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Wereld van duisternis

Onbewustheid, onwetendheid
duisternis en kwelling,
ongevoeligheid en meedogenloosheid
zijn de ingrediënten van deze wereld
waarmee de mens is uitgerust
om het pad van de evolutie
te gaan verkennen.
Alles is niet-bestaan,
alles is onmacht,
alles is eindigheid
zonder perspectief
zonder hoop,
zonder enige vorm van genegenheid
of liefde.
Waar is de uitweg?
Waar is de opening?
Dat is het licht,
het licht dat niemand wil
omdat een mens alleen op
zijn eigen duisternis vertrouwt.
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Inhoudsopgave
47

Ralph Waldo Emerson
In deze editie is weer een artikel opgenomen over
een filosoof. Deze keer is dat de Amerikaanse
filosoof Ralph Waldo Emerson. Emerson is de
voorman geweest van de stroming die bekend
staat onder de naam transcedentalisme. Evenals
de in een eerder nummer van de Gouden Visie
opgenomen Duitse filosoof Schopenhauer legde
Emerson een grote belangstelling aan de dag
voor de oude Indiase wijsheden zoals neergelegd
in de Veda’s en Upanishads. In tegenstelling tot
Schopenhauer poogt Emerson om die wijsheden ook praktisch toe te passen in zijn manier
van leven en denken. In het artikel wordt gewag
gemaakt van gebeurtenissen waaruit blijkt dat
Emerson contact heeft met bovenmentale gebieden en daar ook over schrijft. Toch blijkt ook
Emerson niet in staat om de Upanishads onveranderd op te nemen in zijn filosofie.
Rubriek wetenschap

27

Garden of cosmic speculation
In de rubriek tuinen is er deze keer aandacht
voor een aparte Schotse tuin. De Garden of
cosmic speculation is een interessante tuin, die
vooral mensen zal aanspreken die niet uit zijn
op het bekijken van bloemen en planten, maar
zich thuis voelen in een strak en strikt geordend
geheel van dingen die overzichtelijk zijn, zonder
dat zij de betekenis ervan hoeven te doorgronden. Dit eerste ontwerp van een landschapstuin
van Charles Jencks doet verrassend aan. Zijn
overige ontwerpen van tuinen zijn meestal een
herhaling van alles wat er in de Schotse tuin is te
vinden.
Het is jammer dat deze tuin slechts een dag per
jaar open wordt gesteld voor publiek. Veel mogelijkheden om deze tuin daadwerkelijk te bekijken zijn er dus niet.
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13 Onbewust bewuste materie
Het onbewuste leven van de mens
47 Ralph Waldo Emerson
En de Oosterse filosofie in de VS

Lilaca en samenleving
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Schilder aan het hof van Felipe IV
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Van de redactie
Lilaca

Dit is alweer het laatste nummer van de negende jaargang van de Gouden Visie.
In die negen jaar is dit digitale tijdschrift qua vormgeving en inhoud langzaam
maar zeker veranderd. In deze editie treft u bijvoorbeeld slechts zes artikelen
aan, terwijl voorheen tussen de tien en de veertien schommelde. Het totaal aantal pagina’s is alweer een paar jaargangen rond de zestig, dus dat betekent dat de
artikelen zelf een stuk langer zijn geworden. Was een artikel van acht pagina’s in
de eerdere jaargangen een lang artikel, in dit nummer zijn er slechts zes artikelen waarvan de langste zo’n veertien pagina’s omvat. Ook zijn er diverse ‘vaste’
rubrieken verdwenen en verandert de inhoud van de artikelen. Er is een tendens
om steeds meer elementen uit de theorie van de lilaca in de artikelen op te nemen of zelfs artikelen geheel aan die theorie te wijden.
In deze editie verschijnt bijvoorbeeld onder de titel ‘Onbewust bewuste materie’
een eerste artikel over de diverse bewustzijnsniveaus van de materie. Dit artikel behandelt het laagste niveau dat er is; het onbewuste. Het onbewuste wordt
tezamen met het onderbewuste beschouwd als een onderdeel van het fysieke
lichaam. Het is de wereld van de atomen, ook wel verbeeld als de wereld van de
harde korrels zand.
Wat zijn de kenmerken, hoe ontstaat het onbewuste, wat zijn de relaties met de
andere bewustzijnsniveaus van de materie zoals het onderbewuste, het fysieke,
het vitale en het mentale? Dit komt allemaal aan bod in dit artikel gericht op de
lezers die een beperkte kennis hebben van de wetenschap lilaca. En zoals al opgemerkt dit is een eerste artikel. Het is de bedoeling om in de komende nummers
achtereenvolgens aandacht te besteden aan de volgende bewustzijnsniveaus. Op
deze manier kan de Gouden Visie een medium zijn om de diverse ontdekkingen die de lilaca de afgelopen 35 jaar heeft opgeleverd aan een groter publiek aan
te bieden. De redactie hoopt met deze keuze de grondslagen van de wetenschap
lilaca uit te dragen.
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kunst

Diego Velázquez
Kunstschilder aan het hof van Felipe IV

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez is een beroemd Spaans schilder uit de zeventiende eeuw. Velásquez is als schilder een duidelijk representant van de barok. In dit artikel
worden naast wetenswaardigheden over de schilder zelf een drietal schilderijen van zijn
hand aan de orde gesteld. Dat zijn La Venus del espejo, Las Meninas en La Infanta
Margarita Teresa vestida de rosa.
Hofschilder

Diego Velázquez: zelfportret 1645
Olieverf op canvas, 103,5 x 82,5 cm
Galleria degli Uffizi, Firenze

Diego Rodríguez de Silva y
Velázquez is geboren in hartje
Andalusië, in Sevilla op 6 juni
1599 en hij overlijdt in Madrid
op 6 augustus 1660. Zijn vader en
moeder zijn rijke Portugese joden
behorend tot de lagere aristocratie. Hij heeft vrijwel zijn hele leven
aan het Spaanse hof gewerkt en
schildert voornamelijk portretten
van de koninklijke familie, in het
bijzonder van koning Felipe IV en
zijn kinderen. Portretten schildert
hij graag, vooral de uitdrukking op
het gezicht van mensen boeit hem
zeer. Ogen, mond en lijnen in het
gezicht van zijn modellen zijn voor
hem uitdrukkingen van hun persoon. Hij neemt de tijd om mensen
te observeren en legt zijn bevindingen vast in een schilderij. Zijn grote
voorbeelden zijn Titiaan en Rubens.
Deze laatste ontmoet hij in 1628.
Hij maakte twee Italiëreizen van een
paar jaar, in 1629 en 1648. Het is
tijdens zijn laatste bezoek aan Italië
dat hij paus Innocentius X schildert. Het is een hele eer om de paus
te mogen schilderen en hij heeft
dat te danken aan het feit dat zijn
schilderij van zijn assistent, de mo3
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Portret van Juan de Pareja (detail) - 1650
Olie op canvas, 81,3 x 69,9 cm
Metropolitan Museum of Art - New York

renslaaf Juan de Pareja veel sensatie
veroorzaakt op een tentoonstelling
in Rome. Het hangt tussen werken
van de beste schilders uit die tijd
en het valt op door de buitengewone levensechtheid. Vandaar dat
juist Velázquez het portret van de
paus mag schilderen en dat de paus
ook voor hem poseert. Het schilderij van paus Innocentius X is de
topper van Rome. Het wordt beschouwd als een wonder van kunst
door de levendige uitdrukking op
het gezicht. De paus zelf vond het
té levensecht.
Een modern schilder

Papa Innocenzo X - 1650
Olie op canvas, 140 x 120 cm
Galleria Doria Pamphili - Rome

Retrato de niña Francisca - 1640
Olie op canvas, 51,5 x 41 cm
Hispanic Society of America - New York
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Diego heeft plezier in zijn vak en
dat blijkt zeker uit de werken die
hij in Sevilla schildert. Kleuren zijn
voor hem van groot belang, vooral
in Andalusië zijn mensen daar heel
gevoelig voor. Licht en schaduw,
de structuur van een schilderij, de
waardigheid van een persoon weet
hij feilloos op het doek vast te leggen. Hij is een barokke schilder, die
oog heeft voor eenvoudige dingen
zoals licht dat op een object valt,
kleurschakeringen en vooral de
gezichtsuitdrukking van mensen.
Diego zelf is een heel gevoelig man
die een hechte vriendschap heeft
met koning Felipe IV en met zijn
slaaf, de moor Juan de Pareja. Hij
maakt hem later tot een vrij man
en leert hem schilderen. Zijn moderniteit blijkt ook in zijn werken.
Hij beeldt mensen af zoals hij hen
ziet. Als ze zuur zijn, schildert hij
hen ook zuur, of somber, of agressief. Dat is zijn kracht en dat is iets
nieuws in een tijd waarin de rijken
hun portretten laten schilderen
waar ze mooi en flatteus op moeten
staan. Hij kan levendige taferelen
uitbeelden van het land, het leven

van de arbeidende bevolking inspireert hem zeer.
Zijn opvoeding is veelzijdig, hij
leert talen en filosofie. Zodra zijn
liefde voor de kunst blijkt, gaat hij
als elfjarige jongen schilderen als
leerling van Francisco de Herrera.
Deze man heeft een heel krachtige uitstraling, die indruk maakt
op de jonge Velázquez. Hij moet
niets hebben van Italiaanse invloeden die in die tijd opgang maken.
In het jaar dat Diego bij hem in
de leer is, leert hij de techniek van
het borstelen met lange haren van
hem, een techniek die zijn schilderijen altijd heel herkenbaar maakt.
Hij wordt daarna geschoold door
Pacheco. Deze is op dat moment de
meest bekende schilder in Sevilla,
een gedreven schilder, die hem
leert dingen heel direct tot uitdrukking te brengen op een realistische
wijze. Hij leert perspectief tekenen en verhoudingen te onderkennen. Pacheco legt de nadruk op
de verfijning van de geest van zijn
leerlingen. Hij ziet schilderen als
een kunstuiting en niet als een ambacht, zoals het door iedereen werd
beschouwd.
Diego Velázquez trouwt in 1618
met Juana Pacheco, de dochter van
zijn leermeester. Zij krijgen twee
dochters waarvan alleen de oudste,
Francisca, geboren in 1619, overleeft. Hij heeft een heel mooi portret van haar geschilderd. Zij trouwt
ook met een schilder: Juan Bautista
Martinez del Mazo.
Verscheidene malen heeft hij zijn
vrouw en kinderen geportretteerd,
hoewel meestal niet openlijk. Zo is
de maagd Maria in de Kroning van
Maria, waarschijnlijk Juana, zijn
vrouw. In de aanbidding van de ko-
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ningen schildert hij bijna heel zijn
familie incluis zichzelf.
 childer van de koninklijke
S
familie
Als hij in 1622 de gelegenheid
krijgt om de graaf-hertog van
Olivares te schilderen, een machtig man en minister van Felipe IV,
komt hij in contact met de koning. Deze poseert in 1623 voor
hem. Vanaf die dag is hij hofschilder voor de koning. Hij verhuist
naar Madrid waar hij aan het hof
verblijft tot zijn dood. Gaspar de
Guzmán y Pimentel, graaf-hertog
van Olivares, blijft zijn hele leven
de mecenas van Velázquez.
Koning Felipe IV komt vaak in zijn
vertrekken kijken als hij aan het
schilderen is. Hij heeft daar ook
een eigen fauteuil. Felipe IV waardeert zijn intellectuele gaven zeer
en zo worden zij in feite vrienden.
Velázquez wordt door de koning
benoemd tot curator van het Prado
en in 1652 wordt hij tot hofmaarschalk van de koning benoemd
en in de adelstand verheven. Als
Velázquez sterft, is de koning gebroken. Zijn vrouw Juana sterft vier
dagen na hem.
Schildertechniek
Velázquez schildert ogenschijnlijk
heel gemakkelijk, ook met gevoel
voor de persoon. Zijn werken zijn
reëel en verraden een zekere intimiteit met de persoon die hij op het
doek zet. Hij schildert heel lichtend en snel, met weinig kleuren
op zijn palet. Typerend voor hem is
het borstelen met een penseel met
lange haren. Daar waar licht is, op
een mouw of op een gezicht, is zijn
borsteltechniek te herkennen. Hij
is voor velen de meest bewonderde

De aanleiding voor het schrijven van dit artikel
Het schrijven van een artikel voor
de Gouden Visie is meestal niet
ingegeven door een bedenksel.
Het ontstaat vaak naar aanleiding van een gebeurtenis die zo
boeiend is, dat hij niet meer kan
worden genegeerd. Bij dit artikel is
er een duidelijke impuls geweest
om over deze Spaanse schilder te
gaan schrijven. De impuls is een
heel levendige gebeurtenis van 18
juni 2015, die iets zegt over een
koninklijk kind en haar portretschilder.
De gebeurtenis speelt zich af als
volgt:
Ik ben in Buckingham palace bij
Elizabeth II van Engeland. Het
contact met de koningin is vriendschappelijk, we zijn vriendinnen.
Elizabeth II laat me op een zeker
moment een gouden jurkje zien
dat geschilderd is op een schilderij
van de Infanta Margarita Teresa
van Spanje. Zij heeft daar blond
lang haar. Elisabeth heeft dit jurkje
nu in haar bezit. Ze laat het mij
zien en het is een prachtig jurkje,
helemaal van gouddraad gemaakt.
Een lang slank model met pofmouwen. Ik vraag of het te koop
is. Dat is het. Ik koop het van haar
voor € 100.000,00. Het jurkje heet
‘La Gioconda’.
Elizabeth II heeft een blauwwit
gezicht, dat ook op haar visitekaartje is afgebeeld. Daar staat
alleen haar hoofd op en verder
niets, net zoals op de postzegels
van Groot-Brittannië het geval is.
Het is duidelijk dat het niemand
anders kan zijn dan zij, die op het
visitekaartje staat.
Ze gaat het geld wegbrengen en
ze legt het jurkje in een prachtige

rood fluwelen fauteuil neer. Dat
staat heel erg mooi.
Het meisje op het schilderij is
geschilderd door Velázquez en zij
is daar ongeveer drie jaar, de
leeftijd waarop Velázquez Margarita Teresa schildert in haar roze
jurk. Dit gouden jurkje is niet op
een bestaand schilderij gevonden,
hoewel de Infanta Margarita wel
een gouden jurkje bezat.
Daarmee eindigt deze gebeurtenis.

Nadat het artikel af is en er al die
tijd een voortdurende, lichte concentratie is geweest op de schilder
en vooral zijn model, Margarita
Teresa van Spanje, komt er het
volgende naar voren op 25 mei
2016:
Ik zie de Infanta Margarita Teresa
van Spanje, geschilderd door
Diego de Silva y Velázquez. Ze
heeft dezelfde japon aan als in Las
Meninas. Ze is heel levend aanwezig, haar lichaam is van diamantwit licht dat ze ook uitstraalt in de
vrij donkere kamer van het Real
Alcázar in Sevilla, waar ze is. Daardoor valt alles om haar heen in
het niet, alleen zij is daar, in haar
stralende lichtgestalte. Zij glimlacht een beetje bête voor zich
heen, een glimlach die de gehele
wereld omvat, La Gioconda.
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en gewaardeerde schilder die er ooit
in Europa leefde. Hij wordt door
Manet wel ‘de schilder der schilders’
genoemd. Toch heeft hij als jonge
man al in de gaten, dat er gekozen
moet worden om de beste te zijn.
Bekend is zijn uitspraak: ‘Ik ben
liever de beste schilder van normale
dagelijkse dingen, dan de tweede in
de hogere kunstuitingen.’
Zijn schilderij ‘Las Meninas,’ de
hofdames, wordt als zijn meesterwerk beschouwd, het dateert
uit 1656. Hij verbleef toen al 33
jaar aan het hof. Maar er zijn ook
mensen die zweren bij ‘La Venus
del espejo,’ Venus met de spiegel. In beide schilderijen gebruikt
Velázquez een spiegel om meer te
laten zien dan er op het schilderij
zelf voor de toeschouwer is te zien.
Dat heeft geleid tot veel speculaties
en geheimzinnige theorieën over
wat de schilder nu wel bedoeld kan
hebben.
Wat Velázquez siert is vooral zijn
eenvoud. Hij werkt graag voor opdrachtgevers, maar laat zich niet
inpalmen door hun wensen. Hij
schildert hen zoals de Andalusiërs
zichzelf graag zien, trots en waardig, boven alles verheven maar ook
meelevend. Ondanks dat houdt hij
zijn persoonlijke stijl en zijn zicht
op zijn model in stand. Hij gebruikt kleuren die de voornaamheid
van de persoon benadrukken. Zijn
stijl kenmerkt ook hoe hijzelf is en
gezien wil worden: quasi nonchalant, maar toch met een waardigheid, trots en elegantie die bij de
Andalusiër horen, zonder dat hij
zich boven anderen verheft. Hij
heeft veel mededogen met zijn medemens, vooral met de mismaakten zoals dwergen en narren die hij
graag portretteert met al hun gebre6

ken, zelfs met epileptisch gedrag.
Velázquez is een intellectueel met
veel discipline. Dat spreekt uit al
zijn werken. Ook schildert hij alles
zelf, zonder dat er leerlingen aan te
pas komen. Die heeft hij ook niet
aan het hof.
Vooral op het einde van zijn leven schildert Velázquez heel vrij
en lichtend, zilverig verfijnd. Zijn
spirituele aard komt daarbij tot
uitdrukking. Zijn benadering van
de modellen is er een van respect,
waardoor ze altijd op een prettige manier overkomen, hoe ze er
ook uitzien. Dat is vooral te zien
in Las Meninas, het portret van de
koninklijke familie. Op dit schilderij heeft Velázquez zichzelf ook
afgebeeld maar ook de twee dwergen die speelkameraden zijn voor de
prinses. Deze laatsten schildert hij
met veel compassie en humor.
Opvallend is zijn grover schilderwerk, zonder details. Alles schetst
hij op een suggestieve wijze, met
een krabbeltje hier en een kloddertje verf daar, met forse borstelstreken erdoorheen, waardoor er een
grote levendigheid uitgaat van de
geschilderde personen. Daarin herkent men de enorme vitaliteit die
het zuiden van Spanje zo kenmerkt,
met zijn zon, zijn geuren en kleuren
en passie. Deze stijl doet ook al aan
het impressionisme denken, waar
vlekken worden samengebracht tot
een levendige compositie. Het grappige is dat een schilderij dat van
dichtbij een soort vlekken-symfonie
is, op afstand heel veel details laat
zien die uiterst nauwkeurig lijken
geschilderd. Zijn beheersing is opvallend, hij springt niet snel uit de
band. Het schilderwerk is doortrokken van licht op een zeer doordachte wijze. Daarbij is ook de compo-

sitie zeer uitgewogen en wordt alles
op zijn geheel eigen wijze voor het
voetlicht gebracht. Als hij mensen
schildert, geeft hij veel weer van
hun persoonlijkheid, van hun manier van leven en denken. Daarbij
is hij zelf de spil van alles, want wat
hij laat zien in zijn werken is een reflectie van waar hij zelf zijn doelen
stelt. En die doelen zijn verheven,
groots, waardig en met een spirituele ruimte die duidelijk wordt in de
levendige zilverige tintelende kleur
die hij vooral in zijn latere schilderijen inbrengt. Velázquez is niet
alleen een man die werkt met lichten kleureffecten, hij brengt ook
zijn eigen hogere spiritualiteit tot
uitdrukking in zijn werk. Hij geeft
de toeschouwer vanzelfsprekend de
eer om alles in zijn werk te ontdekken, wat niet op het eerste gezicht
te ontwaren is.
Wie of wat hij ook uitbeeldt, altijd brengt hij er zijn hoogstaande
gevoel in tot uitdrukking waaraan
iedere persoon of ieder ding zijn
verhevenheid ontleent. Zijn medeleven en psychologisch inzicht laten
hem iets op het doek neerzetten dat
verblijdt en wat een beroep doet op
gevoel voor schoonheid. Hij ziet het
edele aspect van mensen als geen
ander. Voor hem bestaat er geen
verschil in status, hoewel hij iedereen en alles wel status geeft op het
doek. Dat getuigt van een universele kijk op de mens, vanuit zijn eigen
respectvolle en compassievolle blik.
Hij kan alles schilderen, van mensen, kleding, vazen, dieren, stillevens, noem maar op. Ook wat dat
betreft is hij een schilder die alle
mogelijkheden in zich draagt om
zijn geestelijke rijkdom tot expressie
te brengen op het canvas.
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La Venus del espejo 1647 - 1651
Olie op canvas, 122 x 177 cm, National Gallery - London

La Venus del espejo
De godin Venus ligt in een weelderige pose op een bed en kijkt in een
spiegel die Cupido, de god van de
vleselijke liefde en tevens haar zoon,
voor haar gezicht houdt. Velázquez
beeldt in feite geen godin uit, maar
dat wat hij ziet: een vrouw die voor
hem poseert. Dat geeft ook een ironisch en grappig element aan het
werk. Venus is voor Velázquez gewoon het symbool van de vrouwelijke schoonheid.
Venus is vanuit de mythologie de
godin van de liefde, maar ook van
schoonheid en vruchtbaarheid. Zij
laat de tuinen bloeien en de akkers
vol zijn van gewassen. Zij is hier
zo geschilderd dat ze op haar rug
wordt gezien. Er zijn geen versieringen die behoren bij de godin, zoals

rozen of juwelen. Er is niets wat afleidt van haar vrouwelijke figuur, zij
is er alleen, heel fysiek aanwezig op
het bed. Slechts Cupido, haar goddelijke zoon, heeft het genoegen in
haar nabijheid te verkeren en haar
via de spiegel te tonen hoe mooi zij
is. Venus is een elegante vrouw, die
naar de Spaanse mode een slanke
figuur is, anders dan de behoorlijk
mollige vrouwen in Europa uit die
tijd.
Venus exposeert haar lichaam met
genoegen, ze ligt op haar gemak
te rusten. De donkerblauwe doek
op het bed accentueert de blankheid van haar lichaam. Haar heup
en de spiegel zijn het middelpunt
van de compositie. Haar gezicht
is niet goed te zien in de spiegel,
het lijkt ook helemaal niet bij het

verfijnde lichaam te behoren. De
trekken zijn te grof. Het ziet er naar
uit dat Velázquez in de spiegel een
ander gezicht toont dan dat van de
vrouw op het bed. Waarschijnlijk
om niemand in moeilijkheden te
brengen, want de kerk verbiedt het
naakten te schilderen. Felipe IV is
de opdrachtgever voor het schilderij, iets wat wel past in de tijd
met zijn streng religieuze leer en
daarnaast een losse moraal. Omdat
Felipe vaak lijdt aan wat depressieve
buien, kan een mooi vrouwenlichaam hem een beetje opvrolijken,
zo blijkt wel. Al is het in die tijd
in Spanje niet toegestaan naakten
te schilderen, op de rug kan nog
wel en zonder herkenbaar gezicht.
Omdat het tevens een mythologisch werk is, kan er door de kerk
7
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niets op worden aangemerkt.
De vrouw op het bed lijkt qua
postuur en haartooi heel erg op
de vrouw die ook model is voor:
‘Coronación de la Virgen’ (De
kroning van de maagd Maria).
Misschien is het zelfs zijn vrouw
Juana die voor hem poseert. Zo blijken heiligheid en het naakt zijn in
dit geval heel goed samen te gaan.
Felipe IV geeft het schilderij van
Venus weg als hij weer verliefd
is en trouwt met Mariana van
Oostenrijk. Hij hangt de ‘Kroning
van de maagd Maria’ ervoor in de
plaats om zijn deugdelijkheid als
man te bewijzen. Dat werkt altijd
goed bij de vrouwen.
Het schilderij ‘La Venus del espejo’
valt vooral op door de sobere en
beperkte kleuren, met alleen helder
rood, warm bruin, zachtblauw, wit

en een beetje wuft lichtgroen van de
transparante strik voor de borstpartij van Venus. Juist deze strik
maakt het voor de rest vrij strakke
en sobere schilderij levendig en
speels, uitdagend, tezamen met het
roze sierlijk gedrapeerde lint over
de spiegel. Het lichaam van Venus
met de strik, dat het middelpunt
is van alles, komt prachtig uit. De
witte tule stof daarbij gedrapeerd,
maakt alles heel pikant. In feite is
het naakte lichaam geschilderd door
een menging van de al gebruikte
kleuren rondom haar te gebruiken.
Venus is fysiek heel sensueel maar
tegelijkertijd ingetogen in haar
voorkomen. Zij heeft welig vlees
dat met de ogen wordt aangeraakt
en getaxeerd wordt op zachtheid
en structuur. Zo hebben de ogen
van de schilder dat ook gedaan, om

Coronación de la Virgen, 1635 - 1648
Olie op canvas, 176 x 124 cm
Museo del Prado - Madrid
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het te kunnen schilderen. Typerend
voor de schilder is vooral, dat hij
nooit moeite doet om zijn model
lelijker of mooier te maken. Hij
schildert precies wat hij ziet en zo
heeft hij deze mooie Venus op een
buitengewone manier geschilderd
voor die tijd. Het is een levensecht portret van een levende naakte
vrouw met zacht, wellustig vlees.
Bij Cupido is dat anders, die heeft
vol, kinderlijk vlees, vlees om in te
bijten. Dat vlees is totaal anders van
structuur, steviger en molliger.

Las Meninas
Een portret van de koninklijke
familie, waarbij koning Felipe IV
en koningin Mariana alleen in de
spiegel zijn te zien, vagelijk, bijna
niet waarneembaar. De schilder
zelf staat daarentegen in vol ornaat
voor zijn schildersezel te werken
aan een enorm doek. Bij hem staat
de infanta Margarita Teresa van
vijf jaar. Zij is het middelpunt van
het schilderij, omringd door twee
adellijke hofdames, de meninas,
twee dwergen die haar speelgenoten
zijn, en een hond. De linkse hofdame is María Agustina Sarmiento
de Sotomayor, de rechtse is doña
Isabel de Velasco. Hun haren zijn
bewerkt en versierd met vlinders
van chiffon. Verder zijn achter
Margarita nog een lijfwacht en een
chaperonne, Marcela de Ulloa, met
nonnenkap op, te zien. In de deuropening staat een kamerheer, Don
José Nieto Velázquez, waarschijnlijk familie van de schilder. De twee
dwergen zijn Maribarbola met haar
grof gezicht en Nicolas Pertusato,
een Italiaanse dwerg. De hond lijkt
een mastiff type te zijn, die Nicolas
met zijn voet een beetje opport om
wakker te worden. Deze hond is
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Las Meninas - 1656
Olieverf op canvas, 318 x 276 cm, Museo del Prado - Madrid

wat spitser dan de huidige mastiffs,
omdat het een oud ras is dat afstamt
van de Molossers.
Dit hele gezelschap is bijeen voor
het portret dat de schilder maakt
van de onzichtbare koning en zijn

vrouw, die alleen in de spiegel half
zijn waar te nemen. Zij staan op
een plaats waar de diegene die het
schilderij bekijkt, ook staat en zij
kunnen dus alles heel goed in ogenschouw nemen. Als eerste valt de

prinses op met haar hoepelrok. Zij
wordt overspoeld door een zilverig
licht dat van een niet te detecteren
plaats komt. Zij is wel het stralend middelpunt van het tafereel,
tezamen met de twee hofdames.
9
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De borsteltechniek die Velázquez
vaak toepast is hier op verschillende
plaatsen goed te zien. Vooral in het
lichtende gebied van de mouw van
de schilder is dit waar te nemen,
maar ook de jurk van de prinses valt
op door het penseel- en borstelwerk
op haar japon.
Velázquez heeft zijn hoge onderscheiding op zijn jas hangen, het
rode kruis van de Orde van SintJacob van het Zwaard. Deze wordt
hem door zijn koning toegekend in
1659, drie jaar nadat het schilderij
is voltooid. Er gaat het verhaal dat
Felipe IV het nadien zelf op zijn jas
heeft gezet. Alles is geschilderd op
een uiterst gemakkelijke, vrije wijze
en heel natuurlijk. Op het palet is
te zien dat hij slechts enkele kleuren gebruikt om een schilderij op
te zetten. Het werk is vrij donker
gehouden, want het Real Alcázar in
Sevilla is een donker paleis. Alleen
de kleine infanta Margarita Teresa
is als een zonnestraal op dit schilderij aanwezig, met de twee hofdames
aan haar zijde, zij zijn allen in een
zilveren licht gehuld vol glans, iets

waar de kleur van de japonnetjes
ook aan bijdraagt.
Opvallend is het perspectief en de
lichtval in het vrij donkere paleisvertrek. Het lijkt alsof het zilverig
witte licht uit verschillende hoeken
tevoorschijn komt. Het is heel helder en zorgt voor een centrum in
het schilderij met de infanta in het
midden. Zowel het licht dat uit de
geopende deur komt als het licht
aan de voorkant van het schilderij
geven een speciaal effect. In feite is
de gehele koninklijke familie het
middelpunt, de koning en de koningin, te zien in de spiegel, en de
infanta, die hen ook ziet binnenkomen en hen vol aankijkt.
Er zijn verschillende dingen waardoor het schilderij blijft boeien. Er
is namelijk geen duidelijkheid over
wat Velázquez aan het schilderen is.
En het blijft onbekend of de koning
en de koningin in de zaal aanwezig zijn, of dat ze op het schilderij
vereeuwigd staan en zo in de spiegel
zijn te zien. Zo is er in de zaal een

Zelfportret van Velázquez
in las Meninas
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besloten familiesfeer met de kijker
die er niet bij hoort. Hij heeft wel
inzicht in het warme familietafereel.
De infanta Margarita Teresa is hier
vijf jaar en is dan al uitgehuwelijkt
aan de Romeinse keizer Leopold I,
de broer van haar moeder.
De manier van schilderen is heel
los, maar tevens verfijnd. Wat
dichtbij bekeken een soort verfvlekken lijken past bij nader inzien
helemaal in het tafereel. Er is een
grote verfijning als het om de losse
penseelstreken gaat maar ook om de
borsteltechniek die rijkelijk is toegepast. Er zijn heel veel details van
handen en lijnen in de gezichten
die gevoelig en verheven zijn uitgewerkt. De verhoudingen tussen de
personen die zijn afgebeeld zijn volstrekt duidelijk, ze behoeven geen
uitleg. De techniek van schilderen is
afwisselend, van fijne penselen naar
wat minder verfijnde tot grof. Zijn
borstelwerk is heel gedurfd, vooral
in dit schilderij, hij laat hier al zijn
mogelijkheden zien door het edele
schilderwerk.
De spiegel is ook in dit werk een
enigmatisch voorwerp, evenals in
‘La Venus del espejo’. De lichtende
gezichten, die net herkenbaar zijn,
vallen heel erg op. Ze lijken zelfs
het middelpunt van het schilderij,
met figuren die er niet op te zien
zijn en die slechts een spiegelbeeld
zijn, dat geen werkelijkheid is.
Velázquez zegt in feite dat spiegels
niet spiegelen naar de werkelijkheid, maar dat ze een verwrongen
beeld weergeven. Eigenlijk is dit
ook zo, want de spiegel spiegelt een
beeld dat anders is dan de oppervlakte werkelijkheid. Hij geeft alles
niet weer zoals het te zien is met het
oog van iemand die zelf kijkt.
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La Infanta Margarita Teresa - 1654
Olieverf op canvas, 128,5 x 100 cm
Kunsthistorisches Museum - Wien
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La Infanta Margarita
Teresa in roze jurk
Velàzquez heeft heel veel kinderportretten geschilderd, waaronder zijn
eigen dochtertjes. Het is duidelijk
dat hij daar veel plezier aan beleeft
en dat hij kinderen graag ziet. Van
de koninklijke kinderen maakt hij
vele portretten die allemaal een
leuke uitstraling hebben. Ondanks
het feit, dat de infantas en infantes
op een koninklijke manier moeten
worden vereeuwigd, behouden ze
toch hun kinderlijkheid. Deze portretten zijn dan ook geschilderd op
een wijze die blijdschap uitstraalt.
Ze zijn meestal ook heel kleurig,
hoewel de kinderen door veel inteelt vaak ziekelijk zijn en op sterven na dood.
De infanta Margarita Teresa van
Spanje heeft Velázquez vele malen
geschilderd. Vanaf haar derde jaar
wordt er met regelmaat een portret gemaakt dat naar haar toekomstige echtgenoot, Leopold I, wordt
gestuurd, die aan het Weense hof
verblijft. Deze toekomstige echtgenoot is dan zelf ook pas 14 jaar,
hij is haar oom. Zij moet de lijn
van opvolging verzorgen van de
Spaanse troon en deze overdragen
aan haar kinderen. Dit werd ook
door Leopold I geaccepteerd als
voorwaarde voor het huwelijk. Zo
wordt ze door Velázquez geportretteerd in vele barokke japonnen
in blauw, roze, zilverkleur, wit en
meer.
Margarita Teresa is op 12 juli
1651 geboren uit het huwelijk van
Felipe IV en zijn tweede vrouw
Mariana van Oostenrijk. Als haar
vader overlijdt in september 1666
vertrekt zij naar het Weense hof.
Zij wordt door haar toekomstige
man hartelijk verwelkomd in zijn
12

paleis. Enige maanden later, in december 1666 trouwen zij. Hoewel
hij 11 jaar ouder is kunnen zij het
wonderwel met elkaar vinden. Zij
hebben veel gezamenlijke interesses, vooral toneel en muziek zijn bij
beiden geliefd. Zij zijn dan ook een
gelukkig echtpaar, ook al is Leopold
een ronduit lelijke man. Door
haar huwelijk is zij keizerin van
het Heilige Romeinse Rijk, aartshertogin-gemalin van Oostenrijk,
koningin-gemalin van Hongarije en
Bohemen. Zij lijdt al vanaf jonge
leeftijd aan struma.
Zij is van haar 15e tot haar 21e jaar
zes keer zwanger en haar lichaam
lijdt daar nogal onder. Zij verliest
drie van haar kinderen doordat
ze zeer jong sterven, twee brengt
ze voortijdig dood ter wereld. Zij
overlijdt in het kraambed van haar
vierde kind op 12 maart 1673, nog
geen 22 jaar oud. Het enige kind
uit het huwelijk dat blijft leven is
haar tweede dochter, de aartshertogin Maria Antonia van Oostenrijk.
Op het portret uit 1654, waar ze
rond de drie jaar is, hangt een zacht

La Infanta Margarita Teresa - 1656
Olieverf op canvas, 105 x 88 cm
Kunsthistorisches Museum - Wien

licht om de infanta heen. Alle kleuren zijn uitgevoerd in pasteltinten,
behalve het rijk ogende vloerkleed.
Zelfs de donkere achtergrond is
doortrokken van lichtblauw. Zij
draagt een gouden koord van de
schouder naar het middel en ze
heeft een waaier in de hand. De
vaas met bloemen geeft het geheel
nog een extra glans en benadrukt
de kinderlijkheid van het meisje,
een kind dat bloemen plukt en
in de vaas heeft gezet. Er is zelfs
een bloem naast de vaas gevallen.
Velázquez is blijkbaar heel vertederd
geweest door dit jonge kind, dat hij
moest schilderen voor haar toekomstige echtgenoot. De zachte kleuren
omvatten haar als het ware als een
beschermende deken die haar omhult. Het is een portret waaruit een
zachte genegenheid spreekt voor
een koninklijk kind dat hem na aan
het hart ligt.
Het portret uit 1656 geeft de infanta weer op vijfjarige leeftijd. Ze
is dan al een dametje met krullen
in het haar en een wijde hoepelrok
aan. Ze is statig en waardig geportretteerd. Het licht valt op haar
zilverwitte japon, de achtergrond
is donker, zwart bijna en alleen het
rode gordijn geeft een diepe glans
en waardigheid aan het geheel.
Velázquez schildert het kind met
roodoranje strikken en een rozet
waardoor de stijve japon wat wordt
opgevrolijkt. Ook in dit portret
legt hij zijn genegenheid voor een
kind, wiens bestemming al vastligt.
Margarita Teresa ziet er lieflijk en
mooi uit, een aanbeveling voor haar
aanstaande echtgenoot.
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Onbewust bewuste materie
Het onbewuste leven van de mens

I

Tekst: Sunya de la Terra

n het menselijke lichaam zijn vele niveaus te onderscheiden. Deze niveaus verlopen
van heel onbewust in de lagere lagen van het fysieke via een meer of minder bewust vitaal tot een meer bewust mentaal in de hogere niveaus van denken.
Het onbewuste is de onderste laag in het menselijke lichaam waar niemand zich van
bewust is. Het is gesitueerd onder de voeten, in de aarde, met daarboven nog het
onderbewuste dat grenst aan de voeten. De naam geeft het al aan, het is een soort bewustzijn dat onbewust is in zijn aard. Toch is alle materie bewust, zelfs de meest onbewuste materie. Niets kan bestaan zonder dat er een bewustzijn in werkt. Alles wat er is
in het universum van materie is opgebouwd uit ‘zijn’, ‘bewustzijn-bewustzijnskracht’
en ‘vreugde’. Vanuit dit oogpunt bezien is het dan ook vanzelfsprekend dat materie
altijd bewuste materie is, zelfs al is ze zo onbewust dat ze duisterder is dan de nacht.
Het onbewuste wordt tezamen met het onderbewuste beschouwd als een onderdeel
van het fysieke lichaam. Het is de wereld van de atomen, ook wel verbeeld als de wereld van de harde korrels zand.
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Het ontstaan van het onbewuste
Het onbewuste is ontstaan in de wereld doordat de Ene,
met zijn allesomvattende eenheidslicht en -vermogen,
zichzelf wilde zien als een uiterste verdeeldheid, waarin Hij uiteindelijk, in een lang evolutieproces, zichzelf
weer terugziet in velerlei vormen en gestalten in aardse
eenheidslichamen van licht. De Ene stort zich dan uit
als een Oceaan van originele Kosmische Onwetendheid,
die een uiterste verdeeldheid is. Deze uiterst kleine
deeltjes, vormen van zijn, zijn allemaal gezichten van
Hem, die totaal niet meer lijken op wie Hij in de
Werkelijkheid is. Het zijn duistere, uiterst verdeelde gezichten van Hem, onherkenbaar maar toch, altijd is het
Hij die daar is te zien in de onbewuste verdeelde duisternis van harde, keiharde materie. Materie die niet wil
bewegen en ook nauwelijks in beweging kan komen.
Hij, die de eenheid van alle Lichten is, wordt tot een
inktzwarte duistere oceaan van verdeeldheid en duisternis, vanwege zijn spel van vreugde. Want de vreugde is
de motor waar alles op is gebaseerd in het materiële universum waarin de mens leeft. De vreugde is de vreugde
van de Ene die uiteindelijk vanuit de diepste duisternis,
waarin in de atomen Zijn eenheidslicht totaal is verborgen, weer komt tot meer licht en steeds meer licht, tot
alle licht uit het elektron, het atoom, het molecuul, de
cel is bevrijd. Dan is de Ene weer die hij is: een Persoon
die alle lichten is, het Eenheidslicht, maar dan op aarde
in een lichaam dat aards is en met een psyche die volledig is ontplooid.

H

et Onbewuste, de Ene,
heeft zich verheven uit de
Onbewuste Oceaan van
originele Kosmische Onwetendheid
waaruit hij tevoorschijn komt als het
universum waarin mensen leven.

Hier blijkt dus, dat het Onbewuste het resultaat is
van een proces van involutie, van het opsluiten van
de Allerhoogste Geest, het Zijn, in een ogenschijnlijk
volstrekt onbewuste, verdeelde en inerte materie. Dit
is tot stand gebracht via een principe van eenheid en
veelheid zoals dit in de Waarheidswereld aanwezig is.
14

Ook deze wereld is voortgekomen uit het Allerhoogste
Bewustzijn, de Realiteit van Zijn, de Ene.

De verschillende bewustzijnsgebieden in de materie

Het fundament
De oorspronkelijke manifestatie laat zich aan mensen zien als Zijn, Licht, Bewustzijn, Vermogen,
Liefde en Schoonheid. Echter, zoals de hedendaagse
kosmische manifestatie eruitziet, doet dit alles zich
ogenschijnlijk voor als iets wat er totaal niet meer
op lijkt. Het lijkt zelfs het tegendeel te zijn. Er is
Duisternis, Onbewustheid, Onwetendheid, Inertie,
Ongevoeligheid, Disharmonie en Desintegratie. Dat
doet de Ene zo, Hij die Oneindig is en nergens aan is
gebonden in zijn manifestatie op aarde. Dat is de basis
van de materiële wereld, waar alles in
verborgen zit wat nodig
is om tot bewustzijn te komen,
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via een vreugdespel in de materie.
Het Onbewuste, de Ene, heeft zich verheven uit
de Onbewuste Oceaan van originele Kosmische
Onwetendheid waaruit hij tevoorschijn komt als dit
universum waarin mensen leven. Het is de wereld van
de allerkleinste deeltjes, de uiterste verdeeldheid. Dit is
het Niet-bestaan, het Niet-zijn. Daarom kan de mensheid in zijn geheel ook worden getypeerd als grotendeels onwetend en onbewust.
Het Zijn, de Ene, heeft zich op aarde verborgen in de
dichte en vaste substantie van het materieel Onbewuste.
Het heeft zichzelf voorzien van een sluier van volstrekte
onwetendheid en onbewustheid. Het is totaal ongevoelig voor wat dan ook. Spreken over het onbewuste
is hetzelfde als spreken over onwetendheid, want deze
twee dingen zijn automatisch aan elkaar gekoppeld in
de wereld van het Onbewuste.
Het resultaat van deze actie van het Zijn, de Ene, is
verstrekkend. Want deze originele Onbewustheid is de
bron van de ontkenning van zichzelf op alle fronten.
Ook is het de bron van onbewustheid, duisternis, dood,
pijn en ellende, zwakheid, ziekte, disharmonie en haat.
Er is niets meer te zien van de Ene in essentie, dat kan
het onbewuste niet tonen, daar is het niet meer toe in
staat.
Alles is echter zo georganiseerd, dat onder druk van
licht, bewustzijn, vermogen, perfectie, liefde en schoonheid alles uiteindelijk weer uit de materie naar voren
kan komen en te zien kan zijn na een evolutieproces
van vele miljarden jaren.
De lila humor is, dat juist deze kille en koude, ogenschijnlijk levenloze materie voor de Bewustzijnskracht
geschikt is om Haar grootse en geniale spel in te spelen, namelijk te werken aan de vervolmaking van deze
volmaakt onvolmaakte materie. Juist in deze duistere
keiharde substantie van atomen werkt deze Bewuste
Energie, het is de eerste vorm van creatie die een fysiek
universum creëert.
De Bewuste Energie lijkt
zelf Onbewust

en Onwetend te zijn, terwijl Ze toch werkt als een soort
uitgestrekte, heel verborgen Intelligentie. Want altijd
doet Ze haar Werk feilloos, volstrekt zeker en gericht op
haar doel: het lichtwezen.
Vandaar dat de duistere onwetende wereld is zoals ze
is, omdat ze een uitdrukking kan gaan worden van de
Ene die alles is, niet in de Allerhoogste Realiteit, want
daar bestaat Hij al, maar op aarde, in de harde substantie van elektronen, atomen, moleculen en cellen. Dat is
het geheim dat wordt ontsluierd als de verborgen Ene
uit zijn ontoegankelijke en duistere gevangenis kruipt
door de dikste muren die er maar zijn, als een gemaskerde Onbekende in de nacht. Hij doet dat niet opeens,
maar stukje bij beetje, heel langzaam en heel traag,
want in het onbewuste is een beweging niet te zien, zo
inert is alles daar. Het gebeurt op een heel ingenieuze
niet zichtbare manier, uiterst oneindig kleine deeltjes
worden beschenen door lichtstraaltjes die bijna onzichtbaar zijn. Ze werken in op de heel kleine vibrerende
deeltjes van energie en substantie. Alles sputtert tegen,
alles komt in de oppositie, want het onbewuste bestaat
uit heel afgestompte, weerbarstige, onwillige onwetende
materiestof.

H

et onbewuste is
een kosmische kracht,
een materiële energie
die onzichtbaar blijft
voor het menselijke oog.

Dit onbewuste op aarde is een originele, effectieve en
automatisch werkende kracht. Hierbij vergeleken heeft
het denken bijvoorbeeld slechts een kleine onbetekenende werking in het geheel. Want dit onbewuste is
niet zomaar iets, het is een grootscheepse actie van een
bewustzijn dat verborgen is, een kosmische kracht, een
materiële energie die onzichtbaar blijft voor het menselijke oog. Het is een duistere expressie van een weids,
universeel leven, een totaal versluierd universeel denken, een zwarte kap die het zicht en de hoogste Kennis
afdekt, zoals bij de gevangen valk de kap zijn ogen en
gelaat bedekt houdt. Zonder dit fundament in het fysieke zou er geen actief vermogen zijn en ook geen georganiseerde samenhang van de dingen.
15
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Uit deze onbewuste atomaire substantie, de eerste die
er door de Bewustzijnskracht is gevormd vanuit de
Oceaan van Originele Kosmische Substantie, wordt alles gevormd wat nodig is om een evolutieproces te initiëren. Een proces met een allesomvattend geheim, dat
stukje bij beetje wordt ontdekt als mensen meespelen in
het evolutieproces, het vreugdespel van de materie.
Kenmerken van het onbewuste
Er zijn drie heel typerende kenmerken te noemen van
het onbewuste.
1. De onbewustheid met stevig daaraan gekoppeld de
onwetendheid.
2. De inertie ofwel de traagheid van massa.
3. De verdeeldheid.
ad 1.
In het onbewuste valt als eerste op dat er een volstrekte
onwetendheid en onbewustheid is. In dit gebied heerst
de duisternis, de zwarte nacht, de dood. Het is de wereld van atomen, waar de lila energie, die nog moet
worden geactiveerd, in verborgen zit. Atomen worden opgebouwd uit elektronen, elektronen die de basis
vormen voor een op te bouwen materiële wereld zoals
mensen deze kennen. Het atoom en het onbewuste zijn
de basis, het fundament voor het lichaam en alles wat er
in de wereld bestaat. Het is een heel stevig fundament,
vol weerstand, hardheid en mechanische gewoonten.
Hier wordt ook de oppositie, die de materie in wezen
bezit, gevonden. Alles is daar tegen alles, waar het maar
tegen kan zijn. Deze onbewustheid is altijd tegen de
Geest, het Zijn, de Ene die zich tegen zichzelf keert.
In deze vorm is het bewustzijn zichzelf totaal vergeten, totaal geïnvolveerd in zichzelf. De psyche bestaat
hier niet, er bestaat alleen werk ofwel tegenwerking,
een trage beweging die in feite geen activiteit laat zien.
De Geest is daar tot iets geworden dat heel grof is en
heel ruw, met een onbewuste materiële kracht die altijd
maar creëert en weer vernietigt. Deze kracht kent zichzelf en ook haar mogelijkheden niet. Ze weet evenmin
wat er wordt gecreëerd en waarom. Er zit geen enkele
gedachte bij over het hoe of wat; de Geest en zijn kracht
weten het niet. Hij hoeft het ook niet te weten, hij geeft
er niet om, want hij heeft geen hart, geen gevoel, geen
gedachte. En haar interesseert het ook niets. En mocht
er achter al deze nepverschijnselen nog iets anders zijn,
bijvoorbeeld een Denken of een Wil, of iets wat nog
16

meer is dan dat, dan blijft dat een duister toneelstuk,
waarin het hele materiële universum zichzelf laat zien
als een soort ongeloofwaardige waarheid die regelrecht
uit de duisternis tevoorschijn komt. Het is in feite een
grove leugen, halfslachtig ook nog, maar hij laat wel
zien welke zaken het uiterlijke bestaan van de wereld
bepalen. Deze onbewuste onwetendheid bepaalt ook
dat alle aspiratie en inspanning die er zou kunnen zijn,
moeiteloos teniet kan worden gedaan.
Dit is het wonder dat dit duistere universum, deze onbewuste substantie, brengt aan de wereld: een verschrikkelijk en meedogenloos wonder waarin iedereen vecht
om het licht, hulpeloos schoppend en slaand om te
overwinnen. Misschien even wat minder hulpeloos als
het erom gaat zich te verdedigen in deze wereld van het
onbewuste, een uitgestrekte onwetendheid zonder zicht
op iets anders.
Het is een enorm gevecht, zwak, hopeloos, te midden
van onwetendheid en in een stikdonkere nacht. Alles
daar lijdt onder deze harteloze onbewustheid met zijn
rigoureuze rechtspraak die onverbiddelijk en fundamentalistisch is.
In dit ongunstige klimaat en in deze volstrekt duistere
omgeving moet dus alles gaan aspireren naar het Licht,
te midden van martelingen die gaande zijn, terwijl
overal bloed vloeit onder de druk van de blinde en gevoelloze wreedheid van een ijzeren bestaan, zo onbewust en meedogenloos. Vooral deze wreedheid zegt wat
de wet is in het onbewuste van de mens. Alle materie is
daardoor ontzield, is gevoelloos, bruut, woest, ellendig,
vreselijk om te zien.
Maar dit is niet het enige wat er is. Er ligt wel iets heel
groots achter verborgen. Want het is het Bewustzijn dat
zichzelf is vergeten, wat daar is te zien. Het rijst op vanuit zijn gigantische zelfvergetelheid, zeer, zeer langzaam,
zeer, zeer pijnlijk, een leven dat eigenlijk niet leeft en
vecht om meer gevoeligheid, om meer bewustzijn, om
meer zachtheid en meer psychisch leven.
Ondanks al deze
hindernissen,
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wreedheden en ellende werkt het Bewustzijn wel naar
dit alles toe, want dat is zijn aard. Maar onder de gegeven wetten en omstandigheden van de onbewuste
materie gaat dit zo en niet anders. Vandaar dat de instrumenten waarvan het onbewuste zich bedient ook kil
zijn, van ijzer, koud, ruw, pijn veroorzakend door het
brute geweld waarmee het tekeergaat.
Ad 2.
Behalve de onbewustheid is er nog een instantie die een
fundamentele oppositie offreert aan de Geest, de Ene
die alles is, en dat is de inertie. Er heerst in het onbewuste een slavernij, een onderworpenheid aan de mechanische wet van het onbewuste. Deze mechanische
wet is tegen alles wat zoekt naar bevrijding van de diepe
en enorme inertie die de materie beheerst.
Materie zelf is niet inert, het is meer een oneindige beweging, een ongelofelijke kracht, een eindeloze actie die
alle handelingen bepaalt. De natuur van inertie is ‘niet
bewegen’. De bewegingen van dat mechanische patroon
van niet bewegen in de materie zijn acties, die een grote
verwondering oproepen omdat dit zo bijzonder is. De
Geest zelf is vrij, ongebonden en daarom is Hij ook de
oorzaak van deze mechanische wet. Hij is zelf niet onderhevig aan die slavernij, het is zijn oogmerk en doel
om daaraan onderworpen te zijn in alle vrijheid.
De onbewuste substantie is echter heel overheersend
en groots, rigide, en is vastgeketend aan die vaste, patroonmatige mechanische wet, die haar is opgelegd. Die
mechanische beweging daarin begrijpt niets, stelt zich
niets voor, maar werkt onbewust altijd maar verder zoals iedere machine dat doet die niet wordt gestopt. Het
gaat maar door en door en door. Deze beweging weet
niet wat het maakt, wat het proces is of wat voor doel er
moet worden aangehouden.
Als er Denken zou zijn dat ontwaakt, wil het weten
waarom het zo is. Als het Leven zou ontwaken en zich
iets zou afvragen wil het alles voor zichzelf hebben en
zich alles toe-eigenen. Het
lijkt dan alsof de materie
een ogenblik

zwicht voor deze dingen en zich overgeeft, even niet het
vaste, mechanische patroon hanteert. Maar neen, er is
alleen strijd, er is onwil en de materie laat al snel weten
dat de grens van toegeven is bereikt, er is alleen nog
maar halsstarrigheid, inertie, zwaarte, barrières, blokkades, een botte ontkenning van alles wat maar ontkend
kan worden. Het komt zelfs zo ver, dat het Leven en
Denken worden overtuigd van het feit, dat ze echt niet
verder kunnen en dat ze nooit tot zelfs maar een heel
kleine overwinning kunnen komen. Alles wordt loodzwaar, alles zet de hakken in het zand, er kan niets meer
vooruit. Het mechanisme herneemt zich weer volledig.
Aan dit loodzware gevoel toegeven betekent een instemming met deze kracht van inertie.
Het Leven probeert zich wel te verwijden, en zich verder uit te breiden als die mogelijkheid er eventjes is,
maar het zit er echt niet in dat een volledige weidsheid
of onsterfelijkheid bereikt zou kunnen worden. Daar
botst het tegen de ijzeren hinderpalen van de materie
aan en dan voelt het Leven zich gebonden door verenging, begrenzing en dood.

H

et zijn deze botsingen die
een mens verder moeten
brengen in zijn evolutieproces en die ervoor zorgen dat hij uiteindelijk een keuze zal moeten maken
voor het volgen van dit proces.

Het Denken wil het Leven wel helpen en het volgt zijn
natuurlijke impuls om alle kennis te omarmen en zo
helemaal licht te worden, om de waarheid te bezitten en
te zijn. Maar altijd dwaalt het Denken weer af, het vergist zich herhaaldelijk, botst tegen de grofheid van de
materiële levensinstincten aan, waaronder de seks. Het
krijgt ook te maken met de ontkenning en obstructie
van het materiële gevoel en andere fysieke instrumenten
en vermogens. De kennis wordt beheerst door vergissingen, duisternis is de beste vriend en raadgever, waarheid
wordt wel eens gevonden maar als het dan vastgepakt
wordt houdt het op de waarheid te zijn. Alles gaat dan
weer op dezelfde voet verder, zonder ook maar één andere beweging.
17
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Liefde kan zichzelf niet vervullen, zich ook niet bevredigen, er is blijdschap die niet wordt toegestaan omdat ze
niet gerechtvaardigd is in deze plek van haat en vernietiging. Alles is daar gebonden met vele ketenen, alles
wordt beschaduwd door de eigen schaduw. Boosheid,
haat, onverschilligheid, bevrediging, alles wordt tegengesteld aan het edele en schone van het Zijn in de
Allerhoogste Realiteit. De inertie waarmee de Materie
antwoord geeft op de vragen van het Denken en Leven
staat in de weg om de Onwetendheid hier te overwinnen. Ook de brute kracht die het vermogen is van die
Onwetendheid staat geen overwinning toe.
Het gevolg van de inertie is vooral, dat er allerlei chaotische activiteiten in het lichaam plaatsvinden.

D

enken, Leven en Lichaam
vinden allemaal hun fundament in het Onbewuste,
een stevige basis ter ondersteuning
van deze principes.

Ad 3.
Inertie en obstructie winnen het altijd, zo is te zien.
Dat is vooral te wijten aan een derde vermogen van de
Materie. Want de derde fundamentele oppositie die de
Materie aanbiedt aan de Geest, de Ene, is ook het hoogtepunt van alles, namelijk de verdeeldheid waar alles in
het onbewuste mee worstelt.
De verdeeldheid is de basis van alle handelingen op dit
niveau en deze is er de oorzaak van dat het lijkt alsof
het ten strengste verboden is om ooit zelfs maar op
pad te gaan om het doel te bereiken. Want het gaat om
het bereiken van de eenheid, op dit niveau de vereniging genoemd. Daar zijn echter twee methoden voor,
en daar begint de verdeeldheid al. Want het gaat dan
om het samenvoegen van eenheden in het ene geval, of
om assimilatie, het opnemen van de andere eenheid in
het tweede geval. Dit houdt destructie in van de ene of
de andere eenheid. Deze beide methoden van vereniging zijn een erkenning en een in stand houden van de
eeuwige verdeeldheid die geen einde zal nemen in het
onbewuste.
De eerste methode is eerder bezig met associatie, een18

heden met elkaar verbinden, dan met vereniging. Bij
de tweede methode is er altijd de mogelijkheid en de
uiteindelijk noodzaak tot ontbinding, het uiteenvallen.
Beide methoden berusten zoals te zien, op dood. Het
ene als een middel om tot vereniging te komen waarbij
het een het ander opheft, het andere als een voorwaarde
van het leven, dat uiteindelijk wel moet ontbinden en
opgaan in een andere vorm.
Beide methoden zijn eigen aan het bestaan, en zij houden een constante strijd in van verdeelde eenheden met
elkaar. Dit betekent dat mensen altijd in strijd zijn met
elkaar, of dit nu te zien is of niet. In de lilaca is dit het
fenomeen van de ‘Lidy Koopmansfamilie’, waarin ieder
ernaar streeft zichzelf te handhaven, zijn vrienden te
behouden of te onderwerpen, hen dingen af te dwingen of hen op te eisen of hen te vernietigen. Er wordt
ook van alles ingepikt en anderen worden verslonden
alsof het voedsel is, het zo begeerde eten, het menselijke
kannibalisme. De materie staat op tegen al deze dwang,
zij vlucht ervoor weg. Zij probeert vernietiging, ontbinding en assimilatie te ontlopen door alles te verslinden
wat niet doet wat de verdeeldheid en de mechanische
wet vraagt. Alle vijanden worden opgegeten, zodat ze
niet meer bestaan.
Wanneer het Vitale principe met al zijn activiteiten zich
laat zien in de Materie is de begeerte, de dwang en de
vernietiging de basis voor al zijn activiteit. En dit vitale
moet zich conformeren aan de wet en zich het juk van
de dwang en het verslinden laten opleggen, het kan er
niet onderuit, het wordt daartoe gedwongen. Het moet
ook de wet van de dood accepteren, de begeerten, de
begrenzing en die altijddurende strijd om te verslinden,
te bezitten, te domineren, wat een belangrijk, zo niet
het eerste aspect van het Leven is. Voorbeelden daarvan zijn de domina en de dictator en ook het familielid
Koopmans.
Wanneer het Mentale principe zich manifesteert in de
Materie, zal het ook gedwongen worden te accepteren dat in de
vorm, het lichaam
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en het materiaal dat daarbij behoort, hetzelfde principe
van de begrenzing werkzaam is. Het zoekt naar dingen
zonder iets te kunnen vinden, want er is een voortdurend zoeken naar associatie en dissociatie, vereniging en
scheiding, en deze methoden winnen altijd. Daardoor
is kennis die wordt verworven door mensen nooit af,
er komt nooit een einde aan. Bovendien is die kennis
nooit vrij van twijfels en ontkenningen in de verdeeldheid.
En al het werk van de materie lijkt wel voorbestemd
om te bewegen in een ritme van actie en reactie, van
iets maken of niet maken. Er zijn eindeloze cycli van
creëren, een kort moment van duur, en lange perioden
van vernietiging met geen enkele zekerheid over een
vooruitgang die er zeker zou moeten zijn, maar die op
alle mogelijke manieren wordt verhinderd.

D

e Allerhoogste Realiteit,
verborgen in de materie,
moet zich gaan openbaren in
het gehele bestaan van de mens. Dat
is de sleutel van alle ontwikkeling die
er is op deze aarde in een materieel
universum.

Gevolgen van de staat van het onbewuste
De onbewustheid, de inertie en de verdeeldheid van
de Materie heeft zo zijn specifieke gevolgen. Deze drie
eigenschappen leggen zowel het vitale als het mentale
de wet op van pijn, lijden en de onrust door de ontevredenheid over deze staat van onbewustheid, onwetendheid, inertie en verdeeldheid.
Op zich hoeft onbewustheid geen pijn of onvoldaanheid op te leveren. Want als het mentale bewustzijn totaal
onwetend zou

zijn en zich niet bewust zou zijn van zijn eigen onwetendheid zou er geen probleem zijn. Maar er is nu juist
wel iets wat dat weet, de verborgen Geest, het Zijn, de
Ene. En Hij is er de oorzaak van, dat het bewustzijn in
de Materie ontwaakt en wil oprijzen naar hogere bewustzijnsgebieden. Dat wordt echter stevig verhinderd
door onbewustheid, inertie en verdeeldheid.
Het bewustzijn in de Materie ontwaakt door verschillende oorzaken.
1. Door de wereld waarin het leeft, die het moet leren
kennen en overheersen om gelukkig te kunnen zijn.
2. Door de uiteindelijke nutteloosheid en begrenzing
van zijn kennis. Door de kleinheid en onzekerheid
van zijn vermogen en het magere, kleine geluk dat
dit brengt. Het zoekt ook naar de bewustwording
van een oneindig bewustzijn, naar kennis, naar een
waar wezen en de overwinning waarin alleen een oneindig geluk gevonden kan worden.
De obstructie van de inertie brengt op zich ook geen
onrust en onvoldaanheid, als het vitale gevoel dat uit
de Materie tevoorschijn komt helemaal inert zou zijn.
Als het tevreden zou zijn met zijn staat van een half bewust, begrensd bestaan en als het zich niet bewust zou
zijn van de oneindige kracht en het vermogen, van het
onsterfelijke bestaan, was er niets aan de hand. Het leeft
dan gewoon als een deel ervan, maar afgescheiden. Er is
dan niets dat het vooruit stuwt en waarbij het zich kan
inspannen om deel te hebben aan de oneindigheid en
de onsterfelijkheid.
De omstandigheden zoals ze zijn, die onvoldaanheid die
gevoed moet worden door begeerten en het zoeken naar
steeds meer bewustzijn en kennis, zijn precies wat al het
leven van meet af aan voortdrijft om te gaan voelen en
te zoeken, om te strijden en door te zetten al was het
maar vanwege het zelfbehoud. Het roept uiteindelijk op
om tot aan de begrenzing van het bestaan te gaan, zodat er een aandrang komt om de onbekende grootsheid
van het bestaan te voelen, en te volharden om te zoeken
naar het oneindige en eeuwige leven en bestaan.
Mensen kunnen heel lang tevreden zijn met hun begrenzingen, of ook met strijd als zij denken deze te
kunnen winnen op een kleine schaal. Maar altijd zullen zij de grens bereiken waar alles ophoudt. Een mens
zal echter nooit tevreden zijn, tot zijn eigen benepen
eindigheid en het onweerstaanbare oneindige zich met
elkaar verzoenen, tot hemel en aarde elkaar omhelzen
19

de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 4, oktober 2016

en opgaan in de eenheid. De mens is zelf een eindig lijkende oneindigheid en daarom zal hij altijd die oneindigheid blijven zoeken. Hij kan niet anders, omdat dit
in zijn onbewuste ligt besloten.
Dit opgesloten zitten van de mens in zijn eigen bewustzijn van verdeeld en begrensd denken, leven en lichaam
zorgt ervoor, dat er geen vanzelfsprekende natuurlijke
wet is van een ontwikkeling van materie. Daardoor is er
ook het aantrekken en verwerpen, van verdediging en
de aanval, van oorlog en pijn. Alle menselijke lichamen
voelen zich blootgesteld aan die aanvallen van anderen,
aan de botsingen zowel in gedachten als in het leven en
fysiek. Zij voelen het gedwongen contact dat er moet
zijn van anderen, en ook ervaren zij vele soorten heel
begrensde bewustzijnskrachten, of ook universele krachten die hen dwang opleggen. Als dat gebeurt voelt een
mens zich niet goed, of pijnlijk gekwetst. Het zijn deze
botsingen die een mens verder moeten brengen in zijn
evolutieproces en die ervoor zorgen dat hij uiteindelijk
een keuze zal moeten maken voor het volgen van dit
proces.
Met dit alles wordt duidelijk dat dit in het onbewuste
zorgt voor een ontkenning van de vreugde. Men doet
niet mee aan het vreugdespel, door alles voor zichzelf te
houden, de wijsheid in pacht te hebben, het pure egoïsme te verheerlijken. De seks, die ook meedoet met het
dwangmatig verenigen is er alleen om te overleven, voor
de eigen begeerten, voor het zelfbehoud. Het is een gewelddadige overmeestering van de ander, vol wreedheid,
pijn en zelfhaat, lust en begeerten. Een meedogenloze
handeling, die er alleen op is gericht de ander te vernietigen, zodat hij geen bedreiging meer kan vormen.
Het onbewuste is nu juist, met zijn totaal duistere aanblik, de geheime woning van de onsterfelijke en oneindige geest, de Ene. Hij, die zich versluiert in zijn mantel
van materiële substantie en die op die plaats werkt onder leiding van het creatieve vermogen van het Lila in
de Allerhoogste Realiteit. Daardoor staat Hij toe, dat er
verdeeldheid is en duisternis, inertie en onbewustheid
en alles wat daarbij behoort.
Het gevolg van dit alles leidt tot de constatering dat
het huis van het lichaam wel een heel stevig fundament
heeft in het onbewuste, een fundament dat niet snel
zal zwichten voor geweld en overmacht en vernietiging.
Want het heeft die wapens zelf in handen en zal altijd
iedereen verslaan die in de buurt komt om het fundament aan te tasten.
20

De transformatie van het onbewuste
Denken, Leven en Lichaam vinden allemaal hun fundament in het Onbewuste, een stevige basis ter ondersteuning van deze principes. Dat betekent dat het
Onbewuste de duistere kracht is die alle structuren
draagt van het materiële universum waarin mensen leven.
Hier is het begin van waaruit alles ontstaat en waaruit
alles zich moet gaan ontwikkelen in een proces van evolutie. Uit deze onbewuste substantie met zijn onbewuste kracht komt alle evolutie voort. Er is daar echter niet
alleen onbewust zijn. Er is ook de verborgen bewuste
Geest, het Zijn, die daar woont in elk oneindig klein
deeltje, het Wezen dat een evolutie laat ontstaan uit een
volledige, harde, kille duisternis.
In dit proces moet het Onbewuste met zijn primitieve
impulsen steeds meer doordrongen worden van het
licht van het Lila, zodat deze impulsen steeds meer worden onderworpen aan het Bewustzijn dat het Lila Licht
in zich draagt. De obstructie tegen elke evolutie, de zeer
enge, gesloten cirkel in de materie, kan dan heel langzaam, heel traag, worden geëlimineerd.
Een intense, immense duisternis wordt dan bestraald
door de lila zon van licht. Door een steeds aanhoudende blootstelling aan dit licht, worden alle begrenzingen
van de materiële substantie stilaan opgeheven.
Ze gaan zich dan verheffen naar hogere niveaus van
leven en zodoende kan er uiteindelijk na lange tijd
een transformatie plaatsvinden van Denken, Leven en
Lichaam. Het Allerhoogste Bewustzijn, de Allerhoogste
Realiteit, het Lila, kan dan al deze niveaus doordringen
van het Licht van de Allerhoogste Geest.
Dan wordt alles wat eng is verwijd, alles wat begrenzingen heeft wordt onbegrensd. Waar disharmonie is
wordt harmonie gebracht, verdeelde waarheid wordt de
volmaakte waarheid. Alles gaat op die manier zich verheffen naar de Ene en kan in Hem opgaan. Dat is het
Alomtegenwoordige Bestaan of Zijn.
Het grote geheim van het Onbewuste
van de mens, het
geheim dat nie-
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mand kent, is dat door een voortdurende ontwikkeling
van de vormen, de lichamen, de inwonende Geest of
het Zijn, zich kan gaan openbaren op de aarde. Dit is
het lichtwezen, de lila.
De Allerhoogste Realiteit, verborgen in de materie,
moet zich gaan openbaren in het gehele bestaan van de
mens. Dat is de sleutel van alle ontwikkeling die er is
op deze aarde in een materieel universum. Dat is ook de
zin en de vreugde van het leven van de mens.
Er is echter wel een voorwaarde verbonden aan deze
transformatie van het onbewuste. Deze kan alleen
plaatsvinden als een persoon boven het mentaal is uitgestegen, dus een waarheidswezen is geworden. Als dit
niet het geval zou zijn, zouden er altijd resten in het onbewuste blijven die duister zijn. Wel blijft het Lila Licht
schijnen in die duisternis, en het zal verlichten wat het
kan verlichten. Op die plaatsen is er dan geen duisternis. Maar daarbuiten blijft er toch de ervaring van de
persoon van die originele duisternis die er nog steeds
is en er ook zal blijven als er niet iets anders gebeurt.
En omdat de verlichting niet volledig is, is er een grote
kans dat de lichtende plaatsen weer worden overspoeld
door duisternis.

D

e seksmaniak/fundamentalist
woont in het onbewuste.
Hij is de grond van alle illusies, hij zet een wereld op van seks,
waarin iedereen mee moet gaan.

Alleen het Waarheidswezen, de volmaakte mens, kan
komen tot een lichtend subtielfysiek onbewust niveau
in het lichaam. De onwetende substantie moet volstromen met waarheidslicht, waardoor er een substantie
ontstaat die vol bewustzijnskennis is en vol spiritueel bewustzijn van de

Geest. Dit is er dan voor altijd aanwezig, ook al merkt
niemand dat. Deze kennis is altijd, actief of niet, aanwezig en blijft ook altijd. Als hier iets aan mankeert,
kan het licht altijd weer worden opgeslorpt door de
Onwetendheid en blijft er de tweeslachtigheid van
de compromissen, zonder oorspronkelijke waarheid
en vermogen. De werkelijke basis van de transformatie van het Onbewuste is de Waarheid en niet de
Onwetendheid of de Onbewustheid.
Alles in het waarheidswezen staat onder het regime van
de Waarheid. Alle tweeslachtigheid, alle duisternis, de
obstructie of het trage antwoord op het licht zijn veranderd en getransformeerd in een waarheidsbewustzijn dat dan in de lagere niveaus van de relatieve wereld
werkzaam is en ondersteunend werkt voor de persoon
die het betreft.
Alle niveaus, of het nu het mentaal is, het vitaal of het
fysiek, hebben een groot vermogen opgebouwd. Vooral
de Reële Idee in de Waarheidswereld heeft zijn plaats
daar gekregen, de Waarheidsvisie die alles onmiddellijk in vervulling laat gaan. Mechanismen bestaan dan
niet meer, er is geen zelfbeperking, geen onwetendheid
in het Onbewuste. Dit onbewuste is een instrument geworden van de geest, van de Ene. Er is dan vanzelfsprekend ook geen strijd om het bestaan, of een strijd om te
overleven meer nodig. Onbewustheid is bewust geworden, zijn onvermogende kracht is vermogen geworden,
onwetendheid is de allesomvattende kennis geworden.
Traagheid van massa is veranderd in de ware onbeweeglijkheid van de materie die tegelijkertijd de hoogste dynamiek is, verdeeldheid is geworden tot de zo begeerde
en verlangde psychische eenheid met de Ene. Na de
transformatie van het onbewuste in het subtielfysieke
moet alleen het onbewuste in het oppervlaktelichaam
nog worden getransformeerd tot deze staat. Maar een
getransformeerd subtielfysiek onbewuste heeft een enorme invloed op het gehele oppervlaktelichaam.
De illusie in het onbewuste
De oorsprong van alle illusies die gestalte krijgen in
het onderbewuste vlees van de mens, zijn te vinden in
het onbewuste. Zij dringen door naar het gebied wat
daarboven is gesitueerd, het onderbewuste. Er zijn verschillende illusies bestudeerd door lilaci, die daar in dat
onderbewuste gebied konden vertoeven en daar hun
waarnemingen konden doen, die zij nauwkeurig hebben genoteerd.
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Er zijn vier hoofdillusies die allemaal kunnen worden
gerangschikt onder één grote illusie, de lila illusie genoemd. De andere vier zijn de machtsillusie, de liefdesillusie, de bestaansillusie en de bewustzijnsillusie.
De lila-illusie komt voort uit het onbewuste gevoel om
te willen heersen over anderen en hen te dwingen te
doen wat jij wilt. Je voelt je God en nog veel meer, ook
een lila. Dit gevoel van boven alles te staan is typerend
voor alle illusies. In deze illusie komt deze schijnverhevenheid voort uit het idee dat je zo groot en machtig
bent, dat niemand je meer kan begrijpen. Zo ben je dan
een eenling die zich boven alles verheven voelt en ook
zo handelt, als een God die de wereld bestuurt. Deze
God bestuurt de wereld door seks, een fundamenteel
gegeven in iedere illusie. De lila illusie komt voort uit
de verdeeldheid van het onbewuste.
De machtsillusie vloeit voort uit de slavernij. Ieder
mens wil dat de ander zijn slaaf is, ondergeschikt,
minder dan hij. Dit is vooral te merken in de Lidy
Koopmansfamilie, zoals die is ontdekt in het onbewuste van het lichaam. Maar ook de dictatuur komt eruit
voort en de sadomasochistische seks. De machtsillusie
komt voort uit de weerstand die er is tegen overheersing
in het onbewuste.
De liefdesillusie is geënt op de verdeeldheid die er heerst
in het onbewuste. Ze mikt op eenheid, maar kan dit
niet voor elkaar krijgen. Er is alleen maar seks en overheersing, vernietiging van de ander. Liefde is haat voor
iedereen en alles, ook naar zichzelf toe. Niets is de
moeite waard, alleen het overleven door seks.
De bestaansillusie komt voort uit het niet-bestaan, het
niet-zijn in het onbewuste. Daar telt geen mens mee,
hij is niets, hij is er alleen om van te profiteren en hem
daarna te kwellen en op de vuilnisbelt te gooien als een
vod, zonder gevoel, zonder mededogen. Dit vloeit voort
uit de inertie, die automatisch iedereen afschrijft die
vooruitgang wil, er mag niet worden bewogen.
De bewustzijnsillusie correspondeert met de onbewustheid en de onwetendheid in het onbewuste. Daar is
geen kennis, alleen leugen en bedrog, onzekerheden, er
is nooit een kennis die compleet is, alleen onaf, incompleet.
De seksmaniak/fundamentalist woont in het onbewuste, hij is de grond van alle illusies, hij zet een wereld op
van seks, waarin iedereen mee moet gaan. Hij is totaal
inert en wordt alleen wakker uit zijn mechanische narcoleptische slaap als er een nummertje valt te maken.
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En dan moet alles heel rustig zijn, want seks is vrede en
dat is nummeren en slapen. Hij verlangt naar eenheid,
maar kan dit niet voor elkaar krijgen. De seksimpuls
die in het onbewuste ongemerkt en ongezien de aanzet
geeft tot seks, zet hem altijd aan tot seksen. Vandaar dat
de hele wereld zijn koninkrijk is, want seks moet bij de
mens en als je niet sekst tel je niet meer mee. Hij heeft
zijn gezicht van fundamentalist altijd op, want seks is
smerig en dat moet je bedekken met een Mantel der
Deugd. Zo spelen die twee samen het seksspel van de
schijnvreugde, dat in de kern een vernietigingsspel is,
een spel van lijden en ondergang.
Dan is er ook nog de anti-lila die tegen alles is, vooral
tegen het lila. Deze negatieve kracht is weerbarstig, vol
weerstand tegen het licht, houdt halsstarrig vast aan zijn
mechanismen en wil dat de wereld zo blijft als hij is.
Het is een kracht in het onbewuste die alle vooruitgang
tegenhoudt.
Voor de mensheid zijn deze illusies vol mooie beloften
van een beter leven, een mooier leven dat niet bestaat,
want het is een waanidee.
In het onbewuste liggen alle onmacht, haat, niet-bestaan en onbewustheid neergelegd tezamen met het
idee dat de mens een god is die alles kan beheersen. Hij
moet dit wel denken, anders is de mens niets. Hij moet
vechten voor zijn bestaan, hij leeft voor hebben, niet
om te zijn, hij wil anderen overheersen anders wordt hij
zelf overheerst.
Het onbewuste heeft juist die kenmerken en aantrekkelijkheden die in de illusie van de mens een hoofdrol
spelen, namelijk de onbewustheid en onwetendheid, de
traagheid van massa, en de verdeeldheid. Deze illusie zit
stevig verankerd in het vlees van ieder mens, hij vindt
zijn oorsprong in de atomen, vooral in het atomaire
zand. Zand is harde verdeelde steen waar niets in verandert.
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De oorlog staat op de voorgrond in de illusies, het is de
strijd om het bestaan die gestreden wordt op de zandstranden van de wereld, waar de seksmaniak/fundamentalist het voor het zeggen heeft, graag de vrede predikt
en aanzet tot nummertjes maken om de vrede te verwezenlijken die echter nooit zal komen. Hij is dan ook de
meest in het oog springende figuur in het onbewuste,
tezamen met de anti-lila en de familie Lidy Koopmans.
Deze elementen zijn echter niet alleen in het onbewuste aanwezig. Zij hebben een invloed en werking in het
gehele fysieke lichaam. Zij rijzen uit dit onbewuste op
als een nog meer sprekend gezicht van de Ene, de geest
die zich heeft versluierd, en zetelen zich in het onderbewuste. Daar oefenen zij een grote, allesoverheersende
invloed uit op alle handelingen die een mens doet in
zijn leven.
Woordverklaring
De Ene, de Allerhoogste Geest, het Zijn, de Lila
Dit zijn verschillende benamingen voor het Zijn, de
Allerhoogste Realiteit, de bron van Materie, Energie,
Licht en Kracht, waar alle werelden uit voortkomen, de
Eenheid met daarachter de Veelheid.
Oceaan van originele Kosmische Onwetendheid
Dit is een gezicht van de Ene die zich tot het uiterste
heeft verdeeld en zijn licht, kracht, vermogen en de
materie gemaakt heeft tot miljarden uiterst oneindig
kleine deeltjes. Dit is de oceaan waar alles uit oprijst om
tot een evolutieproces te komen. Het eerste dat eruit
tevoorschijn komt is een fysieke wereld, waartoe het onbewuste behoort.
Transformatie
Dit is het proces dat op een gegeven moment in gang
wordt gezet als een mens met het lila op pad gaat om te
komen tot een volmaakte menselijke vorm, het waar-

heidswezen. Daarbij vinden veranderingen plaats in de
subtielfysieke sfeer van het menselijke lichaam, waardoor er vele psychische vermogens uit de materie vrijkomen. Tegelijkertijd vindt er een proces plaats dat de
psyche ontplooit, zodat deze een stralende zon van licht
wordt.
Waarheidswezen
Dit is de volmaakte mens, die ervoor klaar is om verder
te gaan op het pad van de evolutie om te worden tot
een nieuw wezen met een nieuwe vorm, het lichtwezen
of een lila.
Waarheidswereld
De wereld van de Ene waarin Hij zowel Eenheid als
Veelheid heeft gecreëerd. Dit geeft de mogelijkheid om
eenheidssubstantie om te zetten in verdeelde materie en
vice versa. De Waarheidswereld is gesitueerd boven het
relatieve universum waarin de verdeeldheid heerst en
grenst aan de Absolute Werelden van Zijn, Bewustzijn
en Vreugde met zijn Oorspronkelijke Bron van
Materie, de Allerhoogste Realiteit waaruit alle Creatie
voortkomt. De Absolute Werelden zijn werelden van
Eenheid evenals de Allerhoogste Realiteit.
Illusie
Hiermee wordt bedoeld de illusie waar de mens ongeweten in leeft en die zijn leven bepaalt. Deze illusie
speelt zich vooral af in de onderbewuste regionen van
het lichaam. Hieruit blijkt dat de meeste mensen nog
vanuit dit gebied leven. Er is een nog niet vervolmaakt
vitaal en mentaal, een mens is nog een dierlijk wezen.
Door bewustwording kan hij gaan ontdekken wat deze
illusie voor hem persoonlijk inhoudt. Want geen mens
is hetzelfde en ieder mens heeft zijn eigen specifieke aspecten die hij invoert in zijn illusoire bestaan.

23

de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 4, oktober 2016

Mannen zonder vrouw
Auteur Haruki Murakami
Uitgeverij Atlas Contact - Amsterdam
Eerste druk 2016
ISBN 9789025446604
Het boek
Het boek telt 288 pagina’s. De prijs
is € 19,99.
‘Mannen zonder vrouw’ is het recentste boek van Haruki Murakami.
Het bevat zeven kortverhalen over
mannen die om een of andere reden
zonder vrouw door het leven gaan.
De kortverhalen zijn geschreven in
de periode 2013-2014 en verschenen onder de titel ‘Onna no inai
otokotachi’. Ze zijn onlangs uit
het Japans vertaald door Jacques
Westerhoven.

belet dat de lezer de bladzijden vlot
door zijn handen kan laten gaan.
Het oorspronkelijke boek ziet er
veel Japanser uit met een wat ingetogen tekening die verwijst naar een
van de verhalen.
Voor de liefhebbers is er ook een
gelimiteerde luxe-editie verschenen.
Dit betreft een cassette waarin elk
verhaal tot een apart boek is gemaakt. Op de omslag van elk van
deze boeken staat een ontwerp van
steeds een andere kunstenaar.
Over de auteur

Het in het Nederlands vertaalde
boek valt op door zijn felgekleurde
kaft. Het bevat kleurige kringen op
een donkerblauwe achtergrond die
iets van een doolhof doen vermoeden. Opvallend is ook de zijkant
van het boek. Er is geen gladde
kant, maar een zigzagprofiel. Het
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Murakami is met dit boek niet
aan zijn proefstuk toe. Deze wereldberoemde Japanse schrijver
wordt veelvuldig vertaald en heeft
diverse literaire prijzen gewonnen. Door sommigen wordt hij
zeer gesmaakt, daar getuigt ook
de Nederlandstalige fanclub van.
Anderen kunnen hem veel minder
appreciëren.
Wat er ook van zij, met een gerust
hart kan men hem een veelschrijver noemen. In 1979 verscheen
zijn eerste roman ‘Luister naar de
wind’. Daarna volgden nog diverse
boeken, novellen en essays. Om de
paar jaar verschijnt er wel een werk
van hem.
De echte doorbraak komt er in
1987 met de roman ‘Norwegian
Wood’. Dit verhaal gaat over een
student die op twee vrouwen tegelijkertijd verliefd is. Dit werk

Tekst: K.M.H. Klachter

maakt hem beroemd in Japan en
daarbuiten. In die periode verlaat
hij ook Japan en vestigt hij zich,
na enige jaren in Europa te hebben
verbleven, in 1991 in de Verenigde
Staten. Daar schrijft hij nog bekende werken als ‘Dans dans dans’,
‘Ten zuiden van de grens’, ‘De
opwindvogelkronieken’ en ‘Tony
Takitani’. In zijn boeken laat hij
regelmatig zijn kennis van muziek
blijken, alsook zijn voorliefde voor
hardlopen.
Japans, maar ook Westers
In het boek ‘Mannen zonder vrouw’
spelen zes van de zeven verhalen
zich af in Japan. De personages dragen een Japanse naam en vertoeven in een Japanse maatschappij.
De Nederlandstalige lezer krijgt in
enkele voetnoten wat uitleg over enkele typische Japanse gebruiken.
Deze Japanse entourage geeft de
indruk een kijkje te kunnen nemen
in een onbekende cultuur. Toch
blijven de gedachten van de personages universeel genoeg om vlot te
kunnen volgen.
Tegelijk vallen ook de vele westerse
invloeden op, bijvoorbeeld als de
auteur naar de muziek verwijst. Of
deze invloeden ook in de Japanse
cultuur van vandaag verweven zitten, is niet duidelijk.
In de Nederlandse vertaling is er
één verhaal meer opgenomen dan
in de oorspronkelijke Japanse bundel. Dit verhaal ‘Samsa verliefd’
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borduurt voort op het verhaal ‘De
gedaanteverwisseling’ van Franz
Kafka. Daar verandert Gregor
Samsa in een insect. Murakami laat
Gregor Samsa terug mens worden.
Deze mens gaat op ontdekking in
een leeg huis. Hij zoekt eten om
zijn leegte te vullen en als er een gebochelde vrouw langskomt ontdekt
hij ook zijn seksueel orgaan dat opzwelt als hij een vrouw ziet.
Sommigen typeren Murakami als
een magisch realistische schrijver,
een Japanner met een behoorlijke
dosis westerse invloed.
Flarden uit een mensenleven
De auteur schrijft in het laatste
verhaal: ‘Het is heel eenvoudig om
mannen zonder vrouw te worden.
Je hoeft alleen maar zielsveel van
een vrouw te houden en haar daarna te verliezen.’
Het is een mijmering van een van
de personages, zoals zovele personages in dit boek, die hun gedachten
kenbaar maken of ook juist niet.
In elk verhaal is het hoofdpersonage een man die om een of andere
reden geen vrouw (meer) heeft in
zijn leven. De verhalen zijn flarden
uit een mensenleven, vaak zonder
begin en einde. Ze beginnen ergens
op een punt en eindigen soms even
mysterieus. Zo lijkt het eerste verhaal ‘Drive my car’ net een aanloop
te nemen als het even onverhoeds
weer stopt. Het gaat over een man
die een chauffeur in dienst neemt

omdat hij een ongeval heeft veroorzaakt en niet meer mag rijden. Aan
deze vrouwelijk chauffeur, die tot
in de details beschreven wordt, vertelt hij dat hij de minnaar van zijn
vrouw een hak wilde zetten, maar
het uiteindelijk niet gedaan heeft.
Hij deelt haar zijn mensenkennis
mee: ‘Als je een ander werkelijk wilt
zien, zit er niets anders op dan lang
en diep in jezelf te kijken.’ En ook:
‘Dan spelen we allemaal toneel’.
Even plots als het verhaal begonnen is stopt het. De gedetailleerde
uitweidingen over de chauffeur kennen geen vervolg. Het laat de lezer
achter met een leeg gevoel.
Eenzaamheid
Haruki Murakami kan meesterlijk
het gevoel oproepen van een mens
in eenzame gedachten, onbestemd.
Hij typeert wat een mens beweegt
en wat er door hem heen gaat. Het
verbindt zijn verhalen en laat de lezer wat verweesd achter. Het laat de
mensenkennis zien van de auteur.
Het kortverhaal ‘Yesterday’ gaat over
een student die door een vriend
wordt gevraagd om uit te gaan met

zijn lief. Die vriend heeft van kinds
af aan een relatie met een meisje,
maar toch kunnen geen van beiden
de relatie laten bestaan. Vele jaren
later blijkt dat ze nog alleen zijn.
Het verhaal ‘Een onafhankelijk orgaan’ gaat over een dokter die scharrelt met vele vrouwen, soms met
drie of vier tegelijkertijd. Hij zegt
zo terloops tegen een vriend: „Op
mijn manier geniet ik van het leven. Toch vraag ik me de laatste tijd
steeds weer af: Wat ben ik in godsnaam voor iemand? En daar denk ik
behoorlijk serieus over na. Als je me
mijn capaciteiten en loopbaan als
cosmetisch chirurg af zou nemen,
als ik zonder een woord van uitleg naakt de wereld in zou worden
gestuurd - wat zou er dan van me
terechtkomen?” En Murakami laat
zijn personage zeggen: „Hoe hard
ik ook nadenk, ik vind niets dat op
een uitweg lijkt.”
Als de chirurg uiteindelijk op een
van de vrouwen echt verliefd wordt,
voelt hij de verzengende hunkering
van zijn lichaam. Maar zij besteelt
hem. Ziek van liefde gaat de man
ten onder. De vraag die hij zichzelf
stelde gaat mee ten onder, hij eet
niet meer en sterft de hongerdood.
Niets blijft achter.
Mysterieus
Het mysterieuze weet Murakami als
geen ander te bespelen. Het hangt
in de verhalen en het plotse begin
en even onverhoedse einde zijn daar
25
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niet vreemd aan. In ‘Sheherazade’
(vernoemd naar de koningin uit
Duizend-en-één-nacht) gaat het
over een man die alleen in een huis
zit en blijkbaar om een of andere
reden niet naar buiten kan. Elke
week komt een getrouwde vrouw
langs met zijn boodschappen. Hij
kent haar niet bij naam, maar elke
keer hebben ze seks. En elke keer
na de seks vertelt ze een verhaal dat
meestal stopt als het net spannend
begint te worden. Het zijn bizarre
verhalen en ook hier stopt het even
plots als het is begonnen.
Ook in het kortverhaal ‘Kino’ gaat
het over eenzaamheid en onverwerkte zaken omtrent de liefde.
Zijn vrouw bedroog hem en door
bizarre gebeurtenissen ontdekt hij
dat hij dit niet heeft verwerkt. Ook
hier blijven er meer vragen achter
dan antwoorden.
Seks in Japan
Seks is een steeds terugkerend thema in deze verhalen van Murakami.
Seks, verliefdheid, begeerte, maar
het is ook wrang, soms vol eenzaamheid en verlatenheid. Op de
achterflap staat ook: ‘Nieuwe verhalen van de meester in de allesverslindende liefde’. De verhalen gaan
niet over liefde of over romantiek.
Ze gaan eerder over de allesverslindende begeerte, over jaloersheid,
over het niet kunnen aangaan van
een relatie, over sekswensen en over
vrije seks zonder relatie.
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Zouden deze vaak bizarre verhalen
toch iets weergeven van de hedendaagse Japanse samenleving waarmee Murakami bekend is?
Diverse bronnen vertellen dat de
Japanse samenleving door een crisis gaat op het gebied van relaties
tussen mannen en vrouwen. Jonge
mannen blijven single omdat ze niet
aan de wensen van een vrouw kunnen voldoen. Japanners hebben er
zelfs een naam voor: ‘soshoku danshi’, wat zoiets betekent als: ‘mensen die gras eten’. Jonge vrouwen
geven de voorkeur aan single-zijn
omdat ze liever carrière maken. Als
ze een kind krijgen moeten ze immers vaak ophouden met werken.
Traditioneel is de vrouw in Japan
nog ondergeschikt aan de man.
Maar dit liever single blijven betekent niet dat de seks achterwege
blijft. In de Japanse samenleving
kiest men voor gelegenheidsseks,
kortstondige ontmoetingen en online porno. Seks is volop aanwezig in reclame, in bizarre vormen
van seksbeleving in knuffelclubs en
fetisj-bars. Ook het misbruik en de
verbinding met geweld is niet van

de lucht. Tegelijk is er een schaamtecultuur waardoor de seks moeilijk
bespreekbaar is. Wat stevig onder
de pekel wordt gehouden zal ergens naar buiten komen en dat lijkt
dan op dit moment ook volop te
gebeuren. Vanuit deze achtergrond
krijgen de bij tijd en wijle bizarre
verhalen in het boek ‘Mannen zonder vrouw’ wat duiding.
Spelonkensfeer
Op de binnenkant van de kaft staat
een citaat van Auke Hulst. Zij interviewde Murakami in 2014 en
schreef toen: ‘Volgens Murakami
wordt de wereld steeds ingewikkelder en zijn de bewoners van die wereld verdwaald. Zijn werk is als een
gids om ons daarin rond te leiden.’
Murakami kan wonderwel de mens
weergeven in zijn naakte bestaan.
De verhalen lijken de lezer te brengen naar een wat uitzichtloze spelonkensfeer. De lezer raakt in een
sfeer van niet weten wat er toe doet.
Het is een gevoel van melancholie,
eenzaamheid en gericht zijn op seks.
Het doet onderbewust aan, bij tijd
en wijle ook vijandig, als flarden
uit een droom die geen droom zijn.
De verhalen blijven hangen, deels
omdat ze schrijnend zijn, deels door
de onduidelijke bizar aandoende gebeurtenissen. Van een gids zou men
kunnen verwachten dat hij ook
weer een uitweg uit dit naakte bestaan toont, maar daar is in dit boek
niets van te merken.
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tuinen

Garden of cosmic speculation
Het strakke landschap van de fysica

A
‘

garden should present a puzzle to be fathomed, some things very clear and
others veiled’ - Charles Jencks. (‘Een tuin moet zijn als een puzzel die moet
worden doorzien, met dingen die soms heel duidelijk zijn en met andere die
nog versluierd zijn’).
De tuin van kosmische speculatie is een landschapstuin in Schotland. De bedenker
ervan is Charles Alexander Jencks, een architectuurtheoreticus. Hij is tevens landschapsarchitect, meubelontwerper en beeldhouwer. Hij is geboren in Baltimore op 21
juni 1939. Hij is in Engeland gaan wonen rond 1965 en heeft nu een huis in Londen
en in Schotland. Bij dit laatste huis heeft hij de Garden of Cosmic Speculation ontworpen, een tuin die zich moeilijk laat vergelijken met andere, bekende tuinen.
Over Charles Jencks
Jencks is heel erg bezig met moderne kosmologie, fractals, genetica,
chaostheorie, golven en solitons
(eenlinggolven). De tuin rondom
zijn Schotse huis, Portrack House
geheten, ligt in Dumfries en het terrein is 12 hectare groot.

Zijn tweede vrouw, Maggie
Keswick, ontwerpt ook tuinen en
zij begint met een ontwerp van
meren, Jencks ontwerpt de golvende in elkaar lopende landvormen.
Alles ligt rondom het achttiendeeeuwse huis gedrapeerd. Er groeien
heel veel rododendrons, er is een

grote kas vlakbij de keuken met een
tuin erbij. Deze wordt de tuin van
de zes zintuigen of de DNA-tuin
genoemd. Ook is er een Nonsense
Building ontworpen door James
Stirling, en een universele waterval
die begint bij het huis op de heuvel en uitkomt in een lager gelegen
27

de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 4, oktober 2016

meer. Vanaf 1988 werken Jencks
en zijn vrouw samen aan de tuin.
Zij is een expert als het om Chinese
tuinen gaat. Zij raadplegen tuinbouwers, hoveniers en wetenschappers om een landschap te kunnen
ontwerpen dat een brug kan slaan
tussen de werelden van kunst, natuur en wetenschap. Nadat Maggie
in 1995 is overleden gaat Jencks
tot 2007 zelf verder met de tuin.
In 2006 trouwt hij met Louisa Fox
Pitt, het is zijn derde huwelijk.
Twee zonen van hem uit zijn eerste
verbintenis werken in de landschapsarchitectuur in Shanghai en
Vietnam. Zijn dochter Lily Jencks
uit zijn tweede huwelijk werkt met
hem samen in de landschapsarchitectuur. Zij woont in Engeland en
heeft een eigen studio.

van landschapsarchitectuur. De tuin
is dan ook een opeenstapeling van
geometrische fractals en ontwerpen
die geïnspireerd zijn door zwarte gaten, de snaartheorie en de Big Bang.
Het is in feite geen tuin, maar een
themacompositie waarbij bomen en
struiken en planten ondersteunend
zijn. Het is een product van een
man, die heel veel denkt en verzint
op grond van dingen die in de fysica een bepaalde vorm hebben gekregen. Hij heeft wel leuke ideeën,
maar het is toch een hele worsteling
om tot iets te komen.

voortgang van de ontdekkingen in
de wetenschap. Het gebied is ook
een uitdaging voor iedereen die
ideeën heeft over hoe je de natuur
moet ervaren en hoe een tuin eruit
moet zien, want die ideeën worden niet beantwoord. Het landschap is vooral interessant doordat
Jencks probeert te speculeren over
wat natuurkrachten uiteindelijk
zouden kunnen zijn en wat dan de
vaststaande wetten van de natuur
zijn. Daar speelt zwaartekracht een
belangrijke rol in, het elektromagnetisme en natuurlijk de zwakke en

Inspiratie
Jencks haalt de inspiratie voor zijn
landschapsvormen vooral uit de
wiskunde, biologie, kosmologie en
filosofie, hoewel de fysica de basis
blijft. Die vormt het fundament
voor zijn ontwerpen met symmetrie en golvende lijnen, krommingen, heuvels en dalen, meren en
watervallen. Daarnaast is deze tuin
ook een uiteenzetting van wiskundige formules en wetenschappelijke
verschijnselen die worden gecombineerd met landschapsvormen die
daarmee samenhangen. Daardoor
is het dan ook een bijzondere tuin
geworden, die probeert wetenschap
en landschap bij elkaar te brengen
door vormen. Alle landschapstuinen die hij ontwerpt vinden hun
basis in de fundamenten van de
moderne fysica en tonen de basiselementen die de kosmos ondersteunen. Dit wordt gestalte gegeven
via een ongebruikelijke benadering
28

Jumping bridge

Structuur
Er zijn vijf hoofdlandschappen die
aan elkaar geknoopt zijn door een
aantal zelfgemaakte meren, bruggen
en andere architectonische werken.
Daarbij behoren ook de lange witte
trappen en terrassen die zigzag langs
een groene heuvel naar beneden lijken te stromen. Zij representeren de
geschiedenis van de creatie van het
universum, dat hij een ‘Springend
universum’ noemt.
Zo wordt de tuin voor Jencks een
richtpunt om de fundamenten
van de natuur te bestuderen en de

sterke kernkracht. Dat zijn de vier
natuurelementen die de groeiende
natuur onderbouwen. Jencks interesses gaan zowel naar de nieuwste kennis over de kleinste deeltjes,
maar ook naar grotere terreinen zoals de spiralen van de Melkweg en
andere sterrenstelsels.
De bedoeling is om een dynamische
interactie te krijgen tussen het zich
ontvouwende universum, een zich
ontwikkelende wetenschap en een
ontwerp waaruit altijd vragen blijven voortvloeien. Want Jencks wil
de wetten van de natuur blijven on-
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derzoeken en hen inbrengen in zijn
tuin. Het resultaat is een door mensen gemaakt landschap dat moeilijk te beschrijven valt, het is meer
gemaakt om te ervaren en te zien.
Er zijn ontzettend veel uren aan
besteed om dit zo te laten ontstaan
gepaard gaande met heel veel denkwerk en imaginatie. Ook het onderhoud is enorm, want alles moet wel
strak blijven. Er zijn zoveel verborgen boodschappen dat iemand er
eigenlijk zou moeten wonen om ze
allemaal te kunnen opmerken. Het
maakt de tuin daarom deels ook onbegrijpelijk. Naast het landschappelijk aspect van het gebied is er ook
nog overal het prachtige uitzicht
over de omringende velden.
Het is in feite begonnen met een
zwempoeltje dat Maggie graag wilde hebben voor haar kinderen. Als
Jencks dan de aardhopen ziet die

zijn vrijgekomen na het graven, wil
hij daarmee een ander landschap
creëren. Op zich geen nieuw idee,
want dat doen miljoenen mensen
op aarde. Maar hij wil iets nieuws,
iets wat anders is dan het gewone.

De tuin
Net zoals de Japanse zentuinen, de
Perzische zogeheten paradijstuinen
en de Engelse en Franse renaissancetuinen is deze tuin een afspiegeling van het universum. De land-

Nonsense bouwwerk met trap
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schappen zijn de representanten van
de kosmische en culturele evolutie
van de hedendaagse wereld. Het
landschap of de tuin is een soort
heelal in het klein. Jencks vindt dat
de hedendaagse fysica een creatieve
uitwerking heeft op hem, omdat zij
vertelt hoe het universum in elkaar
zit en hoe mooi het is. Hij gaat
er dan ook van uit, dat zijn landschapsarchitectuur iets weergeeft
van landschap, verstedelijking, architectuur, beeldhouwkunst en opschriften tezamen met daarbij veel
symboliek.
In de tuin zijn een heleboel dingen
opgenomen die niet zo direct zichtbaar zijn. Wel de DNA-structuur
met zijn helixvorm, de rij van
Fibonacci en fractals. Maar er zijn
ook andere zaken zoals het geheim
van geboorte en dood dat wordt
verbeeld in de Birchbone Garden,
het probleem van goed en slecht,
zwarte gaten die niet zichtbaar zijn
in het heelal maar hier wel worden
gesymboliseerd.
In de lilaca is duidelijk, dat alles
wat er bestaat in het universum te

Brug met Quark Walk op achtergrond

vinden is in een zandkorrel maar
ook in ieder allerkleinste deeltje.
Zo kan een mens zien dat het grote
in het kleine is en het kleine in het
grote. Het is een samengaan van
wetenschap en spiritualiteit, en hier
in deze tuin van het universum en
het landschap. Jencks laat zien, dat
fysica niet alleen serieus is, maar
ook leuk en vol humor. Overal zijn
grapjes, geheime doorgangetjes,
trappetjes die zigzaggen, een oog
dat tussen de stenen kijkt tijdens de

Quark Walk, hekken waarin uurwerken tikken. Jencks heeft de ervaring opgedaan dat de natuur sterker
is dan hij, hij hoeft niet alles in de
hand te hebben. Als de natuur iets
laat instorten nadat hij het heeft gevormd, laat hij het gaan. Dan is de
natuur het laatste aan zet geweest
en mag ze het veroverde terrein zelf
vormen.
Wat Jencks vooral beoogt is om van
abstracte begrippen in de wetenschap een voorstelling te maken.
Zoals bijvoorbeeld van een zwart
gat. En hoe is het universum geboren? Dat is speculeren, maar hij
probeert het wel. Hij kan niets met
donkere materie of een Big Bang of
een zwart gat. Hij wil daarvoor in
de plaats zichtbare metaforen bedenken en die plaatsen in het landschap. Dat is zijn uitdaging.
De kosmische speculatie

Birchbone garden met skelet
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Het landschap is een expositie
vol demonstraties van hoe de
dingen zouden kunnen zijn. Het
zijn vooral pogingen om iets uit
te beelden wat niet uit te beelden
is, zodat het meer tastbaar wordt.
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Het bevat krullende spiralen die
het licht voorstellen, afgeronde
heuvels die de planeet verbeelden,
maar ook de DNA-ketens. Er is een
terras van het zwarte gat waarop je
kunt zitten in de zomeravonden,
een plek met een DNA-molecuul
en de zes zintuigen, de ‘Quark
wandeling’, de ‘Universele
waterval’, een ‘Komeetbrug’ en
nog meer. Alles wat duidelijk
wordt in het mentaal van Jencks,
krijgt een plaats in de tuin en
wordt een beeld of een landschap.
Vooral fractals, de wiskundige
zelfherhalingen zijn ruim aanwezig,
maar er is ook een theorie van
de chaos en over catastrofen. Bij
iedere nieuwe ontdekking in de
fysica is het zaak om daarin mee te
gaan, om zo al doende steeds alles
weer te benoemen en opnieuw te
benoemen en uit te beelden.
The Universe Cascade
Fundamenteel voor de hele tuin is
het ‘jumping universe’ dat wordt
verbeeld in de waterval die het
verhaal vertelt over de kosmos en
zijn 13,7 miljard jaren van bestaan.
Het is een landschap van golven en
terrassen met beelden en planten.
Want alles, zeggen de natuurkundigen, heeft zijn golfvorm.
Vanuit het huis valt deze ‘Universele
Waterval’ als eerste op, vooral door
zijn witte trappen en terrassen en
golven die bijna eindeloos naar
beneden vallen of springen langs
de helling van de heuvel tot in een
meer. Ieder terras stelt een sprong in
de evolutie voor. Het water stroomt
overal, afgewisseld met kleine terrasjes en beelden. Het is een heel
levendig driedimensionaal ontwerp,
afgezien van het feit of het wel realistisch is. Deze waterval is van

beneden af te bewonderen, maar er
is niet te ontdekken hoe alles werkt.
Om te weten te komen hoe het ontwerp is ontstaan en de symboliek
die erin schuilt, moet het boek van
Jencks zelf ter hand worden genomen. Onderaan de treden verdwijnt
het heldere wit in duister water, een
uitdrukking van het uiteindelijke
geheim van de oorsprong van het
universum, dat niet is te achterhalen. Dat is de omgekeerde wereld,
want Jencks situeert het geheim beneden en niet boven, waar het aardse universum zijn oorsprong heeft.
De treden verbeelden een serie stappen die zijn gedaan in de evolutie
van het universum, of een brekende
symmetrie, vanaf het begin van de
tijd door 25 niveau’s naar het heden
toe. Op ieder niveau zijn er voorstellingen van bijvoorbeeld rotsen
uit de omgeving en mineralen die
de verschillende stadia in de evolutie uitbeelden.
Het Black Hole Terrace is gewoon
leuk om te zien. Het wordt ook wel
het ‘Terras van de fractal geometry’
genoemd. Het gras daar probeert

de bezoeker te verleiden erop te
stappen, zodat hij in het zwarte gat
wordt getrokken. Het zwarte gat
bestaat uit een zwart-wit geblokt
terras dat zodanig is gelegd, dat
het in een onafzienbare diepte lijkt
te verdwijnen. Het laat de kromming van de tijdruimte door de
superzwaartekracht zien, de waarnemingshorizon en de scheuringen
in de tijdruimte. Er heeft een boom
in het midden gestaan, maar die is
bij een storm verdwenen. Hij had
er eigenlijk moeten blijven staan,
maar de natuur is toch sterker geweest. Net zoals het zwarte gat zijn
eigen wetten heeft, waar geen mens
aan kan ontkomen. De kromming
en uitrekking van de ruimte-tijd bij
een zwart gat is hier verbeeld in een
terras gemaakt van astroturf en aluminium. De rechtopstaande aluminium spiraal bij het terras verbeeldt
de uitstraling rondom een zwart
gat zoals dit door de Hubble telescoop is waargenomen. Het is een
zwart gat dat veel vertelt over de
mens in het algemeen, die ook alles
naar zich toetrekt als ware hij zelf
een zwart gat. Hij wil alles bezit-

Cascade Universe
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Black Hole Terrace

ten en pakt alles vast, onweerstaanbaar wordt alles in het menselijke
lichaam, het zwarte gat getrokken.
Wie daar op het terras staat, is in
het zwarte gat maar kan ook het lichamelijke zwarte gat ervaren als hij
zich daarvan bewust is tenminste.
The Birchbone Garden heeft vooral
met dood en leven te maken, een
skelet is net buiten de tuin met een
oude typemachine bezig, in het pad
zijn vele spreuken gegrift of geschilderd die met dood en leven te maken hebben. Een ruggengraat is het
middelpunt van deze ronde, golvende tuin vol berkenbomen. De
naam ‘birchbone’ betekent berken
en botten.

ken de uitwisseling van informatie
tussen de cellen van het lichaam
en de DNA-ketens. Rondom de
tuin staat een golvende muur, de
‘Drakenmuur’ genoemd. Deze tuin
ziet er het meest klassiek uit. Er zijn
zes vierkante perken, afgescheiden
door buxushaagjes die goed worden
bijgehouden. Daar zijn groenten
en kruiden geplant die de zintuigen
strelen. Aardbeien voor de smaak,
tijm voor de geur, distels en lamsoor voor de tastzin. Ieder perk is

een biologische cel, ze vormen een
patroon van het leven. De celwand
is de buxushaag en in de kern van
de cel zit een DNA, een aluminium
sculptuur van een dubbele helix.
Er is een segment waar de sedum
is gaan woekeren, dat symboliseert
cellen, die gaan afsterven wegens
kanker. Zo heeft alles wel vier of
vijf betekenissen, die echt niet door
iedereen zullen worden ontdekt.
Mentale grapjes zijn te vinden op
de paden. Daar zijn in het beton
vreemde zaken gelegd, een mobiele telefoon, een walkman, een
ventilator of een kurkentrekker. Ze
vormen samen soms woordgrapjes
of ook wel rebussen. Er is wel een
goede kennis van het Engels vereist
wil men dit ontdekken. Want de
ventilator, in het Engels ‘fan’ is het
begin van het woord fantastic. Dat
is voor vrijwel niemand te snappen,
alleen voor diegenen die de denkpatronen van Jencks goed kennen.
Ambigrammen, woorden die je zowel gewoon of op hun kop of achterstevoren kunt lezen, behoren ook
tot de veelgebruikte grappen van de
tuin. Ze staan gebeiteld in traptre-

DNA-garden of the six senses
Deze kleine tuin verbeeldt de
bouwstenen van het leven en daarbij de zintuigen visie, geluid, gehoor, smaak, aanraking en intuïtie.
Intuïtie hoort erbij, vanwege het
Fingerspitzengefühl van Einstein,
de wetenschappelijke intuïtie zoals Jencks het noemt. Paden in
lineaire golfpatronen benadruk32

DNA-garden of the six senses
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den of zijn gezet in hekwerken. Het
zijn buitengewoon mentale constructies. Jencks is duidelijk iemand
die heel veel verzint en denkt. Het
denken is voor hem dan ook van
het grootste belang en volgens zijn
mentaal is het denken het meest
creatieve dat er is voortgebracht
door de menselijke soort.
Aan de Garden of Time is niet zoveel
te beleven met zijn rechtop gezette
zwarte en witte boomstammen,
evenmin als aan de Quark Walk,
waarbij rood geschilderde boomstammen quarks voorstellen. Er is
ook een oog dat opeens vanuit de
stenen iemand aankijkt.
Daar vlakbij is een soort heuvel die
het Standaardmodel verbeeldt. Het
Symmetry Break Terrace is wel grappig om te zien, met die gebroken
rijen gras.
The Willowtwist (de ‘Wilgen
weefsels’) zijn gemaakt van één stuk
aluminium, charmant om te zien,
maar niet verbazingwekkend. Ze
zijn onderweg twee keer gesplitst
om met elkaar te worden verweven.
De spreuken die overal op het pad

DNA-garden of the six senses

staan, zijn niet bijzonder te noemen, maar ze worden verondersteld
leuk te zijn.
Snake Mould en Snail Mould
Er is een ‘Slakkenhuisheuvel’ die
naast een ‘Slangenheuvel’ ligt, alleen zo genoemd voor diegenen die
ze gingen vormen met hun machines en de aardhopen moesten kunnen onderscheiden. De vormen die
er zijn gemaakt hebben kracht door
de paden die erop zijn gemaakt,

Snail Mound and Snake Mound

scherp afgezoomd en met zachte
glooiingen zodat het ochtendlicht
en het avondlicht de vorm van de
aarde benadrukken. Zo heeft de
aardhoop toch een slakkenhuisvorm gekregen en is daarna bedekt
met gras. Er zijn meertjes aan de
voet van de heuvel in de vorm van
een eenlinggolf. Die golven worden
vaak benadrukt door lange rijen
rododendrons. Verder zijn er weinig
planten te ontdekken in de tuin.
Bij de ‘Slangenheuvel’ is ook nog
een sculptuur te zien die Life of cell
heet. Het is een soort witte kring
rond de heuvel.
Deze verschillende landvormen en
meren laten ook iets zien van de
fractals, de geometrische vormen.
De ‘Slangenheuvel’ is geïnspireerd
door de chaotische systemen die in
de evolutie zijn ontwikkeld en door
verstrengelde golfstructuren die
te zien zijn in de bijna 170 meter
lange heuvel. Eenlinggolven, ook
wel solitons genoemd, kunnen door
elkaar heen bewegen en toch een eigen golf blijven, zonder te verstrengelen met een andere golf.
33
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Solitons verschijnen in het landschap als terrassen, hekken en poorten die tevens gemaakt zijn om de
konijnen buiten de tuin te houden.
De golfverschijnselen van het elektron worden getoond als een rommelig geheel door dit te presenteren in een deuterium-atoom. Een
deuterium-atoom bestaat uit een
proton, neutron en een eromheen
cirkelend elektron. Deuterium is
meer bekend als zware waterstof.
Golven en verstrengelde golven zijn
overal te zien in de tuin, juist omdat de wetenschap zegt, dat alles in
het universum uit golven en deeltjes
bestaat. Naast alle strikt verstandelijke beredeneringen zijn er zeker
ook humoristische dingen te vinden, hoewel Jencks niet altijd goed
te volgen is voor diegenen, die niet
ordelijk denken of meer vanuit hun
emoties leven.
In de tuin zijn ook een serie bruggen te vinden, waaronder de rode
Jumping Bridge, een gebouwtje met
de naam Nonsense en opschriften
zoals Taking leave of your senses. Ze
zijn allemaal niet spectaculair te

Rail Garden of Scottish Worthies

noemen, de springende en dansende bruggen zijn wel een blij element
in de tuin, duidelijk geïnspireerd op
Aziatische tuinen.
The Rail Garden
Langs de bestaande spoorbaan
maakt Jencks een Rail Garden of
Scottish Worthies, een spoorwegtuin
met namen van Schotse grootheden, James Watt, Robert Burns,
Walter Scott, die uit rechthoekige
platen staal zijn gesneden. Als de

One into Two and Two into One
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trein van Londen naar Glasgow
voorbijsnelt, is het net of hun
namen als wagons worden voortgetrokken. ‘De trein van de vooruitgang’ noemt Charles Jencks die
karavaan.
De tuin is vol met ambigrammen,
de woordsymmetrie. Daarbij kunnen woorden op vele manieren
worden gelezen, gewoon, achterstevoren en ondersteboven. Dit is een
hobby van Jencks, hij denkt graag
en zijn hersenen brengen veel raadsels naar voren voor de bezoeker die
van niets afweet. Ook de voorstelling van One into Two and Two into
One is interessant. Wat dit precies
moet voorstellen lijkt onduidelijk.
In de lilaca zijn de Ene die twee is
en de Twee in één het bewustzijn
en de bewustzijnskracht die samen
vanuit de Absolute Wereld een
aards universum scheppen waar de
fysici en ook Jencks de geheimen
niet van kennen, omdat ze niet weten vanwaaruit deze aardse wereld
is ontstaan. Wat Jencks zich hierbij
dus voorstelt is alleen in zijn boek
over de tuin te vinden.
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daar gaat het over het leven. Jencks
benoemt dit zelf allemaal als ‘de architectuur van het springende universum’ de sprongen die er worden
gemaakt in het evolutieproces tot
nog toe. Hij heeft ook een opdracht
gekregen om rondom CERN in
Genève een landschap te ontwerpen
waar de kleine deeltjesfysica een
hoofdrol zal spelen.

Life of cell met One into Two and Two into One

Samenvatting
Na een bezoek aan deze tuin, die
slechts één dag per jaar open is voor
publiek, is men nog niet veel wijzer
geworden wat betreft het ontstaan
van het universum en alles wat
daarbij hoort. Wie de oorsprong
niet kent van alles wat er bestaat in
dit relatieve universum, kan ook
niets kennen van de verschijnselen
die zich voordoen in de kosmos en
op aarde. Ze kunnen niet worden
geduid, omdat ze komen vanuit een
wereld die nog niet wordt gekend.
Dat neemt niet weg dat het een
interessante tuin is, die vooral mensen zal aanspreken die niet uit zijn
op het bekijken van bloemen en
planten, maar zich thuis voelen in
een strak en strikt geordend geheel
van dingen die overzichtelijk zijn,
zonder dat zij de betekenis ervan
hoeven te doorgronden.
Dit eerste ontwerp van een landschapstuin van Jencks doet verrassend aan. Zijn vervolgontwerpen
zullen dat minder doen, omdat zij
helemaal voortborduren op zijn eerste ontwerp. Zij verschillen er niet
zoveel van. Hij heeft ze wel anders

aangeduid, maar zelfs op foto’s zijn
de verschillende ontwerpen nauwelijks te onderscheiden. Hij wordt
echter veel gevraagd en overal kan
hij zijn ontwerpen kwijt, zowel in
Europa, Azië als in Amerika.
Hij heeft al heel wat gelijksoortige
landschapstuinen aangelegd, alleen
de namen zijn anders. In Crawick
is bijvoorbeeld de gehele Melkweg
uitgebeeld met zijn zwarte gaten.
In Jupiterland gaat het vooral om
het leven van de cellen en dat is ook
in Bonnington House het geval,

Belangrijk zijn ook de Maggie’s
Centra, waarvan hij de tuinen
rondom samen met zijn dan al aan
kanker lijdende vrouw ontwerpt.
Deze klinieken zijn speciaal opgezet voor kankerpatiënten en hun
behoeften. Zij zijn erop gericht om
deze mensen zolang mogelijk op
een normale manier te laten leven,
naar hun mogelijkheden. Zij hebben het vaak moeilijk en in gewone
klinieken horen zij eigenlijk niet
thuis. De architectuur van de gebouwen en het omliggende landschap met de kunstobjecten zijn er
om patiënten te helpen en hen in
alle waardigheid te laten sterven.
Er zijn in totaal al dertien van deze
centra verspreid over verschillende
continenten.

Maggie's Centre Dundee - ontwerp gebouw van Frank Gehry
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‘Onderwijs 2032’

W

De toekomst van het onderwijs
Utopie of realiteit

Onderwijs

Tekst: Frans de Baaij

elke kennis en vaardigheden moeten leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs leren om klaar te zijn voor hun toekomst?
Met die vraag lanceerde Sander Dekker (Staatsecretaris Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap) in november 2014 een nationale brainstormsessie over de toekomst
van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland. Geïnteresseerden konden hun meningen en ideeën delen via bijeenkomsten en een digitaal platform. De
staatssecretaris riep het Platform Onderwijs2032 in het leven dat een advies over het
onderwijs aan de regering moet gaan uitbrengen. In dit artikel komt aan de orde hoe het
sinds die tijd is vergaan en welk perspectief
er vanuit een lilaïsche visie geschetst kan
worden. Dit perspectief lijkt binnen het
huidige bestel en de maatschappelijke
context onhaalbaar al kunnen er reële
mogelijkheden worden aangegeven.

B

innen het Platform Onderwijs2032 is in 2015 een
maatschappelijke dialoog ontstaan, waarin leerlingen, leraren, ouders, bestuurders, wetenschappers en
vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke en culturele organisaties hun stem hebben laten horen en met
elkaar en met het platform in gesprek zijn gegaan. Deze
dialoog heeft veel informatie opgeleverd en laat zien dat
er in hoofdlijnen een gedeeld beeld bestaat over datgene wat belangrijk is voor toekomstgericht onderwijs.
Op basis van deze informatie was er in oktober 2015
een hoofdlijn uitgewerkt die moest leiden tot een eind
advies aan de regering.
Inhoud van het hoofdlijnenadvies
Er wordt in de visie en de uitwerking van het nieuwe
curriculum van uitgegaan dat een structureel veranderende samenleving consequenties heeft voor het onderwijs. De (informatie)technologische revolutie verandert
de samenleving ingrijpend. Informatie is vandaag de
dag voor iedereen op elk moment beschikbaar.
36

In een samenleving met een overweldigend informatieaanbod en steeds minder traditioneel houvast, bijvoorbeeld in de vorm van een godsdienst, zijn mensen voor
de waarden waarop ze zich baseren steeds meer op zichzelf aangewezen. De genoemde veranderingen beïnvloeden nu al de samenleving waar jongeren in opgroeien
en waar ze in de toekomst als volwassenen deel van zullen uitmaken.
Kinderen en jongeren moeten daar goed op worden
voorbereid. Dat gebeurt op school, thuis en op andere
plaatsen waar er geleerd wordt zoals bij kinderopvang,
sportverenigingen en culturele instellingen.

D

e school moet de leerlingen helpen
te ontdekken wie ze zijn, wat ze
belangrijk vinden en hoe ze omgaan met
anderen.
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Algemeen is men het erover eens dat momenteel de nadruk teveel ligt op kennisoverdracht en dat met name
cognitieve prestaties worden gewaardeerd.
Men gaat ervan uit dat kennisoverdracht belangrijk
blijft maar dat deze meer in balans moet worden gebracht met de twee andere hoofddoelen van het onderwijs: persoonlijke ontwikkeling en deelname aan de
maatschappij. Het eerder genoemde platform zal deze
doelen veel beter dan nu met elkaar moeten verbinden.
Leraren zullen de leerlingen op een motiverende manier
moeten uitdagen om zich te ontwikkelen tot flexibele
en verantwoordelijke burgers. Zij moeten worden voorbereid op een leven waarin ze permanent zullen blijven leren. De maatschappelijke veranderingen vragen
daarom.
De belangrijkste kenmerken van toekomstgericht onderwijs zoals het Platform Onderwijs2032 die benoemt:
• Onderwijs prikkelt creativiteit en nieuwsgierigheid,
leerlingen leren zich blijvend te ontwikkelen.
• Leerlingen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over de grenzen heen te kijken.
• Leerlingen leren de kansen van de digitale wereld benutten.
• Het onderwijs biedt maatwerk en is relevant.
Om deze kenmerken een plek in het Nederlandse onderwijs te geven moet dat onderwijs ook anders worden
ingevuld. Het platform stelt onderwijs voor waarin leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs:
• werken aan hun persoonlijke ontwikkeling;
• een vaste kern van basiskennis en vaardigheden leren;
• die kennis en vaardigheid verdiepen of verbreden op
basis van eigen mogelijkheden en interesses;
• vakoverstijgend leren, denken en werken.
In eerdere onderwijsvernieuwingen ging het altijd al om
het vernieuwen van kennis en vaardigheden en vakoverstijgend leren. Opvallend in dit rijtje ‘toekomstgericht
onderwijs’ is dat de persoonlijke ontwikkeling als centraal
uitgangspunt voor het onderwijs wordt benoemd.
Dit wordt in het advies uitgewerkt onder het hoofdstuk ‘Persoonsvorming’, waarbij de volgende subthema’s
worden onderscheiden:
• zelfontplooiing;
• brede ontwikkeling;
• ontwikkeling zelfbeeld;

• gezondheid;
• sociale ontwikkeling.
Het platform beschouwt de school van de toekomst,
in het verlengde van wat kinderen en jongeren thuis en
buiten school leren, als een oefenplaats om die kwaliteiten te ontwikkelen. De school moet de leerlingen
helpen te ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en hoe ze omgaan met anderen. Leerlingen moeten
zelfstandig keuzes kunnen maken, weerbaar worden,
zelfvertrouwen krijgen en leren dat het plezierig is om
samen met anderen tot een mooi resultaat te komen.
Inmiddels wordt ook duidelijk onderkend dat leerlingen niet op school leren maar vooral ook thuis en buiten de school.
Een opvallende uitkomst van de dialoog is ook dat in
de toekomst er niet alleen maar getoetst moet worden wat meetbaar is, maar ook wat ‘merkbaar’ is.
Kwaliteiten als het opdoen van ervaringen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen moeten
op een andere dan op de gebruikelijke wijze worden
beoordeeld en gewaardeerd dan momenteel gebruikelijk
is. Dat vormt nog een hele uitdaging.
Het platform gaat ook in op de belangrijkste voorwaarden om toekomstgericht onderwijs mogelijk te maken.
Leraren dienen daarin een cruciale rol te vervullen. Een
visie die de nieuwsgierigheid en leergierigheid van leerlingen nadrukkelijk als vertrekpunt van het onderwijs
neemt, vraagt om leergierige leraren en scholen die lerende organisaties zijn.
Het Platform Onderwijs2032 wil met haar richtinggevende uitspraken een inspirerend perspectief bieden.
Het gaat om een visie op nationaal niveau.
Presentatie eindadvies
Het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 is op
23 januari 2016 gepresenteerd en volgde op een nationale brainstorm, een maatschappelijke dialoog en een
uitgebreide gespreksronde over de hoofdlijnen van het
advies van oktober 2015.
Bij de presentatie van het eindadvies verwoordden
de voorzitter van het Platform Onderwijs2032 en de
staatssecretaris de opbrengst als volgt:
Paul Schnabel, voorzitter Platform Onderwijs2032:
‘De centrale vraag waar wij ons het afgelopen jaar
over gebogen hebben is hoe we kinderen van nu zo
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goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun toekomst. Wat moeten ze aan kennis hebben, hoe leren
zij zich staande te houden in de moderne maatschappij en hoe kunnen zij hun sociale en communicatieve
vaardigheden ontwikkelen? Wij hebben met dit advies een basis gelegd voor modern onderwijs dat leerlingen die vaardigheden bijbrengt. Het biedt een basis
voor inspirerend en motiverend onderwijs dat een
bijdrage levert aan de toekomst van Nederland.’
Staatssecretaris Dekker:
‘Ik ben er trots op dat Onderwijs2032 een zoektocht
is geworden die gevoed is door onze hele samenleving. Er ligt nu een helder advies over wat kinderen
later moeten kennen en kunnen. Een uitstekende
basis waarop leraren verder kunnen bouwen aan een
nieuw en eigentijds curriculum.’
Het eindadvies heeft nog enkele aanscherpingen gekregen op basis van de binnengekomen reacties:
‘Alle leerlingen op scholen in het primair en voortgezet onderwijs moeten in de toekomst een vaste basis
meekrijgen van Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, wiskunde maar ook digitale geletterdheid en
burgerschap. Dit zogenoemde kerncurriculum omvat
daarnaast kennis die leerlingen nodig hebben om de
wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen.
Het voorstel is die kennis in drie leerdomeinen te
clusteren:
1. Mens & Maatschappij;
2. Natuur & Technologie;
3. Taal & Cultuur.
Door de inhoud van vakken binnen die clusters in
samenhang aan te bieden leren leerlingen vakoverstijgend denken en werken. Dat adviseert het Platform
Onderwijs2032 dat in opdracht van het kabinet de
inhoud van het onderwijs tegen het licht heeft gehouden.’
Daarnaast is benadrukt dat er ruimte moet zijn voor
verbreding en verdieping:
‘Naast de vaste basis die alle scholen leerlingen moeten aanbieden, kunnen scholen in de toekomst zelf
keuzes maken voor verbreding en verdieping. Leraren
kunnen zo hun onderwijs beter laten aansluiten op
de visie van de school, de ambities en interesses van
de leerlingen en de omgeving (zoals het regionale
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bedrijfsleven, sportverenigingen en culturele instellingen).’
Een ander citaat:
‘Bij een toekomstgericht onderwijsaanbod hoort een
organisatie van de school die het leerlingen mogelijk maakt minder plaats- en tijdgebonden te leren.
Het is aan de leraren om daar in samenspraak met de
schoolleiding en schoolbesturen vorm aan te geven.
Het gaat bijvoorbeeld om onderwijstijd, lesvormen,
de manier waarop leerlingen worden gegroepeerd en
het gebruik van materiaal. Om van innovatieve mogelijkheden gebruik te kunnen blijven maken, is het
cruciaal de kwaliteit van de ICT-infrastructuur en de
bijbehorende professionalisering op peil te houden.’
Het advies wordt de komende periode verder uitgewerkt in een nieuw curriculum.
Mevrouw Geri Bonhof is in maart 2016 benoemd tot
voorzitter van het Ontwerpteam2032. Hiermee krijgt
zij de leiding over de volgende fase van Onderwijs2032,
de vernieuwing van het onderwijscurriculum in het
basis- en voortgezet onderwijs. Dit staat in een brief
die staatssecretaris Dekker op 7 maart aan de Tweede
Kamer heeft verstuurd.
Bonhof en haar team nemen daarmee het stokje over
van het Platform Onderwijs2032, onder leiding van
Paul Schnabel.
Op basis van dit advies gaat het Ontwerpteam2032
verder bouwen aan een helder kerncurriculum over
wat alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs
moeten leren, met een balans tussen de hoofddoelen
van het onderwijs en meer ruimte voor verdieping en
verbreding.
Dit team wordt gevoed door leraren die in zogeheten
‘leerlaboratoriums’ hun praktijkervaring inbrengen,
lesmateriaal delen en samen verder denken hoe het curriculum van de toekomst eruit moet zien. De gedachte
achter deze werkwijze is dat het nieuwe curriculum
tijdens de ontwikkeling continu wordt gestaafd aan de
praktijk in de klas. Scholen worden zo aangemoedigd
om niet te wachten tot het curriculum over een paar
jaar ‘af ’ is, maar kunnen direct meebouwen. Eind 2016
levert het ontwerpteam zijn ontwerp op waarvoor de
belangrijkste kaders al zijn meegegeven.
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 e Nationale DenkTank: het leren van de
D
toekomst
Naast de discussie rondom het Platform
Onderwijs2032 is er ook een zogenaamde Nationale
DenkTank actief. Stichting De Nationale Denktank
wil met concrete oplossingen maatschappelijke impact
realiseren. Dat doet zij door elk jaar met twintig jonge
academici vanuit totaal verschillende studieachtergronden een maatschappelijk probleem te lijf te gaan. Het
thema van de Nationale DenkTank 2015 en 2016 is
‘Het Leren van de Toekomst’. Opvallend is dat deze
denktank vrijwel parallel aan maar niet in samenhang
met het Platform Onderwijs2032 nadenkt over het
onderwijs van de toekomst. De DenkTank is van mening dat het onderwijs onterecht focust op alleen maar
kennisoverdracht. Men pleit ervoor dat kinderen zich
persoonlijk verbinden aan leerstof en hun eigen plek
vinden in de samenleving.
Steeds meer partijen vragen meer aandacht voor persoonsvorming en socialisatie in het onderwijs. Door de
snel toenemende digitalisering en mondialisering is de
vraag hoe Nederland het onderwijs toekomstbestendig
kan maken relevanter dan ooit. De vaardigheden die
gevraagd worden om je staande te houden in de maatschappij van de toekomst zijn anders dan die van gisteren of vandaag. Toch wordt er in scholen vaak nog op
dezelfde wijze onderwezen als 20 of zelfs 50 jaar geleden.

H

et Centraal Planbureau signaleerde
in 2011 een dalende trend van de
kwaliteit van het onderwijs en ook van de
leraren.

In het eindrapport 2015 van De Nationale DenkTank
worden oplossingen beschreven voor het leren van de
toekomst. Verder lezend in het rapport blijkt het meer
te gaan om wensen voor het leren van de toekomst.
Hoe ziet de ideale toekomst eruit op het gebied van het
leren?
De tien oplossingen die in dit rapport worden gepresenteerd, zijn eerste stappen in de richting van de verwezenlijking van deze wensen.
Deze tien oplossingen passen binnen vijf thema’s:
1. Leren vóór school;
2. Effectiever leren op school;

3. Leren buiten school;
4. Innovatie en verbetering in het schoolsysteem;
5. Balans in de leerdoelen.
Oplossingen bij thema 1 (Baby Wijzer) hebben bijvoorbeeld betrekking op tips voor ouders om de ontwikkeling van kinderen tussen de nul en vier jaar te ondersteunen.
De oplossing bij thema 5 (Lerenderwijs) betreft een
groep maatschappelijke spelers die ervoor zorgt dat persoonlijke en sociale ontwikkeling centraler komen te
staan op scholen.
De Nationale DenkTank zal in 2016 opnieuw onderzoek doen naar het Leren van de Toekomst.
Daarbij is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
‘Hoe kunnen we het leren in Nederland zo organiseren en faciliteren, dat het talent van de individuele
leerling tot bloei komt en dat het leren beter aansluit
bij de permanent veranderende omgeving?’
De ambities die De Nationale DenkTank formuleert
zijn erg ambitieus. Zo lezen we onder andere:
‘Over twee jaar maken persoonsvorming en socialisatie integraal deel uit van de lespraktijk en is het curriculum van de lerarenopleiding blijvend veranderd.
Leerlingen worden, door het onderwijs, zelf- en omgevingsbewuster en kunnen met meer (zelf )vertrouwen omgaan met veranderingen.’
 ritische kanttekeningen bij huidige en toeK
komstige onderwijsontwikkelingen
Inmiddels worden er in de media en vakbladen al de
eerste kritische noten gekraakt over de adviezen van het
Platform Onderwijs2032 en de onderzoeksresultaten
van De Nationale DenkTank. Hoewel het eindadvies
nog niet in de Tweede Kamer is besproken, nemen kamerleden er al openlijk afstand van.
Centraal uitgangspunt van het advies voor het onderwijs van de toekomst is de persoonlijke ontwikkeling
van de leerling. De commissie benadrukt het belang van
interculturele competenties, persoonsvorming, burgerschap, een leven lang leren, ICT-geletterdheid en probleemoplossende vaardigheden.
Men beschouwt het advies als vergaand. Het komt
erop neer dat het hele onderwijs overhoop gehaald zou
moeten worden. De klassieke vakkenindeling zou gaan
verdwijnen. Kennis zou meer interdisciplinair moeten
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worden aangeboden. Er wordt verwezen naar de overeenkomsten met de mislukte onderwijsvernieuwingen
van de afgelopen decennia. Het Centraal Planbureau
signaleerde in eerdere rapporten (2011) een dalende
trend van de kwaliteit van het onderwijs en ook van
de leraren. Ook worden er vraagtekens geplaatst bij de
opzet van het onderzoek; het is niet wetenschappelijk
onderbouwd. Het rapport wekt ook de suggestie dat
alle deelnemers vanuit diverse disciplines er dezelfde
mening op na houden. Dat blijkt niet zo te zijn. Uit de
vele sessies die het platform in 2015 heeft georganiseerd
komen forse zorgen naar voren over de huidige kwaliteit van het onderwijs.
Het rapport doet wel aanbevelingen voor de toekomst
maar die lijken aan te sturen op een herhaling van de
onderwijsvernieuwingen van de afgelopen decennia.
Onderwijsvernieuwingen, waarvan al eerder is onderzocht dat deze weinig succesvol waren. Genoemde critici stellen dat op basis van deze adviezen geen strategische beslissingen naar de toekomst genomen mogen
worden, gesteld al dat het mogelijk zou zijn om vijf of
tien jaar vooruit te kijken.

D

eze ontwikkeling is totaal tegenstrijdig met de leerplicht zoals deze in
Nederland is voorgeschreven en er zal dus
heel veel weerstand tegen zijn.

De PO-Raad, de belangenorganisatie van alle schoolbesturen in het primair onderwijs, spreekt zich al uit over
een noodzakelijke stelselwijziging op landelijk niveau.
Wat daarmee precies wordt bedoeld is niet duidelijk.
In het verleden is genoegzaam gebleken dat de politiek
zich terughoudend moet opstellen bij het initiëren van
onderwijsvernieuwingen 1.
Het risico dat we over 10 tot 20 jaar weer tot de conclusie komen dat al deze goede voornemens niet tot het
gewenste resultaat hebben geleid is derhalve zeer reëel.
De ervaringen van de afgelopen decennia laten zien dat
het moeilijk te voorspellen is hoe het onderwijs er in
2032 precies gaat uitzien simpelweg omdat je niet 25
jaar vooruit kunt kijken.
1 R
 apport n.a.v. parlementaire enquête o.l.v. J. Dijsselbloem
2007-2008
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Zijn er dan nog scholen? Wordt het onderwijs dan
nog steeds in schoolgebouwen gegeven? Is er dan een
vast curriculum wat leidend is? Wie zal het zeggen?
Regelmatig hoor je deskundigen zeggen dat zij geen glazen bol hebben om op grond waarvan ze 15 jaar vooruit
kunnen kijken. Maar wat is er dan wel mogelijk? Is er
een ander perspectief?
Een nieuw perspectief
In het vervolg van dit artikel wordt getracht een antwoord te geven op enkele relevante vragen en worden
de ontwikkelingen vooral vanuit een lilaïsch perspectief
bezien. Zo is het interessant om eens te bekijken wat nu
de moeite waard is om aan leerlingen te leren als voorbereiding op hun toekomstige participatie in de maatschappij.
Het nieuwe onderwijs
Wil er werkelijk een goede basis worden gelegd voor
goed en betekenisvol onderwijs in de nabije toekomst,
dan zal er iets totaal anders moeten gebeuren. Er is in
het hedendaagse onderwijs al een oproep aan leerkrachten om meer los te komen van de methoden en eigen
keuzes te maken op basis van de door de overheid vastgestelde kerndoelen en leerlijnen.
Eigenlijk moeten echter alle kerndoelen en methoden
die tot nog toe worden gehanteerd worden vergeten.
Daarmee wordt er steeds doorgeborduurd op oude concepten en dat zal niet werken. Het is als met computers, als er steeds aanpassingen worden gedaan, wordt
het systeem erg ingewikkeld en ondoorzichtig. Zo is het
ook met onderwijsplannen. Het is als met oude koffie
in een koffiekan die steeds weer opnieuw wordt geschilderd en waarvan wordt gezegd dat ze nieuw is. Het is
gewoon oude koffie, maar dat wil niemand weten.
Het begint al bij de leraar, die nu gebukt gaat onder
werkdruk en overbelasting. Deze zal zich bewust moeten worden van het feit dat het onderwijs zoals het nu
wordt gegeven nooit zal kunnen inspelen op de toekomst. Daarvoor gaan de ontwikkelingen veel te snel en
is er nauwelijks te vermoeden wat er in de dertiger jaren
van de 21e eeuw zal plaatsvinden. Het zal dan ook niet
zo zijn, dat er begonnen moet worden het onderwijs
een andere inhoud te geven. Er zal begonnen moeten
worden met leraren iets bij te brengen over wie ze zijn
en hoe ze zijn. Dat wil zeggen dat er zelfkennis moet
komen.
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Ten eerste over de persoon, die het zelf en de psyche
omvat.
Ten tweede over de lichaamsmaterie waar de persoon
in leeft en werkt, als hij daar de gelegenheid voor krijgt.
Dit lijkt gemakkelijk om even aan te stippen, maar het
is heel wat om dit gestalte te geven.
Bovendien is tevens nodig dat ook ouders zich tegelijkertijd met leerkrachten laten ontwikkelen op beide
punten. Dat gaat niet opeens, daarvoor zijn zeker wel
een tiental jaren nodig. Die zijn echter ruimschoots de
moeite waard als men daarmee de toekomst voor alle
kinderen waarborgt wat betreft soepelheid, evenwicht,
inzicht, zichzelf zijn, meebewegen met de dingen die er
zijn, zicht op de toestand in de wereld met al zijn mogelijkheden en onmogelijkheden.
Wat is nodig?
Wil men met open ogen een toekomst tegemoet zien
die inzichtelijk blijft, dan zal men moeten beginnen
aan zichzelf te laten werken. Er is gebleken dat mensen
moeten worden voorbereid op een toekomst, waarin
er een grote chaos heerst. Deze chaos is nu al zichtbaar
voor wie er goed op let, maar niemand wil zich bezighouden met te onderzoeken waar deze chaos vandaan
komt en wat er gedaan kan worden om deze chaos
te beteugelen. Overheden zijn er niet in thuis, en zij
doen ook niet de dingen die nodig zijn om de toekomst vol blijdschap en vertrouwen onder ogen te zien.
Integendeel, de overheden borduren met steeds weer
nieuwe wet- en regelgeving voort op het oude dat steeds
maar weer moet worden verbeterd, zonder zich af te
vragen of dit ook werkelijk tot verbetering leidt. Dat
maakt dat elke onderwijsvernieuwing bij voorbaat gedoemd is te mislukken. De koffiekan is nog steeds een
voorbeeld van de oude koffie waarvan beweerd wordt
dat ze nieuw is. Dat is een onjuiste visie die moet worden verlaten.
Van overheden valt dus niet veel te verwachten als het
om een toekomstperspectief gaat, zij houden alles bij
het oude, strijken er een verfje overheen en zeggen dan
dat er iets nieuws is. Dat schiet niet op, zeker niet voor
kinderen die afhankelijk zijn van ouders en leraren en
van de overheid die voorschrijft hoe het onderwijs moet
worden vormgegeven en een onderwijsinspectie die
controleert of alles volgens de regeltjes gebeurt.
De onderwijsinspectie is in het nieuwe onderwijs een

achterhaald instituut. Zij houdt zich nu teveel bezig
met opbrengsten, resultaten en heeft geen zicht op de
totale ontwikkeling van kinderen. Bovendien wordt zij
sterk gestuurd door de overheid en de politieke voorkeuren van een minister of staatssecretaris, waardoor de
prioriteiten regelmatig veranderen.
Noodzakelijk is dat scholen hun eigen leerkrachten in
ontwikkeling laten zijn, zodat ze in kunnen spelen op
problemen die zich in de toekomst voordoen. Er moet
een intensieve scholing in zelfkennis en ontwikkeling
van de lichaamsmaterie zijn. Dat is een begin.
Het betekent wel dat leerkrachten in een proces komen
van ‘een leven lang leren’. 2
Het volgende is dat ouders van kinderen dit ook gaan
doen. En het daarop aansluitende vervolg is, dat ouders
hun kinderen leren dat zij niet hun lichaam zijn, maar
een persoon die leeft in een lichaam. Zo kunnen ouders
zichzelf ontdekken in een ontwikkeling, maar ook hun
kinderen kunnen ze ontdekken in persoon. De leerkrachten doen dit ook, en zo kan iedereen in toenemende mate blijven voortgaan met zelfontdekking en een
daarbij behorende ontwikkeling van de lichaamsmaterie. Als dat gestalte zou kunnen krijgen, is de toekomst
geen bedreiging meer, zoals dat nu is in het onderwijs.
Dan gaat iedereen die in ontwikkeling is, met open
ogen een toekomst tegemoet, die vele perspectieven
biedt. Totaal anders dan nu, en met een totaal ander ingericht onderwijs.
Enige aspecten van het nieuwe onderwijs
Het nieuwe onderwijs zal, als de leerkracht zich laat
ontwikkelen en meer psychisch gaat leven, totaal anders
verlopen. Een kind kan zelf aangeven waar het les in
wil hebben. Meestal zijn de interesses op een bepaalde
leeftijd heel sterk en een kind leert dan ook heel snel.
Onderzoeken wijzen uit dat het aansluiten bij de interesses van kinderen het meeste kans biedt op succes.
Wil een meisje op haar derde jaar wiskunde leren, dan
kan daar een aanvang mee worden gemaakt. Wil een
ander muziek maken, dan kan dat ook. Zo zullen er
steeds vragen zijn vanuit het kind zelf om iets te mogen
leren. Omdat de vraag vanuit het kind zelf komt, heeft
het ook een grote motivatie om iets te leren en de leraar
2	Zie F. de Baaij, ‘Een leven lang leren’, de Gouden Visie, jaargang 2, nummer 3, juli 2009
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zal erop moeten inspelen. Dat vraagt veel meer van hem
en ook van de ouders, om bezig te zijn met de interesses van het kind. Bovendien wordt het onderwijs heel
levendig, omdat alle kinderen met iets anders bezig zijn,
of als er dezelfde interesses zijn, zijn er kleine groepjes waar kinderen met elkaar iets doen. Ouders zullen
ook mee moeten gaan in het gehele leerproces van hun
kind, want dat houdt niet op als de schooltijden om
zijn. Thuis wordt alles gewoonweg voortgezet, of het is
zo dat de school veel langere openingstijden heeft. Ieder
kind kan dan naar behoefte naar school gaan of niet,
iets leren of niet. Als het kind naar de buitenschoolse
opvang gaat zullen ook de pedagogische medewerkers
in deze ontwikkeling moeten meegaan.
Deze ontwikkeling is totaal tegenstrijdig met de leerplicht zoals deze in Nederland is voorgeschreven en er
zal dus heel veel weerstand tegen zijn. Toch is dit de
enige wijze waarop kinderen plezier hebben in leren. Ze
moeten erom vragen, het is ook een voorrecht om les te
krijgen. Zo wordt er naast het plezier aan leren ook een
respectvolle houding opgebouwd naar de ouders en de
leerkracht. Dat is een wisselwerking die plezier en blijdschap geeft, er is geen sprake van overspannen leraren of
kinderen die niet naar school willen omdat ze het te saai
vinden of anderszins. Wie niet wil leren, leert gewoon
niets. De gevolgen zal hij zelf moeten dragen. Hij heeft
kans geen plaats te krijgen in de nieuwe maatschappij
van de toekomst, hij wordt ook niet van geld voorzien.
Hij zal zelf aan de kost moeten komen. Dat impliceert
dat hij toch iets zal moeten gaan leren en op een gegeven moment moet gaan werken. De jongere zal de
noodzaak daarvan voelen. Hij zal ook merken dat hij
niet meekan met zijn leeftijdgenoten die allemaal iets
hebben geleerd en zich goed voelen in hun werk en in
het sociale leven.
Het sociale systeem dat iedereen geld krijgt om te leven,
zal moeten worden verlaten. Iedereen moet zelf zorgen
voor zijn levensonderhoud. De hele maatschappij zal anders moeten worden ingericht, zodat iedereen het werk
kan doen wat hij wil. Alleen voor diegenen die zichzelf
niet kunnen bedruipen door lichamelijke of verstandelijke handicaps die zo omvangrijk zijn dat ze echt niets
kunnen, zal moeten worden gezorgd. In het kader van
het onderwijs hoeft hierop verder niet te worden ingegaan, omdat de sociale zorg buiten dit bestek valt.
Zo ontstaat er een totaal ander zicht op de maatschap42

pij zoals deze zou kunnen functioneren. Daarbij wordt
aan ieder kind zelf de verantwoordelijkheid gegeven om
deel te nemen aan het leerproces of niet.
De rol van de ouders
Ouders die een kind hebben dat niet wil leren, zullen
het kind moeten vertellen wat hij zichzelf ontneemt.
Want hij moet weten wat hij doet en wat de consequenties zijn en hij moet ook heel goed weten dat hij die zal
moeten aanvaarden. Tot een bepaalde leeftijd kan hij
nog in het ouderlijk huis zijn waar hij wordt verzorgd,
maar uiteindelijk zal hij zijn eigen brood moeten verdienen. Een kind dat door zijn ouders is opgevoed in de
wetenschap dat hij een psychische persoon is, die leeft
in een wereld waarin hij zich zal moeten gaan ontplooien, evenals zijn lichaamsmaterie zich zal moeten laten
ontwikkelen, zal zeker blijdschap ondervinden als hij
leert. Hij zal ook blij zijn met zijn ouders, de school en
de leraren. Zowel de leraar als de leerling hebben respect voor elkaar, en zo leeft dat ook bij ouders en kinderen. Het psychische leven houdt in, dat men uiteindelijk geen strenge fatsoensnormen meer hoeft te hanteren
in de opvoeding, een kind doet vanzelf wat passend is
in alle situaties. Alle methodes die het pesten moeten
tegengaan en nauwelijks effect sorteren, kunnen worden
afgeschaft.

D

e samenleving is altijd bezig met het
uitvaardigen van regels zodat niemand meer zelfstandig denkt, maar alleen
bezig is regels te volgen.

Dit is een perspectief dat nog heel ver weg is en nog
niet eigen aan de hedendaagse mens. Ook de samenleving is er niet op ingericht. Deze is altijd bezig met het
uitvaardigen van regels zodat niemand meer zelfstandig
denkt, maar alleen bezig is regels te volgen. ‘Vinken in
plaats van vonken’. Dat past niet bij het toekomstbeeld
dat hier wordt geschetst. Ieder heeft dan zijn eigen verantwoordelijkheid en er is voor kinderen alleen nog een
verzorging die nodig is voor een kind van een bepaalde
leeftijd. Het betuttelende is dan weg, kinderen en leraren en ouders zijn allemaal betrokken bij elkaar, zonder
nu direct te spreken van kleffe toestanden of bindende
elementen. Zij doen alles wat passend is om het kind
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zo te leren leven, dat het zich thuis voelt in alle situaties die in het leven op zijn weg komen. Het weet dat er
zich wel moeilijkheden kunnen voordoen, maar dat die
er zijn om ze te overwinnen en er rijker en sterker uit te
voorschijn te komen.
Het psychisch levende kind
Het psychisch levende kind is opgevoed in een psychische sfeer, waarin wordt gekeken wat hij kan zodat
daarop wordt ingespeeld. Deze opvoeding begint al in
de wieg. Zodra het kind kan lopen heeft het een eigen
klein fauteuiltje in een stil hoekje waar het kan gaan
zitten zonder iets anders te doen dan zich te richten op
zijn psyche en zijn zelf. Wat hij daarin meemaakt kan
hij vertellen aan zijn ouders, die kunnen zeggen wat
het betekent voor hem. Hij kan, als hij al kan schrijven,
dingen opschrijven die hij meemaakt. Samen met de
ouders is het een aangename bezigheid om te spreken
over de dingen die het kind meemaakt als het in zijn
fauteuiltje zit. Er is altijd gespreksstof, want ook de ouders kunnen vertellen over wat zij zelf meemaken als zij
stil in een fauteuil zitten. De sfeer in huis is dan aangenaam, er zijn uren waarop iedereen stil is en zich richt
op zichzelf en de evolutiekracht. Zo doen de leerkrachten het ook en zo is iedereen met hetzelfde bezig: eerst
jezelf ontdekken, dan psychisch gaan leven, vervolgens
komen tot veranderingen in de lichaamsmaterie. Pas
als dit laatste aan de orde is gaan er nog verdergaande
dingen gebeuren. Want op dat moment is er een werkelijke mogelijkheid tot verandering. De ouders leven
psychisch, de leerkrachten leven psychisch en het kind
is aan het leren om psychisch te leven. Dat is de meest
vruchtbare samenwerking die er is. Juist deze psychische
sfeer in huis en op school is zo prettig, omdat zij alle
mogelijkheden biedt, waar nu naar wordt gezocht, maar
die niet worden gevonden.
Dit wil niet zeggen dat dit zomaar in Nederland kan
worden gerealiseerd. Daartoe zal er heel wat werk moeten worden verzet door een kleine groep mensen. Toch
is dit de enige mogelijkheid om te zorgen dat er in de
toekomst een klein groepje jonge volwassenen is dat
klaar is voor de nieuwe tijd en deze met verwachtingsvolle ogen tegemoet kan zien.
Welke stappen moeten worden ondernomen?
Er moet een kleine groep mensen worden gevonden die
zich wil inzetten voor het nieuwe onderwijs. Dat moe-

ten leraren zijn, maar ook ouders. Zij moeten liefst uit
dezelfde stad of buurt komen, zodat zij kunnen samenwerken met elkaar. Op zich is dit al een uitdaging, want
waar vindt men deze mensen? Dat zal al niet eenvoudig
zijn. Als er zo’n groep mensen wordt gevonden, zullen
zij zich moeten inzetten om in ontwikkeling te willen
zijn. Dat kost tijd, dat kost onderzoek. Want zelfwording en ontplooiing van de psyche en de ontwikkeling
van de materie gaat niet vanzelf. Dat vraagt inzet, de wil
tot zelfonderzoek, een onuitputtelijke volharding en het
noteren van resultaten die worden opgemerkt.
Dit zou nog kunnen gebeuren in de vrije tijd. Maar
dan. Er moet ook een geschikte locatie zijn waar leraren les kunnen geven op deze nieuwe wijze. Daar begint
al een grote moeilijkheid. Het zou een experimentele
school moeten zijn waar kinderen, desnoods van leraren zelf en van ouders uit de groep, les krijgen zoals het
vereist wordt in de toekomst. Daar moet de overheid
toestemming voor geven. En zij moet dan toestaan dat
daar onderwijs wordt gegeven op een geheel andere manier dan gebruikelijk. Zonder inspectie en zonder toets,
misschien zelfs wel zonder onderwijsdiploma. Bevoegd
zijn betekent immers nog niet dat men bekwaam is.
Bekwaamheid in deze context betekent dat leraren in
staat zijn om in alle situaties de juiste doelen na te streven en wel zodanig dat zowel de lesgever als de lesnemer
zich kunnen ontwikkelen. 3
Wel kunnen leraren, onderwijzers en ouders verslag uitbrengen over hun bevindingen. Zij kunnen echter geen
concept aanbieden van hun plan aan de overheid. Deze
zal daar genoegen mee moeten nemen.
Het kan zijn dat de resultaten pas na jaren zichtbaar
zijn. Dat vraagt geduld, doorzettingsvermogen en
de zekerheid, dat dit de enige mogelijkheid is om de
toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Ook de
overheden zullen dat geduld moeten betrachten en
niet meteen zeggen dat het niet de gewenste resultaten
oplevert. Dat kan en mag de overheid niet zeggen, of ze
moet ook meedoen in de voornoemde groep, zodat ze
weet wat er speelt en waar het over gaat en wat het doel
is van de gehele exercitie.

3 	Zie: F. de Baaij, ‘Wel bevoegd en niet bekwaam’, de Gouden Visie’, jaargang 3, nr. 3, juli 2010
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Een plaats waar de psyche voorop staat
Als dit allemaal is gerealiseerd, en dat zou iets heel bijzonders zijn, komt het volgende lastige punt. Wie gaat
deze groep vertellen hoe de weg eruitziet die zij moeten
gaan? Er zijn nog bijna geen psychisch levende mensen. Er zijn nog geen psychisch levende leraren. Er zijn
geen psychisch levende kinderen. Hoe kan dit worden
aangepakt? Er kan zo nodig wel theorieles worden gegeven over de zelfwording en zelfkennis, over de psyche
en zijn vermogens, de vermogens van de lichaamsmaterie, het verborgen licht in het elektron, de lila energie
en haar vermogens en de totaliteit van de wereld en het
universum waarin mensen leven. Daarnaast zal de groep
praktisch bezig moeten zijn met het onderwijs zoals boven is geschetst en van daaruit vertrekkend al zoekend
en proberend bezig moeten zijn. Zo kan er een heel
nauwe samenwerking ontstaan tussen het onderwijzend
personeel, de ouders en de kinderen. Zij zijn de spelers
in een spel dat nog onbekend is, maar dat spel zal iedere
dag iets van zijn spelelementen ontvouwen. Al lopend
op de weg zal er steeds meer duidelijkheid komen over
wie en wat de lila energie is die alles leidt in het universum en op aarde. Zij leidt ook de groep en het onderwijs en het spel waarin kennis en kracht tezamen leiden
tot een psychisch leven. Stapje voor stapje zal de psyche
zich ontvouwen en iedere dag wordt het perspectief
helderder. Dan zal ook steeds duidelijker worden wat
dit nieuwe onderwijs betekent voor de nabije toekomst
en hoe volwassenen en kinderen samen iets opbouwen
wat voor de wereld van het grootste belang is. En, wat
heel belangrijk is, de lila energie leidt dit alles in goede
banen. Het is dus van belang, dat iedere persoon in
de voornoemde groep probeert contact te houden met
deze nog onbekende lila energie die overal in het universum is te vinden.

H

et schrijven over een conceptuele samenhang die er zou moeten zijn tussen talenten, onderwijsarrangementen en
basisbehoeften zijn gedachten die gestoeld
zijn op een irreëel beeld van de toekomst
en van het kind zelf.

De lila energie, ook wel evolutiekracht genoemd, leidt
het plan van de evolutie. Omdat genoemde groep
mensen van plan is deze evolutielijn verder te volgen,
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kan ze in contact met deze energie de weg gaan, die
leidt tot een psychisch leven, een psychisch inzicht,
een psychisch management, ook in het onderwijs. Dat
onderwijs krijgt dan als vanzelf een psychisch accent,
dat in de loop der jaren steeds meer de nadruk krijgt.
Uiteindelijk zal men kunnen spreken van een psychisch
georganiseerd onderwijs, waarin ieder kind zijn kansen
krijgt met ter zake kundige onderwijskrachten die zelf
ook psychisch leven. En thuis zijn er de ouders die het
psychische leven van het kind kunnen activeren door
zelf de dingen meer vanuit zichzelf en hun psyche te
bekijken. Aldus is er in de wereld een plaats ontstaan
waar de psyche zijn rol mag spelen in een mensenleven
en waar de psyche het ook voor het zeggen heeft. Als er
eenmaal zoiets bestaat in de wereld, zal dat zijn invloed
hebben op de gehele mensheid als persoon maar ook als
lichaam.
Dit is heel kort gezegd waar het nieuwe onderwijs naar
toe zou moeten werken. Als dit in twintig jaar een zekere verwerkelijking zou kunnen krijgen, zou dit een
weldaad zijn voor het onderwijs, ouders, kinderen en de
gehele samenleving.
Het oude patroon
Bij deze veranderingen speelt de hang naar het oude
een grote rol. Een mens is verknocht aan zijn patronen,
die in zijn lichaamsmaterie vastliggen. Het is niet eenvoudig om die grote weerstand tegen nieuwe dingen te
overwinnen. Vandaar dat in het onderwijs en ook in andere sectoren van de maatschappij graag wordt gewerkt
met het principe van de koffiekan, die steeds weer opnieuw wordt geschilderd. In de menselijke illusie lijkt
dat een vernieuwing, maar dat is het niet. Er hoeft dus
gelukkig niets te veranderen. Het schrijven over een
conceptuele samenhang die er zou moeten zijn tussen talenten, onderwijsarrangementen en basisbehoeften zijn gedachten die gestoeld zijn op een irreëel beeld
van de toekomst en van het kind zelf. Het is een wat
uit de lucht gegrepen plan. Want de basis waarop dit is
gestoeld is niet het juiste uitgangspunt. Het houdt ook
geen rekening met het onvermijdelijk terugvallen op
oude patronen en ook niet met de behoeften van kinderen, ouders en leraren. Zij worden allemaal gedwongen
volgens een zogenaamd nieuw concept te gaan werken.
Maar dat is geen concept wat ontstaat vanuit de blijdschap om te mogen leren, om onderwijs te mogen geven en te mogen opvoeden.
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Pas wanneer er vanuit de blijdschap van het leven en al
zijn mogelijkheden wordt gewerkt, kan dit de voldoening geven die uitmondt in hart voor het werk, hart
voor zichzelf en voor ouders en leerlingen.
Het grote voordeel van dit nieuwe onderwijs is, dat er
geen gerichtheid is op het maken van toetsen, maar op
het worden die je bent. Dat bestrijkt alle terreinen van
het leven, zowel maatschappelijk, ethisch, cultureel en
wetenschappelijk. Alles wordt in een totaliteit gezien en
er zijn geen rechtlijnig afgebakende terreinen.
Voor de leerkracht is dit wennen, want hij hoeft niet gebonden te zijn aan het geven van een bepaald vak. Hij
kan al zijn capaciteiten aanwenden om ook zijn leerlingen verder te brengen. Wordt de stof te ingewikkeld
voor hem, dan wordt de leerling overgeheveld naar een
leraar die een grotere kennis heeft van het leergebied
waar de leerling zich in wil bekwamen.
Dit alles vergt heel veel plooibaarheid en ook
oprechtheid, want een leraar moet durven bekennen dat
zijn kennis tekortschiet en zorgen dat een andere leraar
zijn werk overneemt.
De term 21st Century Skills, een Engelse term die
nogal versluiert waar het over gaat, wil vaardigheden
zoals samenwerken, creatief denken, zelfwerkzaamheid
en problemen oplossen stimuleren. Dit is allemaal niet
nodig als iemand psychisch leeft, dan wordt dit automatisch in de ontwikkeling van de mens meegenomen.
In dit psychische concept is ook voldoende ruimte voor
ICT-geletterdheid en mediawijsheid.
De tijd dat leraren ‘methodenslaven’ zijn is voorbij, ook
zij moeten anders gaan leven. Kinderen hoeven geen
slaven meer te zijn van de methode. Het nieuwe onderwijs zal als vanzelf zijn intrede doen als wordt ingezien
dat de steeds wisselende kleuren van de koffiekan geen
vernieuwingen blijken te zijn, maar gewoon voortborduren op methoden die nergens over gaan en die geen
gestalte kunnen krijgen in de praktijk. Want waarom
moet anders iedere vijf jaar aan de bel worden getrokken zodat iedereen weer bezig is met een nieuw concept? Dat kost heel veel tijd en geld, het geeft er blijk
van dat er niet efficiënt wordt gewerkt aan een plan dat
hout snijdt. Een degelijk plan is niet na vijf jaar van
de baan. Het kan verder worden uitgewerkt en vervolmaakt, maar de basis is goed en er hoeft alleen maar
ingespeeld te worden op de feiten van nu.

Scholenstichting
(nieuwsbericht ministerie 13-07-2013)
De grondslag voor scholenstichting is te vinden in artikel 23 van de Grondwet. Hierover is de laatste jaren
veel te doen, maar dit artikel blijft ongewijzigd.
Schoolbesturen en ouders krijgen de mogelijkheid om
een school te stichten zonder dat de godsdienstige of
levensbeschouwelijke richting hierbij een rol speelt. De
verzuiling is immers verleden tijd. Ouders krijgen ook
meer zeggenschap om de grondslag van bestaande basisscholen te veranderen en krijgen het initiatiefrecht
om openbare scholen te stichten. De staatssecretaris
hoopt hiermee dat het scholenbestand in de toekomst
een betere afspiegeling van de samenleving zal zijn.
Concreet betekent dit dat elke groep ouders die genoeg belangstelling weet te verzamelen achter een
goed onderwijsidee en dat met een goede kwaliteit
kan uitvoeren, dat voortaan moet kunnen. Aan het
stichten van een school zijn wel scherpe voorwaarden
verbonden.
Zo moeten ouders de levensvatbaarheid kunnen aantonen. Een school moet een minimum aantal leerlingen hebben volgens de stichtingsnorm. Ook vraag en
aanbod en de concurrentiepositie in een bepaalde regio moeten goed in beeld worden gebracht.
Ook de kwaliteit van het onderwijs speelt een grote
rol. Bij (aanhoudende) slechte kwaliteit kan de staatssecretaris ingrijpen en de bekostiging beëindigen.
Scholen mogen wel zelf bepalen hoe zij het onderwijs
geven maar moeten zich wel houden aan de kerndoelen, die aangeven wat leerlingen aan het eind van hun
schooltijd moeten kunnen en kennen. Een aantal vakken is verplicht en dat geldt ook voor het aantal lesuren.
Daarnaast dient elke school verantwoording af te leggen aan de overheid over het onderwijs en het gevoerde beleid. (...)
Er is ook een mogelijkheid om kinderen particulier onderwijs te geven. De wet noemt deze scholen Particuliere B3-scholen. Om het verblijf op een B3-school te
laten gelden als vervulling van de leerplicht, moeten
dergelijke scholen door de leerplichtambtenaar zijn
aangemerkt als ‘school in de zin van artikel 1, onderdeel b, onder 3 van de Leerplichtwet 1969’. Particulier
onderwijs krijgt geen geld van de overheid. Deze scholen zijn afhankelijk van de ouders of andere bronnen.
Particuliere scholen moeten eerst aan de Inspectie van
het Onderwijs aantonen dat hun onderwijs voldoet
aan bepaalde kwaliteitscriteria. Daarna mogen zij lesgeven aan leerplichtige leerlingen. De overheid controleert of het onderwijs van een particuliere school aan
de wettelijke eisen voldoet.
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Wat is ontwikkeling?
Het is in dit verband van groot belang om ook stil te
staan bij het begrip ‘ontwikkelen’. 4 Er is eerder in dit
artikel al over gesproken wat ontwikkeling is, zodat met
een kort resumé kan worden volstaan. Dit begrip wordt
door iedereen te pas en te onpas in de mond genomen
maar in de kern gaat het bij ontwikkelen om ‘zelfwording’ en psychisch leren leven onder leiding van de
lila energie. Daardoor kan er een ontwikkeling van het
elektron plaatsvinden, hetgeen in lijn ligt met de evolutie. De term ontwikkelen zoals deze doorgaans wordt
gebruikt, gaat niet over ontwikkeling maar over het verkrijgen van meer inzicht op het mentale vlak.
Zelfkennis verwerft men dus niet zonder meer door het
volgen van allerlei cursussen of trainingen die meer gericht zijn op het ego. Het gaat erom de ware psychische
kennis aan te boren die zicht geeft op een werkelijkheid
die een nog onbekende factor is in een mensenleven.
Dit vraagt wel een jarenlange ontdekkingstocht op alle
gebieden van het menselijke bestaan, maar op termijn
zal iedereen daarvan de vruchten plukken omdat men
beter gaat functioneren.
Utopie of realiteit
Als dit nieuwe onderwijs in de komende jaren gestalte
zou kunnen krijgen, dan zou er in 2032 een groep mensen zijn die zich gemakkelijk staande kan houden in een
zeer turbulente wereld vol onverwachte situaties. Het
zal echter niet lukken met een oud mentaal concept.
Het nieuwe concept zal in ieder geval een psychisch
doel in zich moeten dragen.
Maar waar een wil is, is een weg.
Het zou een uitdaging zijn om een experiment te kunnen uitwerken in de huidige situatie. Dat wil zeggen
binnen de huidige wet- en regelgeving. Daartoe is onderzocht wat er nodig is om in Nederland een school te
stichten. (Zie aparte kadertekst op pagina 45.)
In zijn algemeenheid kan men zeggen dat het onderwijs
in Nederland, zeker als dat wordt bekostigd door de
overheid, aan strenge wet- en regelgeving is gebonden.
Nieuwe experimenten, waarin ouders trachten vanuit
een nieuwe visie iets te ondernemen, zijn veelal een kort
leven beschoren. In dit verband wijzen we ook op de te4 	F. de Baaij, ‘Passend Onderwijs’, Gouden Visie, jaargang 3,
nr. 4, oktober 2010
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loorgang van de Iederwijsscholen. Dan is er vaak ook al
veel geld over de balk gegooid.
Het is in Nederland mogelijk om een particuliere
school te stichten voor leerplichtige leerlingen en zonder middelen van de overheid. Hoewel er dan meer mogelijkheden bestaan om het onderwijs naar eigen inzicht
in te richten, moet aan de Inspectie van het onderwijs
worden aangetoond dat het onderwijs aan de nodige
kwaliteitscriteria voldoet.
Dit artikel toont aan dat het onderwijs zich misschien
wel wil vernieuwen maar dat dit in feite nauwelijks mogelijk is binnen de huidige structuur. Vernieuwingen
die plaatsvinden kosten veel geld en leiden niet tot betere kwaliteit. Om een nieuw concept te ontwikkelen
zullen er ouders, leerkrachten en kinderen moeten zijn,
die hier voor openstaan en dit verder willen brengen en
daarvoor de verantwoordelijkheid willen nemen.
Het artikel beschrijft ook dat kinderen veel leren buiten
de reguliere schooltijden. Dat biedt mogelijkheden om
na school, in de weekenden en vakanties toch een poging te wagen om vrijelijk te experimenteren.
Leren in een sfeer die psychisch is. Dat vraagt ouders en
leraren die hiermee al verder gevorderd zijn.
Dan pas zou er iets kunnen veranderen.
In principe zou dat op de Pauwekroon kunnen, hoewel
het voor goti’s al moeilijk is om psychisch te zijn.
Een experiment op de Pauwekroon en buiten de reguliere schooltijden zou kunnen worden uitgevoerd zonder dat dit afhankelijk is van de huidige regelgeving en
het inspectietoezicht.
Als men zich op zo’n experiment zou concentreren kan
het mogelijk dichterbij komen.
Literatuur:
• F. de Baaij, ‘Passend Onderwijs’, Gouden Visie, jaargang 3, nr. 4, oktober 2010
• F. de Baaij, ‘Een leven lang leren’, de Gouden Visie,
jaargang 2, nummer 3, juli 2009
• F. de Baaij, ‘Wel bevoegd en niet bekwaam’, de Gouden
Visie’, jaargang 3, nr. 3, juli 2010
• Platform Onderwijs2032. Hoofdlijn advies. Een voorstel, oktober 2015
• Platform Onderwijs2032. Eindadvies, januari 2016
• De Nationale DenkTank, Leerwijzer. Tien oplossingen
voor het leren van de toekomst. Eindrapport 2015.
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Ralph Waldo Emerson
En de Oosterse filosofie in de VS
Tekst: Sunya de la Terra

E

merson is een vooraanstaand Amerikaans dichter en
filosoof die bij het grote publiek wat minder bekend is dan zijn ‘tijdgenoten’ Schopenhauer en
Nietzsche. Hij is de spilfiguur in de literaire en filosofische stroming van het trancedentalisme dat rond
1830 in Amerika opgang doet. De Upanishads zijn
daarbij een belangrijke bron van wijsheid. Zijn
lezingen zet Emerson vaak op papier in de vorm
van essays. Zijn filosofie heeft grote invloed op de
denkwijzen van Nietzsche die een stuk jonger is
dan hij. Het bijzondere aan Emerson is dat hij niet
alleen een filosofie baseert op de oude Indische wijsheden, maar deze ook probeert in de praktijk te brengen in zijn doen en laten. Daarmee onderscheidt hij zich
van andere denkers.

E

nthusiasm is one of the most powerful
engines of success. When you do a
thing, do it with all your might. Put your
whole soul into it. Stamp it with your
own personality. Be active, be energetic,
be enthusiastic and faithful, and you will
accomplish your object. Nothing great was
ever achieved without enthusiasm.
On Circels - Ralph Waldo Emerson

Leven
Ralph Waldo Emerson wordt in 1803 geboren in
Boston, Massachusetts,VS. Hij volgt na de Boston
Openbare Latijnse school de Harvard Divinity School.
Vervolgens voltooit hij een opleiding aan de Harvard
Universiteit, waar hij in 1821 zijn graad behaalt.
In 1832 wordt hij Transcendentalist, zijn essay ‘Self-

reliance’ tezamen met ‘The American Scholar’ is daar een
exposé van. Hij blijft lang als journalist schrijven en lezingen geven, tot eind jaren 70 van de 19e eeuw. Hij is
tevens dichter en filosoof.
Emerson is een aimabele man, en wordt al als veertienjarige beschreven als aardig, vriendelijk, eenzelvig, en
als hij wordt geprezen of sympathie krijgt, doet het hem
weinig, hij hecht er niet zo veel waarde aan. Hij is een
poosje minister, van 1826 tot 1829, daarna wordt hij
predikant van de Unitarian Church, die de goddelijke
drie-eenheid verwerpt.
Vanwege zijn slechte gezondheid zoekt hij in 1826 een
warmer klimaat op. Uiteindelijk komt hij in Florida
terecht, waar hij gedichten begint te schrijven. Hij ontmoet daar prins Achille Murat, de neef van Napoleon
Bonaparte. Ze worden heel dikke vrienden, hij is maar
twee jaar ouder dan Emerson. Ze hebben samen heel
verhelderende gesprekken over van alles en nog wat:
godsdienst, maatschappij, filosofie, politiek. Voor
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De woning van Emerson in Concord - Massachusetts

Emerson is Murat een belangrijke figuur voor zijn intellectuele opvoeding.
Hij trouwt in 1829 met Ellen Tucker, die al in 1831
sterft aan tuberculose. Hij is zo getroffen door haar
dood, dat hij een geloofscrisis doormaakt. Hij ziet dan
af van zijn predikantzijn bij de Unitarian Kerk.
Als hij een reis naar Europa maakt in 1832 ontmoet hij
Thomas Carlyle, Samuel Taylor Coleridge en William
Wordsworth, allemaal dichters van formaat. Op deze
reis bezoekt hij ook de Jardin des Plantes in Parijs. Hij
is verrukt van de tuin, waar alles met elkaar te maken
heeft en met elkaar wordt verbonden. Hij krijgt een
inzicht in de onderlinge verbondenheid van alles. Hij
wordt hierdoor geïnspireerd om het artikel ‘Nature’ te
schrijven.
In 1835 ontmoet hij Lydia Jackson en hij trouwt haar.
Hij krijgt vier kinderen, twee zonen en twee dochters.
Hoewel hij een slechte gezondheid heeft in zijn laatste
levensjaren, blijft hij schrijven.
Emerson heeft een grote invloed gehad op de Duitse
filosoof Nietzsche. Nietzsche kent zijn essays al tijdens
zijn kostschooljaren en heeft altijd een boek van hem
bij zich in de buurt. Voor Nietzsche is hij een verwante
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ziel en hij heeft veel denkbeelden van hem overgenomen. Nietzsches werk ‘Also sprach Zarathustra’ is in feite
een verdergaande uitdieping van Emersons filosofie.
Naarmate Emerson ouder wordt krijgt hij een meer
behoudend denken. In zijn bundel essays ‘Conduct of
life’ benadrukt hij het belang van de individuele vrijheid
tezamen met het herkennen van de natuurwetten die
de mensheid beperken in zijn handelingen. Door zijn
groeiend conservatisme krijgt hij meer aanhang, zowel
bij diegenen die vernieuwing willen als de meer behoudende mensen.

I

t is easy in the world
to live after the world’s opinion;
it is easy in solitude to live after our own;
but the great man is he
who in the midst of the crowd
keeps with perfect sweetness
the independence of solitude.



Self-Reliance - Ralph Waldo Emerson
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Emerson sterft in het voorjaar van 1882.
Zijn werken worden nog altijd beschouwd als de belangrijkste documenten over godsdienst, literatuur en
denken in zijn tijd.
Transcendentalisme
In de jaren 1830 tot 1840 komt er een nieuwe literaire
en filosofische beweging op gang, met name in NewEngland in de VS. Deze beweging verkondigt nieuwe
ideeën op allerlei gebied, maar vooral in literatuur, filosofie, cultuur en religie.
Waldo Emerson is de centrale figuur van deze transcendentalistische beweging, die hij in 1836 opricht. Deze
groep vernieuwers brengen uiteindelijk drie figuren
voort die wereldberoemd zijn geworden: Ralph Waldo
Emerson, Henry David Thoreau en Walt Whitman. Zij
gebruiken de Upanishads als grondslag voor hun werken.
Het transcendentalisme leert dat het antwoord op het
doel van de mens is te komen tot een uiteindelijke bevrijding. De Bijbel geeft de bevrijding in God. In het
hindoeïsme wordt het gezien als het bereiken van de
waarheid van Brahman, waarin men heel prettig en aangenaam kan leven. Vooral dit laatste spreekt Emerson
heel erg aan en dit leidt tot zijn besluit om zijn instituut
voor unitarisme op te geven.
Rondom Emerson zijn een aantal schrijvers gegroepeerd
die vinden dat ieder mens persoonlijk de fysieke wereld
van de zinnen en begeerten kan overstijgen of erboven
kan staan. Iedereen kan zo ook vanuit zijn eigen vrije
wil en intuïtie komen tot een diepere geestelijke ervaring. God wordt dan bereikbaar voor iedereen, hij kan
God kennen en verstaan. Daardoor kent hij ook zichzelf, door zichzelf te beschouwen in zijn ziel. Ook de
verbondenheid met de natuur werkt daarin mee. Het
transcendentalisme legt de nadruk op het individu, op
intuïtie meer dan op denken, krachten die in de natuur
werken zijn intenser dan menselijke vermogens. Omdat
deze ideeën wat buiten de reguliere denkwijzen vallen,
wordt het transcendentalisme niet erg populair. Het
druist in tegen de heersende opvattingen.
De groep probeert vooral haar ideeën in praktijk te
brengen. Zij wil het liefste dat het joods-christelijke en
het Amerikaans-Europese transcendente denken wordt
geïntegreerd met de hindoeïstische ideeën. Dat idee

heeft ervoor gezorgd dat wereldwijd deze geschriften
nog worden gelezen en bestudeerd.
Na de ontmoetingen met Coleridge, Wordsworth en
Carlyle houdt hij lezingen over onderwerpen als spirituele ervaringen en hoe ethisch te leven. Hij preekt al heel
lang over de spiritualiteit en hoe iemand deze zelf kan
beleven. Hij schrijft in die tijd zijn essay ‘Nature’, waardoor hij erg bekend wordt.
Rond 1844 valt de groep transcendentalisten uit elkaar,
ieder gaat zijn weg. Allemaal worden het wereldverbeteraars op een mentaal vlak. Of door wetten te verbeteren
waardoor mensen beter worden, of, zoals Emerson en
Thoreau dachten, dat als je individuen verandert, er betere mensen ontstaan die betere wetten maken.

E


very natural fact
is a symbol of some spiritual fact
Nature - Ralph Waldo Emerson

Er zijn verschillende essays die Emerson heeft geschreven waarin zijn ideeën goed naar voren komen. Een van
zijn uitgangspunten is ‘de oneindigheid van het individu’, de waarde van de eeuwige krachten en de materiële wereld. Om daar kennis van te krijgen leest hij de
Oosterse geschriften. Hij is ervan overtuigd dat de mens
in de wereld is om zich progressief te ontwikkelen.
De wereld is een uitdrukking van God en de mens
draagt die goddelijkheid ook in zich. Hij legt zijn
transcendentalistische visie neer in talrijke publicaties.
Sprekende voorbeelden daarvan zijn de essays: ‘Nature’,
‘The American Scholar’, ‘The Divinity School Address’,
‘Self-Reliance’, ‘The Over-Soul’ en het gedicht ‘Brahma’.
De wereld is een harmonisch project waarbij de eigen
instelling veel meer waard is dan oude tradities en conventie.
Eenheid en verscheidenheid zijn thema’s die Emerson
ook vindt bij Plato. Hij vindt dat de kern van alle filosofie. In de Oosterse filosofie wordt gesproken over de
fundamentele eenheid, terwijl die van de verscheidenheid meer een Westers inzicht is. In Plato bewondert
Emerson vooral, dat hij de bekwaamheid heeft om een
synthese te maken tussen het beste van eenheid en ver49
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scheidenheid, onmetelijkheid en detail, Oost en West.
Europa is beweeglijk en actief, creatief, filosofie is een
systeem, maar het is een werelddeel van vrijheid en
handel, uitvindingen. Het Oosten omhelst de oneindigheid, het Westen houdt van begrenzing. Als Emerson
spreekt over Azië bedoelt hij voornamelijk India.
Hij blijft ondanks alles een omstreden figuur, want de
theoloog ziet hem als een afvallige, een atheïst, de wetenschappers zien hem als een transcendente dromer,
een onpraktische idealist.

had, hij vindt hem in eerste instantie ontzettend verwaand, zo verwaand dat het bijna niet te benoemen is.
Maar later geeft hij toe dat Emerson een ‘groot man’ is.
Anderen hebben het over een ontwapende combinatie
van intelligentie en charme, weer een ander is helemaal
enthousiast over zijn stemgeluid, waarvan hij zegt dat
het regelrecht uit de ziel komt.
Emerson is altijd in hoge mate hoffelijk en zachtaardig,
zijn glimlach is vriendelijk, innemend. Zijn ogen verlichten zich als hij enthousiast raakt. Hij heeft een heel
levendige gezichtsuitdrukking, die boeit als hij spreekt.
Zijn gedachtewereld wordt ook als zeer waardevol ervaren.
Hij is een persoon die indruk maakt door zijn aanwezigheid. Eigenlijk heeft hij het charisma dat iemand
nodig heeft om zijn ideeën op anderen over te brengen.
Hij vertelt ook altijd vanuit zijn eigen ervaring, iets wat
mensen heel erg aanspreekt. Hij geeft perspectieven die
nergens anders zo worden verteld, hij tilt mensen uit
boven het alledaagse bestaan. Verder is hij scherpzinnig,
intellectueel en toch heel zachtaardig, iets wat mensen
vooral raakt in het hart. Hij probeert ook nooit iemand
te overtuigen van zijn gelijk, hij vertelt en fascineert, dat
is genoeg voor de toehoorder.
Invloed van de Upanishads

Ralph Waldo Emerson in 1872

Emerson als spreker
Emerson is een bevlogen spreker. Hij trekt dan ook
het hele land door om lezingen te houden. Hij wordt
wel ‘de Wijze uit Concord’ genoemd, omdat hij een
leidende stem heeft in de culturele samenleving van de
Verenigde Staten. Hij wordt door iedereen zeer gewaardeerd en geloofd op alle fronten.
Herman Melville heeft wel wat moeite met hem ge50

Emerson is degene die een ware wending heeft gegeven aan het puriteinse denken in de VS. In Europa zijn
het Schopenhauer en Nietzsche die een soort revolutie
veroorzaken in de filosofie. Zij zijn drie heel verschillende denkers, die ieder voor zich op hun eigen wijze
via hun intuïtieve denken nieuwe waarden toevoegen
aan de Westerse en Amerikaanse filosofie. Zij zijn de
groten die hun tijd ver vooruit zijn en die de grond rijp
maken voor de nieuwe tijden die komen. Allemaal zijn
ze gegrepen door de Oosterse filosofie van de Bhagavad
Gita, de Veda’s en de Upanishads.
Emerson bestudeert al heel jong de wijsheid van
de Veda’s en de Upanishads, de Bhagavad Gita, de
Mahabharata en Ramayana. Heel zijn werk is doortrokken van de Oosterse wijsheid, vooral van het hindoeïsme. Zelfs op school weeft hij zijn ideeën al door zijn geschriften, alsof het van hemzelf is. Doordat hij een werk
leest van de Franse filosoof Victor Cousin, raakt hij ver-
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trouwd met de Indiase filosofie. Zijn essay ‘The OverSoul’ is een voorbeeld van die invloed op zijn werk.
In de tijd waarin Emerson leeft, zijn vertalingen moeilijk te krijgen en bovendien zijn ze allesbehalve vlekkeloos. Velen hebben nog nooit van hindoe-geschriften
gehoord en nog minder ze bestudeerd. Emerson heeft
het geluk gehad om van een hindoe-missionaris van alles te horen. Deze mensen reizen rond 1800 in de VS
rond om het hindoeïsme in het Westen te verkondigen.
Emerson, met zijn religieuze achtergrond ziet deze rijke
Indiase bron van wijsheid als een fundament voor zijn
religieuze en filosofische concepten. Hij wijdt verschillende essays aan onderwerpen zoals ‘The Over-Soul’,
‘Self ’, ‘Nature’, ‘Illusion’ en ‘Moral Principles’. Daarin
neemt hij alle Indiase concepten over.
Emerson vertelt vaak over de hindoe-principes in hun
oorspronkelijkheid. Zijn proza is heel verfijnd van
structuur maar er spreekt altijd een vast vertrouwen
uit over de wijsheid van de woorden die hij schrijft. Al
zijn werken zijn steeds verdergaande openbaringen, die
altijd maar doorgaan. Hij heeft er een enorm plezier in
om door te dringen in de geschriften vol wijsheden van
India, in de tijdloze waarheden.
De groep rond Emerson heeft een enorme impact gehad op het hele maatschappelijke leven uit die tijd,
zowel op religieus, esthetisch, filosofisch en ethisch
denken. Hij tilt vooral op het literaire vlak alles uit boven de doorsneeliteratuur, doordat hij niet zomaar iets
schrijft, maar er altijd een realistisch praktische noot in
aanbrengt. Hij weet klassieke opvattingen te integreren
met de Oosterse filosofie, zonder zweverig te worden.
Hij is een ploeger van de grond, om alles geschikt te
maken zijn denkbeelden te ontvangen.
Emerson heeft een kopie in bezit gekregen van de eerste
Engelse vertaling van de Bhagavad Gita, in een vertaling van Sir Charles Wilkins. Wilkins is een Engelse
typograaf en tevens Verre Oosten-kenner en een van
de meest invloedrijke schrijvers in de VS in de negentiende eeuw. Hij verspreidt ook als eerste de klassieke Aziatische werken, zowel in het Sanskriet als in
een Engelse vertaling. De Veda’s, de Upanishads, en de
Bhagavad Gita worden gewaardeerd als een bron van
wijsheid. Volgens Wilkins verfijnt meditatie het intellect en breidt het uit om de allerhoogste geest te realise-

ren die in ieder wezen leeft. Die meditatie kan mensen
boven het wereldse bestaan uittillen.
De Upanishads in de praktijk
De kennis die Emerson ontleend aan de Upanishads
probeert hij ook daadwerkelijk toe te passen in zijn dagelijks leven.

I

k ben beperkt en op ieder moment
bereid om te erkennen dat er een hogere
oorsprong moet zijn voor de gebeurtenissen dan de wil die ik de mijne noem.
The Over-Soul - Ralph Waldo Emerson

De dood
Opvallend is dat Emerson op sommige punten zeer
vooruitstrevend bezig is om alles wat hij leest over de
Oosterse filosofie toe te passen in zijn dagelijks leven.
Hij weet van de goddelijke vonk af, de psyche in ieder
mens. Hij weet ook dat deze nooit sterft, en dat alleen
het lichaam wordt afgelegd. Voor de psyche bestaat er
geen dood. Hij vindt daarbij in de Katha Upanishad
het beste voorbeeld van het begrip van onsterfelijkheid.
De ziel is niet geboren, hij gaat niet dood, is door niemand voortgebracht. De onsterfelijkheid van de ziel en
de wedergeboorte zijn voor hem een werkelijkheid. Het
is het geheim van de wereld dat alle dingen ondersteunt
en dat nooit doodgaat. De ziel trekt zich bij de dood uit
het lichaam terug, maar gaat naar een andere wereld,
waardoor hij uit het zicht verdwijnt voor de gewone
mens die niet psychisch leeft. De persoon is niet dood,
alleen het lichaam dat weer naar zijn oorsprong terugkeert, naar de originele kosmische oceaan van onwetendheid. Het lichaam trekt zich slechts een beetje terug
uit het zicht en keert later terug. Emerson heeft dit in
de praktijk meegemaakt als zijn innig geliefde zoontje
van vijf jaar sterft aan roodvonk. Hij is ontroostbaar,
maar weet dat de ziel nog ergens is.
Dit is terug te vinden in de Katha Upanishad waar gezegd wordt dat een mens voor niemand bang hoeft te
zijn, zelfs niet voor de dood, want de kern van de mens,
zijn ziel, is niet geboren en gaat ook niet dood, hij is
eeuwig, hij is Brahman.
51
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Het goddelijke
De centrale gedachte in zijn denken is, dat de wereld en
alles wat daarin is, verder wordt gebracht door het goddelijke, zoals de Upanishads het ook aangeven.
Het goddelijke is aanwezig in alles, in de ziel van de
mens. Zelfs de duivel is een middel tot vooruitgang,
want ook de verschrikkelijke dingen in het universum
behoren erbij, alles is inbegrepen in het goddelijke, er
is niets apart maar alles is één en ieder ding het geheel.
Dat is waardoor alles tot bestaan komt en dat is waardoor alles er is. Overal is de geest aanwezig, in de natuur en erachter. De mens is als een plant die gevoed
wordt door de aarde, alleen hij is verbonden met God.
Hij krijgt daaruit alles wat hij nodig heeft, een onuitputtelijke kracht.

Beeld van Ralph Waldo Emerson
door Frank Duveneck - Cincinatti Art Museum

Zijn ziel vormt een eenheid met de onkenbare Alziel,
God, die de werelden heeft gecreëerd en deze gaat zich
via deze menselijke ziel kenbaar maken. De ziel is blij,
jeugdig, lichtvoetig. Hij gaat leven in de universele wereld van het denken. Belangrijk bij dit alles is dat men
alleen vertrouwt op wat de ziel aangeeft, dat is de enige
waarheid.
52

Emerson voelt zichzelf als onderdeel van de allesomvattende Ziel en hij overziet de zon en de sterren en ervaart
hen als toevalligheden en effecten die steeds wisselen en
voorbijgaan. De energiestromen van de eeuwigbestaande natuur ervaart hij in zijn lichaam als hij wandelt in
de natuur, hij staat open voor alles en voelt respect naar
de ander.
Op die manier leeft hij met gedachten en handelt met
energieën die onsterfelijk zijn. Deze ervaring heeft hij
als hij wandelt in de Jardins des Plantes in Paris en hij
is daardoor totaal overweldigd. Dientengevolge is hij
er ook van overtuigd, dat via de natuur het hogere kan
worden gevonden.
De illusie
Er is nog een stuk dat typerend is voor zijn zicht op het
leven, het leven in de illusie, Maya, en de ziel geïnspireerd door de Upanishads.
Een vrije vertaling van dit stuk luidt als volgt:
‘Er is in het universum geen toeval en geen chaos. Alles
is een samenstel, een geheel van gradaties. Iedere god
zit daar in zijn eigen domein. De jonge sterfelijke betreedt het portaal van de hemelen; daar is hij alleen
met hen alleen; zij overladen hem met zegeningen en
geschenken, brengen hem naar hun tronen. Op dat
moment zijn alle illusoire sneeuwstormen weg, maar
al snel komt hij weer in lagere regionen, waar hij ten
prooi valt aan zijn illusies, die hem als sneeuwstormen
omringen. Hij verbeeldt zich te zijn in een uitgestrekte
massa, die hem alle kanten uitslingert, en hij moet wel
gehoorzamen aan die bewegingen en handelingen, hij
voelt zichzelf klein, verweesd en onbetekenend. De
vreemde massa van illusoire gedachten drijft hem van
hier naar daar, af en toe krachtig dwingend dan dit te
doen en dan dat. Wie is hij dat hij hun wil zou weerstaan, en denken en handelen zou voor zichzelf? Ieder
moment zijn er nieuwe veranderingen en nieuwe stromen van valse voorstellingen die hem tarten en hem
verwarren. En dan, af en toe, wordt de lucht helder, en
het lawaai verdwijnt wat, dan zijn daar de goden die
nog steeds op hun troon rondom hem zitten, zij alleen,
met hem alleen.’
Emerson vertelt hier waarschijnlijk zijn ervaring, dat
de psyche, die hij benoemt als ‘ziel’, soms even arriveert
in de hogere regionen van het mentaal, de bovenmentale hemel, waar de goden wonen, ieder in hun eigen
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rijk. Emerson heeft het over vele goden die op hun
tronen zitten, en hem daar verwelkomen. Maar steeds
vervalt hij weer in zijn oppervlakteleven van de illusie
van Maya die hij typeert als sneeuwstormen die hem
weghouden van deze godenwereld. Hij kan slechts heel
even vertoeven in die wereld die weliswaar nog verdeeld
is, maar waar minder merkbaar is van de illusie waarin
de mens per definitie leeft. Zelfs in de ziel kunnen nog
wel illusoire gedachten zijn, maar op zich is de psyche
reëel en blijft dit altijd.
Dus Emerson heeft wel een heel diepe indruk van de
dingen die er gebeuren als hij even wat meer bij zichzelf
is. Hij beschrijft een kortdurende psychische ervaring
die zich afspeelt in de hoogste regionen van het mentaal van de mens, beschreven in ‘The Conduct of Life,
Illusions’ uit 1876.

I

mmortality.
I notice that as soon as writers broach
this question they begin to quote.
I hate quotation. Tell me what you know.
Journals - Ralph Waldo Emerson

Bevrijding
In de Indiase Vedanta is bevrijding of ‘mukti’ een belangrijk thema. Emerson interpreteert dit op zijn geheel
eigen wijze. Hij ziet bevrijding wel als iets van de ziel
die bevrijd moet worden, maar ook als zich bevrijden
van oude waarden en daardoor het verkrijgen van eigen
inzichten. Dat zijn dingen die mensen zelf moeten en
kunnen doen. Hij geeft aan dat dit kan gebeuren door
vrede, stilte, zuiverheid, vooral door contact te krijgen met de geest in de natuur, de Over-Soul of Alziel,
Brahman of de levenskracht.
Zelf zoekt hij overal in de wereld naar glimpjes van
de waarheid en daarbij graaft hij ook diep in zichzelf.
Emerson ontdekt daarbij dat er grote beperkingen zijn
in het menselijke begrip van zaken, en dat is misschien
wel zijn grootste vondst: dat een mens nederig behoort
te zijn, omdat hij nog klein is en niet alles kan begrijpen. Altijd blijft er voor Emerson een punt, waar hij
iets overhoudt, wat hij niet kan verklaren. De mens is
voor hem een rivier waarvan de oorsprong is verborgen.
De waarheid kan een mens volgens Emerson niet kennen, doordat hij in zijn illusoire bestaan leeft. Maar

in ieder mens is er de waarheid, die universeel is. Die
wordt gekend door het Zelf of God. Het is vooral van
belang dat een mens zichzelf vertrouwt, dan weet hij
dat hij bestaat. Dat zelfvertrouwen betekent tevens het
weten dat er een aangeboren wijsheid is die een beeld is
van de innerlijke ziel en dat iedere persoon dat heeft. Er
zijn er maar weinig die er contact mee hebben, maar de
weinigen die het wel hebben, zijn vaak dichters en profeten. Door hen kan een mens een glimp opvangen van
zijn eigen waarheid. Zo kan iemand de capaciteit ontwikkelen om de waarheid te herkennen in ieder Zelf,
hoewel we niet ieder zelf zullen kunnen begrijpen.
Vereniging van Oosterse en Westerse filosofie
Ogenschijnlijk is er niet zo nadrukkelijk iets van
Oosterse invloed te merken in Emerson’s werken,
omdat hij altijd spreekt over God, iets wat kan stammen uit zijn kerkelijke verleden. In de Upanishads
wordt vaak gesproken over God, maar dan in de zin
van Brahman, waaruit het hele materiële universum is
ontstaan. Dit concept van Brahman speelt bij Emerson
een hoofdrol in al zijn werken, alleen benoemt hij hem
niet altijd zo. Zijn ideeën over de Over-Soul corresponderen helemaal met de Upanishads, vooral de Katha
Upanishad en daarnaast de Gita. Van daaruit heeft hij
blijkbaar zijn filosofie opgebouwd.
Alles wat hij schrijft over het kwaad, zonde en lijden,
vrijheid en bestemming, de dood, is allemaal gebaseerd
op deze Indiase filosofie, evenals zijn Morele Wet. Deze
laatste vindt zijn basis in het Hogere Denken of de Ziel
of God. Hoe meer iemand accepteert dat God er is, hoe
moreler mensen worden in hun handelingen. De morele wet staat in het centrum van de natuur en straalt
uit naar de hele omtrek. Het is de essentie en de kern
van alles. Daarbij ziet hij schoonheid als een indicatie
van deugd. De natuur kan worden gekend door de intuïtie en het weten dat ieder deel een onderdeel is van
het geheel.
Het bereiken van de ziel
Emerson vat de Over-Soul op als een energie die onpersoonlijk is en die steeds veranderingen ondergaat. In de
ziel is geen barrière of muur waar de mens, het effect,
ophoudt en God, de oorzaak van alle bestaan, begint.
De ziel is geen orgaan, maar een levend wezen dat alle
organen laat werken. De ziel gebruikt alles als zijn handen en voeten om verder te komen. De ziel is licht,
53
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geen wil of intellect, maar de meester ervan. Hij is altijd
op de achtergrond aanwezig en kan niet in bezit genomen worden. Er is altijd een licht te zien, dat door de
dingen heen is waar te nemen. Het laat mensen weten
dat zij op zich niets zijn, maar dat het licht alles is. Alles
wordt blind als de mens met zijn verstand iets wil gaan
doen, alles wordt zwakheid van wil als het vitale ego
voorrang krijgt. Als de ziel echter zijn weg vindt door
het voertuig, het lichaam, heen, dan moet een mens aan
die wil gehoorzamen. Dit zal dan tot verandering leiden. Daarbij omvat de individuele ziel ook altijd God,
en iedere ziel is tevens alle zielen. In de mens is de ziel
de stilte die wijsheid is, de universele schoonheid waaraan ieder deel en deeltje is gerelateerd; de eeuwige Ene.
Als de mens altijd op de ziel is gericht, wordt hij God
en wordt hij door die kennis gevoed.

T

he soul active sees absolute truth;
and utters truth, or creates.
The American Scholar - Ralph Waldo Emerson

God kan niet alleen door kennis worden gerealiseerd.
Iedere handeling van de ziel is een vereniging van God
en de mens. Iedereen die God aanbidt vanuit zijn ziel,
wordt God voor altijd en altijd is er de instroom van
energie vanuit zijn universele zelf. Die geconcentreerde
gevoeligheid moet worden ontwikkeld, zodat ziel en zelf
samensmelten om een eenheid te gaan vormen. God is
de enige werkelijke bron van eenheid.
Dit strookt helemaal met zoals dit in de Upanishads
is gegeven. Als het denken naar binnen wordt gericht,
bereikt het de eenheid van de ziel met God. De mens
die is verenigd met God verwerkelijkt alle dingen. Alles,
wat het ook is, een ding of een mens, wordt dan goddelijk.
Daarnaast doet Emerson altijd weer pogingen om het
denken tot een eenheid te brengen met de materie. Het
moet worden gezegd dat dit een onmogelijke opgave
is die hij nooit tot een goed einde kan brengen en dat
heeft hij ook niet gedaan. Denken is substantie en de
materie ook, dus hij wil iets wat al zo is. Denken is alleen een ijlere vorm van materie, meer is het niet.
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Eenheid met God
Als een mens in alles Brahman, God, ziet, is hij in
de Brahman en de Brahman in hem. Dat is iets wat
Emerson steeds weer benadrukt. De eenheid van de ziel
met God.
Hij baseert dit waarschijnlijk op het vierde hoofdstuk
van de Bhagavad Gita, waar staat: ‘Hij die Mij overal
ziet, ziet Mij in alles; Ik ben niet los van hem, en hij is
ook niet los van Mij.’
Een mens is op deze wijze niet een dier dat eet en
drinkt en zijn instincten volgt. Hij is altijd een ziel in
actie die vele vormen aanneemt. Zijn lichaam is een façade, zijn ziel is zijn persoon, een onsterfelijk wezen.
Dit is een thema waar in de Isha Upanishad veel aandacht aan wordt besteed, het gaat erom een staat van
onsterfelijkheid te bereiken en ook om de verdeeldheid,
de onwetendheid en het lijden waarin een mens leeft, te
overwinnen. Men kan dan komen in een staat van eenheid, in de waarheid, in de goddelijke gelukzaligheid.
Brahman is dan ook de allerhoogste vreugde die men
kan bereiken door hem te worden met de ziel.
In de Kena Upanishad wordt alles meer begrensd, daar
gaat het om de verbinding van het denkbewustzijn met
dat van het Brahman-bewustzijn. De materiële wereld
en het fysieke leven worden als een toegift gezien, ze
worden ternauwernood genoemd. Hoe kan een mens
boven dit denken uitstijgen en hoe kan hij zichzelf
worden en Brahman bereiken? Dat wordt dan het doel
van de mens, een doel dat nog ver voor hem ligt. Want
de wereld is van een lager niveau, een oppervlakkige
representatie of een schaduw van iets wat oneindig veel
groter is, ook veel perfecter, en meer reëel in zichzelf.
En dat allesomvattende oneindig grotere is de gelukzaligheid waar ieder mens naar streeft, in het geheim of
openlijk.
De Kena Upanishad beschrijft het zelf als het oor
van het oor [van Brahman], het denken van het denken [van Brahman], de spraak van de spraak [van
Brahman], het leven van het leven [van Brahman], het
oog van het oog [van Brahman], dat wat niet bedacht
kan worden door het denken maar waardoor het denken in staat is te denken, dat wat niet gezien wordt door
het oog, maar waardoor het oog kan zien; dat wat niet
gehoord kan worden door het oor, maar waardoor het
oor kan horen. Dat is de ziel of het Zelf, het individuele
Zelf van de mens.
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Volgens Emerson zijn er twee zelven, een die participeert met Jivatman en een ander zelf, de toeschouwer,
of Shakti. Jivatman is het zelf dat meedoet met de lichamelijke actie, de ander ziet alleen als toeschouwer wat er
aan actie is in het lichaam of daarbuiten. Hij vindt dat
je toeschouwer moet zijn en zo snel mogelijk de associatie met je persoon verbreken door jezelf te gaan identificeren met het Universum.
Hoe Emerson deze twee zelven introduceert en waar
dit vandaan komt, is onduidelijk. In de Upanishads
is Jivatman het individuele zelf of het centrale wezen,
de schouwende persoon. De Shakti is juist de energie,
kracht of het vermogen, waarmee de dingen gestalte
wordt gegeven. Er is altijd een zelf, een bewustzijn dat
schouwt en een wil die handelt. De wil is het vermogen van het zelf. Dus het feit dat hij twee zelven noemt,
moet eigenlijk wel een misvatting zijn.
Wat ook opvalt is dat Emerson het niet heeft over de
krachten van de ziel ofwel psyche. Voor hem is er alleen
God de ziel en God de Algeest. Beiden zijn toeschouwers, God handelt niet. God is identiek aan zelf, dus
God kan niet anders zijn dan iemand die alleen maar
schouwt. Nu kan het wel zo zijn, dat iemand erg hecht
aan de eenwording met het zelf of god, maar dat vergt
een veel langere tijd, omdat er geen actievolle kracht
wordt gebruikt die de dingen doet. De kracht handelt
en dat gaat altijd met meer snelheid dan wanneer de
kaarten op het zelf worden gezet.

I

s it so bad, then, to be misunderstood?
Pythagoras was misunderstood,
and Socrates,
and Jesus, and Luther, and Copernicus,
and Galileo, and Newton,
and every pure and wise spirit that ever
took flesh.
To be great is to be misunderstood.
Self-Reliance - Ralph Waldo Emerson

Definitie van de ziel
Emerson geeft van alles aan over de ziel, vooral wat hij
niet is, omdat het lastig is te vertellen wat hij wel is.
De ziel is de goddelijke vonk die in leven na leven zich
in een menselijk lichaam laat zien.

De ziel kent geen tijd en ruimte, terwijl een mens altijd
tijd te kort heeft. De spirituele bron in de mens wordt
te weinig aangesproken, mensen zijn veel meer bezig
met hun fysieke behoeften, er is een voortdurende strijd
tussen de ziel en de fysieke begeerten.
Het denken is zo belangrijk, dat de ziel eigenlijk niet in
tel is. Volgens hem zijn er gelukkigerwijs twee dingen
die boven de tijd uitgaan, namelijk liefde en schoonheid. De handeling dat ieder zoekt naar liefde en
schoonheid op zich, is eeuwig. Hoe groter het inzicht
is dat een mens heeft in zijn ziel die alles verbindt in de
wereld, hoe dichter we komen bij de Over-Soul. Dit
noemt hij de Wet van morele en mentale groei. Deze
wet is direct gelieerd met de handelingen van de mens,
hoe meer deze kracht in het leven wordt geaccepteerd,
hoe moreler we worden in de handelingen die we doen.
Emerson spreekt vaak over openbaringen van de
ziel. Emerson doelt daarbij op de instroom van het
Goddelijke Denken in het individuele denken, bijvoorbeeld als hij aan het dichten is in het woud. Als
er openbaringen zijn, hebben Tijd, Ruimte en Natuur
geen betekenis meer voor de mens die dit meemaakt.
Hij vergelijkt de ziel vaak met een kind en zijn deugden.
God, de Alziel, verenigt mensen en komt naar voren in
de maatschappij. In ieder gesprek is God aanwezig. Bij
twee mensen is er altijd een zwijgende derde aanwezig,
God. God is niet sociaal, hij is onpersoonlijk. Als mensen in groepen deze aanwezigheid herkennen, handelen
zij meer edel. Deze aanwezigheid is niet te beschrijven
en daarom kan er niet over worden gesproken.
De mens moet los zijn van meningen, van de kerk, van
de staat, alleen de ziel en God zijn van belang. Wie wel
meeloopt met de kudde, heeft een scheiding tussen de
eigen ziel en die van God.
Iemand die verbonden is met de Over-Soul heeft een
deugdzaam karakter en doet nobele dingen, want God
beïnvloedt al zijn acties. Als hij dit centrum, God,
heeft gevonden, dan schijnt de Godheid door hem naar
buiten, door al zijn schijnheiligheid en onwetendheid
heen.
Iemand die zo met zijn ziel en de Godheid leeft, wordt
ook beloond, hij is helemaal waar geworden, kent geen
rozengeur en manenschijn, geen beste vrienden, geen
ridderlijkheid, geen avonturen. Hij vraagt niet om
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bewonderd te worden, leeft in het moment, in een serieuze ervaring van alledag. Wie een overzichtelijk en
ordelijk leven leidt wordt beloond met onsterfelijkheid.
Ziel en deugden
Opvallend is dat Emerson hier de nadruk legt op deugden, die een uiting zouden zijn van de ziel. Emerson
kent de ziel blijkbaar menselijke ego-eigenschappen toe,
die niet van de ziel of psyche zijn. Deugden zijn iets van
de mens, zij zijn heel onecht en onwaar. Zij kunnen
nergens aan de ziel worden toegedicht. Want als de ziel
een helder licht is, een goddelijke vonk, zoals hij het zelf
benoemt, zoals de zon, en zo wordt zij ook voorgesteld
in de Oosterse filosofie en de Vedanta, kan hij geen
deugden bezitten. Een zon of licht heeft geen deugden,
een zon schijnt met zijn lichtstralen in het rond en zij
zijn voor iedereen, deugdzaam of niet. Het lijkt er wat
op of Emerson op dat punt, waar hij de ziel beschrijft,
zijn mentale ideeën plant op iets, wat niet mentaal te
bevatten is. Dat zegt hij zelf herhaaldelijk, maar in de
grond dicht hij de ziel eigenschappen toe die meer van
het menselijke fysieke ego zijn dan van wat anders.
Zoals Emerson de ziel en ook andere eigenschappen beschrijft die te maken hebben met een psychisch
leven zoals dat wordt geleerd in de Vedanta, Gita en
Upanishads, heeft hij wel heel veel van de essentie van
de ziel gezien, maar de uitwerking in de praktijk van het
leven is zuiver mentaal, niet eens intuïtief.
Dat neemt niet weg dat een mens die deugden nastreeft, of ze nu illusoir zijn of niet, wellicht een beter
mens zal zijn wat zijn handel en wandel betreft. Hij
zal echter nooit raken aan zijn ziel of psyche, want de
mantel der deugd verbergt juist de ziel voor een mens.
Alleen door een sturing van God of Brahman, kan de
mens komen tot een psychisch leven. Dat psychische
leven heeft totaal niets met deugden te maken. Het is
veel meer een leven dat geleid wordt door de psyche, de
Brahman en de levenskracht van Brahman zelf. Dat ziet
er totaal anders uit dan Emerson beschrijft.
Hieruit blijkt, dat Emerson zelf diep getroffen is door
de Upanishads en alles wat daarin beschreven staat,
maar dat hij het zelf heel beschouwend houdt. Ook in
de dagelijkse praktijk van het leven, waar Emerson zijn
filosofie wil toepassen, slaagt hij er wel in situaties met
zijn intuïtieve en wetenschappelijke mentaal te plaatsen,
hij doorleeft ook wel wat, maar hij komt niet tot een
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werkelijk psychisch leven. Zijn werk getuigt veel meer
van diep inzicht, hoge idealen, verheven gedachten, inspiratie en veel psychische momenten. Maar daar blijft
het bij. Hij kan niet met zijn ziel ten volle Brahman
worden, ook dat zegt hij telkenmale uitdrukkelijk.
Maya
De wereld van de natuur wordt vormgegeven in het
Universele denken. De natuur ondergaat eeuwig een
verandering. Emerson vat de natuur niet alleen op als
een centrum waarin mens en God elkaar ontmoeten,
maar ook als diegene die de mensheid creëert. Natuur
verschijnt als Maya, of illusie. Als de alles creërende
kracht is Natuur of Maya verantwoordelijk voor de
veelheid in de wereld. Hij zorgt voor versluiering van de
werkelijkheid en creatie. De natuur is ook het leven, dat
altijd doorgaat. Als instrument van versluiering gebruikt
Maya de illusie. Emerson neemt het uitgangspunt aan
van de illusie als de theorie van het leven, waarin een
mens moet leren dat illusie een goddelijk instrument
is voor de ontwikkeling van die mens. Maya is het illusoire vermogen van Vishnu, waardoor de wereld een
schijngestalte wordt. God is substantie, en zijn methode
is illusie, de totale onwetendheid, waardoor de wereld
wordt geleid. De materiële wereld is in essentie een illusoir masker van de goddelijke geest die in alle dingen
aanwezig is.

T

he soul is the perceiver and revealer of
truth.
We know the truth when we see it,
let skeptic and scoffer say what they
choose.
The Over-Soul - Ralph Waldo Emerson

Dit correspondeert geheel met wat er in de Indiase filosofie wordt gegeven aan opvattingen en leerstukken.
Door dit in al zijn werken te laten doorklinken heeft
Emerson een weg gebaand voor later geïnteresseerden in
deze Indiase werken en filosofische gedachten.
Het hele spel van Maya heeft hij niet doorzien, wel een
gedeelte ervan. Vooral het feit, dat de ziel de spil is waar
alles om draait in deze illusie, is een ijzersterk gegeven
in de gehele filosofie van Emerson.
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In de Upanishads wordt Maya gezien als een schaduw
van Brahman, zijn versluierend vermogen, waardoor uit
de eenheid de veelheid ontstaat. De veelheid is te zien
in dit relatieve universum, waar de eenheid niet meer te
ontwaren is achter die veelheid. Toch kan er alleen maar
eenheid zijn, want Brahman is eenheid. Ook in al zijn
veelheid, blijft hij toch de Ene Brahman, ongeschonden
en overal tegenwoordig met zijn vermogen en impuls.
Het is het vermogen van Brahman die het spel van de
schijngestalten speelt, zo de realiteit verbergend.
Hij is verduisterd, onwetend geworden. Zijn kracht is
er echter ook nog, zij zorgt ervoor dat de veelheid van
miljarden ontelbare Ideeën die door Maya zijn gecreëerd vanuit de Ene Ware Idee, een vorm krijgen door ze
te omhullen met een materiële vorm. Dat is de wereld
van schijngestalten, de werkelijkheid zit verpakt in een
duistere materiële vorm die niets meer laat zien van de
Ware Idee of de Allerhoogste Realiteit.

W

e but half express ourselves
and are ashamed of that divine idea
which each of us represents.
Self-Reliance - Ralph Waldo Emerson

Het Zelf of Ziel
De Getuige, het Allesomvattende Zelf, Atman, is ongeboren, hij gaat ook niet dood, hij komt uit geen enkele
oorsprong, hij wordt ook nooit iemand, hij is eeuwig
de Oude, hij blijft eeuwig, hij kan niet worden gedood,
ook niet als zijn lichaam wordt gedood. Atman is kleiner dan het kleinste, groter dan het grootste, hij is verborgen in het hart van ieder wezen, vrij van hebzucht,
vrij van leed, vredig en tevreden. Degene die dit ziet,
ziet de allerhoogste glorie van Atman, zo wordt dit beschreven in de oude Indiase geschriften.
Het dubbele bewustzijn of zelf ziet Emerson als
Jivatman en Shakti. Zij komen voort uit Atman. Atman
is de getuige, het Absolute Zelf of het Ware Wezen,
God. Hij is diegene die iedereen moet worden. Door de
intuïtie is de ziel te kennen, wie de ziel kent leert God
kennen. De ziel verwerft, nadat hij weerstand heeft
overwonnen en tot harmonie is gekomen, een denken
dat alles als de gelijke ziet. Het zijn allemaal ideeën van

Emerson die duiden wat hij in zijn filosofie voorstaat.
Als iemand samenvalt met het zelf en de ziel, beziet
hij alles met gelijke ogen, er is geen onderscheid, geen
voorkeur of afkeuring. Alleen de ziel spreekt dan in de
mens, God woont in zijn hart. Deze ziel of God heeft
dan alle activiteiten van de innerlijke wereld onder controle. Het maakt niet uit of het dan om de zinnen, het
intellect, de geest of ethiek gaat, altijd is dat alleen de
drijvende kracht van de mens. De ziel is overal te vinden, in de mens zelf maar ook in de natuur.
Soms dicht Emerson toch graag menselijke eigenschappen toe aan de ziel. Dat doet hij ook, als hij spreekt
over de ziel die alle activiteiten van de innerlijke wereld
onder controle heeft. Dit kan met geen mogelijkheid zo
zijn, omdat controle een mentale activiteit is. Daar de
ziel boven iedere mentale activiteit of idee staat, kan hij
nooit op die manier een mens onder controle houden.
Het zou zijn alsof een mens ieder moment wordt bekeken en gewogen door de ziel. Dat is niet zoals het in de
realiteit van de psyche of ziel werkt. De psyche controleert nooit, hij is en doet. Hij werkt zoals hij werkt
vanuit zijn vermogen, en dat betekent dat het afhangt
van zijn graad van ontplooiing, hoe een mens leeft en
doet. Het is een werking, geen controle. De psyche doet
gewoon wat hij kan in een bepaald stadium van zijn
ontplooiing, in contact met zijn oorsprong, Atman die
Brahman is. Op het vlak van de mens, zal hij dus, als
iemand contact heeft met zijn ziel en zelf, vaardigheden
ontplooien die passen bij het stadium waarin hij verkeert.
Gedichten
Emerson is niet alleen filosoof en spreker, hij heeft zijn
denkbeelden en ervaringen het duidelijkst tot expressie
gebracht in zijn gedichten. Daarin kan hij zich op een
manier uitdrukken die hem eigen is. Voor hem is een
gedicht niet alleen maar een vorm met rijm en metriek.
Hij wil er zijn diepste gedachten in leggen, gedachten
die gepassioneerd en levend zijn. Zelf vindt hij dichten
de hoogste vorm van expressie. Hij kan dat ook alleen
maar als hij met zijn intuïtie zijn hogere zelf kan bereiken, de ziel. Dat kan hij niet op elk moment, daarvoor
moet hij vaak vertoeven in de natuur, zodat hij de adem
van het Universele Wezen door zich heen voelt stromen. Gaan zitten om een gedicht te schrijven is niet
zijn manier. Alleen als de adem van zijn ziel merkbaar
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is, kan hij een regel schrijven. De verzen zijn al geschreven voordat hij er zelf was en ze zijn van voor alle tijd.
De oorspronkelijke trillingen van God kan hij dan vatten in de woorden. Als er ook maar iets tussenkomt, is
het gedicht niet meer origineel. Hij kan dan ook alleen
in eenzaamheid dichten. De woorden komen vanuit de
eeuwigheid, vanuit de eenheid, zegt hij zelf.
Technisch gezien is hij geen groot dichter. Zijn gedichten zijn lang en zwaar, vaak zonder enige vorm. Alleen
de gedachte die erin wordt verwoord, maakt ze tot een
genoegen om te lezen. Want boven alles is Emerson een
man die de ziel zoekt en zijn oorsprong, en dat spreekt
veel mensen aan.
In het gedicht ‘Unity’ zet Emerson het licht op het idee
van dualiteit en op de Ene kracht die de creatie tot
stand brengt. De tegenstellingen tussen Oost en West,
tussen gras en steen, nacht en dag zijn vanzelfsprekende
contrasten. Beiden moeten een geheel gaan vormen met
elkaar. Hoe dat precies gaat, weet hij niet, dat is verheven boven de tijd en de ruimte. Verder is de kracht
er van de Over-Soul, God, Brahman. Deze naam is
een andere aanduiding voor de kracht die er ook ongenoemd is in alle dingen, zowel levend als niet levend, de
God die alles is.

Unity

Brahma (Song of the Soul)

Space is ample, east and west,
But two cannot go abreast,
Cannot travel in it two:
Yonder masterful cuckoo
Crowds every egg out of the nest,
Quick or dead, except its own;
A spell is laid on sod and stone,
Night and Day were tampered with,
Every quality and pith
Surcharged and sultry with a power
That works its will on age and hour.

If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

De gedichten van Emerson ‘Celestial Love’, ‘Woodnotes’
en ‘Brahma’ beschrijven allemaal een immanente God
zoals deze wordt gezien in de Upanishads. Emerson is
vooral beïnvloed door de Katha Upanishad en hij is erg
gegrepen door het Allerhoogste Wezen, parama-atman.
Katha betekent letterlijk: leed.

58

Het gedicht Brahma ziet Emerson zelf als een centrale
gedachte van zijn filosofie. Het is bijna letterlijk overgenomen uit de Katha Upanishad en de Gita. Er zit dan
ook een lerende en moralistische toon in het gedicht,
omdat de Upanishads geschreven zijn voor leerlingen
die luisteren naar hun meester.
Dit gedicht over Brahman waarin hij parama-atman
verheerlijkt, de oorzaak en het resultaat van alle dingen,
hij, die zowel kracht als zwakheid is, alles dat levend
is of inert, is heel bekend in bepaalde kringen. Het is
geschreven in 1856 onder de titel ‘Song of the Soul’ en
in 1857 uitgegeven onder de titel ‘Brahma’. Het vertelt
over het universele principe van Brahman zoals dat in
de Veda’s wordt beschreven. Hier gebruikt Emerson, hij
die wars is van elk vast rijm en ritme, het korset van het
kwatrijn, dat echter juist het dramatische en de verhevenheid van de ongekende Brahman benadrukt. Het
gedicht onderstreept perfect alles wat er niet wordt gekend en wat Brahman is.
Het gebruik van het kwatrijn, het vierregelige vers,
is een dichtvorm die niet in zwang was in de tijd dat
Emerson leefde. Hij gebruikt deze vorm voor het
eerst, een Westerse dichtvorm met een Oosterse inslag.
Brahman spreekt: de Alomtegenwoordige, Alwetende,
Almachtige.

Far or forgot to me is near;
Shadow and sunlight are the same;
The vanished goods to me appear;
And one to me are the shame and fame.
They reckon ill who leave me out;
When me they fly, I am the wings;
I am the doubter and the doubt,
And I the hymn of the Brahmin sings.
The strong gods pine for my abode,
And pine in vain the sacred Seven;
But thou, meek lover of the good!
Find me, and turn thy back on heaven.
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Uit Gita komen de regels waar Emerson zo door wordt
geraakt:
‘He who thinks that the living entity is the slayer or
that he is slain, does not understand. One who is in
knowledge knows that the self slays not nor is slain.
For the soul, never there is birth nor death. Nor ha
ving once been, does he never cease to be. He is unborn, ever-existing, undying and primeval. He is not
slain when the body is slain.’

heeft er ook over gezegd, dat iemand niet per se een
hindoe hoeft te zijn om het gedicht te begrijpen. Je
kunt er gemakkelijk Jehovah of God voor in de plaats
zetten, dat doet niets af aan de betekenis ervan.

En de Katha Upanishad zegt:
‘Unborn is he, eternal and primevalhe is not slain when the body is slain.
Should the killer think: ‘I kill’,
Or the killed think: ‘I have been killed’,
Both of these have incorrect knowledge.
He kills not, nor he is killed.’
Dit gedicht over Brahman is een voorbeeld van het
hoge niveau dat het Amerikaanse Vedantisme bereikt
in zijn tijd. Alles wordt beschouwd in dit gedicht, de
hogere waarheid die geen oordeel heeft over de verschillende illusoire tegenstellingen van Maya, de beschrijving van het Absolute en de uiteindelijke overstijging
van het aardse in de eenheid van Brahman.
Emerson laat hier ook iets blijken over zijn opvattingen
over de dood en de doder. Met de rode doder bedoelt
Emerson waarschijnlijk Shiva, de bouwer van de werelden, met zijn vernietigende zwarte gezicht van Kali.
Het lichaam is er een korte tijd, maar in dat lichaam
van de mens leeft de ziel, de goddelijke vonk, eeuwig,
altijd bestaand en oneindig. Deze ziel is een deel van
de Over-Soul, de opperste Brahman, het Allerhoogste
Vermogen in het universum. De tegenstellingen in de
verzen geven een indruk van de Alomtegenwoordige
Brahman, die dit alles is. Hij is alles wat er bestaat, hij
is zelf geen tegenstelling, maar draagt deze wel in zich.
Zijn Allesomvattende Vermogen is alles in de lagere regionen, maar ook in de regionen daarboven.
Emerson geeft een leuk einde aan het gedicht door te
zeggen dat wie hem volgt en hem wordt, niet in de
hogere werelden blijft, maar terugkeert naar het aardse
bestaan. Een onafhankelijk bestaan dat geleefd wordt
in Brahman. Dat is wat Emerson ook zoekt maar niet
totaal heeft bereikt, de onafhankelijkheid in een aards
bestaan dat toch spiritueel is.
Dit gedicht is heel universeel verstaanbaar. Emerson

Emerson, Nietzsche en Schopenhauer
Emerson, Nietzsche en Schopenhauer zijn de drie filosofen die allen werken met hun intuïtie, en daarmee
grote hoogten bereikten in hun filosofische werk. Plato
is daar al een eerder voorbeeld van, die schreef in zijn
tijd al over de illusie waarin mensen leven en de ziel die
bereikt moest worden door uit de grot met de schaduwen te stappen.
Ralph Waldo Emerson is zonder twijfel de dichter/filosoof die het meest heeft begrepen van de Oosterse
filosofie, de Upanishads, de Gita en de Veda’s. Hij heeft
zijn eigen ideeën in praktijk gebracht en heeft ernaar
geleefd, iets wat Schopenhauer en Nietzsche niet doen.
Hij heeft de woorden van de Oude Wijzen beleefd en
zijn psychische ervaringen genoteerd. Hij is een man
van zijn tijd, dus wel doordrongen van het geloof en de
deugdzaamheid, vandaar dat het onvermijdelijk is dat
alles wat hij leest doortrokken wordt van de goede werken en deugden, die behoren bij het menselijke ego-bestaan en niet bij de psychische kwaliteiten.
Zijn liefde voor de natuur en zijn geestelijke inspiratie
die voortvloeien uit zijn contact met de geest, de ziel
binnenin, zijn echt en waar.
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Emerson is dan ook veel levendiger en veel oorspronkelijker in zijn weergave van gevoelens dan Schopenhauer.
Hij is iemand die de waarde en de diepgang van de
Upanishads aan den lijve heeft ervaren. Nietzsche heeft
zijn Übermensch aan de hand van deze geschriften ontdekt, Schopenhauer de illusie van Maya die alles in de
relatieve wereld versluiert waardoor een mens niets kan
kennen in de kern, en Emerson heeft de ziel als middelpunt van zijn denken.

Het graf van Emerson

Nietzsche heeft een glimp van de Übermensch gezien,
het uiteindelijke product van de evolutie. Het is het
nieuwe wezen, het volmaakte wezen dat gelijk is aan
Brahman in al zijn verhevenheid, maar dan als aards
lichtwezen. Het is het wezen dat uitstijgt boven de
mens, al wist Nietzsche dat in zijn tijd nog niet. Hij
benoemt het als een bovenmenselijke mens. Dit idee
wordt nog steeds gebruikt in veel romans en films. Het
meest bekende voorbeeld van een mens met bijzondere
vermogens is Superman. Maar dat is niet een eindproduct van de evolutie. Het is slechts een gefantaseerde
mens, die veel kan, maar onvolmaakt blijft, met een
sterfelijk lichaam en behept met oordelen over goed en
slecht.
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Schopenhauer heeft iets onthuld over Maya, de versluiering van Brahman, het kleed van het Ene en het vele
waarin Hij zich hult, ook wel Svar of de waarheidswereld genoemd. Een wereld waar Schopenhauer zelf geen
contact mee heeft, maar die een wereld is die volstrekt
waar is in alle dingen.
Emerson legt vooral de nadruk op de eenwording van
de ziel met Brahman, het worden van een psychisch
wezen, de volmaakte mens, de eerste stap die een mens
heeft te gaan om verder te komen in zijn evolutieproces.
Hij heeft een aanzet daartoe gegeven door zijn levensstijl.
De genoemde filosofen zijn allen groot op hun eigen
wijze, ze hebben ook allen de oorspronkelijke wijsheid
vermengd met hun eigen mentale ideeën. Ieder heeft
het idee uit de Upanishads opgepakt dat het meest paste
in de eigen filosofie, vermengd met mentale, vaak intuïtieve inzichten.
Juist deze mentale inslag verhindert een correct en diepgaand begrip van de Upanishads en andere werken.
Het is een wijsheid die boven het mentale vermogen
uitgaat, het mentaal is te begrensd en te klein om deze
wijsheid te kunnen bevatten. Vandaar dat het intellect
de Oosterse inzichten vaak afdoet met ‘onzin’ of ‘verhaaltjes’ en andere termen die deze filosofie geen recht
doen. Deze wijsheid van een hogere orde kan slechts
‘begrepen’ worden met de psyche, het werkelijke instrument van kennis, en daar is bijna niemand nog aan toe,
iets wat Emerson ook duidelijk aangeeft. Toch zijn er
voor hem altijd mogelijkheden die hij oppert, mogelijkheden die passen bij zijn tijd, waarin nog niet alles
gestalte kan krijgen wat er aan perspectieven is, omdat
het evolutieproces nog een vervolg moet krijgen. Het
psychische leven is niet het uiteindelijke doel. Dat doel
ligt verder, maar dat kan pas in de volgende eeuw zijn
beslag krijgen.
Dan zal ook blijken, dat Plato tezamen met deze drie
filosofen een cruciale plaats hebben ingenomen in het
totale evolutieproces.

