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Licht

Overal is licht, 
materie is licht,

dus atomen zijn licht
elektronen zijn licht

de allerkleinste deeltjes zijn licht,
alles bestaat uit licht.

Hoe zou het zijn
als mensen hun materielicht 

zouden tonen?
Dan zou de wereld 

één groot lichtfestijn zijn.
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Van de redactie
Oorlogsmaterie

We hebben in Nederland de herdenkingen in verband met de Tweede Wereldoorlog 
al weer maanden achter ons. En met alle huidige oorlogen en gewapende conflicten 
in de wereld in het achterhoofd is het niet moeilijk te voorspellen dat er steeds meer 
herdenkingen bij zullen komen.
In Rotterdam hebben ze nog een speciale herdenking. Daar wordt stilgestaan bij 
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de koopvaardij. Bij die herdenking 
sprak burgemeester Aboutaleb van Rotterdam de opvallende woorden: ‘Mensen zijn 
niet geschapen voor oorlog. Mensen zijn geschapen voor vrede. Want dat is de les 
die we kunnen trekken uit alle ellende en bruutheid van de Tweede Wereldoorlog.’

Het zijn mooie woorden, maar ze gaan voorbij aan de feiten. Want er is meer dan 
de Tweede Wereldoorlog. Deze pagina is te klein om een samenvatting te geven 
van alle oorlogen, moordpartijen, terroristische aanslagen, dictatoriale onderdruk-
king, gewapende conflicten, afscheidingsbewegingen en dergelijke die er momenteel 
gaande zijn in de wereld. Syrië, Irak, Mali, Afghanistan, Oekraïne, Mexico, Bolivia, 
Kenia, Sudan, Pakistan, Thailand, Somalië, Libanon enzovoort. Meer dan 2.500 
jaar beschaving met steeds meer en steeds gruwelijker wordende oorlogen en con-
flicten. Godsdienstoorlogen, stammenoorlogen, afscheidingsbewegingen, ideologi-
sche conflicten en ga maar door. Er is altijd wel een lont te vinden die aangestoken 
kan worden. 

De mens is nog niet geschapen voor vrede, de mens heeft zeer oorlogszuchtige 
materie. En zolang die materie niet wordt getransformeerd zal het altijd zo blijven. 
Daar helpen herdenkingen en goede voornemens niet aan. Er zal altijd onenigheid 
zijn die op een andere dan een rationele manier wordt uitgevochten. Tot er iemand 
mee ophoudt. Vanaf het begin van de beschaving is er gezocht naar goed leider-
schap. Plato heeft er diverse werken aan gewijd en na hem vele andere denkers. De 
oplossing ligt echter niet in betere afspraken en goed gedrag. Ook deze keer is in de 
artikelen in deze Gouden Visie te lezen dat het gaat om veranderingen in de mate-
rie, de lichaamsmaterie van de mens. Die moet dat dan wel willen. En dat is lastig 
met zo’n pakket oorlogszuchtige materie.
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Filosofie

Plato
De allegorie van de grot

‘De echte tragedie in het leven is 
voor wie bang is van het licht ...’
 (Plato)

Plato wordt geboren in 427 voor Christus 
in een rijke Atheense familie. Zijn ooms 
zijn politici en hij is voorbestemd om 

dat ook te worden. Omdat hij heel bekend en 
geroemd is, doen veel anekdoten over hem de 
ronde. Men dicht hem zelfs toe een zoon van 
de god Apollon te zijn, vandaar dat men denkt 
dat hij in mei zou zijn geboren, net als Apollon 
zelf.

Plato is een Grieks filosoof en 
schrijver die voornamelijk de 

dialoogvorm hanteert. Meestal 
voert hij in zijn dialogen Socrates 
op, die tien jaar lang zijn leermees-
ter is geweest. Als veelbelovend jong 
poëet ontmoette hij hem eens op 
de markt en is meteen zijn leerling 
geworden. Socrates zet zijn stempel 
op de gehele intellectuele en spiritu-
ele ontwikkeling van Plato. Omdat 
Socrates veelal het woord voert in 
de dialogen wordt Plato ook wel 
de platonische Socrates genoemd. 
Nog steeds is niet duidelijk of Plato 
zelf als Socrates optreedt in zijn 
dialogen, of dat hij de ideeën van 
Socrates neerschrijft. Door de tus-
senkomst van Socrates is voor Plato 

zijn politieke carrière wel van de 
baan. Hij wordt filosoof.
Plato sterft omstreeks 347 voor 
Christus op tachtigjarige leeftijd.

Het belang van Plato voor de 
hedendaagse westerse filosofie

Ook heden ten dage wordt Plato 
nog steeds bestudeerd en hij is een 
van de meest invloedrijke denkers. 
Soms wordt wel gezegd dat de 
hedendaagse filosofie slechts een 
verdieping is of een uitwerking van 
de ideeën van Plato. Zijn werken 
zijn literair gezien meesterwerken, 
vooral die uit zijn middelste perio-
de. Hij heeft de Ideeënleer ontwor-
pen en heeft de basis gelegd voor 
het filosofisch idealisme, waarin 

geldt dat alles tot een geestelijk 
principe kan worden herleid. Plato 
wordt dan ook gerekend tot het 
metafysisch idealisme.
Hij schrijft over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen. Zijn filosofie 
wordt bestudeerd in Athene en in 
grote steden zoals Alexandrië en 
Rome. Daar wordt gesproken over 
de Platonische School.
De verschillen tussen de denkwijze 
van Socrates en Plato zijn bij bena-
dering aangeduid door Aristoteles, 
de leerling van Plato. Socrates traint 
zijn leerlingen in het definiëren 
van waarneembare dingen en hecht 
veel aan moraal. Plato zegt dat er 
geen algemene definities van waar-
neembare dingen gegeven kunnen 
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worden omdat die altijd aan veran-
dering onderhevig zijn. Dus moeten 
definities op een andere manier 
worden gevonden, in de oorspron-
kelijke ideeën.

 Van wijsheid naar mentale 
bedenksels

Beide filosofen, zowel Socrates als 
Plato, zetten het denken in het 
middelpunt van alles. Zij gaan mee 
met het nieuwe denken dat tussen 
600 en 500 voor Christus zijn basis 
heeft in de school van Milete. Zijn 
het tot die tijd de wijzen of mystici 
geweest die de richting bepalen 
over hoe een mens moet leven, nu 
zijn het de denkers. De Mileziërs 
zijn de eerste natuurfilosofen die 
proberen het Zijnde te verklaren 
uit een stoffelijk oerbeginsel. Zij 
zijn er op uit om die vraag zon-
der vooringenomenheid en zuiver 
natuurwetenschappelijk te beant-
woorden. Er komen geen mystici 
en goden meer aan te pas, zij willen 
bewijsvoering. Zo brengt de natuur-
filosofie de mensheid waar hij nu is, 
op een zijspoor van de evolutie met 
een hoofd vol denken en zonder de 
ziel. Het denken geeft houvast, het 
vraagt altijd om bewijs. Er heeft een 
verschuiving plaatsgevonden van 
de kennis en van de wijsheid op het 
gebied van spirituele zaken naar een 
uiterst verstandelijke benadering 
van het leven en zijn vragen. In deze 
periode van de geschiedenis wordt 
duidelijk dat het mentaal van de 
mens, zijn verstand, het voortouw 
gaat nemen en dat de psyche of ziel 
zoals Plato dit noemt, het niet meer 
voor het zeggen heeft. De ziel wordt 
wel een plaats toegekend in de leer, 
maar meer als een theoretisch gege-
ven vanuit het denken. Dit betekent 
vanuit een evolutieproces gezien, 

dat de mensheid een richting uit-
gaat waarbij hij afstapt van de tot 
dan toe rechte lijn in de evolutie. 
Het mentaal voelt zich zo sterk en 
groot, dat het denkt zelf te kunnen 
bepalen en begrijpen hoe de werke-
lijkheid er uit ziet. Dit staat in de 
lilaca bekend als de afzwaaier van 
het mentaal.

Heden ten dage wordt het mentaal 
van de mens nog steeds gezien en 
erkend als het meest ontwikkelde 
en geschikte instrument om kennis 
te vergaren. Of dit idee ook spoort 
met de werkelijkheid, zal moeten 
blijken.
Plato hecht bijzonder aan het 
denken, het zien van dingen is een 
kwestie van op de juiste manier de 
dingen leren zien. Het denken is 
voor hem een vermogen dat het 
goddelijke benadert. Het verliest 
daardoor nooit zijn kracht en het 
kan dan heel nuttig en dienstbaar 
zijn als het op de juiste manier 
wordt aangewend.

Filosofie van Plato

De werken van Plato worden ver-
deeld in drie gedeelten, de vroege 
periode, de middenperiode en de 
late periode. De werken uit de mid-
denperiode van zijn leven worden 
als het belangrijkst gezien. In deze 
werken worden zijn metafysische 
gezichtspunten ontvouwd en zijn 
‘Ideeënleer’ uiteengezet.
Hij beschouwt veel meer filosofi-
sche problemen dan in zijn vroe-
gere werken, met thema’s als dood 
en onsterfelijkheid van de ziel in 
Phaidon, over de ideale staat in 
Politeia, over de liefde in Phaidros 
en erotische aantrekkingskracht in 
Symposion.

In het werk Politeia, een woord wat 
‘constitutie’ of ‘staat’ betekent, wil 
Plato een antwoord vinden op de 
vraag hoe een mens moet leven. 
Daartoe is kennis noodzakelijk en 
inzicht in hoe de wereld waarin een 
mens leeft in elkaar zit. Hij vindt 
zijn kennis zeer beperkt. Plato wil 
vanuit dit oogpunt vooral een goede 
opvoeding die veelzijdig is. Zijn 
voorstel daarover is dan ook het 
volgende:

Eerst een basisschool doorlopen, 
dan muziekles, sporttraining en 
militaire dienst. Vanaf het twintig-
ste jaar rekenkunde, meetkunde, 
stereometrie, astronomie en har-
monieleer. Vanaf dertig jaar vijf 
jaar filosofie. Daarop aansluitend 
vijftien jaar stage in openbare 
functies. Bij vijftig jaar studies van 
psychologie en van ‘waarde’. Dit 
alles is nodig om het vermogen 
van abstract denken te ontwik-
kelen en de Ideeënleer te kunnen 
doorgronden. Pas dan kan iemand 
de staat goed besturen.

Ideeënleer in het kort

Plato beschrijft in Phaidon de we-
reld als verdeeld in twee delen.
Er is een metafysische wereld die 
alleen te bereiken is door het den-
ken en waarin de oorspronkelijke 
vormen bestaan van de dingen zoals 
ze in het alledaagse leven worden 
waargenomen. In deze wereld 
veranderen de dingen niet, ze zijn 
statisch, ruimte en tijd spelen geen 
rol, ze zijn onvergankelijk. Hij 
noemt deze vormen ‘Ideeën’. Plato 
gebruikt het woord ‘idee’ in de be-
tekenis van het Griekse woord ‘idea’ 
wat geestelijke voorstelling of begrip 
betekent ofwel idee in hogere zin. 
‘Idea’ wordt ook wel aangeduid als 
vorm of aanblik. De ethische ideeën 
in de abstracte wereld zijn absolute 
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standaarden die voor de gehele 
mensheid gelden. Er is daar een 
Idee ‘Mens’ een Idee ‘Koe’ een idee 
‘Tafel’ en ga zo maar door.
De onzichtbare wereld is een wereld 
van wiskundige verhoudingen, die 
uitmonden in een volmaakte orde 
en harmonie. Alles van de natuur-
kunde kan aldus worden gevat in 
wiskundige formules met net zo’n 
volmaakte orde en harmonie als in 
de wereld zonder ruimte en tijd.
In de Ideeënwereld zijn het Goede, 
het Ware en het Schone het belang-
rijkste, ze staan bovenaan de ladder. 
Deze drie dingen zorgen er voor dat 
een mens het goede ook wil doen, 
dat hij zoekt naar kennis en schoon-
heid. De oorzaak van dit verlangen 
om het goede te doen ligt bij de 
ziel. Het is dat deel van een mens 
dat onsterfelijk en onvergankelijk is. 
De ziel is er al voor de geboorte en 
heeft toen al kennis genomen van 
de Ideeën. Als de ziel in het lichaam 
komt bij de geboorte, dan vergeet 
hij deze kennis. De kennis van de 

oorspronkelijke vormen vloeit dan 
weg door het geweld van de ge-
boorte. Het lichaam is een kerker 
waaruit de ziel bij de dood weer 
wegtrekt.
Plato denkt dat deze kennis weer 
op te roepen is door ze zich weer te 
herinneren. Dan is ook duidelijk 
dat dit de gezochte kennis is.

En er is een waarneembare, al-
ledaagse wereld. De dingen in het 
alledaagse leven zijn in grote tegen-
stelling met de metafysische wereld. 
Ze zijn vergankelijk, ze kunnen 
steeds aan verandering onderhevig 
zijn en ook verdwijnen door dood 
of vernietiging. Ze zijn in ruimte 
en tijd. In de waarneembare wereld 
zijn slechts vervormde schaduwen 
van de oorspronkelijke vormen. 
Door filosofie kan de ziel zich de 
oorspronkelijke Ideeën sneller 
herinneren en kan hij de bron van 
licht en kennis zoeken in het den-
ken. De filosoof kan andere mensen 
wijzen op de schijnkennis, zodat ze 

ook gaan verlangen naar de bron 
van licht.

In Symposium en Phaedros be-
schrijft Plato de dynamische kant 
van de wereld, eros. Dat is een drift 
of energie die mensen voortdrijft 
waardoor ze de weg kunnen vinden 
die gaat in de richting Ideeën. Het 
kan ook anders uitpakken. De ener-
gie eros kan een mens laten hechten 
aan de zinnelijke wereld die er is en 
dat is een gevaar, want de Ideeën 
zul je dan niet kennen. Een mens 
behoort door de oppervlakte heen 
te kijken naar de abstracte wereld, 
zodat hij het goede kan ontdekken 
in de realiteit.

Uit de Ideeënleer zoals Plato deze 
beschrijft blijkt dat hij de werkelijk-
heid situeert in het mentaal, het 
denken. Hij ziet het mentaal als 
goddelijke werkelijkheid. Hij ken-
schetst het goede, het ware en het 
schone daar als de oorspronkelijke 
vormen. Dit zijn vormen vanuit 

Detail van een fresco van Raffaello 
Sanzio in het Apostolisch paleis in Vati-
caanstad. Deze fresco in de zaal Stanza 
della Segnatura is een afbeelding van 
de Atheense school met in het midden 
links Plato en naast hem Aristoteles. De 
figuren naast Aristoteles zijn leerlingen 
van zijn ‘Perapatetische School’. 
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De allegorie van de grot 

Verkorte weergave

Er zijn een aantal mensen die zich in een onderaardse, 
grotachtige woning bevinden. Er is een weg die met 
de buitenwereld is verbonden door een gang met een 
dusdanige lengte dat er geen daglicht in de grot valt. 
De mensen zitten met hun rug naar de ingang en zijn 
van jongs af aan in de boeien geslagen aan de benen 
en de nek. Zij moeten zo wel op dezelfde plaats blijven, 
kunnen alleen vooruit kijken en ze kunnen hun hoof-
den niet draaien. Ze kunnen zichzelf en elkaar ook niet 
zien. De gang loopt naar een hoger niveau en achter 
de gevangenen, want zo zien ze eruit, is een manshoge 
muur gebouwd. Daarachter brandt een vuur ver weg 
van hen en achter hen. Zij kunnen alleen de wand voor 
zich waarnemen. Ze hebben zo hun hele leven doorge-
bracht en kennen niet anders dan deze situatie.
Er zijn mensen achter de muur en voor het vuur die 
allerlei voorwerpen ronddragen. Er zijn standbeelden 
en ook andere voorwerpen, zoals mensen en dieren 
en religieuze voorstellingen gemaakt van verschillende 
materialen. Sommige mensen spreken terwijl ze rond-
lopen, anderen niet. De gevangenen zien de schadu-
wen van de beelden op de wand voor hen en ze horen 
echo’s van de geluiden. Zij hebben nooit iets anders 
gezien dan dat en hun eigen schaduw. Dit is voor hen 
de realiteit, een schaduwspel met echo’s in een grot.
Als een gevangene onder dwang wordt losgemaakt 
heeft hij pijn als hij zich beweegt. Het vuur verblindt 
hem. Hij is in de war, zijn leven verandert. Hij kan niets 
onderscheiden van de voorwerpen die hem worden 
getoond zoals ze zijn. Hij herkent ze ook niet. Voor hem 

is de schaduw een realiteit, niet de dingen zoals ze zijn. 
Hij kan geen antwoord geven op de vragen over wat hij 
nu ziet. Hij gelooft ook niet dat dit werkelijker is dan de 
schaduwen die hij zag.
Met geweld wordt hij nu naar het daglicht gesleurd. Hij 
is kwaad en hij wordt nog meer verblind dan door het 
licht van het vuur. Hij krijgt nu de werkelijkheid te zien, 
maar die ziet hij nog niet. Hij moet wennen aan het 
licht en kan eerst alleen schaduwen onderscheiden. 
Pas later kan hij naar de zon kijken aan zijn standplaats 
aan de hemel. Hij kan zien dat de zon daar alles be-
stuurt en zorgt voor seizoenen.
Als hij wat gewend is aan de situatie is hij blij en hij moet 
er niet aan denken weer terug te gaan in de grot om 
zijn medegevangenen te vertellen van zijn ervaringen 
buiten. Hij verlangt niet naar de hiërarchie en de hoge 
functie die hij daar had omdat hij zo goed schaduwen 
kon onderscheiden, meer dan de anderen. Hij vindt 
hen meelijwekkend en wil hen gaan vertellen over wat 
hij heeft meegemaakt. Hij gaat op dezelfde plek zitten 
als voorheen. Hij is eerst verblind door de duisternis 
en hij kan zelfs geen schaduw onderscheiden. Hij komt 
daardoor nogal behoorlijk dom over bij de anderen. Ze 
zeggen dat zijn ogen blind zijn geworden daarboven 
en zij zullen zeker niet naar boven gaan. Wat hij heeft 
meegemaakt is onbegrijpelijk voor de anderen, zij ken-
nen alleen maar schaduwen en echo’s. Het is zelfs zo, 
dat als hij hen zou losmaken en naar boven zou willen 
brengen, zij hem als een gevaar zien en hem bedreigen 
met de dood. 
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de verdeeldheid omdat ze geschei-
den zijn en aparte Ideeën zijn. Het 
goede is ook typerend voor een 
verdeeld mentaal dat werkt met 
goed en slecht.
Als aanvulling op zijn Ideeënleer 
vertelt hij een vergelijking die dui-
delijk moet maken hoe het mogelijk 
moet zijn de juiste kennis te verwer-
ven. Dit doet hij in de allegorie van 
de grot, die in Politeia staat be-
schreven. Hij vertelt daarin over het 
menszijn en de kennis van de mens 
en hoe hij de realiteit kan leren 
zien. Hij schetst ook hoe de ideale 
staat er uitziet en wie de regeerders 
moeten zijn.

We kunnen kinderen gemakkelijk vergeven
dat ze bang zijn voor de duisternis;
een echte tragedie is het pas
wanneer volwassenen bang zijn
voor het daglicht.

Plato

Twee of meer werelden

Het is duidelijk dat er voor Plato 
twee werelden zijn die hij zelf 
beschrijft als de illusiewereld in de 
grot en de werkelijkheid boven, 
buiten de grot. De werkelijkheid 
is de abstracte wereld van Ideeën, 
waar ook de ziel vertoeft.
De grot is bij Plato de zintuiglijk 
waarneembare wereld in ruimte 
en tijd, waarin zowel het licht van 
het vuur dat de schaduwen veroor-
zaakt als de echo’s van de stemmen 
de tijdelijke varianten zijn van de 
oorspronkelijke dingen. Het vuur is 
het licht van de zon in de grot. De 
gevangene moet heel wat doen om 
het goede te kunnen bereiken en er 
komt dan ook veel discipline aan te 

pas om alle verleidingen te kunnen 
weerstaan. Het kost hem veel pijn 
en moeite om zijn ketenen los te 
laten maken, er is steeds de natuur-
lijke neiging om zich te verliezen in 
allerlei aardse lusten. Als de mens de 
weg omhoog gaat stijgt zijn ziel op 
naar de wereld van de abstracties, 
daar waar de zon de aarde verlicht. 
Hij komt in het heldere licht te-
recht, de wereld van de Ideeën. De 
ziel kan in deze wereld waar de zon 
schijnt die Ideeën aanschouwen en 
de ware inzichten herkennen die hij 
vergeten is toen hij in het lichaam 
kwam. Het licht maakt waarheid 
en het inzicht mogelijk en het is 

gemakkelijk het goede te zien en 
meer verstandig te handelen op alle 
levensterreinen.
De tocht uit de grot leidt de mens 
van de waarneembare werkelijk-
heid naar de werkelijkheid van de 
Ideeën. Dit is de weg van het op-
voedings- en onderwijsproces dat 
de filosoof-regeerder moet volgen, 
wil hij aan het hoofd kunnen staan 
van Plato’s ideale staat. Dat is een 
lang proces om te gaan en gezien 
de eisen die daaraan worden ge-
steld wordt heel duidelijk, dat deze 
filosofen niet zomaar regeerder 
kunnen worden. Pas na jarenlange 
intellectuele en morele opvoeding 
zijn zij er toe in staat de leiding van 
zo een staat op zich te nemen. Die 

opvoeding wordt dan ook van hen 
geëist. Er moet voor deze toekom-
stige leiders een levenswijze worden 
gevonden die te verkiezen is boven 
het simpele uitoefenen van macht. 
Er is dan geen behoefte aan macht.
Als dat lukt, zullen zij een staat 
goed besturen. In die staat zullen 
diegenen regeren die werkelijk rijk 
zijn, niet aan geld en goed, maar 
door het bezit van de juiste kennis 
en de waarheid. Politieke macht van 
leiders leidt slechts tot verdeeldheid 
en dat leidt weer tot de algemene 
ondergang, zowel voor henzelf als 
voor heel de staat. Alleen toepassing 
van de zuivere Ideeën kan leiden tot 
deze ideale staat.

  De allegorie van de grot in 
de lilaca

De twee werelden van Plato komen 
niet overeen met de werkelijkheid 
zoals ze is gegeven in de lilaca. Daar 
zijn meer werelden te onderschei-
den en er zijn dan ook meer moge-
lijkheden om de lijn van de evolutie 
te zien die de mens kan volgen.
Duidelijk is dat de huidige mens 
na 2400 jaar nog steeds in de grot 
verkeert en daar de schaduwen 
bestudeert. Maar ook buiten de 
grot blijkt een waanwereld te zijn, 
die allesomvattend is en die voor 
de werkelijkheid wordt aangezien. 
De mens zal er dus niet gauw aan 
beginnen om de werkelijkheid te 
zoeken, want voor hem is er niets 
anders dan dat. Het is in feite een 
nogal wrang gegeven dat de gehele 
mensheid met al haar eminente 
wetenschappers en een vergevor-
derde techniek in een waanwereld 
leeft zonder dat te signaleren. Het 
is ternauwernood te geloven en 
bijna niet aan te nemen dat het zo 
is. Maar het is zo, en het is aan haar 
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om de werkelijkheid te ontdekken 
en uit de waanwereld te ontsnap-
pen. Zodat de wetenschap mis-
schien op een dag de werkelijkheid 
gaat bestuderen en niet de schim-
mige schaduwen van een vervormde 
realiteit in een wereld van illusie vol 
waandenkbeelden.

In de grot is de mist en de duis-
ternis van het onbewuste en on-
derbewuste materiële lichaam en 
zijn er de wanen in de illusie die 
ingeweven zitten in het vlees van 
het lichaam. Het onbewuste is het 
niveau waar de atomen en mole-
culen zich bevinden. Daar is alles 
donker en mensen kunnen zich er 
ternauwernood bewegen want alles 
wordt, evenals in het onderbewuste, 
beheerst door patronen die niet of 
nauwelijks te doorbreken zijn. De 
mensheid is daar gevangen in het 
lichaam, zij is gebonden en geboeid 
door miljarden ideeën en patronen 

die neergelegd zijn in zijn lichaams-
materie. Mensen voelen zich daar 
overigens prettig bij. In het dage-
lijkse leven steunen ze op die pa-
tronen, ze geven hen houvast in het 
leven. Zij willen dat graag, anders 
voelen zij zich onthand, eenzaam 
en alleen. Het leven zonder deze 
patronen zou moeilijk zijn en heel 
lastig. Want hoeveel dingen doen 
mensen niet vanuit deze patronen? 
Het lopen, het eten, het slapen, trap 
lopen en tennissen, pianospelen en 
de weg kennen, het zijn allemaal 
aangeleerde patronen.
De mensheid is opgesloten in dat 
atomaire en moleculaire bewust-
zijn. Het is een duister, repeterend 
en scherp bewustzijn. Het wil niet 
anders dan leven in de veiligheid 
van de grot. In het lichaam is in 
het onbewuste totaal geen licht te 
zien, in het onderbewuste zijn vage 
schimmen die door de mist schuife-
len terwijl er als enige lichtbron een 

heel klein fietslampje brandt. In dat 
onderbewuste liggen de schatten 
die de materie herbergt, verborgen 
in de duisternis te sluimeren. Die 
schatten zijn de vermogens van de 
materie, de kostbare edelstenen en 
juwelen die daar wachten tot het 
witte licht hen eens kan bereiken. 
De mensheid is daar in onwetend-
heid, ieder mens met zijn eigen 
illusies, in zijn duistere wanen. Hij 
kent de werkelijkheid niet, alleen 
dat wat hij denkt dat de werkelijk-
heid is, een werkelijkheid die hij 
zelf heeft bedacht met zijn verstand. 
In de grot van het menselijke 
lichaam is slechts het denken met 
zijn wanen. Vooral het denken in 
de materie, in de atomen en mole-
culen maakt het leven zo strak en 
saai en duister, zo levenloos. De 
mensheid is dan ook precies eender 
als de grot waarin ze zich bevindt, 
kil, koud, duister, onwetend en 
onbewust. Zij is als een stenen rots.

Standbeeld van Plato voor de huidige Atheense Academie in Athene
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In het onbewuste van de duistere 
grot is het donker en stil. In het 
onderbewuste is een eentonige 
levendigheid. Daar is mist die alles 
tot een schim maakt die niet wordt 
gekend, maar er zijn ook vertrek-
ken zonder ramen met veel bureau’s 
waaraan allemaal mannetjes in 
blauwe overalletjes zitten te schrij-
ven. Zij hebben geen hoofd, zij 
denken niet vanuit de zetel van het 
mentaal in het hoofd, maar leven 
vanuit het onderbewuste niveau 
van het lichaam. De gedachten die 
zij hebben liggen in de moleculen 
van het lichaam ingegrift, zij doen 
altijd hetzelfde. Soms komt er een 
gedachte vanuit het denken in het 
onderbewuste terecht. Ook grieven, 
agressie, moordlustige gedachten 
die niet gezien mogen worden en 
gedachtespinsels over verkrachting 
en seks. Het saaie leven wordt wat 
opgefleurd met seks en ellende. 
Dat geeft een kick. De mannetjes 
zijn dan even stil en daarna pak-
ken ze de pen weer op om verder 
te schrijven. In de pauze’s kletsen 
ze veel over niets, over onbenullige 
dingen zoals dat de klok vandaag 
weer niet gelijk loopt. Ze hebben 
het over duizenden zaken die alle-
maal aan elkaar worden geregen. Er 
zit kop noch staart aan de conver-
satie die nauwelijks communicatie 
te noemen is. Niemand luistert 
naar elkaar, allemaal zijn ze happig 
om het eigen verhaal te vertellen. 
Zij vinden zichzelf heel knap en 
alwetend. Het fietslampje kan 
de mist niet verdrijven, maar 
er is wel zoveel licht dat de 
mannetjes denken dat dit 
de zon is. Ze hebben niet 
in de gaten dat dit lampje 
nauwelijks licht verspreidt. 

Op het moment dat een mens 
beseft dat hij ellendig leeft in een 
onderbewust gebied van zijn li-
chaam, kan hij zich als denkend 
wezen een vraag stellen. Hij is nog 
steeds geketend door de vele ideeën 
en patronen waarnaar hij wel moét 
leven wil hij overleven in een vol-
strekt vijandige wereld. Hij heeft 
harnassen aan om zich te bescher-
men tegen indringers en vijanden. 
In zijn vlees zitten een heleboel be-
wustzijnden die doodsbang zijn en 
wanen verzinnen om zich overeind 
te houden en te blijven geloven 
dat het leven heerlijk is. Iedereen 
poetst zijn imago zoveel mogelijk 
op, want kennis is macht, schoon-
heid is macht, alles is macht. Macht 
geeft heel prettige gevoelens in het 
lichaam, ook seksueel welbevinden. 
Seks is de basis van alle bestaan in 
de illusie waarin de mensheid leeft. 
Dat valt niet zo heel erg op, omdat 
alles zich meestal in het verborgene 
afspeelt. Want seks mag eigenlijk 
niet, dat is niet netjes.
Wil een mens zich los laten maken 
van zijn ketenen dan zal hij bij 

iemand terecht moeten die dat ook 
kan doen. Dat kan geen mens, dat 
kan alleen de Ene, de lila energie of 
de Evolutiekracht die een heel evo-
lutiespel op touw heeft gezet. Zij 
kan de ketenen laten smelten. Zij 
kan een mens het licht laten zien. 
Zij kan hem zijn psyche tonen, en 
deze ontplooien. Zij kan de li-
chaamsmaterie transformeren zodat 
een mens een onafhankelijk wezen 
wordt. Dat gaat niet opeens. Er zijn 
wel voorwaarden. Een mens moet 
zelf te kennen geven dat als hij met 
de Ene in zee gaat, hij ook wil doen 
wat zij zegt. Want een mens is on-
wetend van de weg van de ontwik-
keling en net zoals een atleet moet 
luisteren naar zijn coach zo moet 
een mens proberen te luisteren naar 
wat de Ene hem vertelt.
Dat is een speciale uitdaging, want 
een mens is een denkend wezen 
en de Ene niet. Zij is de energie 
die boven het denken uitstijgt en 
nieuwe mogelijkheden ziet in een 
ontwikkeling van materie en een 
ontplooiing van de psyche. Voor 
een mens is dit onontgonnen ter-
rein. Dus het is logisch dat hij gaat 
luisteren naar zijn coach, de Ene, 

als hij deze ontwikkelingsweg wil 
gaan bewandelen. Dan kan 
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hij worden losgemaakt en op weg 
gaan naar een andere wereld van 
licht, uit de duisternis. Hij zal heel 
goed moeten leren luisteren om 
te horen wat de Ene vertelt. Dat 
kan zijn in tekens, in woorden, via 
muziek, in symbolen. Haar taal is 
niet menselijk en niet te begrijpen 
met het denken. Een mens zal zijn 
psyche, zijn persoon die eeuwig 
bestaat en altijd zal bestaan, moeten 
inschakelen om deze taal te begrij-
pen.
Zijn psyche is het intermedi-
air tussen hem en de Ene, de 
Evolutiekracht die de bouwster 
is van alle werelden. Zij heeft een 
universum van materie gecreëerd 
waarin een evolutie van materie en 
vormen kan plaatsvin-
den tegelij-

kertijd met een ontplooiing van het 
psychische wezen, de persoon die de 
mens is.

Het is voor de Ene nog niet zo een-
voudig om een mens los te maken 
van zijn ketenen. Hij stribbelt nogal 
tegen, want hij is ze zo gewend, hij 
kan ze eigenlijk niet missen. Hij 
probeert wel terug te lopen, maar 
altijd wacht zij geduldig tot hij weer 
komt. Dat vergt wel tijd, maar ja, 
zo wil de mens het zelf. Als zijn wil 
sterk is en toch de weg van de ont-
wikkeling wil gaan, komt hij altijd 
weer op zijn schreden terug. Het 
is ook normaal dat het zo gaat. De 

weg naar de Ene en de lila zonne-
energie is niet een weg die door 
slappelingen kan worden gelopen, 
er moet wel flink wat pit zitten in 
zo een mens.

Buiten de grot is de fysieke wereld 
met huizen, bergen, rivieren enzo-
voort. Het vitale leven is daar met 
de planten, bomen en dieren. De 
mentale zon van het denken be-
schijnt er alle niveau’s van bestaan, 
ook de Ideeënwereld van Plato met 
de Ideeën over goed en kwaad. Het 
goed en kwaad verdwijnt vanzelf als 
mensen op pad gaan naar zichzelf 
en de werkelijkheid.

Wat Plato doet is in feite de wereld 
van het Griekse denken met zijn 
oude wijsheid inbrengen in de 
moderne stroming die het denken 
propageert. Hij plaatst alles in een 
denkend kader. Oude waarden 
worden opnieuw getoetst en zo mo-
gelijk gewijzigd. En ook nu blijven 
filosofen bezig om het denken te 
zien als goddelijk terwijl het meta-
fysische wordt afgewezen.

Het duurt wel een tijdje voordat 
de mens buiten de grot is aange-
komen. Hij krijgt ruimschoots de 
gelegenheid zijn boeien te bekijken 
en ook de mist en de duisternis. 
Hij begrijpt niets van wat de Ene 
hem vertelt over deze dingen. Zijn 
wereld is die van mist met weinig 
of geen licht of de totale duister-
nis. Opeens zijn er dingen waar te 
nemen die hij eerst niet zag. De 
Ene vertelt hem van alles. Over de 
werkelijkheid die zij is, over de oor-
sprong en hoe een mens tot mens-
zijn is gekomen, over de psyche die 
de werkelijke mens is. Zij vertelt 

ook dat een mens 

10
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zijn lichaam meestal aanziet voor 
zichzelf. Dat is niet zo, een lichaam 
is een lichaam van grofstoffelijke 
materie zoals elektronen, atomen, 
moleculen en cellen en de psyche 
is een persoon met een lichaam 
van psychische stof. In feite is de 
psyche de zon, de persoon die de 
mens is. Hij weet daar niets van en 
hij heeft deze zon ook nooit gezien. 
Dat maak het moeilijk, zeker voor 
het denken. Het denken wil altijd 
dingen zien, het wil altijd bewijzen, 
anders gelooft het niets en gooit het 
alles in de hoek van de religies of 
sekten of bovennatuurlijke zaken. 
Daaruit blijkt dat het denken 
maar een beperkt instrument is dat 
enkele potjes heeft waar het dingen 
in kan plaatsen, maar dat dingen 
die het niet kan begrijpen afdoet als 
onzin.
De Ene vertelt hem ook, dat alles is 
ingebed in een proces van evolutie, 
waarin vormen en de psyche tegelij-
kertijd hun progressie maken onder 
leiding van het lila licht, de lila 
zonne-energie.
Op zijn weg naar buiten hoort de 
mens dit alles aan en hij vindt het 
wel boeiend. Maar hij is ook bang, 
want er komen veel nieuwe dingen 
op hem af en hij is nog steeds erg 
gehecht aan zijn oude wereld.
Zo lopen ze dan weer verder zo-
dat hij goed kan kijken naar de 
dingen om zich heen. Ze zijn nu 
buiten de grot die het onbewuste 
lichaam is, aangekomen. Dat is 
een totaal andere wereld, zelfs ook 
voor de gewone ogen van de mens. 
De aarde ziet er schitterend uit en 
hoewel deze mens daar zeker wel 
een waanbeeld van heeft, brokkelt 
er nu een stukje waan af. De mist 
begint wat op te trekken en dan is 
er boven de mistwolken heel vaag 

een grote zon te zien. Dat is de 
aardse zon die schijnt in de wereld 
van de illusie van de mensheid. Die 
is al fel genoeg voor een mens die 
uit het duister komt. De lila zon 
van eenheid, van de realiteit, is voor 
hem nog niet te zien. Dat zou niet 
goed zijn voor zijn lichaam en voor 
zijn ogen. Hij verwondert zich wel 
over de bloemen en landschap-
pen die er zijn, de rivieren en de 
bergen en de wateren en oceanen 
en zeeën, sneeuw, ijs, regen, hagel 
en wind en zon. Het zijn heel veel 
nieuwe indrukken en ze zijn totaal 
anders dan die in de onbewuste 
en onderbewuste niveaus van het 
lichaam. Er gaat een heel nieuwe 
wereld voor hem open. „Is dit nu de 
werkelijkheid?” vraagt de mens aan 
de Ene. „Neen, dit is niet de werke-
lijkheid. Wat je ziet is een symbool 
van een werkelijkheid die je heel 
langzamerhand gaat ontdekken als 
de illusie vol wanen afbrokkelt. Zo 
ga je stukje bij beetje de werkelijk-
heid zien van alles wat er bestaat. 
Eerst van je eigen lichaam, van de 
elektronen en atomen en moleculen 
en cellen en de allerkleinste deeltjes 
van de fysici en alles zal duidelijk 
worden over hoe de werelden zijn 
gerangschikt en waar je vandaan 
komt en waar je heengaat na de 
dood.” „Is dat nog een lange weg?” 
vraagt de mens. „Dat hangt er 
van af hoe je het zelf wilt,” zegt de 
Ene. „Wie vlug is zal vlug zijn en 
wie langzaam is komt later. Alles is 
precies zoals het moet zijn. Alles is 
er op de tijd dat het er moet zijn. 
De werkelijkheid zal zich stukje bij 
beetje ontsluieren, naarmate je meer 
psychisch leeft. Want de psyche is 
dezelfde werkelijkheid als ik ben.” 
De mens zwijgt. Hij voelt wel dat 
hij hier te maken heeft met iemand 

die niet zit te kijken op een minuut 
of een uur. Hij kijkt in de eeuwige 
oneindigheid en boven ruimte en 
tijd. Daar kan hij met zijn kleine 
kersenpitje nog niet bij. Daar moet 
hij zijn psyche voor inschakelen en 
die is nog niet zover. Dus wordt 
het afwachten wat het zal worden. 
Ook hier geldt hetzelfde principe 
als voor het denken, met de psyche 
is het mogelijk de psychische wereld 
te ontdekken, met het denken een 
denkende wereld. Alleen met het 
gelijke is het gelijke te kennen.

Er is heel wat veranderd in die tijd 
dat hij boven in het licht is met de 
Ene, de Werkelijkheid. Hij heeft 
nu het leven geproefd zoals dat is 
voor een mens die leeft op aarde, 
in de aardse zonneschijn door de 
mist. Deze aarde is een illusie vol 
wanen, zij is niet de werkelijkheid. 
Die ligt op een plek die nog niet is 
te zien voor de mens. Alles wat de 
mens ziet is een symbool van een 
werkelijkheid die ergens bestaat. 
Dat is al duizenden keren beter dan 
het leven in de donkere grot. Toch 
heeft de mens heimwee. Het leven 
is daar toch heel fijn, al is het in 
het donker. En wat zal het nieuwe 
brengen? Er zijn al wel wat leuke 
dingen gebeurd en hij ziet de wereld 
helderder dan daarvoor, maar er 
moeten nog veel meer dingen ko-
men. Wat dat zal zijn weet hij niet. 
Hij is geneigd om toch maar liever 
terug te gaan naar de grot en daar 
niet meer uit te komen. Eigenlijk 
is hij in tweestrijd. Hij is van de 
duistere wanen in de grot boven 
gekomen in het wazige licht van de 
illusie van het denken. Boven is het 
lichter omdat boven de mist de zon 
toch schijnt. De oppervlaktewereld 
van het fysieke, vitale en mentale 
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ziet er heel anders uit dan de on-
bewuste en onderbewuste niveau’s. 
Het menselijke wezen is wat moe 
geworden van alle indrukken. Het 
wil eigenlijk met zijn verstand wel 
zeggen dat het vooruit wil in een 
ontwikkeling, aan de andere kant 
ziet het er tegen op om het te doen. 
Het zal veel consequenties hebben 
en wil hij die wel nemen? Hij vraagt 
aan de Ene wat te doen. Maar ze 
zegt onverbiddelijk dat hij dat zelf 
zal moeten bepalen. Hij kan nu een 
keuze maken, terug gaan naar de 
grot of op aarde blijven, in de vage 
zon en in de illusie maar wel met de 
mogelijkheid om de Werkelijkheid 
te leren kennen. In de grot zal 
dat niet lukken, daar is het veel te 
duister.
Het is heel lastig om te beslissen 
voor de mens. Want hij kan eer en 
roem behalen met zijn meerdere 
kennis door wat de Ene hem heeft 
getoond. Dat heeft grote aantrek-
kelijkheden. Van de andere kant 
kan hij, als hij terug gaat, ook volop 
pronken met zijn kennis. Hij kan 

als hij weer in de grot is, profiteren 
van zijn opgedane ervaringen. Zo 
kantelt hij langzaam aan terug de 
grot in, door zijn denken, dat af-
weegt wat de voor- en nadelen zijn.

Zo gaat de mens toch terug in de 
grot om zijn oude leven te bekij-
ken. Hij wordt daar niet juichend 
ontvangen. Hij is weg geweest en 
komt anders terug. Wanneer hij 
vertelt wat hij heeft meegemaakt 
en gezien kijken de anderen hem 
vreemd aan. „Dat kan toch niet,” 
zeggen ze in koor. „Dit is de wereld 
en verder is er niets.” Als de ander 
zegt dat het toch echt zo is, wordt 
hij niet geloofd. Als hij volhoudt 
dat die wereld er is en hij beschrijft 
die wereld en hij zegt dat er in de 
grot alleen maar duisternis is en 
mist en een heel weinig licht, dan 
wordt iedereen kwaad en ze willen 
hem doden, want hij is zo vreemd 
geworden dat er niet meer met hem 
te praten valt.

Nog steeds wordt de mens heen en 
weer geslingerd tussen een grot vol 
duisternis en een wereld vol leven 
en licht. Hij weet het niet wat hij 
moet doen. Hij huilt van kwaad-
heid en frustratie. Hij wil weg uit 
de grot maar ook niet, hij wil naar 
boven in de zon, maar ook weer 
niet. Zo blijft het een poosje sud-
deren tot de mens opstaat en zegt 
dat hij gaat. Hij kan niet meer 
praten met zijn vroegere lotgeno-
ten. De anderen zeggen niets. Het 
bevalt hen ook niets. Ze zien hem 
met lede ogen vertrekken, eigenlijk 
moet hij dood. Hij heeft hun leven 
verstoord. Voor hen heeft het grote 
gevolgen dat hij nog is geweest om 
te vertellen wat hij heeft meege-
maakt. Ze zijn wel nieuwsgierig ge-
worden. Maar het oude leven wint 
het toch van de nieuwsgierigheid. 
Even later zitten ze allemaal weer te 
schrijven met kleine pennetjes en 
met overalletjes aan en natuurlijk 
zonder hoofd. Een bureau is leeg. 
Dat zien ze iedere dag. Waar deze 
mens ronddoolt in de grot, is niet 
meer te zeggen. Eigenaardig is dit. 

12
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Afbeelding van Plato
in History of Philosophy van Thomas 

Stanley - 1655

De mens gaat er toch prat op dat 
hij zo avontuurlijk is?

De regeringsleiders

In een wereld waarin de werkelijk-
heid het voor het zeggen heeft 
worden de dingen totaal anders. In 
zo’n wereld gaan regeringsleiders 
uit van de eenheid die de werkelijk-
heid is. Alles gebeurt dan vanuit die 
eenheid die de Ene is en er wordt 
gehandeld vanuit de psyche. Die 
wereldregering bestaat uit men-
sen die een psychisch wezen zijn 
geworden onder leiding van de 
Ene, de lila kracht ofwel de werke-
lijkheid. Deze psychische wezens 
zijn complete mensen die slechts 
één ding op het oog hebben. Zij 
werken vanuit de eenheid en de 
harmonie, zodat alles in de wereld 
zodanig wordt geregeld, dat het 
voor iedereen het beste uitpakt. Er 
wordt niemand benadeeld en alles 
gaat steeds verder op weg naar een 
wereld, waarin de psyche het voor-
touw neemt, zoals voorgeschreven 
is in het proces van evolutie. De 
wereld komt dan weer op het spoor 
van de evolutie terecht en machts-
spelletjes worden vanzelf uit het oog 
verloren. De lichaamsmaterie van 
deze psychische wezens bestaat uit 
ware materie en is niet meer uit op 
oneigenlijke macht, maar op voor-
uitgang en ontwikkeling voor ieder 
mens. Dit gaat gepaard met grote 
veranderingen die voor de gehele 
wereld weldadig zijn. De wereld 
wordt geregeerd door mensen die 
een psychisch management kennen. 
Dat is het enige management dat 
juist is voor dat moment.
Psychisch management is het ma-
nagement van de toekomst, waarin 
de wereld een nieuw uitzicht krijgt 
op een ander leven. De mensheid 

wordt niet meer geregeerd door 
machthebbers met hun machts-
spelletjes, maar door mensen die de 
eenheid, de werkelijkheid zoeken in 
alles wat zij doen.

Tenslotte

In de relatieve wereld is er het on-
derbewust materiële in de grot waar 
mensen in een materiële, vleselijke 
illusie leven. Er is ook een fysieke 
wereld, een vitale wereld en dan de 
wereld daarboven van het denken, 
die bij Plato het hogere, de werke-
lijkheid is. Die wereld van denken, 
het mentaal, wordt in de lilaca be-
noemd als een wereld van illusie en 
wanen van de mensheid. Daarnaast 
is er de werkelijkheid zelf, die aan 
Plato niet bekend is.
Plato is op weg naar de werkelijk-
heid en zoekt deze ook. Het be-
perkte denken belemmert hem om 
die werkelijkheid te bereiken omdat 
deze zich boven de regionen van 
het denken bevindt. Hij is een heel 
intellectueel en uiterst voortvarend 
denker voor zijn tijd. Hij kán ook 
niet verder gaan dan het denken, 
want die mogelijkheid is er nog 
niet. Het denken van de mens is op 
dat tijdstip nog volop in ontwikke-
ling.
Plato heeft wel getracht de wereld 
van de ziel, die niet bewezen kan 
worden volgens zijn natuurkundige 
wetten, in te brengen in het den-
ken. Hij heeft een hoog niveau van 
denken bereikt en vanuit dat oog-
punt kan hij een heel vooruitstre-
vende en natuurkundig onderlegde 
filosoof worden genoemd die het 
metafysische aspect nog niet hele-
maal uitbant.

Zo blijkt de allegorie van de grot 
van Plato een heel levendig beeld 

te geven voor hoe de mens in 
zijn tijd zou kunnen leven met 
de Ideeënwereld, het denken, dat 
ontwikkeld moest worden. Nu kan 
een mens nog een stap verder gaan 
en de mogelijkheden van een psy-
chisch leven verkennen. De psyche 
is reëel, zij houdt zich niet bezig 
met wanen. Het psychische leven 
is de volgende stap die de mens 
kan doen om een compleet wezen 
te worden. Psychisch management 
en psychisch leven is een artikel 
waar nog weinig of heel zelden naar 
wordt gevraagd. De mogelijkheid is 
er echter wel.
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Dier
van het
seizoenPanorpa communis

Schorpioenvlieg

Zolang je hem niet kent, is de schorpi-
oenvlieg een mysterieus wezen dat op 
geen enkel ander dier lijkt. Zodra je 
hem kent, herken je hem uit duizenden. 
De schorpioenvlieg is een aparte kost-
ganger in de wonderlijke wereld van het 
vitaal. 
Zijn voor een tweevleugelig insect vrij 
lange lichaam is geel van kleur, met 
rechthoekige zwarte vlekken. Aan zijn 
kop heeft hij twee heel lange, zwarte 

voelsprieten. Het mannetje heeft aan de 
achterkant van zijn lichaam een vervaar-
lijk uitziend, achterover gebogen, oranje 
uitsteeksel. Daarin lijkt het dier op een 
schorpioen. Zo komt het dier ook aan 
zijn naam: schorpioenvlieg. Maar waar 
een schorpioen zijn uitsteeksel gebruikt 
als gifangel, heeft het uitsteeksel bij de 
schorpioenvlieg een onschuldiger func-
tie. Het uitsteeksel dient voor de paring: 
het is een orgaan waarmee het mannetje 

Tekst: Joost Welten
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tijdens de paring het vrouwtje vastpakt 
en sperma overdraagt in het vrouwelijke 
geslachtsorgaan.

Maar niet alleen in zijn voorkomen, 
ook in zijn gedrag is de schorpioen-
vlieg een buitenbeentje. Hij voedt zich 
meestal niet met levende insecten, 
maar met dode resten van insecten. 
Schorpioenvliegen zijn in staat om de 
laatste voedingsstoffen uit half vergane 
insecten te halen. Hiermee nemen ze 
een heel aparte plek in de voedselke-
ten in. Ze ruimen ook resten op van 
insecten die zijn gevangen in een spin-
nenweb. Om tot op heden onopgehel-
derde redenen staan spinnen dit toe en 
beschouwen zij schorpioenvliegen niet 
als prooi. Dat op zich is al fascinerend: 
een betrekkelijk primitief wezen als de 
schorpioenvlieg plaatst de mens voor 
raadsels.
De schorpioenvlieg voedt zich daarnaast 
met honingdauw: een nectar-achtige 
vloeistof die wordt afgegeven door met 
name luizen. De luizen zuigen plan-
tensappen op, maar verbruiken niet 
alle suikers, waarna ze deze in vloeibare 
vorm afgeven. Wie zijn auto regelmatig 
onder een linde parkeert, kent honing-
dauw als de kleverige substantie die uit 
de boom op ruiten en koetswerk valt.

Is het aanhangsel - de spermabuis - van 
het mannetje al opmerkelijk, zijn pa-
ringsrituelen zijn dat ook. Hij voert een 
ware balts uit om een vrouwtje zover te 
krijgen dat ze paringsbereid is. Wanneer 
zij zover is, geeft hij haar een cadeau, 
een soort bruidsschat. Terwijl zij die 
verorbert, begint hij met de paring. Hoe 
meer geschenken het mannetje aan-
biedt, des te langer duurt de paring. Op 
deze wijze slagen gezonde mannetjes er 
beter dan zwakke mannetjes in om hun 

genen over te dragen. De vrouw gaat 
daarna overigens gewoon weer op zoek 
naar een volgende partner. Pas na een 
serie copulaties legt zij eieren.
Dit gebeuren wijst er weer eens op, hoe 
primitief het mechanisme van paarvor-
ming is, ook bij de mens. Het gaat om 
instinctmatige patronen die in de ma-
terie verankerd zitten en die alleen de 
overleving van de soort als doel hebben.

De naam ‘schorpioenvlieg’ is in feite 
verwarrend. Niet alleen heeft het dier 
niets met een schorpioen te maken, 
het is evenmin een vlieg. Het behoort 
niet tot de orde der vliegen (Diptera), 
maar tot die der schorpioenvliegen 
(Mecoptera). Dat de schorpioenvliegen 
een aparte orde vormen binnen het 
rijk der insecten, geeft aan dat ze al in 
een betrekkelijk vroeg stadium van de 
evolutie zijn ontstaan. Ze hebben zich 
op een eigen wijze weten te handhaven 
in de evolutie, wat erop wijst dat ze zich 
goed kunnen aanpassen aan wisselende 
omstandigheden. Het feit dat ze qua 
voedsel weinig kieskeurig zijn en genoe-
gen nemen met de restjes, wijst al in die 
richting. Ook de wijze waarop vrouw-
tjes eieren leggen, verhoogt de kans op 
overleven. Een vrouwtje deponeert haar 
eitjes niet allemaal op dezelfde plek, 
maar ze legt telkens een tiental eitjes 
op een plek en trekt daarna naar een 
andere plek.

De schorpioenvlieg is in Nederland niet 
echt zeldzaam. In het voorjaar en de 
zomer zijn ze met name aan de randen 
van bossen te zien. Op de Pauwekroon 
is dat ook het geval. De schorpioen-
vlieg op de foto is vastgelegd in de 
Heliconiatuin, een wilde tuin die grenst 
aan het bos.
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Auteur Gerard ‘t Hooft
Uitgeverij Prometheus • Bert Bakker - Amsterdam
Zevende herziene en bijgewerkte druk 2013, 304 pagina’s

Bouwstenen van de schepping
Een zoektocht naar het allerkleinste

Uitvoering

Het boek telt 304 bladzijden en 
de afmetingen zijn 29 x 200 x 123 
mm. Het ligt qua afmetingen goed 
in de hand en er is een prettig lees-
bare letter gebruikt. De bladspiegel 
laat een tamelijk ruime marge aan 
de onderkant zien.
In het boek zijn eenvoudige zwart-
wit illustraties en grafieken opgeno-
men die de tekst ondersteunen en 
behulpzaam zijn om de soms inge-
wikkelde kost beter te begrijpen.
De omslag is voorzien van een 
afbeelding van de NASA. Er is 
niet vermeld wat deze afbeelding 
voorstelt. Het is in ieder geval een 
kosmologisch verschijnsel dat veel 
weg heeft van een ringvormig ster-
renstelsel. Zulke stelsels ontstaan 
doorgaans als gevolg van een ‘bot-
sing’ tussen twee melkwegstelsels. 
Het is een afbeelding die omstreeks 
100.000 lichtjaar aan ruimte in 
beeld brengt. Het is wel opvallend 
om een dergelijke afbeelding te 
gebruiken voor een publicatie die 
gaat over de allerkleinste deeltjes in 
het universum.
Zowel aan voor- als achterzijde is 
de omslag voorzien van een extra 
naar binnen gevouwen flap. Die is 
erg handig om te kunnen markeren 
waar de lezer in de tekst is gebleven.
Achterin het boek is een beknopt 
register en een verklarende woor-
denlijst opgenomen.

De zesde druk uit 2002 is in-
middels vrij digitaal beschikbaar 
via de Digitale Bibliotheek der 
Nederlandse Letteren (DBNL).

Herziening en aanvulling

Deze herziene zevende druk is aan-
gevuld met de nieuwste gegevens. 
Op diverse plaatsen in de tekst is de 
informatie aangepast aan de actuele 
informatie uit de laboratoria zoals 
het CERN in Genève. En er is 
een hoofdstuk toegevoegd over de 
ontdekking van het Higgs-boson. 
Ook de voor de deeltjesfysica en 
theoretische natuurkunde interes-
sante recente vondsten uit de astro-
nomie zijn verwerkt in een apart 
nieuw hoofdstuk. Daardoor is deze 
herziene en aangevulde druk wat 
dikker geworden dan de daaraan 
voorafgaande druk.

De schrijver

Prof. dr. Gerard ’t Hooft is een 
Nederlandse natuurkundige en 
hoogleraar theoretische natuur-
kunde aan de Universiteit Utrecht. 

Tekst:  Albert Maissan

Kafttekst achterzijde
In onze speurtocht door de wereld van de kleinste deeltjes worden vooral 
de laatste twintig jaar steeds meer vorderingen gemaakt. Krachten van ver-
schillende sterkte maken in deze wereld de dienst uit. Hier gelden onverbid-
delijke natuurwetten, die niet gemakkelijk te beschrijven, laat staan te be-
grijpen zijn, zonder een diepgaande kennis van de geavanceerde wiskunde. 
Toch laat deze voor velen ontoegankelijke wiskunde zich vertalen in gewoon 
Nederlands.
In De bouwstenen van de schepping voert Gerard ’t Hooft de lezer mee op 
zijn ontdekkingsreizen door de wereld van het Kleine. Komt er een eind aan 
deze reis? Is er ten slotte een Alles Overkoepelende Theorie? Duidt alleen 
de gedachte aan zoiets niet op een grenzeloze zelfoverschatting, of onder-
schatting van de Schepping?
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Hij wordt gezien als een belangrijk 
deskundige op het gebied van de 
theoretische natuurkunde. In 1986 
ontving hij de Lorentzmedaille van 
de KNAW voor zijn essentiële bij-
dragen aan de theorie van deeltjes 
en velden. Samen met zijn promo-
tor prof. dr. Martinus Veltman ont-
ving hij in 1999 de Nobelprijs voor 
natuurkunde ‘voor het ophelderen 
van de kwantumstructuur van de 
elektrozwakke wisselwerkingen in 
de natuurkunde’.

Inhoud

Het doel van het schrijven van dit 
boek is - zoals ‘t Hooft zelf in zijn 
woord vooraf aangeeft - ‘te verhalen 
over ruim vijftig jaar onderzoek 
naar de allerkleinste deeltjes van de 
materie’. In 33 hoofdstukken wordt 
de lezer aan de hand genomen langs 
deze ontdekkingstocht van de fysici. 

In de eerste vijf hoofdstukken 
komen de ontdekkingen uit de be-
gintijd van de kwantummechanica 
vanaf 1900 aan de orde. Van alles 
komt er langs: fotonen, elektronen, 
neutronen, protonen, neutrino’s, 
muonen, pionen, kaonen, fermio-
nen en bosonen enzovoort. En pas-
sant komen in kaderteksten de vier 
fundamentele natuurkrachten aan 
bod: de elektromagnetische kracht, 
de zwakke kernkracht, de sterke 
kernkracht en de zwaartekracht.

In de overige hoofdstukken wordt 
in grote lijnen geschetst hoe de 
natuurkundigen naarstig op zoek 
gingen naar de completering van 
het ‘standaardmodel’ en het zoeken 
naar een alles omvattende theorie  
die alle verschijnselen en deeltjes 
kan verklaren en voorspellen.
‘T Hooft geeft daarbij regelmatig 
aan dat alles moet voldoen aan 
logica en dus aan de wetten van 
de wiskunde. Als een theorie niet 
bevestigd kan worden door slui-
tende wiskundige vergelijkingen, 
dan klopt die theorie (nog) niet. De 
wiskundige uitleg laat de auteur in 
het stuk achterwege. Hij herhaalt 
regelmatig dat dit een te ingewik-
kelde materie is om in een derge-
lijke publicatie op te nemen. Een 
toe te juichen beslissing. Nu is het 
boek toch al nauwelijks te snappen 
voor iemand die niet is ingevoerd 
in de deeltjesfysica en aanverwante 
terreinen. Maar wat wel duidelijk 
wordt verteld is op welke wijze een 
groot aantal natuurkundigen bezig 
is met vallen en opstaan steeds meer 

inzicht te verwerven in het gedrag 
en de logica achter het gedrag van 
deeltjes en krachten in de mini-
wereld van de deeltjesfysica.

Ook weet hij in een prettige stijl te 
omschrijven hoe experimenten wor-
den opgezet in de zoektocht naar 
voorspelde deeltjes. De bijna eufori-
sche uitwerking van een ontdekking 
in de leefgemeenschap van natuur-
kundigen - of dat nu een pion, tau-
neutrino, topquark of Higgs-boson 
is - is voelbaar in de tekst. Tegelijk 
is merkbaar dat er vaak een onpret-
tige concurrentiestrijd aan de gang 
is om de ontdekking op het conto 
geschreven te krijgen.
Een keur aan onderwerpen en 
begrippen komt langs. De Yang-
Millsvelden, supergeleiding, het ge-
drag van kaonen, magnetische mo-
nopolen, een deeltje met de naam 
Gypsy, het BEH-mechanisme, 
multipletten, ijkinvariantie, renor-
meerbare theorieën, het instanton, 
kwantumchromodynamica, Planck-
lengte, supersymmetrie enzovoort. 
Een lezer voor wie dit allemaal 
nieuwe begrippen zijn, zal het boek 
af en toe even terzijde leggen om 
bij te komen. Desondanks speelt ‘t 
Hooft het klaar om zijn doel, het 
schetsen van het onderzoek naar de 
kleinste deeltjes, goed gestalte te ge-
ven. Daarvoor hoeft niet begrepen 
te worden waar het allemaal pre-

Gerard ‘t Hooft
Foto 2008 Wikimedia Commons
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cies over gaat. Duidelijk is wel dat 
het voor Gerard ‘t Hooft allemaal 
gesneden koek is.

De kritische noot ontbreekt niet 
in het verhaal. Als de snaartheo-
retici al te uitbundig uiting geven 
aan de mogelijkheden van hun 
model, vergelijkt hij hun ideeën 
met het aanbieden van een stoel 
zonder poten, met de mededeling 
dat volgende week de zitting en de 
leuning zullen worden geleverd (blz. 
227). Desondanks verwerpt hij het 
idee van een snaarmodel en daaraan 
afgeleide theorieën niet. Ze krijgen 
in de hoofdstukken 25 tot en met 
29 de volle aandacht.
Speculaties zijn geoorloofd, maar 
alles wat wordt beweerd, moet wel 
door experimenten worden beves-
tigd en toetsbaar zijn. In dat kader 
is hij duidelijk over allerlei meta-
fysische zaken. Die zijn voor hem 
niet aan de orde, want alle (fysische) 
verschijnselen die in het heelal 
voorkomen moeten op de een of 
andere manier verklaarbaar kunnen 
zijn met de modellen die er nu zijn 
of die er nog zullen komen (blz. 
260). Paranormale verschijnselen 
moeten volgens ‘t Hooft kunnen 
worden verklaard binnen de context 
van de bestaande wetenschappen als 
natuurkunde, biologie of psycholo-
gie (blz. 166). Het is dan ook niet 
te verwachten dat de ontdekkingen 

uit de lilaca bij hem in vruchtbare 
aarde zullen vallen.
Wat uit de hele weergave van de 
zoektocht van de natuurkundigen 
in dit boek goed naar voren komt, 
is dat men de verschijnselen gron-
dig bestudeert en de gedragingen 
wil begrijpen en in formules wil 
vatten. Maar wat bij alle fenome-
nen ontbreekt is de vraag waar het 
fenomeen vandaan komt, wat het 
in wezen is. Voor Gerard ‘t Hooft 
is dat niet zo vreemd aangezien hij 
wars lijkt van alles wat metafysisch 
is. Maar ook andere natuurkundi-
gen lijken die vraag niet te stellen. 
Het kan ook zijn dat dit door de 
schrijver is uitgefilterd, omdat hij 
daar zelf niet mee bezig is en er het 
nut niet van ziet. Dit terrein ligt 
dus nog geheel braak in de weten-
schap natuurkunde. Het blijft 
voorlopig een speciaal domein van 
de lilaca en wellicht de metafysica 
om hier onderzoek naar te doen en 
antwoorden te vinden.

 De kosmos en de kleine 
deeltjes

De schrijver maakt ook een uitstap-
je naar de kosmologie. Met name de 
zwarte gaten (hoofdstuk 27) hebben 
zijn belangstelling omdat zwarte ga-
ten gigantisch omvangrijk kunnen 
zijn (in hoeveelheid materie en mas-
sa tot miljarden zonsmassa’s), maar 
in principe ook heel klein kunnen 

worden (de Plancklengte). Verder 
komt het probleem van de donkere 
materie en de donkere energie aan 
de orde in hoofdstuk 30. De door 
de fysici met veel moeite gevonden 
deeltjes en wetmatigheden waaraan 
zij zijn onderworpen, lijken slechts 
geldig voor 4,9% van alle materie 
en energie die in het universum 
aanwezig is. Dat nodigt uit tot een 
gepaste bescheidenheid.
Verder laat ‘t Hooft zich wat twij-
felend uit of het mogelijk is om 
te komen tot een alles verklarende 
theorie, de zogenoemde theorie van 
alles (blz. 284). Hij vraagt zich af of 
de zoektocht naar nog kleinere deel-
tjes, kleiner dan de Plancklengte, 
wel mogelijk is. Voor hem hou-
den tijd en ruimte daar op. Dat 
zou kunnen betekenen dat op die 
schaal, de uiterste verdeeldheid, een 
vorm van oneindigheid en tijdloos-
heid te vinden moet zijn.

Yang-Millsvelden

De inhoud van het boek wordt voor 
een belangrijk deel ingenomen door 
een uitleg over en de toepassing van 
de zogenoemde Yang-Millsvelden 
en de renormalisatietheorie. Dat 
is niet zo vreemd als men weet dat 
dit ook het onderwerp is waar-
voor Gerard ‘t Hooft en Martin 
Veltman de Nobelprijs hebben 
gekregen. Door toepassingen van 
de renormalisatietheorie op de 

plancklengte l p = √G∙h  
≈ 1,6162412 ⋅ 10-35 m

                                                        
2pc3
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Yang-Millsvelden konden zij een 
wiskundige formulering vinden die 
een beschrijving geeft voor zowel 
de elektromagnetische kracht als de 
zwakke kracht. Bovendien waren 
de eigenschappen van een aantal 
nog niet aangetoonde deeltjes zoals 
het Z-boson, de W-bosonen en de 
topquark, uit de vergelijkingen af te 
leiden. Toen die deeltjes ook daad-
werkelijk werden gevonden was de 
Nobelprijs een logisch gevolg.

 De gloriedagen van de na-
tuurkunde

Gerard ‘t Hoofd beschouwt de 
periode 1970 - 1976 als de glorie-
dagen van de natuurkunde. Over 
het algemeen wordt daarvoor de 
periode 1910 -1930 gekozen, 
vanwege alle ontdekkingen die er 
toen zijn gedaan in de natuurkunde 
met namen als Einstein, Pauli, 
Heisenberg, Bohr, Planck, Lorenz 
enzovoort. ‘T Hooft somt als reden 
voor zijn keuze op dat er in de pe-
riode 1970-1976 heel veel ‘stukjes 
van de legpuzzel voor de zwakke, 
de elektromagnetische en de sterke 
kracht op hun plaats vielen. De 
ontdekking van het J/ψ [het J/psi 
of Gypsy-deeltje] in 1974 was het 
absolute hoogtepunt.’
Het J/psi deeltje is een deeltje dat 
bestaat uit een charmquark en een 
anticharmquark dat na 7,1 x 10-21 
seconden uiteenvalt. Door de 

ontdekking van dit deeltje werden 
de theorieën rond de zwakke en 
de sterke kracht bevestigd en dan 
ook nog met een dermate grote 
nauwkeurigheid dat er geen twijfel 
mogelijk was.

Samenvatting

De auteur is er in geslaagd een ook 
voor niet-deskundigen leesbaar 
boek te schrijven waarin de ont-
dekkingstocht van de theoretische 
natuurkunde en de deeltjesfysica 
duidelijk en helder wordt omschre-
ven. Het tijdperk wat wordt be-
schreven begint in 1900 en eindigt 
in 2013.
De onderwerpen zijn niet makke-
lijk voor wie niet ingewijd is in de 
verschillende theorieën, deeltjes en 
krachtvelden uit de deeltjesfysica. 
Het is dan ook geen boek waarin 
goed wordt uitgelegd hoe het nu zit 
met alle krachten en deeltjes die er 
intussen bekend zijn geworden in 
de deeltjesfysica. Alle voorbeelden 
zijn een onderbouwing van het 
verhaal over de vele ontdekkingen 

die er in de loop van tientallen jaren 
zijn gedaan. Vooral de verbazing dat 
alles zo logisch in elkaar zit dat alles 
in wiskundige formules kan worden 
gevangen komt goed naar voren in 
de tekst.
Duidelijk wordt wat nu nog louter 
theorie is en wat voor de natuur-
kundigen als vaststaand wordt 
beschouwd en ook waar de uitda-
gingen voor de (nabije) toekomst 
liggen. Die liggen voor Gerard ‘t 
Hooft niet in de metafysica en ook 
niet bij de onbekende wetenschap 
lilaca. Het is een blijvende zoek-
tocht naar een meer omvattende 
theorie die alle fundamentele krach-
ten in de natuur beschrijft.

Het is vooral interessant om mee 
te maken hoe deze wetenschappers 
hun onderzoeken verrichten. Zij 
gaan er allemaal voor om samen tot 
een ontdekking te komen. Alleen 
als die ontdekking aanstaande is 
wordt het moeilijk. Wie zal zijn 
naam mogen koppelen aan deze 
ontdekkingen? Pas dan wordt dui-
delijk dat deze geleerde wetenschap-
pers ook slechts mensen zijn die 
leven in een nauw kokertje waarin 
hun bestaan afhangt van het stem-
pelen van hun naam op een nieuw 
gevonden deeltje of formule.
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Een evolutie vanuit de grot
De mens in wording

Plato heeft met de allegorie van de grot aangegeven hoe volgens zijn ideeën een mens 
een goed en weldenkend mens kan worden door kennis van de Ideeënleer. Hij 
gelooft sterk in de redelijkheid van mensen. Hij denkt dat iedereen uit is op ken-

nis, zowel kennis over zichzelf als over de oorspronkelijke Ideeën. Voor hem is dat het 
grondmotief waar mensen zover mee kunnen worden gebracht, dat zij hun duistere scha-
duwplaats in de grot willen verlaten, ook al worden zij niet meer geaccepteerd door hun 
kennissen en vrienden.
Hoe in de lilaca de mens in de grot wordt gezien is in het artikel over Plato opgeno-
men. Het blijkt dat een mens van deze tijd nog steeds in de grot zit ofwel in de wereld 
daar boven. In de grot leeft iemand voornamelijk in zijn onderbewuste fysieke mate-
rie, boven aangekomen komen er ook nog de wanen van het denken bij.
Zowel de grot als de wereld boven in het licht blijken een waanwereld te zijn die heel 
moeilijk kan worden doorbroken. Hoe kan een mens aan deze illusoire wereld waarin 
hij leeft ontsnappen? Hoe kan hij weer komen op de lijn van het evolutieproces dat 
zich afspeelt op aarde? De mogelijkheden zijn aanwezig, alleen moeten ze wel gestalte 
krijgen. Over de problematiek en tweestrijd van een mens in wording.

De mens in zijn staat van zijn in de evolutie
De mens van nu vindt zelf dat hij 
het eindpunt is van de evolutie. De 
arrogantie en de hoogmoed van het 
mentale denken vieren hoogtij en 
alles is denkbaar. De mens staat op 
de toppen van zijn kunnen en niets 

is voor hem onmogelijk. De tech-
niek staat niet stil, er worden steeds 
weer nieuwe, verbazingwekkende 
zaken uitgevonden. Er komt geen 
einde aan de mogelijkheden van 
het verstand, dat de hele dag van 

alles uitdenkt over nieuwe 
uitvindingen die 

het de mens 

nóg gemakkelijker maken om zo 
min mogelijk arbeid te verrichten. 
De wereld is een wereld van robots 
aan het worden die het werk doen. 
Maar daarbij hoort ook, dat een 
mens zelf een robot is geworden 
met een smartphone in de ene hand 
en een iPad in de andere. In zijn 
oor zit het oortje, zodat hij de hele 
dag bij kan blijven en alles weet wat 
zijn vrienden doen. De opgesloten-
heid en eenzaamheid van de huidi-
ge mens, geïnvolveerd in computers 
van velerlei aard is typerend voor 
de wereld aan het begin van de 21e 
eeuw.

Tekst: Sunya de la Terra
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Uit de hierna beschreven ervaring 
en het daarbij horende beeld blijkt, 
hoe mensen alles zelf willen doen 
en blijven steken in hun evolutie-
proces vanwege het denken dat de 
boventoon voert. Een denken dat 
voornamelijk behept is met wanen 
die het in zijn brein verzint om het 
leven draaglijk te maken.
Om dit beeld goed te kunnen erva-
ren is een korte uiteenzetting nodig.

Aangezien de mensheid en dus ook 
ieder mens het dierstadium nog 
maar net is ontstegen, wordt hij 
getoond zoals hij is, als een beer-
mens. De beer was het dier dat het 
eerst is uitgerust met een mentaal, 
een beginnend verstand. 1 Hij is op 
dat moment het meest ontwikkelde 
vitale wezen in het proces van evo-
lutie en dus ook het meest geschikt 
om als eerste over te stappen naar 
de volgende fase, die van een den-
kend wezen. Vandaar dat de mens 
in zijn huidige ontwikkelingsstaat 
in dit artikel als ‘beermens’ wordt 
aangeduid. Dit eerste mentale we-
zen op aarde vertoont vanzelfspre-
kend nog heel veel dierlijke ken-
merken en lijkt meer op een beer 
dan op een mens. De beermens is 
in een voortgaand evolutieproces 
door Moeder Natuur ontwikkeld 
tot het menselijke wezen dat nu op 
aarde rondloopt. Het is een exact 
beeld dat aangeeft hoe de mensheid 
op dit moment leeft in haar illusie 
vol waanbeelden, een illusie waarin 
zij ook wil blijven leven.
Bij het decoderen van de volgende 
ervaring wordt de symboliek ge-
bruikt zoals deze in de lilaca bekend 
is.

1  Dit betekent niet dat de mens afstamt 
van de beer. 

Beermensen geboeid 
in een grot

In de hier beschreven ervaring zijn 
er drie taferelen die zich achter 
elkaar afspelen en overgaan van het 
ene in het andere beeld.
Eerst is er een prachtig landschap, 
vol zon. Het is een landtong omge-
ven door de zee. De landtong is een 
rots, die bestaat uit goudgele rots-
blokken. Alles bij elkaar vormen de 
rotsen een kleine baai die uitloopt 
in de zee.

Dan komt hetzelfde landschap nog 
een keer in beeld. Er is een blauwe 
zee, blauwe lucht, zon, het ziet er 
prachtig uit. Er wordt ingezoomd 
op de landtong. Opeens is te zien, 
dat de rotsblokken niet allemaal 
rotsblokken zijn maar dat er ook 
berenkoppen zijn te zien die onge-
veer dezelfde kleur hebben als de 
rotsen. Er zijn drie beren, ze heb-
ben ronde koppen met een donkere 
neuspartij en donkere ogen. De be-
ren zitten alleen in hun eigen grot. 
Steeds is er een afzonderlijke beren-
kop te zien. De beren hebben geen 
contact met elkaar, want ze zitten te 

ver van elkaar af om iets met elkaar 
te kunnen doen. Ze kunnen elkaar 
ook niet zien. Hun koppen zijn 
binnenin de rots direct voor het gat, 
ze hebben geen zijdelings uitzicht 
en kunnen ook niet omhoog kijken. 
Hun enige zicht is recht vooruit.

Er wordt nog verder ingezoomd 
op de rotsen, op de beren die ieder 
in hun eigen grot zitten. Daardoor 
wordt zichtbaar dat de beren hele-
maal ingedraaid en vastgezet zijn 

met zware ijzeren kettingen van wel 
6 centimeter doorsnede. Ze kun-
nen geen kant op, hun hoofd kan 
ook niet draaien. Ze staan altijd in 
dezelfde positie. Ze kijken wel heel 
tevreden. Het is schokkend voor het 
lichaam van degene die dit tafereel 
aanschouwt om de geketende beren 
te zien.

De beleving
Dit te zien voelt als een lijfelijke 
pijn van een mensheid die vastge-
ketend is in zijn ijzeren bindingen 
aan goed en kwaad. De beermensen 

Prachtig landschap in de zon, met een landtong omgeven door de zee.
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kijken niet triest, ze zijn tevreden 
met hun leven. Het goed en kwaad 
geeft hen zekerheid, veiligheid. 
Zij voelen niets, zij leven in een 
verlaten landschap, alleen. Zo is de 
mensheid zoals zij op dit moment 
leeft in haar onwetendheid. Als een 
steen, niet aangeraakt door wat dan 
ook, zonder zicht en zonder contact 
met wie of wat dan ook. De mens 
blijkt nog een geketende beer in de 
evolutie van de materie en het licht.
De beermens is pas net vanuit zijn 
dierstadium, wat een vitaal sta-
dium is, tot denken gekomen. Een 
denken dat zo typerend is voor het 
menszijn.
De goudgele rots is het onbewuste 
en onderbewuste lichaam, dat 
beheerst wordt door een heel fysiek 
denken. Daarin zijn de beren vast-
geketend.
De gewone zon die in de baai 
schijnt verbeeldt de illusie van de 
beermens waarin hij denkt in een 
zonnig paradijs te leven. Dit is niet 

zo, hij leeft van top tot teen in een 
duistere grot, vastgeketend, zonder 
gezelschap van wie dan ook. Dit 
is wat de realiteit laat zien over de 
staat van de mens zoals hij nu leeft 
in de grot.
De psyche moet zich nog ont-
plooien en het mentaal moet nog 
helemaal tot ontwikkeling komen 
in een voortgaand evolutieproces 
onder leiding van de Ene, de evo-
lutiekracht. De beermens wordt 
dan een compleet mens, dat zijn 
dierlijkheid heeft afgelegd. Nu is hij 
nog in een soort overgangsstadium, 
hij is nog heel veel beer en nog heel 
weinig mens.
Hij kan zich alleen verder ontwik-
kelen in een evolutie van materie 
als hij zijn ketenen laat afdoen en 
zich gaat richten op zijn persoon, 
zijn psyche en op het witte licht dat 
de Ene is. De Ene is de enige die 
de beermens kan bevrijden uit zijn 
ketenen, hij kent de materie van 
haver tot gort, hij kent de transfor-

matieprocessen die nodig zijn om 
tot volledig menszijn te kunnen 
komen.
Aan dit schouwspel is te zien dat 
de mensheid nog steeds in een grot 
leeft net zoals in de allegorie van de 
grot bij Plato. Nu weliswaar met 
een zicht naar buiten, maar wel 
op dezelfde manier geketend. De 
vraag rijst of mensen dan niet zijn 
veranderd sinds die eeuwen voor 
Christus. Willen ze de werkelijkheid 
nu leren kennen of nog steeds niet? 
En als dit niet zo is, wat zijn dan de 
barrières?

De beermensen in 
hun illusie van het 
denken

De beermensen in de grot kijken 
uit op een landtong die in het water 
ligt. De omgeving is vol licht. De 
beren zien dus niets anders dan een 
lichtend en heerlijk landschap. Zij 
zijn echter wel geketend en kun-
nen niet naar buiten. Zij willen ook 
niet naar buiten, want zij zijn ervan 
overtuigd dat ze in het landschap 
leven dat ze zien.
Dat wat de beermensen denken 
over hoe zij leven, is leven in een 
illusie met een waanbeeld. Zij zijn 
tevreden met de illusie waarin ze 
bestaan en waarin ze in hun waan 
denken dat alles rozengeur en ma-
nenschijn is met het ruisende water 
op de achtergrond. Dat is het goede 
leven, dat is voor hen de werkelijk-
heid. De landtong en het water dat 
ze zien en het gat in de rots zijn de 
enige dingen die deel uitmaken van 
hun wereld. Zo ziet de wereld voor 
de beermensen er uit. Hun lichaam 
met zijn massa en de inertie en 
traagheid die daarbij hoort, zorgt 
ervoor dat ze tevreden zijn en blij 
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met het leven dat ze nu hebben. Ze 
kijken ook niet verder dan hun neus 
lang is. Hun wereld is heel klein, 
maar mooi.

Wat gebeurt er als er een beermens 
zelf zijn ketenen wil losmaken 
omdat hij het leven toch niet zo 
aangenaam ervaart als het wel lijkt? 
Hij zegt wel dat hij zonder ketenen 
wil leven, in vrijheid, maar hij doet 
er eigenlijk niets aan. Hij kan de 
ketenen ook niet zelf losmaken, dat 
moet de Ene doen. Hij verweert 
zich ten sterkste tegen wat hij zelf 
wil, hij denkt dat hij los wil, maar 
hij wil het niet. Zijn inerte en trage 
massa belet hem dat. Hij moet met 
een disciplinair geweld zichzelf 
dwingen om zijn ketenen af te laten 
leggen, anders gebeurt er niets. Dat 
kost heel erg veel energie. Als hij 
daar even toe in staat is en de no-
dige energie daarin heeft gestoken, 
laat hij toe dat de Ene hem bevrijdt. 
Hij loopt aan de hand van de Ene 
een eindje verder de grot in en ziet 
dan pas dat er nog twee beermensen 
in de grot zijn die voor een rond 
gat staan waar licht doorheen komt. 
Hij heeft ze niet eerder kunnen 
zien. Hij kijkt ook naar zijn eigen 
lichaam, want hij heeft dat lichaam 
ook nooit gezien. Maar alles is vaag 
in het halfduister. Hij kijkt nu in 
de grot die pikzwart is, hij staat met 
zijn rug naar de drie gaten toe. Voor 
één van die gaten die nu leeg is, is 
zijn hoofd altijd gesitueerd geweest. 
Nu hij verder loopt is alles pikdon-
ker, hij ziet niets, want hij is ge-
wend in een heel fel licht te kijken. 
Hij ziet voor het eerst dat hij in 
feite altijd in een donkere, kille en 
koude grot opgesloten is geweest, 
in een kille, duistere massa materie. 
Maar toch wil hij niet direct naar 

buiten. Hij voelt een hevig verzet 
daartegen in zijn lichaam. Met zijn 
denken wil hij het wel, maar zijn li-
chamelijke wil in de trage en inerte 
massa is sterker dan zijn denken. 
Het lichaam wil in zijn oude positie 
blijven, de andere beermensen jagen 
hem angst aan en eigenlijk heeft 
hij er spijt van dat hij zich van zijn 
ketenen heeft laten bevrijden. Zijn 

wereld stort ineen, hij kan niets 
meer zien en hij voelt zich onveilig 
en verlaten. Als de Ene hem zegt 
dat hij nu meer bij de werkelijk-
heid van de dingen kan komen, 
raakt hij in de war, want hij kent de 
werkelijkheid toch in de vorm van 
een landtong met water er omheen 
spoelend? Meer werkelijkheid kan 
er niet zijn. Hij knippert met zijn 
ogen en gelooft niet wat er wordt 
gezegd. Hij is helemaal geïnvolveerd 
in zijn lichaamsmaterie en zijn den-
ken heeft daar geen invloed meer 
op. Zijn lichaamsmassa is sterker 
dan zijn denkende wil.

De beermens moet al zijn kracht 
verzamelen om mee te gaan naar 

buiten. Hij ervaart een enorme 
weerzin in zijn lichaam tegen het 
nieuwe, want het wil dit niet. Hij 
zet met moeite de ene voet voor de 
andere, en het is dat de Ene er is 
en zijn nieuwsgierigheid opwekt, 
anders deed hij het niet. Ook al zegt 
de Ene dat dit interessant voor hem 
is, hij neemt dat niet aan. Hij is zijn 
veilige haven kwijt. Hij kan zich 

niet oriënteren, alles is zwart. Hij 
ziet wel vagelijk dat er iemand is 
die hem begeleidt, daarom gaat hij 
maar mee. Maar in feite wordt hij 
door zijn lichaam gewoon vastge-
houden op zijn veilige plek met het 
uitzicht van het gat in de rots en de 
ketenen die hem vasthouden van 
tenen tot en met hoofd.
Als hij buiten de grot komt zegt de 
Ene dat hij maar eens om zich heen 
moet kijken. Hij is in een schaduw-
gebied waar hij even bij kan komen. 
Hij ziet de landtong niet en ook de 
zee niet, hoewel hij wel het ruisen 
van de branding hoort. De Ene 
vraagt hem wat hij ziet. Hij weet 
het niet. Hij kent de dingen hier 
niet, ze zijn onbekend aan hem. 

Rotsblokken blijken ijsberen te zijn
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Hij kent alleen een landtong met 
rotsen en het kabbelende water daar 
beneden met een klein strandje. 
Hier is meer, de bomen waarvan hij 
niet weet dat het bomen zijn, ruisen 
door een zacht briesje dat het blad 
beweegt, hij voelt de wind om zijn 
lichaam heen spelen en de Ene is er, 
ook iets onwennigs.
Zijn ogen wennen wat aan het licht 
en hij ervaart nu een nieuwe wereld 
om zich heen waarin hij leeft en 
ademt en beweegt. De beermens 
beweegt zijn pijnlijke armen en 
nek en benen en weet niet wat 
hem overkomt. Zijn ogen moet hij 
regelmatig dichtknijpen vanwege 
het nog felle licht. De schaduwen 
ziet hij ook, maar die zijn hem 
niet vertrouwd. Hij ontdekt dan 
dat er veel meer is dan het stukje 
landschap waar hij naar keek van 
uit zijn positie in de grot. Er is een 
heel grote wereld die hij niet kent, 
maar die wel veel omvattender is 
dan alleen maar de landtong en het 
water en het licht. Hij ziet ook een 
lichtende bal aan de hemel staan en 
de Ene zegt hem dat dit de zon is. 
Die heeft hij nog nooit gezien. Hij 
vindt het wel mooi zo om zich heen 
te kunnen kijken en zijn hoofd wat 
te bewegen en ook zijn armen en 

benen. 

Hij blijft een tijdje rustig kijken om 
die nieuwe wereld te verkennen. Hij 
raakt nu vertrouwd met die wereld 
die veel meer is dan een grot waar 
hij geketend en wel alleen in ver-
blijft, zonder gezelschap. Het bevalt 
hem wel, maar toch heeft hij heim-
wee naar zijn heerlijke oude plekje 
vanwaar hij zijn paradijs vanuit een 
veilige positie kan beschouwen. Hij 
voelt het trekken in zijn buik, het 
vlees dat met ketenen gebonden 
is aan de vertrouwde ruimte in de 
grot. En als de Ene hem zegt dat dit 
nog niet de werkelijkheid is maar 
slechts zijn illusoire wereld, slaat 
hij bijna op hol en wil direct terug 
naar de grot. Die kan hij niet zelf 
vinden, dus moet hij wel even adem 
happen en bekijken wat hem nu is 
overkomen.

Wat is het verschil tussen de we-
reld waar hij nu in beweegt en zijn 
vroegere grot? De duisternis daarin 
is wel opgevallen, evenals het uit-
zicht op de baai en de landtong er 
bij. Hij vindt het wel prettig om 
zich overal te kunnen bewegen en 
de zon te kunnen zien met haar 
zonsondergangen, die hij nooit 
heeft meegemaakt. Hij is onkun-
dig geweest van het feit, dat er een 
zon bestaat en dat de zon licht 
verspreidt. Het wordt hem wel een 
beetje duidelijk dat deze wereld niet 
de werkelijkheid vertegenwoordigt, 
maar dat het een waanbeeld is in 
een illusie die hij zelf heeft verzon-

nen. Ook 

vindt hij het wel vreemd dat de 
twee andere beermensen nog steeds 
in de grot geketend zijn en alles wat 
hij nu meemaakt, niet kunnen zien. 
Het uitzicht is bij nader inzien ook 
wel erg eentonig geweest. Hij geeft 
nu toch de voorkeur aan deze po-
sitie, liever dan naar de grot terug 
te keren en weer geketend daar te 
staan, dag in dag uit, zonder gezel-
schap en zonder afwisseling. Toch 
blijft er tweestrijd. Zijn lichaam 
legt hem dwingende eisen op, die 
zover gaan dat hij toch uiteindelijk 
verkiest om weer naar de grot te 
gaan. Hij wil ook niet weten wat de 
werkelijkheid is, hij is er bang van. 
Deze gewone wereld van illusie is al 
niet te bevatten, hoe zal het dan wel 
niet zijn als er nog een wereld is die 
de werkelijkheid vertegenwoordigt? 
Hij keert deze wereld de rug toe en 
geeft te kennen dat hij weer terug 
wil naar zijn oude woning in de 
grot. Hij is een slaaf van zijn inerte, 
trage massa die zijn lichaam verte-
genwoordigt.

De Ene begeleidt hem naar bin-
nen, naar de duisternis en brengt 
hem naar de andere beermensen. 
Zijn ogen moeten wel weer eventjes 
wennen aan de duisternis die daar 
heerst. De beermens vertelt de twee 
anderen wat hij heeft meegemaakt 
daarbuiten. Zij geloven hem niet. 
Ze lachen hem uit om zijn fantasie-
en en zijn zicht op een zon en een 
zee en op bomen en landschappen 
met huizen. Dat kan helemaal niet 
bestaan. De beermens voelt zich 
nu buitengesloten. Hij voelt dat in 

zijn borstkas trekken. 
Voorheen heeft 

hij 
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daar geen last van gehad, hij is 
onkundig geweest van het feit, dat 
er ook andere beermensen zijn in 
de grot. Maar nu voelt hij zich niet 
goed, ze maken hem uit voor leu-
genaar en zeggen dat hij niet goed 
wijs is. Hij voelt zich daardoor heel 
erg slecht worden. Zijn lichaam trilt 
en beeft, hij voelt zich enorm aan-
gevallen en voor idioot uitgemaakt. 
Hij vraagt de Ene wanhopig hem 
weer naar zijn oude plek te brengen 
en zij bindt hem zijn ketenen weer 
om en zet hem liefdevol zo vast, dat 
hij niet meer bewegen kan. Dan 
voelt hij zich heerlijk en weer thuis. 
Hij kijkt naar de landtong en de 
baai en het zonovergoten lichtende 
landschap voor zover hij dat kan 
zien vanuit zijn positie.
Toch blijft er iets knagen in zijn 
lijf. Een beleving alsof hij toch een 
kans voorbij heeft laten gaan. Maar 

hij laat het zo, dit is toch beter, 
minder moeilijk en het is rustig. Hij 
hoeft nu niets te doen, en als hij 
naar buiten zou gaan zou dit grote 
moeite en inspanningen kosten. Hij 
heeft hier geen last van anderen en 
dat is ook fijn. Hij kan doen wat 
hij zelf wil, hij hoeft met niemand 
rekening te houden. Hij verliest 
zich weer in het paradijselijke beeld 
van zijn dromen. Van het goede 
leven en de zonneschijn waarvan 
hij nu weet dat ze bestaat en van de 
zee die in de baai stroomt, ook al 
ziet hij dat niet. Hij weet nu dat het 
licht door de zon wordt verspreid. 
Hij weet meer dan de andere twee 
beermensen. Maar hij laat de Ene 
weggaan en blijft zelf achter in zijn 
eenzame, kille en koude woning, 
zonder gezelschap en alleen met 
zijn illusie vol wanen, die geluk-
kig niet doorbroken worden door 

een werkelijkheid waar hij bang 
van is. Hij leeft liever in een waan 
dan in de werkelijkheid, dat is 
voor hem wel zeker. En hoewel 
de Ene, de Werkelijkheid, zo zijn 
aantrekkelijkheden heeft, zijn het 
er niet genoeg om zich daar in te 
storten. Hij houdt het bij het oude. 
Verandering is goed, maar het bij 
het oude houden is beter, is zijn 
stelling. Zijn lichaam is weer wat 
rustiger geworden nu het in zijn 
oude positie terecht is gekomen. De 
beermens voelt zich prima, behalve 
dan dat hij wel terugdenkt aan wat 
hij heeft meegemaakt. Dat slijt wel 
door de tijd, dan is het verdwenen 
en hij zal er geen last meer van heb-
ben. De herinnering zal vervagen 
en uiteindelijk wegzakken in het 
onderbewuste van zijn lichaam, 
precies daar waar hij leeft, in de 
massa vol traagheid en inertie. Een 
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lichaamsmassa die gewoon niets 
wil, alleen maar blijven waar hij is, 
zonder beweging en zonder veran-
deringen die vervelend zijn.

Illusie
en werkelijkheid

Het beeld van de beermensen 
vertelt hoe de mensheid verknocht 
is aan zijn illusoire wanen, die hij 
voor de werkelijkheid aanziet. Als 
de Ene, de Werkelijkheid zelf, er 
aan komt en hem even ontdoet van 
zijn boeien, kan hij proeven hoe de 
wereld eruit ziet buiten de grot. Het 
is een wereld die hij zichzelf heeft 
voorgesteld, het is niet de werkelijk-
heid. De Ene heeft de beermens 
zijn illusie laten zien over de mooie 
dromen die hij heeft omdat hij 
zich in zo een barre positie bevindt. 
Wil hij werkelijk een ander leven 
gaan leiden, dan zal er veel moe-
ten veranderen. Hij zal psychisch 
moeten gaan leven en zijn lichaam 
zal anders gestructureerd moeten 
worden door transformatieproces-
sen. De trage en inerte massa ma-
terie van zijn lichaam zal omgezet 
moeten worden in een materie vol 
licht en bewustzijn, vol leven en 
veerkracht, energie en vermogen. 
Hij zal al zijn wanen successievelijk 
achter zich moeten laten doordat 
het lila licht van de Ene zijn li-
chaamsmassa in verandering brengt. 
Alles zal veranderd worden door de 
Ene, de evolutiekracht die alles leidt 
en stuurt in alle werelden, ook op 
aarde, de relatieve wereld van ver-
deeldheid door het denken. De Ene 
met zijn lila energie en het witte 
licht is de bewustzijnskracht die een 
verder evolutieproces van mensen 
kan ondersteunen en onderhouden 
met zijn lila vermogen. De vreugde 

is daarbij een wezenlijk onderdeel 
van het geheel. Dat is de basis van 
alle voortgang in het aloude evo-
lutieproces dat al miljarden jaren 
gaande is.

Er is heel veel nodig om mensen zo-
ver te brengen dat ze in verandering 
willen zijn en een versneld evolu-
tieproces willen meemaken. Dat 
blijkt wel uit de belevenis met de 
beermensen, die gebonden zijn aan 
de traagheid en de inertie van hun 
lichaamsmassa. Dat evolutieproces 
is toch al gaande, alleen duurt dat 
wat langer voor het zich voltrekt als 
mensen het niet zelf in gang willen 
zetten. De tijd is er nog niet rijp 
voor dat iedereen er aan meedoet. 
Het zal eerst bij enkelingen blijven, 
zoals dat altijd al ging in opeenvol-
gende perioden van overgang in de 
evolutie. Eerst zijn er weinig en dan 
pas meer die meedoen.
Wie bewust mee doet aan het 
proces, kan sneller verder komen. 
Zijn psyche wordt ontplooid en zijn 
lichaam wordt getransformeerd. 
De traagheid en de inertie zullen 
omgezet worden in snelheidsener-
gie en vreugde-energie. Hij zal 
meer en meer gaan zien omdat zijn 
ogen worden geopend en hij de 
blindheid achter zich laat. Hij zal 
inzicht krijgen in wat hem beweegt 
en hoe zijn lichaamsmaterie zich 
gedraagt en welke grote invloed dit 
heeft op zijn handel en wandel. In 
feite is een mens een slaaf van zijn 
lichaams massa, zoals ook blijkt uit 
het beeld van de beermensen. Om 
deze slavernij te laten voor wat het 
is en zich te gaan richten op de 
werkelijkheid, zal de uitdaging zijn. 
Want tot nu toe bestaat de mens-
heid slechts uit een stel beermensen 

die, geketend in een grot, leven in 
een illusoire wereld die niet bestaat. 
De enige moeilijkheid is dat men-
sen alles zelf willen doen en niet 
met de Ene op pad willen gaan. 
De Ene die hen kan brengen naar 
de werkelijkheid, de coach die alles 
kent van de psyche en de materie. 
Een werkelijkheid die mogelijkhe-
den in zich draagt die nog niet ge-
kend worden. Niet door mens, niet 
door dier of insect of plant. Alleen 
de Ene kent deze mogelijkheden.
Niets is onmogelijk voor een men-
selijk wezen die een vastbesloten wil 
heeft om verder te komen in het 
leven. Iedere dag geeft weer nieuwe 
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mogelijkheden tot progressie in het 
leven van alledag en in het werk. 
Met zo’n instelling kan de beermens 
worden tot een volmaakt, mense-
lijk wezen dat psychisch leeft. Dat 
steeds meer vrij wordt en onafhan-
kelijk van zijn lichamelijke behoef-
ten en wensen. Hij laat het slaaf 
zijn en de gevangenis achter zich. 
Hij wordt een psychisch wezen dat 
op weg is met de Ene en dat vanuit 
die positie nog meer mogelijkheden 
kan verkennen dan alleen de mense-
lijke. Psychische vermogens worden 
eerst ontplooid en daarmee kan de 
werkelijkheid gekend worden. De 
werkelijkheid van de wereld en de 
hele evolutie maar ook van de mens 
zelf. De wereld krijgt een totaal 
andere aanblik en hij is vol perspec-
tieven voor een toekomst die open 
ligt voor iedereen die het avontuur 
durft aan te gaan.

Het licht

Plato, de filosoof en schrijver, heeft 
de wereld verkend van ideeën, het 
denken, iets wat passend is voor die 
tijd. Het denken is uitgerust met 
een tamelijk duister licht. Dat is te 
zien bij Plato zelf, die het licht wel 
zoekt maar niet verder komt dan de 
verkenning van het mentale licht. 
Hij zit in feite zelf ook nog geke-
tend in de grot en heeft een ver-
moeden van waar het licht van het 
denken zich bevindt. Dat is buiten 
het lichaam, de grot.
Een mens kan in zijn huidige 
positie boven het denken uitstijgen 
en psychisch gaan leven, in een veel 
reëler en helderder licht. Dat is de 
rechte lijn weer oppakken die in 
600 voor Christus is verlaten. Dat 
is recht op het doel afgaan en het 
evolutieproces verder afmaken. Dat 

is worden tot een wezen dat het 
menszijn met zijn denken over-
stijgt en aan de zijde van de Ene de 
wereld verder verkent. De psyche is 
het ware kennisinstrument van de 
mens. Het denken, het mentaal, is 
een doodlopende weg vol illusie en 
wanen. Het gewone denken is een 
gevangenis van één bij één meter 
zonder ramen en met slechts zijn 
eigen beperkte mogelijkheden. Als 
het denken tot op grote hoogte is 
ontwikkeld, zijn er meer moge-
lijkheden, maar zo ver is het nog 
niet. Zelfs wanneer dit denken tot 
op zijn top is ontwikkeld blijft het 
zijn beperking houden omdat het 
onderhevig is aan de verdeeldheid 
en de Eenheid niet kan kennen. 
De psychische weg leidt naar de 
lichtende werkelijkheid die de een-
heid is en die vol beloften is en vol 
van perspectieven. Dan wordt de 
lichaamsmaterie bestudeerd in al 
zijn facetten, alsmede de substanties 
in alle verschillende werelden die 
er zijn. Zo kan een mens progressie 
maken in zijn evolutieproces door 
te lopen van licht naar steeds meer 
licht tot hij zelf zowel psychisch als 
materieel het licht is geworden.

Politieke leiders

Voor regeringen van landen geeft 
het grote mogelijkheden om men-
sen in hun midden te hebben die 
tot psychische wezens, tot waar-
heidswezens zijn uitgegroeid. Deze 
mensen gaan uit van de Eenheid 
van alles die de Ene is. De werke-
lijkheid zal dan regeren en dat zal 
een weldaad zijn voor de gehele 
aarde en alles wat er op leeft. De 
materie kan in ontwikkeling komen 
bij ieder wezen dat dit wil en er 

worden ook condities voor gescha-
pen.
Deze psychische wezens zullen zich 
aaneen scharen in een wereldrege-
ring, die overzicht heeft over ieder 
land, hoe klein of hoe groot het 
ook is. Zij zullen niet uitgaan van 
machtsverhoudingen, maar van de 
blijdschap van de psyche, die zich 
bezig houdt met het psychisch ma-
nagement op alle terreinen van het 
leven en de maatschappij wereld-
wijd. Er zal gestreefd worden naar 
de harmonie in alle beslissingen 
en er zullen geen belangen worden 
gediend van personen. Het belang 
van een psychische ontplooiing en 
een ontwikkeling van de materie 
zal een rol spelen in alles, omdat 
dit het enige is wat de wereld kan 
brengen naar het ultieme doel: de 
samenwerking tussen alle naties om 
een wereld te laten ontstaan waarin 
ieder mens vrij en onafhankelijk 
kan leven met zichzelf en anderen. 
Daarbij zijn psychisch levende 
waarheidswezens onmisbaar omdat 
zij het contact houden met de Ene, 
de Werkelijkheid, het lila licht. 
Deze kan alles brengen naar het 
punt waar iedereen die dit wil mee 
kan delen in de mogelijkheden van 
een verder voortgaande evolutie op 
aarde.
Dat is het veelomvattende perspec-
tief dat voor de psyche van de mens 
de ultieme uitdaging is. Spelen met 
de materie in een materieel univer-
sum met de Ene en zijn lila licht als 
de grote medespeler. 
Plato zei het al: ‘De echte tragedie 
in het leven is voor wie bang is van 
het licht ...’. Wie verder wil gaan 
dan Plato, kan de weg kiezen van de 
Ene, die de werkelijkheid is in alle 
werelden.
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Plato en lilaca
Zowel in de allegorie van de grot 
van Plato als in het beeld van de 
beermensen blijkt dat mensen leven 
in een illusie vol waanideeën. Ze 
zijn verknocht aan deze wereld 
die niet bestaat, maar die ze heb-
ben verzonnen met hun denken. 
Ondertussen heeft geen mens meer 
in de gaten dat hij in een waanwe-
reld leeft die geen werkelijkheidsge-
halte heeft. Die verzonnen wereld 
bestaat helemaal niet, het is een fata 
morgana. Toch wil iedereen er in 
blijven leven en er in geloven, uit 
angst dat zijn mooie zelf verzonnen 
wereld verdwijnt. Want ieder mens 
weet heus wel, diep in zijn hart, dat 
hij zichzelf aan het bedriegen is. In 
wezen is deze illusiewereld een ta-
melijke ramp om in te leven, alleen 
al als het tv-nieuws wordt bekeken 
is dit duidelijk. De wereld is een 
strijdtoneel, waarin ieder de ander 
bevecht. Hoewel mensen denken 
dat ze zelf hun leven bepalen, is dit 
niet zo. Ook dit is een waanidee. Ze 
reageren slechts op uiterlijke om-
standigheden die zich om hen heen 
voordoen. Zij bepalen helemaal 
niets zelf.
Mensen zijn slaven van hun li-
chaamsmaterie of massa. Zij moe-
ten wel luisteren naar wat hen daar 
bevolen wordt. Zij zijn meestal 
niet in staat de weerzin tegen iets 
nieuws, zoals de weg te volgen 
van de Ene en hun eigen psyche, 
te weerstaan. Zij willen niet eens 
bevrijd worden. En als iemand 
zich bevrijdt, wordt hij gezien als 
iemand die gedood moet worden 
of uitgestoten uit de maatschappij. 
Hij mag niet leven, want dan wordt 
zijn omgeving steeds weer gecon-
fronteerd met zijn leven in het licht 
en dat wil niemand zien. Alles moet 

bij het oude blijven en niets mag dit 
verstoren.
Wie psychisch leeft krijgt heel 
andere mogelijkheden te zien. Over 
zichzelf, de wereld en alles wat 
daarin is. Plato ziet het mentale 
licht als datgene, wat kennis in zich 
draagt. Hier is dit het licht van 
bewustzijn dat nu nog zwart is bij 
een mens. Wie echter het spel van 
de materie wil spelen met de Ene, 
is goed af. Hij zal de Werkelijkheid 
zien over zichzelf, in het lichaam, 
overal op aarde en ver daarbuiten in 
het universum.

De mogelijkheid tot een verdere 
evolutie ligt op de weg die de mens-
heid kan gaan met de Ene. Nu is 
de tijd aangebroken waarin keuzes 
kunnen worden gemaakt. De weg is 
vrij om nu op pad te kunnen gaan. 
Moeder Natuur heeft haar werk 
gedaan. Verder lopend met de Ene, 
zijn coach, kan een mens worden 
tot een psychisch wezen dat een 
lichaam heeft van psychische stof, 
de waarheidsmaterie. De massa 
die inert is en traag is dan anders 
gestructureerd. Elektronen en ato-
men hebben het licht prijs gegeven 
dat in hun binnenste verborgen 
was. Nu is de mens geworden wie 
hij kan zijn, hij staat op het top-
punt van zijn menszijn.
Er is dan nog een verdere stap 
mogelijk die leidt naar het nieuwe 
wezen op aarde. Bij dit wezen is ook 
het lichaam dat aan de oppervlakte 
te zien is veranderd in lichtmaterie. 
Dat wezen wordt een lila genoemd, 
naar de lila energie en kracht die 
hetzelfde is als de evolutiekracht of 
de Ene. Het zijn allemaal benamin-
gen voor de Ene die alles is. 
Als dit alles gestalte heeft gekregen 
in een menselijk wezen, is zijn 

evolutie ten einde. Dat wil niet 
zeggen dat hij klaar is. Want een 
lila heeft zoveel plezier in het spel 
met de materie, dat hij altijd bezig 
zal zijn om alle materie die nog niet 
licht is geworden, zover te brengen 
dat het licht eruit naar voren komt. 
En aangezien er altijd weer nieuwe 
menselijke wezens worden gebo-
ren is dit een eeuwig en oneindig 
durend spel op aarde tussen zijn, 
bewustzijn / bewustzijnskracht en 
vreugde. Zo komen er altijd weer 
nieuwe psychische wezens, waarmee 
de aarde wordt tot een woonplaats 
voor vele psyches en hun lichamen. 
Uiteindelijk is de grot verlaten en 
hij is vervangen door een wereld 
van licht en waarheid.
Dan zal de aarde opbloeien en wor-
den tot een planeet waar het goed 
toeven is.
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Tuinornamenten
in het licht

Op de Pauwekroon zijn verschillende tuinornamenten aanwezig. Het zijn al-
lemaal symbolen van een werkelijkheid die nog geen mens kent. Hij kan deze 
werkelijkheid wel gaan ontdekken, als hij zichzelf wil ontdekken. Want een 

mens zelf is ook een symbool van een werkelijkheid die hij niet kent. Daaruit volgt au-
tomatisch dat geen mens weet wie hij eigenlijk is. Hij ervaart zichzelf als zijn lichaam, 
toch is hij zijn lichaam niet. Zijn lichaam is het uiterlijke symbool van wat hij ergens 
in de werkelijkheid is.

Wie het pad gaat lopen van de zelfontdekking is niet 
één-twee-drie klaar, hij zal daar enige tijd aan moeten 
besteden. Wie van snel houdt, kan in een jaar of vijf 
heel wat over zichzelf ontdekken. Wie van traag houdt, 
zal er langer over doen. Beide wegen leiden naar de 
intense vreugde van de zelfwording.
De tuinornamenten vertegenwoordigen ook een sym-
bool. Zij staan er meestal niet zomaar, omdat ze leuk 
zijn. Ondanks het feit dat ze niet voor het mooie zijn 
aangeschaft, kunnen ze toch altijd een zekere schoon-
heid vertegenwoordigen in de tuinen of op een straat.

Het leeuwtje bij de erkertrap
Dit leeuwtje is niet zomaar een leeuwtje dat is neergezet 
voor de sier. Het heeft een belangrijke taak meegekre-
gen, namelijk het waken over de Pauwekroon. Het 
heeft deze opdracht gekregen van de tutorsuprolo’s en 
het houdt zich daar ook aan. Vandaar dat het leeuwtje 
bij de erkertrap is gezet, want wie zonder toestemming 
deze trap oploopt, zal merken dat iets hem tegenhoudt. 
Dat is de waakkracht en de waakenergie van het leeuw-
tje, die hij dan voelt. 
Het leeuwtje zit daar op de penant naast de erkertrap 
uit te kijken over de Driftentuin. Hij wordt gesierd 
door de statige Verbena bonariensis en hij heeft een 
prachtig zicht naar de Zwanenvijver en de vlag. 
Hij ziet uit op de heuvel met de Imperata cylindrica 
‘Red Baron’, een rood gras dat welig groeit in de zon. 

Het blauw schapengras, Festuca glauca, staat er voor 
in dikke, uitwaaierende bosjes en het zilverblauw geeft 
zachtheid aan het felle rood. De penant is bemost en 
ook het leeuwtje heeft een toefje mos op zijn manen. 
Zo spelen beiden samen met alles om hen heen het spel 
van het waken, alles op een eigen wijze. 

De leeuw in zijn algemeenheid heeft veel energieën 
die hem sieren: moed, dapperheid, koninklijke statie, 
strijdbaarheid als het om chaos gaat en het vermogen 
om orde en rust te scheppen in vitale gebieden, ook in 
een mens.
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De Japanse lantaarn
Deze lantaarn staat in de Japanse Tuin en verspreidt daar het zo nodige licht in de 
duisternis van het menselijke lichaam en de aarde. Het is een lichtgevend lichaam, 
dat overal in de duisternis haar licht verspreidt. En de Japanse lantaarn doet dat 
ook, ook al is het licht aan de oppervlakte niet zichtbaar. Hij is een lamp op het 
duistere pad waar de mensheid op loopt in mist en wanen. Hij zorgt dat er ergens 
in de duisternis nog een klein lichtje is, waar een mens op kan vertrouwen. Hij is er 
altijd, en hij wijst de weg naar het licht van het lila, dat ergens boven de mist en de 
donkere nacht schijnt.
De Japanse lantaarn staat bij het Waterloopje en dat past wonderwel bij hem. 
Want het licht heeft ook te maken met de lichtende wateren vol vuur en energie en 
kracht. Zij vormen samen het vermogen dat de werelden onderhoudt en laat voort-
bestaan. De Japanse lantaarn staat in de Leptinella potentillina, het koperknoopje, en 
dat eenvoudige tapijt siert de Japanse lantaarn zonder opdringerig te zijn. Zij laat de 
Japanse lantaarn nog beter uitkomen in de omgeving met het water en de verschil-
lende soorten groen. Op het dakje van de lamp ligt stil een bloem; een Bougainvillea 
glabra die wacht op zijn uiteindelijke dood en ontbinding. Hij ligt daar nu voor 
eeuwig stil te wachten op het dakje, want hij is door het licht gefixeerd.
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De granieten steen
De steen is zwaar en log en de inertie ten top. Hij is neergelegd op het stukje straat 
bij het Gouden Paard, het utiliteitscentrum van Elektoor, omdat hij te massief is om 
verderweg te worden gebracht. Hij is daar uitgeladen en nooit meer verder geko-
men. Na meer dan een decennium ligt hij er nog, hij wil niet bewegen, een typische 
eigenschap van een ding wat massief en traag is. 
Dit stuk graniet vertegenwoordigt een interessant vermogen, namelijk de onwil om 
te bewegen. Dit is in de lichamen van de gehele mensheid terug te vinden en bij 
goti’s komt het iedere dag naar voren dat ze een aversie hebben tegen bewegen, en 
vooral tegen bewegen zoals het lila het wil. Ze willen wel bewegen, maar dan zoals 
zij het voor ogen hebben. 
Ook de granieten steen wil niet weg van zijn plaats, er is ook niemand die zegt: 
„Past die steen hier wel?” Neen, er wordt over gezwegen, want stel je voor dat die 
steen moet worden verlegd. 

Ondertussen ligt de granieten steen daar te liggen en hij heeft in al die jaren een 
prachtig patin gekregen met een glans die heel boeiend is. Bovendien is er mos op 
gaan groeien en dat geeft de granieten steen een warm accent. 
Niemand merkt hem eigenlijk meer op. Er wordt nooit over hem gesproken en hij 
is nooit een voorwerp van discussie, iets wat mensen zo graag doen. Hij ligt daar 
heel vredig te liggen, log en traag en zwaar, zoals dat behoort voor een massa die 
massief en inert is.
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Laat ik er ronduit voor uitkomen: Zim-
mers biografie van Schopenhauer is een 
van de aardigste boeken over filosofie 
die ik heb gelezen. In een vlot tempo 
schetst de auteur een beeld van zowel 
het leven van Schopenhauer als van 
diens denken. De lezer komt op ver-
trouwde voet te staan met de eigenzin-
nige wijsgeer, geen geringe prestatie 
voor een biograaf.
Schopenhauer bevrijdde de filosofie uit 
het getto van de universiteit, zo schrijft 
Zimmer toepasselijk. Zimmer doet 
hem dat bijna twee eeuwen later na: 
hij haalt Schopenhauer weer onder het 
academische stof vandaan. Een betere 
kennismaking met Schopenhauer dan 
de sprankelende biografie van Zimmer 
is nauwelijks denkbaar.

Kosmopolitische opleiding

Arthur Schopenhauer wordt 
op 22 februari 1788 geboren in 
Dantzig als zoon van een koopman. 
Wanneer hij vier jaar is, verhuist het 
gezin naar Hamburg. Schopenhauer 
groeit op in een kil milieu, waarin 
de ouders een gebrek aan warmte 
proberen te compenseren door zoon 
Arthur een hoogstaande culturele 
opvoeding te geven. Terwijl er in 
Duitsland - dat nog verdeeld is in 

honderden kleine en grotere staat-
jes - een benauwend provincialisme 
heerst, krijgt Schopenhauer een 
kosmopolitische opleiding. Als kind 
woont hij twee jaar bij een gastgezin 
in Frankrijk, terwijl hij ook enige 
tijd in Engeland school loopt. 
Met zijn ouders maakt hij grote 
cultuurreizen door Europa, die 
vele maanden duren. Frans en 
Engels spreekt hij vloeiend, terwijl 

hij Spaans en Italiaans voldoende 
beheerst om boeken in die talen 
vlot te lezen.
Later leert hij de klassieke talen die 
nodig zijn voor een studie aan de 
universiteit. 
Het fortuin van zijn vader stelt hem 
in staat om zich zijn leven lang aan 
zijn interesses te wijden. Ook al is 
Schopenhauer niet puissant rijk, 
hij hoeft nooit te werken voor de 

Auteur Robert Zimmer
Uitgeverij Deutscher Taschenbuch Verlag - München
Uitgave 2010, 298 pagina’s, € 14,90

Arthur Schopenhauer
Ein philosophischer Weltbürger

Tekst: Joost Welten
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kost, doordat hij de te-
ring naar de nering weet 
te zetten. Als volwassene 
leidt Arthur een eenvoudig 
burgermansbestaan op 
enkele gehuurde kamers, 
waar een dienstmeid het 
huishouden verzorgt. Veel 
tijd wijdt hij aan de studie, 
maar hij maakt ook dagelijks een 
wandeling met zijn poedel. Hij is 
een man van regelmaat.

Een buitenbeentje

De intellectueel begaafde 
Schopenhauer heeft alles in huis 
voor een mooie maatschappelijke 
carrière, zeker met de steun die zijn 
moeder hem wil en kan bieden. 
Zijn moeder is intelligent, beheerst 
vijf talen en is literair begaafd. 
Bovenal heeft ze de gave om an-
deren op hun gemak te stellen. 
Na de zelfmoord van haar depres-
sieve echtgenoot vestigt ze zich in 
Weimar, waar ze bevriend raakt 
met Goethe en waar de crème de la 
crème van de Duitse intelligentsia 
haar salon bezoekt. Via haar heeft 
Schopenhauer na zijn universitaire 
studie filosofie de perfecte entree 
tot de mensen die ertoe doen in de 
academische wereld.
Ondanks - of misschien wel dank-
zij - zijn ambitie om als filosoof suc-
cesvol te zijn, blijft Schopenhauer 
een buitenstaander. Nooit zal hij 

een baan aan een universiteit be-
machtigen. Hij heeft geen gevoel 
voor verhoudingen en kan zich niet 
voegen naar sociale conventies. Hij 
ontpopt zich als een arrogante bet-
weter. In de omgang is hij ronduit 
vervelend. Zijn scherpzinnigheid zet 
hij te pas en vooral te onpas in om 
zijn gelijk te behalen. Met iedereen 
kruist hij de degens, polemiek is de 
enige vorm van contact die hij be-
heerst. De onzekere Schopenhauer 
is in feite heel afhankelijk van 
waardering door anderen. Hij wil 
lof oogsten door te laten merken 
dat hij alles beter weet, maar komt 
van een koude kermis thuis.

De wereld als voorstelling

De combinatie van ambitie, schran-
derheid, internationale oriëntatie en 
onaangepast gedrag pakt in één op-
zicht wonderwel uit. Schopenhauer 
weet wat er in de wereld te koop is 
en laat zich geen appels voor ci-
troenen verkopen. Gegoochel met 
begrippen - zoals dat bij de Duitse 
filosofen van zijn tijd schering 

en inslag is - is hem een 
gruwel. Hij doorziet dat 
Schelling, Fichte en Hegel 
luchtkastelen bouwen. 
Wie heldere gedachten 
heeft, kan die ook helder 
uitdrukken. Lukt dat niet, 
dan zijn de gedachten niet 
de moeite waard.

Schopenhauer bouwt zijn eigen filo-
sofie dan ook op een degelijk fun-
dament op. In navolging van Kant 
maakt hij een onderscheid tussen 
de zintuiglijk waarneembare wereld 
en de wereld zoals die in essentie is. 
De wereld zoals die werkelijk is, kan 
een mens in beginsel niet kennen. 
Hij kent de wereld alleen zoals die 
zich aan hem voordoet: als een we-
reld van voorstellingen. Deze voor-
stellingen worden mede vormge-
geven door de mens. De mens kan 
zich de werkelijkheid niet anders 
voorstellen dan als een wereld die 
tijd, ruimte en oorzaak en gevolg 
kent. Tijd, ruimte en oorzaak en 
gevolg zijn de concepten waarmee 
de mens zich een beeld vormt van 
de wereld. Ze vormen als het ware 
een bril die hij niet kan afzetten. 
Maar daardoor kan de mens nooit 
een glimp opvangen van de wereld 
zoals die in essentie is.

Op zoek naar een ware wereld

Voor een filosoof als Schopenhauer 
is dit een onbevredigende situatie. 
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Hij kan het principiële onvermo-
gen van de mens in kaart brengen 
om tot echte kennis te komen, 
maar daarna moet hij zwijgen. 
Schopenhauer neemt hier geen 
genoegen mee. In Dresden, waar hij 
zich in 1814 na zijn studie aan de 
universiteit vestigt, leest hij zich in 
de bibliotheek een slag in de rondte 
om op een nieuw spoor te komen. 
Zijn onbevangen blik en brede ori-
entatie komen hem hierbij goed van 
pas. Hij neemt niet alleen kennis 
van werken van wijsgeren en litera-
toren uit Europa, maar hij leest ook 
boeken uit India. Een vriend van 
hem die in Parijs Sanskriet heeft 
gestudeerd, maakt hem attent op 
de Upanishads, de geschriften van 
de rishi’s uit het oude India. Arthur 
leest ze met grote belangstelling. Hij 
beseft dat hij hier vindt waarnaar 
hij op zoek is. Deze geschriften 
laten hem niet meer los. In de rest 
van zijn leven leest hij dagelijks in 
de Upanishads, bijna als een brevie-
rende priester.
In deze Indiase werken leest 
Schopenhauer dat de mens zijn ego 
kan verliezen en één kan worden 
met de wereld. Wie die staat be-
reikt, ervaart de hele wereld als iets 
wat hij zelf is. Hij heeft dan niet al-
leen toegang tot ware kennis, maar 
ook tot ware schoonheid, terwijl 
ook zijn gedrag van een hoogstaand 
niveau is. Dit is wat Schopenhauer 

als hoogste doel ziet: een filosofie 
die niet alleen kenleer is, maar 
tevens esthetica en ethiek - en dat 
alles als eenheid.

De wereld als wil

Schopenhauer is er niet op uit 
om zelf ego-loos te worden. Hij 
gebruikt de Upanishads als een 
springplank om zijn eigen wijsgerig 
systeem op te zetten. Schopenhauer 
begint met de gewaarwording van 
het eigen lichaam. Volgens hem 
behoort deze gewaarwording niet 
uitsluitend tot de wereld van de 
illusie of voorstellingen, maar is 
het de toegangspoort tot de echte 
wereld. Wanneer iemand zich enigs-
zins bewust is van zijn lichaam, 
ervaart hij - aldus Schopenhauer - 
dat er in het lichaam een blinde 
kracht aanwezig is, waar de mens in 
feite een slaaf van is. Schopenhauer 
prikt de mythe door van de ver-
lichtingsfilosofen die in de acht-
tiende eeuw de toon hebben gezet. 
Zij hebben het verstand op een 
voetstuk geplaatst en denken dat 
de mogelijkeden voor de mens als 

rationeel wezen onbegrensd zijn. 
Schopenhauer stelt daarentegen dat 
de mens gekluisterd zit in patronen 
die zijn lichaam hem opleggen en 
waaraan hij niet kan ontkomen. Dit 
geldt bovenal voor de geslachtsdrift: 
de mens is een slaaf van zijn seksu-
ele impuls. ‘Gerade die sexualität 
zeigt, was der Mensch in metaphy-
sischer Perspektive ist: kein König 
im Reich der Vernunft, sondern ein 
Handlanger der Gattungsinteressen 
des Willens,’ zo vat Zimmer het 
kernachtig samen. (p. 150)
Toch ligt volgens Schopenhauer 
juist hierin een mogelijkheid om tot 
ware kennis te komen. Achter de 
mens gaat een irrationele oerkracht 
schuil die de mens - en de rest van 
het universum - voortstuwt in zijn 
handelen. Die oerkracht vormt 
de echte wereld, de wereld achter 
de wereld van de voorstellingen. 
Schopenhauer noemt die oerkracht 
de wil. Zijn hoofdwerk, dat hij in 
1818 publiceert, noemt hij dan 
ook toepasselijk Die Welt als Wille 
und Vorstellung. Niet een rationele 
God bestiert het universum, maar 
een blinde kracht waaraan iedereen 
onderworpen is.

Gebrek aan erkenning

In feite overspeelt Schopenhauer 
hier zijn hand, want hij verwart 
patronen die in de lichaamsmate-
rie zijn ingegrift met de essentiële 
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wereld. Hij benoemt de kracht die 
het universum aanstuurt ook als een 
blinde kracht, terwijl hij helemaal 
geen zicht heeft op de aard van die 
kracht. Maar ook al doorschouwt 
Schopenhauer het al niet en heeft 
hij geen ervaringen met de ware 
wereld, hij doet toch een poging 
om de dingen te benoemen zoals ze 
zijn. Dat doet verrassend modern 
en fris aan in vergelijking met de 
academische wijsgeren van zijn tijd, 
die in hooggestemde bewoordingen 
hun tribuut brengen aan het altaar 
van de rede.
Schopenhauer is dertig jaar wanneer 
hij zijn magnum opus publiceert. 
Hij heeft er hoge verwachtin-
gen van, maar het werk maakt 
hoegenaamd geen indruk. Voor 
Schopenhauer is het onverdraaglijk 
dat zijn werk wordt genegeerd. 
Jaar na jaar bedenkt hij een nieuw 
voorwoord voor de tweede druk van 
zijn boek, waarin hij de zweep legt 
over het Duitse publiek dat dit werk 
niet op waarde schat. Schopenhauer 
moet evenwel geduld betrachten, 
want na tien jaar zijn slechts 600 
van de 850 exemplaren van de 
eerste druk verkocht...

Toch nog beroemd

Pas op zijn oude dag valt 
Schopenhauer de roem ten deel 
waar hij zo naar hunkert. Hij be-
reikt dit vooral via essays die hij in 

een virtuoze stijl schrijft. Voor het 
grote publiek zijn deze veel toegan-
kelijker dan zijn filosofische hoofd-
werk. Zijn leerlingen en navolgers, 
in feite de enige personen met wie 
hij goed overweg kan, bestempelt 
hij als zijn apostelen. Er bestaat 
weinig misverstand over de plek die 
Schopenhauer zichzelf toebedeelt. 
Niemand beschouwt hij als zijn 
gelijke.
Doordat Schopenhauer zijn scherpe 
verstand telkens op de voorgrond 
plaatst, blijft hij een kil mens, 
zonder warmte in zijn menselijke 
relaties. Om één vrouw lijkt hij 
echt gegeven te hebben: Caroline 
Wilhelmine Richter, die als zangeres 
werkt in het koor van het Berliner 
Staatstheater. Hij kan haar evenwel 
niet vergeven dat ze hem ontrouw 
is wanneer hij een lange reis door 
Italië maakt. Het kind dat zij uit die 
relatie krijgt, accepteert hij nooit. 
Wanneer hij in 1831 Berlijn verlaat 
voor Frankfurt am Main, laat hij 
ook Caroline achter. Hij wil haar 
wel meenemen en haar financi-
eel steunen, maar haar kind niet. 

Begrijpelijkerwijs aanvaardt zij dat 
niet. Met zijn moeder leeft Arthur 
al langer in onmin. Hij gunt haar 
na de dood van haar echtgenoot 
geen leven aan de zijde van een - 
veel jongere - vriend. Schopenhauer 
breekt liever met haar dan dat hij 
zijn strenge oordeel opgeeft.

Intrigerend portret

Schopenhauer beseft dat de mens 
geleid wordt door krachten waar 
hij geen kijk op heeft en waar hij 
al helemaal geen zeggenschap over 
heeft. Maar Schopenhauer wil dat 
inzicht niet op zichzelf toepassen. 
Hij wil niet weten dat hij wordt 
geleid door rechtlijnigheid, strenge 
oordelen en een blinde eerzucht in 
zijn lichaamsmaterie. Zijn bijtende 
opmerkingen komen niet fris over. 
Het is jammer dat hij de kern van 
de boodschap van de rishi’s niet 
heeft doorschouwd: het gaat niet 
om een denksysteem dat superi-
eur is in concurrentie met andere 
denksystemen, maar het gaat erom 
het denken achter zich te laten en 
op een meer psychische wijze in het 
leven te staan. Zimmer waagt zich 
niet aan een dergelijke duiding. 
Maar dat doet niets af aan het intri-
gerende portret dat hij schetst van 
Arthur Schopenhauer. Een aanrader 
voor iedereen die geniet van taal en 
filosofie.
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psychologie

Tekst: Carmelita Relyveld
Sunya de la Terra

In de hoogtijdagen van de Victoriaanse tijd, een tijd 
waarin conservatisme, strenge fatsoensnormen, deug-
den als vroomheid, ingetogenheid en kuisheid de 

norm zijn begint in Wenen de jonge medicijnenstudent 
Sigmund Freud (1856-1939) zich te interesseren voor de 
destijds onverklaarbare lichamelijke verschijnselen die bij 
met name vrouwen voorkomen. Verschijnselen als verlam-
ming van lichaamsdelen, al dan niet gepaard gaande met 
hoofdpijnen, flauwtes, spieren die samentrekken en niet 
meer kunnen ontspannen, zenuwaandoeningen en 
andere lichamelijke symptomen. Symptomen die als 
verzamelnaam de naam hysterie krijgen.

De medische wetenschap tast, als het om de oorzaak van 
deze ziekte gaat, in het duister. Er is namelijk niet 

direct een lichamelijke oorzaak aan te wijzen. Een handje vol 
non-conformistische artsen, handopleggers en andere vaak 
met mysterie omhulde ‘wonderdokters’ noemen onder-
drukte ‘buikgevoelens’ als oorzaak van deze ziekte. Dit 
wordt door de wetenschap nauwelijks serieus genomen. 
Het is een tijd waarin uitingen van seksualiteit taboe 
zijn. Voor mannen wordt oogluikend toegestaan dat 
zij toegeven aan hun seksuele verlan gens met als on-
geschreven regel dat zij daar zo discreet als mogelijk 
mee omgaan. Voor vrouwen is kuisheid de norm.

Sigmund Freud begint zijn on-
derzoek vanuit zijn interesse 

naar de oorzaken van deze lichame-
lijke verschijnselen. De gevestigde 
wetenschap en de medici zoeken 
de oorzaak op medisch somatisch 
vlak en schrijven wisselbaden en 
gezonde buitenlucht als behandel-
methoden voor. Er zijn binnen de 

medische wereld echter ook enkele 
andere geluiden. Zo zijn er artsen 
die de ongebruikelijke methode van 
hypnose proberen en soms opmer-
kelijke resultaten boeken. Dit wekt 
bij Freud een hevige interesse op. 
Hij komt hierdoor op het spoor van 
wat hij ‘het onbewuste’ in de mens 
noemt. Hoe meer Freud dit ge-

bied begint te verkennen hoe meer 
hij geboeid raakt. Als een soort 
Sherlock Holmes begeeft hij zich in 
de krochten van dit nog onontgon-
nen gebied. Hij ontdekt dat dit een 
gebied is waar zich een, zoals hij het 
noemt ‘onbevredigbare hebberig-
heid’ verstopt heeft waar lusten, 
driften en fantasieën welig tieren.

Sigmund Freud
Psychoanalyse



de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 3, juli 2014

37

Het onbewuste of Es

Dat er sprake is van een onbevre-
digbare hebberigheid is iets dat de 
mens zich ook nu nog nauwelijks 
laat gezeggen. Maar in die tijd, 
waar deugdelijkheid en waardig-
heid de norm zijn, al helemaal niet. 
De mens is trots op zijn kennis en 
vooruitgang en ziet zichzelf niet als 
een wezen dat nog nauwelijks het 
dierlijke stadium is ontstegen. Dat 
is echter wel wat voor Freud steeds 
meer naar voren komt en wat hij 
concludeert over de staat van zijn 
van de mensheid.
Freud schuwt zelfonderzoek niet en 
gebruikt daarnaast alles wat patiën-
ten hem vertellen als onderzoeks-
materiaal om meer zicht te krijgen 
op dit ‘onbewuste’. Daarnaast heeft 
hij een intensieve communicatie 
met vakbroeders die evenals hij 
andere wegen dan de gebruikelijke 
zoeken. Hij kan niet bevroeden 
dat dit onderzoek uiteindelijk zou 
uitmonden in een omvangrijk werk. 
Een werk dat één van de meest 
bepalende theorieën voor de psy-
chologie en psychiatrie zal worden, 
de psychoanalyse. Een theorie die 
een bijna onuitwisbare stempel 
zal drukken op hoe mensen naar 
zichzelf kijken. Dit heeft vooral te 
maken met het feit dat Freud een 
gebied in beeld brengt, dat in die 
tijd nauwelijks in beeld is. Freud 
noemt dit het ‘onbewuste’ of Es.

Jonge jaren

Sigismund Schlomo Freud wordt 
op 6 mei 1856 in de stad Freiberg 
in het huidige Tsjechië, toentertijd 
Oostenrijk-Hongarije, geboren uit 
joodse ouders. Zijn moeder is dol 
op hem. In 1860 verhuist hij naar 
Wenen, voor hem een hel. Freiberg 
betekent voor hem het paradijselijke 

leven. Armoede is troef in Wenen 
en Freud houdt er een levenslange 
angst voor armoede aan over.
Haten kan hij ook, hij duldt geen 
autoriteit of gezag. Hij houdt van 
revolutionairen en rebellen die op-
staan tegen elk gezag. Freud houdt 
van mensen met uitgesproken 
meningen en kracht om te vechten 
voor een ideaal, omdat hij zelf ook 
zo is. Dat komt hem goed van pas 
bij de introductie van zijn psycho-
analyse, wat veel verzet oproept.
Hij kan goed studeren en maakt 
zijn studie aan het gymnasium vlot 
af. Hij wil rechten gaan studeren 
maar door Goethe’s ‘Über die 
Natur’ en de ideeën van Darwin, 
gaat hij medicijnen studeren. De 
grootsheid van de natuur en het 
onvermogen van de mens boeien 
hem zeer.
Hij doet veel studie op het gebied 
van voortplantingsorganen van 
palingachtigen en later van neu-
ronen, de zenuwcellen. Hij neemt 
kennis van de informatietransfer 
tussen neuronen en hoe zich neu-
rale netwerken vormen. Psychiatrie 
heeft zijn interesse niet, wel hoe een 
ziektebeeld fysiologisch in elkaar zit 
en hoe dit inwerkt op een lichaam.
In 1881 promoveert hij tot doctor 
in de geneeskunde. Daarna moet 
hij weg van het fysiologisch insti-
tuut waar hij werkt, hij is jood en 

heeft geen geld. Hij lijdt regelmatig 
aan depressies en inzinkingen. Hij 
wordt ondersteund door zijn vriend 
Josef Breuer, een arts en filosoof uit 
Wenen met wie hij vriendschap had 
gesloten en die hem zowel moreel 
als materieel steunt. Een vriend-
schap die voor zijn onderzoek en 
werk van beslissende waarde blijkt 
en uiteindelijk leidt tot de theorie 
van de psychoanalyse.

Liefdesperikelen

Martha Bernays is 21 jaar als Freud 
haar in het oog krijgt. Zij is joods 
orthodox en haar vader is rabbijn. 
Nu niet bepaald het meest geschikte 
meisje voor Freud, die atheïst 
is. Martha is geliefd bij mannen 
door haar aantrekkelijke charme 
en warmte die zij uitstraalt. Vanaf 
1882 is zij zijn grote liefde, wat 
gepaard gaat met hopeloze toestan-
den als jaloezie, haat en agressie. 
Jarenlang kan hij haar niet ten hu-
welijk vragen vanwege geldgebrek. 
Met haar moeder kan hij niet om-
gaan. Hij besluit de studie vaarwel 
te zeggen en te gaan werken in het 
algemeen ziekenhuis in Wenen.
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Ondanks zijn drukke werkzaam-
heden en beginnende onderzoeken 
die uiteindelijk tot de theorie van 
de psychoanalyse zullen leiden, 
heeft hij aanvallen van totale wan-
hoop. Zijn jaloersheid is heftig, en 
als Martha ook nog verhuist naar 
Duitsland is de ellende compleet. 
Haar moeder krijgt genoeg van alle 
vijandige agressie van Freud en wil 
dat Martha mee verhuist, ook al wil 
ze dat niet. Hij ziet haar weinig en 
is doorlopend jaloers op iedereen 
die wel contact met haar kan heb-
ben. Hij twijfelt ook steeds aan haar 
liefde voor hem. Toch trouwen ze 
op 25 april 1886.

 Freud, himmelhoch jauch-
zend, zum Tode betrübt

Freud is geen gemakkelijke man. 
Hij is vreselijk jaloers met de daar-
bij behorende sterke bezitsdrang. 
Tirannieke neigingen heeft hij ook. 
Martha moet worden omgevormd 
naar zijn idee over haar. Zij laat zich 
niet omvormen en hij moet bakzeil 
halen. Voor Freud is zij bovenaards, 
een engel, anderzijds kan hij haar 
wel vermoorden. Martha hanteert 
dit als is zij ‘een zachte rots’. Zij is 
vasthoudend in haar mening en 
krachtiger en evenwichtiger dan 
hij, met zijn driftbuien en zijn 
lieve woordjes om het weer goed te 
maken. Voor Freud is zij de ideale 
vrouw, zodat hij rustig zijn ideeën 
over de diepste drijfveren van de 
mens kan ontdekken. Hij kan bij 
zichzelf beginnen, want hij heeft ge-
noeg diepe drijfveren om voorlopig 
mee verder te kunnen. Hij is een 
uiterst onevenwichtig, kwaadaardig 
en ziekelijk jaloers persoon. Hij is 
onberekenbaar en er is niet op hem 
te bouwen. Hij is een notendopje 
dat meegevoerd wordt door sterke 

Sigmund Freud en Martha bij hun huwelijk in 1886

Sigmund Freud en Martha Bernays in juni 1885
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stromingen en dan weer op de 
zachte rots kan landen. Freud en 
Martha blijven hun hele leven bij 
elkaar.
Freud heeft geen hechte band met 
zijn zes kinderen, in tegenstelling 
tot zijn vrouw. Zijn dochter Sophie 
overlijdt op jonge leeftijd en ook 
een kleinkind van hem. Dit brengt 
hem weer in een depressie. Bij hem-
zelf wordt kaakkanker vastgesteld. 
Aan het einde van zijn leven ver-
huist hij naar Londen vanwege zijn 
joodse afkomst en de overname van 
Oostenrijk door Nazi-Duitsland. 
Hij sterft daar in 1939. Hij kan de 
pijn niet verdragen van zijn ziekte 
en vraagt een dodelijke dosis mor-
fine om sneller te overlijden. Zijn 
moeilijke en destructieve karakter 
zorgt er ook voor, dat hij twee keer 
al zijn persoonlijke bezittingen 
heeft vernietigd. Zo sterft Freud als 
iemand die geen macht over zijn 
leven heeft kunnen krijgen, wat hij 
heel graag wilde. Alles moet gaan 
zoals hij het dicteert. Uiteindelijk 
moet hij zich toch overgeven aan 
de dood. De dood, die machtiger is 
dan Freud zelf.

 De ontwikkeling van de 
psychoanalyse

In 1885 krijgt Freud een studie-
beurs en gaat in Parijs studeren bij 
de neuropatholoog Jean Martin 
Charcot. Deze heeft het denken 
van Freud op een beslissende wijze 
beïnvloed, zozeer zelfs, dat Freud 
hem ‘zijn grote leermeester’ noemt. 
Freud is nog steeds 
geïnteresseerd 
in hysterie 
bij 

vrouwen. Charcot behandelt hys-
terie via hypnose en suggestie. De 
grote verdienste van Charcot is, 
dat hij aantoont dat hysterie geen li-
chamelijke oorzaak heeft, maar een 
psychologische. Want wat blijkt? 
Bij vrouwen die aan hysterie lijden 
kan door middel van hypnose een 
hysterische verlamming worden op-
gewekt, terwijl er lichamelijk niets 
aan de hand is. Daardoor krijgt zijn 
theorie steeds meer vorm. Hij gaat 
er vanuit dat de oorzaak van hyste-
rie niet op fysiologisch terrein moet 
worden gezocht maar op psycholo-
gische terrein. Om precies te zijn op 
het vlak van verdrongen trauma’s en 
het verdringen van seksuele driften 
en fantasieën.
Door zijn ervaringen met Charcot 
is Freud ervan overtuigd dat het 
‘onbewuste’ een enorme invloed 
heeft op het doen en laten van de 
mens. Hij doet veel onderzoek naar 
de verschillende bewustzijnsniveau’s 
en werkt met name het onbewuste 
uit in zijn theorie van de psycho-
analyse. Hij heeft zich zijn gehele 
verdere leven met psychiatrie bezig 
gehouden. 

Met Hippolyte Bernheim onder-
zoekt hij de posthypnotische sug-
gestie. Posthypnotische suggestie 
is een vorm van hypnose waarbij 
gewenste handelingen tijdens de 
hypnose worden geprogrammeerd 
die dan na de hypnose blijven 
bestaan. De patient blijkt daar zelf 
geen controle over te hebben. Op 
grond van onder andere deze onder-
zoeken concludeert Freud dat er een 
onderbewustzijn moet bestaan dat 
verantwoordelijk is voor het groot-
ste deel van het menselijk handelen. 
Hierbij moet wel worden aangete-
kend, dat het verschijnsel van hyp-
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notische invloeden waarbij mensen 
worden geprogrammeerd feitelijk 
niet vanuit het onderbewuste komt 
zoals Freud denkt. Het is veel meer 
het mentale bewustzijn in een mens 
dat wordt geprogrammeerd en dan 
gaat doen wat hem wordt gelast.
Van hysterie is gebleken, dat dit ver-
storingen zijn in de balans van het 
vitaal-fysieke deel van het lichaam. 
Dit wordt weer veroorzaakt door 
vitale krachten, die uit zijn op het 
stichten van chaos, omdat dit eigen 
is aan hen. Het gebeurt ook heel 
vaak omdat men aandacht wil heb-
ben, wil schitteren en zo openingen 
geeft aan deze energieën. Als men 
de balans eenmaal kwijt is, kunnen 
vijandige krachten aanvallen gaan 
doen op het lichaam. Dit kan tot 
gevolg hebben dat mensen dood 
willen, zoals Freud zelf dat wilde, 
of gek worden, of alles kapot willen 
maken.

Een ontknoping

Freud start een privépraktijk als 
neuroloog en maakt bij de behande-
ling van zijn patiënten gebruik van 
hypnose. Hij gaat samenwerken 
met Breuer en zij stellen vast dat 
neuroses hun oorzaak vinden in 
diepe traumatische ervaringen. Via 
deze samenwerking met zijn vriend 
Breuer wordt Freud betrokken bij 
de behandeling van een patiënt van 
Breuer, Anna O.
Anna O. is al enkele jaren in be-
handeling bij Breuer en lijdt aan 
hysterie. Ze heeft allerlei klachten. 
Breuer laat haar onder hypnose 
vertellen over haar ervaringen. Een 
doorbraak in de behandeling is het 
moment dat zij een tijd lang niet 
wil drinken en onder hypnose een 
gebeurtenis vertelt die de oorzaak 
blijkt van het niet willen drinken. 

Opmerkelijk is dat Freud, 
ondanks zijn jarenlange 

onderzoek en zijn vele vaak in-
tensieve en indringende gesprek-
ken met vrouwen over wat zich 
zoal afspeelt in hun ‘innerlijk’, 
in hun dromen en fantasieën, 
tot de volgende uitspraak komt. 
‘Dertig jaar heb ik me bezig ge-
houden met de psychologie van 
de vrouw, maar er is één vraag 
waarop ik geen antwoord heb 
gevonden: ‘wat willen ze eigen-
lijk?’ Zijn theorie geeft, zo kun-
nen we hieruit concluderen, geen 
antwoord op de vraag wat het 
wezen van de mens, de vrouw en 
ook hemzelf is.

Kort na haar beschrijving vraagt ze 
om een glas water en drinkt on-
der hypnose haar eerste glas sinds 
maanden. De klacht ver dwijnt. Zo 
gaat het balletje rollen en Freud 
trekt er zijn conclusies uit. Het 
moet mogelijk zijn om zonder hyp-
nose mensen te laten vertellen over 
hun traumatische herinneringen 
die gekoppeld zijn aan een klacht. 
Vooral de onderdrukking van seksu-
ele gevoelens valt hem op. Zo komt 
hij uiteindelijk tot zijn psychoanaly-
se. Breuer vindt het overdreven dat 
alles op seks zou berusten en breekt 
met Freud. Deze gaat gewoon 
verder met zijn theorie en maakt 
dan weer een ommezwaai, door de 
toepassing van de vrije associatie, 
waarbij een patiënt vrij kan vertel-
len wat in hem opkomt, zonder dat 
de therapeut hem onderbreekt met 
vragen. Hij gaat zijn eigen emo-
ties en verlangens onderzoeken en 
ook zijn dromen en fantasieën. De 

droomduiding en onderzoek naar 
emoties, herinneringen en verlan-
gens, zullen belangrijke onderdelen 
van de behandelvorm worden, die 
hij in 1896 de naam psychoanalyse 
geeft.

Psychoanalyse bij Freud

Psychoanalyse komt van het 
Griekse woord psykhé wat ziel 
of geest betekent, en analysis be-
tekent analyse, analyseren of wel 
onderzoeken, ontleden, oplossen. 
Het woord heeft dus de beteke-
nis van: het ontleden van de ziel. 
Freud probeert het onderbewuste 
van de mens te doorgronden en 
daar is de ziel niet te vinden. Strikt 
genomen is de benaming van zijn 
psychoanalytische theorie niet goed 
gekozen en zelfs onjuist. Hij weet 
eigenlijk niet waar hij mee te maken 
heeft. De ziel is de entiteit van een 
mens die in de Absolute Werelden 
verblijft en waakt over de psyche. 
Dit psychische wezen dat wel een 
aards bestaan leidt in een evolutie 
van materie en vormen, kan nooit 
worden beschadigd of gekwetst. 
Dus daar hoeft geen psychoanalyse 
op te worden toegepast. Het wordt 
dan ook duidelijk dat Freud geen 
ziel of psyche bestudeert, maar 
onderbewuste en onbewuste roerse-
len in atomen en moleculen van het 
menselijke lichaam. Hij gaat niet 
uit van de juiste gegevens en komt 
zo dus op een dwaalspoor.
Het onderbewuste is een niveau 
waar alles van de gehele mensheid 
samenkomt in de ondergrondse kel-
ders van het lichaam. Wat daaruit 
naar boven komt kan meestal niet 
eens benoemd worden als iets van 
de patiënt zelf. Het kan voor het-
zelfde geld iets zijn van het mentaal-
fysiek materiële stramien van de 
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mensheid. Zo kan de psychoanalyse 
van Freud heden ten dage gerust 
een stap in het duister worden 
genoemd. Maar voor zijn tijd is hij 
een enthousiast en goed onderzoe-
ker, die het beste met de vrouwen 
voorheeft. Daarbij komt nog, dat 
Freud zelf ook heel veel last heeft 
van hysterische en agressieve buien, 
zeker als hij zijn zin niet krijgt. Hij 
gebruikt altijd dwangmiddelen om 
anderen zover te krijgen dat ze doen 
wat hij wil. Of dit nu kwaadheid, 
agressie of depressie is, of dat het 
lief zijn en attent zijn is, altijd is het 
dwang. Dat ligt in de onderbewuste 
moleculen en atomen zo ingebed 
in de materie. Zo is het ook met 
hysterie van vrouwen, die dit ge-
bruiken als machtsmiddel en om 
te schitteren, aandacht te krijgen. 
Het kan dan ook heel goed, dat zij 
genezen als ze de aandacht krijgen 
van de psychiater.

Het psychisch apparaat zoals Freud 
er over spreekt heeft niets met psy-
che te maken. Het kan geduid wor-
den als de moraal in de borstkas of 
de discipline die door het verstand 
ingezet kan worden om de driften 
te beheersen. Zo zijn er meer zaken 
aan te wijzen in zijn theorie die niet 
stroken met de werkelijkheid. Het 
gaat er echter niet om inzichten 
vanuit de lilaca te vergelijken met 
Freud, maar het gaat hier vooral om 
zijn bevindin gen met de seksualiteit 
van de mens, de psychoanalyse.

Seksualiteit en verdringing

Het uitgangspunt van Freud bij zijn 
analyse is duidelijk. Hij situeert de 
oorzaken van ziektebeelden zoals 
hysterie in het seksuele vlak. Dat is 
op zich niet zo gek, want in ieder 
mens leeft in dat gebied een seks-
maniak, die zich meestal verstopt of 
laat zien als een heel rechtschapen 
onderbewust bewustzijn. De seks-
maniak leeft in de gehele onderbe-
wuste wereld van de mensheid, dus 
daar kan Freud zich helemaal op 
werpen. Hij wordt dan ook iemand 
die bij veel symptomen al snel de 
schuld geeft aan onderbewuste 
seksuele oorzaken. Echter, de seks-
maniak heeft niets te maken met 
hysterie.

Sigmund Freud in 1926
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Omdat Freud er vanuit gaat dat 
de oorzaak van ziektebeelden zoals 
hysterie in het niet willen weten 
en ontkenning van de seksuele 
oorsprong van deze klachten ligt, is 
zijn behandelvorm dan ook voor-
namelijk gericht op bewustwording 
hiervan. Dat is, aldus Freud, tegelij-
kertijd het begin van het genezings-
proces.

 Het Es of Id, ofwel de wereld 
van de driften

Zoals alle wetenschappers in de ne-
gentiende eeuw gaat ook Freud uit 
van darwinistische en natuurkun-
dige theorieën. Freud ziet lichaam 

en geest als een geheel van energie-
stromen, die hij driften noemt. Een 
drift is een aangeboren drang naar 
bevrediging van lusten, voortko-
mend uit bepaalde levensbehoeften 
zoals eten en voortplanting. Het 
functioneren van de mens wordt 
dan ook grotendeels bepaald door 
deze driften die zich bevinden in 
het ‘onbewuste’ of Es, in het Latijn 
id. Het zijn biologisch gegeven me-
chanismen die automatisch in wer-

king treden en zonder enige rem-
ming in het onbewuste circuleren. 
Het onbewuste bestaat aldus Freud 
uit aangeboren driften, verdrongen 
wensen en traumatische ervaringen 
en deze energieën werken doorgaans 
ongemerkt en primair.
Freud onderscheidt twee soorten 
driften. Allereerst is er eros, de 
levensdrift die de primaire drang 
tot zelfbehoud is, een voortzetting 
van de soort, de voorplanting. Eros 
wordt niet zo ervaren, wel de sek-
suele drift die hij libido noemt, een 
psychische variant van eros. 
De doodsdrift benoemt hij als 
thanatos, die wordt ook niet erva-
ren, maar wel de psychische variant 
in de vorm van agressie. Thanatos 
zelf is het streven naar een toestand 
waarin geen spanningen worden 
ervaren en waarin men zich weids 
en uitgestrekt voelt.
Zo ziet Freud dat wat hij als het 
onbewuste klasseert als een energe-
tisch veld bestaande uit een vaste 
hoeveelheid energie. Deze energie 
kan in hoeveelheid indikken, ook 
wel oppotten genoemd, verschuiven 
en in intensiteit toenemen of afne-
men, maar kan niet zonder meer 
oplossen. Zij heeft altijd een uitlaat 
nodig en dat gebeurt via seksualiteit 
en agressie. Hij concludeerde dat 
het onbewuste een enorme invloed 
heeft op het doen en laten van de 
mens.
De driften waar Freud het over 
heeft, zijn in de lilaca verder en 
preciezer onderzocht en beschreven. 
Het gaat duidelijk niet om het psy-
chische zoals Freud het benoemt, 
maar om het onderbewuste vitaal-
fysiek-materiële lichaam. Dit is het 
deel van het menselijk lichaam dat 
nog grotendeels dierlijk leeft en 
reageert. Een gebied van impulsen, 
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instincten en autonoom reagerende 
mechanismen van de organen in 
het oppervlaktelichaam. Dit  wordt 
kortweg ‘het bewustzijn van de 
seksmaniak’ genoemd. Dit is een 
bewustzijn in het menselijk lichaam 
dat altijd enkel en alleen met seks 
bezig is. Seks kan hierbij worden 
opgevat als alles wat een mens doet 
om in zijn leven een gevoel van ver-
vulling te krijgen. Seks, maar ook 
eten, drinken, praten, vasten, goede 
werken doen, werk, macht uitoe-
fenen, kunst en ga zo maar door. 
De mensheid leeft meestal nog 
grotendeels vanuit dit vitaal-fysiek-
materiële lichaam en hij is dan ook 
een slaaf ervan.

Het Überich en het Ich

De mechanismen van het Es ont-
moeten weerstand in de normen 
en waarden die mensen zichzelf 
hebben opgelegd en de daaruit 
volgende moraal van de maatschap-
pelijke orde. Dit noemde Freud het 
Überich of het superego. Het kan 
worden gezien als het zich eigen 
maken van de sociale normen van 
ouders en maatschappij. Een soort 
rechter van de moraal die aangeeft 
wat wel en niet passend en geoor-
loofd is. Naast het Überich is er ook 
nog het Ich. Dat is voor Freud het 
ego. Volgens zijn inzicht speelt het 
hele leven zich af tussen het Es en 
het Überich, tussen lust en fatsoens-
normen en waarden. Deze twee zijn 
altijd in conflict. Freud wil nu, dat 
de driften van het Es worden be-
heerst en dat geleerd 
moet worden 

niet altijd meteen te voldoen aan 
de behoeften en bevrediging ervan. 
Dat moet het Ich of het ego ver-
zorgen. Dat moet leren zich aan te 
passen aan de omstandigheden van 
het leven. Dit wordt het realiteits-
principe van Freud genoemd. Dat 
hoort vanaf de geboorte te worden 
aan geleerd, want hoe een kind leert 
omgaan met zijn driften is bepalend 
voor zijn latere leven.
Een mens wordt vanaf de geboorte 
geconfronteerd met erotische activi-
teit, zijn Es. Volgens Freud gebeurt 
dit via huid, mond, anus en ge-
slachtsdelen. Deze fases zijn biolo-
gisch bepaald maar de invloed van 
ouders is groot. Hoe een kind leert 
omgaan met zijn driften is bepalend 
voor de rest van zijn leven. Als een 
kind in een bepaalde ontwikkelings-
fase te weinig bevrediging krijgt, zal 
hij daarnaar blijven verlangen en 
kunnen zich stoornissen ontwik-
kelen.
Opvallend is dat Freud zowel het Es 
als het Ich en het Überich aanduidt 
als delen van de psyche, een licha-
melijk bewustzijn dat stoornissen 
veroorzaakt als er dingen gebeuren 
die aan de aandacht van het be-
wuste deel van de psyche ontsnap-
pen. De psyche is echter niet het 
lichaam. Daaruit volgt vanzelf-
sprekend dat Freud niet de psyche 
bestudeert, maar alleen een niveau 
van het menselijke lichaam dat hij 
ook niet precies kent.

Afweermechanismen ofwel 
niet willen weten hoe je bent

Het Ich heeft een aantal strategieën 
of mechanismen ‘ontworpen’ om 
zich niet bewust te hoeven zijn van 
de ‘onbevredigbare hebberigheid 
van het Es’. Immers, dit volgens een 
mens laag-bij-de-grondse en nog 

grotendeels dierlijke lustprincipe 
past niet in het beeld dat iemand 
van zichzelf heeft. Om deze ener-
gieën toch aan zijn trekken te laten 
komen heeft een mens, zo ontdekt 
Freud, enkele mechanismen ‘be-
dacht’, welke ‘onbewust’ werken en 
bewustwording van het ‘onbewuste’ 
verhinderen. Deze strategieën 
noemt Freud dan ook toepasselijk 
‘afweer-mechanismen’,
Enkele van deze mechanismen zijn:
• Verdringing: dit mechanisme 

zorgt ervoor dat bedreigend mate-
riaal (datgene dat niet wordt geac-
cepteerd door het Überich) naar 
het ‘onbewuste’ wordt verbannen.

• Verplaatsing: onaanvaardbare im-
pulsen worden op een aanvaard-
bare manier geuit, zoals bijvoor-
beeld agressie door geweldsvideo’s 
te bekijken.

• Een zwakkere aanvallen: als je een 
persoon wilt aanvallen die sterker 
is dan jij, dan kun je deze impuls 
toch bevredigen door dan maar 
een zwakkere aan te vallen.

• Sublimatie: dit heeft te maken 
met het omzetten van onaan-
vaardbare impulsen als agressie in 
geaccepteerde en gewaardeerde 
daden, zoals in sport. Of het 
verwerken van verdriet in een 
gedicht.

• Reactievorming: een impuls 
ontkrachten door het tegenge-
stelde te overdrijven. Bijvoorbeeld 
gevoelens van haat ontkrachten 
door je heel liefdevol te gedragen 
naar een ander.

• Projectie: negatieve aspecten van 
jezelf toeschrijven aan een ander. 
Je woede tegen iemand uiten 
door die ander van agressie te 
beschuldigen.

• Rationalisering: een aanvaardbare 
reden zoeken voor iets dat men 
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niet aanvaardt, zoals bijvoorbeeld 
iemand straffen voor eigen best-
wil, terwijl men zijn eigen agressie 
afreageert.

In de lilaca zijn al deze afweerme-
chanismen vastgesteld als patronen 
die zijn ingegrift in de materie van 
het lichaam. Ze zijn het gevolg 
van het feit dat mensen goed wil-
len zijn en niet slecht. Zij maken 
een waanbeeld van zichzelf in hun 
denken en dat verplaatst zich als 
vanzelf naar de onderbewuste lagen 
in de materie waar het zijn eigen 
plaats zoekt. Het lijkt dan een ka-
raktereigenschap. Het patroon van 
liefdevol gedrag naar een ander als 
camouflage van zogenaamd slechte 
dingen als kwaadheid, haat, jaloezie 
komt vooral naar voren in de illusie 
van de liefde. Alle liefde is altijd 
haat, hoe leuk het er ook uitziet. 
Het is echter ook bekend dat deze 
kwaliteiten van de materie alleen in 
verandering kunnen komen door 
lila licht. Andere mentale methoden 
zijn mogelijk, maar dat houdt in 
dat er een strenge discipline moet 
worden toegepast. Deze disciplines 
worden meestal door mensen niet 
lang volgehouden. Bovendien leidt 
een strenge discipline meestal tot 
spanningen, waardoor men van 
de wal in de sloot terechtkomt. 
Kortom, een mens blijft gewoon in 
zijn illusies leven en dus ook in zijn 
onderbewuste nog dierlijke lichaam. 
Alleen het lila licht blijkt in staat 
de materie van het lichaam van een 
mens in verandering te brengen.

Vrije associatie en dromen

Freud ontdekt het fenomeen van de 
vrije associatie als vanzelf door een 
patiënt van hem die enorm boos 
wordt als Freud haar vraagt naar 

een gebeurtenis waarover zij heeft 
gesproken. Ze wil dat hij ophoudt 
met vragen stellen en gewoon 
luistert naar wat zij heeft te zeg-
gen. Hij laat door dit voorval de 
stereotype manier om patiënten op 
de sofa te bevragen meteen achter 
zich en praktiseert alleen nog deze 
methode. Die methode is een groot 
succes bij verschillende patiënten, 
ook bij Emmy von N., zoals de 
protesterende vrouw heet.
De vrije associatie houdt in dat 
Freud patiënten alles wat in hen 
opkomt laat vertellen. Ook dingen 
die hij normaal gesproken niet zou 
vertellen omdat het indruist tegen 
alles wat, maatschappelijk bezien, 
als gepast wordt gezien. Zo moet dit 
ook bij dromen gebeuren, anders 
is het duiden van de droom ‘een 
verloren zaak’.
Freud werkt veel met droomduidin-
gen, omdat voor hem uit onderzoek 
blijkt dat er een directe relatie is 
tussen het ‘onbewuste’ en de in-
houd van dromen. Dromen zijn 
voor hem verkapte vervullingen van 
‘onbewuste’ wensen. Voor Freud 
zijn dromen dé manier om zicht 
te krijgen op het ‘onbewuste’. Of, 
zoals hij zelf zegt: „De interpretatie 
van dromen is de koninklijke weg 
naar kennis van de ‘onbewuste’ 
activiteiten van de geest.”
De psychoanalyse gaat ervan uit dat 
het bewust worden van onbewuste 
processen bijdraagt aan het verhel-
pen van klachten en problemen. 
De mens leert door dit bewust-
wordingsproces om te gaan met 
pijnlijke gevoelens en herinneringen 
en weet daardoor beter wie hij is, 
wat zijn behoeften en verlangens 
zijn en hoe hij beter voor zichzelf 
kan zorgen. Door psychoanalyse, zo 

is de idee, verwerft men een gevoel 
van authenticiteit en identiteit

Freud als persoon

De psychoanalyse van Freud zegt 
veel over hoe het lichaam van Freud 
in elkaar zit. Met zijn theorie denkt 
hij zichzelf en zijn psyche te ken-
nen, maar niets is minder waar. Hij 
kent slechts een klein stukje van 
zijn onderbewuste lichaam waarin 
de seksmaniak huist. Deze seks-
maniak is een bewustzijn dat zich 
uiterst onvervuld voelt, leeg, met 
veel behoeften en begeerten. Freud 
neemt veel dingen waar die hij met 
zijn denken toeschrijft aan de onbe-
wuste en onderbewuste gedragingen 
van mensen. Hij denkt dat hij diep 
graaft, maar hij is alleen maar aan 
het pionieren op het niveau van het 
onderbewuste vitaal-fysiek materi-
ele lichaam. Dat wat hij psychisch 
noemt heeft niets met de psyche te 
maken. Het zijn onderbewuste roer-
selen van de seksmaniak, die zich 
daar bevinden en waar hij zich heel 
erg mee verbonden voelt.
De psychoanalyse wordt ook wel 
dieptepsychologie genoemd en 
pretendeert de oorzaken van het 
menselijk functioneren en gedrag te 
kennen. Dit, omdat het verborgen 
instincten en mechanismen van 
waaruit een mens leeft in beeld 
heeft gebracht en hoe dat zich in 
het gedrag op een gecamoufleerde 
manier toont.
Het feit dat Freud deze mechanis-
men in beeld heeft gebracht kan 
zeker worden gezien als de belang-
rijkste verdienste van de psychoana-
lyse. Freud meent echter met zijn 
theorie het ‘gehele plaatje’ in beeld 
te hebben en daar loopt zijn theorie 
dan ook precies spaak. Hij vliegt als 
het ware de bocht uit, maar is ervan 
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overtuigd dat alleen hij nog steeds 
op de juiste weg zit. Dit is de groot-
heidswaan waarin hij leeft en waar-
mee hij zijn gezin ook tiranniseert. 
Toch blijkt Freud een gepassioneerd 
onderzoeker, die wel iets durft. Hij 
heeft veel vrienden verloren door 
altijd maar alle stoornissen te ver-
binden aan seksuele frustraties. Hij 
is overtuigd van zijn gelijk, en dat 
heeft hem nogal wat moeilijkhe-
den bezorgd, ook in relatie tot zijn 
vrouw, en haar zuster Minna, die 
zijn vertrouwelinge is. Hij bepaalt 
wel hoe zijn gezin moet leven, en 
daarin laat hij zich zowel als een 
dictator en als een droomman zien 
in zijn illusies. Deze euforie, waar-
onder ook het nemen van cocaïne, 
heeft hij nodig om op de been te 
blijven. Het behoort typisch bij 
de macht en het dictatorschap dat 
hij uitoefent in zijn vak en in zijn 
gezin. Ook al is hij zich bewust dat 
een mens maar een nietig wezen is 
in het geheel van de overweldigende 
natuur, hij is zeker niet nietig. Hij 
beschouwt zichzelf als toonaange-
vend, als God, ondanks zijn atheïs-
tische instelling.
Freud heeft ongetwijfeld iets op-
gemerkt van de obsessie voor seks 
in mensen, net zoals bij hemzelf. 
De kille relatie die hij met zijn 
kinderen had, die hem nauwelijks 
fysiek mochten benaderen, geeft de 
indruk dat hij zelf weinig raad wist 
met zijn sterk aanwezige seksualiteit 
noch met zijn gevoelsleven. Ook 
zijn verslaving aan roken en experi-
menten met cocaïne 

duiden op de heftige werking van 
begeertekrachten in zijn lichaam. 
De cocaïne geeft hem het genot 
dat zijn depressies wat verzacht. 
Dit wijst op nog een illusie waar 
Freud in leeft, de bewustzijnsil-
lusie, waarin wordt gezocht naar 
het hogere, dat niet te vinden is in 
een leven dat zich afspeelt in een 
onderbewust sekslichaam. Hij is 
ook niet voor niets getroffen door 
keelkanker. Zijn expressieve lichaam 
kan de spanningen die hij heeft 
niet meer verwerken en begint zijn 
afweermechanismen in te zetten, 

zoals de rationalisering van zijn 
seksuele behoeften. Hij is bang dat 
als hij zijn kinderen aanraakt, hij zal 
vervallen in seksuele verhoudingen 
met hen. Freud is en blijft onderhe-
vig aan zijn onbewuste Es, dat hij 
wel in het gareel probeert te houden 
met zijn Ich, maar zijn keel vertelt 
dat hij niet doorziet wat er gebeurt 
en alleen zijn denken voorop stelt.
Hij was een gepassioneerd man met 
een onderzoekende geest, maar ook 
een in wezen angstig, afhankelijk en 
eenzaam mens, regelmatig gekweld 

door negatieve energieën welke 
zich uitten in tiranniek gedrag naar 
zijn omgeving en in vele depressies. 
Zijn vrouw Martha was dan ook 
van levensbelang voor hem om zich 
staande te houden in een voor hem 
bedreigende en pijnlijke wereld, 
waar niets was zoals het voor hem 
behoorde te zijn.



de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 3, juli 2014

46

De Astrantia major is een gemakkelijke plant die veel licht vraagt maar wat schaduw gedu-
rende de dag. Hij staat niet graag op plaatsen waar boomwortels zijn, die zuigen al het 

vocht weg wat hij zelf zo graag wil gebruiken voor zijn groei en bloei. Nederlandse namen zijn 
groot sterrenscherm of Zeeuws knoopje. Het verhaal gaat dat Zeeuwse boerinnen knopen op hun 
dracht hadden, die erg lijken op de Astrantia. Vandaar de naamgeving. 
De Latijnse naam komt van het woord astrum wat ster betekent en major betekent groter. 

De plant behoort tot de familie van de Apiaceae, de schermbloemenfamilie, ook wel 
Umbelliferae genoemd. Dit is een afgeleid woord van het Latijnse umbra, schaduw, het 

Engelse woord ‘umbrella’ paraplu, stamt daarvan af. Zijn scherm lijkt echter helemaal niet op een 
paraplu. De bloem bestaat uit heel veel kleine stervormige bloempjes die uit het centrum komen 
met daar omheen de groenwitte schutbladen met roze tinten. De naam groot sterrenscherm is dan 
ook wel heel passend. In het Engels wordt hij ook wel ‘speldenkussen’ genoemd. De middelste 
bloempjes zijn hermafrodiet, de buitenste zijn mannelijk.
Het is een plant die thuishoort in Midden- en Oost-Europa. Hij is al bekend sinds de 16e eeuw 
en wordt pas honderd jaar later naar de Verenigde Staten uitgevoerd.

Astrantia major
Groot sterrenscherm
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Na de bevruchting van de bloempjes is hun taak volbracht en staat het zaad trillend in de lucht-
stromingen op het steeltje. Het schutblad droogt uit en wordt als papier, dat tot laat in het jaar de 
bloemstelen siert en ruist in de wind. Het is een zeer delicate bloem die ook met het herfstblad de 
tuin lang opfleurt met vele kleurschakeringen. De bloem zaait zich heel gemakkelijk uit.

Het groot sterrenscherm is een zeer bevallige bloem, die als ze in de schaduw staat, oplicht in 
het donker. Het is een bloem van licht, een bloem die herinnert aan het licht dat in de duis-

ternis van het lichaam kan gaan schijnen als er transformatieprocessen plaatsvinden. Haar naam 
herinnert ook aan de sterren, die het symbool zijn van de belofte dat het lila licht gaat komen in 

de duisternis van de wereld. Als dit licht neerdaalt in de elektronen en atomen van het lichaam, 
gaan deze worden tot stralende zonnen die zingen van de geboorte van de nieuwe creatie.
Zo is de Astrantia major een bloem die verhalen vertelt over het licht in al zijn staten van zijn. Het 
is de bloem van de Ene, de bloem van Zijn Zomerpaleis, de eeuwige en tijdelijke woning waar hij 
altijd vertoeft en waar de Astrantia’s bloeien in de eeuwige tijd en de oneindige ruimte. 
Waar de Astrantia’s zijn is er altijd licht, of dat nu verborgen is of zichtbaar, dat doet er niet toe. 
Zij zingen hun eeuwige zang over het licht van Llumenères, de plaats waar het licht is en waar het 
licht vandaan komt.
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Rafaël Santi
Zelfportret uit 1506, olie op paneel, 45 x 33 cm
Palazzo degli Uffizi, Florence

Rafaël Santi
De school van Athene

Tekst: Tanja Soes

Kunst

Rafaël Santi is een beroemd Italiaans 
schilder en architect uit de hoogre-
naissance, een tijdperk waarin weten-

schap en kunst bloeien. Dit gebeurt vooral 
in Italië. In feite is Rome dan het centrum 
van cultuur voor geheel West-Europa. Na 
de donkere Middeleeuwen waarin de kerk 
het leven van de mens bepaalt, komt het 
denken weer op de eerste plaats. Dezelfde 
plaats als in de klassieke oudheid in de tij-
den van Socrates, Plato en Aristoteles. Rafaël 
wordt geboren op 6 april 1483 in Urbino, 
ten oosten van Florence. Hij wordt ook wel 
Rafaëllo Sanzio of Rafaël Santi de Urbino 
genoemd. De hertog van Urbino, Fran-
cesco Maria della Rovere zou later zijn beste 
vriend worden.

Hij is eerst bij zijn vader in de 
leer die schilder is. In 1504 

gaat Rafaël naar Florence. Tussen de 
andere schilders daar valt zijn ou-
derwetse en provinciaalse techniek 
op. Voor hem is dat geen probleem, 
hij is in staat heel snel van anderen 
te leren hoe het anders kan en voegt 
zich naar hun technieken. In 1508 
gaat hij naar Rome, omdat hij hoort 
dat daar heel wat schilderwerk is 
te verrichten in de vertrekken van 
Paus Julius II. Leonardo Da Vinci 
en Michelangelo worden daar zijn 
leermeesters.

Vrouwenportretten

Rafaël geldt als briljant portret-
schilder; vooral vrouwen vindt hij 
geweldig om te schilderen. Hij 
krijgt daar een kick van. Bij het 
schilderen van vrouwen zegt hij: „Ik 
voel honger naar mooie vrouwen als 
ik schilder…” 
De Madonna della Seggiola (de 
Madonna met de stoel), van rond 
1514 is een voorbeeld van zijn 
portretkunst. Vasari schrijft over 
dit portret dat werk van anderen 
zeker genoemd moet worden, maar 
dat de vrouwen van Rafaël echt 

leven. Hij is een levenskunstenaar, 
een man van de wereld, vrolijk en 
charmant en vooral verzot op seks. 
Zonder zijn maîtresse in de buurt 
krijgt hij geen schilderwerk uit 
zijn handen. Dit in tegenstelling 
tot Michelangelo en Da Vinci, de 
eenzame genieën.
Rafaël heeft vele maîtresses. De 
belangrijkste daarvan is Margherita 
Luti die zijn geliefde is gedurende 
zijn tijd aan het pauselijke hof tot 
aan zijn dood. Op schilderijen van 
hem heet zij ‘La Fornarina,’ wat ‘het 
dochtertje van de bakker’ betekent. 
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Madonna della Seggiola
Maria met Christuskind en Johannes 
de Doper
1513 - 1514
Olieverf op paneel, diameter 71 cm
Palazzo Pitti, Florence

Ook beeldt hij haar af als ‘la donna 
velata’, de vrouw met de sluier. Zij 
heeft vaak een parel in het haar, die 
herinnert aan de betekenis van haar 
naam. Zij staat op vele schilderijen 
afgebeeld als de madonna met het 
kind Jezus. Flaubert schrijft over 
haar: ‘Ze is een heel mooie vrouw, 
dat is alles wat nodig is over haar te 
weten.’
Rafaël is ook verloofd geweest 
met de nicht van kardinaal 
Medici Bibbiena, Maria 
Bibbiena. Dit doet Rafaël 
echter alleen om de kardi-
naal een genoegen te doen. 
Het huwelijk wordt jaren-
lang steeds uitgesteld tot de 
dood van Maria Bibbiena 
een einde maakt aan de 
opgedrongen trouwplannen. 
Intussen vermaakt hij zich met 
andere vrouwen.
Rafaël wordt in 1514 verzocht 
om bouwmeester van de nieuwe 
Sint Pieter te worden. Zijn vriend 
Bramante, de architect, is daar 
al jaren werkzaam als ontwerper. 
Rafaël is een tijdje zijn helper, maar 
neemt al gauw de leiding over. 
Rafaël maakt veel meer furore en 
Bramante raakt daardoor op de ach-
tergrond. Op de muurschildering 
van de School van Athene is te zien 
dat zich tussen de booggewelven 
een koepel verheft. Waarschijnlijk is 
dit het eerste ontwerp dat Bramante 
maakte voor de Sint Pietersbasiliek 
waar Rafaël bij betrokken was.

Renaissance

De renaissance is een periode 
waarin het menselijke kunnen 
en denken een nieuwe impuls 
krijgt. Is na de school van Milete 
en de filosofen Socrates, Plato en 
Aristoteles het denken door de 

kerk weer wat naar de achtergrond 
verdrongen, nu gaan kunstenaars 
zich weer helemaal richten op de 
kunst en de verhoudingen van de 
klassieke oudheid. De uitvinding 
van de boekdrukkunst maakt het 
mogelijk dat ideeën en gedachten 

nog gemakkelijker kunnen wor-
den verspreid dan in de oudheid. 
Kunstenaars mogen nu ook hun 
werk signeren, zij zijn niet langer 
dienaars van God, maar schilderen 
zelf. Michelangelo, Leonardo Da 
Vinci en ook de Sint-Pietersbasiliek 
zijn voorbeelden van de bloei van 
de kunst in die periode.
Rafaël is een schilder uit de hoogre-
naissance die voornamelijk in Italië 
hoogtij viert rond 1498 tot 1520. 
Al heel snel geldt hij in het Vaticaan 
op Michelangelo na, als de belang-
rijkste kunstenaar. Hij zal er de 
rest van zijn korte maar uitbundige 
leven blijven.

De belangrijkste verandering in de 
manier van schilderen is het ge-
bruik van perspectief en een realis-
tische weergave. Daarnaast wordt 
het contrapost toegepast. Dit houdt 
in, dat de figuren niet meer recht 
op beide benen staan, maar op één 
standbeen waarop het gewicht rust.
Raphael heeft heel veel gevoel 
voor symmetrie en geometrische 

figuren. Dat is te merken aan 
zijn muurschildering van de 

‘School van Athene.’ Hij 
plaatst zijn figuren in drie-
hoeken of cirkels met sym-
metrische lijnen. Hij stemt 
alle kleuren op elkaar af, 
zodat er een soort homo-

geen beeld ontstaat met 
weinig contrasten, terwijl het 

beeld dat de toeschouwer ziet 
toch levendig blijft door veel ac-

tie. Rafaël schildert met veel gevoel 
voor zachtheid en schoonheid van 
lichamen. Ook de interactie tus-
sen de figuren wordt daardoor heel 
sterk benadrukt.
Van Leonardo Da Vinci leert hij 
hoe de sterke contrasten tussen licht 
en donker, chiaroscuro genaamd, 
worden geschilderd. Maar ook het 
gebruik van extreem fijne, heel 
zachte schaduwen om vormen neer 
te zetten, zijn sfumato, heeft hij van 
hem geleerd. Leonardo kan echter 
niet tippen aan de manier waarop 
Rafaël de gezichten van mensen 
schildert. Ze hebben ronde, zachte 
gezichten die gewone, menselijke 
emoties laten zien. Dat leidt tot een  
verfijnde en serene volmaaktheid 
van de figuren. Zo wordt duidelijk 
dat bij hem een verhevigd seksueel 
gevoel tijdens zijn schilderwerk 
leidt tot mooie composities en 
vrouwenportretten die mensen 
aanspreken. Hij is een schilder met 
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School van Athene - Rafaël Santi

Het Apostolisch paleis van Vaticaanstad, onderdeel van de Vati-
caanse musea, omvat onder andere de zogenoemde Stanze di 
Raffaello (kamers van Rafaël). Een van die kamers is de Stanza 
della segnatura. Deze kamer wordt door paus Julius II gebruikt 
als bibliotheek en studeerkamer. Op de vier wanden zijn de vier 
geestvermogens van de humanistische geleerdheid uitgebeeld: 
theologie, filosofie, poëzie en muziek, rechtspraak. ‘De School 
van Athene’ staat op de filosofiewand.
Naast de ‘School van Athene’ zijn er nog drie fresco’s in deze 
kamer op de drie overige muren aanwezig namelijk ‘Dispuut 
van het Heilig Sacrament’, ‘Parnassus’ en ‘Kardinale deugden’. 

De afmetingen van de fresco zijn 500 bij 770 centimeter en 
deze is geschilderd tussen 1509 en 1510 na het Dispuut van het 
Heilige Sacrament op de tegenoverliggende muur.

Rafaël weet de ruimte te vullen met mensen die in heel rijk 
gevarieerde posen staan, met vele soorten gebaren en uitdruk-
kingen. Hij heeft ze zo in de ruimte gezet, dat het oog van 
de toeschouwer als vanzelf van de ene naar de ander groep 
wordt geleid en uiteindelijk naar de centrale figuren van Plato 
en Aristoteles. Alles is omgeven met pilaren en ronde gewel-
ven gebaseerd op Bramante’s ontwerp voor de Sint-Pieter in 
Rome. De muurschildering straalt een majesteitelijke kalmte, 
helderheid, verfijning en evenwicht uit, alles wat hoort bij een 
bestaan wat doortrokken is van het hogere, dat de oerdriften 
moet verbergen. Door deze variatie en dynamiek is de compo-
sitie niet stijf of saai. De imposante architectonische omgeving 
ondersteunt de grootsheid van wat in dit sublieme paleis van 
menselijke kennis en wijsheid plaatsvindt.
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een seksmaniak in zijn vlees die 
zorgt voor zachtheid, fijnzinnig-
heid, kostbaarheid en maagdelijke 
sereniteit die hun uitstraling heb-
ben in zijn werk. Rafaël leeft in een 
bewustzijnsillusie, een van de vele 
illusies van de mensheid. Levend 
in zo’n illusie kan hij niet werken 
zonder een vrouw bij zich te heb-
ben, waarmee hij weer inspiratie 
kan opdoen tijdens het samenzijn. 
Om daarna weer vol vuur verder te 
schilderen. 

Fresco’s schilderen

De ‘School van Athene’ is in fres-
cotechniek gemaakt. De verf wordt 
meestal direct op het nog natte 
pleisterwerk van de muur gezet. 
Dit moet goed worden voorbereid, 
fouten zijn altijd te zien en kunnen 
bijna niet worden verdoezeld. Er 
wordt eerst een voorontwerp van 
de tekening op karton gemaakt. 
Dan wordt deze tekening met 
houtskoollijnen op de droge muur 
gezet. Daarna wordt de laatste laag 
bepleistering in kalk aangebracht 
op de muur. Deze is zo dun, dat de 
lijnen er nog net doorheen kunnen 
worden gezien. Terwijl de muur nog 
nat is van het pleisteren, wordt de 
tekening op de muur geschilderd. 
De kleuren worden op die manier 
in het pleister opgenomen, wat 
de kleur langer intact houdt. Dit 
geeft een heel fraai effect. Bij deze 
techniek moet wel vlug worden 
gewerkt, omdat de pleisterlaag vrij 
snel droogt, de laatste laag is nogal 
dun. Fresco betekent dan ook ‘vers’.
Op het karton dat is gemaakt 
voor de ‘School van Athene’ staat 
Heraclites niet getekend. Hij is later 
toegevoegd, wat ook is te zien aan 
de oneffenheden in de pleisterstruc-
tuur rondom zijn lichaam.

De ‘School van Athene’

Op het fresco de ‘School van 
Athene’, worden de verheven ide-
alen van de renaissance uitgebeeld 
in de Academie zoals deze inder-
tijd door Plato werd opgericht in 
Athene. Grote filosofen, dichters 
en wetenschappers uit het oude 
Griekenland vertolken wijsheid, 
schoonheid, wiskunde en andere 
wetenschappen. Zij zijn docerend, 
denkend, lerend en discussiërend 
geportretteerd wat een levendig 
beeld geeft van de activiteiten. De 
muurschildering is in groots per-
spectief geschilderd, de filosofen 
zijn in een tempel of paleis, waarin 
allerlei architectonische facetten 
zichtbaar zijn die typerend zijn voor 
de tijd. Er zijn ronde bogen die aan 
de romaanse stijl doen denken. In 
die ronde bogen is een cassettepla-
fond aangebracht om het gewicht 
van het plafond minder zwaar te 
maken. De cassettes zijn zeshoekige 
en vaak ook ruitvormige, dieper 
gemaakte vormen in het plafond. 
Dat is heel duidelijk te zien in het 
plafond midden in het schilderij. Er 
is een boog met Griekse meanders, 
nissen met beelden, medaillons en 
een koepel die lijkt op die van de 
Sint-Pieter.

In het centrum van het schilderij 
zijn Plato en zijn leerling Aristoteles 
te zien. Plato loopt links gezien van-
uit de blik van de toeschouwer, met 
de Timaeus in de hand en met zijn 
aanhangers naast zich. Aristoteles 
draagt de Ethica Nicomachea, met 
zijn aanhangers van de peripateti-
sche school rechts naast zich.
De personen links van de middenas 
zijn in evenwicht met de personen 
rechts van de middenas. Maar er 
zijn ook verticale en horizontale be-
lijningen die de dimensies nog ster-
ker benadrukken. Alles bij elkaar 
vormt het schilderij een harmonie 
in zichzelf vol ritme en prachtige, 
heldere kleuren. 

Aan de twee centrale figuren van 
Plato en Aristoteles is heel wat te 
zien. Zij beelden de relatie tussen 
mens, hemel en aarde uit. Plato 
heft zijn vinger op en Aristoteles 
strekt zijn arm naar voren. De 
driehoek die er wordt gevormd 
door de armen en handen van die 
twee, verwijst naar de stelling van 
Pythagoras. De armen en vingers 
geven dynamiek en ritme aan het 
schilderij. Maar deze driehoek is 
tevens het symbool voor de verbin-
ding van mens, filosoof en God, 
terwijl zij ieder toch hun eigen 
plaats kennen in de hiërarchie van 
de dingen. De wetenschappers 
stellen zich niet op de plaats van 
God, zij bewegen zich in het aardse 
domein en kunnen met het denken 
opstijgen naar de hogere regionen 
van het mentaal, daar waar God ze-
telt. Zoals in de School van Athene 
het denken de belangrijkste plaats 
inneemt in de wetenschap, is dit in 
de muurschildering ook het geval. 
Rafaël heeft er op een ingenieuze 
wijze en vol elegantie een schilderij 

Michelangelo als Herakleitos
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van gemaakt dat de beweging en 
het vuur van de passie voor denken 
en wetenschap verbeeldt. Hij heeft 
alles wat hij heeft bedacht over de 
idealen van zijn tijd in het schilderij 
neergelegd. Hij bezingt de triomf 
van het menselijke denken, dat na 
de tijd van de Middeleeuwen met 
de religie in het middelpunt, weer 
op de eerste plaats komt te staan.

Plato en Aristoteles

Plato en Aristoteles zijn in een 
dialoog verwikkeld, een vorm die 
Plato in zijn werken bijna altijd 
hanteert. Het denken is in de eerste 
plaats dialoog, daardoor ontstaan 
de gebaren die de ontwikkeling van 
de geest, via hemel en aarde en vice 
versa, in gang zetten. De vinger van 
Aristoteles wijzend naar de aarde is 
het middelpunt van het geheel. En 
Plato’s naar de hemel wijzende vin-
ger, naar de Ideeënwereld, aanwezig 
in de blauwe hemel die achter het 
paleis nog even te zien is, is ook een 
centraal punt. Dat is de verbintenis 
die kan worden gelegd tussen hemel 
en aarde, mens en God. Daarin is 

de waardigheid van het denken van 
de mens te vinden, waarbij hij in de 
dialoog de harmonie en de interesse 
voor het hogere tot uitdrukking kan 
brengen.

Plato is altijd bezig met het ho-
gere denken, zijn Ideeënleer en 
wijst daarom op de hogere inspi-
ratiebron, het denken dat God is. 
Aristoteles is meer praktisch bezig 
met de wetenschap, hij zoekt het 
meer in de directe omgeving, hoe-
wel hij wel veel kennis heeft van de 
metafysica. Een bekende uitspraak 
van Aristoteles is: ‘De mens is een 
met rede en spraak begiftigd dier’ 
en: ‘Om gelukkig te worden heeft 
een mens voortreffelijke vrienden 
nodig.’ Hij is de eerste filosoof die 
de natuur bestudeert op weten-
schappelijke wijze door planten en 
dieren te onderzoeken. Hij ontdekt 
dat in ieder zaadje de potentie zit 
van de hele plant of boom. Hij wijst 
naar de aarde, dat is het uitgangs-
punt van alle natuurwetenschap. 
Deze twee figuren vormen het niet 
weg te denken middelpunt van het 
gehele tafereel. Aan de kant van 
Plato zijn de meer metafysische 
denkers uitgebeeld en aan de kant 
van Aristoteles exacte denkers en 
natuurwetenschappers.

Aankleding gebouw

Boven is de hemel, beneden is de 
aarde met de opklimmende trappen 
van wijsheid, zij vloeien in elkaar 
over. Alles wordt overdekt door 
drie gewelven die de hemelse drie-
eenheid symboliseren. Alleen door 
rede en dialoog kan inzicht verkre-
gen worden in de verhoudingen die 
er zijn tussen de hemel en de aarde. 
Het goddelijke is in de mens zelf en 
in de wereld.

Stanza della Segnatura
Overzicht van de Stanza della Seg-
natura in het Apostolisch paleis in 
het Vaticaan. De opname met een 
groothoeklens vervormt de ruimte 
wel, want het midden van de fresco 
van de School van Athene is naar 
links opgeschoven en de reliëfs aan 
de onderzijde zijn erg uitgerekt.
Links de wand met de fresco ‘Parnas-
sus’ gewijd aan de literatuur. Apollo 
en zijn muzen hebben op de berg 
Parnassus een ontmoeting met 
diverse schrijvers.
Rechts de fresco ‘School van Athene’.
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De waardige en toch beweeglijke 
menselijke figuren, het imposante 
klassieke interieur, de samenstelling 
van lichtende, heldere kleuren en de 
compositie geven uitdrukking aan 
de grootsheid van het menselijke 
intellect. Het is een en al ritmiek 
van menselijke lichamen en hun 
bewegingen.

Er is een koepel te zien tussen de 
bogen die reikt naar de hemel. Er 
zijn nissen hoog in de muren waar-
in beelden staan. Links is het beeld 
van Apollo, de god van orde, ratio-
nele schoonheid, de beschaving en 
de ontwikkeling. Hij heeft een lier 
in zijn hand. Rechts staat Athene in 
haar wapenuitrusting als Minerva, 
haar Romeinse variant. Zij is de 
godin van wijsheid, vindingrijk-
heid en de menselijke geest. Onder 
de beelden van Apollo en Minerva 
zijn nog symbolen die geweld en 
zinnelijkheid verbeelden, dingen 
waar het verstand ver boven staat. 
Er zijn ook nog twee medaillons net 
onder de koepel te zien. Links een 
lezende man die omhoog wijst, hij 
is het symbool voor Plato. Rechts is 
een vrouw die de wereldbol in haar 
hand heeft, zij wijst naar beneden 
en is het symbool van Aristoteles.
De figuren op het schilderij zijn 
wetenschappers die niet altijd tezelf-
dertijd leefden. Soms zijn zij ook 
niet waarheidsgetrouw uitgebeeld. 
Vaak neemt Rafaël mensen uit zijn 
omgeving die hij dan opvoert als 
wetenschappers uit het verleden.

Overige personages

Op de linker voorgrond zijn per-
sonen te zien die te maken hebben 
met grammatica, aritmetica en 
muziek. Rechtsvoor staan de perso-
nen van geometrie en astronomie. 

Achter hen staan personen die 
retoriek en dialectiek voorstellen. 
Sommigen van hen zien er uit als 
tijdgenoten van Rafaël. Bramante, 
de architect die rechts op de voor-
grond over een lei buigt en een pas-
ser bij zich heeft, stelt Archimedes 
voor.
Leonardo Da Vinci beeldt Plato uit. 
Michelangelo staat voor Heraclitus. 
Hij is de laatste die werd geschil-
derd in 1511. Het is voor Rafaël 
een hommage aan Michelangelo, 
die in de Sixtijnse Kapel net zijn 
fresco’s heeft afgemaakt, waaronder 
zijn ‘God schept Adam’ waar ook 
wijzende vingers zijn geschilderd. 1

In de groep rechts achter Archi-
me des is Rafaël zelf zichtbaar als 
Apelles, de grootste schilder uit de 
oudheid, hofschilder van Alexander 
de Grote. Hij is te zien vooraan net 
achter de pilaar met donkere hoed 
samen met zijn vriend Sodoma, 
de Italiaanse maniëristische 
kunstschilder. Hij heet eigenlijk 
Giovanni Antonio Bazzi. Of het 
is Protogenes, ofwel Timoteo da 
Urbino of Timoteo Viti. Zij ver-
tegenwoordigen samen de schone 
kunsten. Zarathoestra staat ook 
in hun groep met een bol van de 
hemelruimte in zijn hand, hij is 
astroloog. Hij staat naast Ptolemeus 
die een aardbol vasthoudt. Er vlak 
achter staat Plotinus, de filosoof.
Links vooraan zit de wiskundige 
Pythagoras uit Griekenland. Hij 
schrijft natuurlijk zijn formule op 
die als de stelling van Pythagoras 
bekend is: a²+b²=c². Hij is helemaal 
geïnvolveerd in zijn stellingen. 
Pythagoras gelooft dat de wereld 

1  Zie de Gouden Visie jaargang 2 num-
mer 2 ‘De schepping van Adam’

Bramante als Archimedes of Euclides

Rafaël als Apelles, met Sodoma, Za-
rathoestra en Ptolomeus. Daarachter 
de filosoof Plotinus (in het rood).
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helemaal werkt volgens wiskundige 
wetten, deze zijn verbonden met de 
ideeën van muzikale en kosmische 
harmonieën die goddelijk zijn.
Achter hem zit Anaximandros, een 
natuurfilosoof uit de school van 
Milete die een eerste soort evolu-
tietheorie ontwikkelt. Hij kijkt wat 
Pythagoras opschrijft. Dat doet ook  
Averroes (Ibn Rushd, een universeel 
geleerde uit Marokko) in groen.
Daar net achter zit Zeno met 
Epikouros bij de korte pilaar.
Hypatia in witte kleding, en 
Parmenides in goudgeel.

Links van Plato staat Socrates, die 
vier vingers omhoog houdt. Deze 
verwijzen, evenals de vier traptreden 
naar de vier stadia die een mens 
moet doorlopen om een filosoof 
te kunnen zijn: geometrie, astro-
nomie, aritmetica en stereometrie. 
Bij hem staat Xenophon, historicus 
en biograaf. In die groep staan 
ook Alexander de Grote in wapen-
rusting en Anthistenes in bruine 
kleding. 

In het midden vooraan op de twee-
de trede zit Diogenes van Sinope, 
hij woont hier niet in een ton.

Levenseinde

Rafaël sterft op 6 april 1520 in het-
zelfde dorpje als waar hij is geboren, 
Urbino bij Rome. Naar verluidt 
is hij gestorven aan syfilis, omdat 
hij met iedereen seks had. Volgens 
recente bronnen is Rafaël toch in 
het geheim getrouwd geweest met 
Margharita Luti.
Rafaël’s grafschrift luidt: ‘Hier 
ligt Rafaël. De natuur vreesde bij 
zijn leven door hem overtroffen te 
worden en bij zijn dood met hem 
te sterven’. Het is een wat vreemde 

Socrates met Alexander de Grote 
(met helm), daarnaast Anthiste-
nes met Xenophon en wijzend 
Aeschines.

Pythagoras met achter hem Anaxi-
mandros en Averroes (in het groen). 
Naast hem met het bord is Anaxa-
goras

Zeno (links) en Epikouros (in het 
blauw)

Hypatia en Parmenides

Diogenes
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spreuk, maar er is wel aan te zien 
welk een belangrijke plaats Rafaël 
inneemt in de kunstkringen van die 
tijd.

Men zegt dat Margherita Luti na 
zijn dood, op 18 agustus 1520, 
vlucht naar een klooster, Sant 
Apollonia in Rome, omdat ze 
uitgestoten wordt uit de maatschap-
pij vanwege haar verhouding met 
Rafaël. Ze wordt achtervolgd door 
vijanden in het Vaticaan, die haar 
als hoer betitelen. De datum van 
haar intrede is gevonden in het in-
trederegister van datzelfde klooster.

Zij en Rafaël zijn allebei bezeten 
door seks, zoals het in de illusie 
waarin de mensheid leeft, ook is ge-
bleken. Dit wordt verbloemd door 
schoonheid, verfijning, kunstzinnig-
heid en ogenschijnlijke harmonie, 
die verkregen wordt door wiskun-
dige figuren en symboliek van een 
goddelijk denken. Het heeft Rafaël 
wel aangezet tot het schilderen van 
heel mooie schilderstukken die tot 
nog toe nog steeds worden bekeken 
en bewonderd. Toch is het moeilijk 
om zo te leven, een leven waarin 
veel in het geheim moet gebeuren 
omdat seks niet mag en als verder-
felijk wordt gezien. Zij weten niet 
dat seks geen liefde is, maar een 
drift voor de voortplanting, meer 
niet. Dat Rafaël en ook Margherita 
dat voor liefde aanzagen, is eigen 
aan de geest van die tijd. Rafaël 
sekste veel tijdens zijn werk, het is 
een stimulans voor hem. Hij neemt 
Margharita dan ook overal mee naar 
toe, ook al moet hij haar stiekem 
binnensmokkelen. Met het resultaat 
dat nu te zien is op vele plaatsen in 
de wereld.

Een lilaïsch aspect

Rafaël beeldt in zijn muurschilde-
ring het denken uit, dat centraal 
staat in de renaissance. Het men-
taal van de mensheid moet nog 
helemaal worden ontwikkeld, dat 
hoort bij het evolutieproces. Wat 
niet bij het evolutieproces hoort is, 
dat het denken als goddelijk en al-
leenzaligmakend wordt beschouwd. 
De psyche komt er nu helemaal 
niet meer aan te pas. De mensheid 
komt dus naarmate de tijden vor-
deren steeds verder af te staan van 
de lijn die voorgeschreven is in de 
evolutie. Het menselijke denken 
gaat zijn eigen gang en heden ten 
dage blijkt wat voor gevolgen dat 
heeft. Het denken kan niet meer 
verder, het zit aan zijn plafond, het 
is overbelast met dingen die het 
eigenlijk niet kan. Het merendeel 
van de wetenschappen zit aan het 
plafond van het denken. Einstein 
vermoedde al dat er nog iets anders 
zou moeten zijn, en er zijn meer 
wetenschappers die gaan zoeken of 
er andere mogelijkheden zijn. Maar 
het blijft moeilijk, want zolang de 
psyche, instrument tot ware ken-
nis, niet wordt ingeschakeld, zal 
het lastig blijven. Er zal een barrière 
blijven waar iedere wetenschapper 
tegenaan zal botsen. Het leuke van 
de schildering is vooral het enthou-
siasme van de wetenschappers die 
in een levendige dialoog met elkaar 
zijn en daardoor verder komen in 
hun denkwijze. Dat is onderzoek 
doen, dat is geïnteresseerd zijn in 
wat de ander heeft ontdekt. Die 
sfeer ademt het hele schilderij en 
tezamen met de zwierigheid van 
de figuren en de kleuren is het een 
genoegen om het telkens weer te 
bekijken en steeds nieuwe details te 
ontdekken.

La donna velata
1516, 82 x 61 cm
Galleria Palatina, Florence,



de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 3, juli 2014

5656

Het nieuwe werken
door François Deconinck

Kantoorruimte is duur, dat 
begrijp ik. Huur, verwarming, 

elektriciteit, onderhoud, beveili-
ging, schoonmaak, het kost allemaal 
handenvol geld. Mijn werkplek is 
helemaal duur in de uren waarin ik 
lesgeef, besprekingen heb, stagiairs 
bezoek of anderszins niet achter 
mijn bureau zit. Voor een manager 
die op de kleintjes let, zal het een 
gruwel zijn om door de gangen te 
lopen waaraan de kamers van de 
medewerkers liggen. Overal waar 
hij afgesloten deuren ziet, ziet hij 
verspilling.

‘Dat moet anders,’ zal hij hebben 
gedacht. Een verhuizing naar een 
ander gebouw grijpt hij aan om het 
benodigde aantal vierkante meters 
kantoorruimte fors in te krimpen. 
Voor de staf van het instituut - ne-
gentig medewerkers - zijn geen 
kamers meer voorzien. Ze mogen 
allemaal werken op één zaal, waar 
45 werkplekken zijn ingericht. De 
veronderstelling is dat nooit ieder-
een tegelijk aan een bureau werkt. 
Negentig mensen zitten er inder-
daad nooit, maar vijftig wel. Ik zie 
dan collega’s met een laptop op de 
schoot op de trap zitten. Een opti-
mist heb ik het woord ‘kantoortuin’ 
in de mond horen nemen, maar 
planten zijn er in de zaal niet te 
bekennen, net zomin als in de rest 
van het gebouw.

De akoestiek daarentegen is ge-
weldig. Werkelijk alles hoor ik, 
van vrolijke gesprekken bij het 

koffiezetapparaat in de ene hoek 
van de zaal tot een serieus gesprek 
over een vader die kanker heeft 
aan de andere kant van de zaal. 
Lief en leed worden ongewild mijn 
deel. Ondertussen begroeten col-
lega’s elkaar hartelijk, op een halve 
meter afstand van het bureau waar 
ik tijdelijk domicilie heb gekozen. 
Ze doen alsof ze nog elkaars ka-
mergenoten zijn, zoals in het oude 
gebouw, waar ze met niemand 
anders rekening hoefden te houden. 
Flarden van opera, jazz en ruige 
rock schallen door de ruimte, als 
belgeluiden van evenzovele mobiele 
telefoons. Vaste telefoons zijn afge-
schaft, omdat niemand meer op een 
vaste plek zit.

Ik ga er prat op dat ik me goed kan 
concentreren, maar deze kakofonie 
van geluiden is mij te machtig. 
Werken wordt afzien, de irritaties 
nemen toe, de arbeidsproductiviteit 
daalt zienderogen. Ik verzet minder 
werk dan voorheen en keer aan het 
eind van de dag veel vermoeider 
huiswaarts dan voorheen.

Het onzalige besluit van de directie 
om over te stappen op flexwerken 
kan niet worden teruggedraaid. 
In het nieuwe gebouw is eenvou-
digweg geen ruimte beschikbaar 
voor een andere indeling. In een 
teamvergadering spreekt een collega 
wijze woorden: „De wereld staat 
op zijn kop, de waanzin regeert.” 
Enkele andere collega’s zitten zacht-
jes te huilen wanneer de arbeids-

omstandigheden ter sprake komen. 
Ze zijn gefrustreerd en bijkans 
wanhopig van de situatie. Ze verzet-
ten zich tegen wat er is en vinden 
het onrechtvaardig wat er gebeurt. 
Gelukkig studeer ik lilaca en weet 
ik dat het geen zin heeft om me te 
verzetten. Ik laat me niet langzaam 
gek maken in een door werkgever 
en collega’s verzorgd pandemonium.

Waar liggen de mogelijkheden? 
Wanneer ik na de teamvergadering 
weer een plekje heb bemachtigd 
op de zaal, komen er alternatieven 
naar voren. Ik ga gewoon in stilte 
op zoek naar een andere werkgever. 
In een kleinschaliger omgeving zal 
ik beter tot mijn recht komen. Ik 
schrijf e-postberichten en vergeet 
de tijd en de geluiden. Wanneer het 
19:00 uur is geworden, is het stil 
geworden in de zaal. In mijn eentje 
kijk ik naar buiten, op de twaalfde 
verdieping van het kantoorgebouw. 
De avondlucht kleurt vijftig tinten 
abrikoos. Ik zit helemaal op de kla-
vers.
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Tekst: Sarah Delateren

Erik Verlinde is een Nederlands fysicus en snaar-
theoreticus. Hij baart nogal wat opzien met 
zijn ideeën over een vernieuwende theorie 
van de zwaartekracht, die hij in 2009 po-
neert. Iedereen is stomverbaasd over wat 
hij vertelt. Edward Witten, prominent 
snaartheoreticus bij uitstek, merkt na zijn 
uitleg op dat hij in de war is. Zijn hoofd kan 
het niet bevatten wat er wordt gezegd. Het is 
zo anders dan hij is gewend, dat hij even alles 
weer op een rijtje moet gaan zetten. Want als wat 
Erik Verlinde zegt zo zou blijken te zijn, wankelt 
zijn M-theorie van de snaren stevig en ook de oerknal 
zal niet meer knallen. Een vindingrijk en ambitieus 
man gaat zijn eigen weg.

Een intelligente tweeling
Erik Peter Verlinde wordt op 21 januari 1962 in 
Woudenberg geboren tezamen met zijn eeneiige twee-
lingbroer, Herman Louis Verlinde. Beiden zijn fysici 
en snaartheoretici en hebben een eminente staat van 
dienst. Herman is op dit moment hoogleraar theoreti-
sche fysica aan de Princeton University in de Verenigde 
Staten.
Erik behaalt in 1980 zijn diploma gymnasium en 
tot 1985 studeert hij aan de Universiteit van Utrecht 
theoretische fysica. Hij doet promotieonderzoek 
bij de onderzoeksgroep van Bernard de Wit en 
Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft. In 1988 promo-
veert hij, evenals zijn broer Herman, bij prof. dr. G. ’t 
Hooft, ook aan de Universiteit van Utrecht.

Zijn doctoraalstudie handelt over ‘Conformal Field 
Theory Applied to Strings’ en deze studie bevat onder 
andere de Verlinde Algebra en de Verlinde Formule.
In oktober 1988 tot december 1989 gaat hij in 
Princeton, het mekka van de wetenschap, onderzoek 
doen bij het Institute for Advanced Study. Daarna blijft 

Eric Verlinde
Een snaartheoreticus 
en zijn filosofie over de zwaartekracht
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hij nog tot mei 1993 als hoogleraar en werkt veel met 
Edward Witten, de beroemdste Amerikaanse ken-
ner van de snaartheorie. Hij werkt ook een tijdje bij 
de Theory Division in CERN, Zwitserland. In 1996 
wordt hij hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, 
daarna in 2003 in Amsterdam. Bij deze laatste univer-
siteit werkt hij nog steeds als hoogleraar Theoretische 
Fysica, waar hij met Jan de Boer en Robbert Dijkgraaf 
een snaartheoriegroepje leidt tot juni 2012. Dan gaat 
Dijkgraaf weg om naar het Institute for Advanced 
Study in Princeton te vertrekken en het groepje gaat 
verder zonder hem.
Erik Verlinde richt zich in Amsterdam vooral op de 
snaartheorie en alles wat daar omheen hangt. Zijn 
interesse gaat in het bijzonder uit naar zwarte gaten, 
kosmologie en zwaartekracht.
Hij schrijft vanuit de snaartheorie over het vroege 
heelal en maakt een kwantumbeschrijving van bepaalde 
zwarte gaten. Hij heeft een speciale kijk op de zwaarte-
kracht in de fysica en publiceert zijn inzichten in 2010 
in een artikel ‘On the Origin of Gravity’. Hij wijst 
daarin op het feit dat de zwaartekracht waar alle fysici 
zo mee doende zijn, volgens hem geen fundamentele 
kracht kan zijn.

Een jong talent
Als jonge promovendus wordt hij al wereldberoemd 
met de Verlinde-formule. Het is een formule die door 
praktisch alle wis- en natuurkundigen die zich bezig-
houden met de veldentheorie bij hun berekeningen 
wordt gebruikt. Samen met zijn tweelingbroer Herman, 
Edward Witten en Robbert Dijkgraaf stelt Verlinde 
de Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde vergelijkingen 
op. In 2000 ontwikkelt Verlinde de Cardy-Verlinde-
formule die de entropie van zwarte gaten aangeeft in 
een de Sitter-ruimte, een ruimte die een horizon heeft 
die erg veel overeenkomst vertoont met een zwart gat. 
En nu komt hij weer met een nieuwe zwaartekrachtthe-
orie aan. Het kan niet op.
Indien deze nieuwe theorie over zijn ideeën over zwaar-
tekracht en de oerknal sluitend zou worden, heeft dat 
hele grote gevolgen voor het totale beeld dat fysici zich 
hebben gevormd over het universum en het ontstaan 
daarvan. Verlinde beweert als klap op de vuurpijl dat de 
oerknaltheorie heel onlogisch is. Uit niets kan niet iets 
ontstaan, is zijn devies. Volgens zijn inzicht gaat het om 

Er kan bijna niet over Erik Verlinde worden ge-
sproken of het gaat ook over zijn broer Herman 
Louis Verlinde, wat niet vreemd is bij tweelingen. 
Hij doet ook de gymnasiumopleiding zoals het 
tweelingbroers betaamt. Ook hij promoveert in 
1988 aan de Universiteit van Utrecht bij prof. dr. 
Gerard ‘t Hooft met ‘The path integral formulation 
of supersymmetric string theory’. In 1995 wordt hij 
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam waar 
hij professor wordt. In 1998 wordt hij hoogleraar 
aan de Princeton University in de Verenigde Staten. 
Hij specialiseert zich eveneens in snaartheorie en 
kwantumveldentheorie. Met zijn broer en Robbert 
Dijkgraaf ontwikkelt hij de Matrix String Theory. Hij 
helpt mee de Strings ‘97 conferentie in Amsterdam 
te organiseren. Hij is samen met Robbert Dijkgraaf 
oprichter van de Snaar Theorie Groep aan de 
Universiteit van Amsterdam. In 1998 keert hij terug 
naar Princeton als professor in de natuurkunde.
Zijn meest recente onderzoekingen richten zich op 
de kwantumtheorie van de waarnemingshorizonnen 
van zwarte gaten en de samenhang met de kwantum 
informatie theorie en de verstrengeling daarmee.
Hij heeft evenals Erik verschillende onderscheidin-
gen gekregen, waaronder een van de Nederlandse 
Organisatie voor Fundamenteel Onderzoek.
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het probleem van het energiebehoud. Dit zou komen 
doordat het heelal een constante energiedichtheid heeft 
en er steeds meer energie aan wordt toegevoegd, zonder 
dat fysici kunnen motiveren waar deze vandaan komt. 
Hij ziet het als een manier waarop vormen van energie 
in elkaar overgaan.
Hij is tevens programmaleider bij het Fundamenteel 
Onderzoek van de Materie, een programma over ‘A 
string theoretic approach to cosmology and quantum 
matter’, waarbij onderzoekers allerlei onbekende vraag-
stukken tot een oplossing willen brengen, waaronder 
natuurlijk ook die van de donkere energie en de don-
kere materie.

Newton, Einstein en Erik Verlinde
Newton is de eerste die de zwaartekracht beschrijft met 
een algemene wet. Einstein relateert zwaartekracht aan 
de kromming van ruimte en tijd. Dat moet ook gaan 
kloppen met de kwantummechanica en dat leidt tot 
zijn theorie van de kwantumgravitatie. Einstein heeft 
dit nooit kunnen beschrijven.
Erik Verlinde is op een heel andere manier over zwaar-
tekracht gaan nadenken. Hij hoopt met de snaartheorie 
een onderliggende beschrijving van de zwaartekracht 
te vinden, zoals ooit op basis van atomen een onderlig-
gende beschrijving van het gedrag van gassen is gevon-
den. De wetten van Newton en Einstein geven slechts 
een globale beschrijving en niet een beschrijving waarin 
informatie en energie een grote rol spelen in plaats van 
materie en krachten. De moeilijkheid daarbij blijft 
altijd de zwaartekracht, waarvan de fysici niet weten 
wat het is.
Het schijnt dat Newton ook al niet erg gelukkig is 
geweest met de mening dat massa’s elkaar aantrekken 
door zwaartekracht zelfs als er niets tussenin zit. Als er 
twee massa’s zijn in een lege ruimte, zou er eigenlijk 
niets moeten gebeuren, maar toch trekken ze elkaar aan. 
Newton zelf vindt dat vreemd, en wil graag een duide-
lijker uitleg van het verschijnsel. Verlinde zegt nu, dat 
Newton’s wetten wel geschikt zijn voor appels en plane-
ten, maar niet voor kleine deeltjes. Dat is te zien bij gas-
moleculen, die hebben zelf geen druk, maar een vat vol 
gasmoleculen wel. De druk is een tevoorschijn komend 
verschijnsel van de vele bewegende gasmoleculen, het is 
geen eigenschap die ze zelf hebben. Verlinde noemt dat 

emergentie, het tevoorschijn komen van een energie of 
kracht als er twee massa’s zijn in een lege ruimte.
Wat Erik Verlinde nu postuleert is dat de kromming 
van ruimte en tijd en dus zwaartekracht, niet meer is 
dan de consequentie van verschillen in de dichtheid van 
een microscopische realiteit die voorhanden is in het 
systeem. Het centrale idee is dat in een theorie waarin 
ruimtetijd is gegeven, inertie en beweging beiden zijn 
gebaseerd op verschillen in de informatie-inhouden.
Zijn uiteenzetting over de zwaartekracht leidt bijna als 
vanzelf naar de geobserveerde kracht van de donkere 
energie, door hem geclassificeerd als een etherachtige 
toestand.
Verlinde is ervan overtuigd dat de snaartheorie als enige 
theorie een sluitend antwoord kan geven op onbegre-
pen zaken betreffende de materie. Hij hoopt dat de 
snaartheorie misschien in Nederland definitief zijn 
waarde zal bewijzen als zijn entropische zwaartekracht, 
zoals hij de theorie noemt, als vaststaand kan worden 
beschouwd.
Zo ligt dan de knuppel in het hoenderhok en Verlinde 
zal aan moeten tonen dat hij er terecht ligt.

Snaren en Pythagoras
In de snaartheorie zijn kleine elastiekjes ofwel snaartjes 
ten tonele gevoerd die op allerlei manieren kunnen 
trillen waardoor elementaire deeltjes ontstaan. Dit heeft 
in de Oudheid Pythagoras in principe aangetoond met 
zijn getallenleer. Mooie getalsverhoudingen kunnen een 
zekere harmonie opleveren en dat laat Pythagoras zien 
met een aangestreken snaar. Als een snaar wordt aan-
gestreken en hij wordt daarna gehalveerd, dan komen 
er twee tonen vrij die samen heel goed harmoniëren. 
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Dit wordt heden ten dage een octaaf verschil in klank 
genoemd. De lengteverhouding 2:3 geeft een kwint, 
3:4 geeft een kwart. Deze tonen harmoniëren bij elkaar 
en dit wordt een consonant genoemd. Op basis van 
gehele verhoudingen is de zuivere stemming voor de 
toonladder door Pythagoras vastgesteld. Dit wordt de 
pythagoreaanse stemming genoemd. Het staat waar-
schijnlijk nergens beschreven, maar het lijkt erop alsof 
de snaartheorie gebaseerd is op de bevindingen van 
Pythagoras. Pythagoras had dus al een helder idee geïn-
spireerd op de Oude Wijzen, toen hij zijn bevindingen 
kenbaar maakte.

Voorbeeld van een pythagoras toonladder
(met breuken per toon)

Lilaïsch gezien is geluid een verschijnsel dat materieel 
van aard is. Het is het eerste wat ontstaat in ether, in de 
immateriële materie, door vibratie. Het verdicht zich 
steeds meer naarmate substanties afkoelen, waarbij er 
steeds andere condities verschijnen. Geluid is de eerste 
zich ontvouwende eigenschap van materiële substantie. 
Geluid gaat vooraf aan vorm en bezit zowel het vermo-
gen tot creatie als tot vernietiging van vormen. Dit alles 
speelt zich vanzelfsprekend af in de absolute werelden, 
want in de grofstoffelijke materie is ether onzuiver, 
hoewel zij gevormd wordt uit de subtiele substantie. 
Naarmate de ether zich involueert in een relatief, ver-
deeld universum, wordt zij gradueel steeds meer onzui-
ver.

De officiële snaartheorie ontstaat in 1970, als Yoichiro 
Nambu, Holger Bech Nielsen en Leonard Susskind, 
drie theoretici op het gebied van elementaire deeltjes 
zich realiseren dat de beschrijving van de sterke kern-
kracht door Gabriele Veneziano uit 1968, ook voor de 
kwantummechanica van trillende snaren geldt. Dat 
brengt een hele ommekeer teweeg in de fysica van die 
tijd.
Het is bijzonder dat de zwaartekracht opgenomen kan 
worden in een theorie, tot nog toe is dit nooit gelukt. 
Men weet ook niet precies wat zwaartekracht is en er 
zijn geen beschrijvingen van. Dit is wat vreemd voor
een zo gewoon verschijnsel in het dagelijks leven en 
bestaan. Want iedereen kent deze kracht uit ervaring, 
terwijl dit bij andere krachten niet zo dichtbij ligt.

Robbert Dijkgraaf geeft een leuke en korte maar 
duidelijke omschrijving van de snaartheorie:
‘Snaartheorie is de extreemste vorm van theoreti-
sche fysica en de belangrijkste kandidaat voor een 
kwantummechanische beschrijving van de zwaarte-
kracht. Dat 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 de 
trillingen van één enkele snaar, zoals de boventonen 
van een vioolsnaar. Op deze wijze is het mogelijk de 
zwaartekracht volgens de wetten van de kwantum-
mechanica te beschrijven. Met dat uitgangspunt 
kan snaartheorie bijvoorbeeld extreem zware én erg 
kleine objecten beschrijven, zoals zwarte gaten en 
het universum vlak na de oerknal.’
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Zwaartekracht volgens Erik Verlinde

Verlinde is nooit tevreden geweest met de zwaartekracht 
zoals deze door fysici wordt gezien, als een fundamen-
tele kracht. Hij gaat op zoek naar wat het dan wel kan 
zijn, en zijn bevindingen zijn heel speciaal.
Verlinde zegt: „Voor mij bestaat zwaartekracht niet. 
Want wat gebeurt er als het allemaal een waanvoorstel-
ling is, een soort kosmische franje, of een zijdelings ef-
fect van iets anders dat veel dieper gaat dan de niveau’s 
van de realiteit?” Het brengt heel wat opschudding in 
het wereldje van de fysici. Verlinde draait gewoon alle 
logica die er 300 jaar lang is opgebouwd om. Hij is een 
van de fysici die zeggen dat er verkeerd wordt gekeken 
naar de zwaartekracht en dat er een meer oorspronke-
lijke vorm moet zijn waaruit deze tevoorschijn komt. 
De ruimte is een opslagplaats van informatie, informa-
tie over bijvoorbeeld waar deeltjes zich op een bepaald 
moment bevinden. Wanneer deeltjes van locatie veran-
deren, verandert die informatie ook. Die verandering 
veroorzaakt zwaartekracht volgens zijn zeggen.
Op 8 december 2009 introduceert Erik Verlinde zijn 
nieuwe idee over de entropische zwaartekracht. Hij 
doet dat op een symposium dat in het Spinoza-instituut 
wordt gehouden. Met deze nieuwe inzichten verbaast 
hij zijn publiek, waaronder de bekende snaartheoreticus 
Edward Witten. Verlinde ziet de zwaartekracht niet 
meer als één van de vier fundamentele krachten, maar 
als een entropisch effect dat alleen maar lijkt op een 
kracht.
Entropie is de mate van wanorde, de graad van onvoor-
spelbaarheid en daardoor van meer mogelijkheden. Er 
is informatie-uitwisseling tussen deeltjes, er zijn ver-
schillen in informatiedichtheid in de lege ruimte tussen 
twee massa’s en daarbuiten. Zwaartekracht bestaat dus 
vanwege het feit dat er een verschil is in de concentratie 
van informatie in de lege ruimte tussen twee massa’s en 
hun omgeving. De verwachte waarde van informatie 
wordt uitgedrukt in bits. Bits zijn de kleinste eenheden 
van informatie die er zijn. Verlinde gebruikt het holo-
grafisch principe en verbindt dit met het bitsprincipe en 
entropie. Het holografisch principe gaat er van uit dat 
de informatie in een ruimte is af te lezen aan de buiten-
grens, de inhoud die de ruimte heeft is op die manier 
af te lezen op de oppervlakte. Via die onorthodoxe weg 
gaat hij dan op zoek naar de oorsprong van zwaarte-
kracht.

Omdat de entropie in 
het heelal toeneemt, 
probeert materie zich 
zo te organiseren dat de 
entropie maximaal wordt. Het 
effect van deze herverdeling lijkt op 
een kracht die zwaartekracht wordt 
genoemd. Verlinde’s benadering, die in 
2009 nog te onrijp is om het als een the-
orie te benoemen, biedt een uitweg uit het 
conflict tussen de algemene relativiteitstheorie en 
het standaardmodel, dat op kwantummechanica 
is gebaseerd. Alleen bij grote aantallen deeltjes 
treden deze statistische effecten op, wat ook ver-
klaart waarom op kwantumschaal zwaartekracht nog 
niet is waargenomen.
‘Als het ruikt naar entropie, en het gedraagt zich als 
entropie is het waarschijnlijk entropie’ zegt Verlinde.

Er zijn nog wat dingen die Verlinde opmerkt over de 
zwaartekracht. Eigenlijk is deze niet aanwezig op diep 
niveau, zoals hij dat noemt. Ze komt alleen tevoorschijn 
op langere afstanden. Wat overblijft is een effectieve 
kracht die er is op macroscopisch niveau. Dit is ook te 
zien aan twee atomen die zich binden om een molecuul 
te maken. Ze moeten elkaar eigenlijk afstoten, maar 
ze doen dat niet vanwege de elektronen er omheen. 
Die elektronen krijgen meer bewegingsvrijheid omdat 
ze zich over beide atomen kunnen bewegen. Zo bin-
den twee atomen zich omdat elektronen meer ruimte 
krijgen. En daaruit volgt, dat als je niet zou weten dat 
die elektronen er zijn, er iets vreemds is te zien. Twee 
atomen blijven bij elkaar maar niemand weet 
waarom. Daaruit blijkt dat het een 
emergent verschijnsel is, de kracht is 
opgewekt door een ander fenomeen, 
dat er niet zomaar van nature is.
In 2010 verschijnt zijn arti-
kel ‘On the Origin of 
Gravity and the Laws of 
Newton’.
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Oerknal
De theorie van de oerknal vindt Erik Verlinde in niets 
bevredigend. Als er gedacht wordt dat iets groeit, zoals 
het universum waar mensen in leven, dan moet iets an-
ders kleiner worden. Er moeten dus dingen zijn die nog 
niet zijn ontdekt. Het universum moet ergens vandaan 
komen, het komt niet zomaar uit het niets tevoorschijn. 
Er moet iets zijn geweest en er moeten vergelijkingen 
voor worden gevonden. Het heeft van alles te maken 
met de donkere energie en haar verhouding met donke-
re materie. Als de vergelijkingen voor deze componen-
ten voor het universum worden begrepen, dan is er ook 
de mogelijkheid dat er een beter begrip is over hoe het 
begint. Verlinde denkt dat het allemaal een interactie is 
tussen verschillende vormen van energie en materie.
Dit komt wel overeen met hoe in de lilaca het ontstaan 
van het heelal wordt gezien. Bovendien bestudeert de 
lilaca slechts energie en materie, omdat alle verschijn-
selen daaruit zijn af te leiden. En ook dat spoort wel 
enigszins met wat Verlinde zegt, hoewel hij wel niet 
hetzelfde zal bedoelen.
Het eindresultaat zal hopelijk leiden naar een verschui-
vend algemeen kader over hoe mensen denken dat het 
universum is gecreëerd. Uiteindelijk zal, aldus Verlinde,  
de snaartheorie een antwoord moeten geven op deze 
vraag.

Donkere energie, donkere materie
Als vanuit het gezichtspunt van Erik Verlinde naar 
zwaartekracht wordt gekeken, zal er wat duidelijkheid 
kunnen komen in de lastige kosmische gebeurtenissen 
zoals de donkere energie, een soort anti-zwaartekracht 
die er voor zorgt dat het heelal steeds meer uitdijt, of 
zoals donkere materie, waarvan wordt verondersteld dat 
die melkwegstelsels bij elkaar houdt. Uit zijn systeem 
kan de donkere materie worden verklaard en hoeveel 
er van is. Deze materie bestaat niet uit deeltjes, ze heeft 
ook geen massa. Het is een beperkt idee te denken dat 
massa alleen kan bestaan uit deeltjes. Je moet verder 
kunnen denken vindt Verlinde. Membranen komen 
voor hem meer in de richting waarin hij wil zoeken.
De donkere materie verwerpt hij vooral omdat deze 
gebruikt wordt als correctie voor de te hoge hoeksnel-
heid van de baanbeweging van de buitenste sterren in 
spiraalstelsels, zodat ze overeenkomt met de wetten van 
Newton. Het is een noodoplossing om de zaak klop-

pend te maken. Hij bedoelt met zwarte of donkere 
materie en zwarte of donkere energie iets geheel anders. 
Het is een aanwezigheid van iets, een diepere microsco-
pische kwaliteit, dat heel dicht zou liggen bij het idee 
van een alles doordringende ether. Dit is dan onder 
andere de oorzaak van het zich voordoende verschijnsel 
van het bestaan van de zwaartekracht.
Heel, heel in de verte heeft dit wel iets te maken met 
de betekenis die in de lilaca aan ether wordt gegeven. 
Verlinde zegt dat fysici moeten vergeten dat er een 
gekromde ruimte is of een spookachtige aantrekkings-
kracht op afstand zoals Newton dat heeft beschreven in 
zijn vergelijkingen. De kracht die zwaartekracht wordt 
genoemd, is gewoon een bijproduct van de neiging van 
de natuur om de wanorde te vergroten en meer moge-
lijkheden te scheppen.
Veel van de meest bekende fysici begrijpen niet wat 
Verlinde poneert en er zijn vele sceptici. Sommigen 
van hen vinden het een heel frisse kijk op enkele heel 
lastige kwesties in de wetenschap, namelijk waarom 
ruimte, tijd en zwaartekracht überhaupt bestaan. Zelfs 
al heeft hij het antwoord nog niet, ze zijn er heel erg 
in geïnteresseerd. Maar de meningen zijn en blijven 
heel erg verdeeld en het leidt tot interessante gesprek-
ken, omdat het een aantal ideeën zijn die gaan over 
dingen die nog niet bekend zijn over het universum. 
Andrew Strominger, een snaartheoreticus van Harvard 
University, vindt het heel aantrekkelijk, omdat het iets 
op gang brengt, hoewel hij niet gelooft dat Verlinde dit 
zelf tot een goed einde zal brengen. Hij en zijn broer 
beheersen veel meer het wiskundige aspect van de 
snaartheorie dan allerlei filosofische gedachtenexperi-
menten.
Het feit dat het bestaan van ruimte en tijd niet duide-
lijk is voor fysici is boeiend, omdat in de lilaca bekend 
is dat bijvoorbeeld ether hetzelfde is als materiële 
ruimte. Ruimte en tijd kunnen dus worden gezien als 
typerende eigenschappen van materie.

Een uitstapje

Sommigen zeggen dat Erik Verlinde niets heeft toege-
voegd aan de theorie van Ted Jacobson die stelt dat de 
gravitatiekracht een thermodynamisch emergentie effect 
is. Dat blijkt ook uit beschrijvingen van anderen over 
de thermodynamiek van zwarte gaten. Er heeft nooit 
iemand op deze stelling gereageerd, maar Verlinde heeft 
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het in zijn oren geknoopt. Wat nieuw is bij hem, is het 
idee dat de verschillen in entropie het drijvend mecha-
nisme kunnen zijn achter de graviteit. Dat gravitatie 
opduikt als het wordt onderworpen aan een entropische 
kracht. Het is een idee wat bij hem binnenkomt als 
hij net naar huis wil gaan van een vakantie in Zuid-
Frankrijk en al zijn bezittingen worden gestolen. Hij 
moet daardoor een week langer blijven en, doelloos aan 
het strand liggend, wachtend, krijgt hij het idee. Broer 
Herman gelooft eerst niet wat Erik hem via de e-post 
vertelt. Op het laatst vindt hij het interessant, hoe ver-
anderende plannen kunnen leiden tot andere gedach-
ten. Zo denkt Erik Verlinde op dat strand aan een doos 
met letters, die je maar op één manier kunt neerleggen 
om een bepaald woord te spellen. Maar er zijn talloze 
manieren om allerlei onzin te spellen. Als de doos wordt 
geschud komt er nog meer onzin uit. De wanorde zal 
toenemen en informatie zal verloren gaan als de letters 
verschuiven naar hun meest waarschijnlijke samenstel-
ling. Zou dat gravitatie zijn?
En zo gaat hij verder op zoek naar mogelijkheden, ook 
bij een streng DNA, een polymeer, een krullende haar. 
Het stuk wat hij naar aanleiding van deze gedachten 
schrijft is nog niet af, het is niet de basis van de theorie. 
Maar het heeft al wel iets losgemaakt.
Beide broers zijn nu bezig om de ideeën om te zetten in 
meer technische termen van de snaartheorie. Erik is al 
een beetje op weg, hij strompelt voort op de ingeslagen 
weg. Hij heeft zijn intuïtie gevolgd en moet nu alles 
gaan vastleggen in een theorie. Dat is geen eenvoudige 
weg, maar het moet kunnen. Hij ziet zelf niet wat er 
verkeerd zou zijn aan zijn idee en dat is voor hem ge-
noeg om verder te gaan. Hij gaat ervan uit, dat zelfs als 
blijkt dat hij niet goed zit, er toch iets is geleerd. Hij wil 
het in ieder geval niet zomaar laten gaan. Hij zegt: „We 
weten allang dat zwaartekracht niet bestaat. En het is 
tijd om het eens gewoon te zeggen.” En dat doet hij op 
de Solvay-conferentie voor fysica in Brussel in 2011.
Hier blijkt zonneklaar hoe de instelling is van een goed 
wetenschapper, die nieuwsgierig is naar 
alles.

Een gewaagde onderneming
Wat Erik Verlinde presenteert is nieuw, een aanslag op 
oude ideeën en vaststaande feiten. Hij doet daarmee een 
aanslag op de theorie van Einstein, en dat is gedurfd. 
‘Misschien is dat wel wat ik probeer te doen: het idee 
loslaten dat je alles kunt begrijpen uit die driedeling 
van de natuurkunde in ruimtetijd, materie en krachten,’ 
zegt Verlinde in een interview ‘Er is een onderliggende 
beschrijving waaruit ze naar voren komen.’
Dat wat hij de diepere werkelijkheid noemt heeft hij uit 
de snaartheorie. Daarin is er een beeld van deeltjes als 
een soort trillende snaartjes die toch nog steeds bewe-
gen in de ruimte-tijd. Daar is hij op door gaan denken. 
Als hij dat doet, ziet hij dat er bewegingen mogelijk zijn 
in ruimtes die niet onze ruimte-tijd zijn. Meer abstracte 
ruimtes met veel meer variabelen. Er gebeurt van alles 
op microscopisch niveau waar fysici zich eigenlijk niet 
eens bewust van zijn. Zo typeert hij de zwaartekracht 
als slechts een afgeleide eigenschap die voortvloeit uit 
de informatieverschillen tussen posities in de onderlig-
gende ruimte.
Ook de oerknal ligt onder vuur door een heel gelei-
delijk proces van denken, waarbij allerlei dingen naar 
voren komen uit de onderliggende beschrijving.

Dat Verlinde niet als een of andere idioot en zonderling 
wordt gezien bewijst de Spinozapremie die hij heeft 
gekregen. Hij krijgt ook steun van David Gross, de 
Nobelprijswinnaar voor fysica van 2004.
Hij weet dat hij een voorloper is. Hij weet zelfs dat een 
idee te vroeg kan komen en dat hij het zelf nog niet 
helemaal doorheeft. Zijn redeneringen kloppen ook nog 
niet geheel, daar moet nog hard aan worden gewerkt. 
Hoe lang het duurt voordat hij de theorie echt klaar 
heeft is zijn grootste zorg. Hij denkt wel aan de mo-
gelijkheid dat de theorie wel honderd jaar kan blijven 
liggen en tijdelijk wordt vergeten, maar hij heeft geen 
enkele twijfel aan de juistheid ervan.
Zijn broer Herman noemt het grote inzichten met inge-
wikkelde consequenties, maar het is ook voor hem zeker 
een heel diep idee, wat hij daarmee ook moge bedoelen.
Robbert Dijkgraaf zegt: „Erik zet de wereld op z’n kop. 
Bekende formules worden afgeleid uit de nieuwste 
fysica. Maar dat is precies wat je nodig hebt voor een 
doorbraak.” Gerard ‘t Hooft noemt het werk intrige-
rend. Verlinde vindt het toch fijn dat zulke belangrijke 
collega’s niet afwijzend tegenover hem staan.
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Spinozapremie
Op 6 juni 2011 krijgt professor Erik Verlinde 
de Spinozapremie voor fysica uitgereikt van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, voor zijn intrigerend en baanbrekend werk. 
Dankzij de Spinozapremie kan Verlinde zijn idee nu 
verder uitbouwen tot een sluitende theorie. Door het 
aanstellen van talentvolle, jonge onderzoekers hoopt hij 
uiteindelijk te ontrafelen hoe de zwaartekracht precies 
ontstaat. Bovendien wil hij met behulp van visualisaties 
en internet de kennisoverdracht van zijn zwaartekracht-
theorie naar het brede publiek professioneler maken.
De New York Times interviewde hem al als nieuw 
fenomeen onder de theoretici van de natuurwetten in 
het heelal. Volgens Science Guide is Verlinde zó gedurfd 
en origineel in zijn denken over natuurkunde, dat hij 
Newton hoopt te verbeteren. Verlinde staat in 2010 
in de Science Guide Top 10 op de zevende plaats, als 
één van de jonge hoogleraren die in hun vakgebied 
nu al als toppers gelden. Hij heeft nu zelfs de hoogste 
Nederlandse wetenschapsprijs gekregen.

Een persoonlijk tintje
Verlinde is als hij voordrachten houdt achter een les-
senaar een nogal zenuwachtige man die voortdurend 
loopt te ijsberen van zijn computer naar het projectie-
scherm. Dat doet nogal ongecoördineerd aan. Hij vindt 
dat iedereen over alles moet nadenken, wat op zich niet 
vreemd is voor een mens. Maar het steeds herhalen 
daarvan is wat saai. Hij gebruikt ook veel stopwoordjes 
in zijn voordrachten als hij het even niet meer weet, 
zoals uh, allereerst, dus ik ga het nu hebben over, inder-
daad, dat zou dus inderdaad, eigenlijk. Hij laat dan zijn 
hersens even met rust, zodat ze het volgende onderwerp 
kunnen vinden.
Als hij gewoon in een programma praat met een inter-
viewer doet hij heel rustig aan. Hij komt op zo’n mo-
ment ook heel sympathiek over.
Hij vindt de kritiek van Lee Smolik op de snaartheorie 
onterecht en is bang dat die in een kwade reuk komt 
te staan bij het publiek, dat klakkeloos aanneemt wat 
Smolik zegt. Hij is ervan overtuigd dat de snaartheorie 
het helemaal gaat maken in de toekomst, vooral omdat 
ze veel verklaringen kan geven van tot nog toe onbegrij-
pelijke zaken. Hij wil liever ‘The elegant universe’ van 
Brian Greene gelezen zien door het publiek, tezamen 

met ‘Een kleine geschiedenis van bijna alles’ van Bill 
Bryson.
Hij zet kanttekeningen bij wat Steve Hawking beweert, 
namelijk dat een mens alles te weten kan komen over de 
verschijnselen in het universum. Dat gelooft Verlinde 
niet. Hij denkt dat er altijd dingen zullen blijven die 
niet door fysici begrepen zullen worden. Hij typeert 
daarbij Hawking als een hoogmoedswaanzinnige.

Verlinde en lilaca
Erik Verlinde is daarom vooral interessant, omdat hij 
zoekt naar een stof, de onderliggende verschijnselen, die 
hij etherachtig noemt. Hij zoekt naar een meer oor-
spronkelijke vorm waaruit zwaartekracht tevoorschijn 
komt. Het raadsel van de aantrekkingskracht boeit hem 
enorm, omdat er geen beschrijving van is. Hij zoekt een 
diepere realiteit om deze zaken te kunnen begrijpen en 
te kunnen beschrijven.
Die diepere realiteit zou het inzicht kunnen zijn dat 
materiële energie en materiële substantie en de ken-
nis van die twee dingen ruim voldoende is om alle 
verschijnselen in de relatieve wereld te verklaren. Want 
materie is slechts een andere vorm van de Geest, ma-
terie is energie, dat vloeit als vanzelf voort uit hoe het 
universum in elkaar zit. Daarnaast is er nog het leven en 
de kracht van het wezen van de Geest en denken is een 
uitwerking van het bewustzijn van de Geest. En zo zou 
het kunnen zijn dat fysici maar twee dingen hoeven te 
bestuderen, als het simpel en eenvoudigweg wordt voor-
gesteld. Bestudering van materie en energie is voldoen-
de, meer hebben ze niet nodig voor hun onderzoek.
Zou Erik Verlinde iets hebben aan wat er in de lilaca 
ontdekt is over deeltjes en zwaartekracht en wat dit 
is? Zou het mogelijk zijn dat er een overbrugging kan 
komen tussen fysica en lilaca? Via de etherachtige stof 
waar hij over spreekt en die bekend is in de lilaca, over 
de zwaartekracht en de materie deeltjes met al hun 
informatie? De tijd zal het leren en iedere wetenschap-
per, zeker hij, weet ook dat de tijd werkt, dat tijd doet 
rijpen.
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Het psychisch model
Een nieuwe besturingsfilosofie voor organisaties

Tekst:  Frans de Baaij
Tanja SoesZakelijk

Organisaties stellen zich steeds vaker de vraag welk type ordening of welke be-
sturingsfilosofie het meest effectief en efficiënt is om organisaties zo succesvol 
mogelijk te laten functioneren. En welk type management of leiderschap past 

daar dan bij?
In de literatuur in de westerse wereld worden in hoofdzaak twee modellen onder-
scheiden: het Rijnlands model en het Angelsaksisch model. In feite gaan beide 
systemen over een wijze van maatschappelijke ordening en besturing.
Wat zijn de voor- en nadelen van deze twee veel toegepaste modellen en hoe valt de 
vergelijking met het nieuwe model van psychisch management uit?

Inleiding 1

Momenteel ligt vanwege de eco-
nomische crisis het Angelsaksische 
model erg onder vuur, waardoor het 
Rijnlandse denken steeds meer in 
de belangstelling komt te staan.
In feite is de crisis ontstaan in de 
Engelstalige wereld. Daar zijn veel 
bedrijven aan de beurs genoteerd en 
zij richten zich op een zo hoog mo-
gelijke beurskoers of aandeelhou-
derswaarde, die ze bereiken door 
elk kwartaal meer winst te maken. 
Door zo gericht te zijn op winstcij-
fers voor de korte termijn, hebben 

1  Bij het schrijven van dit artikel is ge-
bruik gemaakt van informatie van 
onder andere de volgende auteurs 
en bronnen:

   Kuiken 2009. Het Rijnlands model: 
uitleg voor beginners

  Weggeman 2012-2013. Het Rijn-
lands boekje.

 Wikipedia.com diverse artikelen.

bedrijven steeds grotere risico’s 
genomen. Dit gaat ten koste van de 
continuïteit op lange termijn.
Hoe ziet het Rijnlands model eruit 
en hoe het Angelsaksische model? 
En hoe zal een psychisch gericht 
manager in de toekomst bedrijven 
besturen?
Een verkenning naar verschillende 
manieren om management te voe-
ren, zowel vanuit de twee genoemde 
bekende modellen en het model 
van de toekomst: het psychisch ma-
nagement bezien vanuit de inzich-
ten van de wetenschap lilaca.

Twee vormen  
van kapitalisme

De eerste die het Rijnlands mo-
del aanwees als mogelijk alter-
natief voor het Angelsaksische 
was de Fransman Michel Albert. 
Deze voormalige directeur van 

het Franse planbureau schrijft in 
1991 het boek Capitalisme contre 
Capitalisme, waarin hij twee vor-
men van kapitalisme onderscheidt. 
Na de val van de muur in 1989 
heeft het communisme afgedaan 
als alternatief voor het kapitalisme, 
maar dat wil volgens Albert niet 
zeggen dat de hele wereld dan maar 
het neoliberale kapitalisme van 
de Amerikanen, het zogenoemde 
Reagonomics, moet omarmen. Er is 
een andere variant mogelijk en die 
is, althans volgens de heer Albert, 
superieur.
Desondanks wordt ook het oude 
Rijnland in de jaren daarna over-
spoeld door het Angelsaksische 
denken en wordt het marktdenken 
ook geïntroduceerd in sectoren die 
hier voorheen traditioneel door de 
overheid werden geregeld, zoals de 
nutsbedrijven, de spoorwegen, de 
post en zelfs de gezondheidszorg.
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Kenmerken van het 
Rijnlands model

Het Rijnlands model is het eco-
nomische systeem zoals dat van 
oudsher wordt gehanteerd in de 
landen waar de Rijn door stroomt 
(Zwitserland, Duitsland, Frankrijk 
en Nederland) en in de daaraan 
verwante economieën (België, 
Luxemburg, de Scandinavische 
landen en ook Japan). Binnen dit 
model ligt de focus niet alleen 
op het verdienen van geld en het 
creëren van aandeelhouderswaarde. 
Kenmerkend is ook de overlegcul-
tuur zoals we die in Nederland 
maar al te goed kennen, bekend 
als het poldermodel. Maar ook 
waarden zoals solidariteit, kwaliteit, 
geluk en waardering van vakman-
schap.

Het Rijnlands model veronderstelt 
een overheid die zich actief bezig-
houdt met zaken als milieu, duur-
zaamheid, ruimtelijke ordening, 
onderwijs en sociale vraagstukken. 
In die zin wordt ook wel van de 
sociale verzorgingsstaat gesproken. 
Voorts veronderstelt het een samen-
werkingsbereidheid tussen over-
heid, werkgevers en werknemers 
om gemeenschappelijke doelen te 
bereiken.
De tegenstanders van het Rijnlands 
model dringen aan op weinig 
bemoeienis van de overheid, het-
geen tot uitdrukking komt in 
deregulering en privatisering als 
zijnde nuttig voor de economische 
vooruitgang. De aanhangers van het 
Rijnlands model zijn op zoek naar 

consensus tussen de diverse part-
ners, naar continuïteit en stabiliteit 
als belangrijke voorwaarden voor de 
economische ontwikkeling.

Het Rijnlands ondernemingsmodel 
legt de nadruk op het middellange- 
en langetermijndenken, waarbij 
continuïteit van de onderneming 
belangrijker is dan het behalen van 
een snelle korte termijnwinst. Wel 
is de naar Rijnlands model vorm-
gegeven onderneming vaak meer 
gesloten dan de Angelsaksische 
variant. Angelsaksische bedrijven 
zijn vaak aan de beurs genoteerd en 
halen hun geld binnen via aandelen. 
Bij Rijnlandse ondernemingen zie 
je vaak (familie)ondernemingen die 
door banken worden gefinancierd. 
Rijnlandse ondernemingen kennen 
vaak het ‘two tier-model’ met een 
raad van bestuur en een raad van 
toezicht.

Kenmerken van het 
Angelsaksisch model

Met de hierboven beschreven 
kenmerken staat het Rijnlands 
model lijnrecht tegenover het 
Angelsaksisch model zoals dat te 
vinden is in de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië en bijvoorbeeld 
Singapore, waarbij geld vaak de 
enige maatstaf lijkt te zijn, de 
aandeelhouder de baas is en proces-
sen alleen nog maar zo efficiënt en 
goedkoop mogelijk worden gema-
naged.

Bij het Angelsaksisch model wordt 
er meer ruimte aan de vrije markt 
gelaten, waarbij de overheid zich 
zo veel mogelijk afzijdig houdt 
en er vrijheid is van productie en 
handelsverkeer. Bij dit systeem 
staan liberale waarden als zelfred-
zaamheid, particulier initiatief en 
vrijheid centraal. Ook de sociale 
zekerheid is veel beperkter van 
omvang. De overheid geeft priori-
teit aan een goed ondernemingskli-
maat: loonvorming wordt aan de 
markt overgelaten en een flexibele 
arbeidsmarkt geeft impulsen aan de 
werkgelegenheid. Er wordt over het 
algemeen heel hard gewerkt door de 
mensen. De overheid heeft een be-
scheiden rol in de gezondheidszorg 
en het onderwijs; dit wordt gezien 
als kapitale goederen. De uitkerin-
gen worden meestal kort uitgekeerd 
en als men een uitkering wil krij-
gen, moet er aan veel eisen worden 
voldaan. De collectieve sector is veel 
kleiner dan bij het Rijnlands model, 
hetgeen betekent dat er minder 
belasting wordt betaald.
Het bestuur van de onderneming 
wordt in het Angelsaksisch model 
gevormd door één board. Daarin 
zitten zowel uitvoerende als toe-
zichthoudende bestuurders.

Voor- en nadelen van het 
Angelsaksisch model

Het voordeel van dit model is 
vooral dat ondernemingen de vrije 
hand hebben en zelf kunnen bepa-
len hoe ze willen werken en welke 
lonen worden uitbetaald. Er wordt 
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ook minder belasting betaald. Daar 
de uitkeringen van korte duur zijn 
wordt er een beroep gedaan op 
mensen zelf om werk te vinden en 
dat werk ook goed te doen, anders 
hebben ze geen kansen op de ar-
beidsmarkt.
Het nadeel is dat er alleen wordt 
gekeken naar winst en er weinig oog 
is voor kwaliteit en kleinere onder-
nemingen. Alles moet zo goedkoop 
mogelijk worden geproduceerd op 
een uitgerekende, efficiënte wijze. 
Aandeelhouders hebben het voor 
het zeggen en deze kijken over het 
algemeen alleen maar naar winst. 
De werknemer op zich telt niet, 
alleen als hij zijn werk goed doet en 
zorgt voor winst.
In de huidige economische crisis 
wordt gevoeld waartoe het neolibe-
rale kapitalisme, dat kenmerkend 
is voor het Angelsaksisch model, 
kan leiden. Als geld de belangrijkste 
maatstaf is en de aandeelhouders 
het voor het zeggen hebben, kun-
nen andere waarden dan duurzaam-
heid, morele waarden, werkplezier, 
solidariteit, duurzaamheid van de 
onderneming et cetera, gemakkelijk 
in het geding komen.
Volgens critici van dit neolibera-
lisme is de huidige crisis dan ook 
veroorzaakt door een eenzijdige 
focus op winst, het kortetermijn-
denken en door de bonuscultuur 
en zelfverrijking aan de top van de 
organisatie. Daarnaast heeft het in 
veel landen geleid tot grotere ver-
schillen tussen arm en rijk en tot 
uitputting van natuurlijke bronnen 
en milieuproblemen.

Het Angelsaksische model heeft 
ook een paar duidelijke voordelen. 
Het is in dit model bijvoorbeeld 
volstrekt helder waar het om draait, 
namelijk om productie en geld 
en dat is ook nog eens heel goed 
meetbaar. Wie zijn best doet en 
excelleert, krijgt doorgaans loon 
naar werken en kan zelfs heel veel 
geld verdienen. Het is daardoor 
veel dynamischer in zijn praktische 
uitwerking.
Ook is volstrekt duidelijk wie de 
baas is en wie welke verantwoor-
delijkheden draagt. Daar worden 
medewerkers ook op afgerekend: 
wie niet presteert, wordt ontslagen. 
Bedrijven of bedrijfsonderdelen die 
geen winst maken, worden beëin-
digd of verkocht. Het Angelsaksisch 
model is daarmee flexibeler en beter 
in staat om zichzelf continue te 
vernieuwen.

Voor-en nadelen van het 
Rijnlands model

In het Rijnlands model keren steeds 
meer professionals zich af van de 
op neoliberale leest geschoeide 
organisatie, omdat ze zich niet meer 
gewaardeerd voelen als vakman en 
als mens. Artsen, docenten, ver-
pleegkundigen, politieagenten zien 
zich gereduceerd tot een ‘produc-
tiefactor’ in grote zorg- en onder-
wijsinstellingen die door schaalver-
groting steeds maar verder uitdijen. 
Bovendien is er steeds meer sprake 
van een bureaucratische verant-
woordingscultuur. De professionals 
worden door hun leidinggevenden 
geacht steeds uitgebreidere proce-
dures en regels op te volgen en zijn 
daar een groot deel van hun werk-
tijd aan kwijt.

In het onderwijs bijvoorbeeld wordt 
vanuit de leerkrachten steeds vaker 
de kreet ‘geef de leraar zijn vak 
terug...’ gehoord.
De overlegcultuur zorgt voor een 
trage besluitvorming en soms zelfs 
voor besluiteloosheid. Er is minder 
ondernemerschap en minder drang 
om te excelleren. De grote waarde-
ring voor de professional en voor 
vakmanschap brengt het gevaar 
van hobbyisme met zich mee; de 
professional doet wat in zijn ogen 
het beste is en staat niet open voor 
kritiek van anderen. Slecht preste-
rende of verlieslijdende organisaties 
of bedrijfsonderdelen worden soms 
kunstmatig overeind gehouden, 
waardoor er minder vernieuwing 
plaats kan vinden.
Velen vinden het Rijnlands model 
veel beter dan het Angelsaksisch 
model omdat er meer oog is voor de 
werknemers, klanten, leveranciers 
en de samenleving en niet alleen 
voor geld en belangen van aandeel-
houders.
De bijdrage van de organisatie 
wordt niet alleen in winst gemeten, 
maar ook in minder tastbare zaken 
zoals de kwaliteit van de geleverde 
producten, het werkplezier van de 
medewerkers en de bijdrage van de 
onderneming aan de samenleving 
als geheel. Alles is in het Rijnlands 
model bovendien veel meer gericht 
op de lange termijn, niet alleen als 
het gaat om het voortbestaan van 
de organisatie zelf, maar ook in het 
streven naar een duurzame relatie 
met leveranciers, vakbonden en 
klanten.
Ook is er in het Rijnlands model 
meer ruimte voor kleinschalig-
heid en voor de menselijke maat. 
Doordat winst niet de enige maat-
staf is hoeven organisaties in het 
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Rijnlands model niet per se altijd 
maar te groeien door fusies en over-
names. Door deze kleinere schaal 
zijn Rijnlandse bedrijven ook beter 
te managen, of, om het Rijnlands te 
zeggen: te leiden.

Welke bedrijven 
zijn succesvoller?

Er is nauwelijks te meten welke 
bedrijven het meest succesvol zijn, 
omdat er meestal een mix is van 
het Rijnlands en het Angelsaksisch 
model.
Grote Duitse industriële bedrijven 
zijn weliswaar voorstander van het 
Rijnlands denken, omdat daar het 
vakmanschap nog erg wordt ge-
waardeerd. Ook aandeelhouders, 
importeurs en toeleveringsbedrijven 
worden betrokken in beslissingen.
Maar deze bedrijven tonen ook alle-
maal Angelsaksische trekken omdat 
er wel sprake is van een ‘afreken-
cultuur’: wie niet presteert of zich 
verbetert krijgt ontslag.
Het omgekeerde is ook het geval. 
Zo zijn er Amerikaanse bedrijven 
die wel aan de beurs genoteerd 
staan, maar die wel op maatschap-
pelijk verantwoorde wijze onderne-
men zoals Starbucks en McDonalds. 

Er is dus nauwelijks iets te zeggen 
over het succesvol zijn van het één 
of het andere model.
Bovendien zijn veel zogenoemde 
Rijnlandse bedrijven niet aan de 

beurs genoteerd, maar kunnen in 
de beschutting van een familie of 
coöperatie opereren. Deze bedrijven 
publiceren vaak geen resultaten, 
waardoor de vergelijking met beurs-
genoteerde, sterk Angelsaksisch ge-
oriënteerde bedrijven lastig is. Een 
voorbeeld hiervan is Rabobank, die 
door zijn ingewikkelde structuur 
toch moeilijk te vergelijken is met 
een andere bank zoals bijvoorbeeld 
ABN-Amro. Bij beide modellen 
kunnen problemen ontstaan zoals 
bij ABN-Amrobank die enige jaren 
geleden door de Nederlandse staat 
is overgenomen.

In het boek De Prooi (2007) van de 
auteur Jeroen Smit wordt beschre-
ven dat het Angelsaksische denken 
vooral van invloed is geweest op de 
ondergang van deze bank. De be-
stuurders richtten zich met name op 
de aandeelhouders (het creëren van 
een zo groot mogelijke aandeelhou-
derswaarde) en minder op de klan-
ten, werknemers en continuïteit.
Met argusogen wordt gekeken naar 
bijvoorbeeld de Rabobank die als 
coöperatieve bank veel meer oog 
zou hebben voor haar klanten die 
lid zijn van een coöperatie.
Maar recent is gebleken dat het 
ook bij een gerenommeerde bank 
zoals de Rabobank mogelijk is, dat 
een klein groepje werknemers in 
staat is om, buiten het toezicht van 
de top om, te manipuleren met de 
zogenaamde Liborrente, hetgeen 

de Rabobank veel geld maar vooral 
ook goodwill heeft gekost.
Er is dus meer van belang dan het 
kiezen voor het ene of andere mo-
del. De leiding en aansturing speelt 
een belangrijke rol.

Duidelijk wordt hierdoor, dat het 
lastig is te bepalen welk model suc-
cesvoller is. Daarbij is van belang 
hoe succes wordt gedefinieerd en 
ook dat is niet eenvoudig. Succes 
is trendgevoelig en de beurs wordt 
vooral beheerst door emoties.
Misschien zijn Angelsaksische 
bedrijven succesvoller op financi-
eel gebied, maar voor Rijnlandse 
bedrijven tellen zoals gezegd ook 
andere aspecten als duurzaamheid, 
goede relaties met klanten, leveran-
ciers en vakbonden en de kwaliteit 
van de producten of diensten. Deze 
waarden zijn echter veel moeilijker 
te meten en worden daarom door 
Angelsaksen vaak nauwelijks er-
kend, want zolang het niet in geld is 
uit te drukken, telt het niet.

Meer of minder succesvol of niet, 
het is wel duidelijk dat noch 
het Rijnlands model noch het 
Angelsaksisch model de economi-
sche crisis had kunnen voorkomen. 
Beiden hebben hun zwakke en 
sterke kanten, zoals het behoort in 
een menselijke mentaal gerichte 
wereld.
Geen van beide modellen heb-
ben de economische crisis die 
rond 2007 aanving in de V.S. van 
Amerika kunnen voorkomen.
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Het psychisch model
Het psychisch model is in het begin 
van de jaren 80 van de vorige eeuw 
ontwikkeld door de wetenschap 
lilaca. Deze wetenschap heeft in die 
jaren bestudeerd wat er in bedrijven 
ontbrak doordat bleek, dat in trai-
ningen nauwelijks successen werden 
behaald. Het resultaat was altijd 
zo, dat na enige tijd de training 
geen effect meer bleek te hebben en 
herhaling noodzakelijk was. In die 
tijd werd er al door Amerikaanse 
managementbladen gewezen op 
het feit, dat de tijden niet altijd zo 
rooskleurig zouden blijven als ze 
toen waren. Vooral werd gewaar-
schuwd voor de pensioenlasten, die 
onnoemelijk zwaar zouden worden 
om gezamenlijk te dragen. Ieder 
weldenkend mens werd aangeraden 
zelf voor zijn pensioenvoorziening 
te gaan zorgen. En daarnaast werd 
een klimaat beschreven waarin 
ondernemingen het ook wel eens 
moeilijk zouden kunnen krijgen. 
De vraag rijst dan: ‘Hoe houdt een 
bedrijf zich staande onder moeilijke 
omstandigheden?
Deze vraag is opgepakt door enkele 
lilaci die met onderzoek daarnaar 
beginnen. Het resultaat daarvan is 
uiteindelijk het psychisch model.
De lilaca is een wetenschap die de 
psychische materie en de lichaams-
materie van mensen bestudeert om 
te ontdekken welke mogelijkheden 
deze verschillende materies in zich 
dragen. Uit onderzoeken bij vele 
mensen die bedrijfstrainingen mee-
maakten, bleek dat de oorzaak van 
het vergeten van geleerde patronen 
ligt in de lichaamsmaterie. Die is 
inert en reageert traag op verande-
ring en vernieuwing. Zij kan niet 
soepel meebewegen met de dingen 
die zich voordoen in de dagelijkse 

praktijk van de onderneming. Als 
het mogelijk zou blijken deze 
materie te veranderen, zodat oude 
patronen kunnen worden vervan-
gen door nieuwe, zou het eenvou-
diger zijn mensen goed te laten 
functioneren in het werk zonder 
dat herhaaldelijk intensieve training 
noodzakelijk is. Dat mes zal dan 
aan twee kanten snijden, want veel 
dure trainingen worden uitgespaard 
terwijl het bedrijf toch prima gaat 
functioneren en goede resultaten 
kan behalen wat betreft productie 
en winst.
Verder is uit onderzoek gebleken 
dat wanneer mensen genegen zijn 
een volgende stap te zetten in het 
evolutieproces wat gaande is, men 
meer mogelijkheden heeft om werk 
goed te verrichten. Ook krijgt men 
meer visie op wat een bedrijf nodig 
heeft om zich te handhaven in on-
zekere tijden, terwijl het uitermate 
zal floreren in voorspoedige tijden.
Typerend voor een psychisch model 
zijn de volgende factoren:
• Het psychisch model werkt 

wereldwijd en is niet gebonden 
aan volk, ras of cultuur. Het kan 
overal worden gebruikt. Het is 
een universeel model dat ieder 
mens zich eigen kan maken en 
kan gebruiken.

• Managers zijn min of meer psy-
chisch ontplooide mensen

• Er wordt vooral gekeken naar het 
gehele bedrijf en niet alleen naar 
onderdelen

• Er wordt gezocht naar de oorzaak 
van problemen die zich voordoen 
en deze oorzaken worden weg-
genomen.

• Psychisch management geeft 
iedere persoon in een bedrijf mo-
gelijkheden om in ontwikkeling 
te komen.

• Er is een prettiger werkomgeving
• Iedere werknemer en werkgever 

heeft hart voor het werk.
• Het bedrijf dat een psychisch ma-

nagement hanteert zal niet alleen 
kijken naar het eigen winstoog-
merk, maar zal altijd kijken naar 
een harmonische invloed op de 
omgeving, zodat iedereen er wel 
bij vaart.

• Naarmate er meer psychisch 
levende mensen werken in het 
bedrijf, zal het steeds meer gaan 
floreren.

• Op die manier houdt het bedrijf 
altijd de vinger aan de pols be-
treffende zowel bedrijfsmatige, 
sociale en economische omstan-
digheden en het kan zich beter 
handhaven in alle situaties die 
zich voordoen. Vooral door het 
snel kunnen inspelen op onvoor-
ziene situaties geeft een groot 
voordeel.

Perspectief 
voor de toekomst

Veel ‘managementgoeroes’ zijn op 
zoek zijn naar een tussenvorm tus-
sen het Rijnlands en Angelsaksisch 
model. Hierbij krijgt de vakman 
wel meer zeggenschap over de 
invulling van zijn werk, maar wordt 
hij ook afgerekend op zijn presta-
ties. In ieder geval worden er af-
spraken gemaakt over de resultaten, 
zowel kwalitatief als kwantitatief, 
die bereikt moeten worden binnen 
een bepaalde termijn.
Managers krijgen in dit tussenmo-
del meer een regiefunctie, waarbij 
ze alleen de grote lijnen aangeven, 
maar de exacte invulling overlaten 
aan de professional zelf. Deze be-
drijven hebben meer oog voor hun 
omgeving, voor het milieu en voor 
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andere belanghebbenden en zijn 
meer gericht op de lange termijn.
Dat klinkt goed, maar voorlopig 
blijft het vooral nog een moeizame 
zoektocht. De meeste managers 
en werknemers zijn opgegroeid en 
opgevoed in het Rijnlands of het 
Angelsaksisch model en zullen zich 
dus de principes van het andere mo-
del eigen moeten maken. Voordat 
het zover is, moet er nog heel wat 
water door de Rijn stromen.
Het perspectief voor de toekomst is 
dus op geen enkele wijze duidelijk, 
dat zal allemaal nog moeten worden 
ontwikkeld. Het enige dat soelaas 
kan bieden is een geheel andere 
instelling zowel bij werknemers als 
bij werkgevers, die gericht is op een 
persoonlijke ontwikkeling waarbij 
de psyche of de persoon de hoofdrol 
speelt. Daarnaast is een ontwikke-
ling van de lichaamsmaterie nood-
zakelijk. Want de ontdekkingen 
in de lilaca in de laatste 35 jaren 
hebben aangetoond dat mensen 
niet veranderen, tenzij ze psychisch 
gaan leven en hun lichaamsmate-
rie laten ontwikkelen. Hierdoor 
worden vermogens zoals efficiëntie, 
realiteitszin, communicatie, doelge-
richtheid, dynamiek, visie, geduld 
en nog vele andere eigenschappen 
zowel psychisch als materieel verder 
gebracht. Dan zal iedereen er aan 
toe zijn om het werk te zien als 
een ontwikkelingsmogelijkheid, 
waarvan zowel het bedrijf zelf als 
de werknemers op een prettige en 
aantrekkelijke wijze kunnen profi-
teren. Iedereen zal zich inzetten om 
het bedrijf zo goed mogelijk te laten 
functioneren. Iedereen heeft hart 
voor het werk, wat zal zorgen voor 
minder ziekteverzuim en een pret-
tige werksfeer.

Vele aanhangers van het Rijnlands 
of het Angelsaksisch model zijn 
ervan overtuigd dat het mogelijk is 
om eventueel toekomstige crises te 
bezweren door voor het ene of het 
andere model te kiezen, hooguit ge-
lardeerd met een vleugje kenmerken 
vanuit het andere model. Maar het 
blijven mentale modellen die door 
mensen worden vormgegeven met 
hun mentale denken dat per defi-
nitie beperkingen kent. De knappe 
bollen kunnen echter niet meer uit 
de voeten met de problemen die 
zich aandienen. Het ene gat wordt 
met het andere gedicht in de hoop 
daarmee verder te kunnen. Maar de 
sokken kunnen niet ongelimiteerd 
worden gestopt, op een dag vallen 
ze uiteen, omdat de oorspronkelijke 
sok niet meer bestaat. Hij bestaat 
alleen uit lapwerk. Zo wordt ook 
geprobeerd om randverschijnselen 
op te lossen, waardoor het geheel 
een onoverzichtelijk wangedrocht 
wordt. Er zal daarom vanaf de basis 
opnieuw moeten worden bekeken 
wat geschikt is voor een bedrijf. 
En het zal vanaf de grond opnieuw 
moeten worden opgebouwd wil het 
goed gaan functioneren.

Het huidige management
Veel bedrijven functioneren op dit 
moment nog via een management 
dat gericht is op verstandelijke 
beslissingen. Dat is een groot goed 
en het verstand kan in het ma-
nagement heel zeker een bepaalde 
rol blijven spelen. Het mentaal is 
heel geschikt om te ordenen, te 
sorteren en te tellen. Een bedrijf 
heeft dit mentale vermogen nodig 
om klanten te bedienen, een boek-
houding te voeren en vele andere 
dingen meer. Het mentaal heeft 

echter niet de juiste visie om een 
bedrijf op de lange termijn te laten 
overleven. Het mentaal zoekt het in 
praktische oplossingen ter plekke, 
ook wel lapmiddelen genoemd. Het 
mentaal is niet in staat oorzaken te 
zoeken voor het falen in een bedrijf. 
Daarvoor zijn andere vermogens 
noodzakelijk, voornamelijk psychi-
sche vermogens. Deze vermogens 
zijn toekomstgericht en daarmee 
is een manager die meer psychisch 
leeft beter in staat het bedrijf te 
managen.

Psychisch management
Een psychisch manager ziet de 
organisatie vanuit het geheel, waar-
bij de zaken vanaf de basis worden 
aangepakt om zodoende een stevig 
fundament te krijgen waarop op 
een doelgerichte wijze kan worden 
voortgebouwd.
Zijn ordenend mentale vermogen 
is helemaal ontwikkeld en kan 
zich soepel en harmonisch bewe-
gen zodat hij ook kan inspelen op 
onverwachte ontwikkelingen die 
zich dagelijks of op korte en lange 
termijn voordoen.
Typerend voor psychisch manage-
ment is dat het er altijd op uit is om 
uit moeilijkheden de mogelijkheden 
te destilleren.
De manager die een psychisch 
management hanteert in het bedrijf 
zal in de eerste plaats zelf psychisch 
leven en kijken naar alles wat het 
bedrijf verder kan helpen. Zijn 
werk is onderdeel van zijn materiële 
ontwikkeling. Hij schuwt nooit 
impopulaire maatregelen. Zo zal 
ieder in het bedrijf profiteren van 
de uitstraling van het management 
en zijn managers, die hun persoon 
laten ontplooien en de lichaams-
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atomen laten ontwikkelen, zodat 
deze hun krachtige vermogens gaan 
prijsgeven.
Deze ontwikkeling van de materie 
behoort bij een evolutieproces zoals 
dat al miljarden jaren gaande is.
Het menselijke wezen dat een men-
taal wezen is, zet dan een verdere 
stap in het hele evolutieproces door 
zich te begeven naar een volgend 
stadium in de evolutie: het psychi-
sche wezen.
Het nadeel van het psychisch model 
is, dat mensen zich nog moeten be-
kwamen in het psychisch manage-
ment. Dit neemt verscheidene jaren 
in beslag, hoewel al direct inzichten 
en visie ingebracht kunnen worden 
in de onderneming. De vruchten 
van dit management kunnen al vrij 
snel worden geplukt, hoewel er pas 
na enkele jaren zichtbare en meet-
bare resultaten zullen zijn.

Psychisch management is een le-
venshouding met visie op heden en 
toekomst. Het is niet aan te leren 
zoals een managementtechniek. Het 
is een houding waar men zichzelf, 
het bedrijf en de wereld tegemoet 
treedt. Psychisch management is 
een vermogen dat altijd blijft be-
staan als een verworvenheid in de 
persoon die het betreft.

Stand van zaken nu
De psychisch manager zoals hierbo-
ven geschetst is er nu nog niet. De 
mogelijkheden om dit te bereiken 
kunnen worden benut door in ont-
wikkeling te komen tezamen met 
de evolutiekracht of het lila. In een 
versneld en zeker gestuurd evolutie-
proces wordt de persoon na enige 
jaren van inzet en oefening een 
meer psychisch wezen, dat zich kan 

inzetten in managementfuncties in 
bedrijven. Als de psychisch manager 
zich ten volle heeft ontplooid, dan 
is er sprake van de nieuwe mens 
zoals dat in de eerste verdere stap in 
de evolutie ligt besloten.
Het is echter geen eenvoudige 
opgave om een psychisch manager 
te worden. Hij heeft de lila energie 
nodig om in ontwikkeling te ko-
men, zonder dat zal het niet lukken 
of het gaat heel erg lang duren. 
Daarbij is een sterke wil en inzet 
noodzakelijk. De resultaten zijn 
echter al eerder merkbaar, doordat 
deze persoon zich volledig inzet 
voor zijn werk in het bedrijf.
Voor degenen die daarvoor kiezen 
ligt er een mooi perspectief in het 
verschiet: de manager van de toe-
komst zal in staat zal zijn om kleine 
en grote organisaties op een goede 
wijze aan te sturen. Als er steeds 
meer komen zullen ze gaan opvallen 
en aan het roer gaan staan van or-
ganisaties. Het onderscheid tussen 
Angelsaksisch en Rijnlands is dan 
niet meer zo relevant. In het psy-
chisch model wordt wat bruikbaar 
is behouden en bijgeschaafd, wat 
niet past gaat weg, en wat veranderd 
moet worden komt ook daadwerke-
lijk in verandering.

Het management in een 
nieuw tijdperk

De vraag is welk type manager in 
staat is bedrijven door deze periode 
van recessie heen te leiden naar het 
moment dat er een nieuw tijdperk 
aanbreekt waarin ondernemingen 
voor een keuze komen te staan. 
Blijven ze kiezen voor de erkende 
modellen die uiteindelijk alleen uit 
zijn op eigenbelang of gaan ze een 
nieuwe weg inslaan die leidt naar 

een meer mondiaal en universeel 
management van bedrijven. Het 
psychisch management is het ma-
nagement van de toekomst, het 
Rijnlands en Angelsaksisch model 
zijn een voorbeeld van management 
van de huidige tijd waarin niet 
gemikt wordt op een mondiale har-
monie maar waarin wordt uitgegaan 
van een zuiver mentaal zicht op 
winst en resultaat in het eigen be-
drijf. Het psychische management 
is meer dan alleen management in 
een onderneming. Het is ook het 
leren managen van de persoon, van 
de werkomgeving, van de stad, het 
land, de wereld. Het is een alles-
in-één management waarin alles 
meetelt en waarin alles meegeno-
men wordt in het managen van de 
onderneming. De onderneming is 
de wereld, de onderneming is juist 
door het psychisch management 
wat er plaatsvindt een harmonische 
noot die zijn uitstraling heeft naar 
alle continenten.




