelopen in de pas van de evolutie. Dat geeft nieuwe mogelijkheden om zich psychisch te laten ontplooien en daardoor materieel lichamelijk in ontwikkeling te komen.
Om een eeuwigdurend geluk te bereiken zit er maar een
ding op en dat is dat de materie van de mens verandert.
Een ontwikkeling van de lichaamsmaterie is noodzakelijk om te komen tot een gestabiliseerd geluk in de elektronen van het lichaam, zonder dat uiterlijke omstandigheden daarbij hun invloed uitoefenen. De geluksenergie
is dan altijd aanwezig in een mens die het lila licht laat
inwerken in zijn psyche en zijn elektronen.

Conclusie
‘Geluk’ is een boek dat het hedendaagse wetenschappelijke onderzoek weergeeft rond geluk. Het boek
heeft als doel een wereld te creëren waarin mensen
gelukkig zijn. Het geeft mensen inzichten en sleutels
om hun leven bij te sturen of te veranderen. Het
geheel oogt prettig. De onderzoeksresultaten zijn
gebaseerd op ideeën en mentale inzichten en reiken
niet verder dan reeds bekende inzichten. Het blijkt
uit wetenschappelijk onderzoek in de lilaca dat een
mens en dus ook de onderzoekers stevig vasthouden
aan oude patronen en gedachten en dan is het ook
niet verwonderlijk dat er nauwelijks nieuwe inzichten te bespeuren zijn. Het is een grote herhaling van
zetten.
De vraag komt ook niet op of deze manier streven
naar geluk er toe kan bijdragen om gelukkiger en
optimistischer te worden.
Dit boek over geluk brengt heel wat waanideeën
over geluk samen, maar dat realiseert nog geen geluk
in de praktijk van het leven. Want wanen bestaan
per definitie al niet, en ze hebben dan ook geen basis
om tot verwerkelijking te komen. Soms zal iemand
de tips voor korte tijd kunnen gebruiken, maar deze
discipline duurt nooit zo lang bij een mens. Het
boek kan voor korte tijd in een behoefte voorzien,
maar het heeft te weinig vuur in zich. De alom bekende en korte zin van Shakespeare: ‘to be or not to
be’ heeft in al zijn compactheid meer kracht in zich
dan dit hele boek met al zijn artikelen tezamen.
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Rana temporaria
Bruine kikker

Dier
van het
seizoen

Wie door de tuinen en bossen van de Pauwekroon loopt, heeft een gerede kans om
de bruine kikker te ontmoeten. Niet dat de bruine kikker (Rana temporaria) zich opdringt, integendeel. Hij is niet zo’n luide kwaker als andere kikkers en evenmin trekt
hij op een andere manier de aandacht. Als hij in het vroege voorjaar aan de waterrand
kwaakt om vrouwtjes te lokken voor de voortplanting, brengt hij een bescheiden,
knorrend geluid voort. Meestal houdt de bruine kikker zich schuil op een vochtige
plek in het bos, tussen natte bladeren. Met zijn groenige bruine kleur met donkere
vlekken valt hij daar niet op. Pas wanneer een mens - zonder het in de gaten te hebben - de schuilplaats van de bruine kikker te dicht nadert, maakt het dier zich met
enkele krachtige sprongen uit de voeten.

Ook al komt hij in vrij grote aantallen voor op de Pauwekroon, de bruine kikker laat
zich niet zo gemakkelijk zien. Dit hangt samen met zijn nachtelijke leefwijze. Pas in
de schemering wordt hij actief en gaat hij op zoek naar prooidieren. Weliswaar heeft
de bruine kikker in de evolutie van het licht grote ogen ontwikkeld om ‘s nachts te
kunnen zien, maar van een bijzonder zichtvermogen is geen sprake. Hij ziet stilstaande objecten zo slecht, dat hij helemaal niet gericht kan jagen op prooien. Hij maakt
van de nood een deugd: hij springt ‘s nachts rond en hapt gewoon naar alles wat be40
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weegt. De duisternis helpt daarbij,
want de prooien merken hem niet
op in het donker. De bruine kikker
maakt dus een heel creatief gebruik
van zijn mogelijkheden. Zijn slechte
zicht is voor hem geen onoverkomelijke beperking.
Kieskeurig kan hij natuurlijk niet
zijn, gezien zijn jachttechniek. Op
zijn menu staan alle dieren die in zijn
bek passen, zoals kevers, wormen en
slakken. Soms verschalkt hij zelfs
een muis. De bruine kikker
gaat heel efficiënt met zijn
energie om. Overdag
liggen dromen tussen
natte bladeren kost
hem - als koudbloedig
wezen - weinig energie.
Ook aan het jagen is
hij niet buitensporig veel
energie kwijt. Met twee of
drie maaltijden per week kan
hij volstaan. Hierbij helpt het natuurlijk dat hij niet kieskeurig is,
want daardoor hoeft hij niet lang
te zoeken naar een geschikte prooi.
Bovendien is zijn jachttechniek zeer
doeltreffend: met zijn snelle schiettong grijpt hij een prooi vóór die
zich kan verweren of vluchten. Hij
overrompelt anderen met zijn snelheid.
Wie de bruine kikker overdag tegenkomt, ziet een dier dat zich recht in
de ogen laat kijken. Schuw is hij beslist niet, zolang de ander geen onverhoedse bewegingen maakt. Hij
schrikt zelfs niet als er een camera op
hem wordt gericht. Hij laat dan zijn
wit-gele buik zien, die fraai afsteekt
tegen zijn gevlekte bovenzijde. Hij
lijkt zich ervan bewust dat hij wordt
bespied, maar dat is voor hem geen
reden om zich uit de voeten te ma-

ken. Deze houding maakt hem ook
kwetsbaar. Als zijn schutkleur hem
niet beschermt, is hij gefundenes
Fressen voor bosuil, buizerd of andere jager.
De Pauwekroon vormt een uitgelezen biotoop voor de bruine kikker.
Voor de voortplanting heeft deze kikker - net als andere amfibieën - water nodig. Dat is op de Pauwekroon

ruimschoots aanwezig, met name in
de vorm van de Zwanenvijver. In het
water kan het dier zijn eitjes afzetten,
die er uitgroeien tot kikkervisjes. Als
kikkervis maakt hij een opvallende
metamorfose door tot kikker. In enkele weken veranderen zijn organen
van functie en vorm. Daarmee herinnert hij de mens aan de mogelijkheid dat uiterlijke vormen kunnen
veranderen. Het vermogen om van
gedaante te wisselen is bij de bruine
kikker heel duidelijk waarneembaar,
niet alleen in de metamorfose van
kikkervis naar kikker, maar ook in
de verandering van waterdier naar
landdier. Zodra hij de gedaante van
kikker heeft aangenomen, verlaat de
bruine kikker de waterrand. Als heel
kleine bruine kikker - vaak slechts
één centimeter groot - trekt hij de

wijde wereld in. De rest van zijn leven brengt hij in bosachtig gebied
door, vaak op enkele honderden
meters afstand van het water. Pas als
volwassen dier - na een jaar of drie keert hij voor de voortplanting terug
naar het water. De bruine kikker is
dan uitgegroeid tot een dier van zo’n
acht centimeter lengte.
Maar deze kikker zoekt de waterkant ook wel op heel hete dagen
op, om verkoeling te krijgen. Soms
overwintert hij ook in het water,
onder het ijs. Als hij pech heeft
en het ijs groeit te diep aan,
dan overleeft hij de winter
niet. Op de Pauwekroon
was het lilaïsch kunstwerk De Bron in een
strenge winter vaak een
kerkhof voor vele bruine
kikkers. De bak met water
bevroor helemaal, waarna de
kadavers van de bruine kikker
zichtbaar werden in de dikke klomp
ijs. Nu het kunstwerk een andere
gedaante heeft gekregen en minder
diep is geworden, oefent het minder
aantrekkingskracht uit op de bruine
kikker.
En zo oefent dit dier telkens met
de mogelijkheden die hem gegeven
zijn om te overleven en de soort in
stand te houden. Soms gaat hem dat
wonderwel af, terwijl hij andere keren niet is opgewassen tegen de omstandigheden. Maar ook dat biedt
mogelijkheden om weer verder te
komen in de evolutie van het licht.
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Lila

Ontplooiing van het zelf / de psyche

Enveloppen printen
Of de onmogelijkheid om aardig
te worden gevonden
Tekst: M.L. Grob

zijn duistere lichaamselektronen of
dat hij zich laat leiden door de tutorsuprolo en zijn psyche.

G
A

fdeling Gouden Lila Elektronen
De gota speelt zich af in de
wetenschappelijke afdeling Gouden
Lila Elektronen, het secretariaat van
Elektoor. De gota van deze afdeling
is op de eerste plaats het secretariaat zijn van het bestuur, de afdeling Parelgrijze Lila Elektronen. De
gota’s die daarbij horen zijn onder
meer uit het verzorgen van de post
en het bijhouden van de postregistratie, het opzetten en op orde
houden van dossiers, het bijhouden
van een agenda met afspraken en
het opvolgen ervan. Daarnaast verricht het secretariaat ook nog werkzaamheden voor andere afdelingen,
zoals bijvoorbeeld de inkoop van
kantoorartikelen, het bijhouden van
afspraken of taken en als de tijd daar
is de desbetreffende afdeling daaraan
herinneren.
Er zijn een elftal onderzoekers die
onderzoek uitvoeren tijdens het
42

doen van de gota in de afdeling
Gouden Lila Elektronen.
Deze afdeling heet zo omdat er zich
in deze afdeling overal gouden lila
elektronen bevinden. Samen met het
licht van de tutorsuprolo’s werken
deze gouden lila elektronen met hun
gouden licht in op de zwarte, duistere elektronen in de lichamen van
de goti’s, terwijl zij een gota doen.
Daardoor kan het gouden licht, dat
in de zwarte elektronen zit opgesloten, tot lichtvermeerdering komen
waardoor deze elektronen meer waar
worden. Meer waar betekent lichter,
evenwichtiger, bewuster. De gouden
lila elektronen werken niet alleen in
op de duistere lichaamsmaterie van
de goti’s maar ook op hun psyche.
De psyche is de ware persoon van
de goti en van ieder mens. Door
zich te richten op de psyche krijgt
de goti meer zicht op wat illusie is
in het leven of realiteit. Met name
wat hemzelf betreft. Daardoor kan
hij langzaam aan beter gaan onderscheiden wanneer hij handelt vanuit

een enveloppen
Het is zaterdagmiddag. Greta
Koekelaars is in plaats van Lonie
Oxendorfer, die normaliter op zaterdagmiddag hier de gota doet, in
de afdeling Gouden Lila Elektronen.
Het is namelijk fijn als Lonie door
kan gaan met de gota van bomen en
struiken snoeien, waar zij samen met
andere goti’s mee bezig is. En wat
Greta zelf betreft zit zij nu ook beter
op haar plek in de afdeling Gouden
Lila Elektronen, omdat zij van een
valpartij met de fiets een zere arm
heeft overgehouden. Zij kan daardoor toch niet goed overweg met de
gota’s in de tuin, waar zij gewoonlijk
‘s zaterdagsmiddags is.
Op het bureau ligt een stapel brieven. Het zijn de aanstellingsbrieven
voor de onderzoekers die zich voor
het volgende jaar hebben aangemeld
om onderzoek te doen in het project
Gemini. In deze brieven wordt hen
meegedeeld in welke afdeling zij onderzoek kunnen doen en wat hun
onderzoeksonderwerp is.
Aan het begin van de middag komt
Bert Bruijnzeel, goti in de afdeling
Parelgrijze Lila Elektronen, deze
brieven tekenen. Zij kunnen nu in
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een envelop worden gedaan samen
met het Huishoudelijk Reglement
en de gotapas die elke onderzoeker krijgt als toegangsbewijs tot de
Pauwekroon. Het geheel kan daarna
verspreid worden via het postvak.
Echter....... er zijn niet genoeg enveloppen met het logo van Elektoor.
Deze kunnen alleen maar geprint
worden op de Epson fotoprinter
die in de Lichtzaal staat, een vertrek
naast de ruimte van het secretariaat.
De fotoprinter is geen netwerkprinter, hij is alleen aangesloten op
de computer in de Lichtzaal, dus
kunnen er alleen vanuit die computer enveloppen worden geprint.
Helaas is deze computer bezet. Theo
Masters en Bert Bruijnzeel zijn al de
hele dag bezig met de gota van het
opnieuw opzetten van de boekhouding. Greta denkt dat zij daarbij niet
gestoord willen worden. Zij wil hen
niet lastig vallen met de vraag of zij
- als zij bijvoorbeeld een kopje thee
gaan drinken - even van de computer
gebruik kan maken om de enveloppen te printen. Zij vult voor hen in
dat zij dan het boekhoudprogramma
moeten afsluiten en dat dit lastig is.
Zij vult ook in dat ze ‘s avonds niet
verder zullen gaan met deze gota en
de zittende goti-secretaris dan in de
gelegenheid is om de enveloppen te
printen. Door deze invulling komt

zij niet op het idee om tegen Lonie
- die rond 17.00 uur weer naar het
secretariaat komt om de gota te
doen - te zeggen dat, als Theo en
Bert gaan eten, zij de gelegenheid te
baat kan nemen om de enveloppen
te printen.
En als na het avondeten blijkt dat
Theo en Bert wèl met de gota van
de boekhouding verder gaan, kan
Ria Kwadendam, de goti-secretaris
van de avond, de verzorging van de
brieven nog steeds niet afronden.
Omdat het bestuur wil dat de brieven toch dit weekeinde in de postvakken liggen en het bekend is dat
Theo en Bert morgen ook weer de
hele dag de computer in de Lichtzaal
gaan gebruiken, zit er voor Greta
niets anders op dan morgen, zondag,
om 8.30 uur de enveloppen te komen printen. Theo en Bert gaan namelijk om 9.00 uur weer beginnen.
Greta stelt zich al in op een matineus begin van de volgende dag. Zo
ver komt het echter niet, want Ria
heeft met Theo en Bert overlegd
en kan daardoor vanavond, tijdens
de theepauze van Theo en Bert, de
computer even gebruiken om de enveloppen te printen. De brieven liggen daardoor vanavond nog in het
postvak. Eind goed, al goed, zou je
zeggen. Maar de vraag rijst wel bij

Greta: wat laat de tutorsuprolo haar
door heel dit gebeuren zien?

V

ertraging
Door niets te vragen en zelf in
te vullen wat Theo en Bert lastig vinden, kan zij de gota niet afronden en
Ria bijna ook niet. Greta vertraagt
daardoor de gota waardoor de vraag
van het bestuur in de verdrukking
dreigt te komen. Zij vult met haar
denken de agenda van Bert en Theo
in. Zij denkt te weten wat zij willen
en wat zij doen. Dat is niet zo, dat
blijkt. Maar toch wil zij voor Theo
en Bert regelen wat er zou moeten
gebeuren. Zij vraagt niets, en haar
denken blijkt een bedrieger te zijn.
Zij bemoeit zich met zaken waar ze
niets van af weet en vult alles voor
anderen in.

G

een dienstbaarheid
Dienstbaarheid dient hoog
in het vaandel te staan van de gotisecretaris. Dienstbaarheid aan de
afdeling Parelgrijze Lila Elektronen
omdat voor de afdeling Gouden lila
Elektronen op de eerste plaats geldt
dat zij het secretariaat van het bestuur is. Nu blijkt dat dit bij Greta
niet het geval is. Zij zet niet alles in
om de gota zo vlug als mogelijk is
af te ronden. Zij vraagt niets aan de
goti’s in de Lichtzaal achter de computer. Zij laat alles maar waaien. In
plaats van te kijken naar mogelijkheden door communiceren laat zij
zich leiden door de angst om lastig
gevonden te worden. Dat is valse
bescheidenheid, die alles in het honderd laat lopen. Er is een enorme
hoogmoed en arrogantie in het spel.

E

nergieverlies
Door haar manier van doen
zorgt Greta voor energieverlies. Als
43
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de brieven dezelfde avond nog afgewerkt moeten worden, zal Ria
namelijk steeds in de gaten moeten
houden wanneer Theo en Bert een
theegota gaan doen, zodat zij dan
kan gaan printen. Door de onrust
die dat geeft verliest zij energie.
Beter is aan hen te vragen of zij een
seintje willen geven wanneer zij de
computer even niet gebruiken. Dat
geeft rust en intussen kan Ria dan
ontspannen met een andere gota bezig zijn. Gelukkig heeft zij dat later
ook gedaan, zodat het energieverlies
beperkt kan blijven. Maar ondertussen heeft Greta de hele tijd zitten
denken aan die enveloppen, zij lijdt
heel veel energieverlies en gaat moe
naar huis.

L

astig
De onderliggende reden van dit
alles is dat Greta niet het risico wil
lopen als lastig ervaren te worden en
zich daardoor vervelend te voelen.
Wat is dat toch voor een mechanisme dat maakt dat zij zich niet prettig voelt als anderen haar lastig vinden? Als zij bij zichzelf nagaat wat
daarachter zit komt zij uit bij angst.
Angst om niet aardig te worden gevonden. Die angst zorgt ervoor dat
het iets heel dwingends is. Greta
moet pers se aardig worden gevonden en zij moet ook van alles doen
om dat te bewerkstelligen. Greta
hoeft daar niet over na te denken,
dat gaat vanzelf. Dat is eigenlijk wel
raar. Dat Greta dingen zo maar doet,
zonder erbij stil te staan waarom zij
het zo doet. Niet bepaald een houding van een onderzoeker in de li
laca.
Maar achteraf kan Greta nog wel
eens kijken waardoor zij zich heeft
laten leiden en waarom.

44

I

mago ophouden
Waarom is Greta zo bang om niet
aardig te worden gevonden? Het
voelt voor haar aan als een bedreiging. Zij telt dan niet meer mee.
Greta bestaat dan niet voor degene
die haar niet aardig vindt, zij is niks.
Greta heeft dat wel eens meegemaakt
en dat is allesbehalve een prettige
ervaring. En om dat te voorkomen
moét zij aardig zijn en moéten anderen haar ook aardig vinden. Dat is
wel iets heel dwingends, zowel naar
anderen als naar haarzelf. Het maakt
ook dat de kwaadheid die Greta natuurlijk ook regelmatig voelt naar
anderen toe, niet mag worden getoond. Dat moet allemaal onder de
pekel blijven, met alle spanning van
dien. Greta komt dus tot de ontdekking, dat zij wil verbergen dat zij
helemaal niet aardig is, maar meer
een dictator die overal een vinger in
de pap wil hebben. Dat wil zij niet
weten, en daarom is zij zo angstvallig. Dat zegt ook, dat zij werkt met
goed en slecht. Zij vindt zichzelf
slecht. Vandaar haar onoprechtheid
en haar gehuichel. Wanneer zij wat
meer duidelijk zou hebben, dat goed
en slecht een uitvinding is van het
mentaal, en dat deze twee zaken helemaal niet bestaan, dan zou ze het
gemakkelijker hebben. Ze zou niet
zo gauw moe zijn, want ze moet nu
de hele dag haar gezicht in de plooi
trekken. Zo’n valse houding ophouden, een vals imago, kost heel veel
energie.
Als ze zou accepteren dat ze is zoals
ze is, en dit met de tutorsuprolo zou
bespreken, zou ze er frisser en gelukkiger bij komen te staan. In de
wetenschap dat het kan veranderen
door gouden lila licht.

A

fhankelijkheid
Bovenstaande maakt duidelijk dat Greta erg afhankelijk is van
anderen. En dat die afhankelijkheid
ervoor zorgt dat zij altijd op haar
qui-vive is. Dat geeft spanning in
het lichaam wat natuurlijk niet erg
gezond is.

W

at wil ik?
Door er echter bij stil te
staan kan Greta zich afvragen of zij
zich wil laten bepalen door angst en
afhankelijkheid. Of dat zij wil kiezen voor een andere mogelijkheid.
De mogelijkheid om zich te richten
op het licht van de gouden lila elektronen, op het licht van de tutorsuprolo’s en op dat van haar psyche,
hoe klein die ook nog is. Zodat door
concentratie deze kan groeien en
sterk worden en het overwicht kan
krijgen over de duistere elektronen
van haar lichaam met zijn kronkelige
ideeën. Zij heeft al wel meegemaakt
dat als zij zich op het licht richt, de
angst wat naar de achtergrond gaat
en het beklemmende gevoel op haar
borst dat daarmee gepaard gaat, wat
vermindert.
Meestal is zij echter te druk doende,
waardoor zij het licht vergeet en de
duistere elektronen van haar lichaam
het voor het zeggen hebben. Maar
zij heeft de ervaring - zij het nog
heel beginnend - dat de angst kan
verminderen als zij zich op het lila
licht van de tutorsuprolo richt. Het
hoeft dus niet zo te blijven...... Aan
haar de keuze.
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Sebastian Vettel
Doelgericht, nuchter en slaaf
Vettel is een coureur die vanaf 2009 nadrukkelijk
zijn stempel zet op de wedstrijden in de hoogste
klasse van de autosport. Hij wordt in de Formule 1
gezien als de opvolger van zijn landgenoot en grote
idool Michael Schumacher.
Tekst: Sportredactie

E

en snelle jongen
Alles aan Seb, zoals hij
kortweg wordt genoemd, is jong.
Dat is ook niet zo verwonderlijk;
hij is nog maar vijfentwintig jaar.
De talrijke foto’s en video-filmpjes
te zien op het internet, stralen unaniem zijn jongensachtige goedlachse
inborst uit.
Als vijfjarige begint hij met karten.
Michael Schumacher was in zijn
kindertijd zijn grote idool. In de
Kindergarten imiteert hij hem in
zijn speelgoedauto. Daarna weet hij
steeds als jongeling linea recta in de
hiërarchie van de snelle auto’s op te
klimmen. Op zijn zestiende zit hij
voor het eerst in een echte racewagen. Hij debuteert op zijn twintigste
in de Formule 1. In 2010 wint hij
als jongste Formule 1-coureur ooit
zijn eerste wereldtitel. Zijn jeugd
idolen zijn de drie Michael’s in zijn
tijd. Dat zijn: Michael Jordan de
bekende basketballer, maar Vettels
lichaamslengte voldoet niet voor
deze sport. Michael Jackson, het
beroemde popidool, maar ook zijn
zangkunst houdt niet over. En dan
is er natuurlijk Schumi, de bijnaam

[Foto: Morio oktober 2011]

van Michael Schumacher, zijn idool,
en zijn bijnaam zal nog langere tijd
baby Schumi luiden. In diens voetsporen is hij opgeklommen als het
nieuwe Duitse idool in de Formule
I races.
Vettel wordt ontdekt door Gerhard
Noack, die ook de carrière van
Schumacher op het spoor heeft gezet.
Noack, met zijn fijne neus voor
Formule 1-talent, ziet bij Vettel dezelfde zegehonger en het zelfde professionalisme als destijds bij de oude
Schumacher. Bij Vettel weet hij intuïtief dat hij een ruwe diamant in
handen heeft en dat wanneer hij
goed geslepen wordt, er een schittering in het vooruitzicht is.

R

eactievermogen
Om in het Formule
1-circuit te overleven is het onontbeerlijk om over een meer dan goed
reactievermogen te beschikken.
Leeftijd speelt hierin een rol. Hoe
jonger je bent, hoe beter de reflexen
en reacties. De nu 43-jarige Michael
Schumacher wint na zijn rentree in
maart 2010 nooit meer een race en
botst in die periode regelmatig tegen de auto’s van zijn collega’s. Voor
zijn comeback wint hij maar liefst
91 grands prix en wordt zevenmaal
wereldkampioen. Leeftijd doet er
blijkbaar toe in een deelnemersveld
waarin een ‘split second’ het verschil
kan maken tussen een fatale crash of
een geslaagde inhaalmanoeuvre die
kan leiden tot een hogere ranking
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ren na zijn comeback. Zijn lichaam
is niet meer geschikt om zulke hoge
spanningen te verdragen. Hij heeft
een inschattingsfout gemaakt die
overeenkomt met zijn leeftijd en zijn
reactievermogen. Zijn grote overwinningen hebben daarom een knak
gekregen.

E

Wereldkampioen Formule 1 2012
De slotrace op 25 november van het formule 1-seizoen 2012 in Sao
Paulo heeft alle ingrediënten van een thriller. Sebastian Vettel begint
aan deze Grote Prijs van Brazilië met 16 punten voorsprong op Fernando Alonso. Het moet dus al serieus verkeerd lopen voor de wereldkampioen van 2010 en 2011 om dit jaar naast de titel te grijpen.
In de vierde bocht van de eerste ronde rijdt Bruno Senna, die wel
vaker als brokkenpiloot acteert, zijn bolide tegen die van Vettel aan,
die daardoor volledig stil komt te staan. Bovendien staat hij met zijn
neus in de verkeerde richting [zie foto]. Wonderwel wordt hij door de
andere coureurs op dat moment niet geraakt.
Consternatie alom. Zowel bij het publiek, als in de pit lanes van de
diverse teams. Vettel vraagt via zijn boordradio naar een balans van
de opgelopen schade en denkt vervolgens maar aan één ding: verder
gaan en zo snel mogelijk rijden. Hij begint aan een indrukwekkende
inhaalrace. Na amper negen ronden is hij van de laatste plaats opgeklommen naar de zesde. Het is een krachttoer die zelden is vertoond.
Om in een startveld met zes ex-wereldkampioenen in die positie te
geraken moet je enige superioriteit ten toon kunnen spreiden.
Toch blijft er onzekerheid over de afloop en tot twee keer toe in de
race is Alonso virtueel wereldkampioen. Verschillende collega’s proberen nog wat vuile trucjes uit te halen om Vettel dwars te zitten.
Maar Vettel blijft geconcentreerd en laat zich niet van de kook brengen. Michael Schumacher laat hem in ronde 65 passeren, waardoor
Vettel op de zesde plaats beland. Dat levert hem net voldoende punten op om Alonso voor te blijven in de stand. Na 71 rondes van 4,309
kilometer is hij voor de derde keer op rij de beste coureur van de
wereld in de Formule 1.

of overwinning. Het is een strijd op
leven en dood, en wie ouder wordt
valt onverbiddelijk af, in die wereld
tel je niet meer mee. Er wordt niet
gekeken naar wie je bent, alleen prestaties tellen. En het is dan ook zo,
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dat Schumi de laatste jaren meerijdt
in de race als een ‘oude zak’ die getolereerd wordt omdat hij zo’n groot
kampioen is geweest. Maar hij had
het betere kunnen nalaten, want hij
heeft niets meer gepresteerd in de ja-

en nuchtere jongen
Nuchterheid is een energie die Sebastian Vettel goed van pas
komt. Vettel is niet over het paard
getild van huis uit. Als zoon van
een timmerman en caissière kart hij
competitief, maar wel voor zijn plezier. Zijn hele familie doet dat, ook
zijn broer en twee zussen. En liever
dan op zijn kont in de zon aan een
Grieks strand te liggen, trekken ze in
de zomervakanties door heel Europa
en doen dan verschillende kart-circuits aan.
Vettel verkiest een leven buiten de
schijnwerpers, hij laat zich het hoofd
niet dol maken door de talrijke verleidingen die het hitsige Formule
1-wereldje rijk is. Tot nu toe heeft
Vettel geen personal manager, alleen
zijn ouders helpen hem in de keuze
van de verschillende contracten.
Zijn jeugdliefde Hanna Prater, al
negen jaar zijn vaste vriendin, is de
zondag van zijn kampioensrace pas
voor het eerst voor een tv-camera te
zien.
Er is veel afgunst en nijd in deze tak
van sport die een rechtstreekse toegang geeft tot de alom begeerde producten: geld, roem en luxe, en dat in
alle maten en variaties. Er wordt wel
eens gezegd dat Vettel al vaker geluk
heeft gehad in zijn races, zo ook bij
de laatste race in Brazilië. Zelf zegt
hij hierover. „Ja, er was geluk bij.
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Maar je dwingt jezelf geluk af. Als
je niet alle elementen verzamelt om
in een positie te geraken waarbij dat
geluk je ook kan helpen, dan mag je
nog alle geluk van de wereld hebben,
kampioen word je dan niet.”
Vettel maakt duidelijk dat een overwinning niet zomaar komt aanwaaien, maar dat je ook steeds zelf
verantwoording draagt in het succesvol behalen van de eindstreep.
Het is zijn volharding en onwrikbaar zelfvertrouwen, zijn sterke wil
om te winnen die hij bundelt in één
krachtige doelgerichtheid. Dit is de
houding waarin hij zijn werk doet,
hij wil een goede prestatie neerzetten
die zijn baas genoegdoening geeft
voor het geld dat hij hem geeft. Hij
wil geen half werk leveren, hij wil
alles inzetten om aan de top te komen. Dat is de nuchtere kracht van
Sebastiaan Vettel.

E

en sexy jongen
Vettel houd er een traditie
op na om in het begin van het F1
seizoen zijn raceauto een swingende
vrouwennaam te geven. Voor het seizoen 2012 dat begint met de Grote
Prijs van Australië doopt hij zijn bolide met de naam: Kinky Kylie. Het
is een knipoog naar de Australische
popprinses Kylie Minogue. „Ze
heeft een smal kontje, is makkelijk

in de omgang en mooi om naar te
kijken.”
Als Vettel achter het stuur plaatsneemt dan wil hij zich op zijn gemak voelen en blijkbaar gaat dat des
te beter als er een associatie wordt
gemaakt met een sexy vrouwenlichaam. Hij krijgt een kick van vrouwen en hun seksenergie stimuleert
hem tijdens de race. Dat is vaker te
zien bij de Formule 1-races, jonge
vrouwen die zich bewegen in een
wereld van voor het merendeel mannen, vallen op. Zeker als het jonge
blondjes zijn, zoals de vriendin van
Vettel. Vanuit de kern bekeken gebruikt hij vrouwelijke seksenergie
om te komen tot zijn doel: de overwinning. Dat houdt hem scherp, dat
is zijn uiteindelijke doel: furore maken bij de vrouwen, het mannetjesdier dat voor de ogen van de vrouwtjes de strijd aanbindt met andere
sterken der aarde en dan overwint.
Zo worden de Formule 1-races ook
populair in de wereld. Het gaat er
om als mannetjesdier de sterkste te
zijn, de snelste, de slimste, dan kun
je de beste vrouwtjes veroveren en
kun je een goed nageslacht kweken.
En met dit beeld ingeprent in zijn
DNA-moleculen kan hij heel wat
verzetten in een race.
In de huidige maatschappij is het
een voorwaarde dat alles sexy is, om
de onbevredigde mens te
compenseren in zijn leegheid. Hier is ook een adembenemende snelheid
in het ge-

ding, die zorgt dat niemand bij zichzelf kan komen, want het moment
is al weer voorbij. En sensatie is zeer
belangrijk, want in het saaie leven
van alledag is het nodig om een korte tijdspanne het gevoel te hebben te
kunnen leven: sensationele races met
een groot seksgehalte helpen daar
heel goed bij.
Vettel is dus een uitstekend ingrediënt in de soep van de Formule 1.
Zolang hij zelf deze ingrediënten
meebrengt in de wedstrijden, is succes voor de bazen verzekerd. En het
geld, de luxe en de glamour ook.
De onderbewuste irreële dromen
van de mensheid worden daar een
momentje waar: de wanen worden
vergroot, de roem en eer worden
versterkt. Zo is Vettel een slachtoffer
maar ook een held tegelijkertijd in
het machtsspel van seks, roem en eer
op de racebaan.

T

eamwork en machtsstrijd
Er wordt gezegd dat Vettel
een betere auto heeft dan de andere
coureurs en sommige stellen dat
het aandeel van de auto zelfs voor
80 procent beslist over de prestatie.
Maar op de vraag aan Vettel wie nu
de titel van 2012 het meest verdient
antwoord hij andermaal met een
simpele nuchterheid: „Diegene die
na twintig koersen de meeste punten heeft.”
Het is meestal zo dat de beste coureurs in de beste auto’s terecht komen. Zo lijkt het ook Vettel te vergaan.
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D

e Red Bull RB8.
Vanaf het begin in 2005
toen Red Bull voor het eerst present
was in de Formule 1 is het voor het
Red Bull managementteam duidelijk
dat overwinningen alleen tot stand
kunnen komen door te investeren
in mensen en ervaring. Kosten noch
moeite worden daarom gespaard.
Het hele Jaguar Racing en Minardi
team wordt opgekocht. Allerhande
experts uit diverse disciplines worden aangetrokken, waaronder ook
Adrian Newey de tovertekenaar.
Newey is Formule 1-ontwerper en
hij is degene die toch nog creatieve
en vindingrijke oplossingen weet te
bedenken binnen de steeds strengere
constructeursregels. Alonso, één van
Vettel’s grootste concurrenten stelt
dat het zelfs een onmogelijk opgave
is om van Vettel te winnen, omdat
hij niet alleen tegen hem strijdt,
maar vooral tegen Adrian Newy.
Hier wordt duidelijk hoe ver de
machtsstrijd gaat als het om geld
gaat. Formule 1-racing is niet alleen sport, het is nog veel meer een
machtsstrijd om het geld. Het grote
geld is daar te verdienen. En het is
natuurlijk voor een jonge jongen als
Vettel, die uit een bescheiden milieu
komt, een prachtige kans om in de
wereld van het grote geld terecht
te komen. Hij zet daarvoor al
zijn coureurstalenten in. Al zijn
energie stopt hij in zijn prachtige egodoelen. Heel mooi
voor een mens, maar hij moet
er hard voor werken en de
carrière is kort, gezien de
ervaringen met Michael
Schumacher. Het publiek smult ervan.
Vettel werkt, net zoals de meeste mensen die zich inzetten
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voor hun eigen succes, hard om het
ego op te blazen, terwijl de persoon,
dat wat een mens zelf is, het nakijken heeft. Maar de schone schijn
van snelheid, seks en sensatie is zowel voor de liefhebbers, de coureur
en het team het hoogste doel in het
leven. Je bent na zo’n carrière binnen en alle deuren van de rijken in
de wereld staan voor je open.

S

ebastiaan, held en slaaf
Zo leeft Sebastiaan Vettel
zijn leven om zijn vastgestelde doel
te bereiken in een wereld van macht
en terreur. Want alles draait uiteindelijk om seks, geld en macht. Vettel
heeft zich vrijwillig in deze wereld
begeven, om te oefenen in deze zaken. Hij geniet van seks, hij krijgt
veel geld en door zijn jeugd en rijkdom ligt de wereld aan zijn voeten.
Hij kan alles en iedereen manipuleren. Zoals hij gebruik maakt van alle
mogelijke egodoelen naar anderen
toe, zo doen zijn machthebbers met
hem. Ook hij wordt gemanipu-

leerd, hij wordt gebruikt voor de
doelen van zijn baas. Die wil geld
zien, die wil sensatie en jong talent
op de baan, die wil dat het publiek
bevredigt wordt in haar eenvoudige
begeerten die bestaan uit seks, sensatie door snelheid en een ongelukje
hier en daar. Dat bevredigt de meest
elementaire behoeften van een mens
om lekker te kunnen leven.
Zo is de held ook altijd een slaaf,
maar tevens een machthebber. En de
machthebber is de slaaf van de held.
Zo draait alles in de wereld rond in
een gesloten circuit, waar alles altijd
weer opnieuw begint, iedere dag.
Er zijn mogelijkheden te over om
uit dit gesloten circuit weg te raken.
Maar vooralsnog verkiezen weinigen
dit. Dat ligt besloten in het evolutieproces zoals het zich nu nog voordoet.
Maar er zal een dag komen dat de
slaaf zich bevrijdt uit de handen van
de machthebber, en dat de machthebben zich bevrijdt uit de handen
van de slaaf.
Dat zal een lichtende dag zijn in de
evolutie van de mensheid.

Sebastian Vettel
en Formule 1-baas Bernie Ecclestone
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Wild

Over jezelf verliezen, terugvinden
& 1700 kilometer hiken
Auteur: Cheryl Strayed
Uitgeverij: Luitingh-Sijthoff Amsterdam
Tekst: wetenschappelijke bibliotheek

Algemeen
De oorspronkelijke titel van dit in 2012 verschenen werk is ‘Wild. From
Lost to Found on the Pacific
Crest Trail’. Nederland is het
eerste land waar het boek in
vertaling is verschenen.
Het boek beslaat 381 bladzijden en is uitgegeven als
paperback.
Op de omslag staat de titel
van het boek in grote rode
letters.
Daar onder de foto van een
bergschoen met rode veters
en de naam van de schrijfster.
Op de achterflap van het
boek staat haar foto.
Het is, volgens de achterflap
‘De nummer 1-bestseller uit
Amerika’. De filmrechten
zijn al gekocht.
Cheryl Strayed is in Amerika
een van de onverwachte, literaire sensaties van 2012. De schrijfster heeft eerder een
roman ‘Torch’ (2007) geschreven die ook goed verkoopt.
Inhoud
De titel ‘Wild’ verwijst zowel naar het wilde leven
dat de schrijfster heeft geleid, als naar haar solo trektocht
door de wildernis.
Net als de wereldwijde hit ‘Eten, bidden, beminnen’ van
Elizabeth Gilbert is het boek deels reisgids, deels avon-

tuur, deels verwerkingsautobiografie. Doordat Cheryl
Strayed bijna twintig jaar
later besloot over haar tocht
te schrijven, leest het als een
beschouwing.
Op de achterflap staat ook
een korte inhoudsopgave:
‘Op haar zesentwintigste
neemt Cheryl Strayed haar
meest impulsieve beslissing
ooit: ze begint aan een voettocht van 1700 kilometer
langs de Pacific Crest Trail
in het westen van Amerika.
Helemaal alleen, zonder
ervaring en met een veel te
zware rugzak. Drie maanden
lang doorstaat ze intense hitte en meters sneeuw, wordt
ze geconfronteerd met beren
en ratelslangen, en ervaart
ze de schoonheid, maar ook
de verschrikkelijke eenzaamheid van de tocht die haar
leven voorgoed zou veranderen.’
Opbouw van het boek
Het boek bestaat uit een proloog en vijf delen, die
weer ingedeeld zijn in hoofdstukken, in totaal 19.
In de proloog beschrijft zij in het kort hoe zij tot deze
tocht gekomen is.
De Pacific Crest Trail is een fenomeen onder wandelaars
en klimmers; duizenden kilometers pad, dat Mexico
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en Canada via woestijnen, bossen, bergpassen, gletsjers en een enkele weg verbindt aan
de westkant van de VS. Er is een kaart toegevoegd over deze wandelroute.

Cheryl Strayed groeit met haar zus en broer op in
een éénoudergezin. Haar vader is op haar zesde
jaar uit het gezin vertrokken. Ze woont als tiener
in wilde gebieden zonder veel comfort, wat haar
een voordeel geeft op haar trektocht.
Zij studeert vrouwenstudies en Engels en is in
haar studententijd een radicale feministe. Zij
haalt geen graad.
Zij trouwt op haar negentiende en is al snel gescheiden, ze is er niet aan toe vindt ze. Ze werkt
dan als serveerster. Ze lijkt op haar vader, een
bruut en charmeur. Ze heeft een wild leven, en
heeft veelvuldig seks met mannen. Ze gebruikt
ook een paar jaar heroïne om de ellende te vergeten. Ze ziet het leven eigenlijk niet meer zitten.
Na de scheiding kiest ze een nieuwe naam, waarvan ze vindt dat die beter bij haar past: Strayed.
De betekenis is: van de juiste koers afwijken, verwilderen.
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Motivatie
Deze vrouw is één van de velen die met
hun leven geen raad weten en zoeken naar een
mogelijkheid de draad weer op te pakken. Ze
is heel mentaal bezig, denkt veel na over zaken en verzint mooie vergelijkingen om alles wat ze in
haar chaotisch brein denkt goed te brengen. Ze weet ook
precies hoe alles in elkaar zit van het leven, eigenlijk is
het vreemd dat ze die tocht maakt, want ze weet alles
al. Maar ze zegt: ‘De geknapte rode draad in mijn leven
moet genezen. De draad voelde ik achter me afwinden.
De gebruikte draad liet ik achter me, de nieuwe was ik
aan het spinnen.’
Ze hoopt dat de tocht haar zal veranderen ‘in de vrouw
van wie ik wist dat ik haar kon worden en tegelijkertijd
ook weer het meisje van vroeger zou laten zijn.’
Ze hoopt dat het lopen van de Pacific Crest Trail ‘de weg
terug was naar mijn vertrouwde vroegere zelf.’ Wat dat
vroegere vertrouwde zelf ook moge wezen, want dat legt
ze niet uit. Daar moet de lezer naar raden.
Wild en impulsief
De schrijfster wil aan haar boek zeker een beetje
belangrijkheid geven. Ze wil gehoord worden. Daarbij
doet ze maar iets, zonder zich te realiseren dat een tocht
niet zo nodig is, om jezelf te worden. Want je neemt jezelf en alle ballast van het leven mee op zo’n tocht, dus je
kunt dat onderzoek net zo goed doen als je een gewoon
leven leidt en thuiszit. Het lijkt er dus op dat zij dit graag
in een soort terugtrekken uit de wereld en via een kluizenaarstoestand wil bereiken. Meer adequaat is meestal,
dat iemand in het gewone dagelijkse leven zijn ontdekkingen over zichzelf doet.
Ze heeft dan ook snel spijt van haar onderneming, ze beseft al snel dat ze een hachelijke onderneming begonnen
is. Maar ze wil er toch niet mee stoppen.
Een doorzetter
Deze vrouw weet wel van doorzetten. Ze laat niet
af. Maar ze is dan ook bezig om een geheiligd doel voor
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haarzelf te stellen, en dat doel wil ze niet laten varen. Storm en regen, sneeuw en hagel,
hitte en koude zijn voor haar geen motief om
te stoppen. Een mens kan veel doorstaan als
hij dat wil en zich iets in het hoofd heeft gezet. Met dat doel voor ogen vermant zij zich iedere keer
weer, en zij slaagt. Ze kan niet meer terug, ze is al te ver
gegaan. Het zou een ontgoocheling zijn om te stoppen.
Interessant is te zien hoe zij zichzelf dwingt verder te
gaan en zo meedogenloos en niets ontziend haar lichaam
verkracht. Dat is nu juist iets om te ontdekken op zo’n
tocht, maar zij maakt alleen maar melding van alle kwetsuren en uitputtingen. Het lichaam lijdt, maar dat is
blijkbaar prachtig voor haar. Ze ziet het wel, maar gaat er
gewoon mee door.
Jezelf terugvinden?
Voor de schrijfster is de solo-tocht een verandering
in haar leven. Zij hervindt zichzelf in de zomer van 1995
eindelijk, zonder schoenen, en niet zozeer vrij als een vogeltje, maar vooral innig verstrengeld met de wereld. Wat
er dan is veranderd wordt niet gemeld. De lezer wordt
gruwelijk in de steek gelaten, hij is geen cent wijzer geworden. Hij heeft alleen gelezen over een vrouw die het
nogal getroffen heeft met haar ego en daar trots op is.
Zij vestigt zich in Portland, waar haar reis eindigt. Om
daar te trouwen, kinderen te krijgen en schrijfster te worden. Dat is wat zij verstaat onder ‘jezelf terugvinden’.
Het huisje-boompje-beestje bewustzijn voelt zich eindelijk vervuld, het oude leven gaat verder. Er is alleen in het
waandenken van deze vrouw iets gebeurt. Een tocht, die
eindigt in een gewoon leven als bij ieder ander.
Hoe zij van een wild leven, een ‘normaal’ leven gaat leiden, wordt verder niet duidelijk. Of en hoe zij de wilde
haren heeft achtergelaten op de Pacific Crest Trail, blijft
onbekend en onbesproken. De lezer blijft wel wat ontheemd achter na lezing van dit boek. Want wat is er nu
eigenlijk veranderd?

Conclusie
Het is een goed geschreven boek, waarbij het
niet moeilijk is om sympathie op te vatten voor de
hoofdpersoon. Zij is iemand die met wat overdrijving van haar leven iets interessants kan maken. Zij
heeft gevoel voor drama en weet mensen voor haar
standpunt te winnen.
Het is een spannend boek, het is te rangschikken als
een avonturenroman. Een werkelijke ontdekkingstocht over haar is vergeefs te zoeken.
De schrijfster komt vooral naar voren als heel eigengereid, alwetend, meedogenloos, en ook vol belangen om de tocht die zij voor ogen heeft kost wat kost
tot een goed einde te brengen. Dit dient vooral om
zichzelf op een voetstuk te zetten. Daarvoor schrijft
ze het boek ook, dat iedereen ziet wat zij heeft gepresteerd. Dit doet wat onaangenaam aan en zorgt
dat het boek ook weer wordt weggelegd, ondanks
spannende momenten.
Kortom, de lezer blijft behoorlijk onbevredigd achter. Het boek belooft meer dan het waarmaakt. Het
is het zoveelste in de rij van vrouwen die een onbevredigend leven leiden en dan iets verzinnen om
zichzelf te worden, terwijl dit nergens te vinden is
in de tekst.
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Cursusoverleg
door François Deconinck

Chantal is een kordate vrouw. Intelligent, goed van de tongriem gesneden, doortastend - ze zou een goede advocaat kunnen zijn. Ze is een
directe collega van mij. We zijn docent aan dezelfde opleiding en coördineren cursussen die parallel aan elkaar lopen. Onze agenda’s zijn vol, maar
vanmiddag hebben we - vanaf 15:30 uur - allebei gelegenheid voor overleg.
Inzet van het gesprek is een nauwere integratie van twee cursussen waarvoor
wij eindverantwoordelijke zijn.
Bij de evaluatie van deze cursussen in het afgelopen jaar bleek dat studenten
het jammer vonden dat ze in de ene cursus niet konden toepassen wat ze in
de andere cursus hadden geleerd - en vice versa. Dat moet beter kunnen.
We beseffen dat cosmetische ingrepen niet volstaan. Beide cursussen moeten
grondig op de schop.
De randvoorwaarden zijn evenwel duizelingwekkend in hun gecompliceerdheid. Elke cursus is gebonden aan een welomschreven budget. Een rekenmodel legt de precieze kosten vast van elk werkcollege, hoorcollege of andere
werkvorm en van elk multiplechoicetentamen, open tentamen of werkstuk.
Blijven we binnen het budget, dan kleurt het rekenmodel groen, passeren we
de grens, dan kleurt het rekenmodel onverbiddelijk rood.
Er zijn nog meer paramaters waarmee we rekening dienen te houden. Elke
cursus levert de studenten studiepunten op. Tegenover elk studiepunt moet
een welomschreven studielast staan in de vorm van aanwezigheid bij een college, te maken huiswerkopdrachten, te lezen teksten - waarbij een moeilijke
tekst weer zwaarder telt dan een eenvoudige tekst - etc.
Ten slotte zijn er ook nog didactische richtlijnen die we in acht dienen te
nemen. Niet alleen per cursus maar ook per les dienen we leerdoelen te omschrijven, waarop de toetsvormen weer aan dienen te sluiten. Zolang we niet
precies weten wat de studenten aan het eind van de cursus dienen te weten en
te kunnen, kunnen we geen toetsvorm bepalen en geen cursus ontwikkelen.
Het lijkt gekkenwerk om twee cursussen opnieuw te ontwikkelen in een halve
namiddag, als we met zoveel randvoorwaarden rekening dienen te houden.
Toch beginnen we er met frisse moed aan. Lot doet ook mee aan het gesprek,
als inhoudelijke specialist op het vakgebied waar de cursussen over gaan.
Uit de lilaca herinner ik me twee relevante ervaringen. De eerste is dat denken
alles onnodig gecompliceerd maakt. Daarvan lijkt hier ook sprake. Alles is zo
dichtgetimmerd met regels, dat het ontwikkelen van een eenvoudige cursus
een kwestie van hogere wiskunde lijkt. In deze valkuil hoef ik niet te trappen.
De tweede ervaring uit de lilaca is, dat ik me kan houden aan de feiten. Ik
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hoef nergens op vooruit te lopen en me niets in het hoofd te halen. Ik ben
benieuwd hoe het gesprek zal zich ontvouwen.
In het begin van het gesprek blijkt meteen dat Chantal en ik onvoldoende
weten wat de cursus van de ander inhoudt. Daarom leggen we aan elkaar uit
wat er van week tot week op het programma staat en wat de logica daarachter
is. Er komen vanzelf aanknopingspunten naar voren om de samenwerking te
intensiveren. We voelen ons ook vrij om suggesties te doen hoe de ander zijn
cursus doeltreffender kan invullen. Het gesprek loopt gezwind en tegen 17:00
uur hebben we een nieuwe opzet voor beide cursussen, waardoor ze beter
op elkaar aansluiten en voor de studenten overzichtelijker en aantrekkelijker
zijn. En de cursussen zijn in de nieuwe opzet zowaar nog iets goedkoper dan
voorheen.
„Ik ben blij dat ik op tijd naar huis kan gaan, want ik ben gisteren al te
laat thuisgekomen,” zegt Lot en ze stapt op. Chantal daarentegen kijkt een
beetje sip. Zij stelt voor om de voorgestelde veranderingen meteen administratief te verwerken. Onder het genot van een kopje thee en een stroopwafel
vullen we de hele rataplan in. Af en toe worden we niet meteen wijs uit de
stroomschema’s en andere formulieren, zodat het toch nog 17:45 uur is voor
we onze laptops dichtklappen. Chantal is inmiddels in een opperbeste stemming. We lopen haar werkkamer uit, waar de bespreking plaatsvond. Wanneer
ze de deur sluit, komt de aap uit de mouw. Chantal lucht haar hart. „Mijn
man werkt bij een Amerikaanse multinational en komt vaak
laat thuis als hij een belangrijke bespreking heeft. Ik
was zo blij dat ik eindelijk kon aankondigen
dat ik vanmiddag ook eens een belangrijke
bespreking had. Toen Lot om vijf uur vertrok, vreesde ik even dat ik op de gewone
tijd thuis zou komen. Dat zou een blamage
zijn geweest. Gelukkig bleef jij tot 17:45 uur.
Nu kan ik met een gerust hart thuiskomen.”
Ik zit helemaal op de klavers.
De integratie van de cursussen
is wonderwel geslaagd, zonder
een wanklank. En de openhartigheid
van Chantal zet mijn neiging om lange
werkdagen te maken opeens in een ander licht. Ik beschouwde mezelf als een
harde werker. Ik dacht dat ik er eer in
legde om mijn werk zorgvuldig te verrichten. Maar nu word ik zomaar ontmaskerd als iemand die graag héél belangrijk is! Wat een fijne
baan heb ik toch.
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Ontplooiing van het zelf / de psyche

Opslag van harmonicagaas
Over bindingen en mentale discipline
Tekst: I.R. Verstraten

De Pauwekroon is een domein afgezet met een twintig
jaar oud hekwerk. Dit hekwerk is opgebouwd uit houten
palen met harmonicagaas. Aan de oost- en zuidgrens van
de Pauwekroon begeven de houten palen het de ene na
de andere omdat de palen zijn afgerot. Telkens als een
paal het begeeft wordt die vervangen door een nieuwe,
gecreosoteerde paal. Maar een rotte paal vervangen
heeft nogal wat voeten in de aarde. Het streven naar een
onderhoudsvriendelijke aanpak geeft andere mogelijkheden. Door het bestuur is daarom gekozen voor een
nieuw te plaatsen metalen hekwerk dat onderhoudsarm
is. Van het oude hekwerk zullen er veel houten palen
overblijven waarvan een deel nog bruikbaar is. Ook
hele lengtes harmonicagaas dat nog in goede
staat is kan nog worden gebruikt. Het
gaat in totaal om zo’n 800 meter. Het zou jammer zijn
om dit allemaal zomaar af
te voeren. Maar wat is een
geschikte plaats om dit allemaal op te slaan?
Opslag
Er is op de Pauwekroon een
overdekte stockeer-ruimte met de
naam Vitaliteit, waar een voorraad
stookhout ligt. Aansluitend aan
deze ruimte is aan de achterzijde
een ruimte voor de opslag van palen. Het ligt voor de hand dat de
goede palen, die van het oude hek54

werk afkomstig zijn, erbij kunnen
worden gelegd. Maar waar wordt
de 800 meter nog bruikbaar harmonicagaas opgestapeld? Het oog
valt op een stukje grond van ongeveer 8 meter bij 1.70 meter dat net
naast de palenopslagruimte ligt.
Deze plek zou kunnen worden gebruikt voor het stockeren van het
harmonicagaas, mits er bestrating
komt. En dat is een kolfje naar de
hand van de goti’s van de afdeling
Hemelsblauwe Lila Elektronen, die
zich bezig houden met de bestrating
op de Pauwekroon.
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Stronk
Op een maandag in december
beginnen de goti’s van de afdeling
Hemelsblauwe Lila Elektronen aan
de gota van het bestraten van de
ruimte. De vraag is om tegen vrijdag klaar te zijn, want vanaf zaterdag
wordt het oude hekwerk gesloopt
en zullen de eerste rollen gaaswerk
aankomen. Tijd genoeg, denken de
goti’s, maar ze beginnen er toch alvast aan. Want je weet nooit wat je
kan tegenkomen.
Eerst worden de grasplakken afgestoken en afgevoerd. Maar dan komt
als een duveltje uit de doos een grote
stronk, verborgen voor het oog, pal
temidden van het te bestraten oppervlak in zicht. Onmogelijk om er
bovenop te bestraten, onmogelijk
om de bovenste plak van de stronk
af te zagen. Met een freesmachine
zou het kunnen, maar zo’n apparaat
is niet beschikbaar. Uitgraven is de
enige optie.

Een viertal goti’s begint te graven.
Grote en kleine spaden, batsen,
schepjes, zelfs harkjes komen er aan
te pas. Groter en dieper wordt de
kuil. De ene wortel na de andere
komt tevoorschijn. Dikke wortels
om ‘u’ tegen te zeggen, maar ook een
wirwar van kleine, dunne wortels.
De stronk die ooit een grote douglasspar heeft overeind gehouden,
lijkt een enorme verstandskies met
stevige wortels diep in de grond.
Daar moeten grote bijlen aan te
pas komen. Zo ontstaat het idee
om een ‘stronken- en bijlenspecialist’ te vragen in de persoon van
Johan Vandersteen die gewoonlijk
wel raad weet met dikke wortels en
bijlen. Sterk en stoer slaat hij met
grote halen de dikke wortels door.
Anderen schieten ter hulp met de
kleinere bijl. Wanneer alle zichtbare
wortels zijn doorgehakt, komt de
Kniklader in werking om de stronk
uit de aarde te trekken. De stronk
geeft echter vooralsnog geen krimp.

De opslag van palen aan de achterzijde van Vitaliteit.
De ruimte voor de rollen met gaas ligt hierachter.

Alle wortels zijn toch doorgehakt?
Waar zitten nog verborgen obstakels die de stronk vasthouden in de
grond? Stella Vandermatten voelt
het in haar lichaam alsof er duizend
draden zijn die haar vasthouden aan
de grond. „Wat heeft deze gota met
mijn bindingen te maken?” vraagt
Stella zich af? Zo te zien zijn die
heel stevig. Het is aanschouwelijk
onderwijs dat de goti’s krijgen, over
de bindingen die in de materie van
de mens zitten; ook oude bindingen
waarvan we denken dat ze al lang
niet meer bestaan, diep verborgen
in het lichaam. Blijkbaar kunnen die
bindingen, zonder dat iemand het
zich bewust is, belemmerend zijn
voor het goed functioneren van het
lichaam.
Wat zijn dat voor bindingen? Dit
vragen de onderzoekers zich af.
Bindingen aan geld, aan seks, aan
kinderen en ouders, aan een man of
vrouw of vriendin of wat dan ook.
Ieder kan voor zich samen met de
tutorsuprolo bekijken wat voor hem
het sterkste geldt. Want ook eten,
ademen, gezondheid, overal kan een
binding aan zijn. Dit is hier te zien
door het feit dat de stronk een obstakel vormt voor de bestrating. Hierbij
stilstaan maakt de gota nog levendiger, nog interessanter. Want hiervoor
zijn de goti’s op de Pauwekroon: om
iets te ontdekken over hoe hun eigen
lichaamsmaterie werkt bij bindingen
van allerlei aard.
Na een kopje thee gaan de goti’s verder met scheppen, spaden, hakken.
Nog dieper, nog breder. Nog enkele
stevige wortels komen tevoorschijn
en worden doorgehakt. En dan komt
de tweede poging van de Kniklader
en die is succesvol. De stronk moet
zich gewonnen geven en wordt uit
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De stratenmakers in actie
Nu kunnen de goti’s aan het
eigenlijke stratenmakerswerk beginnen. Het is ondertussen woensdag.
Eerst wordt de kuil die is ontstaan
door het weghalen van de stronk opgevuld met zand en aangereden door

klein stukje straat kan wel op het
oog worden gelegd.
Het beste is om het zandbed eerst
aan te trillen met de trilplaat die beschikbaar is op de Pauwekroon. De
ervaring leert immers dat een goed
getrild zandbed noodzakelijk is voor
de stevigheid. En met een stevig en
grondig voorbereid zandbed is het
een makkie om de eigenlijke bestrating te doen. „Bodem goed, pizza
goed,” zei Jan Hopman reeds.
Maar voor het gebruik van deze
trilplaat, zoals eveneens voor alle
machines met motor die we op de
Pauwekroon hebben, zijn maar enkele goti’s van Elektoor voldoende
opgeleid om die machines te bedienen. Ook geldt in de organisatie, zoals in ieder bedrijf, de procedure dat
er eerst tijdig een aanvraag wordt ingediend aan de afdeling die deze gota’s doet. En wat blijkt: niemand van
de goti’s die bezig is bij de bestrating

de kniklader om de ondergrond stevig te maken. Het zandbed, waarop
straks de klinkers worden gelegd,
wordt secuur en egaal aangelegd.
Weliswaar zonder lijn, want dat is
niet nodig, vindt iedereen. Zo’n

heeft eraan gedacht die aanvraag te
doen. Wat nu? Vlug, vlug de fout
herstellen, zullen we maar zeggen.
In alle hoeken van de Pauwekroon
wordt er op zoek gegaan naar iemand die de machine mag gebrui-

de grond getrokken, tot grote blijdschap van allemaal. En daar ligt hij
nu, net een duizendpotige kever die
op zijn rug ligt, nog spartelend met
zijn poten in de lucht. De voldoening van de succesvolle onderneming is van het gezicht van elke erbij
betrokken goti duidelijk af te lezen.
Zo gaat dat bij mensen: de kick, de
voldoening voor een geslaagde onderneming brengt allerlei emoties
teweeg in het lichaam zoals voldoening en trots. Ook dat is een binding, want het gaat natuurlijk altijd
om eigen roem en trots zijn op eigen
prestatie. Dan ben je pas wat.
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ken, zonder rekening te houden
met de te volgen procedure. Het zal
en het moet nu gebeuren. Meteen,
à la minute, zonder oog voor niets
of niemand anders. Iedereen moet
klaar staan voor hen, iedereen moet
alles laten vallen, zijn eigen gota in
de steek laten om voor hen iets te
doen. Het trillen is het enige dat nu
telt, want anders blokkeert de gota,
anders komt de gota niet tijdig klaar
voor het weekend dat snel nadert.
De opslagplaats moet immers tegen
die tijd af zijn. Als dit niet lukt, is het
een slechte beurt! Het vermogen tot
planning is geen sterk punt zo blijkt
in de gota. Improviseren naargelang
de ontstane situatie zal wel de oplossing brengen, is de gedachte die in
menige goti leeft. De dictatuur viert
hoogtij.
Steeds hetzelfde
Het gekke is dat het niet de
eerste keer is dat dit gebeurt. Het is
in andere gota’s bij herhaling al getoond. Iedereen blijft steeds hetzelfde doen, als een ezel in een tredmolen. Zelfs met discipline verandert
het niet, want de discipline heeft
dan het nadeel dat gedacht wordt
dat het over is. Het is wel een intens
gebeuren, wat de tutorsuprolo toont
over gewoonten van de materie.
Tegen de woensdagavond is het
zandbed nagenoeg klaar.
Op donderdagmorgen, beginnen
drie goti’s met het leggen van de
eerste stenen. Al doende wordt duidelijk dat de stenen best in de lengterichting kunnen worden gelegd.
Om de twee rijen wordt begonnen
met een halve steen, hetgeen toch
een verband schept tussen de rijen
onderling, Het voordeel is dat er dan
maar vier stenen in tweeën moeten
worden geknipt. Op deze manier
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opvangnet dus. Niemand kan ons
zeggen dat we weer de procedure
niet hebben gevolgd! De fout van
woensdag is dus niet opnieuw begaan... wordt gedacht.

worden de klinkers ook in een mum
van tijd gelegd, langs de draad die
nu wel gespannen is om een rechte
lijn te behouden.
Tegen 17 uur is het plateau grotendeels klaar, morgen komt nog de
afwerking. Op het moment dat de
duisternis valt en men wil stoppen,
komt een andere goti aan om deze
gota verder te doen. Een bouwlamp
wordt erbij gehaald. Zo kan hij nog
een tweetal uur verder.
De drie aanwezige goti’s bespreken

Eind goed, al goed
De volgende dag, de vrijdag,
zijn nog enkele werkzaamheden
ter beëindiging van de gota nodig.
Eerst zou er moeten worden getrild.
Maar de brief van gisteren is nog
niet behandeld. Er is nog geen goti

nog het feit dat er morgen best nog
een keer wordt getrild op de klinkers
zelf. Er wordt een briefje geschreven
naar de desbetreffende afdeling om
de aanvraag te doen voor het trillen;
zonder vermelding van voorziene
uur of tijd, want dit is niet te voorzien, en zonder dat er iemand over
wordt aangesproken, het briefje is
genoeg, we zijn nu veilig; niemand
zal kunnen zeggen dat we het weer
niet tijdig hebben gepland. Mooi

gekomen die de machine mag bedienen. Later blijkt er toch iemand
te zijn die de trilplaat mag bedienen
en zo wordt er toch nog getrild. En
weer wordt de procedure niet gevolgd, want weer kan er niet worden
gewacht tot het zover is dat er een
machinegoti is. Dus herhaalt de geschiedenis zich met betrekking tot
de planning en de procedure. Wat
zou dit nu over de gota tonen? Dat
we zo laat zijn dat er geen tijd is om

te kunnen wachten? Terwijl de gedachte in beginsel is: ‘tijd genoeg!’
Er wordt nog de laatste hand gelegd
aan de afwerking: een opsluitrand
waar nodig en het vullen van de laatste gaten.
Na het middageten ruimen twee goti’s nog het materiaal en gereedschap
op. De plek is klaar en op zaterdag
komen de eerste rollen gaas er aan.
En nu dat het oude hekwerk is afgebroken en vervangen door het nieu-

we staan er diverse rollen gaas op een
met klinkers bestrate opslagruimte.
De aanleg ervan heeft veel verteld
over de lichaammaterie van de goti’s
en over het psychisch management
dat nog helemaal niet aanwezig is.
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Gouden Zon
Een gouden zon werkt in de wereld
en zendt zijn energieën uit
van het ware woord,
het ware leven,
van het ware lichaam
op de klanken van de gouden fluit.
De donkere nacht waarin de mensheid leeft
vibreert van een teder, zoet geheim
waardoor de dingen anders worden
doortrokken van het ware Zijn.
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