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Trompe-l’oeil
Het menselijk oog
kijkt oppervlakkig, snel en lui
en is in wezen een trompe l’oeil
met een illusoire visie
op een verborgen werkelijkheid.
Vergissing na vergissing
maakt de wereld tot een luchtkasteel
waar, hemelhoog juichend tot diepongelukkig
de mens zijn rondjes loopt op het toneel
waar ieder weer op zijn eigen wijze schouwt:
met een trompe l’oeil en een illusoire visie.
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De Gouden Visie
Van de redactie

Dit is alweer de laatste editie van jaargang nummer 3 van
de Gouden Visie. En deze keer zijn er opvallend veel artikelen opgenomen over personen. Zo kunt u in dit tijdschrift artikelen tegenkomen over de modekoning John
Galliano, de architect Le Corbusier, de filosoof Immanuel
Kant, koningin Rania al-Abdullah van Jordanië en schilder Henk Helmantel. En ook schrijver Alain Grootaers
krijgt via de recensie van zijn boek ‘Zin’ de nodige aandacht. Zoals gebruikelijk wordt in deze artikelen getracht
wat dieper op de persoon van de desbetreffende man of
vrouw in te gaan.
Wat verder opvalt is een artikel over Auroville, meer in het
bijzonder de Matrimandir. Het is pas voor de tweede maal
dat er in dit tijdschrift aandacht is voor gebeurtenissen
in en rond Auroville. In jaargang 2 nummer 2 heeft een
artikel gestaan over Auroville naar aanleiding van een tvuitzending van de Hindoestaanse Omroep in Nederland
(Ohm). Verder is er nog geen artikel aangeleverd over wat
er zich in Auroville en Puducherry - in de Sri Aurobindoashram - in India afspeelt, terwijl daar ook mensen pogen
bezig te zijn met een ontwikkeling van de materie. In dit
artikel worden op een unieke manier het belang en de betekenis van de Matrimandir aan de orde gesteld.
Het is een voorzichtige ontmoeting tussen de lilaca van
de Westerse wereld en de wereld zoals die in Auroville in
India op aanwijzingen van Mirra Alfassa vorm begint te
krijgen. Voor veel lezers zal de wereldgebeurtenis die in de
Matrimandir een symbool heeft gekregen onbekend zijn.
In dit artikel is er veel informatie over gebeurtenissen en
ontwikkelingen, al wordt wel enige bekendheid met diverse begrippen gevraagd. De lezer wordt verder geïnformeerd over de processen die zich voltrekken in de materiële evolutie van de mens en het wordt duidelijk dat de
Matrimandir een zichtbaar en tastbaar symbool is van die
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processen. Processen die zich over het algemeen onttrekken aan de waarneming van de mens. En passant wordt
duidelijk gemaakt welk groot verschil er is tussen meditatie en concentratie, waarbij meditatie een meer denkend
gebeuren is wat volgens kenners tot niets leidt.
Een ander opmerkelijk artikel betreft de wetenschappelijke beschouwing naar aanleiding van de tv-uitzendingen
met als titel ‘de perfecte mens in de 21e eeuw’ uitgezonden
door de Evangelische Omroep. Die uitzendingen zijn al
weer van een tijdje terug, maar de inhoud heeft aan actualiteit nog niets ingeboet. In het artikel wordt de plaats van
de wetenschappen in het bestel van de gehele evolutie aan
de kaak gesteld. De mens heeft, aldus het artikel, in zijn
wetenschappers het zicht op zijn plaats in het universum
uit het oog verloren.
De houding van de wetenschapper is in het algemeen dat
de vele mysteries die de wetenschappen nog kennen naar
verwachting binnen afzienbare tijd zullen worden opgelost. Met de nodige creativiteit en fantasie zijn een aantal mysteries overigens allang verklaard. Hiervoor volstaat
het om aannames te poneren en daar vervolgens een hele
bewijsvoering op te construeren. In het bedoelde artikel
wordt geprobeerd duidelijk te maken waar het bij de reguliere wetenschappen vooral aan schort.
In een derde wetenschappelijk artikel, over de filosoof
Immanuel Kant, wordt ingegaan op de beperkingen van
het verstand. Tot een dergelijke conclusie komt Kant kennelijk ook, al trekt hij daar niet alle logische conclusies
uit. Hoe daar vanuit de lilaca naar gekeken wordt komt
daarbij op een heldere manier naar voren. Op deze wijze
wordt de materiële evolutie in ons universum weer wat nader verklaard.
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Kinderen in moeilijkheden
In de rubriek ‘mens en maatschappij’ een artikel waarin de behandeling van ‘gedragsproblemen bij kinderen door de GGZ aan de orde wordt gesteld. Aan de hand van een tweetal
concrete probleemgevallen tracht de auteur uit de doeken te doen wat het verschil is in
behandeling op traditionele wijze en via een lilaïsche benadering. Ook wordt de negatieve
invloed van de zorgverzekeringswereld op het beleid van de GGZ aan de orde gesteld.

Ganzen
Artikel over de gota van het onderhoud aan een tweetal kapotte stenen ganzen uit de
Ganzentuin en wat daarin zoal op humoristische wijze naar voren kan komen over gedrag
van de onderzoeker en kwaliteit van de lichaamsmaterie.

Passend onderwijs
In de rubriek lilaca en samenleving treft u het opiniërend artikel ‘passend onderwijs’ aan
waarin de auteur de ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland in een historisch perspectief plaatst. Hij stopt niet bij het vermelden van feitelijkheden, maar gaat in op wat
‘ontwikkeling’ van een kind werkelijk zou kunnen inhouden. En hij breekt een lans voor de
mogelijkheden die de lilaca op dit punt zou kunnen bieden.

Zin, over leven in de 21ste eeuw
Recensie van het boek van Alain Grootaers die iedereen wil overhalen te gaan leven zoals hij
het doet. Hij ziet daarbij over het hoofd dat niet iedereen de middelen heeft om zijn of haar
leven even anders in te richten. En dat veranderen van gedrag nog geen wezenlijke verandering inhoudt brengt de recensent duidelijk naar voren.

Le Corbusier
Nieuw in de Gouden Visie is de aandacht voor de bouwkunst. In het artikel wat in deze
Gouden Visie wordt aangeboden gaat het om de architect Le Corbusier. Deze overbekende
bouwmeester wordt voorgesteld inclusief zijn maatvoeringsysteem zoals vastgelegd in zijn
‘modulor’. Wat voor mens was Le Corbusier en hoe kwam hij tot zijn ideeën en ontwerpen?
De auteurs vertellen er uitgebreid over.
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John Galliano
De Britse hoofdontwerper van het modehuis Dior

Tekst: moderedactie

John Galliano is op 28 november 1960 op Gibraltar geboren als Juan Carlos Antonio Galliano in een arbeidersgezin,
uit een Spaanse moeder en een Gibraltariaanse vader. In
zijn vroege jeugd zijn er de markten die hij samen met zijn
moeder bezoekt. Een omgeving vol van mediterrane kleuren en rijk gedetailleerde kleding. Dit werd samen met zijn
hevig seksuele geaardheid de bron van inspiratie voor zijn
collecties in de jaren die later volgden. De modellen in zijn
modeshows zijn nog steeds vol kleur en extravagantie.
Op zesjarige leeftijd verhuist hij met zijn ouders en twee
zussen Rosemary en Immacula naar Londen. Hij is geen
bijzondere leerling maar op school wordt wel zijn tekentalent ontdekt. Zijn leraren adviseren hem om een modeopleiding te volgen. Tijdens zijn studie aan het Londense
Central Saint Martins College of Art and Design, werkte hij
als hulpje van de kleermaker bij het Brits Nationaal Theater. Daar was het zijn taak om de kleding in perfecte staat
te houden voor de meest vooraanstaande acteurs. Op deze
manier kreeg hij een schat aan ervaring in de kunst van het
spektakel en theater. En zoals hij later zelf zei over deze
periode, bleek dit voor hem de ultieme mogelijkheid om
kennis te nemen van allerlei vormen van drama, kleding,
kostuums, en ook de manier waarop mensen zich kleden.
John Galliano ( foto: Zanna - London)

John Galliano, het zoveelste enfant terrible in de modewereld, maakt al twintig jaar tamelijk spectaculaire en sensuele modeshows. Zijn faam begon in kleine kring met het
transformeren van zijn school tot een straatbeeld uit de
periode van de Franse Revolutie, maar daar hield het niet
mee op. Niets is te gek voor hem. Het Parijse Operahuis
Garnier werd omgetoverd tot een Venetiaans high society-feest, hij organiseerde een Edwardiaans tuinfeest op de
Bagatelle, of hij liet de perrons van het Parijse station Gare
d’Austerlitz veranderen in een Marokkaanse markt.
Spektakel en theater zijn de kenmerken van deze ontwerper, die dit allemaal nodig heeft om het gevoel te hebben te
leven. Als hij zich niet begeeft in spektakels die frivool zijn,
soms louche, vaak heel sexy, soms sadomasochistisch maar
4

ook vol travestie zitten, dan leeft hij niet. Het leven is voor
hem dan eindeloos saai, zonder uitzicht op de ultieme kick
die John Galliano zo nodig heeft. Al zijn theatrale modeshows beelden altijd een speciaal onderwerp uit, vaak van
historische aard.
Galliano is vanaf jong kind al gefascineerd door het detail.
In zijn studententijd bracht hij uren door in musea om
bewaard gebleven kledingstukken te bekijken om te ontdekken en te zien hoe ze in elkaar waren gezet. Op deze
manier leerde hij de kunst om op verschillende manieren
te knippen, leerde hij heel veel over het draperen van stoffen en vooral ook om nieuwe vormen in kleding te maken.
Verder heeft hij vanaf het begin van zijn carrière een voor-
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liefde voor androgyne, tweeslachtige ontwerpen. Hij speelt
met deze vorm waarbij de persoon qua kleding de uiterlijke kenmerken vertoont van het andere geslacht, zonder
daarbij het andere geslacht te worden. Het is de travestiet in hemzelf, in zijn cellenlichaam, die dit aantrekkelijk voor hem maakt, terwijl het vanzelfsprekend voor hem
ook een uitdaging is. De verwisselbare rol die een man of
een vrouw kan hebben door kleding aan te trekken die bij
het andere geslacht hoort, wordt door Galliano met graagte gespeeld. Zelf is hij dan een stoere man in avontuurlijke
kleding, dan weer is hij een gigolo in sexy pakje, maar ook
heroïsche rollen door middel van modekleding worden
door hemzelf in zijn modeshows gespeeld. Zelfs louche,
een beetje vieze typen met ogenschijnlijk vieze kleding
worden ook graag door Galliano gedemonstreerd in zijn
hedendaagse shows. Ook verkleedt hij zich soms als vrouw.
Zijn afstudeercollectie in 1984, Les incroyables, was geïnspireerd door de Franse Revolutie en werd uitbundig
ontvangen. Deze gehele collectie bestaande uit acht uni
sex ontwerpen, werd direct aangekocht door de Londense
mode-boetiek Browns en vloog de winkel uit. Direct hierna begon hij met zijn eigen label, kleding met een mix
van historische invloeden en hedendaagse trends en al snel
werd hij een belangrijke naam in de modewereld. De collecties in zijn beginjaren zijn niet altijd een commercieel
succes en ondanks zijn roem gaat hij een paar keer bijna
failliet.
Want de exclusieve ontwerpen van zijn modeshows zijn
wel een spektakel, maar onmogelijk te dragen in de ambiance van de hogere kringen waar hij zijn clientèle moet
zoeken. Alleen die vrouwen die de durf hebben er zo extravagant, sexy en buitenissig uit te zien, zullen ontwerpen
van hem kopen.
Naast de financiële problemen blijft de Britse hoofdstad
ook niet lang modieus genoeg voor hem en in 1991 verhuist hij naar Parijs. Ook in Parijs spelen echter financiële
problemen een grote rol; hij slaapt bij vrienden, want een
eigen woning kan hij niet betalen. Het ziet er naar uit dat
Galliano in oktober 1993 het mode-seizoen niet zal kunnen meemaken. De ommekeer komt als de Amerikaanse
hoofdredacteur van Vogue, Anna Wintour, hem onder haar
vleugels neemt en hem in contact brengt met de Portugese
society en met kledingmagnaat Sao Schlumberger. Het
financiële partnerschap dat hieruit voortkomt, biedt
Galliano de financiële steun en geloofwaardigheid om in
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John Galliano in een dubbelslachtige outfit aan het eind
van de show in Parijs op 5 juni 2010 waar hij zijn creaties
voor de herfst en winter 2010 van het modehuis Dior toonde.
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Parijs verder te kunnen. In vijftien dagen tijd maakt hij
een collectie. Beroemde modellen zoals Kate Moss, Helena
Christensen, Naomi Campbell en Linda Evangelista zien
af van een financiële vergoeding en in ruil voor vriendschap lopen zij zijn show. Deze collectie, slechts 17 zwarte
creaties van goedkope stof - want meer kon hij zich niet
permitteren - geshowd in een theaterachtige omgeving als
was het een schouwtoneel, is een feit. Dat Madonna en
Beatrice Rothschild deze presentatie bijwonen, draagt bij
aan het verder bekend worden van zijn naam in Parijs.
In 1995 wordt John Galliano aangesteld als hoofdontwerper van het modehuis Givenchy. Hij was daarmee de eerste Britse ontwerper die als hoofdontwerper aan het roer
stond van een Frans modehuis. De eigenaren van dit modehuis, het grote vooraanstaande LVMH-concern (Louis
Vuitton-Moët-Hennessy) zien wel mogelijkheden om,
door deze eigenzinnige Engelse ontwerper binnen te halen, het enigszins bezadigde modehuis nieuw leven in te
blazen. Natuurlijk baart Galliano opzien, en dat was genoeg om dit modehuis wat meer bekendheid te geven.
Nog geen twee jaar later maakt hij de overstap naar het
huis Dior (ook onderdeel van het LVMH-concern).
Critici vroegen zich af of dit enfant terrible in de modewereld geen schade zou berokkenen aan de bestaande
klantenkring van dit beroemde modehuis. Maar voor zijn
eerste collectie voor dit Huis nam Galliano de klassieke
Dior-thema’s en maakte er een exotische mix van, met
de kleuren en kralen uit de Afrikaanse Masai-stam. Deze
veelkleurige kleding doet hem ongetwijfeld denken aan de
kleuren van zijn jeugd in Gibraltar. De presentatie is in het
Grand Hotel in Parijs, de begane grond is een replica van
de Christian Dior’s showroom van de late jaren veertig, inclusief de 791 gouden stoeltjes en 4000 rozen. De presentatie van de collectie, die samenviel met de vijftigste verjaardag van het Huis Dior, liet nu een jonger imago zien,
maar bleef betoverend en geraffineerd en de Dior-naam
zeker waardig.
De Dior-collectie herfst-winter 2010-2011 staat in het teken van bloemen en natuur en is geïnspireerd door de tuin
van ‘Les Rhumbs’, het ouderlijk huis van Christian Dior
in het plaatsje Granville gelegen in Normandië. Christian
Dior is de stichter van het beroemde Franse modehuis in
Parijs in 1946. En zo weet Galliano het kijkend publiek
voor zich te winnen. Want Dior is als vanouds een vertrouwde en gedegen naam. Daar speelt hij feilloos op in.
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Er is hem alles aan gelegen dat hij er nu in zal slagen om
zijn grootse ambities waar te maken.
Op dit moment maakt Galliano voor Dior een tiental collecties (haute couture en pret-à-porter) per jaar en de vrouwen staan zowat in de rij om zijn creaties aan te schaffen.
Echter, de hoogste kringen van koninklijke personen zijn
meestal geen klant bij hem. Waarschijnlijk vinden deze
vrouwen zijn kleding wat al te uitdagend en sexy.
Met de introductie van de handtassencollectie, de vernieuwde winkels en miljoenen dollars kostende (parfum)
advertentiecampagnes is het Huis Dior door Galliano met
een wat al te degelijk imago, omgezet naar één van de
meest gewilde merken in de internationale modewereld.
Sommige beroemdheden hullen zich in een van de prachtige, sexy Dior jurken als ze naar de Oscars of Golden
Globes gaan. Cate Blanchett, Charlize Theron, Nicole
Kidman en Sarah Jessica Parker paraderen een enkele maal
over de rode loper in een haute couture jurk van de hand
van Galliano. Dat is logisch, want in die wereld draait ook

Ontwerp van John Galliano voor Christian Dior
herfst - winter 2010-1011
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alles om seks. Ook in de parfumreclamecampagnes van
Dior komt af en toe een bekend gezicht voorbij. De kleindochter van Elvis stond op haar vijftiende al model voor
het parfum Miss Dior Chérie en Charlize Theron is al jaren het gezicht van J’Adore Dior.
Naast de ontwerpen voor Dior, heeft Galliano sinds 1996
zijn eigen modelabel voor zowel een vrouwen- als een
mannenlijn. In Parijs aan de Rue Saint-Honore heeft hij
een groot modewarenhuis. Het gaat hem voor de wind,
want seks is een graag gekocht artikel overal in de wereld.
Hoe meer seks, hoe beter het is. Dit uit zich in zijn geurlijn, zijn lingerie, lederwaren, brillen en een horlogelijn.
Met het kledingmerk Diesel heeft Galliano in 2008 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwerpen
van kinderkleding. Hij vindt zichzelf de grote romanticus
in de mode, maar heeft ook grote ambities. Hij wil als de
grootste ontwerper de geschiedenis ingaan.

Maar is hij wel een romanticus? Bij het
bekijken van de kleding die John
Galliano ontwerpt is er veel meer
sprake van een zeer seksuele
uitstraling, die omkleed wordt
met een ogenschijnlijke romantiek. Dit romantische
element wordt opgeroepen
door ruches, bolle rokken,
soms ook heel eenvoudige kleding die haast op kinderkleding lijkt, en zeer geschikt is voor kindvrouwtjes. De
bolrokken geven de indruk dat de vrouwen die ze dragen,
helemaal open staan om mannen te ontvangen in hun lichaam. Ook werkt Galliano veel met jarretelles, zeer korte
‘rokjes’, bh’s en laarzen die mannenogen leiden naar interessante lichaamsdelen.
De opmaak van zijn modellen is ook niet alledaags. Het
zijn meestal stuk voor stuk vamps, die verleidelijk onder hun bont geschilderde oogleden naar mannen turen.
Galliano’s ontwerpen laten echter niemand onberoerd, in
die zin, dat iedereen wel wat van John Galliano vindt.
Het is zijn voorliefde voor theater en vrouwelijkheid die
centraal staat in zijn ontwerpen, of zoals hij zelf zegt:
„Mijn rol is om te verleiden.” Zijn doel is heel simpel,
wanneer een man een vrouw ziet in een van zijn jurken,
zou er maar een gedachte naar boven moeten komen......
seks. Letterlijk vertaald: „Mijn enige doel is werkelijk heel
simpel: wanneer een man naar een vrouw kijkt die één
van mijn kledingontwerpen draagt, zou ik willen dat hij
bij zichzelf zegt: ‘Ik moet haar naaien’.” [„My goal is really
very simple: when a man looks at a woman wearing one of
my dresses, I would like him basically to be saying to himself ‘I have to fuck her’.”]
Niet alleen de vrouw, maar ook de man wordt door
Galliano graag als seksobject neergezet in zijn shows. Met
daarbij vrouwelijke elementen zoals make-up en gepoederde pruiken. Maar ook de mannen zijn verleiders die de
vrouwen naar zich toe moeten lokken met maar één oogmerk: het bed.

Ontwerp uit de herst-wintercollectie van Christian Dior
Parijs 5 juni 2010

3Inhoudsopgave

Aan John Galliano is dan ook heel duidelijk te zien waar
het om gaat. Hij etaleert zijn leegheid en onvervuldheid
openlijk, zijn niet-bestaan legt hij neer in zijn modecollecties. Alleen seks kan hem bekoren en dat is onverhuld
te zien in al zijn modeshows en zijn ontworpen kleding.
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Vrouwen zijn voor hem gewoon seksobjecten, evenals
mannen, evenals hij voor zichzelf een seksobject is. Voor
John Galliano bestaan er geen personen, de psyche is hem
vreemd, voor hem telt alleen de seks, overgoten met een
schijnromantisch sausje. Vrouwen- en mannenlichamen
moeten voor hem altijd seksueel getint zijn, anders spreekt
een lichaam hem niet aan. Schoonheid is voor Galliano
identiek aan seks.
Elk ontwerp van de hand van Galliano is mentaal seksueel doordacht tot in de puntjes. Hij heeft een voorliefde
om zijn stoffen diagonaal te snijden, dit betekent dat de
onderkant van een jasje of
rok vaak asymmetrisch uitvalt en een vloeiende belijning heeft. Deze manier van
snijden zorgt ervoor dat de
kleding als een spiraal rond
het lichaam valt en zo de
vrouwenlichamen draaiende, ronde en sexy vormen
geven.
Maar hij experimenteert
ook graag met verschillende stoffen en vindt het leuk
om zijn publiek te shockeren, te provoceren. Zo introduceerde hij ondergoed
als bovenkleding. De tweespalt tussen het mannelijke
en vrouwelijke is voor hem
een geliefd thema, bijvoorbeeld een door hem ontworpen bh in krijtstreep, gecombineerd met kant. Zijn
ontwerpen balanceren soms
op de rand van het absurde
en zijn seksueel onverhuld,
maar zijn stijl is altijd te herkennen aan de vele historische en theatrale referenties. Folklore lijkt een vaak
terugkerend element in zijn
shows te zijn. Echter, voorop staat altijd het enige wat voor John Galliano van belang
is in het leven: de seks, in al zijn ontwerpen uitgebeeld.
8

John Galliano, mannencollectie 2011
ontwerp geïnspireerd op Charlie Chaplin

Galliano geeft zijn collecties altijd namen die weergeven waar hij zijn inspiratie heeft gezocht, zoals: Les incroyables, The ludic games, Forgotten Innocents, Princess
Lucrezia, Winter wonderland, Mr. Galliano circus.
Grappig is dat John Galliano in 2009 toegelaten werd tot
het Franse Legioen van eer, met de rang van Chevalier.
Want een Chevalier is hij allerminst, hij is meer iemand,
die van zijn seksuele behoeften een kunst gemaakt heeft,
waardoor deze overmatige seks een uitweg kan vinden in
zijn werk.
Voor het Huis Versace gaat John Galliano in 2011 als talentenjager opereren. Hij zal op zoek gaan naar nieuwe
ontwerptalenten. „Ik hoop een rebels genie te vinden,” zei
Galliano. „Ik zal op zoek gaan naar iemand die me aan
mezelf doet denken toen ik net begon als ontwerper. Het
nieuwe designtalent moet origineel en uniek zijn. Hij
moet zijn eigen stijl en handschrift hebben en moet niet
bang zijn om nieuwe dingen te proberen. Er wordt af en
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schijnlijke weelde en luxe. Dat zal zeker het geval zijn als
Galliano gaat spelen in een film waar hij zijn toch wel perverse gedachtenwereld de vrije loop kan laten.
In december 2010 wordt er in Londen de fototentoonstelling Zanna & Galliano gehouden van de Engelse fotografe
Zanna. Deze fotografe heeft de afgelopen vijf jaar Galliano
gevolgd in de buitensporige garderobe van de ontwerper,
van piraat tot rocker tot Fransman, en heeft er een project
van gemaakt.
Wie zijn modeshows bezoekt, heeft hem zeker al in vele
van deze rollen zien optreden. Maar altijd valt op hoe grof
besnaard deze man is, in zijn ogenschijnlijk modieuze kleding.
De mens John Galliano.
Galliano woont in de Parijse wijk Marais
in een privé-hotel uit zeventiende eeuw
en kleedt zich graag extravagant, vooral om op te vallen. Al jaren heeft hij
een relatie met Alexis Roche, die
tevens zijn rechterhand is.

John Galliano, mannencollectie 2011
Ontwerp geïnspireerd op Charlie Chaplin

toe te voorzichtig gedaan in de mode, maar ik wil grenzen
overschrijden,” aldus de ontwerper.
Vooral deze uitspraken geven weer, hoe klein en benepen
Galliano leeft. Hij doet net alsof hij grensoverschrijdend
is, maar hij is het niet. Want iemand, die alleen maar bezig
is met seks en aanverwante zaken, kan nu niet direct grensoverschrijdend bezig zijn. Dat is ook niet te zien in zijn
collecties. Die zijn niet grensoverschrijdend, hoewel knap
gemaakt. Ze zijn meer seksueel provocerend. Dat betekent
dat Galliano zich hevig verzet tegen alles wat niet is zoals
hij vindt dat het moet zijn. Dat is nogal strak en star en vol
benauwdheid. Hij kan een ander niet in waarde schatten
als hij niet is zoals hij. Dat geeft op zich wel een interessant
beeld van Galliano, die zich daarmee schaart bij vele mensen die nogal rigide opvattingen hebben over het leven en
alles wat daarmee samenhangt.
Natuurlijk heeft ook de filmindustrie Galliano gevonden.
In die branche wordt altijd gezocht naar iets wat mensen
aanspreekt en ogenschijnlijk nieuw is. Seks doet het altijd
bij mensen, zeker als het verdoezeld wordt onder ogen-
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Achter de tenger gebouwde John Galliano blijkt een
krachtpatser te schuilen, die
van zichzelf een perfect lichaam eist. Hij hecht aan
een streng fitness-regime. De
dag begint om 6 uur met een
veertig minuten durende aerobic-sessie
met een persoonlijk trainer, gevolgd door 10 minuten rekken,
dan 150 opdrukoefeningen en tot
slot een jogging-rondje van 10 kilometer langs de Seine. Volgens zijn
eigen zeggen helpt dit alles hem om
zich te concentreren en om energie
op te doen. En een enkele keer helpt
het met inspiratie voor een volgende
show.
Maar achter dit alles blijkt een obsessieve man schuil te gaan. Wat hij
ook doet, of het nu werk, sport of andere zaken betreft,
hij gaat door tot hij niet meer kan. Ambitie en seks zijn
de enige werkelijke drijfveren in het leven. Hij put zijn
9
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lichaam uit en buit het uit op grond van rigide en ongezonde ideeën over seks en sport.
Zo blijkt een beroemd mode-ontwerper in de grond een
kleingeestige, op seks beluste man te zijn, die zijn seksuele
geaardheid op alle mogelijke manieren tot uiting brengt in zijn kledingontwerpen.
Vrouwen zijn voor
hem dingen, seksobjecten, die hij aankleedt zoals hij hen graag wil
zien. Het worden daardoor
lelijke, afstotelijke vrouwen, die zogenaamd
verleidelijk zijn. Ze
mogen niet de
wereld in kijken,
ze moeten opgeblazen lippen hebben, zwart gemaakte ogen. Ze zijn loerend op mannen, altijd met half geopende mond, en ze
hebben meestal een nogal hoerig uiterlijk. Altijd moeten
ze mannen in het bed lokken.
Zo treedt John Galliano voor het voetlicht als een man,
die een volstrekt leeg leven leidt, vol van seks, sadomasochisme, travestie, verleidelijkheid. Hij is grof, een soort
‘vieze man’ die echter door zijn kennis van zaken en knappe manier van kleding snijden toch furore maakt.

John Galliano zegt dat het zijn werk is om de mensen te
laten dromen, ja, maar dan wel van een wereld van seks,
die onder het mom van dure, luxueuze kleding romantisch genoemd wordt. Een wereld, waarin iedereen moet
beantwoorden aan de strakke en rigide ideeën van John
Galliano, wat vooral te zien is aan de manier waarop zijn
modellen zijn opgemaakt. Er is geen individu meer te herkennen, ze zijn allemaal bijna hetzelfde opgemaakt.
Galliano put voor zijn collecties vooral uit bestaande culturen. Daar wordt hij door geïnspireerd. Hij kan niet vanuit zichzelf kleding ontwerpen. Altijd kiest hij een thema
zoals Charlie Chaplin voor de mannencollectie 2011 en in
de herfst en wintercollectie 2010-2011 is dat het Frankrijk
uit de achttiende eeuw. Daarbij staat Galliano zelf in kleding die nogal provocerend en bijzonder heet en sexy aandoet. Hij is één en al seks en hij kleedt zich ook zo. Hij
vindt zich geweldig, dat is te zien.

Hijzelf is vaak shockerend om te zien, een mens in seksuele nood die alles doet om qua seks aan zijn trekken te
komen. Hij zal echter nooit aan zijn trekken komen, de
seksmaniak in de atomen van zijn lichaam drijft hem tot
al deze extreme geneugten, waar hij niet zonder kan. Hij
is altijd op jacht naar seks, hij hunkert naar de vervulling
van het orgasme, keer op keer.
De lichte snor die hij draagt doet niet fris aan, het maakt
hem dierlijk. Vanuit zijn gezicht en lichaam straalt enorme
seksuele drang. Zijn hele lichaam is een object geworden
wat opgedreven wordt door seks. Zijn houding in het leven laat zien van waaruit zijn ambitie wordt gevoed: uit
zijn vitaal fysiek materiële lichaam, van waaruit ook vele
bekende dictators hun ideeën putten. Hijzelf zal dit zeker
heel prettige punten vinden.
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Matrimandir

een symbool. een werkelijkheid
Tekst: Sunya de la Terra

In de stad Auroville, gelegen in het zuiden van India, staat
een gebouw dat bij bijna iedereen die het ziet, verwondering opwekt. Het is een ronde bol, belegd met gouden
platen, die schittert in het zonlicht en van verre haar licht
weerkaatst in de omgeving. Wat is dit voor een gebouw
waarvoor men in 1971 is aangevangen met het prepareren
van de grond en dat in het jaar 2008 pas klaar was?
Het is de Matrimandir, ook wel de ziel van de stad Auroville genoemd.

De Matrimandir (november 2008) © 2008, J.P. Derksen
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Mirra Alfassa samen met Sri Aurobindo een essentiële bijdrage heeft geleverd.

Auroville en de eenheid tussen volkeren
De Matrimandir staat in Auroville, ook wel ‘de stad van de
Dageraad’ genoemd. De Matrimandir vormt het hart van
de stad. Deze ‘Tempel van de Goddelijke Moeder’ heeft
Mirra Alfassa in ervaringen gezien als een plek die het hart
vormt van deze nieuw te bouwen stad. Een plek, waar het
Goddelijke, ook wel het Supramentale of in het Westen
van Europa het Waarheidsbewustzijn genoemd, een gelegenheid heeft om zich te vestigen. Een plek waar mensen
die dit willen, kunnen komen tot een hoger bewustzijn
in de elektronen van het menselijke lichaam waardoor de
wereldmaterie in verandering komt. Omdat de materie in
wezen een geheel vormt zal de verandering in de materie
van de ene mens automatisch consequenties hebben voor
de materie van de mensheid als geheel. Auroville zelf is
een plaats, waar de hoop op eenheid tussen volkeren misschien in een verre toekomst kan worden gerealiseerd. Dat
dit zal gebeuren is een feit, maar het kan nog wel een paar
eeuwen duren voordat mensen materieel zover zijn ontwikkeld, dat dit niet alleen een mogelijkheid is, maar een
werkelijkheid.
Eerst zullen de volgende voorwaarden moeten worden gerealiseerd. De psyches van een aantal mensen zullen verder
ontplooid moeten zijn, zodat te bemerken is dat een nieuw
stadium van de evolutie is ingeluid. Een nieuw stadium in
de evolutie van de materie waaraan
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Dit is het stadium waarin de ‘waarheid’ de boventoon
voert, waar de psyches van de mensen geworden zijn tot
een waarheidspsyche, en hun subtielfysieke lichaam waarheidsmaterie bevat. Dit is het eerste stadium, waarin ware
eenheid psychisch mogelijk kan zijn.
Pas na een verdere ontplooiing van de psyche tot een lila
en daarmee gepaard gaande de ontwikkeling van de oppervlaktematerie van het menselijke lichaam tot een lila
eenheidsmaterie kan men tot een werkelijke eenheid komen aan de oppervlakte. Want in de waarheidswereld is er
slechts een ware psychische eenheid, de eenheid van waar
zelf met waar zelf. Er is nog geen fysieke eenheid aan de
oppervlakte en die is precies nodig om tot een onverbrekelijke, werkelijke eenheid in de oppervlaktematerie te komen.
De bedoeling is echter duidelijk: in de toekomst zal
Auroville de stad zijn waar de eenheid tussen mensen in
de dagelijkse levensomstandigheden een feit zou kunnen
worden. Dan zal er echter een inspanning moeten zijn om
dit gestalte te geven. Dat is lastig, want het nieuwe wezen
is onbekend in zijn eigenschappen, en alleen door ervaring
te krijgen met veranderingen in de mensen zelf, kan men
uiteindelijk een glimp opvangen van wat dit nieuwe bewustzijn is en hoe het gestalte krijgt in de eigen lichaamsmaterie.
De ontmoeting met het Waarheidsbewustzijn
De Matrimandir is door Mirra Alfassa aangewezen als
een speciale plek, waar men het Hogere Bewustzijn kan
ontmoeten, het Waarheidsbewustzijn. Zij noemt dit zelf
de ‘Seigneur’, die zij is geworden in een constante adoratie voor Hem. Zij is een eenheid met Hem, zoals zij ook
een eenheid is met Sri Aurobindo, en samen hebben zij
bereikt wat zij wilden: een nieuwe lichamelijke vorm op
aarde, gevoed door een psychische ontplooiing die stoelt
op een intens contact met het Waarheidsbewustzijn en de
Waarheidswereld.
Puttend uit dit waarheidsbewustzijn kon zij ook zien wat
haar doel was in het leven: te komen tot een ware psyche en een waar subtielfysiek lichaam, dat een nieuwe
stap in de evolutie inluidde. Dit nieuwe wezen is de
ware mens, het waarheidswezen. Het waarheids-
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wezen is het overgangswezen, het psychische wezen dat
kan worden tot een lila, het eenheidswezen.
Mirra kreeg vele zaken door van dit Waarheidsbewustzijn,
onder andere dat er een stad kon worden gebouwd in de
directe nabijheid van Pondicherry. Een stad van een speciaal karakter waar het waarheidsbewustzijn kon zijn, op
aarde. Deze stad heeft de mogelijkheid een verbinding
te vormen tussen het Waarheidsbewustzijn boven en het
waarheidsbewustzijn beneden. Bovendien heeft het de potentie een plaats te zijn, waar de waarheidswezens zouden
kunnen vertoeven.
Op een dag ervoer Mirra Alfassa, die ‘de Moeder’
werd genoemd door iedereen in Auroville, dat het
Waarheidsbewustzijn haar op ‘dringende’ wijze het volgende doorgaf: ‘Wij zullen ons moeten inspannen om van
Auroville de wieg van het waarheidswezen te maken’.
Waarom noemde het Waarheidsbewustzijn het woord
‘ons’? En waarom sprak Mirra in de toekomstige tijdvorm?
Blijkbaar omdat het de bedoeling was te proberen dat alle
mensen in Auroville met elkaar zouden samenwerken.
Mirra heeft dus niet gezegd dat die samenwerking er al
is, of al was. Ze is er nog steeds niet in Auroville. Maar
dat doet er niet toe. Het doel was heel duidelijk gemaakt,
er was geen twijfel aan wat het Waarheidsbewustzijn had
doorgegeven aan Mirra.
Er moesten pogingen worden gedaan om tot een samenwerking te komen. Echte samenwerking was en is nog niet
goed mogelijk, omdat nog vrijwel niemand een psychisch
contact had en heeft met het Waarheidsbewustzijn. Men
zal dit dan nog mentaal moeten aanpakken tot er andere mogelijkheden zijn. Dit gaat, zoals normaal gebeurt bij
mensen, gepaard met alle onenigheid die hoort bij hen die
leven in de verdeeldheid van het mentale leven.
Later zei Mirra Alfassa: „Auroville zou de wieg van de
waarheidswezens kunnen zijn.” Ze bedoelde te zeggen: als
ik die staat bereik, ligt het nieuwe wezen in de wieg die
Auroville is. En het nieuwe wezen dat is Mirra Alfassa zelf,
maar ook Sri Aurobindo.
Hierop voortbordurend vermeldde zij ook nog: ‘Auroville
is een vrije, internationale stad. Er is dus geen leger, geen
politie..... maar die zullen vervangen worden door een
groep die ik de redders noem en die samengesteld worden uit atleten en sportmensen, die de orde moeten
handhaven.’
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De ervaring met het gouden elektron
In het nauwe contact dat Mirra had met het
Waarheidsbewustzijn, liet Hij haar zien hoe zij een uitdrukking kon geven aan de dingen die zij had gerealiseerd in haar lichaam. Zo zag zij de inwendige vorm van
de Matrimandir. Eerst nog niet zo duidelijk, niet zo precies, maar toch wel een vorm van een bol, met daarin verschillende kamers waarin men zich kon concentreren op
het Waarheidsbewustzijn. Mirra Alfassa heeft vooral de
binnenkant van de Matrimandir exact omschreven. Het
moest een vorm zijn die in de grond, onder de aarde versmald is, de bovenkant is rond. Beneden, in de aarde, zijn
7 trappen die leiden naar een centrale ruimte met 12 pilaren. De centrale ruimte moet 24 meter zijn van muur tot
muur. De muren zijn recht, niet rond. De trappen komen
uit achter deze muren.
Wat er onder de centrale ruimte is, heeft zij niet gezien.
Het maakte haar dan ook niet uit, hoe deze er uit komt te
zien, al heeft zij later nog wel wat zaken gepreciseerd. Dit
bolvormige gebouw is aan de buitenkant bezet met platen
waarin bladgoud gevat is in glas. Dit geeft de Matrimandir
een ongekende allure. Het is een gouden elektron wat
Mirra beschreef, ook al zei ze dat niet met zoveel woorden.
In dit ronde centrum staat een kristallen bol waar
een zonnestraal op valt, dag en nacht. Dit is het
hart van de Matrimandir, waar het contact met het
Waarheidsbewustzijn tot stand kan komen. En Mirra
was heel duidelijk in wat daar kan plaatsvinden en hoe dat
contact tot stand kan komen. Niet
door meditatie, maar door
concentratie. Waar
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iemand zich op concentreert met zijn psyche, dat komt
naar hem toe. Met meditatie is dat niet het geval, dat is een
meer denkend gebeuren. Concentratie zorgt er voor dat
alle bewustzijnden in het lichaam samengebracht worden
naar één punt, dat het brandpunt vormt van waaruit het
licht kan ontbranden in vuur, in aspiratie. Meditatie zorgt
voor vervluchtiging, het denken wordt er door aangewakkerd. „Meditatie,” zegt Mirra, „dient tot niets. Mensen
vervallen altijd in meditatie. Ook hier, in Auroville.” Zij
weet dat ze het niet kan zeggen, dat verdraagt niemand,
maar meditatie zal niemand verder brengen als het gaat
om contact met het Waarheidsbewustzijn en het realiseren
van een nieuw wezen. Daar kan niet over worden gemediteerd, omdat het uitstijgt boven het denken, en vooral,
omdat nog niemand weet hoe dit wezen of bewustzijn er
uit ziet. Geen mens heeft daar nog ervaring mee.

De ‘Inner Chamber’ met kristallen bol en een straal zonlicht.
De 12 pilaren in deze ruimte zijn ook goed zichtbaar

Wat heeft Mirra Alfassa gezien?
Zij zag een gouden elektron, maar aan de oppervlakte werd
er gestalte gegeven aan een Gouden Atoom. Dit Gouden
Atoom spreekt over de belofte dat er eens een Gouden
Atoom aan de oppervlakte zal zijn, als er mensen zijn die
zich verder ontwikkelen op het materiële vlak.
Mirra Alfassa heeft een gouden elektron gezien in haar
lichaam. Dat was begin jaren zeventig van de twintigste
eeuw, en het wijst erop dat zij een subtielfysiek lichaam
heeft vol waarheidsstof van elektronen. Die zorgen er dan
weer voor, dat later de atomen ook overgaan tot gouden
atomen. Als er één atoom is aangeslagen, volgen er altijd
meer. Het waarheidswezen was aan de oppervlakte gerealiseerd. Bij Mirra in het subtielfysieke lichaam, met al zijn
elektronen.
14

Het leuke van elektronen is dat zij een golf of een deeltje
kunnen zijn. Zijn zij een golf, dan bestaan ze in het subtielfysieke lichaam en zijn ze eigenlijk niet te zien voor het
menselijke oog. Alleen een psychisch oog kan dit waarnemen. Mirra had een psychisch waarheidsoog, en kon aldus
in haar subtielfysieke lichaam het gouden elektron waarnemen. Als elektronen van waarheidsstof zijn gemaakt,
volgen de gouden structuren in de atomen vanzelf. Dit is
echter bij Mirra niet gebeurd. Haar oppervlaktelichaam is
niet tot een waarheidslichaam geworden. Zij heeft gedaan
wat zij moest doen: de aanzet tot een waarheidswezen was
een feit. „En gouden elektronen waren daarbij genoeg,” zei
de Seigneur tegen haar.
Wat zij echter ook zag, was, dat er een oppervlaktelichaam
kan ontstaan met gouden atomen, als de atomen eenmaal
zijn aangeslagen. Daarom wilde zij ook verder met de
transformatie. Het toekomstperspectief van een lichaam
dat ook nog een eenheidslichaam zou zijn, lokte haar
enorm. Dit verlangen is niet gerealiseerd, want in 1973
heeft Mirra haar lichaam verlaten en is op een andere wijze
verder gegaan met de materiële ontwikkeling, samen met
Sri Aurobindo.
De Matrimandir is het beeld van het Gouden Atoom dat
zij zag in zichzelf als mogelijkheid voor de toekomst om
te komen tot een nieuwe lichamelijke vorm na het waarheidswezen.
Dat heeft het Waarheidsbewustzijn haar laten zien: een
Gouden Atoom dat uit de grond oprijst, symbool van het
eerste Gouden Atoom in het oppervlaktelichaam, dat dan
vervolgens kan worden tot een lila lichaam vol witwitte
atomen van het meest intense licht dat er is op aarde.
Dit witwitte atomenlichaam wordt dan tot een enorm lila
vuur: de flamboise, die heet en koud tegelijkertijd is, en
die bestaat uit rood, goud en diamantwitwit vuur.
Het waarheidsprincipe
komt tevoorschijn uit de aarde
Is de Matrimandir een symbool van het Gouden Atoom
dat nog gerealiseerd moest worden, in 1984 werd dit symbool tot een werkelijkheid die niet meer is uit te wissen in
het aardebewustzijn.
Dit is te zien aan de volgende ervaring van Bernardino de
Citta. Hij beschrijft dit in zijn dagboek op 26 december
1984:
Ik kijk naar de horizon. Voor mij ligt de uitgestrekte donkere
aarde. Boven de horizon is het licht: een mengeling van opaal
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en oranje en wit. Plotseling barst voor de horizon de aarde
open. Een grote opalen zon van één meter in diameter komt
uit de aarde tevoorschijn en verheft zich enkele meters boven
de grond. Kolossale rotsblokken worden de lucht in gesmeten
alsof het donzen pakketten zijn. Ik zie duidelijk de ronde zon
met schitterend levend goud van achter de rotsblokken schijnen
en stralen. Een enorme gouden vuurgloed in het opalen plasma. Het is prachtig, overweldigend. Het Waarheidsprincipe is
uit de grond gekomen. Het waarheidslichaam van de mensheid is niet meer ingesloten in de materie, maar beschijnt de
aarde, de lichamen. Het Waarheidsbewustzijn regeert de wereld, niet alleen van bovenaf, maar ook van binnenuit.

Het elektronenlichaam
Het elektronenlichaam is een innerlijk lichaam, dat zich
soms voordoet als golf, soms als deeltje. Het elektron is dus
een golf als het in het subtielfysieke oppervlaktelichaam
verdwijnt, een deeltje als het zich in het grofstoffelijke oppervlaktelichaam bevindt.
Dit alles is nooit in deze bewoordingen beschreven door
Sri Aurobindo of Mirra Alfassa; Mirra heeft ook niet gezegd wat de Matrimandir in de kern was. Het was nog niet
relevant, net zo min als nu. Sri Aurobindo heeft altijd wel
gewezen op vele perspectieven die er nog waren voor de

Op 26 december 1984 is met deze schokkende gebeurtenis dit Gouden Atoom daadwerkelijk uit de aarde tevoorschijn gekomen met een enorme uitbarsting. Dat wat
de Matrimandir eerst als toekomstperspectief bood, is nu
geen symbool meer, maar een werkelijkheid.
Het is dit gouden atoom, dat daar staat te schijnen in de
duisternis van de mensheid, dat ieder mens oproept om te
worden.
Het is het symbool van het waarheidswezen dat er kan
komen omdat de Waarheidsmoeder uit de aarde, uit het
atoom, tevoorschijn is gekomen en nu voor altijd als een
stralende zon aan de hemel staat te schijnen. Zij roept iedereen op om psychisch te gaan leven.
De mensheid kan nu vooruit, het staat voor ieder die dit
wil open om zich over te geven aan dit waarheidsbewustzijn. De verbinding tussen dit Waarheidsbewustzijn boven
en het waarheidsbewustzijn beneden is gelegd. En wel in
een aards lichaam, een lichaam van mensen, hier in het lichaam van Bernardino de Citta.
Bij de Matrimandir is te zien, vooral als je aan de oppervlakte vanuit de lucht kijkt, of wat ook mogelijk is, vanuit
je ware zelf, dat het gouden lichaam uit een aarde komt die
openscheurt. Dit is het atoom dat zijn gouden waarheidslicht heeft geopenbaard.
Dat is dan nog maar één atoom, terwijl de Waarheidszon
die in 1984 aan de hemel ging staan meehelpt om de waarheid vrij te maken in ieder elektron van het lichaam, zodat
er allemaal stralende zonnen zijn, een wervelend zonnestelsel, dat weer een waarheidsatoom kan vormen door bepaalde structuren te maken. Dat gebeurt pas als het oppervlaktelichaam in transformatie komt, en op weg gaat om
verdere transformaties door te maken. Het wordt een lila
vreugdelichaam, met als kenmerk de eenheid van eenheid.

3Inhoudsopgave

De kristallen bol in de nacht bij kunstlicht

toekomst. Maar hij heeft daar nooit veel over verteld. Dat
was nog niet aan de orde vond hij. Er moesten eerst maar
eens waarheidswezens komen, dat was al moeilijk genoeg.
Hij vond het prematuur om daarover veel te vertellen. Als
er waarheidswezens zouden zijn, hoefde hij er niet over te
vertellen, dan konden ze hun eigen boontjes wel doppen
en zelf zien hoe het nieuwe wezen vorm kon krijgen.
Het elektronenlichaam van de mens is de sleutel tot de
ontwikkeling. Het elektron is de sleutel die alle mogelijkheden in zich heeft, het is het voertuig van de bewustzijnskracht die alle materie in verandering kan brengen en kan
transformeren als de psyche van de mens krachtig genoeg
is geworden.
Het kristal van 70 centimeter doorsnede
De lichtstraal op het kristal is het licht van de Moeder van
de Schepping dat in de psyche valt. In de psyche, die in
de donkere onwetende lichaamsmaterie zit opgesloten, en
geen mogelijkheden heeft om zich vrij te kunnen bewegen
zodat hij kan doen wat hij zou moeten doen, namelijk een
kapitein zijn op het schip dat het lichaam is. Dit kristal is
15
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het symbool van de realisatie van het nieuwe wezen dat op
aarde is.
De Matrimandir heeft geen ramen, een symbool van het
nog gesloten atomaire lichaam, waarin de geest, de materiële psyche, nog niet zijn licht kan uitstralen in de oppervlaktewereld. Toch is het al wel een gouden atoom, met al
zijn ware vermogens en alle eigenschappen van het ware lichaam. De ruimte waarin het kristal staat is helemaal kaal,
er staan alleen nog de 12 pilaren. Dit geeft mogelijkheden
voor concentratie zonder dat er storingen zijn. Een volstrekte stilte is daar geboden. Men is daar om te leren zich
te concentreren.

pact. Door dit licht komt er uiteindelijk een mogelijkheid
om, door ontwikkeling van de lichaamsmaterie, tot een
realisatie te komen van eenheid in ieder atoom van het oppervlaktelichaam.
Pas als er een lila eenheidslichaam is op aarde gaat er geleidelijk aan eenheid komen in de mensheid, een eenheid die
dit lila lichaam automatisch uitstraalt, omdat het de eenheid is geworden.
Het lila wezen is inmiddels al gerealiseerd op aarde en daardoor zijn diegenen die al een waarheidswezen zijn, ook lila’s geworden, zoals dit het geval is met Sri Aurobindo en
Mirra Alfassa.

Het kristal is een symbool van de psyche, die de geest vrij
kan laten komen uit de elektronen van het oppervlaktelichaam door een constante inwerking van het Licht van de
Waarheidszon boven. Het elektron kan door een langdurige en constante inwerking van psychisch licht beetje bij
beetje het waarheidslicht prijsgeven.

De aarde barst en scheurt
De Matrimandir is het Gouden Atoom dat met geweld uit
de aarde tevoorschijn komt. Dat is te zien aan de golvende beweging rond het bolvormige gebouw. De rode aarde
wordt omhoog gestuwd en het atoom wordt naar buiten
geperst: de nieuwe geboorte van het waarheidswezen is
een feit. Het is een heel fysieke gebeurtenis,
waarin de 12 vermogens van de Moeder naar
de oppervlakte treden vanuit het waarheids
atoom, gesymboliseerd in de vorm van 12
stenen bloembladen, rood gekleurd met gras
er rondom.
Het subtiele lichaam heeft zijn gouden licht
prijsgegeven, de weerstand in de aarde is gebroken. Er breekt een nieuw tijdperk aan,
het gouden tijdperk van de waarheid. En
hoewel het er op lijkt, dat de leugen nog
steeds de overhand heeft, toch is dit niet zo.
De leugen in de materie is ontdaan van zijn
kracht door deze manifestatie van waarheid
in de materie. Want als er één elektron tot
een waar elektron is geworden, is dit nooit
meer teniet te doen. Wel wordt steeds duidelijker, dat de materie vol leugen is, juist
Matrimandir in een novembermorgen 		
©2008 J.P. Derksen
omdat de waarheid op aarde het voor het
Dit proces zal alleen gebeuren bij mensen, die psychisch zeggen heeft.
leven. Door deze constante inwerking van waarheidslicht Dit alles heeft een enorme uitwerking in de hele wereldin de psyche, gaat deze het licht op zijn beurt instralen in materie. De waarheid heeft gezegevierd, is niet meer te
het subtielfysieke elektron. Na transformatie van het sub- verslaan, hij kan nooit meer verloren gaan.
tielfysieke lichaam gaat het lila licht inwerken op de psyche die door het lila verder is ontplooid en van daaruit gaat Het elektron heeft echter hiermee al zijn mogelijkheden
het lila licht op de atomen van het oppervlaktelichaam in- nog niet geopenbaard, de eenheidsstof moet er nog uit tewerken. Het kristal wordt dan ook beschenen door een voorschijn komen met behulp van het lila principe. Het
lichtstraal, een laserstraal die niet diffuus is, maar com- lila principe is slechts een intensivering van het waarheids16
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principe. Het is een intensivering van het gouden licht, dat
dan wordt tot een enorm fel witwit licht, met een intens
diamanten schijn, het lila licht van de lila moeder.
Als dit gebeurt is het elektron aan het einde van zijn evolutie gekomen, de materie is weer geworden wat hij in wezen is: de Ene, het Lila Licht dat Alle Lichten is. Echter nu
gerealiseerd op aarde, in een aards lichaam. Dat is wat de
Ene droomde, en Zijn Droom is intussen werkelijkheid
geworden.
De tuinen van de Matrimandir
De tuinen behoren onverbrekelijk bij het gebouw.
Verbeeldt de Matrimandir het fysieke lichaam, het tot
waarheidslichaam geworden voertuig van de psyche, de
tuinen verbeelden het vitale lichaam, het leven, dat daar
rondom ligt.
De rode aarde barst, maar daaromheen
liggen de levensgebieden, 12 tuinen die
Mirra allemaal hun eigen betekenis heeft
gegeven. Er is ook een waterpartij en daaromheen een park. Dit park heeft zij in een
ervaring gezien toen zij vrij jong was en het
vitale lichaam van Mirra tot grote wasdom
was gekomen.
Het stromende water verbeeldt het bewustzijn dat over het harde, onwetende
aardelichaam stroomt. Dit water, dat het
licht is, lichtbewustzijn, is in staat de materie in ontwikkeling te brengen als iemand
dit wil.
Binnen deze wateren liggen de tuinen
rondom het fysieke gebied gerangschikt.
In dit jaar 2010 schijnt men begonnen te
zijn met het inrichten van de tuinen, die
ieder iets moeten uitdrukken van de realiteiten die Mirra heeft benoemd. Deze tuinen zullen wellicht worden aangelegd aan de hand van de boodschappen die Mirra heeft meegegeven aan bloemen, waardoor
deze bloemen hun specifieke energieën uitstralen in hun
omgeving. Zo komt er de mogelijkheid te wandelen in de
verschillende tuinen en misschien iets te gaan ervaren van
de bewustzijnskrachten die daar zijn. Vooropgesteld dat de
tuinen vanuit een psychisch bewustzijn worden aangelegd.
Als dit niet het geval zou zijn, zullen de tuinen iets weergeven van het soort van bewustzijn van waaruit men nu in
Auroville leeft en ook dat maakt de tuinen interessant. Zij

3Inhoudsopgave

zijn dan een leermiddel voor diegenen die verder willen
komen met hun materiële ontwikkeling.
Zo is de Matrimandir en haar omgeving in een wat verdere toekomst een plaats aan het worden, waarin de psyche kan opbloeien als hij de gelegenheid krijgt. Omringd
door weelderige tuinen, kan de psyche zich ontplooien en
steeds meer zijn werk gaan doen, steeds meer zijn mogelijkheden tentoonspreiden. Dat zal nog enige tijd vergen,
maar toch....
Want wat is zijn doel in de wereld van materie? Toch
slechts om te leren spelen met de materie en steeds nieuwe
structuren en vormen te geven aan atomen en lichamen?
Het gouden koningskind speelt daar in zijn aardse waarheidstuinen, met alle materie die er bestaat, in een eeuwig
en oneindig spel vol lila vreugde, die de ware vreugde in
zich houdt.

Kleuren en maten
Mirra heeft heel nauwgezet aangegeven hoe de kleuren in
de concentratieruimte moeten zijn. De muren, die recht
zijn, zijn helemaal wit. Alleen de zonnestraal is een beetje
goudachtig, de rest is overwegend wit. De symbolen van
Sri Aurobindo - de waarheidssterren die het kristal dragen - zijn oranje-achtig goud, dat zegt iets over het waarheidslichaam dat er is. Dit lichaam is van een oranje-gouden kleur. Niet gemengd, neen, de kleuren zijn er op zich,
maar toch zijn ze vervloeiend in elkaar. Het waarheidsteken geeft de kleuren dan ook weer, zoals Mirra het heeft
17
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beleefd. Het is bijna niet mogelijk om deze kleur die zij
beschrijft, te maken. Het zal een probeersel zijn, dat bij benadering is wat het bedoelt te zijn. Het is vooral lastig dit
uit te beelden, als het niet door iemand is gezien. Omdat
er verder geen waarheidswezens zijn in Auroville, zal het
behelpen zijn.
Het kristal is doorschijnend, niet transparant. Het gaat
mee in de witten van het centrum, waar mensen zijn in
het licht van het waarheidsbewustzijn en de Moeder van
de Schepping.
Mirra heeft als kleur voor Auroville het oranje genoemd.
Dit is precies de kleur die iets aangeeft over het waarheids-

Hibiscus ‘Hawaian’ - de bloem van Auroville;
zalmroze met gele en oranje accenten

lichaam: het is de kleur die bij mensen die in een beginnende ontwikkeling zijn de ontvankelijkheid van de materie aangeeft. Later wordt dit een niet te beschrijven kleur,
zoals van het waarheidsteken: goud en oranje, maar niet
gemengd. Deze soort kleur geeft een eerste fase aan in de
transformatie naar het waarheidswezen.
De maten die Mirra opgeeft voor de concentratiekamer
zijn allemaal heel symbolisch. 24 meter is de diameter, dat
is het creatieve principe 12, dubbel. Zowel voor Mirra als
voor Sri Aurobindo. Dit zegt veel over het oorspronkelijke
plan dat er al was in de dertiger en veertiger jaren van de
twintigste eeuw, toen er in het centrum van Auroville het
huis van Sri Aurobindo zou staan, met daarnaast een huis
voor Mirra. Daar is nooit iets van gekomen, omdat Sri
Aurobindo zijn lichaam in 1950 heeft verlaten. In ieder
geval is hij er nu wel aanwezig, evenals Mirra Alfassa, ieder
met hun eigen symbool.
18

49 meter, de maat van de grote bloembladen met daaronder de concentratieruimten zegt bijvoorbeeld iets over de
nieuwe manifestatie die geboren wordt. Het ultieme doel
voor ieder mens die in wording wil zijn.
Het vuur
Rondom de Matrimandir ligt het amfitheater met de urn,
waarin de aarde van vele landen is verzameld, als teken van
de broederschap tussen de volkeren. Daar brandt ook het
vuur, het aspirerende vuur dat verborgen is in de duistere
grotten van het menselijk lichaam.
Het vuur kondigt het licht aan, een nieuw tijdperk is aangebroken, het Uur van het Licht is daar. Hoewel de mensheid nog in duisternis leeft, toch heeft de flamboise van de
lila’s de aardematerie verlicht. Ook dat is niet meer te negeren. De flamboise met zijn roodgoudwitte vuur, in het wit
neigend naar blauwwit, heeft de wereld in vuur en vlam
gezet. Nog werkt het vuur in het geheim, verborgen in de
lichamen van vier personen.
Echter, het heeft zijn invloed in de gehele wereldmaterie.
Want het vuur dat brandt bij de Matrimandir is niet zomaar een vuur. Het is het symbool voor aspiratie en vanuit
aspiratie gezien dient het voor transformatie van de materie naar een waarheidsmaterie.
Het is het creatieve vuur, dat alvermogend is. Als het een
lila vuur is geworden, is dit vuur het creatieve principe bij
uitstek: het kan ijle materie omzetten in gestolde materie.
Het vuur van de flamboise is heet en koud tegelijkertijd,
kan alle materie in verandering brengen, nieuwe structuren in de atomen aanbrengen, het is een allescreërend vuur.
Alleen diegenen die een lila zijn geworden, zijn dit vuur,
de flamboise, geworden.
Het vuur heeft een bijzonder centrale functie in de gehele
ontwikkeling van de materie. Het vuur is het transformerende element, dat smelt en stolt, ijl maakt en hard en
op die wijze atoomstructuren kan veranderen, zodat een
nieuwe substantie ontstaat, bijvoorbeeld ware stof of lila
eenheidsmaterie.
In het lila gebeurt dit smelten en stollen niet achter elkaar
of na elkaar, neen, het is één handeling, zoals dat is in een
wereld van eenheid in verscheidenheid.
Zo brandt het vuur bij de Matrimandir, als een levend verschijnsel van een werkelijkheid, die geen mens kent, omdat hij dit vuur nog niet is geworden.
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Versnelde evolutie
Auroville is een plaats in zuidelijk India waar een versnelde
evolutie kan plaatsvinden. Een plaats waar gezocht wordt
naar een nieuwe manier van leven. Mensen proberen daar
zichzelf, hun psyche te vinden door middel van een proces
van constante instraling van licht in hun psyche en later in
hun lichaamsmaterie. Dit gebeurt door alle werk en alle
leven in dienst te stellen van het Waarheidsbewustzijn en
zo dit waarheidsbewustzijn te worden, zowel persoonlijk
als fysiek.
Er is nog een plaats in de wereld waar deze
versnelde evolutie plaatsvindt en waar mensen proberen met het licht van het lila de psyche te laten ontplooien en uiteindelijk hun lichaamsmaterie te laten transformeren. Deze
plaats is Rucphen in Zuid-Nederland, waar
Elektoor is opgericht in 1982, een instituut
voor lilaca dat tot doel heeft: de bestudering
van het lila in al zijn facetten.
Zoals in Auroville gestreefd wordt naar het
worden van het Waarheidsbewustzijn, het
waarheidswezen op aarde in de subtielfysieke
sfeer, is er bij Elektoor een nog verder liggend
doel: namelijk het worden van een lila tot in
de grofstoffelijke materie.
Een lila wezen is een waarheidswezen dat verder gegaan is op zijn weg van de evolutie en
uiteindelijk het einddoel heeft bereikt door
de transformatie van het hele oppervlaktelichaam. Dit lila
wezen houdt het waarheidswezen in zich. Het staat echter niet op de voorgrond, omdat de eigenheid van de lila
materie de vreugde is. Het lila is de intensivering van het
gouden waarheidslicht, dat dan verandert in een fel diamantwitwit licht.
Als dat is gebeurd heeft de persoon zijn einddoel in de evolutie bereikt.

In Auroville in India en bij Elektoor in Nederland is er een
éénduidig doel: een andere manier van leven in te zetten,
die gericht is op de verandering van de wereld door te beginnen bij iemand zelf. Alleen dat geeft de mogelijkheid
verder te komen met de ontwikkeling van menselijke materie met behulp van het lila licht dat het waarheidslicht
in zich draagt.
Als vanzelfsprekend heeft dit gebeuren invloed op de gehele materie van de wereld. Er kan dan ook gesproken wor-

Matramandir met amfitheater en urn

den van een streven naar een geleidelijk groter wordende eenheid tussen volkeren en culturen naarmate er meer
mensen zich bezighouden met een ontwikkeling van materie zodat de geest die materie is, zich ten volle kan openbaren op aarde. Dat is de lilaca waar Elektoor mee bezig is.

Beide plekken in de wereld hebben zo hun eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Het één is niet beter dan
het ander.
Het verschil is dat in Nederland deze ontwikkeling op een
meer Westerse wijze wordt aangepakt en meer gericht is op
een spiritueel wetenschappelijke benadering van de dingen. Vooral gericht op de dagelijkse praktijk van het leven, waarin mensen leren hoe de mechanismen van hun
lichaam werken in relaties, vriendschappen, werksituaties.
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De opmaak

Tekst: diverse auteurs

Bij Elektoor worden diverse publicaties uitgegeven. Het verzorgen van die publicaties gebeurt in eigen beheer. Dat heeft allerlei voordelen, maar vooral biedt dat
de mogelijkheid om tijdens de productie allerlei onderzoek te doen naar de eigenschappen van de menselijke materie. Zo ook bij wat het ‘opmaken’ wordt genoemd.
Daarbij wordt aangeleverde tekst over pagina’s verdeeld, eventueel voorzien van illustraties en verder klaargemaakt voor printen of drukken.

Afgelopen weekend hebben Greta
en ik een gota gedaan in de afdeling
Blauwe Lila Elektronen. We hebben
een zogenoemde Lilaïsche Verkenning
met de titel ‘De kern van de gota
Hilde’ zo goed als klaargemaakt. We
hebben dit boekje maar gelijk opgemaakt. Het is een uitgave die door
goti’s van verschillende afdelingen is
geschreven en Sunya heeft daar aantekeningen bij gemaakt. We hadden
de teksten in verschillende lettertypen
gezet, zodat duidelijk was wat Sunya
had geschreven en wat de andere auteurs. Ankie van de afdeling Blauwe
Lila Elektronen vond dat goed.

organisatie. Toen we eenmaal begonnen om echt te kijken naar hoe de organisatie was van twee wetenschappelijke afdelingen, toen kwam daar als
vanzelf een beetje harmonie tevoorschijn. Ik heb dat bijna fysiek gevoeld
toen we dit weekend bezig waren met
de opmaak van de teksten.

Het was erg leuk om er mee bezig te
zijn. Wat mij het meeste is opgevallen
in deze gota is, dat ik altijd op zoek
ben naar harmonie, schoonheid en
meer van dat soort spirituele zaken,
maar dat ik die nooit zal vinden op
de manier waarop ik bezig ben. In de
kern van de gota viel mij steeds meer
op dat een beetje harmonie en orde
een uitkomst is van de gota, van de

Maar ik streef dus naar een soort van
pseudo-psychische dingen, die niet
bestaan op die manier.
Ik zit met mijn denken altijd te hunkeren naar andere, mooie dingen.
Voor mij is opmaken dus ook iets,
waardoor ik iets moois wil maken.
Altijd doe ik daar heel veel moeite
voor. Ontzettend veel moeite eigenlijk.
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Zoeken naar harmonie
Nu zaten Greta en ik daar dus met die
tekst voor onze neus. Ik was weer op
zoek naar harmonie, schoonheid en
spiritualiteit. Hoe ik dat moet vinden in een tekst die ik opmaak snap
ik niet. Dus ga ik maar wat verzinnen.
Ik knoop dan van alles aan elkaar. Ik

Dus ga ik maar wat verzinnen.
Ik knoop dan van alles aan elkaar.

doe alles om maar iets te berde te
brengen dat op schoonheid, harmonie en spiritualiteit lijkt. Maar wat zit
ik dan eigenlijk te doen?
Greta is ook iemand die dat zoekt.
Daarom kunnen we het eigenlijk wel
met elkaar vinden. Bovendien denken
we ook allebei veel. Dat komt goed
overeen, zowel in de opmaak als in de
theorie van de lilaca.
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Wat is er nu werkelijk gaande in een
opmaakgota, vroegen wij ons af. Dat
was niet zo een-twee-drie duidelijk.
Dus zal de gota zelf moeten uitwijzen
wat dat zou kunnen zijn. Dat zal wat
langere tijd vergen. Wat we wel kunnen is wat dingen op een rij zetten die
wel eens gezegd zijn over de gota opmaak.

Met dit soort dingen en nog veel meer
moet de goti die de tekst opmaakt rekening houden bij het opmaken van
een artikel of publicatie.
Toch wordt meestal snel opgemaakt,
tussen de bedrijven door. Daardoor is
er geen tijd om goed te kunnen zien
hoe het stuk opgemaakt wil worden.
Heel vaak wordt alles rommelig, om-

Het gebruik
van verschillende lettertypen

in één artikel doet heel erg rommelig aan.

 at werkt de gota opmaak uit
W
in de goti?
De gota opmaak is een gota waarbij
veel ordenen en puzzelen te pas komt.
Het is bij uitstek een gota waaruit
blijkt hoe wanordelijk het mentaal
van een mens nog is. Want wat is er
meestal bij nader beschouwen te zien
aan de opgemaakte stukken?
Er worden vaak veel lettertypen door
elkaar gebruikt, wat rommelig aandoet.
Er is voor een bepaalde uitgave meestal een grondpatroon waardoor een
publicatie herkenbaar is. Daar wordt
doorgaans flink de hand mee gelicht.
De gebruikte foto’s zijn soms niet
mooi om te zien, de compositie is niet
harmonieus.
Foto’s zijn daarnaast vaak te klein,
niet leuk geplaatst.
De tekst is te compact, alles wordt bij
elkaar gepropt, terwijl de lezer juist
een gemakkelijk te lezen stuk wil zien,
anders leest hij het niet.
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dat goti’s hun eigen idee over opmaak
willen doordrukken, en het niet aan
het stuk zelf overlaten om opgemaakt
te worden. Dan wordt het moeilijk,
want de teksten komen dan niet prettig verdeeld op de pagina te staan, er
zijn te weinig open ruimtes, de foto’s
passen niet, en ga zo maar door.
Al met al blijkt het een grote kunst te
zijn om een beetje leuk op te maken.
Wat daar overigens ook bij hoort is,
dat er een gedegen kennis is van de te
gebruiken computerprogramma’s en
hun mogelijkheden.
Uit al deze zaken blijkt, hoe weinig
ordelijk goti’s zijn. Dat blijkt onder
andere uit hun manier van opmaken. Wat de gota opmaken uitwerkt
is vooral het mentale ordenen, maar
ook gevoel voor mentale harmonie en
mentale schoonheid, waardoor een
tekst er aantrekkelijk uit komt te zien
voor anderen. Dit nodigt uit tot lezen.

 oe werkt een aantrekkelijke
H
tekst?
Een aantrekkelijke tekst is voor de
lezer een tekst die gemakkelijk leest,
met redelijk veel plaatwerk erbij.
Zowel attractieve foto’s als pakkende
onderschriften zijn van belang, die
moeten uitnodigen om te gaan lezen.
Het lettertype moet niet te klein zijn,
hoewel de aard van elk artikel ook een
andere opmaak vraagt. Een wetenschappelijk artikel ziet er anders uit
dan een artikel met een eenvoudiger
tekst. Zo zal het voor een goti die opmaakt goed zijn, het artikel eerst uitgebreid te lezen, zodat hij weet met
welk soort tekst hij te maken heeft.
Is deze tekst wetenschappelijk, meer
eenvoudig, is het een reportage, is
het een verslag, of is het een niemandalletje dat voor opvulling wordt gebruikt? Alles vraagt een andersoortige
opmaak. Een artikel goed lezen alvorens het op te maken is soms moeilijk,
het vraagt tijd. Daarna kan iemand
pas gaan opmaken.
De manier van opmaak in kolommen
maakt uit of een tekst oogt als gemakkelijk of moeilijker leesbaar.
Tijdschriften moeten altijd dezelfde
soort opmaak hebben, dat maakt het
blad herkenbaar voor de lezer. En het
fotowerk is heel belangrijk bij teksten.
Foto’s zorgen er veelal voor dat een lezer een tekst gaat lezen of niet. Dit
geldt ook voor de zogenoemde ‘streamers’. Als er een pakkende streamer
in een tekst staat, nodigt dit vaak uit
om deze regel in de tekst op te zoeken, en daarbij wordt er tevens een
groot deel tekst gelezen. Als dit de lezer bevredigt, gaat hij pas het hele artikel van voor af aan lezen.
Een aantrekkelijke tekst is ook een
tekst waarin de lezer geboeid wordt
21

de Gouden Visie
Jaargang 3, nummer 4, oktober 2010

zowel door een verhaal, als ook door
afbeeldingen of foto’s. Deze foto’s
moeten met zo veel mogelijk zorg
worden uitgezocht, zodat ze goed bij
de tekst aansluiten.
 et spel van ordelijkheid,
H
harmonie en schoonheid
Wie met deze zaken in zijn hoofd
probeert een leuk product af te leveren in de gota, laat de tutorsuprolo
werken aan ordelijkheid, harmonie
en schoonheid in de psyche en in het
lichaam. Het gaat er vooral om de
blijdschap te kunnen beleven van het
zich verdiepen in een tekst, om deze
daarna zo te plaatsen dat de boodschap prettig overkomt bij de lezer.
Hierbij komt het er op aan gevoel
te krijgen voor de harmonie en de
schoonheid van verhoudingen die er
zijn tussen tekst en plaatwerk. Want
opmaken lijkt eenvoudig als je het
ziet in bladen of kranten, maar het
vergt wel een zicht op verhoudingen
en lijnen. Vaak is het ook puzzelwerk,
om een artikel net op één pagina te
verwerken, of het juist ruim te verdelen over meer bladzijden. Ook het
houden van open ruimten tussen teksten, of het plaatsen van kleine versieringen is een kunst op zich. Hier
komt het aspect van de schoonheid
in het geding. Nu zijn schoonheid en
harmonie woorden die door een ieder
anders geïnterpreteerd worden. Maar
toch moet er gezocht worden naar een
lay-out, die veel mensen aanspreekt in
hun gevoel voor evenwicht, harmonie
en schoonheid van vorm.
De lezer
De lezer is bij de gota opmaak van het
grootste belang. Voor iemand die opmaakt is dan ook nodig dat hij zich
kan verplaatsen in een lezer. Hoe ziet
22

de lezer een artikel? Vindt hij het
er aantrekkelijk uitzien? Kan hij de
charme van het geheel appreciëren,
ook zonder dat hij daar nu zo bewust
naar kijkt?
Hoe komt de compositie van het geheel op hem over? Zijn de foto’s qua
compositie goed, of moet er wat aan
worden gesleuteld?
De lezer is het doel waarvoor een artikel of publicatie verschijnt.

Als wij dit zo doen in de gota, dan
hoeven Greta en ik niet meer iets te
verzinnen over harmonie en schoonheid, we hoeven ook niet net te doen
alsof we psychisch bezig zijn. Het
hunkeren houdt ook op, want we zijn
blij dat we een gota mogen doen die
iets bewerkstelligt in ons. Zo krijgen
we door de opmaak meer zicht op de
ander en op ons eigen kunnen, we
zoeken niet naar een mentale harLimenitis reducta Blauwe ijsvogelvlinder

Een afbeelding die niets
bijdraagt aan de inhoud van het artikel
leidt alleen maar af, maar trekt wel de aandacht.

De blijdschap in de gota
Iemand die op deze manier met de
tutorsuprolo erbij probeert zijn gota
te doen, zal merken dat er ook in hem
zelf enige ordelijkheid ontstaat. Hij
zal dan de voldoening en de blijdschap ervaren in de gota, die dient als
een middel om tot zelfontwikkeling
te komen.

monie en schoonheid, maar laten die
dingen uit het op te maken artikel
naar voren treden.
Dat gaat vanzelf, want zo maakten we
dat mee bij het opmaken.
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Sympetrum striolatum
De bruinrode heidelibel
Tekst: Sunya de la Terra

De bruinrode heidelibel, Sympetrum striolatum, behoort tot de familie der
Libellulidae, de korenbouten.
Korenbout is de officiële familienaam van de glazenmaker of waterjuffer, die
zich doorgaans bevindt bij ondiep stilstaand water. Zij zijn vaak in weilanden
of bij grasvlakten te vinden, en soms ook boven zee, waar ze soms met miljoenen in groepen zijn waar te nemen.
Zij jagen op kleine insecten vanaf uitkijkposten, van waar zij zich op hun
prooi storten. Het zijn echte roofinsecten, die een terreur uitoefenen in hun
jachtgebied.
Hun levenscyclus duurt een jaar. Hun eieren overwinteren in het water waar
zij doorgaans leven van muggenlarven.
Hier zit de bruinrode heidelibel op een dode tak van een Viburnum in de
Heliconiatuin. De Heliconiatuin is een geonduleerde tuin, met veel gras en
heideplanten, terwijl er in de buurt ook stilstaand water is. Een ideale plek
voor dit vrouwtje om te jagen.
Zij zit hier op haar uitkijkpost en als ze iets van haar gading ziet, stort ze zich
er met een enorme snelheid bovenop. In een mum van tijd is het insect opgegeten en keert ze weer terug naar haar uitkijkpost.
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Deze libelle is heel algemeen voorkomend in Zuid-Nederland, maar haar uiterlijk is niet zo gewoontjes. Ze heeft een prachtige warm bruinrode kleur met
een geelachtige glans. De strepen over haar lichaam zijn zwart, dat geeft haar
een heel apart cachet.
Ze is zeer elegant in haar houding, hoewel argwanend. Ze zit echter als een
evenwichtskunstenaar op haar post waar zij nauwlettend in de gaten houdt
wie er langs komt. O wee het onschuldig insect dat haar niet in de gaten heeft.
Voor hij het weet is het verslonden.
De elegantie en haar voorname voorkomen belet de libelle niet om een rigide
terreur uit te oefenen in haar jachtgebied. Iedereen moet zorgen dat hij uit de
buurt is, want alles wat haar zint wordt onmiddellijk verorberd.
Het terrorisme is juist in de libelle een hoog gewaardeerd goed. Was dit niet
in haar hele cellenstructuur neergelegd, dan kon zij niet zo goed jagen en dus
ook niet goed voor de kost zorgen. Voor haar is terreur een levensbelang, het
laat haar overleven. Men zou het een gezonde terreur kunnen noemen, omdat
deze structuur in de moleculen van de libelle de soort laat overleven.
Grappig is het, dat dit zelfde mechanisme ook nog in de cellen van de mensheid is neergelegd. Ieder mens heeft dit libellenbewustzijn in zijn genen zitten,
en als iets hem niet zint, profiteert hij daarvan door terreur uit te oefenen op
allerlei gebied. Vaak wordt dit mechanisme door mensen zelf niet zo herkend.
Maar wie anderen terroriseert, hoeft maar naar de libellen te kijken en weet
dan, dat het dit bewustzijn is wat hem parten speelt.
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De perfecte mens van de 21e eeuw
twee tv-documentaires van de Evangelische Omroep
uitgezonden op 23 maart en 30 maart 2010

Tekst: wetenschappelijke redactie

De Evangelische Omroep zond op 23 en 30 maart 2010
twee documentaires uit getiteld ‘De perfecte mens van de
21e eeuw’, die een kijkje geven in de wereld van de biotechnologie en de medisch-ethische vraagstukken die daar
spelen. Het was een herhaling van eerder uitgezonden programma’s einde 2009. Het is interessant om deze eens vanuit
de lilaca te bekijken, en dan vooral naar wat de wetenschappers verstaan onder een perfecte mens.
Via www.uitzendinggemist.nl zijn deze programma’s overigens nog steeds te bekijken.
In het eerste programma staat het stamcellenonderzoek centraal terwijl in het tweede allerlei technieken
worden toegelicht die de mens in staat stellen zichzelf te
verbeteren.
Wetenschappers uit verschillende
disciplines
vertellen over de onderzoeken waar zij mee
bezig zijn en de resultaten die zij boeken.
Een ethicus belicht
de ethische bezwaren
die aan sommige experimenten kleven. De
wetenschappers zijn enstamcellen
thousiast en hebben het
zelfs over incidentele eurekamomenten. Het tot nu toe onbetrouwbare lichaam blijkt
maakbaar te zijn. Ziekten kunnen genezen, organen vervangen, slechte eigenschappen weg gegenereerd. De mens
kan mooier, slimmer en sterker worden gemaakt. Allerlei
vermogens kunnen worden ontwikkeld.
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Weliswaar hebben de technologen nog niet alles onder de
knie. Af en toe ontspoort er een gen of doet een stamcel
vreemde dingen, maar dat zijn de kinderziektes die kunnen worden overwonnen.
Het paradijs op aarde gloort aan de horizon. Maar wat is
dit voor een paradijs? In ieder geval een heel erg duur paradijs, want het kost miljarden om deze onderzoeken te
doen. En dan geldt het steeds nog maar voor 1 enkel mens
als hij gaat worden verbeterd. Zodoende wordt de aarde in
de toekomst bevolkt door kunstmensen en kunstgezinnen
en kunstbaby’s. Is dat wel een paradijs, of spiegelt de wetenschap mensen iets voor, wat totaal vanuit de waanzin
van het menselijke brein voortkomt, omdat het niet is gebaseerd op een realiteit, maar op een waan in een oneindig
grote menselijke illusie?
En waar is de perfectie waar over wordt gesproken? Wat
wordt hieronder verstaan? Dat is nog helemaal niet duidelijk.
Het stamcelonderzoek
De documentaire van 23 maart begint met een optreden
van Barack Obama, die na zijn aantreden toestemming gaf
voor embryonaal stamcelonderzoek in de VS. Daardoor
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kreeg dit onderzoek een nieuwe impuls. Ook in Nederland
neemt de wetenschappelijke kennis op het gebied van
stamcelonderzoek toe. Men ziet ongekende mogelijkheden tot verbetering van de menselijke gezondheid.
Het stamcelonderzoek en de stamceltherapie dragen de
belofte in zich om de tot nu toe ongeneeslijke ziekten zoals
diabetes 1 te genezen. Men is begonnen hiervoor menselijke embryo’s te gebruiken. Vijf dagen na de bevruchting
haalt men daar stamcellen uit. Dat zijn een soort van oercellen die nog niets zijn, maar in het laboratorium kunnen
uitgroeien tot organen, huid of haar. Zelfs de
eilandjes van Langerhans, die bij diabetici niet goed functioneren, kunnen
in de toekomst nieuw worden aangemaakt. Deze eilandjes bevinden
zich in de alvleesklier en produceren daar voornamelijk insuline.
Ook wordt er geëxperimenteerd met
het vormen van nieuwe hartcellen
uit stamcellen waarmee straks dode
hartcellen, veroorzaakt door een
hartinfarct, kunnen worden vervangen.
Het gebruik van embryo’s
i s echter controversieel en
roept ethische dilemma’s op.
De ethicus H. Jochemsen zegt
dat men het menselijk embryo
niet zomaar voor onderzoek kan gebruiken. De persoon is hier reeds in aanwezig en wel in de
meest kwetsbare vorm. Daarom verdient het embryo respect en moet worden beschermd.
Hoe kan daar naar worden gekeken vanuit de lilaca?
Het begint er mee, dat mensen niet weten wat ze doen,
want ze weten niet hoe lichamen worden opgebouwd. Ze
kennen alleen de fenomenen en niet de oorsprong van de
materie. En als iemand niet weet hoe dingen in de kern
ontstaan, kun je ook niet gaan manipuleren. Niet met embryo’s, niet met stamcellen, met niets. De wetenschappers
zouden zich eerst eens moeten verdiepen in de werkelijkheid van de dingen. Ze zouden bijvoorbeeld moeten weten
hoe de wereld in elkaar zit, hoe dingen ontstaan vanuit één
bron, die niet de God is van de bijbel, maar een bron die
altijd al heeft bestaan, nu bestaat, en altijd zal bestaan. Een
bron, waaruit alles voortkomt wat er ooit heeft bestaan en
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wat nog in het bestaan zal komen. Zolang dit niet bekend
is, zullen er steeds ‘missers’ zijn in welke wetenschap dan
ook, want er is bijna niemand die de oorsprong kent van
zijn eigen wezen. Mensen weten niet eens wie zij zelf zijn.
Zij zien het oppervlaktelichaam voor zichzelf aan, en geven dat een naam. Maar de naamgeving aan baby’s is altijd
een naamgeving aan een lichaam, niet aan een persoon.
Zolang wetenschappers niet weten hoe het universum in
elkaar zit vanuit de oorsprong, kunnen zij niet weten waar
ze mee bezig zijn. Dus doen ze maar lukraak allerlei dingen, waarvan ze zelf niet weten wat de uitkomst is. Het is
een dobbelspelletje waar ze mee bezig zijn wat heel weinig
met perfectie te maken heeft.
In de lilaca is perfectie de perfecte materie die de realiteit
van perfectie op alle niveau’s heeft gerealiseerd: op absoluut niveau, op een waarheidsniveau en op een relatief niveau.
In de uitzending is nog steeds niets van perfectie te merken, ook niet op het menselijke vlak. Het is eigenlijk allemaal behelpen.
Nieuwe methoden
Terwijl deze discussie over het gebruik van embryo’s volop
gaande was zorgde een Japanner voor een grote doorbraak
in het embryonaal stamcelonderzoek door het uitvinden
van de zogenaamde iPS-methode. Gewone normale cellen,
bijvoorbeeld huidcellen worden geherprogrammeerd zodat zij gaan lijken op embryonale stamcellen, die elk type
weefsel kunnen maken. Met deze methode blijkt men van
huid binnen zes weken een kloppende hartcel te kunnen
maken. De iPS-cellen (geïnduceerde pluripotente stamcellen) blijken net als de embryonale stamcellen alles te
kunnen. Het voordeel hiervan is dat de cellen die men geïmplanteerd krijgt niet meer afkomstig zijn van ‘vreemde’
embryo’s maar lichaamseigen zijn, waardoor er ook minder sprake is van afstotingsverschijnselen. Bovendien kleven geen ethische bezwaren aan deze iPS-cellen en kunnen
zij zonder beperking worden geproduceerd. In het brandwondencentrum in Beverwijk wordt deze stamceltherapie
al toegepast door het kweken van nieuwe huidcellen met
delen van de eigen huid van de patiënt.
Hoewel het er veelbelovend uitziet, blijken er veel onzekerheden. IPS-cellen die niet onder controle zijn blijken
tot buitengewoon kwaadaardige kankers te kunnen uitgroeien. Er komen vragen naar boven waarop men de antwoorden niet heeft.
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Zullen de lichaamseigen cellen zich op den duur hetzelfde
gaan gedragen als de embryonale stamcellen? Wat zijn de
consequenties op de langere termijn? Hoe kunnen risico’s
worden uitgesloten?
Het debat hierover is volop gaande en heeft in ieder geval
al één ding opgeleverd namelijk, dat het gebruik van embryo’s bij experimenten, op grote schaal afneemt. Dit gebeurt dus niet vanuit een inzicht dat dit niet de juiste weg
is in het wetenschappelijk onderzoek, maar vanuit uitwendige factoren. Namelijk dat er gewoon andere methoden
zijn. De ethische vraag is hiermee helemaal niet opgelost,
maar er wordt niet meer over gesproken, omdat het niet
meer actueel is.
Zo is iedereen dan weer tevreden. Maar wat wordt er nu
eigenlijk bereikt met dit alles, en wat betekent het voor
mensen zelf?

steen

Het houdt mensen af van zelfonderzoek en vragen over
wat hem of haar overkomt. Als iemand zich brandt is dat
niet voor niets. Hij zou zich de vraag kunnen stellen wat
de reden is dat hem dat juist overkomt. Door al deze methoden hoeft niemand te gaan bekijken wat hem overkomt. Het is al genezen voordat een mens aan de gedachte
toekomt om dit eens te gaan bekijken.
Maar de wetenschap is optimistisch, geld hebben zij genoeg, want iedereen wil deze soort onderzoeken. En ach,
dat het blijkt dat er kwaadaardige kankers uit deze onderzoeken voortkomen is geen punt, dan proberen we toch
weer wat anders? Geld genoeg.
Hieruit blijkt de volkomen waanzin die achter deze onderzoeken ligt. Zonder te weten hoe de hele evolutie van
de wereld in elkaar zit, is men aan het knoeien met allerlei
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zaken. Op alle fronten kan er een verschrikkelijk onheil
uit voortkomen. Want ook in de kernfysica worden proeven gedaan die rampen kunnen veroorzaken als het uit de
hand loopt. En dat kan, net zoals in de medische wetenschap, want ook daar weet men niet hoe het universum in
elkaar zit, en ook niet hoe de mens zelf ontstaat in de oorsprong. Ook hier is nog steeds niets te ontdekken van een
perfecte mens. Eerder van wetenschappers die maar een
beetje in het wilde weg experimenteren en aanrommelen.
Op weg naar een hoger niveau van leven
Het tweede gedeelte van de documentaire spitst zich vooral toe op de nieuwe technologieën die als doel hebben het
menszijn te verbeteren.
Mevrouw professor Inez de Beaufort die deze documentaire inleidt zegt: „De mens is weliswaar geen product, geen
machine maar dat wil niet zeggen dat je er niet aan kunt
sleutelen, dat je de mens niet zou kunnen verbeteren of
veranderen.” Dat is een uitspraak die te denken kan geven. Mensen zijn dus niet tevreden over hoe ze zijn. Ze
denken dat met allerlei ingrepen te kunnen veranderen.
Maar daarmee is de mens zelf nog niet veranderd. En bij
ieder mens zal weer van alles moeten gebeuren om hem
te maken zoals hij wil zijn. Schoonheidsoperaties hebben
hier ook al mee te maken, en het ombouwen van mannen tot vrouwen en vice versa. Het is in feite een nogal
kortzichtige uitspraak, die iets vertelt over het kleine en
enge standpunt dat wetenschappers innemen als het om
hun uitvindingen gaat. Het is eigenlijk een uitspraak over
onvermogen. Sleutelen aan mensen wil trouwens ook niet
zeggen, dat ze er perfect van worden. Dat valt namelijk
nog maar te bezien.
Het is duidelijk dat wetenschappers ook niet gestoord
willen worden in die kortzichtigheid en bekrompenheid,
want niemand mag iets zeggen over de onderzoeken die zij
doen. Want stel dat dit wordt aangevochten, dan is er geen
eer meer aan te behalen.
En zo groeit het bolwerk van waanzin die de wetenschap
is iedere dag verder.
Zonder te kijken naar de gang van de evolutie, die toch
heel duidelijk aangeeft, dat de mens nog een onaf product is. Dat hij wel kan evolueren naar een hoger plan.
Niet door ingrepen en operaties, maar gewoon, door zijn
lichaamsmaterie anders te structuren, te vervolmaken naar
een hoger plan. Want een mens is nog maar net het dierzijn ontstegen. Geen wonder dat er aan zijn materie nog
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van alles mankeert. Hij is voorbestemd om nog grotere
hoogten te bereiken, uit de mens moet nog een nieuwe levensvorm ontstaan.
Dit zal echter nooit gebeuren als wetenschappers en mensen bezig blijven op een oude, lastige en heel moeilijke
wijze mensen te verbeteren. Dat blokkeert alleen het evolutieproces.
Niet dat dit erg is, de evolutie gaat toch wel verder. Maar
de mensheid blokkeert dit proces een tijdje.

varen

verlamming en difterie werden door vaccinaties succesvol
bestreden.
Een nieuwe stap tot verbetering van het menselijk ras werd
gezet toen het mogelijk bleek dat erfelijke ziekten niet altijd hoeven te worden doorgegeven.
Echtparen kunnen zich tijdens de zwangerschap laten onderzoeken en als een ziekte wordt gevonden breekt men
alsnog gewoon de zwangerschap af. Dat wordt gewoon genoemd, een zwangerschap afbreken. Alles wordt gewoon.
Ook mensen doden via euthanasie is een gemeengoed geworden. En als je oud bent en je hebt een ernstige ziekte,
ach, even wat morfine, en het bed is weer vrij. Zo is het
ook met zwangerschap. Die breken we toch gewoon even
af, als hij niet deugt? Wat doet een arts dan? Weet hij dat?
Weet hij wat de dood is? Neen, dat weet hij niet. En zolang iemand niet weet wat de dood is, kan hij niet doden.
Alleen iemand die de dood, de doder en het gedode is, kan
daarin iets doen. Zolang dat niet zo is, kan een mens in
feite niet doden. Ook al gebeurt dit wel.
Een andere mogelijkheid is om de bevruchting zich in het
laboratorium te laten voltrekken, waarbij verschillende
embryo’s ontstaan. Hierdoor kan selectie plaatsvinden en
kiest men alleen het embryo dat een bepaalde aandoening
niet heeft.
Embryoselectie dus om erfelijke ziekten uit te bannen en
zo het menselijke ras te verbeteren. Dat is wel iets waar de
wetenschap trots op is. Maar ook hier geldt weer: wie niet
weet hoe leven ontstaat en vanuit welke bron het komt,
kan geen embryo’s uitzoeken en hen ook niet manipuleren. Want hij weet niet wat hij doet en waar hij mee bezig
is. Niet zo heel erg perfect dus.

Wetenschap, een gesloten circuit
Dat sleutelen aan de mens heeft er altijd al in gezeten. En
het heeft nog steeds niet tot de gewenste perfectie geleid,
want er wordt nog steeds gesleuteld.
Aan het einde van de zestiende eeuw was men er vooral op
uit om kennis te krijgen over het menselijke lichaam. Men
gebruikte lichamen van terdoodveroordeelden om deze
te ontleden. Men leerde het functioneren van de organen
kennen. Dat resulteerde in de twintigste eeuw in de constructie van allerlei apparaten, zoals de longmachine en de
nierdialyse-apparaten, die de functie van organen kunnen
overnemen.
De volgende stap die werd gezet waren de uitvindingen die
gedaan werden om ziektes te voorkomen. Pokken, kinder28

Maar wat gebeurt er met de niet goedgekeurde embryo’s?
Deze worden gebruikt voor verder onderzoek zegt professor Geraedts. Een ander zegt dat ze worden weggegooid.
Ook hier weer de vraag of men zo met menselijke embryo’s
om kan gaan? Wat doet men precies als men mensen selecteert om de soort te verbeteren? Dat is toch waar de jodenvervolgingen uit zijn voortgevloeid? Maar daar mag niemand het over hebben, het wetenschappelijk onderzoek
moet doorgang vinden, er mag geen smet op kleven.
Toch zijn dit ethische vragen waar altijd strijd over is, de
een vindt dat het wel kan, de ander vindt van niet. Het
mentaal van de mens heeft zo zijn eigen ideeën, het kent de
werkelijkheid niet, omdat het denkt in wanen. Bovendien
weet men in de ethiek ook niet hoe het universum in el-
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kaar zit, dus het is allemaal natte vingerwerk. Mensen komen daar nooit uit. Ze zullen altijd tegenstrijdige dingen
vinden.
En het doen van ontdekkingen kan alleen binnen de eigen kring. Buitenstaanders mogen daar niets van zeggen.
En wie er iets over zegt wat niet als positief wordt ervaren, wordt meteen uitgebannen en afgemaakt. Zoals het
met Gie van den Berghe gebeurde, toen hij verbetering
van het menselijk ras zoals dat nu gebeurt, vergeleek met
de praktijken in de Tweede Wereldoorlog. Dat was streng
verboden om dat te doen,
worm
hij werd meteen uitgeschakeld, monddood gemaakt.
Dat getuigt nu ook
niet van een overgrote perfectie van de wetenschappers
en mensen die hiermee te
maken hadden.
Het DNA-molecuul
Toen het DNA, waar al onze genetische eigenschappen in
zitten opgesloten, werd ontdekt, was dat een revolutie.
Er kwamen technieken om het DNA te kunnen lezen.
Men werd daar steeds handiger in. Heden ten dage kunnen in een paar uur alle genen van een bepaald persoon
bekend zijn. Je geeft een haar af en je genen zijn bekend. Je
kunt een gen te weinig of teveel hebben, waardoor je ziek
kunt worden. Wat is er op tegen om ontbrekende genen
toe te voegen of het teveel weg te halen, zo word je de manager van je eigen gezondheid, zei men. Maar nog steeds
geldt: wie niet weet hoe lichaamsmaterie ontstaat, vanuit
de bron van Zijn, kan niet manipuleren. Hij zal eerst bij
zichzelf te rade moeten gaan om te weten te komen hoe
het universum van materie waarin wij leven, er uit ziet. En
vooral hoe dat universum zich gedraagt in een evolutie van
materie, die op een steeds hoger plan komt te staan, naarmate de persoon steeds meer van zichzelf gaat ontplooien.
Het lezen van iemands DNA kan worden gebruikt voor
geneeskundige diagnostiek maar het levert ook mogelijkheden om mensen voor een baan te selecteren op basis van
zijn of haar DNA-profiel. Deze persoon heeft dat genetisch profiel dus past hij in die baan.
En wat is er op tegen mensen mooier of intelligenter te
maken. Een embryo modificeren zodat hij voldoet aan de
verwachtingen. Als er toch een kindje komt, wie wil dan
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geen designerbaby hebben? Maar wat gebeurt er als er toch
net niet dat kind uitkomt wat je hebt besteld? Of als de
baan toch niet zo goed bevalt? Wat gaat de wetenschap
dan ondernemen?
Kun je een schadeclaim indienen? Kun je een nieuw kind
bestellen? Of een nieuw genpatroon, zodat je wel past in
je baan?
Hoe gaat dat georganiseerd worden? Kun je er ook een verzekering voor nemen? Of zit dit alles in het ziektekostenpakket van de overheid ingebed?
Wat betekenen die ingrepen in het DNA van mensen.
Wat zijn de gevolgen? Welke ethisch onwenselijke situaties
kunnen ontstaan, want de wetenschappers maken nogal
eens miskleunen. Neem bijvoorbeeld al die wanstaltige
borsten die mislukt zijn bij mensen die mooie borsten wilden. Hoe zit het dat een mens niet tevreden is met hoe
hij is? Waarom moet het altijd anders en beter? Natuurlijk
grotendeels omdat het allemaal betaald wordt. Want als
iemand dit zelf allemaal zou moeten betalen, zouden de
zaken er wel anders uitzien.

rajasaurus

Echter, er wordt geen onderzoek gedaan naar de mensen
die steeds willen dat er operatief wordt ingegrepen, maar
ook niet naar de sensatiebeluste wetenschappers, die al
het geld voor dit soort onderzoeken gewoon gebruiken als
goedbetaalde hobby. Het heeft niets meer te maken met
verbeteren van de soort. Het heeft alleen maar te maken
met een enorm niet-bestaan, met niet kunnen leven, met
een enorm onvermogen van mensen.
De mensheid en ook de wetenschappers zijn nog steeds
niet perfect. Eerder heel hulpeloos met al hun operaties
om perfecter te worden.
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Goedbetaalde hobby’s
Het verbeteren van mensen kan ook gebeuren door het
perfectioneren van functies of het ontwikkelen van vermogens. Nieuwe technieken die het lichaam binnendringen en functies verbeteren. Men kan magneetjes laten aanbrengen onder de vingertoppen waarmee infrarood kan
worden gesignaleerd. In de hersenen kunnen chips worden geïmplanteerd om het geheugen te
verbeteren.
Australopithecus afarensis (Lucy)

De ethicus tekent direct bezwaar aan.
Wat gebeurt er met een mens als hij opeens niet meer kan
vergeten, wordt hij daar niet ongelukkig van?
Daarbij gaat het vooral om wat wetenschappers de ‘geest’
noemen. Zij denken in hun waanbeelden dat hersenen de
geest zijn.
Er worden dan ook de meest zotte uitspraken gedaan, zoals: ‘Het lichaam is er alleen om de hersenen te vervoeren’.
Of: ‘de geest kan worden beïnvloed door een staafje in de
hersenen te zetten, dan wordt de persoon die zo depressief was blij’. Dat blije is dan de geest die blij is. Grotere
onzin kan er niet worden verkondigd over de geest. Toch
30

lijkt het erop dat mensen dit alles voor zoete koek slikken,
omdat ze zelf ook niet beter weten.
Het is heel interessant te zien, dat mensen klakkeloos alles geloven wat de wetenschap hen opdist. Afgezien dan
misschien van enkele vakgenoten. Maar ook zij weten
niet hoe het universum functioneert en waarom het blijft
functioneren. Zo weten zij ook meestal niet, waarom lichamen die altijd hebben gefunctioneerd, opeens defecten
gaan vertonen. Daar bekommeren zij zich niet om, want
zij gaan op zoek om de defecten te verhelpen. Dat lukt niet
altijd, maar wel vaak. En zo gaan ze nooit op zoek naar de
oorzaken van het defect. Het blijft bij symptoombestrijding, net zoals dat hier gebeurt met het DNA-molecuul.
Dat is allemaal symptoombestrijding. Er wordt niet naar
gekeken hoe de menselijke lichaamsmaterie op een hoger
peil kan worden gebracht, hoe de atoomstructuren zodanig kunnen worden veranderd, dat de mens niet meer zo’n
halfzacht en krakkemikkig lichaam heeft. Dat gaat te ver
voor de wetenschappers, daar komen ze helemaal niet op,
om dat eens te gaan bekijken. Vandaar hun enorme beperktheid en kleinheid. Ze leven in hun eigen denkgevangenisje en daar komen ze maar niet uit. Ze willen het niet
eens. Want die ontdekkingen van hen worden goed gesubsidieerd. Het is wetenschappelijk onderzoek. Nu, dat is het
niet. Het is gewoon gokken. En ook dat kan niet perfect
worden genoemd.
Gevaarlijke wanen
Electroden kunnen elektrische stroompjes op gang brengen, waardoor bepaalde hoedanigheden in de hersenen
worden gestimuleerd of juist afgezwakt. Bij de behandeling van depressies en dwanghandelingen wijzigt men enkele biologische aspecten in de hersenen waardoor verbetering optreedt. Ook zijn er hersenimplantaten om de ziekte
van Parkinson te bestrijden.
Professor Kevin Warwick vindt mensen zeer beperkt in
hun mogelijkheden. Hij wil daar wat aan doen door zichzelf te bestuderen en allerlei testen met elektronica op zichzelf te proberen. Zo bracht hij een implantaat aan in zijn
eigen lichaam waardoor deuren zich openden en lichten
aangingen als hij er aan kwam. Hij ontdekte dat het implantaat een deel werd van hemzelf.
Toen het werd verwijderd voelde hij zich ongelukkig. Dit
is nu een van die wanen die professoren hebben en waarvan ze net doen alsof het iets heel bijzonders is. Want professor Warwick kwam nu niet als een gezond denkend
mens over, hij is eerder een waanzinnige robot. Hij is ge-
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woon een bijna gevaarlijk wetenschapper te noemen, die
goed in de gaten moet worden gehouden. Van hem komt
de uitspraak: „Het lichaam is er alleen om de hersenen te
vervoeren.” Doller kun je het al niet verzinnen. Als een robot met dit soort dingen bezig is, is dat niet perfect. Want
een waanzinnige robot kan
niet perfect worden
genoemd, met de
beste wil van de
wereld niet.
Het gebruik
van chemische middelen om mentale
prestaties te beïnvloeden is al langer bekend.
In Amerika is het gebruik van
Ritalin onder studenten tot
grote hoogte gestegen. Met Ritalin
krijg je een betere concentratie en kun je meer presteren
en waarom zou je dat niet proberen?
Ook in Nederland gebruikt 8% van de Nederlandse studenten Ritalin. Het risico is dat het verslavend werkt omdat het in feite een medicijn is.
Via internet kun je er overigens gemakkelijk aankomen.
Dat men ook zonder chemische middelen maar bijvoorbeeld door discipline meer controle over eigen functioneren kan krijgen is minder in trek.
Prof. Inez de Beaufort vindt dat ze in Nederland erg streng
zijn. „Geen pilletje te veel, met deze houding worden ongekende mogelijkheden weggesmeten en dat is jammer,”
zegt ze. Maar het was al duidelijk, dat deze professor ook
niet een van de slimsten is.
Kortom, de wereld van de wetenschap en vooral die van
dit soort onderzoeken naar verbetering van het menselijk
ras, geeft er blijk van niet zo heel veel van menselijke lichamen af te weten. Want wie niet weet waar hij vandaan
komt, waarvoor hij leeft, en waar hij naar toegaat, weet
eigenlijk niets. Daar is nog
steeds niets perfects
in te vinden.
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Een klein wereldje
Na het zien van deze documentaires overviel mij als kijker een lichtelijk gevoel van onbehagen. Wie zijn deze ‘goden’ in hun witte laboratoriumjassen, die zich zelf in staat
achten te kunnen wat de natuur kan, mits ze het geduld,
de tijd en het geld ervoor hebben? Geld is er voldoende,
dat stroomt toe in de potten voor wetenschappelijk onderzoek. Tijd is er ook, want de hobby wordt het beroep
dat goed wordt betaald. Geduld hebben ze ook, want als
er iets komt wat hout snijdt, zijn ze beroemd, en dat levert
nog meer geld op. Ook voor onderzoek. Dus weer meer
geduld, tijd en geld. Beroemde witte jassen, allesweters die
nietsweters zijn.
Het menselijk lichaam is hun terrein van onderzoek, de
denkende rede hun instrument. Zij beheersen alles, zij zijn
God. Het denken is hun God.
Sommige wetenschappers die aan het woord komen geven
ruiterlijk toe dat ze niet altijd precies weten waar ze mee
bezig zijn en dat zij ook niet altijd de consequenties van
hun doen en laten kunnen overzien. Toch gaan zij er mee
door. Zij willen de wetenschap niet verder brengen, anders
zouden zij wel openstaan voor nieuwe en totaal andere inzichten. Dat is echter niet zo. Zij doen het alleen voor eigen roem en eer, dat blijkt daar wel uit. Want als een ander
met iets nieuws komt wat een doorbraak is, dan vissen zij
zelf achter het net. Vandaar dat zij alles weren wat buiten
hun enge blikveld valt.
Ook dat kan niet met de term perfect worden gekwalificeerd.
Wetenschappelijke mogelijkheden
De wetenschappers zouden iets kunnen betekenen in de
hele evolutie van het licht, met aan de ene kant de ontplooiing van de persoon, aan de andere kant het lichaam,
de menselijke materie. Echter, daar zijn ze niet op uit. Zij
zijn alleen geïnvolveerd in hun eigen arrogantie, alwetendheid en waanzin.
Dat is een gemiste kans. Want als ze eens even zichzelf de
mogelijkheid zouden gunnen om verder te kijken dan hun
neus lang is, zouden ze meteen zien dat er heel wat meer
is te ontdekken dan waar zij in al hun kleinheid mee bezig zijn.
Hun werk is heel benauwd, duurt lang, kost veel geld en
heel, heel veel tijd. Het geeft relatief weinig resultaat in
aanmerking genomen de inspanning die het kost.
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Conclusie
Als wetenschappers wat meer open zouden kunnen zijn konden ze op een
veel leukere manier onderzoek doen. Onderzoek waar ze zelf bij betrokken
zouden zijn, waarin ze zelf verder zouden kunnen komen zowel persoonlijk als lichamelijk, ze zouden de oorsprong van de dingen kunnen kennen.
Ook zouden ze kunnen ontdekken hoe het universum in elkaar steekt, hoe
de werelden zijn opgebouwd. En uiteindelijk zouden ze kunnen ontdekken dat deze mens, zoals hij nu bestaat niet het eindpunt is van de evolutie
van licht.
Ze zouden ontdekken dat een mens door kan ontwikkelen naar een hoger
stadium in het evolutieve gebeuren dat al miljarden jaren gaande is. Ook
zouden ze kunnen zien dat de mens een onontwikkeld wezen is, dierlijk
nog, en dat hij eerst een mens moet worden. Pas dan kan hij overgaan naar
een ander stadium, waarin hij verdere vermogens en mogelijkheden te over
heeft om mee te experimenteren.
Dit onderzoek kost eigenlijk niets in vergelijking met het onderzoek dat nu
gaande is. Het kost ook veel minder tijd. Het vergt wel wat geduld, want
een wetenschapper zal helemaal aan het begin moeten beginnen. Hij zal
moeten inzien, dat hij nog niets weet van de dingen die spelen in de evolutie van de materie, die een evolutie van licht is.
Pas dan zal hij toekomen aan het gewenste resultaat: een wezen dat boven
het menszijn uitstijgt, en uitgerust is met vermogens en kwaliteiten die tot
nog toe onbekend zijn op aarde.
Dat is een resultaat wat er mag zijn, want hij doet zelf mee in het proces, en
op het moment dat hij zijn niet vermoede vermogens bezit en zijn ontdekkingen heeft gedaan, is hij zelf boven het menszijn uitgestegen.
Dat is iets, waar hij erg blij om kan zijn. Daar hoeft hij geen hersenimplantaat voor te hebben dat de blijheid verzorgt.
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Immanuel Kant
en het denken van de mens
Tekst: A. van Oudheusden

Inleiding
Een artikel schrijven over een filosoof, wie van de vele wijsgeren kies ik
dan? Ik kwam terecht bij de filosoof
Kant omdat deze naam al eens was
gevallen en omdat het mij een interessante persoon leek om nader te
bestuderen. Bij de voorbereidende
studie over deze man ontdekte ik dat
zowel de persoon als de tijd waarin
hij leefde in filosofisch opzicht interessant is. Kant blijkt in de geschiedenis van de filosofie een vrij voorname
plaats te hebben gekregen. Hij leefde
in de 18e eeuw, de eeuw van de Verlichting. Hij sloot aan bij bekende filosofen die voor hem leefden, die hij
bestudeerde en van wie hij bij sommigen aspecten overnam, terwijl hij
zelf op het gebied van de filosofie
het nodige heeft bijgedragen. Vervolgens zijn er na hem veel filosofen geweest die hem hebben becommentarieerd of aangehaald tot in de 21e
eeuw toe. Kant zelf heeft een enorm
oeuvre op zijn naam, te veel om op
te noemen. Ik vermeld in de loop van
dit artikel alleen de werken die zich
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daarvoor lenen. Hij hield zich in de
aanvang vooral bezig met de natuurkunde in de brede zin van het woord.
Het werd mij al gauw duidelijk dat ik
mij in mijn voorbereidende studie
niet kon beperken tot de filosoof
Kant in engere zin. De plaats die hij
inneemt in de geschiedenis gaf mij
aanleiding een bredere benadering
te volgen hetgeen ik overigens met
veel genoegen deed omdat het mij
boeide. Uiteraard heeft het ook consequenties voor de inhoud van dit artikel. Voor een goed begrip van wat
hij heeft betekend is het nodig een
beeld te geven van de tijd waarin hij
leefde en van bepaalde personen die
vóór hem, in dezelfde tijd of na hem
invloed hebben gehad op hemzelf of
het beeld dat over hem is gevormd.
Om tot het daadwerkelijke schrijven
van het artikel te komen had ik behoefte uit de vele stof die ik las een
rode draad voor het verhaal te vinden. Dat is geworden ‘het denken
van de mens’.
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Gedenksteen bij de
Russische Universiteit van Kaliningrad
(het voormalige Pruisische Koningsbergen)

Zwei Dinge erfüllen das Gemüt
Mit immer neuer und zunehmender
Bewunderung und Ehrfurcht,
je öfter und anhaltender sich dat
Nachdenken damit beschäftigt: Der
bestirnte Himmel über mir und das
moralische Gesetz in mir.

Kants korte levensgeschiedenis
Immanuel Kant werd als zoon van een armlastige zadelmaker geboren op 22 april 1724 in Koningsbergen in het
vroegere Pruisen. De stad heet nu Kaliningrad en ligt op
Russisch gebied tussen Litouwen en Polen aan de Oostzee.
Van huis uit kwam hij in aanraking met een piëtistische
beleving van de godsdienst, dat wil zeggen protestants op
een zeer vrome wijze. Kant kreeg zijn eerste ontwikkeling
op het Collegium Fridericianum, een soort gymnasium, in
Koningsbergen dat hij zeven jaar bezocht. Van die periode
zei hij later dat hij er weinig had opgestoken van de vakken die hem het meest interesseerden, natuurwetenschappen en filosofie. Hij ging daarna in 1740 studeren aan de
universiteit van Koningsbergen, aanvankelijk theologie.
Later maakte hij een ommezwaai naar filosofie en wis- en
natuurkunde. Na te zijn afgestudeerd voorzag hij in zijn
inkomen door als huisdocent bij gegoede families les te
geven. In 1755 kreeg hij, nadat hij was gepromoveerd, een
aanstelling als privaatdocent aan de universiteit van zijn
geboortestad. In 1770 werd hij daar benoemd als hoogleraar logica en metafysica. Al met al heeft hij op de universiteit 40 jaar in deze vakken lesgegeven en daarnaast ook
nog in wis- en natuurkunde. Aanbiedingen van leerstoelen
van universiteiten elders in binnen- en buitenland die hij
ontving, heeft hij altijd afgeslagen. Hij is zelfs nooit buiten
Koningsbergen of naaste omgeving geweest. Ondanks dat
kon hij tijdens zijn colleges boeiend over andere landen
vertellen. Hij stond bekend om een zeer ordelijke levensstijl. Hij had een vaste dagindeling waarop zijn omgeving
de klok gelijk kon zetten. Hij maakte daarbij elke dag op
dezelfde tijd dezelfde wandeling. Hoewel hij heel vaak zijn
middagmaaltijd gebruikte met geleerde gasten bleef hij
persoonlijk zijn hele leven alleenstaand. Hij volgde deze
levensstijl ondermeer in verband met een zwak gestel en
bereikte op deze wijze een voor die tijd vrij hoge leeftijd.
Hij overleed in zijn geboorteplaats op bijna tachtigjarige
leeftijd op 12 februari 1804.
Het denken van de mens
Twee onderwerpen waarmee veel filosofen zich in de afgelopen eeuwen hebben beziggehouden zijn de natuur in
het algemeen en het denken van de mens. Ook bij Kant
is dit het geval, hij was dus lang niet de eerste. Zo gold dit
bijvoorbeeld ook voor Spinoza (1632 - 1677), waarover
eerder in de Gouden Visie (jaargang 2 nr. 1) is geschreven.
Deze onderscheidde de geschapen natuur en de scheppende natuur en noemde deze samen God, zoals we kunnen
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lezen in zijn Ethica. In dit hoofdwerk van hem schreef hij
ook over het denken van de mens waarover hij bovendien
een apart werk schreef getiteld: ‘Verhandeling over de verbetering van het verstand’. Trouwens ook de voorganger
van Spinoza, Descartes (1596 - 1650) die zich ook met
beide thema’s bezighield, werd beroemd door zijn uitdrukking ‘cogito ergo sum’, ik denk dus ik ben. Wat bij de genoemde filosofen een rol speelde was dat ze via het denken
en door verbetering daarvan de geheimen van de natuurkunde en het bovennatuurlijke wilden verklaren. Zo zag ik
een lijn ontstaan van visies die filosofen achtereenvolgens
hebben ontwikkeld over het denken van de mens en koos
ik dit als de lijn voor dit artikel.
De achttiende eeuw
In de achttiende eeuw, de tijd waarin Kant leefde, was
Frederik de Grote (1712 - 1786) aan het bewind in
Pruisen. Deze vorst was zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de wetenschap in het algemeen en in de filosofie in het bijzonder. Hij trok wetenschappers aan om bij
hem aan het hof te komen werken. Hij is de geschiedenis
ingegaan als een verlicht despoot. Hij noemde zichzelf ‘De
eerste dienaar van de staat’. Filosofen konden zich in het
klimaat onder zijn bewind vrij uiten zonder risico en werden zelfs aangemoedigd dat te doen. Kant heeft natuurlijk
van deze situatie geprofiteerd. Een ontwikkeling die invloed had op de hele ‘beschaafde’ wereld in die tijd speelde zich af op het terrein van de natuurkunde. De Engelse
natuurkundige Isaäc Newton (1643 - 1727) deed, voortbordurend op de theoriën van de Italiaan Galileo Galileï
(1564 - 1642), nieuwe ontdekkingen inzake de positie van
de aarde en de hemellichamen en ook op het gebied van
de wiskunde met name de integraal- en differentiaalberekening die hij weer toepaste op de samenhang van de hemellichamen. Niet verwonderlijk is dus dat Kant bij zijn
studie van deze materie vooral ook het oog op Newton
had gericht. Hij schreef over de hemellichamen, hun beweging, hun aantrekkingskracht ten opzichte van elkaar,
de zwaartekracht en de middelpuntvliedende kracht. Hij
ging er overigens van uit dat de andere planeten van ons
zonnestelsel bewoond waren. Hij schreef over zijn studies
werken met titels als: ‘Algemene historie en theorie betreffende de Hemelen’ (1755). Een onderwerp dat hem in dit
verband ook bezig hield was de aardbeving in Lissabon van
1 november 1755. Ook daar schreef Kant een boek over.
Hij schreef ook over de materie waarbij één van zijn stellingen in het oog springt: ‘materie = energie’. Een bena-
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dering die ook in de moderne wetenschap weer wordt gevolgd. Een opvallende opmerking die hij deed was ook dat
de ruimte vol is met heel kleine deeltjes. Een laatste terrein
waarop Kant zijn natuurkundige studies richtte waren de
menselijke rassen, wel opvallend voor een geleerde die zelfs
zijn geboorteomgeving nooit heeft verlaten. Hij ging er
daarbij van uit dat rassen te maken hebben met verschillende ontwikkelingsstadia van de mens, afhankelijk van
het deel van de wereld waar zij wonen.
In feite blijkt hier, dat wetenschappers vrijwel altijd uitgaan van veronderstellingen en daar theorieën op bouwen.
Dat was in de tijd van Kant zo en dat is nog steeds het geval. Wat dat betreft geeft Kant wel iets aan over het denken
van de mens. Dat is nog niet zo heel veel veranderd, ook al
zijn de inzichten wel anders geworden.
Rationalisme
In zijn aanvankelijke filosofische opvattingen volgde Kant
het gedachtegoed van de geleerde Gottfried Leibniz (1646
- 1716). Deze flamboyante man was niet alleen wijsgeer
maar bewoog zich op vele wetenschappelijke terreinen van
die tijd. Qua filosofie zat hij op de lijn van Descartes en
Spinoza. Met de laatste heeft hij ruimschoots contact gehad. Hij wordt wel eens beschouwd als één van de intelligentste mensen die ooit heeft geleefd en was in zijn tijd
een zeer geëerd man. Zijn grote kennis en wijsheid heeft
niet geleid tot een samenvattend werk. Ze blijken vooral
uit correspondenties. Zijn denkbeelden hebben een langer
leven gekregen doordat ze zijn uitgewerkt door de filosoof
en schrijver Christiaan Wolff (1679 - 1754) die het werk
van Leibniz systematiseerde en in boeken uitgaf. Daar
Leibniz in zijn uitlatingen steeds blijk gaf de rede hoog
te plaatsen past hij in de stroming van de rationalisten en
wordt hij met Descartes en Spinoza als de voorloper van de
Verlichting beschouwd.
Door de tussenkomst van Wolff heeft Kant al tijdens zijn
studie op de universiteit met de toen heersende wijsgerige
opvattingen van Leibniz en Wolff kennis gemaakt en heeft
hij hierop voortgeborduurd. Door zijn vertrouwen in de
rede dat hem als richtlijn diende kunnen we stellen dat
hij in die periode een dogmatisch rationalisme aanhing.
Hij heeft wel blijk gegeven te zijn aangeraakt door de boeken van de Franse schrijver Jean-Jacques Rousseau (1712
- 1778). Vooral diens boek ‘Emile’ maakte grote indruk
op hem. Bij zijn verdere studies maakte hij kennis met de
wijsbegeerte van de Engelsman John Locke (1632 - 1704),
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de filosoof van het empirisme en van David Hume (1711
- 1776), een Engelse filosoof die op eigen wijze op de visies van Locke voortging. Deze Engelse wijsgeren worden
beschouwd als grondleggers van de Verlichting. Zij stelden
niet de rede bovenaan, maar hadden meer vertrouwen in
ervaring. Hun stelling is: ‘Er is niets in het verstand dat
niet eerst in de zinnen is’. Met zinnen wordt hier bedoeld
zintuigen. Waar rationalisten aannamen dat alle kennis uit
de rede, het verstand, voortkomt gingen de empiristen ervan uit dat kennis werd opgedaan via de zintuigen. Onder
invloed van het empirisme, met name overgebracht door
Hume, begon tussen 1760 en 1770 bij Kant een ommekeer te ontstaan. Zoals hij het zelf uitdrukte: ‘Hume heeft
mij uit mijn dogmatische sluimer gewekt’. Nu was Hume
een atheïst en Kant was dat zeker niet. Hij was dat van huis
uit al niet, maar ook blijkt het uit hetgeen hij in diverse
werken heeft geschreven. Dat hij echter aan zijn opvattingen over de metafysica ging twijfelen kwam ook door
een discussie met de Zweedse natuurkundige en theosoof
Emmanuel van Swedenborg (1688 - 1772). Deze geleerde
belandde omstreeks 1740 in een religieuze crisis en verkondigde later een nieuwe leer met een strenge moraal en
hemelse visioenen. Ook het bestuderen van werken van
deze ‘collega’ heeft Kant beïnvloed en bijgedragen aan
zijn ommezwaai. Hij schreef er in 1766 een boek over:
‘Dromen van een geestesziener verklaard door dromen van
de metafysica’. Hij noemt vervolgens metafysica, de bestudering van het bovenzintuiglijke, zoals hij die in zijn
periode van rationalisme kende, een wetenschap van de
grenzen van het verstand.
Hij wil zich gaan bezighouden met het onderzoeken waar
deze grenzen liggen. Voor hem zijn dat dan de grenzen
tussen aan de ene kant het rationalisme en aan de andere kant het empirisme. Hij meende dat hij daartoe de
structuur en de werking van het menselijke denkapparaat
moest gaan onderzoeken, voorwaar een ambitieus voornemen. Deze ommezwaai bracht Kant in de denksfeer van de
Verlichting. Het was misschien wel op basis van zijn persoonlijke beleving dat Kant over de Verlichting zei: „Dat
is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij
aan zichzelf te wijten heeft.” Kant wordt ook nu nog dikwijls beschouwd als degene met wie de Europese beweging
van de Verlichting haar voltooiing bereikte. Kant beschreef
deze tijd als volgt: ‘We leven niet in een verlichte tijd maar
in een tijd van verlichting’. Het kostte hem ruim tien jaar
van studie en onderzoek. Deze periode in Kants actieve le36

ven wordt de stille tijd genoemd omdat er geen enkel werk
van hem verscheen. Toen hij na die periode voor zijn gevoel zijn studiedoel had bereikt schreef hij in enkele maanden zijn belangrijkste werk, dat verscheen in 1781 en baarde veel opzien. De titel was: ‘Kritiek van de zuivere rede’,
in het Duits: ‘Kritik der reinen Vernunft’. Het is een omvangrijk werk waarvan zes jaar later een tweede aanzienlijk
gewijzigde druk uitkwam. Kant schreef in het voorwoord
daarvan dat het een omwenteling in de filosofie inhield die
vergelijkbaar was met de omwenteling die de natuurkundige Nicolaus Copernicus (1473 - 1543) teweegbracht in
het wereldbeeld. Deze stelde destijds dat niet de aarde het
middelpunt van het heelal was maar de zon en dat de aarde
draaide om de zon en om zijn as.
Of wij vandaag aan het werk van Kant de waardering van
een omwenteling zullen verlenen zal uit het vervolg kunnen blijken. Maar één ding is zeker: Kant probeerde zaken
vanuit een ander perspectief te bekijken vooral door zijn
interesse in de metafysica en het empirisme. Dat was in
feite zijn eigen verlichting. Want daarmee deed Kant een
stap voorwaarts in het denken van de mens.
De nationale ziel
In Kant was heel sterk de ‘nationale ziel’ van Duitsland
aanwezig. Dit is het tot bewustzijn, tot denken willen
komen, zelfs op een sterk agressieve wijze zoals dat in
Duitsland gebleken is in de twintigste eeuw.
Duitsland heeft als geen andere natie een zo groot zelfbewustzijn, een zo omvangrijke methodiek om dingen te
ontdekken. Kant, Hegel, Fichte, Nietsche als grote denkers, Goethe als dichter, componisten als Beethoven,
Wagner onder anderen dragen ook bij aan de ontwikkeling van dit denken en de intelligentie die daaraan is verbonden. Ieder heeft zijn eigen temperament daarin, iedere
ziel op zich levert zijn eigen bijdrage aan de ontwikkeling
van de nationale ziel. En in feite zijn deze twee categorieën, de denkers en de temperamentvolle dichters en musici,
elementen die beiden tot een resultaat kunnen komen van
grootsheid of kleinheid in de ontwikkeling van een land.
Het gaat er altijd om of er een brug kan worden geslagen
tussen het idee, de imaginatie over zaken, en de toepassing
of uitvoering ervan. Tussen de visie en de wil, die alles ten
uitvoer brengt. Want alles wat de mens denkt, kan geen
praktische uitvoering krijgen als er niet de kracht is om zaken ten uitvoer te brengen in het dagelijkse leven.
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Kant had voldoende visie om dingen logisch en redelijk op
een rij te krijgen. Het ontbrak hem echter aan kracht om
de dingen op grote schaal ingang te doen vinden bij mensen uit alle lagen van de bevolking.
Zo was hij iemand, die Duitsland verder bracht door het
samenbrengen van de ratio en de ervaring. De nationale
ziel werd echter slechts met mondjesmaat verrijkt met zijn
filosofie. Toch, hoe het ook zij, hij heeft zijn zeer eigen
bijdrage geleverd aan het welzijn van de nationale ziel die
Duitsland heet.
Kritisch denken
[Kennis á priori en kennis á posteriori]
De nieuwe filosofie die Kant in zijn ‘Kritiek van de zuivere
rede’ zeer uitvoerig beschrijft is moeilijk samen te vatten.
Het is een zeer dik werk, de tweede druk telde 884 bladzijden. Daarom beperken we ons tot het uitlichten van een
aantal aspecten. Allereerst stelt Kant dat kennis zuiver is als
hij á priori is en niet vermengd met ervaring. Hij noemt
dat een fundamentele voorwaarde van ons verstand. Dan
stelt hij dat alle kennis begint met ervaring, daarmee letterlijk bedoelende dat ervaring in de tijd gezien aan kennis voorafgaat. Kennis die uitsluitend ontleend wordt aan
ervaring noemt Kant kennis á posteriori. Omdat deze filosofische zinnen de lezer al gauw zullen doen duizelen volgt
hier een voorbeeld. Stel een kind leert rekenen en het heeft
twee knikkers. Als je daar twee knikkers aan toe voegt dan
leert het kind dat: 2 + 2 = 4. Deze optelling is in eerste instantie iets dat uit de ervaring voortvloeit en daardoor is
het kennis á posteriori. Het is vervolgens een zo duidelijk
gegeven dat het niet steeds opnieuw hoeft worden ervaren
om het te weten. Daarmee is het kennis á priori geworden. Kant stelt hierbij ook dat er zaken zijn die al á priori
aanwezig zijn in ons verstand. Een voorbeeld hiervan is de
moraal. Met ‘zuivere rede’ bedoelt Kant dus een verstand
dat de beginselen van het kennen á priori in zich heeft.
Kant noemde zijn boek ‘kritiek’ omdat het beoogt een kritische beoordeling te geven van wat ’zuivere reden’ is, en
wat niet, waarbij hij ook probeert de grenzen daartussen te
bepalen. Bij het woord ervaring of ervaren dat hier wordt
gebruikt gaat het om een empirische ervaring, iets blijkt
uit een empirische benadering, zoals dat gebeurde in het
voorbeeld met de twee en de vier knikkers.
Als dit aspect dat Kant stelt in zijn filosofie, vergeleken
wordt met wat er in de lilaca gebeurt, kan gezegd worden
dat lilaca uitgaat van ervaring, en dat er dan pas een theorie uit kan worden gedestilleerd. De lilaca gaat ook niet uit
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van het denken, maar van een ander kennisvermogen, het
vermogen van de persoon of ziel die alles is en kent wat er
in vele jaren van evolutie aan ervaringen is opgedaan.
Waarneming
Voor het vaststellen of iets kennis á priori of á posteriori
is zijn de menselijke waarnemingen van belang. Kant stelt
dat wat wij waarnemen een ervaring is. Er is echter iets dat
onze waarneming ordent, het voorwerp dat we zien roept
in ons brein een bepaald beeld op.

Standbeeld van Immanuel Kant
in zijn geboortplaats Kaliningrad

Kant onderscheidt hierbij twee manieren van ordening:
één van de ruimte en één van de tijd. De ruimtelijke voorstelling noemt Kant á priori. Dat is de vorm waarin de
zintuigen het opnemen en het verstand aanreiken. Kant
beschouwt ook de tijd als een á priori gegeven. De dingen die wij waarnemen zijn niet zelf ruimtelijk of tijdelijk,
maar onze zintuigen vangen hen als het ware in vormen
van ruimte en van tijd. Hier ligt de kern van de omwenteling die Kant meende te hebben doorgemaakt: onze kennis
richt zich niet naar de dingen, maar de dingen richten zich
naar onze kennis. Kennen is dus geen passief beeld krijgen
van de dingen maar een actief vormen van voorstellingen.
Kant geeft hiervan de consequentie aan: ‘Wij kennen de
38

dingen als zodanig (‘das ding an sich’) niet, maar enkel
de verschijningen’. Onze zintuiglijke waarneming en onze
rede beïnvloeden dus beide onze kennis van wat wij hebben waargenomen maar ze schieten in deze gezamenlijkheid tekort in het zien van het juiste beeld. Ze schieten,
zoals Kant het ook zegt, tekort om alle vragen over bijvoorbeeld de natuur te beantwoorden. Hierdoor kan de
mens zichzelf niet kennen en ook niet het universum.
Hier is volgens Kant een lege ruimte, een vacuüm in onze
kennisvorming. Volgens hem wordt deze ingevuld door
God. In zijn onderzoek naar het vormen van kennis kwam
Kant met een opzet van twaalf categorieën. Hij stelde dat
de ongeordende veelheid van indrukken die een mens opdoet met behulp van deze twaalf categorieën geordend in
ons verstand wordt opgenomen. Voorbeelden van deze categorieën zijn causaliteit, kwantiteit, kwaliteit, betrekking.
Deze worden in het brein toegepast als een oordeelsvermogen dat de afstand tussen zintuiglijke waarneming en verstand moet overbruggen. Kant stelt dat de mens met geordend denken een heel eind kan komen en beschrijft hoe
dat kan maar komt dan tot de ontdekking dat er een leemte overblijft. Dit is voor de lilacus een interessant gegeven.
Wanneer we de ontdekkingen van Kant vergelijken met de
wetenschap lilaca zowel voor het denken als het waarnemen dan constateren we dat de wetenschap lilaca ons zegt
dat we met ons mentaal, ons denken, de dingen helemaal
niet kunnen kennen. We kunnen ze niet eens zien zoals ze
in wezen zijn. Ons mentaal vervormt onze waarneming in
iets dat het al kent en plakt dat etiket erop.
Er moet dus een andersoortige waarneming mogelijk zijn
die de dingen wél op de juiste manier waarneemt. Want
wat is de oorzaak dat een mens niet zuiver kan waarnemen
en dat het verstand, het mentaal, ontoereikend is om de
dingen te kennen in wat ze zijn? Die oorzaak is wel aan te
wijzen. Omdat de mens onderdeel is van een omvangrijk
evolutief proces, dat nog niet aan zijn einde is gekomen,
mag verondersteld worden dat een mens nog niet af is.
Hij moet andere instrumenten gebruiken dan zijn beperkte verstand, om te zien wat de leemte is waar Kant over
spreekt, en om te kunnen waarnemen wat de dingen zijn.
De mens kan ook niet zien wie hij zelf ‘an sich’ is. Toch zijn
daar in deze tijd mogelijkheden voor om dat te kunnen
ontdekken. Kant kon dat nog niet, de tijd was toen nog
niet rijp. Echter, de huidige tijd biedt mensen de mogelijkheid om wél te ontdekken wat de dingen in hun kern zijn,
door zich met lilaca te gaan bezig houden.
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Kant en lilaca
Na hetgeen Kant te boek had gesteld inzake de voorwaarden voor de menselijke kennis kwam hij met een nieuw
werk getiteld: ‘Kritiek van de praktische rede’. Hier gaat
het over het zedelijk handelen van de mens. Daarin geeft
hij richtlijnen voor het handelen maar niet concreet. Zo
beschrijft hij twee soorten imperatieven. De eerste is de
voorwaardelijke (hypothetische) imperatief, een voorbeeld
daarvan is: ‘Als ik wil leven, moet ik werken’. De tweede
is de onvoorwaardelijke (categorische) imperatief. Deze
houdt in dat ieder mens zich steeds moet afvragen: wat
ik wil, zou dat ook als algemene wet kunnen gelden? Met
andere woorden, dient de mens zich bij iedere twijfel af te
vragen wat er met de mensheid zou gebeuren als iedereen
volgens mijn stelregel zou handelen. Het blijkt dat het hier
niet zozeer gaat over kennis en rede maar meer om richtlijnen voor ethisch handelen met verstand. Kant stelt dat
hiermee de speelruimte wordt verkregen die de mens de
vrijheid geeft. Daarbij is vrijheid niet dat je je eigen zin
kunt doen.
In de lilaca vraagt de lilacus zich af als hij deze twee categorieën van Kant leest, wat het is, dat de mens altijd met
zedelijke normen bezig zou moeten zijn. In deze wetenschap is bekend, dat de zedelijke normen neergelegd zijn
in de materie van het lichaam, in de borstkas, en dat een
mens wel kan willen dat hij naar zedelijke normen leeft,
maar dat dit niet altijd zal lukken. Ten eerste is de mens
een slaaf van zijn materiële lichaam en moet hij voldoen
aan de wensen daarvan, en het enige wat hij kan doen, is
daar een strenge mentale discipline op leggen. Dan nog is
niet zeker dat iemand niet de fatsoensnormen zal overtreden. Want een moment van zwakte in het mentaal kan de
discipline uitschakelen.
Kant kan niet verwachten dat iedereen zo’n ijzeren discipline heeft als hij. Want daarom kan hij bewonderd worden: om zijn logische denken, zijn ijzeren discipline, zijn
welhaast mathematisch handelen volgens duidelijke regels
en normbesef.
Hij heeft een behoorlijk ontwikkeld mentaal en kan zijn
zaken goed ordenen. Dat is een groot goed en het is geen
wonder dat hij zijn zaken goed op orde had, ook in zijn
privé-leven, zoals blijkt uit zijn dagelijkse gewoonten. Hij
had ook een behoorlijk waarnemingsvermogen zo scherp
als dat van een spion, die ieder ding uit zijn omgeving
moet kunnen plaatsen. Direct, in een luttele seconde.
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Maar Kant heeft zich praktisch niet verplaatst in een mens
die niet zo leeft als hij. Bovendien gaat hij wel uit van een
praktisch gegeven, zoals: ‘Als ik wil leven, moet ik werken’,
maar hij gaat er van uit dat dit een mentale gedachte is die
bij iedereen leeft. Dat is niet zo, deze gedachte komt niet
uit de mentale regionen, hij komt uit de materie van het
menselijk lichaam. De materie, waarvan hij zelf zegt dat
ze gelijk is aan energie, stuurt deze energetische gedachte
uit naar het brein, waar het tot een moeten, een dwang,
wordt. Want wie niet werkt kan niet leven, en ook niet
eten. Het eten is dan weer een dwang van de vitaal fysieke
materie, die wil overleven. Deze stuurt ook zijn vitaal fysiek materiële energie uit naar het denken, waar het tot een
verworven ‘materiële waarheid’ wordt.
Nabeschouwing
Slechts een beperkt aantal aspecten uit de filosofische visies
van Immanuël Kant heb ik uitgekozen omdat zijn werk
zeer veel omvattend is. Toch blijkt uit deze beperkte beschouwing dat hij, hoewel hij sprak van een omwenteling,
toch sterk aan het rationalisme heeft vastgehouden. Hij
heeft een soort samensmelting gevonden tussen de kennis
van de rede en van de ervaring. De rede bleef daarbij toch
de centrale rol spelen en de wijze waarop de afstand tussen
beide wordt overbrugd is een benadering die heel mentaal
aandoet.
De filosofie van Kant heeft tot vandaag toe veel aandacht
gekregen en zijn invloed op de filosofie is groot geweest.
Veel filosofen hebben elementen uit zijn metafysica overgenomen en er op voortgebouwd.
Een voorbeeld daarvan is de vorig jaar oktober overleden
Franse antropoloog en filosoof Claude Lévi-Strauss (1908
- 2009), schrijver van het boek ‘Het wilde denken’ (La
Pensée Sauvage). Hij volgde sterk het gedachtegoed van
Kant en ging er van uit dat de uitrusting van onze geest
bepaalt hoe we de werkelijkheid waarnemen en kennen of
zoals hij het zelf uitdrukte: ‘Onze geest bezit vormen van
verwerking die hij oplegt aan een realiteit die voor altijd
ontoegankelijk is.’ Vanuit de lilaca bezien is dit een zin
die volstrekt onlogisch is. Het doet vermoeden dat LéviStrauss niet wist wat de geest is, namelijk essentiële bewuste substantie. Dat hij niet weet wat de realiteit is, namelijk materie die is, ofwel het zijn dat is, het bestaan.
Hoe deze uitdrukking vanuit dit oogpunt moet worden
bekeken is de vraag. Want de geest verwerkt niets, en de
geest is zelf de realiteit, dus hij zou zichzelf dan iets opleg39
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gen. Zo werkt de geest niet. Vermoed wordt dan ook, dat
Lévi-Strauss met de geest het denken bedoelt en zo wordt
alles wel duidelijker. Want de eigenschap van een filosoof
is dat hij denkt, en het denken ook in het middelpunt stelt
van het universum.
Het denken kan niet alles
Het is opvallend hoe Kant en ook andere filosofen ontdekkingen deden waaruit bleek dat het menselijk verstand, het
mentaal, in gebreke blijft en dat de menselijk waarneming
daardoor wordt vervormd en dus bij voorbaat al zeer onvolkomen is. Zij zoeken dan verbetering door ordeningstechnieken zoals Kant die heeft uitgevonden. Denkers
kunnen niet bevroeden en willen ook niet weten, dat het
mentaal, het menselijk denkvermogen, nog maar beginnend ontwikkeld is. Daarmee zouden zij hun eigen filosofische ideeën ondergraven.
Vanuit de wetenschap lilaca bezien weten we vanuit de
praktijk dat het mentaal kan ordenen, sorteren, tellen en
dat ook nog maar matig. Vanuit de evolutie van de materie bekeken is het mentaal van mensen nog maar net met
het hoofd boven water gekomen. Het is in de lilaca ook
heel duidelijk geworden, dat het niet gemaakt is om te filosoferen. Dan gaat het al gauw zijn grenzen te buiten en
denkt (sic) dat het wel alles kan overzien. Wat dat betreft
had Kant wel een geordend zicht op de dingen waar hij
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vond dat er leemten en gaten zaten op het filosofisch vlak,
die niet gevuld konden worden met het verstand. Dat is
ook de kracht van Kant en zijn rationalistische invalshoek.
Met het mentaal, het verstand kunnen mensen de natuur, de kosmos, zelfs de eigen lichaamsmaterie niet kennen. Het verstand is in feite de barrière die de filosoof verhindert om nieuwe terreinen te betreden en te verkennen.
Zowel in de tijden van Kant is dat zo, maar ook vandaag
de dag.
Met de stelling dat alles bewezen en zichtbaar gemaakt
moet kunnen worden is er een kloof ontstaan tussen het
geestelijk erfgoed en de denkende rede. Dat heeft geleid
tot een afwijking in de rechte lijn die de evolutie volgt. Dit
gebeuren nam een aanvang ongeveer 2500 jaar geleden en
gaat nog steeds door. De filosofie hield en houdt daardoor
de weg naar een meer vrije ruimte gesloten. De stelling
M = E kan daarmee ook geen praktische inhoud krijgen,
evenmin als het weten dat de ruimte vol kleine deeltjes is.
Het zijn logische veronderstellingen die voortvloeien uit
het logische denken dat hoort bij een mentaal maar verder
reikt het niet.
Voor de filosofie in het algemeen zou het een uitkomst zijn
als zij zich meer zou verdiepen in lilaca, die geest en wetenschap weer bij elkaar brengt. Het is met recht een spirituele wetenschap, die de leemten zou kunnen opvullen die er
in vele wetenschappen nog bestaan.
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De sollicitatie
door François Deconinck

Het is alweer lang geleden dat ik het genoegen van een sollicitatieprocedure heb mogen meemaken. Of ik nu de eindstreep haal of
niet, doet er niet zoveel toe. Solliciteren heeft iets verwachtingsvols
in zich, net als bijvoorbeeld zoeken naar een nieuwe woning. Het
leven dat zich normaliter binnen strakke kaders afspeelt, blijkt zich
ook anders te kunnen voltrekken. Er zijn veel meer mogelijkheden
dan ik in de gaten heb.
Dit keer ben ik de slotronde van de procedure beland. Twee kandidaten - onder wie ik - dingen naar de ene vacature. Dadelijk voert de
sollicitatiecommissie het laatste gesprek met mij. In dat gesprek wil
de commissie erachter komen, hoe ik me staande houd in allerlei netelige situaties. Daarom heeft de commissie vier casussen op schrift
gesteld. Ze heeft me een half uur de tijd gegeven om hiervan kennis
te nemen en te bepalen hoe ik in elke situatie zou handelen. Daarna
zal de commissie - die uit vier vrouwen bestaat - hierover een gesprek
met me aangaan.
Een lid van de commissie voert me naar een kamer en overhandigt
me het papier met de praktijksituaties. Ze wenst me succes en vertrekt met een vriendelijke lach op haar gezicht. Wanneer ik het geschrift lees, val ik van de ene verbazing in de andere. Er staan heel
eenvoudige situaties vermeld! Ik heb echt geen half uur bedenktijd
nodig om te weten hoe ik in deze situaties zou handelen. Zelfs vijf
minuten is nog veel te veel.
In het echt krijg ik ook geen bedenktijd als ik tegenover een zaal vol
morrende en rebellerende studenten sta, zoals de eerste casus luidt.
Ik kan dan moeilijk een time-out van een paar minuten nemen, maar
zal meteen moeten handelen. Ik zal boven water proberen te krijgen,
wat er aan de hand is met de studenten. Mocht het draaien om een
ordinaire machtsstrijd, dan ligt de zaak duidelijk. Wie de autoriteit
van de docent niet wil erkennen, kan vertrekken. Desnoods zet ik de
raddraaiers zelf de zaal uit. Daarna geef ik les aan de goedwillende
studenten.
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Van de sollicitatieprocedure snap ik ondertussen niets meer. Waarom
legt de commissie me deze situaties niet tijdens het gesprek voor? Dat
benadert de praktijk toch meer dan de antwoorden die ik nu in alle
rust verzin?
Opeens schiet me te binnen, dat ik hier een vrucht van de lilaca
proef. Wat is die opleiding toch waardevol voor mij! Vanouds ben
ik een trage piekeraar, maar tijdens de studie lilaca heb ik een klein
beetje pit in mijn lijf gekregen. Zo heb ik er meegemaakt, dat het beter is om naar bevind van zaken te handelen dan vooraf te bedenken
hoe ik het beste zou kunnen handelen als een bepaalde situatie zich
voordoet. De situatie in het echt wijkt immers altijd af van de voorstelling die ik me er vooraf van vorm. Zodra ik allerlei verwachtingen
heb, zit ik vast aan een scenario dat niet klopt en kan ik niet meer
inspelen op wat zich feitelijk voordoet.
Met een ontspannen gebaar leg ik het blaadje terzijde. Ik kan niet
anticiperen op de wijze waarop het gesprek dadelijk zal verlopen.
Met hoe minder ideeën ik dat gesprek inga, des te plezieriger zal het
gesprek voor mij verlopen.
Even denk ik eraan om me alvast te melden voor het gesprek, maar
dan realiseer ik me dat de leden van de commissie pas over achtentwintig minuten bijeenkomen. Zo staat dat in hun planning. Ik voeg
me naar hun tijdschema, zoals het een sollicitant past.
Onverwacht heb ik even vakantie. Ik dompel me onder in een zee
van tijd. Wat een weldaad om een sollicitatiegesprek als een uitstapje
te kunnen meemaken! Ik zit echt op de klavers.
O ja, hoe is het afgelopen? De baan heb ik gekregen, maar dat deed
er niet eens meer zoveel toe.

42

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 3, nummer 4, oktober 2010

Kinderen in moeilijkheden
Tekst: C. Kouseband, eindredactie Sunya de la Terra

Inleiding
In mijn werk als gezondheidszorg psycholoog bij een ggzinstelling (geestelijke gezondheidszorg) heb ik dagelijks te
maken met ouders die aangeven dat er ‘iets aan de hand
is’ met hun kind. Ze willen weten wat er is en wat er aan
kan worden gedaan. Het betreft meestentijds kinderen die
thuis of op school opvallend gedrag vertonen. Overmatig
druk of juist stil en teruggetrokken, angstig, somber of sociaal onaangepast. Het gaat in ieder geval altijd om gedrag
dat opvalt en waar ouders, school of het kind zich zorgen
om maken.
Het feit dat ouders bij de ggz terecht komen, geeft aan dat
het hier niet (alleen) om opvoedingsproblemen gaat, maar
dat er een vermoeden is bij ouders, school of (huis)arts dat
het om een probleem bij het kind zelf gaat. Binnen de psychiatrie een stoornis genoemd.

Een stoornis wordt gezien als een afwijking van ‘de gezonde toestand van lichaam en geest’. Iets dat al in de genen ligt besloten. Zo kunnen kinderen druk zijn, maar dat
betekent niet dat alle drukke kinderen een stoornis hebben. Het wordt pas een stoornis genoemd als er voldaan
wordt aan een reeks van steeds terugkomende gedragingen
die minimaal een bepaalde tijd aanhouden en voldoen aan
bepaalde vastgelegde criteria. Deze zijn vastgelegd in een
handboek, de dsm iv genaamd. Dit staat voor ‘diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen’.
Met psychisch wordt in dit verband bedoeld dat het gaat
om stoornissen van de geest. Het gaat in dit artikel te ver
om op de begrippen geest en psychisch in te gaan. Wat er
wel over kan worden gezegd is dat deze begrippen binnen
de psychologie en psychiatrie worden gezien als iets dat
sterk samenhangt met het denken in de mens. De moderne psychologie gaat ervan uit dat elke ‘psychische stoornis’
veroorzaakt wordt door een lichamelijk proces.
Het is voor ouders soms een vrees, maar vaak ook een opluchting als er een diagnose wordt gesteld. Er is iets met
hun kind en dat heeft een naam! Ze voelen zich serieus genomen in hun observaties en het geeft hen het gevoel dat
het in ieder geval niet aan hen ligt. En zo krijgt het kind,
waar ze zo veel van zeggen te houden de schuld van alles.
De ouders zelf gaan vrijuit en hoeven alleen maar mee te
werken. Ze behoeven zelf niets te doen, alles wordt gedaan. Zo worden zowel ouders als kinderen hoogst afhankelijk van de behandelaars.
Diagnose, wat houdt dit in?
Een diagnose kan worden omschreven als een benaming
die wordt gegeven aan een bepaald cluster van (opvallende) gedragingen dat het kind vaak, en minimaal een bepaalde tijd achtereen, laat zien en die voldoen aan de gestelde criteria. Het gaat bij een diagnose dus om gedrag.
Over de oorzaak van dat gedrag zegt een diagnose niets.
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Die indruk wordt vaak wel gewekt. Zowel vanuit de kant
van psychologen en psychiaters, als van de kant van de
ouders. Alsof door het stellen van de diagnose plots van
alles duidelijk is! Uiteraard kan een diagnose ouders enig
houvast bieden en een gevoel geven zich gehoord te voelen. Een diagnose geeft een bepaalde richting aan en biedt
ouders handvatten die een positief effect kunnen hebben
op het gedrag van het kind.
Toch is het zo dat een diagnose een uiterst grove en oppervlakkige aanduiding is. Het benoemt weliswaar bepaalde gedragingen die geclassificeerd zijn, maar het zegt niets
over de betekenis van die gedragingen en al helemaal niet
over de oorzaak daarvan. Daarbij is het zo dat psychiaters
en psychologen onderling nogal eens van mening verschillen als het gaat om de diagnose. Het is dus naast een grove
en oppervlakkige aanduiding ook een vrij onbetrouwbare
aanduiding.
Toch wordt er iedere dag met dit soort diagnoses gewerkt,
de geestelijke gezondheidszorg voelt zich er goed bij, en de
klanten ook. Het geeft grote mogelijkheden om alles op
anderen af te schuiven: is het niet de schuld van het kind
dat het zo is, dan zijn het de genen, zijn het de genen niet
dan zijn het de ouders, zijn het de ouders niet dan zijn het
de behandelaars, als het de behandelaars niet zijn is het het
systeem, en ga zo maar door. Het is een eindeloze gesloten
cirkel waar dit hele systeem in zit vervat.
Snelle behandelingen, snel resultaat
Als er een diagnose is gesteld verwachten ouders dat hun
kind behandeling krijgt. Dat ervoor wordt gezorgd dat opvallend drukke kinderen handelbaarder worden, stille en
sociaal angstige kinderen minder angstig en kinderen die
zich niets aantrekken van gezag van ouders of school, anderen pesten of anderzijds storend gedrag vertonen, weer
gaan luisteren en gezag accepteren. Behandeling, zeker bij
jonge kinderen en kinderen van basisschoolleeftijd houdt
vooral in dat ouders informatie krijgen over de gestelde
diagnose, ouderbegeleiding en voor het kind zo nodig medicatie. Het kind zelf kan ook informatie krijgen over zijn
diagnose, mits het kind hier aan toe is. Kinderen die zelf
geen last ervaren van hun gedrag zijn meestal niet geïnteresseerd in een cursus over de diagnose, terwijl kinderen
die zich ‘anders voelen’ of duidelijk last hebben die interesse wel hebben.

een training in de sfeer van sociale vaardigheden, een training gericht op het anders met druk gedrag of emoties
om leren gaan, weerbaarheidstrainingen. In sommige situaties wordt therapie aangeboden. Met name als het gaat
om het verwerken van voor het kind nare gebeurtenissen.
Het blijkt steeds dat de houding van de ouders naar hun
kind een belangrijke rol speelt als het gaat om het versterken van bepaald gedrag of juist niet.
Mijn ervaring is dat het geheel van een dergelijk aanbod
in relatief korte tijd positieve resultaten kan laten zien. In
situaties waar dit aanbod onvoldoende blijkt te zijn kan
dagbehandeling worden voorgesteld of in sommige situaties 24-uurs behandeling. Ouderbegeleiding is in alle situaties een vanzelfsprekend en noodzakelijk onderdeel van
behandeling.
De behandeling moét ook resultaat geven, anders zijn de
ouders ontevreden over de behandelaars. Die krijgen dan
weer de schuld als de behandeling niet blijkt te werken. Zo
blijven de ouders altijd buiten schot.
 an gedrag wel veranderen
K
door een traditionele behandeling?
Gedrag wordt aangestuurd door de gedragscodes die neergelegd zijn in het lichaam van een mens of kind. Eigenlijk
is het dus geen gedrag, het is gewoon gehoorzamen aan
wat de materie van het lichaam dat je hebt, jou gebiedt.
Om zicht te krijgen op hoe het lichaam is geprogram-

Daarnaast kan het kind, afhankelijk van de gestelde diagnose, een training worden aangeboden. Zoals bijvoorbeeld
44

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 3, nummer 4, oktober 2010

meerd, is het om te beginnen nodig om de programmatuur van de machine te leren kennen die het lichaam is.
Want het lichaam van mensen zoals ze tot nu toe leven, is
als een computer. De codes liggen neergelegd in het DNA
van ieder mens, en het is een kwestie om deze codes te leren kennen. Immers, elk kind leeft, zoals in feite elk mens,
vanuit zijn lichaamscomputer.
Ergens is er ook het wezen van het kind aanwezig, zijn
individuele persoon. Deze persoon is echter nog niet in
beeld bij het kind, net zo min als bij het gros van de mensen. Deze persoon is diegene die het lichaam en zijn computer zou moeten sturen, maar hij krijgt daar geen gelegenheid voor, omdat niemand met deze persoon bezig is.
Zou deze persoon meer naar voren mogen treden in de
mensheid, en dus ook in het kind dat andersoortig gedrag
vertoont, dan zouden er andere dingen kunnen gebeuren.
Maar dat is niet zo, dus daar hebben we in dit stadium
waarin de mensheid leeft, niets aan.
De geestelijke gezondheidszorg is daar ook niet mee bezig,
het is iets wat totaal niet in het blikveld ligt. Want ook de
geestelijke gezondheidszorg heeft geen weet van een persoon die nodig is om leven en lichaam en denken te beschouwen in wat het is. Het komt niet eens in hen op. Het
is een totaal onbekend terrein, en daar willen maar weinigen zich op begeven.

3Inhoudsopgave

Het werkveld van de ggz is vooral het zichtbare oppervlaktegedrag en verandering van gedrag op grond van diagnoses en psychologische verklaringen van dat gedrag.
Daarbij komt dat het werkveld en de manier van werken
van de ggz steeds meer wordt bepaald door de invloed van
de zorgverzekeringen die vooral uit zijn op kortdurende
en resultaatgerichte behandelingen. Dit houdt in, dat men
niet uit is op een zo goed mogelijk, blijvend resultaat, maar
alleen op een ogenschijnlijk resultaat dat in korte tijd is
bereikt. Dat is goedkoop en daar gaat het om in deze tijd,
waarin iedereen op de kleintjes moet letten.
Gedrag kan worden versterkt of verzwakt afhankelijk van
de manier waarop er mee wordt omgegaan. Gedrag kan
dus veranderen. De vraag is echter: wat is dit voor verandering? Het gaat bij de ggz, zoals uit bovenstaand blijkt,
om een uitermate oppervlakkige verandering, waarvan het
nog maar de vraag is of het een verandering is. Men zegt
dat het een verandering is van het zichtbare gedrag. Maar
aan het lichaam met zijn leven en denken, en vooral aan
de computerprogrammering, verandert niets. Dat kan ook
niet, want de ggz is niet bezig met veranderingen die duurzaam zijn en die de structuren van de atomen veranderen,
zoals dat in de lilaca het geval is. Het is duidelijk, dat bij
de ggz alleen gewerkt wordt met disciplines, met herhaling, zodat er een nieuw patroon wordt gebruikt door kinderen, waar ze steeds zelf aan moeten denken om het toe
te passen. Dat noemt men dan gedragsverandering. Maar
dat is het niet. Het is het leren van kunstjes en vooral ook
trucjes. En hoe lang die kunstjes en trucjes in het mentale
geheugen blijven hangen, is ongewis. Het kan zijn dat het
lijkt of het werkt, maar opeens vervalt iemand weer in zijn
oude patroon en het gedrag is weer hetzelfde. Zelfs na jaren kan dit nog voorkomen. Het hangt een beetje af van
de motivatie van het kind. Heeft het veel last van bepaald
gedrag, dan zal hij eerder geneigd zijn de nieuwe kunst te
blijven toepassen. Vooral als het prettiger aanvoelt. Ook
kinderen die wat meer gedisciplineerd zijn zullen zich
prettiger voelen bij het nieuw aangeleerde kunstje. Maar
bij anderen kan het weer totaal anders werken.
Bovendien geeft het aanleren van deze nieuwe kunstjes
ook spanningen in het lichaam. Want als het kind het gevoel heeft dat het dit niet goed doet, omdat er te weinig
waardering aan zijn inspanningen hangt, dan kan het zelfs
ziek worden van de spanningen. Of het gaat zich afzetten
tegen de behandeling.
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Dieptepsychologie en lilaca
De dieptepsychologie heeft een poging gedaan om tot een
wat diepergaande studie te komen. Zij stellen dat het gedrag niet kan worden verklaard vanuit oppervlaktepsychologie, maar veeleer door studie van onderbewuste en
onbewuste stuwkrachten. Toch lopen ook zij vast. Want
zij blijven dit bestuderen als iets buiten henzelf, waardoor
een verdere doorbraak binnen deze studie uitblijft. Deze
vorm van psychologie en behandeling, zoals onder andere
de psychoanalyse, wordt dan ook steeds minder gebruikt.
Het wordt als te duur gezien, tijdrovend en onvoldoende
resultaatgericht.
We kunnen dus gerust stellen dat er binnen de huidige algemeen erkende wetenschappen geen werkelijk zicht is op
hoe gedrag werkt en waar het vandaan komt. Men weet
zelfs niet of het wel gedrag is, of iets anders. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat gedrag dat is afgeleerd, elk ogenblik, daar waar de omstandigheden dat toelaten, weer de
kop op kan steken. Daardoor is het niet duidelijk hoe lang
een gedragsverandering stand houdt.
Dit neemt niet weg dat gedragsverandering voor het moment een positief effect kan hebben voor een kind en ouders. Het zegt echter niets over wat er aan de hand is achter
de oppervlakte of over het wezen van het kind zelf. Hierna
volgen twee praktijksituaties die hier mogelijk iets van illustreren.

Praktijkvoorbeeld 1
Ouders melden hun kind aan vanwege problemen met
leren op school en gedragsproblemen in de thuissituatie. Ze vertellen dat het kind een tijd lang niet naar
school is gegaan, omdat ze hem met geen mogelijkheid
naar school kregen.
Het bleek dat het kind de lesstof niet aankon en de
frustratie hierover vooral thuis uitte. Inmiddels is hij
voor enkele uren per dag weer gestart met school en tot
nu toe gaat dat goed, maar ouders houden hun hart nog
vast. Thuis zijn ze steeds voorzichtiger met hem omgegaan. Zodra hij zijn zin niet krijgt kan hij een woedeaanval krijgen. Dit zorgt voor veel spanning in het gezin. Zijn gedrag thuis doet wat tiranniek aan. Om het
thuis enigszins rustig te houden gaan ouders conflicten
met hem zo veel als mogelijk uit de weg en geven hem
meer dan ze eigenlijk goed vinden, zijn zin. Daarbij gebruikt hij ondanks het feit dat hij al 10 jaar is, nog
steeds veelvuldig een speen. Weliswaar niet buitenshuis,
want daar schaamt hij zich er voor, maar wel binnenshuis. Ouders vinden dit niet goed, maar weten ook niet
wat ze kunnen doen om hem van de speen af te krijgen.
Hierdoor is zijn spraak slecht, want het veelvuldig gebruik van de speen heeft een soort lispelende en daarmee vaak slecht verstaanbare spraak veroorzaakt.

In de lilaca echter is er wel resultaat geboekt wat betreft
een werkelijke verandering van gedrag. Daar is heel duidelijk geworden dat gedragsverandering alleen mogelijk is
als er verandering plaatsvindt in de atomenstructuur van
het lichaam van een mens of een kind. Ook is daar opgemerkt, dat wat over het algemeen als ‘gedrag’ wordt aangemerkt, geen gedrag is. Alles wat mensen doen vloeit voort
uit de atomenstructuur van hun lichaamsmaterie. Alleen
als daarin verandering wordt gebracht, kan een mens of
een kind werkelijk veranderen. Voorgoed.
Op zich zou dit een heel mooi toekomstperspectief zijn.
Want daarmee wordt een behandeling uiteindelijk veel
goedkoper, omdat mensen niet meer terugvallen op vroeger gedrag.
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Traditionele behandeling
Het kind wordt op de dagbehandeling geplaatst. Vrijwel
vanaf de start laat hij daar ander gedrag zien. In het begin
kijkt hij de kat uit de boom, let goed op wat er zoal gebruikelijk is en past zich wonderwel snel aan de groepsregels
aan en aan de structuur en cultuur van de dagbehandeling.
Hij stelt zich coöperatief en hulpvaardig op. De jongen
lijkt zich prettig te voelen in de duidelijke en voorspelbare structuur die wordt geboden in de groep. Hij weet
waar hij aan toe is. Er is een bepaalde rust merkbaar bij de
jongen en hij vindt het leuk om naar de dagbehandeling
te komen. Ondertussen is de ouderbegeleiding opgestart.
Het blijkt dat ouders vaak niet op één lijn zitten wat betreft de opvoeding, onzeker zijn over de juiste aanpak en
meestentijds onvoldoende consequent zijn. Ouders krijgen door middel van intensieve ouderbegeleiding adviezen
en na enkele maanden training is er ook thuis meer rust
en structuur.
Oppervlakkig bezien is dit een geslaagde behandeling.
De gedragsproblemen laten zich steeds minder zien, het
gebruik van de speen is afgebouwd en er is een bepaalde rust en ontspanning in de thuissituatie. Toch is er, ondanks deze gedragsverandering, in wezen niets echt verhelderd of veranderd. Duidelijk is dat ouders onvoldoende
sturing gaven aan hun kind waardoor bepaald gedrag bij
hem werd versterkt. Wat niet duidelijk is, is wat de oorzaak
van het gedrag is. Door welke krachten laat het kind zich

aansturen? De tirannieke persoon bij de jongen laat zich
weliswaar minder zien, maar hij is niet verdwenen. Deze
persoon kan weer naar voren komen als hij in een situatie
terecht komt waar hem onvoldoende duidelijkheid wordt
geboden of hij zich overvraagd voelt. En wat kan er worden gezegd over de atomaire structuur van het kind en van
de ouders? Bij de ouders valt op dat zij angstig zijn om
conflicten aan te gaan. Wie of wat veroorzaakt dit in hen?
En zo komt het dan ook regelmatig voor, dat kinderen in
een later stadium opnieuw worden aangemeld bij de ggz
omdat bepaald gedrag weer de kop opsteekt.
Behandeling vanuit de lilaca
Vanuit de lilaca bekeken wordt het heel snel duidelijk
waar het hier om gaat: in de atomaire structuur van dit
lichaam zijn heel veel machtsenergieën samengebundeld.
Toen deze machtsenergieën zich niet konden laten gelden
op school, omdat de stof te moeilijk was, raakten de cellen
van het lichaam gefrustreerd. Op geen enkele manier konden de machtsenergieën zich nog profileren. Thuis kon het
kind echter nog wel flink zijn ouders manipuleren, en het
maakte daar ook gebruik van. De ouders waren een willig
slachtoffer van hun dictatoriale zoon. De machtsenergieën
laadden zich snel op in de thuissituatie, vooral omdat de
ouders bang waren van hun kind. Dat voelde het haarfijn
aan en het begon steeds meer zijn macht uit te oefenen.
Hoe meer de ouders toegeven, hoe meer de machtsfiguur
in het lichaam van het kind groeit. Neem daar nog duistere krachten bij die zich van buiten af inmengen in het
vitale lichaam van het kind, dan is de chaos compleet. Zij
zorgen voor de woedeaanvallen, die de ouders weer banger
maken, en het kind dan in alles toegeven. Zo zitten het
kind én de ouders in een vicieuze cirkel waar ze niet meer
uitkomen. De speen is daar ook een onderdeel van, daar
maken de dictatoriale energieën gebruik van om te zorgen,
dat ouders medelijden hebben met het kind. Het is nog zo
klein en hulpeloos. Niets is echter minder waar.
De spraak is in de grond niet slecht door de speen, hij is
slecht omdat duistere krachten daarin werkzaam zijn, die
zorgen dat de slechte articulatie aandacht vraagt. Iedereen
moet goed luisteren naar het kind om te horen wat het
zegt. Dat maakt dat het alle aandacht naar zich toetrekt.
De speen is daar een goed hulpmiddel bij, want een kind
van 10 met een speen trekt ook heel erg de aandacht.
Neem daar het lispelen bij en het spelletje is compleet.
Dat is ook precies wat de dictatoriale machtsenergieën die
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in het lichaam van het kind inwerken beogen: aandacht,
aandacht en nog eens aandacht.
De ouders stimuleren het gedrag van dit kind heel erg. Zij
helpen het kind mee in zijn ontoelaatbare handelen. Ook
zij zullen dus iets moeten doen. Want als zij ook blijven
zoals ze zijn, gaat het binnen de kortste keren weer mis.
Ook broertjes en zusjes zouden moeten meedoen in het
geheel, want zonder dat is er niets te beginnen. Het kind is
nog te klein om alles op eigen kracht te doen.
Wat er hier ontbreekt, is een persoon waar het kind zich
op kan richten, zodat hij meer bij zichzelf kan blijven en
niet een slaaf is van zijn lichamelijke machtsimpulsen. Dit
geldt evenzeer voor het hele gezin.
Dat het kind zich goed thuis voelt in de strakke structuur
van de dagbehandeling is logisch. Want machtsstructuren
zijn meestal geënt op strakke regels. Daar kan het kind zich
dus wel in vinden, het voelt zich er goed bij. Het geeft echter ook de mogelijkheid, dat het kind de structuur na enige tijd gaat saboteren, net zoals dat in de dictatuur gebeurt
met vóór- en tegenstanders van het dictatoriale bewind.
Dat gaat vaak heel geleidelijk aan, zonder dat iemand het
merkt. En opeens is er dan weer een nieuw probleem, dat
onopgemerkt gebleven is. Vooral in de thuissituatie kan
zich dit snel voordoen, omdat de ouders geen inzicht hebben in het probleem en de werkingen van de energieën
niet kennen.

Praktijkvoorbeeld 2
Een ouderpaar meldt een kind aan van 11 jaar. Ze vertellen dat hij snel angstig is, vaak somber en op zijn
jonge leeftijd al uitspraken doet die ouders grote zorgen
baren. Zo zou hij uitspraken doen in de sfeer van ‘was
ik maar dood’. Daarnaast heeft hij allerlei tics ontwikkeld. Als hij ergens binnenkomt klopt hij 3 keer op de
tafel of zie je hem bijna ongemerkt even op zijn been
tikken. Bij navraag vertelt hij dat dit erger wordt als hij
iets heel spannend of eng vindt. Omgaan met leeftijdgenootjes vindt hij wel leuk maar kost hem duidelijk
veel moeite. Hij voelt zich daarin snel onzeker en gespannen. Ouders vertellen dat ze hebben gemerkt dat
hij als baby uren lang gefascineerd naar ronddraaiende
objecten kon kijken en veel behoefte had aan vaste patronen en een vaste structuur. Dat heeft hij nog steeds.
Zo moet, als hij naar bed gaat, zijn kussen en knuffel
precies op een bepaalde plek liggen, bijna op de millimeter nauwkeurig. Hij perst zich vervolgens op een
dusdanige manier in zijn bed dat alles blijft liggen zoals
het ligt en niets verschuift. Verder heeft hij snel last van
harde geluiden en drukke omgevingen en raakt hij van
slag als dingen anders gaan dan hij gewoon is. Hij kan
dan in paniek raken en uit dat soms door heftige boosheid. Daar voelt hij zich dan vervolgens weer schuldig
om en zo lijkt zijn jonge leventje al een aaneenschakeling van moeilijkheden en spanning..

De behandeling in de lilaca zou er uit kunnen bestaan dat
dit kind leert de negatieve influisteringen te herkennen en
daar oefeningen op te doen. Daarbij hoort ook, dat het
kind dagelijks de tijd neemt om te reflecteren op de dingen die er zijn gebeurd die dag en daar over spreekt met
zijn ouders. Ook de ouders zullen zich moeten bekwamen
in de verschillende technieken die de lilaca gebruikt om
meer als persoon naar voren te komen en daarmee een verandering teweeg te laten brengen in de structuren van het
atomenlichaam, zodat de machtsenergieën en de daarbij
behorende negatieve invloeden van buiten af kunnen gaan
minderen.
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Traditionele behandeling
Het kind wordt geplaatst op de dagbehandeling en na enkele weken blijken de tics voor een groot deel weg te zijn.
Ouders krijgen informatie over de diagnose en het advies
om het kind een zo duidelijk mogelijke omgeving aan te
bieden, met veel structuur, voorspelbaarheid en overzichtelijkheid. Ook krijgen ze het advies om bepaald dwangmatig gedrag, zoals hoe zijn kussen en knuffel moeten liggen,
te gaan beperken, omdat dat van kwaad tot erger werd.
De schoolomgeving is aangepast en het kind zit nu op een
school waar kleinere klassen zijn en meer aandacht is voor
kinderen met specifieke problemen. Het kind blijkt, in een
meer overzichtelijke omgeving met duidelijke grenzen redelijk tot goed te functioneren. Hij zegt geen last meer
te hebben van nare gedachten en sombere gevoelens en
lijkt meer plezier te beleven aan de omgang met leeftijdgenoten. School en contact met anderen is minder stressvol
voor hem, zolang hij weet waar hij aan toe is.
Ook hier kan worden gesteld dat de behandeling, oppervlakkig bezien tot een positief resultaat heeft geleid. De
jongen voelt zich prettiger, is minder somber en ouders
kunnen beter met het gedrag van hun zoon omgaan. Hij
is minder dwangmatig en de tics zijn aanzienlijk verminderd. Maar ook hier ontbreekt een werkelijk zicht op de
oorzaak van de gedragingen van dit kind. Duidelijk is wel
dat somberheid, nare gedachten en spanning direct de kop
weer op kunnen steken als de omgeving door hem als on-

veilig, onvoorspelbaar of anderszins veranderlijk wordt ervaren Wat kan er hier gezegd worden over de atoomstructuren van het lichaam van dit kind? En wie of wat in hem
zorgt ervoor dat de spanning acuut oploopt zodra dingen
anders verlopen dan hij gewend is? Wie of wat in hem
zorgt er voor dat er altijd enige spanning is als hij met andere mensen om gaat?
Behandeling vanuit de lilaca
Vanuit de lilaca bekeken kan worden gezegd, dat er bij dit
kind sprake is van een atomaire structuur waarin weinig
bestaansenergie voorradig is. Het kind ervaart dit als dat
het niet mag en kan bestaan. De onzekerheid, de tics, liever dood willen zijn worden gestimuleerd door duistere
krachten, die altijd zeggen dat hij het niet goed doet. Het
kind wordt daardoor heel negatief beïnvloed en voelt zich
niet gekend door anderen. Ook de vaste structuren die er
van het kind moeten zijn, zoals kussen op dezelfde plaats
en knuffel, vloeien voort uit de onzekerheid of het wel mag
bestaan, of het er wel mag zijn zoals het is.
Vanuit dit gegeven wordt het duidelijk, dat harde geluiden
en doorbreken van de vaste patronen en structuren angst
oplevert, en dus woede. De tics komen daar ook vandaan,
zij geven structuur in een onzekere wereld waarin je niet
mag bestaan. Alles is moeilijk, lastig, onverwachte zaken
mogen niet gebeuren.
Ouders geven daar ook in toe, evenals eventuele broertjes
en zusjes. Het gevoel van niet te mogen bestaan geeft aanleiding tot druk van de duistere krachten, die ervoor zorgen dat er toch een hang blijft naar veiligheid, overzichtelijkheid.
De diverse maatregelen, ook de verandering van school,
geven een goed tijdelijk resultaat. Maar als het kind later
weer op een andere school terecht moet met grotere klassen, kan het probleem weer ten volle naar voren komen en
kan er weer opnieuw worden begonnen. Nu met een veel
ouder kind, dat meer gefrustreerd en dwangmatig is.
Want zijn atoomstructuur is niet veranderd, zijn leven is
structureel veranderd, zodat hij zich wat meer thuis voelt
in zijn directe omgeving. Hij heeft echter niet meer bestaansenergie opgebouwd in zijn lichaamsatomen, hij is
niet veranderd. Zodra er een onverwachte situatie zich
voordoet, zal hij weer vervallen in zijn vroegere gedrag.
Hij kan zich dan niet in de hand houden, of het moet een
kind zijn met een strakke legerdiscipline. Maar ook deze
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strakke discipline kan ingegeven worden door de duistere
krachten, die zijn bestaansgrond willen ondermijnen.
In de lilaca zou de behandeling er om te beginnen uit bestaan dat het kind leert zijn rustige kwartiertjes te nemen,
waarbij het zich concentreert op zijn persoon via het lila
licht. Hoe vaker het dit doet, hoe meer het zijn bestaansgrond vergroot, zowel in zijn persoon als in zijn atoomstructuren. Dit alles heeft een vrij directe praktische uitwerking in het dagelijkse leven van kind en zijn omgeving.
Oppervlakkigheid
Diagnoses en behandeling binnen de ggz zijn, zoals uit bovenstaand blijkt, niet gericht op de oorzaken van problemen. Ze richten zich op de behandeling van de gevolgen.
Een behandeling kan goed uitpakken voor het moment,
maar blijkt op de lange termijn niet altijd voldoende of
slechts ten dele.
Zoals eerder genoemd in dit artikel, is de ggz door de
steeds groter wordende invloed van de zorgverzekeraars
steeds meer gericht op snelheid, wat vanzelf een (nog) grotere oppervlakkigheid inhoudt. Immers, het stellen van
een diagnose moet snel, de behandeling moet snel en het
afsluiten van de behandeling liefst zo snel als mogelijk. Dit
heeft alles te maken met het huidige betalingssysteem van
de ggz, waarin alleen wordt betaald na het afsluiten van
een behandeling. Daarbij wordt er steeds meer gevraagd
van zichtbare en meetbare resultaten. De tendens is dat
cliënten in het proces van de behandeling met regelmaat
gevraagd zal worden allerhande vragenlijsten in te vullen
om het geheel meetbaar te maken. Verandering van het
zichtbare oppervlaktegedrag wordt steeds belangrijker.

Goedkoop is duurkoop
Omdat de ggz zich steeds meer richt op oppervlakkige resultaten, zal dit zich meer en meer gaan wreken. De ggz
bevindt zich hiermee mijns inziens op een hellend vlak,
waarbij het zoeken naar oorzaken steeds minder kans
krijgt. Het zoeken naar de bron van de problemen, zoals in de lilaca gebeurt, kan processen op gang brengen
in kinderen en volwassenen die kunnen leiden tot verdieping, zelfontdekking, zelfkennis en zicht op mogelijkheden tot verandering op velerlei terrein. Juist hierin ligt het
perspectief besloten voor gezondmaking en verdere ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg, die dan tot
een gezondheidszorg moet worden, die zich gaat verdiepen
in de elektronen- en atoomstructuren van het menselijke
lichaam en de rol die de persoon daarin speelt, tezamen
met de positieve en duistere krachten die invloed hebben
op kind en volwassene.
Zoals al eerder genoemd is een heel belangrijk bijkomend
aspect, dat er een aanzienlijke kostenbesparing zal zijn,
omdat een behandeling vanuit de lilaca veel efficiënter en
effectiever zal zijn. Want daar waar de behandelaar vanuit
een zelfkennis en kennis van atoomstructuren weet waar
hij het over heeft, kan hij een veel duidelijkere sturing geven.
Dit vraagt in eerste instantie een verandering in houding.
Van een objectiverende rationele oppervlakkige houding
naar een subjectieve open houding. Een houding gericht
op verdieping en zelfkennis waarbij in het werk zowel de
behandelaar, de behandelde en de behandeling in een harmonisch samengaan verder tot ontwikkeling kunnen komen.

Lilaca zoekt naar de bron van de moeilijkheden
In de lilaca echter zijn al veelbelovende resultaten bereikt
met training in het herkennen van energieën en atoomstructuren, zowel bij jongere mensen als bij ouderen. Het
resultaat is minder snel, maar wel heel effectief, zeker voor
mensen die gemotiveerd zijn om inzicht te krijgen in hun
persoon en lichaamspatronen. Want de lilaca is er op gericht, om mensen op een zelfstandige en onafhankelijke
manier verder te brengen met zichzelf. Er wordt vooral aan
gewerkt om zelf zicht te krijgen op de problemen die er
zijn, en deze dan te bespreken met de lila begeleider.
De ggz maakt mensen juist heel afhankelijk, omdat de behandelingen niet tot inzicht leiden in hoe de persoon en de
atoomstructuren van het lichaam in elkaar steken.
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Sterkte-Energie
Tekst: A.R. van der Sluis

Op de Pauwekroon is er een speciale afgesloten ruimte voor de opslag
en bescherming van de bos- en tuinmachines. Zo staan daar de veegmachine, de balkmaaier, trilplaat, bosmaaiers, kettingzagen, etc. en hun
toebehoren. Die toebehoren zijn o.a.
de helmen, handschoenen, brandstof,
schoonmaakmiddelen, onderdelen,
hulpmiddelen. Alles staat er droog en
warm.
Het is ruim twee jaar geleden dat deze
zaken hier hun plek hebben gekregen.
Langs één wand zijn er stellingkas-
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ten geplaatst. Door een schot dwars
op een zijwand te plaatsen, kon veel
ruimte worden geschapen waar apparaten aan konden hangen. Ook was er
de mogelijkheid dat veel machines op
de grond hun plaats konden vinden.
Zo paste alles en iedere machine of ieder apparaat had zijn plek.
De afgelopen tijd kwamen er in
Sterkte-Energie steeds meer spullen
door de uitbreiding van het machinepark. Alles werd te kust en te keur
neergelegd waar er maar een plekje

was. De gehoor- en gezichtbeschermers lagen overal. Er kwamen steeds
meer potjes voor van alles en nog wat.
De planken werden te klein leek het.
Allerlei papieren hingen aan de muur.
Toen ben ik eens gaan kijken wat daar
kon gebeuren. Ik twijfelde wel of dat
wel kon. Is het niet iets voor de afdeling Rode Lila Elektronen die deze
ruimte verzorgt? Maar de goti’s van
die afdeling halen en brengen vaak
machines en hebben verder weinig
oog voor de ordeningen in Sterkte51
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Energie. Voor hen is het een gebruiksruimte, waar je alles naar believen in
neerzet, zonder te letten op wat de
tutorsuprolo daar laat zien, namelijk dat het er een enorme bende is
geworden. Eigenlijk wordt de ruimte verkracht en uitgebuit. Waarom?
Omdat ze alleen maar wordt gebruikt
en uitgeput, ze krijgt nooit iets terug
voor haar diensten, haar mogelijkheden worden niet ten volle benut. De
ruimte wordt niet opnieuw geordend
als er meer in opgeborgen moet worden. Ze wordt aan haar lot overgelaten, rommelig, vuil, vol chaos en slordigheid.
Waar te beginnen? Al rondkijkend
kwamen er wat mogelijkheden naar
voren.
Potjes en bakjes staan overal, terwijl er al een doos voor is. Die kun-
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nen daar bij in. Het wordt duidelijk,
dat er niet wordt gekeken wat waar
hoort, dat duurt te lang. Dus wordt
het maar ergens neergezet. Het is leuk
om orde te scheppen in deze chaos en
te zien dat er dan uiteindelijk toch
weer ruimte komt.
De twee gehoor- en gezichtsbeschermers worden neergegooid waar maar
ruimte is. Maar ook liggen ze bovenop andere dingen, waar eigenlijk geen
ruimte is. Ze liggen er dan bij alsof
degene die ze gebracht heeft blij was
er van af te zijn. Vooral omdat diegene ook niet zou weten waar ze konden
liggen. En niet de moeite neemt om
eens te bekijken waar de mogelijkheden zijn. Er was immers geen plek.
Maar iedereen laat het liggen, want
stel je voor dat je alles opnieuw moet
gaan bekijken en een plekje moet
gaan geven. Dat kost veel te veel tijd.

Toch zijn het kwetsbare hulpmiddelen, die helmen met hun gazen vizier, waar al snel beschadigingen aan
kunnen komen, en dan zijn ze onbruikbaar geworden. Na nog eens te
hebben rondgekeken hangen de gezichtsbeschermers nu aan de scheidingswand die dwars op een muur in
de ruimte staat. Iedereen kan er gemakkelijk bij.
Aan de zijkant bij de deur waar je de
ruimte binnenkomt hangen een heleboel paren zaaghandschoenen. Ze
voelen stijf aan en het zijn er erg veel.
Vroeger werden ze ook nog wel gebruikt. Als er bomen geveld werden
waren er veel goti’s in de buurt van de
zagers, die takken wegsleepten of met
de kleine kettingzaag takken afsnoeiden. Daar dienden die handschoenen goed voor. De tijden zijn echter
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sterk veranderd en het vellen wordt
nu gedaan door een klein groepje vellers die eigenlijk alles zelf verzorgen
bij het bomen zagen. Zij hebben hun
eigen handschoenen in hun kledingkast. De handschoenen in SterkteEnergie worden eigenlijk nooit meer
gebruikt. Waarom blijven ze dan hier
liggen? Ze nemen ruimte in voor andere dingen, die er wel horen. Zo verhuizen ze dan naar de voorraadkast in
het Gesloten Magazijn van de afdeling Rode Lila Elektronen.
De vrij gekomen ruimte gaf de mogelijkheid om de velwiggen op te kunnen hangen bij de zagen en de weinige overgebleven handschoenen.
Het was heel prettig om de dingen
weer een plek te geven. Op de een
of andere manier komen ze dan weer
thuis, in de veilige haven waar ze horen en iedereen ze gemakkelijk ziet en
dus kan vinden.
Komt hier naar voren dat een mens
alles alleen maar voor zichzelf wil gebruiken? Dat alles klaar moet liggen
voor hem? En dat hij vooral geen zin
heeft om eens te kijken hoe de spullen
een plek kunnen krijgen? Heeft dit te
maken met ordening en dienstbaarheid? En zegt dit dus dat niemand
dienstbaar wil zijn aan zichzelf en
het lila, en ook geen moeite doet om
iets ordelijk te houden? Want hieruit
blijkt wel, dat het mentaal van ordelijkheid nog niet veel kaas heeft gegeten, hoewel het wel één van de drie
zaken is die het mentaal goed zou
moeten kunnen.
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Wat is hier in feite aan de hand? De
wereld en ook Sterkte-Energie verandert steeds. Maar ik verander niet
mee. Wat er wel veranderd is, is de
manier waarop op de Pauwekroon
bomen worden geveld. Voorheen met
grote groepen die hielpen, nu sinds
een jaar of twee, met een heel klein
groepje van hoogstens een man of
vier. Zo zijn er minder zagers maar
er zijn wel meer helmen in SterkteEnergie terechtgekomen en ook veel
meer handschoenen dan nodig. Alles
wordt er dan maar bij gepropt. Alles
blijft hetzelfde voor mensen, terwijl
alles verandert. De wereld verandert,
het zagen verandert, Sterkte-Energie
zou mee moeten veranderen, maar
niemand doet er aan mee. Alles blijft
bij het oude. Wie gaat er mee in die
verandering? Niemand heeft er oog
voor of wil het zien. Nu wordt het
even gezien, er wordt iets aan gedaan,
maar niet nadat het al talloze malen
is gesignaleerd dat het een rommeltje
was daar in Sterkte-Energie.
Tot nu toe was er niemand die het
wilde aanpakken blijkbaar. Er is niets

gedaan. Als ik er over spreek is het
antwoord: „Wij wisten het niet.”
Waar is dat meer gehoord?
Kennelijk was dat nu even anders.
Even is er het meegaan in de dingen die zich voordoen. Even is er een
beetje zicht op wat hier gaande is, hoe
alles wordt neergegooid waardoor het
stuk kan gaan. Even is er voelbaar hoe
de vernietiger zich roert, overigens
eerst zonder dat het merkbaar is. Pas
als er ordening komt, wordt duidelijk hoe de ruimte wordt misbruikt,
dan is het zichtbaar hoe het er allemaal bijligt. Dan pas dringt het besef door dat dit dus zo gebeurt, vanuit
oude patronen van gemak, geen zin
hebben alles op te ruimen. De hevige
drang om de boel maar de boel te laten, zodat alles kapot gaat, langzaam
maar zeker. Door het aspect in de materie van een vernietigend bewustzijn
dat daar leeft, vaak ongezien en ongemerkt, maar toch... heel sterk aanwezig in alle doen en laten. Tenminste,
als het toegestaan wordt dit op te
merken.
Het doet zeer dit te ontdekken,
het kwetst het arrogante ego. Maar
toch.... even is er het toelaten dat de
tutorsuprolo dit toont, even. Liefst
wordt het dan weer snel vergeten.
Weggestopt onder het vloerkleed.
Eens gezien is echter toch gezien,
het blijft ergens hangen. Dat gebeurt
er bij het doen van de gota met een
tutorsuprolo.
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Tekst: J.F.M. van den Berg, eindredactie Sunya de la Terra

Ganzen
De stenen ganzen zijn een leuk onderdeel van de Ganzentuin. Ze zijn de bewakers van de psyches en ze staan
dan ook allemaal parmantig langs het pad dat door de
tuin heen loopt. Dit pad heet, hoe kan het anders, het
Ganzenpad.
Een olijk gansje
Afgelopen winter was er een strenge
vorst en wellicht is het daardoor gekomen dat een paar ganzen flink gehavend waren. Er zaten grote barsten in
zodat de ganzen zowat uit elkaar vielen. Er kwam zelfs een laken aan te
pas, waaruit repen werden gescheurd
om een van de ganzen te verbinden
om te voorkomen dat hij uit elkaar
zou vallen. Zo werd hij voorzichtig
naar de Strelitzia vervoerd, waar het
herstel zou plaatsvinden. Een andere
gans was ook gescheurd maar in veel
mindere mate.
Onze bewakers waren dus behoorlijk
gehavend. In de lilaca wil dit zeggen,
dat er in ons goti’s ook het een en ander aan onze bewakers mankeert. Dit
gebeuren is dus niet zomaar iets, in
de lilaca zegt alles iets over mij en alle
andere goti’s. Maar ik heb de gota
getroffen om de ganzen te vervoeren, dus ik ga er van uit dat het in de
eerste plaats iets zegt over hoe de bewakers in mij er bij staan. Gehavend
dus, half uit elkaar gevallen, ze kunnen dan niet meer zo goed waken en
moeten naar het ziekenhuis.
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Ganzen langs het Ganzenpad en aan ‘de Bron’ in de Ganzentuin

Het ziekenhuis voor de ganzen is in
de afdeling Rode Lila Elektronen, die
zorgen voor alle onderhoud aan gebouwen en andere leermiddelen in
de gota. Want alles wat er is op de
Pauwekroon is er om iets over onszelf
te ontdekken, ook al vergeten we dat
heel graag. We doen liever ons best en
werken hard. Ik merk zelf ook wel, dat
ik liever niet zo veel ontdek over mijzelf. Nu ook weer met die ganzen. Ik
hoorde in mijzelf zeggen: ‘Je weet nog
niet wat een gans is in jou, dus hoeven we er ook niets over te weten te
komen. Het komt wel’. En zo scheep
ik mijzelf dan af met een dooddoe-

ner. Dan hoef ik niets te ontdekken.
Ja, die bewustzijnden in mijn lichaam
zijn behoorlijk slim, ze doen er alles
aan om mij niets te laten ontdekken.
Maar met die ganzen, ja, ze betoveren
mij eigenlijk wel. In feite kijken ze me
zo aan van: ‘Hier ben ik, je bent met
me bezig, je kunt toch wel iets ontdekken over mij met je tutorsuprolo?’
Dus och, ik probeerde het dan toch
maar. Omdat hij me zo olijk en openhartig aankeek. Dat is toch leuk van
zo’n gans, dat kun je niet aan je voorbij laten gaan. Hij trof me eigenlijk
een beetje in mijn hart. Dat voelde ik
in mijn borstkas.

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 3, nummer 4, oktober 2010

Het ziekenhuis
Ik ging met de helemaal in verband
gewikkelde gans naar de Strelitzia.
Dat is een gebouwtje waar alle schildergota’s gebeuren. Maar er zijn ook
tafels waar je van alles op kunt doen,
ook het repareren van een olijke gans.
Tegenwoordig staat ook de zaagmachine er, maar die is niet nodig voor
het gansje. Ik zette hem neer op de tafel, deed zijn verband er wat af, en ik
dacht: ‘Wat is die gans gehavend, daar
zou ik niets mee kunnen’.
Omdat de Strelitzia zo’n fijne plaats is
om een gota te mogen doen, bleef ik
er even zitten. Ik keek naar de gans. Ik
ervoer in deze ruimte even wat rust in
de chaos van mijn drukdoenerij. De
gans keek mij nog steeds aan. Zo van:
‘Hoe ga je het aanpakken nu ik in het
ziekenhuis ben?’
Voor mijn gevoel lachte hij me wat
uit, maar niet vervelend. Hij keek
ook verwachtingsvol en wat troostend
naar mij. Dat deed me wel wat, want
ik voel me altijd wat minderwaardig
en dom. Zeker als ik zo’n gota krijg
met een gans. Stom beest. Staat hij
naar me te lachen. Maar ik voelde
me ook wel wat blij met de gans. Hij
waakt dus wel over mij. En ik ging de
volgende gans halen. Dat was leuk,
konden ze elkaar gezelschap houden
in de Strelitzia, nu even een ziekenhuis voor afgebrokkelde ganzen.
Gota-overgave
Deze gota van het repareren was dus
eigenlijk al begonnen voor ik hem
toebedeeld had gekregen. Want ik
hoefde eerst alleen de ganzen maar
naar het ziekenhuis te brengen. Ook
een gota natuurlijk. Ik voelde wel een
beetje wat er gebeurde. Ik kon me
een heel klein beetje overgeven aan
die ganzen, die me zo leuk aankeken
en mij stimuleerden om eens met de
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tutorsuprolo te bekijken hoe ze nu
gerepareerd wilden worden. Dat is de
aantrekkelijkheid van iets, waarvan je
kunt voelen dat het bestaat. Ik was al
iets te weten gekomen over mijzelf,
maar er kon nog meer komen, dat is
duidelijk. Want ik bofte, ik kreeg de
gota van het repareren van de ganzen,
toen ik de volgende dag aan de balie vroeg om een gota te mogen doen
voor de ontwikkeling van mijn materie.
De gota: ganzen repareren

weten moeten kunnen komen, dat
kan niet anders. Heeft dat toe-eigenen soms te maken met de lila wil?
Theoretisch weet ik, dat een lila wil
nooit iets in bezit zal nemen. Deze wil
is onafhankelijk en soeverein. Zelfs als
ik die woorden mentaal invul, ben ik
niet onafhankelijk en niet soeverein.
Dus dat is iets wat de tutorsuprolo
mij al laat weten.
Ook moet ik niet willen schitteren,
wat ik graag doe omdat ik me altijd minderwaardig en stom voel.
Iemand, ik vermoed een lila wezen,

Ik denk altijd
met mijn dikke ego
dat ik het nooit goed zal doen.
Zo ontdek ik dan weer eens,
dat ik nogal werk met goed en slecht.
Mijn tutorsuprolo die dag had als
lesprogramma lila wil. Ik zeg altijd
‘Mijn tutorsuprolo’. Dat merk ik op
nu ik de gota ganzen repareren krijg.
Ik eigen mij alles blijkbaar toe, want
ik doe net alsof die tutorsuprolo mijn
bezit is, terwijl hij een begeleider is in
de gota’s die ik doe. Het lesprogramma lila wil heeft hij op het programma staan. Daar zal ik dus iets over te

heeft bij deze gota geschreven: ‘Vraag
je eerst af wat je hiermee gaat doen,
want voor iemand het weet, zijn de
ganzen al door de vijandige vernietigers onherstelbaar beschadigd. Dit
kan alleen iemand doen die hart voor
de zaak heeft en zichzelf respecteert.’
Oei, oei, dat belooft wat!
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Respect
Toen ik de gota kreeg en de bijbehorende tekst las, dacht ik dat ik de gota
niet kon doen omdat ik vind dat ik
geen hart heb en ook geen respect.
Niet voor mijzelf en ook niet voor een
ander. Ik voelde ook angst in mezelf.

Na een poosje heb ik lijmcement gemaakt en ben heel voorzichtig de onderste scheuren gaan dichten met een
klein dun kwastje; even laten indrogen en met een vochtige doek ingewassen.
Door me op de tutorsuprolo te rich-

Ik hoef al die dingen niet te veranderen,
dat kan ik niet eens.

Toch ben ik naar de ganzen gegaan en
ben voor ze gaan zitten. Toen merkte
ik dat ik de gota best kon doen, omdat die er is om te ontdekken hoe ik
ben. Het gaat in de lilaca niet om
het repareren van ganzen, maar om
te ontdekken hoe ik doe; het is een
onderzoek. Ik vroeg dus aan de gans
hoe hij gerepareerd wilde worden.
Bovendien zou de tutorsuprolo me
ook wel matsen bij deze gota. Want
de ganzen keken allebei olijk en vrolijk. Ook waakzaam, dat wel.
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ten en met de gans bezig te zijn werd
het rustiger in mezelf en verdween de
angst naar de achtergrond. De tekst
die bij de gota was gevoegd deed me
wat, hij gaf me de gelegenheid om er
niet bovenop te springen.
Hoe wil de gans worden?
De volgende dag, niet te geloven,
kreeg ik deze gota weer toen ik bij de
balie vroeg om een gota voor de ontwikkeling van de materie. Die ganzen
weten wat en de tutorsuprolo ook.
Dit is geen toeval meer.

Ik ben wat gaan experimenteren met
kleuren. Immers de gans had bovenop
een andere kleur en de scheuren waren op die plek aanmerkelijk groter.
Hoe zou hij willen worden? Ik voelde
me nu niet zo bang als gisteren. Het
was leuk om de ganzen te repareren.
De lijm plus de voegcement moest
eerst drogen om te kunnen zien of
de kleur juist was, dus ik kon alleen
maar voorzichtig de kleur prepareren.
De rest zou een volgende keer bekeken moeten worden. Jammer, want ik
wist natuurlijk niet of ik die gota nog
een keer zou krijgen.
Wel had ik gemerkt, dat als ik wat
rustiger ben, ik ook beter kan bekijken wat de dingen vragen. Dat kan
ik in mijn oren knopen want meestal
ben ik enorm onrustig. Ik denk altijd
met mijn dikke ego dat ik het nooit
goed zal doen. Zo ontdek ik dan weer
eens, dat ik nogal werk met goed en
slecht. Ik kan bijna niet anders, dat
weet ik. Ik leef zo en ben zo, dat goed
en slecht zit in mijn lichaam ingebakken, vooral in het mentale lichaam. Ik
leef onder een verdelend principe, het
mentale principe.
Drie keer is scheepsrecht
De derde dag. Weer kreeg ik de gota
ganzen repareren voor de ontwikkeling van mijn materie! Ik probeerde
de angst bij de tutorsuprolo te laten
en met hem samen de gans te vullen
met het aangemaakte materiaal. Deels
lijmcement, deels voegmiddel met de
kleur jasmijn. Alle scheuren werden
gedicht en de gans knapte zienderogen op. Alle naden nog ingewassen
en nu kon de gans drogen.
Och, wat keek hij mij aan! Ik kon het
niet nalaten om hem even over zijn
stenen verenvacht te aaien. De waak-
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zame gans had toch wel wat in mij
te weeg gebracht. De olijkerd bracht
er de humor in. Zo kon ik dan toch
wel een beetje lachen om mijn eigen
angsten. Want waar was ik nu bang
voor geweest? Uiteindelijk blijkt dat
ik helemaal niet bang hoef te zijn en
dat de dingen gaan zoals ze gaan. Er is
een tutorsuprolo bij, er kan mij niets
overkomen wat hij niet wil. Ik ontdek er alleen mijn eigen onrust, vernietigingsdrang en mijn minderwaardigheid door. Daar kan ik mee verder,
want ik kan alles aan de tutorsuprolo
laten. Ik hoef al die dingen niet te veranderen, dat kan ik niet eens. Ik heb
nog geen lila wil, het vermogen dat
alles kan.

O ja, ik loop nu heel anders door de
Ganzentuin en over het Ganzenpad.
Het zijn geen dode ganzen meer,
neen, zij kunnen me iets laten weten
over hoe ik ben en handel. Zij zijn de
bewakers van mijn psyche, die ik nog
niet ken. Maar wat niet is kan komen
als ik mijn doel maar in het oog houd!

Wat ik nu wel zie is, dat dit lila vermogen het wel zover kan brengen, dat
ik niet meer zo bang was deze gota te
doen en dat ik merk dat ik best iets
kan als ik de tijd en de rust ervoor
neem.
Ik bleef nog wel onzeker maar ik zag
dat ze er leuk uitzagen. Goti’s waren
verrast over het effect. De scheuren
waren wel te zien maar onopvallend.
De ganzen werden voorzichtig in dekens gewikkeld en in de kruiwagen
teruggebracht naar hun plek.
Zo merkte ik aan het einde van de
gota, dat ik toch weer afhankelijk was
van het oordeel van de goti’s over de
ganzen. Ze vonden het mooi, en dat
streelde mij. Als ze het niet mooi hadden gevonden, was ik boos en agressief en verdrietig geworden. Zo ben ik
dan helemaal afhankelijk van het oordeel van anderen over mij.
Dat heb ik er dan toch allemaal aan
de gota overgehouden. Alleen moet ik
opletten of het me bij blijft. Want de
ervaring is ook, dat ik heel snel deze
zaken vergeet.
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Rania al-Abdullah
koningin van Jordanië

De jonge Rania Al-Jassin
Rania al-Abdullah, geboren Al-Jassin, is een van de twee
koninginnen van Jordanië en daarmee de jongste en volgens kenners ook de mooiste koningin van de hele wereld.
Ze werd in Koeweit geboren op 31 augustus 1970 en haar
ouders waren vooraanstaande en gegoede Palestijnen afkomstig uit Tulkarm op de Westelijke Jordaanoever. Later
verhuisde het gezin naar Amman in Jordanië omwille
van de Golfoorlog. De lagere en middelbare school doorliep Rania op de New English School in Koeweit, maar
haar diploma bedrijfseconomie en informatietechnologie
haalde ze aan de Amerikaanse Universiteit van Caïro in
Egypte. Na haar studies was ze eerst werkzaam bij Apple
Computer, maar toen de promotie die haar beloofd was
,uitbleef, stapte ze over naar Citibank waar een familielid
van het koningshuis van Jordanië bestuurder was. En zo
gebeurde het dat ze op een dag uitgenodigd werd op een
diner waar prins Abdullah ook te gast was. Ze droeg die
avond geen glazen muiltjes, maar de prins was wel op het
appèl en het was liefde op het eerste gezicht. Zes maanden
later waren ze getrouwd. Eerst moest Rania wel haar toenmalige verloofde de laan uitsturen, maar wat doe je al niet
voor je droomman? En welk meisje van twintig wil niet
het allerliefst met een prins trouwen?
Inleiding
In onze zoektocht naar wat koningshuizen inspireert
en boeiend maakt vanuit de lilaca gezien, gaat het van
Denemarken, een eeuwenoude dynastie in een land omgeven door water, naar een piepjong koningshuis (1949) wonend in een land dat grotendeels uit woestijnzand bestaat:
het Hasjemitische koninkrijk Jordanië, vertegenwoordigd
door zijn alom bewonderde koningin Rania al-Abdullah
en haar gemaal Abdullah II bin al-Hoessein.
Jordanië ligt in het Midden-Oosten, tussen Israël en
Saoedi-Arabië en is sedert 1989 een parlementaire democratie. Hasjemitisch betekent dat de dynastie afstamt van
Hashem, de overgrootvader van de profeet Mohammed.
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Kroonprins Abdullah al-Abdullah
Dat dit huwelijk voor Rania ook de rol van koningin in
petto had, was toen nog niet in zicht. In Jordanië kan zowel de broer van de koning als zijn zoon tot kroonprins
worden benoemd en de kroonprins van het moment was
Hassan bin Talal, de halfbroer van koning Hoessein. Die
had er echter in de ogen van de koning de kantjes afgelopen en dus veranderde hij in het voorjaar van 1999, vlak
voor zijn dood, zijn testament en benoemde zijn oudste
zoon Abdullah tot kroonprins. Die was tot dan toe gewend geweest met snelle bolides door de woestijn te racen
en nog wat andere leuke dingen te doen, maar had een integere inborst, een prettig karakter en een solide opleiding
en de Jordaniërs gaven hem al snel het nodige krediet. Zijn

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 3, nummer 4, oktober 2010

moeder was Muna al-Hoessein, geboren Antoinette Avril
Gardiner, een Britse die als secretaresse in Jordanië verbleef
toen daar de film ‘Lawrence of Arabia’ gedraaid werd, begin jaren zestig.
Een modern huwelijk
Rania en Abdullah krijgen samen vier kinderen: Prins
Hoessein (1994), Prinses Iman (1996), Prinses Salma
(2000), and Prins Hashem (2005), een dubbele koningswens vervuld.
De koningin probeert haar kinderen een gewoon familieleven te geven door overdag te werken en ’s avonds thuis te
zijn. Ze vindt het heel belangrijk dat haar kinderen stevig
in het gezin en de familie verankerd zijn en voorlezen voor
Hashem vóór het slapengaan hoort daar volgens haar helemaal bij. Buitenlandse reizen beperkt ze of ze neemt de
kinderen mee als het zo uitkomt. In een recent interview
dat het weekblad Privé overnam van het Spaanse weekblad ¡Hola! vertelt ze dat de overgang van een vrij gewoon
naar een koninklijk bestaan erg abrupt was. Niet alleen
was het jonge gezin in volle rouwperiode voor koning
Hoessein, ze kregen er nu de verantwoordelijkheid voor
een heel land bij. Ze was ook niet gewend aan het reilen
en zeilen van een koninklijk huishouden. Gelukkig was er
koningin Noor, de weduwe van de koning, die een soortgelijke situatie had meegemaakt en Rania wegwijs wist te
maken in alle taken die een koningin verondersteld wordt
op zich te nemen. Ze had daarvoor ook wel al wat taken
op haar agenda staan, maar toch. Eén daarvan was kindermishandeling en kindermisbruik, tot dan toe een levensgroot taboe in Jordanië. Ze stichtte hiervoor de NGO
River Jordan Foundation die dit werk nog steeds voortzet.
Mevrouw Valentina Qussisiya, de huidige directeur-generaal, vertelt in de Privé dat het een heel verschil maakt of
er een koningin in de raad van bestuur zit, dat werpt namelijk wel wat gewicht in de schaal.
Het werkgebied van koningin Rania
Rechten van vrouwen, hervorming van het onderwijs, microfinanciering van startende bedrijfjes, het bestrijden van
vooroordelen tegenover de moslimwereld, het zijn allemaal zaken waar Rania ondertussen gepokt en gemazeld
in is. Ze zetelt in de raad van bestuur van een groot aantal
organisaties, zowel nationaal als internationaal. Haar rol
van koningin beschouwt ze als een missie en geen kwestie
van genieten en op de lauweren rusten. Ze wil ook niet
een slachtoffer van haar succes worden. Er is genoeg werk
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aan de winkel in een land dat in een lastige regio ligt en
wat achterstand in te halen heeft op gebied van ongeletterdheid en werkloosheid. In Jordanië is de helft van de
vrouwen die gestudeerd hebben, nog steeds werkloos. En
over de hele wereld kunnen meer dan 70 miljoen kinderen
niet lezen of schrijven omdat ze niet naar school gaan, wat
dan weer inhoudt dat ze onherroepelijk in armoede terecht
komen. Rania is iemand die werkelijk wil proberen iets

Foto genomen ter gelegenheid van haar 40e verjaardag

te betekenen voor een hoogst verdeelde wereld. Zij leeft
een prachtig ideaal na, het idee dat mensen elkaar beter
zouden kunnen begrijpen als ze naar elkaar wilden luisteren. Dat is een streven dat vele mensen al nastreefden,
maar het is nog steeds niet een idee dat is gerealiseerd op
aarde. De verdeeldheid blijft en er lijkt eerder steeds meer
verdeeldheid te komen dan meer begrip voor elkaar. Wat
ziet Rania over het hoofd? Zij weet niet, dat al de dingen
die zij wil verbeteren in de mensheid, heel moeilijk te veranderen zijn. Zij houdt geen rekening met de materiële
kant van de zaak. En dit houdt in, dat alle gewoonten en
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denkpatronen vast liggen in de materie van het lichaam
van ieder mens. Ook haar eigen loffelijke ideeën komen
daar uit voort. Ze zullen echter niet beklijven, als zij niet
een programma opstart dat te maken heeft met lilaca. Als
zij lilaca zou studeren, zou ze een totaal andere kijk krijgen
op haar streven en haar idealen. Zij zou gaan merken, dat
ze van alles kan proberen, maar dat het geen zoden aan de
dijk zal zetten. Want de mensen vervallen altijd weer in
hun oude patronen, en dat is niet opgelost door samen uit
elkaars broodtrommeltje te eten, zoals zij in één van haar
kinderboeken wil laten geloven. Dat werkt niet, als er geen
veranderingen hebben plaatsgevonden in de lichaamsmaterie van mensen, ook in die van haar.

pindakaas en jam, of hummus, een pasta gemaakt van kikkererwten en sesamzaad? Zouden we niet eerst eens proeven? En ja hoor, dit smaakt lang niet onaardig...
Het boek is een metafoor voor hoe religieuze en culturele
vooroordelen situaties en relaties verpesten en vaak niet
eens serieus onder de loep worden genomen. Men stelt er
zich geen vragen over. Zowel in de VS als in de Arabische
wereld hebben de kinderen het boek enthousiast onthaald.
Ze pikken spelenderwijs de boodschap op die in het boek
zit en volgens Rania hebben kinderen sowieso niet zo’n
moeite met elkaar. Ze veroordelen een ander niet meteen,
ze hebben nog een ‘open mind’, kijken nog zonder vooroordelen.

Ranya voorlezend uit het kinderboek ‘The Sandwich Swap’

Kinderboeken met een boodschap
Zoals koninginnen wel eens vaker doen, schrijft Rania ook
kinderboeken. ‘The King’s gift’ schreef ze als eerbetoon
aan Koning Hoessein en ter gelegenheid van moederdag
schreef ze ‘Eternal Beauty’ over een meisje op zoek naar
het mooiste op aarde.
In mei 2010 stond ‘The Sandwich Swap’ - De Broodjesruil
- twee weken lang nummer één op de lijst van best verkopende kinderboeken van de Verenigde Staten. Ze schreef
het samen met de Amerikaanse Kelly diPucchio. Het verhaal gaat over Lilly en Salma, twee boezemvriendinnen,
die alles samen doen en delen, maar niet hun broodtrommeltjes. Dat is een brug te ver. Op den duur raakt de hele
school verdeeld en in tweestrijd en pas op het moment dat
de twee bij het schoolhoofd op het matje worden geroepen, stijgt het schaamrood ze naar de wangen. Ruzie om
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Of Rania hier de juiste kijk op heeft is de vraag. Zij gelooft in het open denken van kinderen, maar uit haar boek
blijkt toch al iets anders? De ruzie om pindakaas of kik
kerwtenpasta op het brood wordt toch ook door twee kinderen uitgevochten? Hoe goed Rania het ook allemaal bedoelt, en hoe intelligent ze ook mag zijn, ze heeft geen
kaas gegeten van lilaca. Anders zou ze zeker weten, dat ook
kinderen al die patronen in hun lichaamsmaterie hebben
die volwassenen hebben. Die zijn er met redelijk denken
en intelligentie niet uit te krijgen. De materie is niet redelijk en ook niet intelligent op een mentaal niveau. Rania
ziet de mensheid als een mensheid die vele mogelijkheden
in zich herbergt. En dat is zeker zo, want de materie heeft
nog heel veel mogelijkheden niet prijsgegeven. Echter, zij
weet het niet, evenmin als de meeste mensen op deze aardbol. Daarom wil ze ook goeddoen, en de mensheid verder
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helpen. Zij heeft zeker de mogelijkheden als jonge, leuke
en knappe koningin uit een land uit het Midden-Oosten,
waar ook altijd alles in de verdeeldheid valt. Maar hoe hard
ze er ook aan werkt, het zal heel moeilijk zijn om zelfs
maar kleine veranderingen aan te brengen in het denken
van de mensheid. In de materie zal het al helemaal niet
lukken zonder de lila Evolutiekracht. Zo moet zij maar een
beetje verder modderen, omdat haar methoden niet adequaat en efficiënt zijn.
Rania, fanatiek in haar streven
Eind mei 2010 is een vloot van zes schepen van de
Beweging voor Vrij Gaza en een Turkse mensenrechtenorganisatie door het Israëlische defensieleger onderschept
toen ze probeerden levensmiddelen en andere producten
te leveren aan Gaza, en daarmee de blokkade van Israël
wilden doorbreken. Er zijn toen doden gevallen en er stak
op internationale schaal een golf van verontwaardiging op.
Rania’s reactie op het internet loog er niet om. Ze is ongelooflijk rad van tong als ze voor menswaardigheid opkomt.
Ze begint zo: ‘Wat hebben chocolade, koekjes, papier,
aardappelchips, komijn, speelgoed, gelei, noten, gedroogd
fruit, muskaatnoot en geiten gemeen? Dit is een doordenkertje. Voor een gematigd mens niets, voor een politicus
van de harde lijn van alles, want ze zijn alle potentieel gevaarlijke goederen die de veiligheid van Israël in gevaar
brengen en dus verboden zijn in Gaza. Ik snap dat. Je kan
iemand een flinke optater geven met een chocoladekoekje. En dat papier, man, wat kan dat zeer doen.’ Ze tempert echter haar toon, en drukt nu haar bezorgdheid uit
om Gaza dat na een blokkade van 1000 dagen veel weg
heeft van een openluchtgevangenis. Er is niets wat er nog
naar behoren functioneert. Rania is verontwaardigd omdat deze aanval geen rekening houdt met internationaal
recht, mensenrechten en diplomatieke normen. Toch verwondert hij haar niet. Het is geen geïsoleerd geval. Israël
tapt zowel bewust als onderbewust uit het vaatje van ‘de
hele wereld is tegen ons’ en voelt zich constant bedreigd.
Daarom zijn alle middelen goed om te overleven. Maar
willen wij zo leven, vraagt Rania zich af. Willen wij regeren
op basis van angst? In een klimaat waar je altijd op je hoede moet zijn? Speelt het grootste deel van het leven zich
niet af in een klimaat van gematigdheid? En Palestijnen en
Israëli’s kunnen samenleven, vervolgt ze. ‘Een twee-statenstaat is helemaal niet het verzinsel van een fantasierijke naïeve idealist. Als het tij niet keert, zie ik de toekomst somber in. Koning Hoessein vocht voor vrede, mijn man zet
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dit gevecht voort, maar het breekt mijn hart te zien dat we
steeds verder van vrede af geraken.’
Hier laat Rania een ander gezicht zien, haar gezicht van
fanatisme en onmacht, haar woede omdat er niet gebeurt
wat zij wil en wat zij voorstaat in de wereld. Zij accepteert het niet dat de dingen zijn zoals ze zijn. Juist daardoor komt naar voren wat haar werkelijk beweegt: zij wil
dat mensen veranderen. Zij móeten anders worden, zij
wil dat. Vanuit haar eigen angsten. Zij laat zich zelf leiden
door haar angsten, vandaar deze uitspraak. En dat laat zij
merken ook. Het bevalt haar niet wat er gebeurt. Het is
natuurlijk ook waanzinnig wat er gebeurt met chocolade-

Koning Abdullah II van Jordanië met koningin Rania
bij het huwelijk van prinses Victoria van Zweden
op 19 juni 2010

koekjes en papier, net zoals het verboden is met een balpen
de rechtbank binnen te gaan in Nederland. Die moet afgegeven worden.
Maar wat wil Rania? Wil zij de zaken niet te veel forceren?
Wil zij niet iets, wat niet kan? De mens is niet geneigd te
veranderen, ook Rania niet, hoewel ze het wel probeert in
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de mentale zin, op het redelijke vlak. In de lilaca is al lange
tijd bewezen, dat dit niet werkt. Mensen veranderen niet
werkelijk door inzicht of redelijkheid. Altijd zullen ze weer
vervallen in hun geijkte patronen, die in hun lichaamsmaterie zijn vastgelegd. Het is in zekere zin wel jammer
dat Rania niets af weet van lilaca. Anders zou ze daar misschien iets over kunnen vertellen in alle verenigingen en
belangrijke instanties waar ze in de Raad van Bestuur zit.
Dat zou de mensheid kunnen helpen, ook haar, om verder
te komen. Om te gaan zien wat de mechanismen zijn die
de wereld maken zoals ze is.

Als je haar officieel internetportaal binnenkomt lees je daar
in grote letters: ‘Education = Opportunity. The opportunity to escape poverty, the opportunity to live healthily, the
opportunity to hope. Education is a life line.’ En ze voegt
er aan toe: het is geen lijn die ík spin, het is een levenslijn die redt, die families redt, die toekomsten redt. Op dit
portaal krijg je een gevarieerd beeld van de activiteiten van
de koningin maar ook over Jordanië zelf. Het is gastvrij,
democratisch, je vindt er zeer oud en nieuw naast mekaar,
kortom er is alles om de moderne Westerse toerist te charmeren. Onlangs schreef Rania op Twitter een wedstrijd uit
over Jordanië. Wie haar land het best kan beschrijven om
wat het voor moois en aantrekkelijks in huis heeft, krijgt
een reis cadeau, naar Jordanië wel te verstaan. En wie er
al woont, krijgt een reis naar elders. Op Twitter wordt ze
door meer dan een miljoen fans gevolgd en haar YouTubefilmpjes kennen dubbel zoveel gegadigden. Haar doel met
dit kanaal is jongeren wereldwijd aan te sporen vooroordelen te laten varen en met elkaar in dialoog te gaan.
Maar hoe wil ze dat bewerkstelligen als er niets in de materie verandert, zoals al gezegd? Ze zal steeds teleurgesteld
blijven en kwaad, want haar wensen gaan niet in vervulling. Het is een onmogelijkheid die ze van mensen eist, als
ze wil dat jongeren wereldwijd met elkaar in dialoog gaan.
De onvrede en het onbegrip is daarmee niet weg. Want
mensen kunnen dat mentaal nog wel behappen, maar de
mechanismen van hun lichaamsmaterie kennen zij niet.
Daar ligt alles vast en al lijkt het dat de dialoog zal lukken, altijd zal er iets dwarsliggen. Wat ligt er dan dwars?
De patronen in de lichaamsmaterie van de mens, die niet
in verandering komen.

Een koningin op internet
Tal Pinchevsky, een Canadees die sedert 2001 voor verscheidene gerenommeerde bladen schrijft in New York,
beschrijft haar als ‘a different kind of queen’, een ander
soort koningin.
Gezien haar beroepsverleden bij Apple hebben de nieuwe communicatiemiddelen voor haar geen geheimen en
ze gebruikt ze ook ten volle. Het heeft ertoe geleid dat ze
een koningin is die hoogst ‘toegankelijk’ is en de reacties
van internetbezoekers liegen er niet om. Ze getuigen onomwonden van een regelrechte adoratie voor de mooie en
dappere vrouw die zoveel op stapel durft te zetten, zowel
in eigen land als daarbuiten en niet in het minst voor de
meest kwetsbare groepen.

Het rotsvaste geloof van Rania
Rania’s volwassen leven mag dan ogenschijnlijk begonnen
zijn als het leven van de prinses die haar droomman trouwt
en dan wolken van kinderen krijgt, op professioneel gebied is er geen sprake van een luilekkerlandleven. Ze beschouwt het als een eer en een privilege de mogelijkheid te
krijgen het verschil, het kwalitatieve verschil, te maken in
het leven van de Jordaniërs, en het is haar verantwoordelijkheid die mogelijkheid volledig te benutten. Bovendien
is het ook nog eens zo dat in haar geloof niets op je pad
komt wat je niet aan kan en dat geloof bergen verzet.
Samen met haar man, koning Abdullah II, vormt ze
een hecht team. Ze bevinden zich samen op een eenzame hoogte vanuit een mentale optiek gesproken en daar
kun je mekaars steun en spiegel goed gebruiken. Ze heb-

62

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 3, nummer 4, oktober 2010

ben dezelfde visie op Jordanië en denken dat het land een
plek kan zijn waar democratie en islam comfortabel naast
mekaar kunnen bestaan. Net als koning Hoessein zijn ze
onvermoeibare voorvechters voor vrede en evenwicht in
het Midden-Oosten met als gevolg dat de economie beter
draait en dat er interne stabiliteit in het land is. Ze realiseren hun droom van vrede en vrijheid soms op een wat
ongewone manier. De koning verplaatst zich wel eens op
de motor en in haveloze kledij om fraude en slordigheid
in openbare instellingen vast te stellen, of hij vervoegt zich
bij de wachtenden in ziekenhuizen om te onderzoeken hoe
lang de wachttijden er zijn. De Jordaniërs dragen hem ervoor op handen.
Hoe mooi en goed het allemaal lijkt wat Abdullah en
Rania doen, een geloof is een geloof. Ook een rotsvast
geloof is een idee, het heeft geen handen en voeten. Het
heeft geen basis in de materie van de wereld. Van die materie moeten ze het hebben. Maar als zij niet weten dat alles
daarom draait, gebeurt er niets. Alleen ogenschijnlijk, een
moment. Even daarna is alles weer als vanouds.
Abdullah en Rania geloven dat de wereld kan veranderen.
Dat is een geloof, geen werkelijkheid. Het woord geloof
zegt al, dat geloof slechts gebaseerd is op een uitgewerkt
idee, berustend op een veronderstelling. Dit heeft weinig
kracht, ook geen vermogen om iets gestalte te geven in
de wereld. Want aan een geloof ligt geen materieel fundament ten grondslag. En ondanks alle inspanningen zullen
Abdullah en Rania dus maar heel weinig kunnen veranderen in de wereld.
Westerse mode en politiek
Rania draagt graag kleding van Prada, ook van Elie Saab,
Givenchy, Chloé, Roland Mouret en andere hedendaagse
topontwerpers. Haar voorliefde voor couturiers en kledij
met een ietsje extra zorgt bij moslims van de strenge school
voor wat kritiek, maar ze gebruikt haar kledij ook als een
politiek gebaar: ze toont ermee dat het al of niet dragen
van een sluier een persoonlijke kwestie is en niemand heeft
daar verder zaken mee. Bovendien draagt ze met evenveel
gemak een strakke jeans met T-shirt, zeker als ze ’s avonds
thuis is bij haar familie. Die zitten op een andere manier
weer comfortabel. In de duurdere kleren reist ze de hele
wereld af en mag ze overal gezien worden of dat nu naast
de paus, mevrouw Sarkozy of Michelle Obama is. Op haar
manier draagt Rania ertoe bij dat de vooroordelen en de
xenofobie die in Frankrijk en Amerika nog bestonden te-
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gen moslimvrouwen zoetjesaan voor een reëlere kijk moeten wijken.
Rania is een bron van inspiratie voor miljoenen vrouwen
in de regio en daarbuiten. Mensen kijken naar haar op, geloven haar en willen haar voorbeeld volgen. Wellicht zonder dat ze dat voor ogen had, draagt Rania op haar eigen
mentale beperkte wijze op een onmiskenbare manier bij
tot een ander soort toekomst voor haar land en voor de
hele wereld. Ze vertrekt namelijk van de gedachte dat er
veel meer is dat ons verbindt dan ons scheidt. Hoe we er
uit zien, wat onze afkomst is en hoe we bidden is volgens
Rania niet zo heel belangrijk. Wel lijken we erg op elkaar

in wat ons aan het lachen maakt of doet wenen, wat we
met onze kinderen voor hebben en hoe we behandeld willen worden. Ook belangrijk is onderwijs, onderwijs dat
vrij is van religieuze en politieke agenda’s, van stereotypen
en vooroordelen. Dat opent volgens Rania deuren naar
oplossingen voor veel van de uitdagingen waar we mee
te maken krijgen. Ze slaat hier echter wel even iets over.
Want we lijken ook erg op elkaar in onze vooroordelen en
onze agressie.
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De idealen van Rania
Rania rekent dus buiten de waard. Haar gedachtenwereld
is gebaseerd op een mentaal idee, het is een geloof en een
ideaal wat zij nastreeft. Zij kan de wereld niet veranderen.
Zolang zij onwetend blijft over de mechanismen van waaruit de mens leeft, zal zij geen grote successen boeken.
Haar succes ligt nu voornamelijk in haar jeugdig enthousiasme waarmee zij haar geloof en ideaal in de wereld brengt.
Het enige dat zij daarin zal kunnen bereiken is meer inzicht in de verdeeldheid die er is. Echter, die verdeeldheid
zal er altijd blijven, omdat de mensheid leeft vanuit het
mentale principe, wat op zich een verdelend principe is.
Als er eenheid zou moeten komen, wat zij voorstaat, zullen
er totaal andere dingen moeten gebeuren.

Maar iedere dag is er één, en iedere dag kan het zo zijn,
dat er iemand is die interesse krijgt in zijn eigen leven, in
zijn eigen mechanismen, in zijn eigen persoon en psyche.
Iedere dag is er weer een nieuwe dageraad, die alle mogelijkheden biedt. Als mensen die mogelijkheden willen aangrijpen tenminste.
Wie weet, leest Rania dit artikel eens, op een dag. Als het
vertaald is in het Engels.
Misschien dat het voor haar een nieuwe blik werpt op haar idealen?
Zodat ze bij zichzelf kan gaan beginnen met het inzetten van verandering?
De toekomst zal het leren.

De mensheid zal zich moeten ontworstelen aan dit mentale principe, en er boven uitstijgen. Eerst naar het ware
principe, vervolgens naar het eenheidsprincipe. Dit is
vooralsnog een lange weg om te gaan, temeer omdat bijna
niemand daar mee bezig is. Zelfs heeft bijna niemand van
lilaca gehoord, dus ook niet van het waarheidsprincipe en
het eenheidsprincipe, het lila. Ook niet van een ontwikkeling van materie van de mens, die nodig is om in een werkelijke blijvende verandering te komen.
Hoe zou de mensheid dan kunnen veranderen?
Dit is op dit moment een onmogelijkheid, zelfs technisch
gesproken kan het al niet, zoals zal blijken aan diegene die
zich verdiept in lilaca en het ook gaat beoefenen.
De enige hoop die Rania kan hebben om de wereld te veranderen, is dat zij gaat ontdekken wat de mechanismen in
de mens zijn, die tegenhouden dat er gebeurt wat zij wil
en voor ogen heeft.
De regels van de fysieke materie zijn sterker en liggen harder ingebed in de materie dan de inzichten van het mentaal. Nu nog wel. Ook bij Rania en Abdullah van Jordanië.
Toch blijven er mogelijkheden voor een andere wereld,
waarin mensen meer een eenheid kunnen worden. Om te
beginnen impliceert dit een leefwijze die meer psychisch
van aard is. Ook daar zijn nu nog weinig of bijna geen
mensen mee bezig.
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Fuchsia magellanica
Bellenplant

Tekst: Sunya de la Terra

De Fuchsia magellanica bloeit in de Verborgen Tuin. Hij is daar vol pracht,
hij trekt door zijn schoonheid en uitbundigheid meteen de aandacht. Hij
is fascinerend zoals hij daar staat. Opeens is hij daar, onverwacht toont
hij zich door zijn vermogen van fascinatie en vibrerende schoonheid. Een
vuurbal in de zon.

Wie is die schoonheid die onweerstaanbaar de aandacht vasthoudt? Onder
de pergola door is hij van uit de verte te zien, maar het is onmogelijk om
van verre te blijven kijken. Hij trekt je stap voor stap naar zich toe, je moet
er wel heengaan om zo veel mogelijk zijn klank en kleur op je in te laten
werken. Bij een langzame benadering is er ook het langst de mogelijkheid
de ontmoeting te intensiveren.
Hij doet een zekere trilling ontwaken in het lichaam, een vibratie die niet
tegen te houden is. En dichterbij komend gaat hij uitbundiger vibreren.
Zijn kleed van magentarood boeit en laat de adem inhouden.
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Wat een bloemenpracht! Hij is helemaal overdekt ermee, als een feestversiering die het lichaam omvat.
De ranken hangen als regenbogen naar beneden en bij nadere beschouwing is te zien, dat de neerhangende meeldraden eerst roodgekleurde
knopjes hebben, en later wit kleuren.

O fuchsia, hoe verwonderd ben ik over jouw schoonheid, o fuchsia,
jouw roep vanuit de oneindigheid bekoort de ziel, die hunkert naar de
Oneindige. De bekoorlijke charme en schoonheid van jouw gedaante vervult het hart met blijdschap en doet denken aan verre horizonten, einders
vol van rozetinten vermengd met vurige roden en goudwitte kleuren.
Zelf blijf je stil, je verroert je niet, je toont alleen dat wat je bent, zonder
opzet om gezien te worden. Toch doe je iets. Want hier vindt een ontmoeting plaats met een macht, die de aantrekkelijkheid heeft van iets, wat waar
is. Een macht, die fascineert, een macht die heelt.

66

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 3, nummer 4, oktober 2010

Le
Corbusier
Architect van de 20e eeuw

Charles Edouard Jeanneret-Gris werd in 1887 in La
Chaux-de-Fonds in Zwitserland geboren. Op jonge leeftijd gaat hij naar de School voor decoratieve kunsten om te
leren graveren en later het horlogemakersvak in te gaan net
als zijn vader. Daar is echter al snel duidelijk dat hij meer
in zijn mars heeft. Zijn mentor stimuleert hem om zich te
richten op de bouwkunde.
Hij groeit uit tot een veelzijdig man. Naast architectuur
ging zijn interesse uit naar het ontwerpen van meubelen,
het maken van schilderijen, beeldhouwen, fotograferen,
schrijven en zijn eerste vak: graveren.
Toen hij wat meer bekend werd gebruikte hij de naam van
zijn grootmoeder als pseudoniem: Lecorbusier, nog later
werd het Le Corbusier. Hij verkreeg de Franse nationaliteit.
Tijdgenoten van Le Corbusier zijn onder andere: Mies van
der Rohe en Pablo Picasso, die zijn manier van ontwerpen
ook sterk hebben beïnvloed.
Le Corbusier vond steden maar lelijk, onmenselijk, wreed
en grof. Hij wilde een nieuwe lijn in de architectuur aanbrengen, die duidelijk was en afgestemd op harmonische
verhoudingen. Dit vloeide voort uit zijn vroege inzichten,
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dat je eenheid in vorm moest hebben, met pure silhouetten. Het grondplan was daarbij erg belangrijk voor hem.
Want hij had in zijn vroege ontwerpen al ontdekt, dat als
je zomaar iets deed er totale chaos ontstond.
In zijn eerste ontwerpen had hij heel veel decoraties verwerkt. Vervolgens maakte hij een ontwerp dat helemaal
wit en kaal was. Dat voelde hij beide als totaal onsamenhangend.
In feite hebben deze twee ervaringen met ontwerpen de
grondslag gelegd voor heel zijn latere werk. Bovendien zag
Le Corbusier grote overeenkomsten tussen architectuur en
techniek, waar constructie, vorm en functionaliteit ook
heel erg samenhangen.
Toch is aan Le Corbusier heel goed te merken, dat hij het
zelf nodig heeft om met strakke regels te werken. Dat geeft
hem zekerheid, hij is bang voor de chaos, daar durft hij
zich niet in te bewegen. En het wonen in een gebouw wat
als het ware een stad op zich is, geeft ook veiligheid. Zo
drukt Le Corbusier zijn eigen stempel op zijn architecturale creaties. Hij schept zijn veiligheid in het leven, door
zijn gebouwen zo te ontwerpen, dat hijzelf zich er veilig
in zou kunnen voelen. Wat dat betreft is aan zijn creaties
goed af te lezen hoe hij zelf is en hoe hij in het leven staat.
Architectuur en techniek
Hij was ook van mening dat de zaken die in de techniek
werden toegepast veel meer moesten worden ingeweven
in de architectuur. De architectuur hield zich veel te veel
aan de oude normen, vond hij. De architectuur was in zijn
ogen achtergebleven bij de vooruitgang in de techniek.
Zo kwam hij al in zijn vroege periode tot de uitspraak:
‘Une maison est une machine à habituer’, een huis is een
machine om in te wonen. De woning is een goed functionerend apparaat met een gezond leefklimaat en in feite
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een kleine stad in één gebouw, waar alles is ondergebracht:
scholen, een winkelstraat, daktuin met mogelijkheid tot
sporten en nog veel meer.
Er is een grote verscheidenheid aan mogelijkheden, en
deze maken het gebouw leefbaar en bewoonbaar. Hiermee
wordt duidelijk dat hij onder de indruk was van de duidelijke vormentaal van de industriële technieken, en dat hij
die in zijn gebouwen wilde inpassen op zijn eigen wijze.

Dominohuis
Uit die gedachte vloeide het ontwerp van het Dominohuis
voort. Dit was een vrije ruimte die door bewoners zelf ingedeeld kon worden. Alles kan gekoppeld of ontkoppeld
worden naar believen. Dit is het basisgegeven waarmee Le
Corbusier werkt, dat is zijn ideaal dat hij wil verwezenlijken, dat treft hem. Het is voor hem de ultieme schoonheidsbeleving.
Hij heeft daarbij ook een aantal vaste regels ontworpen die
te maken hebben met het volume van het gebouw, de gevelvlakken, en de plattegrond.
Het volume van een gebouw moet spannend zijn om naar
te kijken door lichtval, dat lichte of donkere schaduwen
geeft.
De gevelvlakken mogen de volumes niet overheersen.
Hierbij moet een meetkundige wet worden toegepast.
Een plattegrond is noodzakelijk anders overheerst chaos,
wanorde en willekeur.
Dat is iets, wat Le Corbusier zeker niet wil, dat er wanorde
is, dit gaat hij systematisch uit de weg. Hij werkt heel graag
met zijn geordende patronen die hem ingegeven worden
door de angst in zijn lichaam. Want de angst en zijn gevestigde ideeën zijn eigenlijk de grond van zijn kunstenaarschap. Daarmee roept hij op tot vernieuwing van de architectuur, dan kan hij zijn eigen ideeën vrijelijk uiten. Dat
doet hij dan ook.

Unité d’habitation - Marseille

Deze vormentaal heeft hij verder ontwikkeld en deze is
terug te vinden in zijn ontwerpen van woonhuizen en appartementengebouwen. Hij wil de mensen functioneel laten wonen, zodat ze het gevoel krijgen dat ze ‘weten hoe
te leven’. Hij wilde de mensen kleine, maar toch complete
‘steden’ aanbieden, in een vrije ruimte, waar ze zich niet
hoeven te begeven in druk verkeer om een brood te kunnen kopen. Alles is onder één dak, in de vormen die hij
zijn gebouwen geeft. Dat geeft zekerheid, dat geeft ook
een engheid en benauwdheid. Daar wist Le Corbusier het
volgende op: de ramen van de gebouwen werden groot en
in horizontale lijn gebouwd, zodat iemand toch de indruk
heeft dat hij niet opgesloten is in een gevangenis.
68

Hij heeft ook wel zekere voorkeuren, zoals lange, horizontale ramen die mogelijkheden geven om veel licht binnen
te laten komen. Meestal zet hij veel pijlers of kolommen
onder zijn bouwwerken. Dit geeft meer mogelijkheden
om muren op andere plekken te zetten, naar smaak. Want
veel van zijn buitenmuren en binnenmuren zijn vaak niet
dragend.
Het platte dak geeft mogelijkheden tot beplanting en
sportgelegenheid.
Hij gebruikt heel graag gewapend beton, ruwe beton, waar
de bekisting nog in te zien is. Dat geeft het patroon dat
hem bekoort, daar krijgt hij zijn voldoening van. Ook de
woonomgeving moet vriendelijk en uitnodigend zijn en
niet grauw en grijs zoals in steden. Hij neemt alles mee in
zijn ontwerpen, zodat een woontoren alles heeft wat mensen nodig hebben om daar ter plekke te kunnen leven en
desnoods werken.
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De gulden snede
Eerst in tijdschriften en daarna in een serie boeken, heeft
Le Corbusier beschreven hoe hij tot het gebruik van de
maatvoering van de gulden snede is gekomen.
Deze maatvoering kwam voort uit zijn angst voor chaos.
Die angst verdwijnt als hij zijn doelen heel nauwkeurig beschrijft en uitwerkt. Deze regels zijn opgebouwd uit twee
heel voorname elementen, waarbij het belangrijkste punt
was: de eenheid in vorm en zuivere silhouetten. Secondair,
maar tevens van groot belang was de eenheid als verscheidenheid op een lopende schaal, waarbij alles, tot in de verste uithoeken van een gebouw, toch één geheel blijft.
Uiteindelijk werd dit nog verder uitgewerkt in de
‘Modulor’, een systeem dat hij baseerde op de menselijke
maat. De architectuur voor de mens moet ook vertrekken vanuit de mens zei hij. Zo ontwerpt hij zelf zijn eigen proportiesysteem voor gebouwen. Dit woord is een
samenvoeging van ‘module’ en ‘or’, maatstaf en goud. De
modulor is een verhoudingssysteem gebaseerd op de verhoudingen van een man van gemiddelde lengte: tussen
voeten en navel; navel en hoofd; hoofd en de vingertoppen
van een opgeheven arm. Deze drie intervallen leveren een
reeks op waarbij de navel het middelpunt is. Zoals deze dat
eveneens is, op de tekening van Leonardo da Vinci van de
man van Vitruvius. De modulor is een verdere uitwerking
van zijn gulden snede. Hiermee had Le Corbusier zeker
een goed houvast bij zijn ontwerpen. Hij was ervan verzekerd, dat hij niet in chaos kon vervallen, als hij zich hield
aan deze ideeën, door hemzelf tot in de puntjes uitgewerkt
in schetsen die lieten zien hoe een boom zich in feite hetzelfde voordeed als een gebouw: een eenheid die een grote
verscheidenheid laat zien in takken, bladeren, bloesem en
zaad. Maar alles is onderdeel van die eenheid, het is een
onverbrekelijk geheel.
Le Corbusier heeft daarnaast nog een stelregel: architectuur moet de lichamelijke zinnen aanspreken, maar ook
de geest van de mens.
Een nieuwe stijl
Na 1935 gaat Le Corbusier een andere stijl volgen. Vooral
omdat er een grote oorlogsdreiging is, die hij niet goed kan
hanteren. De oorlog was voor hem ook iets wat hem bang
maakte. En zo probeert hij dan na de oorlogschaos een
nieuwe orde te scheppen, ook in zijn architectuur.
Zijn nieuwe opvattingen over de vorm en functie van de
architectuur komen voort uit de behoefte en noodzaak om
de bouw aan te passen aan de veranderende maatschappij
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de modulor

na een oorlog vol ellende en dood, waar alles weer opgebouwd moest worden wat kapot was geschoten. Hij was
geen vrolijk mens, eerder melancholisch, peinzend, denkend over de vele dingen die hij op zijn schouders had
genomen: het opbouwen van een nieuwe wereld waarin iedereen zich goed kon voelen, en hij ook. Dat wilde

Le Corbusier geeft uitleg over zijn ‘modulor’
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hij graag. Maar zo is het voor hem nooit geworden. Zijn
bouwstijl is toch eigenlijk gekenmerkt door de saaiheid en
kilheid van de verstandelijke kille gedachten waarmee hij
zijn idealen wilde waarmaken.
Door de opkomst van de industrie groeiden de steden snel
en er ontstonden nieuwe technieken en bouwmaterialen
zoals staal en beton. Hij had heel eigen ideeën over hoe
steden moesten worden ontworpen. Maar de meeste ontwerpen zijn nooit uitgevoerd. Voor zijn werk kreeg hij dan
ook veel lof, maar ook veel kritiek.
Unité d’Habitation
De Unité d’Habitation was het eerste gebouw wat hij ontwierp volgens zijn eigen ontworpen systeem gebaseerd op
de modulor.
Dit was een bouwwerk uit zijn latere periode van na 1935,
toen hij een nieuwe stijl vond in zijn architectuur, waarbij
hij terugkeerde naar het wat meer oorspronkelijke, eenvoudige leven. Ook de materialen moesten natuurlijk zijn.
Hij zocht naar een meer plastische, monumentale stijl voor
zijn gebouwen. De Unité d’Habitation in Marseille werd
gebouwd in de jaren van 1947-1952, net na de Tweede
Wereldoorlog. Hij ontwierp dit gebouw naar aanleiding
van een eerste opdracht van de Franse staat. Dit gebouw
moest de mensen die in de oorlog hun huis verloren hadden, huisvesten.
Zijn inspiratie hiervoor had hij gevonden in een
Karthuizerklooster, het Certosa del Galluzzo nabij Firenze

(Florence) in Italië. Hij was geïmponeerd door het feit, dat
zoveel mensen daar konden verblijven en allemaal hun eigen cellen hadden, terwijl ze toch alles onder één dak hadden wat ze nodig hadden om te kunnen leven.
Hij ontwierp deze ‘eenheid van woningen’ dan ook naar
zijn idee over eenheid in verscheidenheid waarin alles zijn
eigen plaats vindt, maar toch een onderdeel van het geheel is.
Zijn doelstelling werd: structurele oplossingen zoeken
voor de onmenselijkheid van de steden. Het gebouw moest
mensen bij elkaar brengen en het leven vergemakkelijken.
Het stadsplan met zijn verkeersproblemen betrok hij ook
in zijn visie. Straten vond hij een verouderd begrip. Hij
wilde iets scheppen om hen te vervangen, om te ademen,
om te leven. Licht en ruimte was voor hem dan ook heel
belangrijk en vanzelfsprekend: de natuur.
De omgeving moest worden binnengebracht in huis.
Het leven werd daardoor echter wel heel beperkt, niemand
hoeft eigenlijk meer zijn woongebied uit. Wat helemaal
overeenkomt met de levensangst van Le Corbusier, die
zo’n nauwe verblijfplaats ziet als het toppunt van comfort
en functionaliteit.
Hij gebruikte zoals vaak, pilaren onder het gebouw, maar
ze waren veel robuuster. Toch oogden ze soepeler dan de
pilaren van voorheen. Bovendien ging hij werken met
krachtiger kleuren en wat vooral heel opvallend was, met
zuiver gewapend beton. Hij verborg niets en werkte ook

Certosa del Galluzzo, Firenze
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niets weg. Dat gaf een opvallende spanning aan het gebouw.
Het gebouw werd een verticale tuinstad, een complex van
337 appartementen met voorzieningen als winkels en een
hotel. Op het dak kwam een sportruimte en een peuterspeelzaal met een zwembad erbij voor de kinderen. In het
gebouw kwamen de straten.
Er kwam al gauw protest tegen het ontwerp en toen er een
vernietigend rapport verscheen dat geestesziekten voorspelde bij toekomstige bewoners, kreeg het gebouw de bijnaam ‘het gekkenhuis’. Sommigen zagen het als een doos
op stelten met hokjes er in. Vertraagd door allerlei problemen duurde de bouw uiteindelijk geen jaar, maar vijf jaar.
Strakke standaarden
De ideeën van Le Corbusier over orde worden gekenmerkt
door de standaarden waarmee hij werkte.
Le Corbusier zocht naar structuur en vond dat in het gebruik van standaardelementen en standaardmaterialen.
Op deze manier wilde hij goedkope kwaliteitswoningen
leveren.
Op één van zijn studiereizen kwam hij in contact met het
gebruik van gewapend beton. Dit ruwe materiaal is bij uitstek geschikt voor zijn doel. Hij maakt er bouwelementen
van, een betonnen skelet dat hij op velerlei manieren kan
benutten. Ze worden geprefabriceerd en vormen de basis.
Hij zet dat skelet op pijlers, zodat het verkeer en landschap er onder door lopen. Omdat de pijlers en de beto-

nelementen het gebouw dragen hebben de binnenmuren
geen dragende functie meer. Zij kunnen dus vrij geplaatst
worden op de manier die de bewoners willen. Dat was bij
de Domino-huizen al het geval.
Hij richt de binnenruimte op geheel eigen wijze in. Op
elke derde verdieping plaatst hij een straat met voordeuren. Wie in huis binnenkomt kan met de trap naar boven
of naar beneden. De woningen, met vijftien verschillende indelingen, passen als een puzzel in elkaar. De woonkamers beslaan twee verdiepingen en zijn daardoor heel
hoog, de andere ruimten hebben een laag plafond. Voor de
tussenwanden gebruikt hij schuifdeuren. Zowel binnen als
buiten maakt hij gebruik van heldere kleuren.
Deze moeten de bewoners beïnvloeden en verheffen tot
een hogere vorm van beschaving. Zijn periode als schilder
en verblijf in de kringen van de Parijse avant-garde heeft
daar mede toe bijgedragen.
De vrijheid van indeling geldt ook voor de buitenmuren.
Als je beneden staat en naar het geheel kijkt, zie je een
scherm dat op een honingraad lijkt van ramen, zonneblinden en balkons die steeds verspringen. Deze vormen samen de zonwering. Overal in de tropen is dit overgenomen vanwege zijn effectiviteit. De ramen konden hierdoor
groot worden en horizontaal geplaatst voor - wat hij noodzakelijk vond - het leven brengende zicht op een brede horizon. Onder het gebouw bij de pijlers bracht hij opwaarts
gerichte verlichting aan waardoor het gebouw ‘s avonds

Unité d’Habitation ‘Le cité radieuse’- Marseille
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lijkt te zweven en nog meer de aandacht trekt. In die pijlers is gewoon de afdruk van de bekisting nog te zien. Dat
was de ruwe beton, die hij zo apprecieerde. Het zegt genoeg over de manier waarop Le Corbusier zich staande
hield in het leven: hij voelt zich veilig tussen gewapend
beton en hout, hij maakt vestingen waarin het goed toeven
is voor zijn idee.

Unité d’Habitation - Marseille - dak

Unité d’Habitation - Marseille - gangpartij

Over de functionaliteit en leefbaarheid van zijn ontwerpen
is veel te zeggen. Of de menselijke maat en de natuur geleid hebben tot een prettige woning is de vraag. De vaak
smalle deuren, de hokjesmentaliteit, de kunstmatige indeling van een vertrek zoals Le Corbusier dat zag, lijkt niet
altijd het toppunt van leefbaarheid. Het legt des te meer de
nadruk op het feit, dat Le Corbusier wel veel idealen heeft
verzonnen, maar dat ze in de praktijk ternauwernood ideaal zijn, hoogstens lastig.
Hoe mooi dit ook kan ogen voor zijn mathematische oog,
het blijft in het leven van alledag een koud en doods gebeuren, ook al is dat doodse opgevrolijkt met heel fleurige
kleurtoepassingen.
Het is en blijft een bedacht geheel, terwijl de natuur niet
bedacht is, maar gewoon leeft.
Dat is het verschil tussen dat wat Le Corbusier per se wilde
inbrengen in zijn mentaal bedachte ontwerpen en de natuur: bij hem is alles strak en doods, opgesierd met kleuren om het kunstmatig te laten leven, terwijl de natuur
leeft vanuit zichzelf. De natuur is ook gebonden aan zijn
eigen leefregels, maar ze speelt met vele vormen en kleuren, is niet zuinig en afgemeten. Le Corbusier is dat wel,
alles moét voldoen aan zijn regels en maatstaven. Dát is
het beste voor mensen.
Architectuur en levenswijze
Deze architect is iemand die bezig was met het vormen van
theorieën voor structuren, om zijn idealen voor een beter
leven te verwezenlijken. Hij is ogenschijnlijk vooruitstrevend en praktisch ingesteld, omdat hij dat nodig had om
zelf te kunnen overleven.
Hij heeft regels en structuren nodig, orde en duidelijkheid.
Daaruit blijkt dat hij een angstig mens is die houvast nodig heeft. Het leidt tot rechtlijnig denken en een dwangmatig moeten. Zijn ontwerpen zijn dan ook strak en recht
van vorm en de plattegronden van steden zijn rechttoe
rechtaan. Hij is een afhankelijk mens, afhankelijk van de

Unité d’Habitation - Marseille - pijlers
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door zijn lichaamsstructuur ingegeven regels, die hij wel
moét volgen, omdat hij is zoals hij is.
Dit maakt hem ook tot een gecompliceerd mens, want hij
heeft tevens behoefte aan een ander leven. Vrijheid, ruimte
en licht streeft hij na, in een leven wat steeds beter wordt.
Vooral door er over na te denken. Als het lichaam zich
prettig voelt in een woning, is de geest ook tevreden.
Dit is één van zijn theorieën: het lichaam moet prettige
sensaties hebben, dan wordt de geest eveneens bekoord.
Toch, als zijn gebouwen van binnen bekeken worden, is
dat meer een sensatie van kilheid dan van warmte. Hoewel
zijn maatsysteem zelfs uitgaat van een menselijk lichaam,
is dit lichaam voor hem blijkbaar slechts een robot, zonder gevoel. Een robot, die het dan moet hebben van de
warmte van enige kleurstellingen, die wiskundig op een
gevelvlak zijn neergezet.
Le Corbusier is een mens, die erg leeft vanuit zijn fysiek
materiële lichaamsmaterie, vanuit de patronen die vastgelegd zijn in zijn moleculaire systeem. En hoe leuk de kleuren ook zijn gekozen, ze zijn meetkundig berekend aangebracht op wanden en gevels, en dat doet heel scherp en
robotachtig aan.
Ook zijn ideaal van een betere wereld heeft geen gestalte
gekregen in zijn leven. Zo gaat het met idealen, zij zijn bij
Le Corbusier gedoemd om een ideaal te blijven. Hij kon
de wereld niet verbeteren met zijn appartementengebouwen.

Unité d’Habitation - Marseille - hotelinterieur 8e verdieping

lichaam dat deze druk heel lang kon doorstaan, want hij
was 78 jaar toen hij in 1965 overleed aan een hartaanval.
De droefheid die er in heel zijn lichaam hangt, geeft aan,
dat hij geen blij mens was, ook niet al heeft hij veel roem
en eer geoogst. Want hij wordt wel genoemd: de architect
van de twintigste eeuw, en een genie in zijn vak. Hijzelf
kon echter slechts leven in de gevangenis van zijn strakke
regels en maatstaven, die hem werden opgelegd door zijn
lichamelijke atomaire structuur.

Speelse elementen kent Le Corbusier niet in zijn leven.
Zijn strenge gedachtenwereld beheerst lichaam, leven en
denken. De ogenschijnlijke vrijheid is een enorme gebondenheid aan de gulden snede en alles wat hij daaromheen
heeft bedacht. Zelfs de schoonheidsbeleving kan hij slechts
vinden in normen, strakke lijnen en streng achter elkaar
gezette kleuren en vlakken.
Zijn denken legt alles vast en maakt het zoeken naar wezenlijke verandering onmogelijk. Zijn denken overheerst
het leven en geeft het geen ruimte om open te bloeien.
Het leven dat hij voor zichzelf wenste en de poging alles in zijn greep te willen houden, bracht spanningen met
zich mee. Dit alles en de grote ontevredenheid over hoe de
wereld in elkaar zit en hoe de mensheid leeft, legden een
grote druk op zijn lichaam. Toch bezat hij een heel sterk
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Recensie

Z!N

Over leven in de 21ste eeuw
Geschreven door Alain Grootaers
Uitgeverij Vrijdag Antwerpen

Tekst: K.M.H. Klachterl

Z!N, u leest het goed: Z ! N. De auteur wil het woord ‘zin’ zien in zijn
vele betekenissen. Het woord kan verwijzen naar inzicht, naar doel, maar
ook naar het Vlaamse woord ‘goesting’. Zo heeft Alain Grootaers ontdekt
dat als hij consequent naar zijn eigen ‘goesting’ leeft, het leven meer zin
heeft. Hij wordt dan de architect van zijn eigen bestaan en dat maakt
hem gelukkiger. Hij vertelt er bij dat als iedereen dat zou doen, meteen
ook de maatschappij verandert. Meteen wordt het hoofdmotief van de
auteur met dit boekje ook duidelijk: hij wil verandering, voor zichzelf en
de maatschappij.
Dit boekje in handig pocketformaat, 143 bladzijden
dik, is geschreven in de naweeën van een reis door Azië die
Alain Grootaers met vrouw en kind maakte tijdens een
sabbatjaar. De kaft van het boek toont het hoofd van Alain
Grootaers in een ietwat gekunstelde meditatieve pose. De
punt van het uitroepteken valt op het punt waar de hindoes hun innerlijke
oog markeren, het
oog van het innerlijke
zien. Echter, het doet
heel gemaakt aan, het
is alsof de schrijver de
lezer wat uitlacht.
Het boek is vlot geschreven in de vertrouwelijke ‘je en
we’-stijl. De auteur
kijkt naar de Westerse
maatschappij, vanuit zijn ervaringen met zijn werk (als televisiemaker, journalist en auteur), zijn leven in Vlaanderen
en zijn ervaringen en inzichten opgedaan tijdens de reis in
zijn verlofjaar. Hij ziet een samenleving waar alles sputtert,
74

mank draait en crisis na crisis beleeft. Hij hekelt wat hij
de ‘ratrace’ noemt, de overconsumptie en de stress die de
mensen zichzelf aandoen.
Hij schroomt er niet voor om over zijn eigen leven te
vertellen, hoe hij botste met de maatschappij en uiteindelijk besloot om het zelf ánders te doen, namelijk met
zijn vrouw en kind
een nieuw leven beginnen op een boerderijtje in Spanje. De
aanleiding waren drie
gebeurtenissen waardoor hij zich minder
op geld, bezit en status fixeerde: het feit
dat hij aan de kant is
geschoven als hoofdredacteur, de dood
van zijn broer, en de reis door Azië. Dat laatste bood het
inzicht dat vele andere culturen anders kijken naar geld
en werk.
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Hier laat Grootaers heel duidelijk zien, dat hij denkt in
verandering te zijn als hij ergens anders gaat wonen, zonder geld en weelde. Maar is dat het wel? Want vanuit een
lilaïsch standpunt bekeken is er geen verandering mogelijk
als er niet in de materie van het menselijke lichaam een
verandering tot stand wordt gebracht. Hij heeft in zijn leven moeilijkheden ondervonden en dat zet hem aan het
denken. Datzelfde denken brengt hem op het idee dat
de maatschappij niet deugt. Wat ziet hij over het hoofd?
Dat hij de maatschappij niet kan veranderen door zelf in
Spanje in een boerderijtje te gaan wonen. Dat zet geen zoden aan de dijk. Want niet iedereen is daarvan geporteerd
en niet iedereen wil of kan zich dit veroorloven. Het is in
feite een oplossing voor diegenen, die alles al hebben in
het leven en zich afvragen: wat nu? Zo iemand is Alain
Grootaers dus.
In drie delen maakt Grootaers een eenvoudige en vaak humoristische maatschappij-analyse en zoekt daarbij de mogelijkheden over hoe het anders zou kunnen gaan.

1

Het eerst deel gaat over geld en het werken voor geld.
Grootaers bekijkt de huidige situatie en concludeert
dat mensen er van 9 uur tot 17 uur keihard tegenaan
gaan voor geld, ambitie en status. Hij beschrijft de keerzijde van deze ‘ratrace’: zoals de bankencrisis die ontstaan
is uit het feit dat banken zomaar, uit niets, geld creëren.
Eeuwige economische groei is een noodzaak en de rijken
worden rijker en de armen armer. Rijken krijgen immers
de rente van de armen die lenen en rente op dat bedrag
betalen. Grootaers bekijkt de wereld dus vanuit een socialistisch standpunt, niet vanuit een oogpunt van ontwikkeling van mens en materie.
Als hij de ontwikkeling van de materie erbij zou betrekken, zou dit gedeelte van zijn boek er totaal anders uitzien.

2

Het tweede deel gaat over werken. Mensen werken
hard voor status en aanzien, om geld te verdienen
en omdat dat het leven zin en richting geeft. ‘Hard
werken’ is de norm en dat werd geïntroduceerd door de
protestanten. Samen met de toename van de bevolking
en de industriële revolutie heeft dit de visie op arbeid in
het Westen bepaald, weet Grootaers. Iedereen wil een goede job en de voornaamste redenen hiervoor zijn, volgens
hem, statusangst en conformisme.
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De auteur heeft gebroken met de mallemolen van werken
om succes te hebben, met dolgedraaide arbeidsvormen,
met de staat die begeleidt van de wieg tot het graf, met
de ’iedereen moet mee’-politiek. Hij doet alleen nog werk
dat hij leuk vindt en dat drie dagen per week. Maar hij
heeft zelf niet gebroken met zijn mallemolen, neen, hij is
er als redacteur uitgewerkt. Hij moest dus wel iets gaan ondernemen. Het waren de omstandigheden die hem dwongen anders te gaan leven. Het kwam niet vanuit hem zelf,
hij speelde gewoon in op die uiterlijke omstandigheden.
Natuurlijk moet hij dan wel iets gaan doen.

3

Het derde deel van het boek gaat over het ongebreidelde consumeren in onze maatschappij en hoe al
die onnodige goederen een gigantische afvalberg
creëren. Hij onderzoekt hoe het consumeren in NoordAmerika na de eerste wereldoorlog is ontstaan en hoe de
noden-maatschappij naar een verlangensmaatschappij
is gegroeid. Maar nu vele landen meedoen en ook India
en China aan het overschakelen zijn, zijn er niet genoeg
grondstoffen. „We kunnen dus niet blijven doorgaan met
consumeren,” besluit Grootaers, „maar dat is ook helemaal
niet nodig om gelukkig te zijn.” Eenvoudiger leven is aan
de orde, maar vreemd genoeg houden economische motieven dat tegen en dat illustreert hij met verschillende voorbeelden.
De conclusies van Grootaers zijn niet zo nieuw. Eigenlijk
propageert hij de provotijd uit de jaren zestig maar nu op
een wat meer eigentijdse wijze.
Wat ook opvalt is dat er van Grootaers een heleboel niet
mag. Hij is al gespannen van alles wat anderen niet mogen. Ze mogen niet rijk zijn, niet consumeren, niet werken, ze mogen geen succes meer hebben. Maar niet iedereen wordt terzijde geschoven als redacteur en veel mensen
hebben plezier in hun werk. Zo is Grootaers wel iedereen
zijn mening aan het opdringen. De mening van Grootaers
is even zo veel waard als de mening van ieder ander. Wat
wel in hem te prijzen is, dat hij in ieder geval probeert iets
te zeggen, of dit het nu is of niet.
Bij elk deel plaatst hij een alternatief. Hij wil de beste
experimenten uit de geschiedenis naar voren halen. Hij wil
vooral een beginsel terughalen dat onder andere gelanceerd werd met de pauselijke encycliek Rerum Novarum,
namelijk: wat op het lokale vlak kan worden geregeld moet
daar ook worden geregeld. Omdat dit echter politiek gela75
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den is en er iets teveel ‘paus’ aan vasthangt, neemt hij de
nieuwe naam die voor dit beginsel in zwang is, namelijk
‘nearonomics’. Dit houdt in dat er steeds gekozen wordt
voor de oplossing die ‘dichtbij’ is. Daarom opteert
Grootaers voor ruilhandel in de eigen gemeenschap of ‘het
werken met een eigen lokale munt’ naast het huidige betaalsysteem. Hiervoor verwijst hij naar een geslaagd experiment in 1930 in het Oostenrijkse stadje Wörgl.
Ook op het gebied van werk opteert hij hiervoor. Want
werk dat geografisch en persoonlijk dichtbij is, biedt arbeidsvreugde. En passant voegt hij er ook nog aan toe dat
een basisinkomen voor iedereen het leven heel wat gemakkelijker maakt. Je kunt dan makkelijker van job wisselen
of op reis gaan en subsidies en uitkeringen hoeven dan ook
niet meer.
Veel van wat hij aandraagt als mogelijk alternatief voor de
dolgedraaide maatschappij zoekt hij in experimenten in de
geschiedenis. Het lijkt duidelijk dat hij naar een leven van
vroeger verlangt, een leven van vóór de industriële revolutie. Maar Grootaers ontkent niet dat hij op twee paarden wedt. Ook hij profiteert van de moderne maatschappij met zijn snelle vliegtuigreizen en computernetwerken.
Wat echter opvalt is dat Grootaers opteert voor primitief leven en voor een basissalaris. Hij ziet echter over het
hoofd, dat al eeuwenlang is gebleken, dat als je iedereen 10
cent geeft, de een ze na een dag al kwijt is, terwijl de ander er een euro van heeft gemaakt, met alles daar tussenin.
Dat werkt niet, maar zijn socialistische insteek laat hem
denken dat dit de oplossing is. Het lijkt er dan ook op,
alsof Grootaers zijn boek in haast en optimisme geschreven heeft, en niet zo gekeken heeft naar de realiteit van zijn
voorbeelden en mogelijkheden.
Evenmin houdt hij rekening met het materiële aspect van
de mens. Deze heeft een lichaam dat onderhevig is aan de
patronen die zijn ingeweven in de moleculen. Hij kan vaak
niet anders dan doen wat zijn patronen hem ingeven. Dat
wat Grootaers voorstelt over de nieuwe manier van leven,
is ingegeven door oude ideeën in zijn moleculaire systeem,
zijn lichaam. Hij kan daar niet onderuit. Zo is te zien dat
ook hij vast zit aan zijn eigen manier van leven, ook al lijkt
het nieuw. Het is het niet. Het is allemaal al eens gezegd
en geprobeerd. Dat blijkt uit zijn voorbeelden uit vroeger
tijden.

ten van het seizoen koopt. Doordat hij de mensen kent
staat het garant voor kwaliteit. „‘Kwaliteit’ en ‘dichtbij’,
misschien zijn dit de sleutelwoorden van Nearonomics.
Het verbetert de kwaliteit van je leven doordat je de dingen dichtbij houdt,” schrijft Alain Grootaers. Zo kan het
met geld, werk en consumeren. Hij besluit met „Keep it
near. Streef naar kwaliteit. Bagger de onzin uit je leven.
Vervang ze door Z!n.”
Het is zeker boeiend om te zien hoe iemand tot het inzicht
kan komen dat verandering nodig is. Hoe omstandigheden hem laten inzien dat het zo niet verder kan. En hij
probeert het daadwerkelijk anders te doen. Hij zoekt met
zijn verstand naar veranderingen in ‘terug naar vroeger’,
in waardevolle experimenten die een verschil kunnen maken. Echter, zo veel is er in zijn leven niet veranderd. Hij
ging toch voorheen ook naar de markt dichtbij? Of naar de
winkel in de dichtstbijzijnde straat? Daar kende iedereen

Alain Grootaers besluit zijn boek met ‘Mijn Nearonomics’.
Hoe hij nu in Spanje woont en op de lokale markt produc76
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hem toch ook? En men kan toch overal producten van het
seizoen kopen?
Het simpele leven is al lang en eerder geprobeerd, vele idealisten in de jaren zestig probeerden dezelfde weg te gaan
maar dat heeft geen stand gehouden. Waarom zou het nu
anders zijn? En in de Middeleeuwen was alles ook heel
dichtbij, zelfs de grotbewoners jaagden in hun eigen omgeving. Daar moesten zij voedsel zoeken. De indruk is, dat
Grootaers enthousiast is over zijn eigen leven, maar het
heeft niet zo veel te maken met verandering.
De veranderingen die Alain Grootaers voorstelt zijn veranderingen in zijn leefomgeving. Het zijn aanpassingen
van de omstandigheden rondom hem. Hij werd er toe gedwongen. Zijn omgaan met geld verandert, evenals het
omgaan met werk en bezit. Hij past zijn gedrag aan aan
die gewijzigde omstandigheden. Dat is normaal, dat doet
iedereen die een beetje verstand in zijn hoofd heeft. Zijn
bedoeling is dat hij daardoor meer grip op het leven krijgt,
meer zijn eigen ‘zin’ kan doen. Hij bouwt een wereld naar
zijn zin en de foto op de kaft laat vermoeden dat het naar
zijn zin gaat. Hij heeft het goed voor elkaar. En als de hele
maatschappij meedoet, dan kan de wereld misschien worden gered. Dat is toch mooi meegenomen. Maar wie wil
doen wat een ander wil? De nobele motieven om de wereld
te verbeteren blijken vaak niet zo nobel te zijn, ze berusten
meestal op eigenbelang. Ze zijn vaak niet meer dan een
dwingende eis om de eigen leefwereld te verbeteren.
Alain Grootaers vindt dat iedereen zijn voorbeeld moet
volgen. Er is echter niets nieuws in te vinden. Moeten we
allemaal in Spanje op een boerderijtje gaan wonen? Dan
zou Spanje overvol raken. Neen, de adviezen van Alain
Grootaers passen goed bij hem, maar voor velen zal het
gewoon een beetje ‘terug naar de natuur’ zijn, en dat wil
echt niet iedereen. Bij kaarslicht in de winter in huis zitten, met de houtkachel aan en de was die staat te koken
op het houtfornuis. Ieder moet het leven inrichten zoals
hij dat wil, ook Alain Grootaers. Maar het zal niet werken
voor anderen, misschien voor een enkeling.
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Samenvatting
Alain Grootaers rekent niet op de patronen die in zijn lichaam zijn vastgelegd, en die hij zelf niet kan veranderen. Zo zal hij merken, dat hij na een tijdje heus wel gezien heeft hoe het in Spanje gaat. Net zoals in België of in
Nederland, Duitsland, Frankrijk of noem maar op welk
land. Dan is er geen euforische toestand meer, waarin hij
nog leeft in de roes van het onbekende. Dan is het gewoon
zoals overal. Met geld, werk, consumeren, ellende, rampen, moeilijkheden en noem maar op.
Zijn verandering is geen verandering. Het is gewoon inspelen op moeilijkheden die hij had en deze zoveel mogelijk verdoezelen. Het is de truc met de verdoezelhoed.
Hij is iemand met de drang om de wereld te verbeteren
maar dat zal hem niet lukken. Zijn pleidooi voor het landleven in Spanje komt wat over als dat hij leeft vanuit een
toestand waarin hij niet precies meer weet wat hij moet
doen, en daarom alles prachtig vindt. Vroeger ging het om
boeren in Frankrijk en nu blijkbaar om boeren in Spanje.
Goede bedoelingen en verfrissende ideeën houden niet
lang stand. De wereld verbeteren is al een heel oud beginsel dat door velen is geprobeerd. Het is nog niemand
gelukt.
De enige mogelijkheid tot verandering ligt in de atomen
en elektronen van het lichaam van de mens. Dat is ontdekt in de lilaca, die de energieën en krachten onderzoekt
die aantonen hoe mensen voornamelijk leven vanuit hun
lichaam. En de structuren van de atomen kan een mens
niet veranderen. Nog niet. Daar is een andere, hogere instantie voor nodig, die alle kennis heeft over het menselijk
lichaam en zijn atoomstructuren.
Dit boek is aardig om te lezen voor mensen die interesse
hebben in wat mensen beweegt die tegen onoverkomelijke
moeilijkheden oplopen in hun leven en hoe ze dat weten
te bezweren.
Verder geeft het niet zoveel nieuwe dingen, en zeker geeft
het geen degelijke aanwijzingen over hoe mensen tot verandering kunnen komen. Het is een heel persoonlijk getint boek, nauwelijks bruikbaar voor anderen.
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Henk Helmantel

De kille kunst van Henk Helmantel
Tekst: kunstredactie

Het pittoreske dorpje Westeremden in Noord-Groningen
trekt jaarlijks vele kunstliefhebbers, die een bezoek brengen
aan het museum ‘De Weem’ van kunstschilder Henk Hel
mantel. Het museum is gevestigd naast het woonhuis annex
atelier en herbergt vele schilderijen van deze kunstenaar.
Wie is Henk Helmantel? Hoe zien zijn schilderijen eruit en
wat zeggen deze schilderijen over hemzelf?

Henk Helmantel wordt op 22 februari 1945 geboren in Westeremden, een
klein dorpje in Noord-Oost Groningen. Hij
groeit op in een hardwerkend gezin met
vijf kinderen. Ze krijgen een protestantse
opvoeding en het gezin leeft met genoegen en overgave naar het woord van de
bijbel. Zijn ouders hebben een kwekerij
met groente en fruit. Helmantel zegt hierover: „Er was altijd veel werk op de kwekerij. Daardoor weet ik wat werken is. Ik
voel mij erg verbonden met de land- en
tuinbouw en de producten die dat oplevert. Dat zie je terug in mijn stillevens.”
Al jong is Helmantel aan het tekenen en
schilderen, hij voelde dat als zijn roeping. Als hij 16 jaar is, bezoekt hij het
Rijksmuseum in Amsterdam, waar hij de
schilderijen van Rembrandt bewondert.
Dit geeft de doorslag en Helmantel wil
zich gaan inschrijven voor de kunstacademie. Zijn ouders vinden het aanvankelijk
niet zo’n goed idee, omdat in hun ogen
kunstenaars geen droog brood konden
verdienen. Toch gaan ze overstag, „want
ze kenden me goed genoeg om te weten
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dat hun kind wat dat betreft toch zijn eigen kop zou volgen,” zegt Helmantel. In
1961 begint Helmantel met zijn opleiding
aan de Minerva Academie in Groningen
en vanaf 1967 werkt hij als zelfstandig
kunstenaar.


▲
Helmantel in 2008
in zijn museum in Westeremden

Hoewel hij in zijn beginperiode experimenteerde in een impressionistische stijl,
komt Henk uit bij het realisme. In dit type
schilderijen komt zijn talent het meeste
tot ontwikkeling.
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Technisch schilderen
Het schilderen legt Helmantel geen windeieren. Bijna geheel tegen de stroom van de moderne
kunstscene in, verkoopt hij veel van zijn realistische
schilderijen. In 2007 viert Helmantel zijn 40-jarig
bestaan als kunstschilder. En in 2008 wordt hij uitgeroepen tot ‘Kunstenaar van het jaar’, waardoor
hij extra voor het voetlicht treedt en een groter publiek kennis neemt van zijn schilderijen. Helmantel’s
werk is te zien geweest op exposities in Washington,
New York, Taiwan, Duitsland, Tsjechië, Maleisië,
Engeland, Frankrijk, Indonesië en Nederland. Veel
van Helmantel’s kunstwerken zijn aan particulieren
verkocht en een enkel schilderij hangt in een museum. Over die schilderijen is niet veel bekend. In
het boek ‘Henk Helmantel, 40 jaar kunstschilder’
uit 2007 zijn echter de schilderijen te zien uit het
museum ‘De Weem’.
Vanaf het begin van zijn loopbaan, schildert
Helmantel stillevens, maar ook interieurs van middeleeuwse kerken, kloosters, kastelen en zijn eigen
woonhuis. Hij schildert loepzuiver en bijna fotografisch vruchten en groente, middeleeuwse objecten
zoals glazen, schalen, flessen en ook houten beelden.
In zijn atelier in ‘De Weem’ arrangeert hij de objecten tot een compositie met als doel om evenwicht en
harmonie op te roepen. Een harmonie, die mensen
goed doet, dat is wat Helmantel probeert te bewerkstelligen. Hier blijkt al wat zijn beoogd doel is: hij
wil mensen verbeteren door middel van zijn schilderijen. Dat zorgt ervoor, dat zijn schilderen niet een
doel op zich zijn, hij doet het niet voor zijn plezier.
Hij schildert om een boodschap te brengen in de wereld. Hij voelt zich een soort apostel van God, vandaar zijn belerende vinger.
Vanuit een mentaal menselijk aspect bekeken kan
Helmantel heel technisch schilderen. Zijn precisie
en perfectionisme dwingen bijna als vanzelf respect
af bij diegenen die geïnteresseerd zijn in zijn schilderijen. Toch valt als eerste het kille en koele element
op in zijn werken. Ze zijn als foto’s die alleen maar
registeren. Henk Helmantel is zodoende een schilder
die geen emoties laat zien, hij is net als zijn objecten:
dood, bewegingloos, en van een vernietigende perfectie. Van waaruit vloeit deze perfectie voort die zo
ontledend is? Dit wordt vooral veroorzaakt doordat
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hij per se een boodschap wil brengen. Bij sommige
mensen zal deze aankomen, maar bij heel veel mensen ook niet. Deze boodschap zit verankerd in zijn
mentaal-fysiek-materiële lichaam, in zijn lichaamsmoleculen. Deze ingegrifte boodschap in zijn vlees
móet hij wel gestalte geven, dat is een dwingende eis.
Vandaar ook, dat hij dagenlang in zijn atelier door
kan gaan met zeer precies schilderen. Waarom is zijn
perfectie geen harmonie, maar een dwingende eis tot
ontleden en dus alles opdelen en vernietigen? Omdat
dit zo neergelegd is in zijn lichaamsmaterie, in de
moleculen van zijn lichaam, waar in het DNA deze
neiging om alles met het ontleedmes in stukjes te
snijden, is neergelegd.

17e eeuwse fles uit Lübeck, 2003, 44x35 cm

St Nicolaaskerk Monnickendam
1988, 193x153
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Koele, mooie gebouwen
Als we kijken naar de schilderijen van kerkinterieurs,
kloosters of andere interieurs valt het op dat in geen enkel
schilderij een mens te zien is. In de crèmekleurige stenen
kloostergangen geen monniken en ook geen toeristen, er
is zelfs geen spoor van een menselijk wezen te zien; de kerken zijn leeg, geen misdienaar, kerkganger of dominee. Er
leeft blijkbaar niemand. Dit is ook zo in de huizen of kastelen. Helmantel schildert alleen een object. Hij ziet alles
als een object, dat moet poseren voor hem zodat hij het
kan schilderen.

kent dan ook iets voor God, en hij verbeeldt zich dat hij
eigenlijk op gelijke voet met hem staat. Helmantel begrijpt
God.
Als kind is hij lachend en vrolijk, ondanks zijn streng protestantse opvoeding. Er wordt naar de bijbel geleefd, het
Woord is dat wat de sfeer bepaalt in huis.

Zelfportret 1982

In 1982 is hij te zien met halflang bruin haar, baard en
snor met blanke huid. Hij kijkt de toeschouwer met een
serieuze, verkrampte en angstige blik aan. Het portret van
2005 is zelfverzekerd, ook wel wat kwaad, hij kent zijn
doel in het leven, en dat heeft hij nog niet bereikt.

Kloostergang van Le Thoronet (Fr)
2001, 122x109

Helmantel heeft geen rooskleurig beeld van mensen, vandaar dat hij ze zelfs niet als stoffering gebruikt in zijn gebouwen met hun interieurs. Alleen hijzelf speelt in zijn afgebakende wereld een rol. Hij zegt daarover: „De mensen
leven in de verlorenheid. Er is botsing, onvrede, rivaliteit,
gemeenheid.” Helmantel laat hier zijn zendelingschap heel
duidelijk zien: mensen moeten door zijn schilderwerken
worden bekeerd en zich afkeren van het kwaad. Daarin is
zijn arrogantie te horen, hij vindt dat hij zelf boven dit alles staat.
Helmantel schildert wel graag zichzelf, wat in overeenstemming is met zijn zelf opgebouwde imago: een aardige,
goede man die erg tevreden is met zichzelf. Hij is de apostel en zendeling die de wereld zal veranderen. Hij bete80

Zelfportret 2005

Helmantel komt op zijn schilderijen over als een mens die
overtuigd is van zijn eigen gelijk, een verstandelijk mens,
die zichzelf en het leven serieus neemt en alles trekt in het
kader van Gods Woord.
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Rembrandt is het lichtend voorbeeld voor Helmantel. Hij
schildert zelfs een zelfportret van Rembrandt na. In zijn
jonge jaren maakt hij een portret van zijn vader en van zijn
schoonvader. Zijn geliefde Jezus schildert hij op een plafondschildering in een kerk. Er zijn echter geen portretten
van bijvoorbeeld zijn kinderen of van zijn vrouw. De eerste
schoentjes van zijn zoon verwijzen slechts naar het bestaan
van zijn kind.
Helmantel leeft alleen in zijn atelier en wijdt zich aan zijn
kunst en zendelingschap. Zijn kunst, die de boodschap in
de wereld moet brengen van harmonie. Het is echter een
boodschap van kilte en ontleedkunst, van koele observatie.
Een boodschap van een perfectie die leidt tot het uitbannen van alles wat met emotie of een psychische persoon te
maken heeft.

Het is bekend dat Helmantel graag al zijn tijd besteedt aan
zijn schilderwerk; praten met anderen is in feite verloren
tijd, laat hij tussen de regels blijken. Hij is heel erg vol van
zichzelf en van zijn schilderijen. Dat is het belangrijkste
voor hem. Het biedt een vlucht uit de huidige wereld die
hij niet graag ziet. Als een kluizenaar kan hij in zijn atelier
denken aan een betere wereld die er kan komen door hem.
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Hij zit er ook uren, dagen achtereen op een eenvoudige
rieten knopstoel. Zijn doek staat op een oude trap, zijn palet ligt op een houten tafeltje te midden van allerlei tubes
verf, water in oude HAK-groentepotjes.
Helmantel doet denken aan een monnik die in een kloostercel zijn arbeid verricht. Wel een heel rommelige monnik, er is in zijn atelier niets te bespeuren van de perfectie
en harmonie die hij in de wereld wil brengen. Dat is ook
een waanidee: uit zijn hele manier van leven in zijn atelier
blijkt, dat hij geen harmonie kent. Anders zou zijn atelier
er zeker wel harmonieuzer uit zien.
Dode dieren
Helmantel schildert ook dieren, zij het niet zo vaak.
Opvallend daaraan is dat de dieren die hij schildert, vaak
dood, verlaten of slapend zijn. Hij schildert bijvoorbeeld
een dode kerkuil, een dood goudhaantje, een dode appelvink, een dode distelvink, een dode tapuit en een dood
winterkoninkje. Ze liggen allemaal met hun pootjes in de
lucht. Een egeltje slaapt. Een merelnest met eieren is verlaten door de moedervogel. Daarentegen schildert hij wel
een levende muis.
Wat is daar te zien over Helmantel?
Wat drijft hem om dode dieren te schilderen, of dieren die
in ellendige omstandigheden leven?
Ziet hij de wereld als een dodelijke plaats?
Ontdekt hij in zichzelf de dodelijkheid waarmee hij zijn
objecten bekijkt? Want een dode vogel is als een kerk die
hij schildert: een object, meer niet.
Hij wordt aangetrokken door de dode dingen, zoals zijn
stillevens, die ook doortrokken zijn van de kilte van de
dood. Het ziet er naar uit alsof Helmantel leeft vanuit de
dodelijkheid van zijn mentale observatie en het ontleedmes.
Hij leeft vanuit de dood, die ingebakken zit in ieder lichaam. De dood, die zich thuis voelt in het duistere onbewuste wezen van de mens, ook in Helmantel. Gefascineerd
door de dood, leidt hij begrafenissen in Westeremden, om
ook daar zijn boodschap over God aan de wereld te verkondigen. Volgens zijn zeggen ziet hij God als groot en
heilig, en hij wil aan iedereen die het horen wil zijn geloof
uitdragen.
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De Distelvink, 2002, 17x25,5 cm

Muisje II, 1983, 12x15 cm

Stilleven met tomaten, 2006, 70x100 cm

Perziken in witte schaal, 2002, 73x100 cm
82

Stillevens
De composities die Helmantel maakt voor zijn stillevens
zien er vaak gekunsteld uit. Dat is wel te verklaren, omdat de geschilderde objecten normaliter niet op die manier op een tafel of in een huis staan. Groente en fruit die
Helmantel schildert, zien er vaak ietwat verloren uit in de
ruimte, ook als ze op of naast een schaal liggen.
Hij heeft alles ordelijk gesorteerd, volgens zijn verstand,
niet volgens zijn emoties. Het gaat er ook niet om de dingen zo charmant mogelijk te laten uitkomen. Het gaat om
registratie, en het zijn dus objecten geworden die los in de
ruimte zijn neergezet, zonder enige entourage. Hoogstens
wordt duidelijk gemaakt dat ze op een plank of tafel staan.
De tomaten op het schilderij zien er puntgaaf uit, maar ze
ogen daardoor heel onnatuurlijk, als waren het kunstmatige tomaten van een gladde, harde plasticsoort. De tomaten zijn door Helmantel geobjectiveerd en tot dode dingen
gemaakt. Zij geven niet de charme van fruit weer, neen,
het zijn mooie objecten die echter té mooi zijn, dat stoot
bepaalde categorieën mensen af. Het schilderij geeft in feite niet-bestaande vruchten weer, die slechts bestaan in het
mentaal-fysiek-materiële denken van Helmantel. Zij zijn
niet werkelijk, zij zijn illusoir.
En hoewel Helmantel probeert om het fruit realistisch te
schilderen, door bijvoorbeeld een perzik te schilderen die
net niet rond is, het fruit blijft er toch kunstmatig uitzien,
hoe technisch knap het ook is geschilderd. Overal is zijn
denken aan te pas gekomen, een denken dat ontleedt en
alles kunstmatig maakt.
Zijn schilderkunst wordt realistisch genoemd, maar het tegendeel is waar, zijn schilderkunst verbeeldt juist de dingen van het illusoire bestaan.
Verharding
Wie blijkt nu Henk Helmantel te zijn? Wat heeft hem gemaakt tot wat hij nu laat zien over zichzelf in zijn kunst?
De schilderijen laten het zien. Hij is vooral een mens die
vanuit zijn mentaal-fysiek-materiële lichaam leeft. Dit lichaam is van huis uit al zeer conservatief en levend vanuit
strenge patronen, zoals een computer werkt. Het religieuze
aspect, van huis uit meegekregen, zorgt voor een streng
oordelende lichaamsmaterie, waarmee hij iedereen die niet
doet wat hij goed oordeelt, moet veranderen. Zijn snijdende mentaal wil slechts dingen zien, die heel mentaal
perfect zijn.
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Op zijn schilderstukken zal dan ook nooit een rotte appel
te zien zijn.
Hij vindt zichzelf geweldig. Hij is welhaast God. Hij vindt
zijn bestaan in God en kleedt zich als God. Hij heeft zich
een imago gevormd van zichzelf door zich net zo voor te
doen als God, met een grote baard. Alles wat hij maakt
moet mooi en harmonieus zijn, anders is het niet goed. Zo
geeft hij zichzelf een bestaan, omdat hij een niet-bestaand
wezen is. Hij kan geen beroep doen op zijn psyche, de
instantie die zorgt voor een bestaan. Hij dobbert als een
schip zonder kapitein voort op woeste golven van de zeeën, gevormd door zijn beperkte kunstwereldje. Hij leeft in
zijn illusoire denkende bestaan met een imago over zichzelf om zich een bestaan te geven.
Zijn toewijding aan zijn eigen denkbeelden is voor kunstminnaars van dit genre zeer mooi. Hij leeft in zijn eigen
wereldje, afgesloten van alles wat in zijn ogen niet goed is.
Vandaar dat hij graag in zo’n klein dorpje woont, in een
huis dat een besloten eiland is in de dorpsgemeenschap.
Hij prefereert de engheid van zijn eigen denkpatronen boven zijn gevoelswereld, een gevoelswereld die hij slechts
gebruikt voor zijn zendingsactiviteiten en zijn goede werken. Zo leeft Helmantel graag in zijn besloten wereldje
van patronen, waarin hij goed kan leven, ook al komt zijn
boodschap over harmonie niet werkelijk aan in de wereld.
De menselijke meningen over hem blijven dan ook zeer
tegenstrijdig.
Henk Helmantel is echter blij, dat hij in al zijn kilte nog
iets van warmte kan uitstralen in zijn goede werken en liefdadigheidsactiviteiten. Zo blijft hij verdeeld, verscheurd,
levend te midden van ijzige denkpatronen, met soms enige
momenten waarin hij wel móet tonen dat hij ook nog een
beetje levend is.

3Inhoudsopgave

De plaats Westeremden heeft Helmantel’s
hart voor altijd gestolen, want hij blijft er
ook na zijn huwelijk met Barbara (‘Babs’)
wonen. Ze betrekken een voormalige pastorie, ‘De Weem’, die zij vanaf de jaren ’70 helemaal in de originele staat verbouwen. De
Weem herbergt een museale ruimte, waar
Helmantel zo’n 70 kunstwerken van zijn eigen hand exposeert, naast o.a. een collectie
middeleeuwse houten beelden en andere
antiquiteiten.
Jaarlijks trekken duizenden bewonderaars
van deze kunstschilder naar het Hoge Noorden, om een bezoek te brengen aan deze
bijzondere plek. Het museum in Westeremden bestaat deze zomer 25 jaar.
Er is een jubileumtentoonstelling die van 29
april tot 2 oktober wordt gehouden
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Passend onderwijs

vernieuwingsoperatie of oude wijn in nieuwe zakken?
Tekst: F.A.W. de Baaij

In het onderwijs is momenteel een vernieuwingsoperatie gaande
met de naam ‘Passend Onderwijs’.
Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk
kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind tussen wal en schip dus. Dat
is het doel wat de overheid nastreeft. Gaat het hier om oude wijn
in nieuwe zakken of is er sprake van een nieuw perspectief? En wat
betekent ‘Passend Onderwijs’ lilaïsch gezien? Daar gaat dit artikel
nader op in.

Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw kwamen er onderwijsvernieuwingen op gang onder de naam
‘Weer samen naar school’.
Deze ingrijpende vernieuwingsoperatie kende de volgende
invalshoeken:
1. Indammen van de groei
van het speciaal onderwijs
Er was een enorme groei gaande in het speciaal basisonderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO). Steeds meer
kinderen met een handicap, beperking, leer- of gedragsproblemen konden niet in het reguliere onderwijs worden
opgevangen en werden verwezen naar het speciaal onderwijs.
Het ministerie wilde deze ongebreidelde groei indammen,
vooral uit oogpunt van kostenbesparing en bezuiniging.
Enkele cijfers ter vergelijking. Een kind dat basisonderwijs volgt kost de overheid jaarlijks zo’n € 4.500,-. Gaat
het kind naar het speciaal onderwijs (voorheen school voor
moeilijk lerende kinderen MLK of school voor moeilijk
opvoedbare kinderen MOK) dan kost dat € 8.000,- per
jaar. Gaat het kind naar het speciaal onderwijs (bijvoorbeeld onderwijs voor blinden, slechthorenden, kinderen
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met een lichamelijke handicap of zeer moeilijk opvoedbare kinderen) dan zijn de jaarlijkse kosten zo’n € 18.000,-.
De laatste twee typen scholen hebben enerzijds kleinere
klassen en anderzijds veel meer specialismen in huis zoals
psychologen, orthopedagogen, logopedisten, et cetera, hetgeen het hogere prijskaartje enigszins verklaart. Zouden er
meer kinderen in het reguliere onderwijs kunnen blijven
dan zou dat de overheid dus een forse som geld besparen.

Pas vrij recent
heeft men ook meer aandacht gekregen
voor de beter presterende
meerbegaafde leerlingen.
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2. Kinderen naar school laten gaan
in de eigen leefomgeving
Maatschappelijk vond men het steeds minder verantwoord dat kinderen soms ver van hun woon- of leefomgeving naar scholen werden vervoerd met een speciaal busje
of taxi.
Ook hier enkele cijfers ter vergelijking. In de gemeente
waar ik mijn werkkring heb, geeft de gemeente (17.000
inwoners) jaarlijks zo’n € 400.000,- uit aan het vervoer van
leerlingen naar het speciaal onderwijs.
Het gaat dan om naar schatting zo’n 100 kinderen.
Gemeenten doen allerlei pogingen om op dit leerlingenvervoer - waartoe men wettelijk verplicht is - kostenbesparingen door te voeren. Dat gaat meestal ten koste van de
kwaliteit van het vervoer.
Het onderwijs raakte er steeds meer van doordrongen dat
deze categorie van zogenaamde ‘zorgleerlingen’ zo mogelijk binnen het reguliere onderwijs zou moeten worden
opgevangen. In Scandinavische landen is dat een gangbaar
gebruik onder de naam ‘inclusief onderwijs’.

Scholen zijn sceptisch
als er weer een nieuwe zorgleerling wordt
aangemeld
en verwijzen de ouders vaak door
naar een andere school.
Al bij al geen wenselijke situatie.

3. Onderwijs op maat verzorgen.
Onderwijsgevenden proberen zo goed mogelijk te doorgronden wat onderwijs op maat inhoudt.
Men wil graag elk kind datgene bieden wat het nodig
heeft. De term ‘adaptief onderwijs’ is de laatste jaren erg in
zwang geraakt Meer recent horen we de omschrijving ‘passend onderwijs’ waarover later meer.
Men voelt wel aan dat het onderwijs dat men geeft, moet
passen bij het kind. Kinderen zijn immers niet hetzelfde
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qua aanleg, tempo en gedrag. Maar tussen willen en kunnen zit nog een wereld van verschil.
Het vraagt van de leerkrachten een andere kijk op kinderen.
De vraag rijst waar de oorzaak kan liggen dat er zoveel kinderen extra zorg nodig hebben.
De situatie nu
Na bijna twintig jaar pionieren is er inmiddels het nodige
veranderd.
De leerkrachten in het basisonderwijs zijn steeds meer
‘handelingsbekwaam’ geworden. Dat betekent dat zij gemiddeld genomen beter dan voorheen in staat zijn om
leerlingen met leer- of gedragsproblemen te begeleiden.
Het traditionele klassikale onderwijs is dan ook voor een
deel verdwenen. Daarmee is de taak voor leerkrachten er
niet gemakkelijker op geworden. Anders dan voorheen
dienen zij in staat te zijn met verschillende niveaugroepen
te werken en daartoe een groep van zo’n vijfentwintig à
dertig leerlingen op te delen in een grote groep en veelal
twee kleinere groepen leerlingen.
De grote groep is de groep die gemiddeld genomen geen
intensieve begeleiding nodig heeft om het lesprogramma
te volgen. Zij kunnen na een korte instructie zelf vooruit.
Vervolgens is er een kleinere (wisselende) groep die regelmatig moeite heeft om de stof van één of enkele vak- en
vormingsgebieden te verwerken en daarbij aanvullende begeleiding of ondersteuning nodig heeft. Veelal worden er
voor deze groep ook andere remediërende materialen gebruikt en remedial teachers ingezet. Pas vrij recent heeft
men ook meer aandacht gekregen voor de beter presterende meerbegaafde leerlingen. Deze leerlingen hebben de
gemiddelde stof vrij snel verwerkt en hebben behoefte aan
verrijkingsmateriaal om hun leerbehoeften te bevredigen.
Zou dat niet gebeuren dan zouden zij zich vrij snel vervelen en andere leerlingen wellicht tot overlast zijn.
Vernieuwing
Om deze nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken zijn
leerkrachten bijgeschoold en zijn er nieuwe lesmaterialen
ontwikkeld. Daarnaast hebben ‘interne begeleiders’ hun
intrede gedaan in de school.
Deze interne begeleiders begeleiden hun collega’s bij het
vormgeven van onderwijs op maat.
Zij nemen toetsen af bij de leerlingen en selecteren op basis van de resultaten de juiste onderwijsprogramma’s die
in de groep kunnen worden ingezet. De wijze waarop dat
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moet gebeuren wordt beschreven in handelingsplannen.
Daarnaast wordt er vaker dan voorheen externe expertise
ingeroepen zoals psychologen, orthopedagogen, logopedisten en ambulant begeleiders.
Sinds enkele jaren kan er voor leerlingen met een handicap of beperking een speciaal budget worden aangevraagd,
onder de naam ‘leerlinggebonden financiering’. Dit budget wordt ook wel het ‘rugzakje’ genoemd. Met dit budget
kan er extra zorg worden verleend aan een kind of kunnen
er speciale materialen worden gekocht.
Al bij al hebben deze maatregelen ertoe bijgedragen dat er
de afgelopen jaren minder kinderen zijn verwezen naar het
speciaal onderwijs en nu worden opgevangen binnen het
reguliere onderwijs.
Of alle aanvankelijk geformuleerde doelen ook zijn gehaald, is echter nog maar zeer de vraag?
Ondanks alle inspanningen blijft het speciaal onderwijs
groeien omdat het aantal zorgleerlingen toeneemt en aangezien er steeds meer zorgleerlingen in het reguliere onderwijs blijven, vindt er daar een verdichting van de problematiek plaats.
Scholen zijn sceptisch als er weer een nieuwe zorgleerling
wordt aangemeld en verwijzen de ouders vaak door naar
een andere school. Al bij al geen wenselijke situatie.
Nog steeds ligt er de vraag, hoe het mogelijk is dat steeds
meer kinderen extra aandacht en zorg nodig hebben. Wat
is er in feite aan de hand?

Ouders hoeven nu niet meer
te ‘winkelen’ met hun kind
tot ze een school gevonden hebben
die het kind wil aannemen.

Is vernieuwing wel vernieuwing?
Het ministerie kwam enkele jaren geleden met nieuwe
maatregelen onder de noemer ‘Passend Onderwijs’. Daar
wordt ook de wetgeving op aangepast. De bedoeling daarvan is dat het bestuur van de school waar een leerling wordt
aangemeld, ook verplicht zorg draagt voor plaatsing van de
leerling en een passend onderwijsarrangement aanbiedt.
Als het bestuur van mening is dat men de desbetreffende
leerling niet de juiste zorg kan bieden, dan dient de school
te zorgen dat het kind op een andere school kan worden
geplaatst. Daartoe dienen er goede afspraken te worden
gemaakt tussen de scholen in een regio. Deze scholen
werken verplicht samen in een samenwerkingsverband.
Ouders hoeven nu niet meer te ‘winkelen’ met hun kind
tot ze een school hebben gevonden die het kind wil aannemen. Ook de bureaucratische procedures waarmee scholen
en ouders te maken hebben bij de verwijzing, wil het ministerie drastisch vereenvoudigen.
Voor de ouders komt er één loket waar zij met al hun vragen terecht kunnen. Daarnaast worden er consulenten
aangesteld die de scholen en ouders met raad en daad bijstaan.
Ook moet er meer en beter worden samengewerkt met de
partners die zich begeven op het terrein van de jeugdzorg.
Het beleid op het gebied van jeugdzorg en het onderwijsbeleid moeten beter op elkaar worden afgestemd.
Deze maatregelen zijn in feite een logisch vervolg op de
eerdere ontwikkelingen rondom ‘Weer samen naar school’.
De doelstellingen blijven in grote lijnen hetzelfde:
-	minder leerlingen verwijzen naar het speciaal onderwijs en in het reguliere onderwijs opvangen;
- 	scholen en leerkrachten beter toerusten om zorgleerlingen te begeleiden;.
- een aanzienlijke kostenbesparing realiseren.
Aanvankelijk dreigde de hele operatie rondom ‘Passend
Onderwijs’ te verzanden in bureaucratie.
De regio’s waarin scholen verplicht met elkaar moesten
gaan samenwerken waren veel te groot en de doelstellingen waren te vaag.
Bestuurders en directeuren zaten soms met vijftig vertegenwoordigers aan tafel om te bespreken hoe het passende
onderwijs in hun regio moest worden georganiseerd. Dat
leek vaak meer op een ‘Poolse Landdag’ en leverde weinig
effect op. Na een evaluatie heeft het ministerie dit ook ingezien en mag er weer in kleinere regio’s worden samengewerkt. Ook kwam men tot het inzicht dat het in feite
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ging om de leraar en leerling in de klas. De leerkrachten
zijn immers de eersten die zorg kunnen bieden. Zij zouden het beste moeten weten welk onderwijs en welke zorg
bij de leerlingen past. Dat vraagt om kleinere groepen, het
aanstellen van onderwijsassistenten en scholing van het
personeel. De leerkrachten in het onderwijs geven aan dat
men alleen meer zorgleerlingen in het reguliere onderwijs
kan opvangen als er meer financiële middelen en personele
ondersteuning beschikbaar komt. Maar daarvoor is onvoldoende geld beschikbaar.
De scholen zitten niet te wachten op van bovenaf opgelegde verplichtingen en systemen van buitenaf maar vinden dat de ontwikkelingen vanuit het primaire proces in
de klas moeten plaatsvinden. De zorgvraag van leerlingen
moet centraal staan. Dit uitgangspunt kan dan beter leiden tot maatwerk voor de leerlingen en gedifferentieerde
samenwerkingsvormen waar nodig.
Zo op het eerste oog lijken dit goede ontwikkelingen.
Maar als je wat verder kijkt, dan kun je er niet om heen dat
het basisuitgangspunt van de overheid vooral een aanzienlijke kostenbesparing betreft. Op dit moment is al bekend
dat de beschikbare budgetten worden afgestemd op het
niveau van het jaar 2008. Per saldo is dat een aanzienlijke

Nu denkt iedereen natuurlijk
dat ik gek ben geworden,
want wat heeft dit allemaal met een
elektron te maken?

bezuiniging. Bovendien laat de noodzakelijke wetgeving
nog steeds op zich wachten en is de invoeringsdatum al enkele malen uitgesteld. Hoewel het ministerie heeft aangegeven dat de ontwikkelingen kunnen doorgaan, kijkt het
hele onderwijsveld sceptisch wanneer er een nieuwe regering zal zijn en welke koerswijziging er dan mogelijk weer
wordt aangekondigd.
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Passend onderwijs of ontwikkeling?
De vraag is of ‘Passend Onderwijs’ onder deze condities
een succes kan worden als de vraag over de oorzaak van
het feit, dat kinderen extra zorg nodig hebben niet is beantwoord.
Een maatschappelijk probleem wordt op deze wijze eenzijdig op het onderwijsveld afgewenteld, zonder dat daar de
noodzakelijke middelen tegenover staan, en zonder dat iemand zich iets afvraagt over de kern van de zaak. De vraag
is dan ook of het onderwijs in de kern echt geholpen is met
meer middelen? Ook is het maar zeer de vraag of de onderwijsgevenden in het reguliere onderwijs voldoende zijn
toegerust om voor elke leerling de juiste zorg te bieden?
Zijn zij wel voldoende bekwaam als ze geen oorzaken kunnen opsporen? Pas als ze de kern van dit probleem kennen,
kunnen zij in onderwijsleersituaties de juiste doelen nastreven, zodat de leerkracht en de leerling zich naar wens
kunnen ontwikkelen.
Het is in dit verband van groot belang om ook eens stil te
staan bij het begrip ‘ontwikkelen’.
Dit begrip wordt door iedereen te pas en te onpas in de
mond genomen maar in de kern gaat het bij ontwikkelen
om ‘zelfwording’. Zelfwording houdt in dat kinderen aanleren om meer psychisch met zichzelf te leven. Als zij meer
zichzelf zijn geworden, kan er een ontwikkeling van het
elektron plaatsvinden, hetgeen in lijn ligt met de evolutie
zoals deze plaats vindt in de lichaamsmaterie van de mens.
Nu denkt iedereen natuurlijk dat ik gek ben geworden,
want wat heeft dit allemaal met een elektron te maken?
Hoe vreemd het ook moge klinken, het heeft er alles mee
te maken. Recente onderzoeksresultaten in de lilaca, een
nog tamelijk onbekende spirituele wetenschap, wijzen
sterk in deze richting. Meer psychisch gaan leven, vanuit
jezelf, kan een ontwikkeling van de materie (dus van het
elektron) op gang brengen. In ieder geval is deze aanpak
het overwegen meer dan waard. Ik zal proberen duidelijk
te maken waarom.
Bij deze ontwikkeling, waar leerkrachten ook in mee moeten gaan, kunnen zij beter situaties inschatten en kijken
welk onderwijsprogramma zij de leerling het beste kunnen
aanbieden. Dat biedt een schat aan mogelijkheden in het
onderwijs. Het maakt het werk interessanter en avontuurlijker. Er is geen sprake van leerkrachten die overspannen
raken, of kinderen die niet willen leren.
Om te kunnen omgaan met nieuwe ontwikkelingen en
onderwijsprogramma’s, dienen leerkrachten zich nu continue bij te scholen. Dat vraagt de nodige inspanningen.
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Wat we momenteel zien is dat leerkrachten steeds minder
opgewassen zijn tegen de werkdruk in het onderwijs en de
verantwoordelijkheden die ze ook met deze nieuwe maatregelen weer van bovenaf krijgen opgelegd. Als de scholing van leerkrachten betrekking zou hebben op zelfkennis en zelfontwikkeling, zouden zij veel beter in staat zijn
om de kinderen het onderwijs te bieden dat bij hen past.
De bijscholing van leerkrachten zal dus niet meer moeten gaan om het verwerven van meer mentale kennis die
men vanuit boeken opdoet, maar om kennis van zichzelf
en het volgen van een persoonlijke ontwikkeling die daartoe leidt. Door een persoonlijke ontwikkeling die leidt tot
zelfkennis, verwerft men automatisch ook de vaardigheden en competenties die de leerkrachten in de dagelijkse
praktijk nodig hebben bij het uitoefenen van hun taak.

De bijscholing van leerkrachten
zal dus niet meer moeten gaan om het
verwerven van meer mentale kennis die
men vanuit boeken opdoet,
maar om kennis van zichzelf en het volgen van een persoonlijke ontwikkeling
die daartoe leidt.

Door het verwerven van zelfkennis, herkennen leerkrachten beter de mechanismen waarmee mensen en ook kinderen werken en kunnen zij daar op een juiste wijze op inspelen. Dan pas kan onderwijs op maat voor elke leerling
worden gerealiseerd en is het mogelijk dat leerkrachten
hun leerlingen leren zichzelf te ontwikkelen. Zelfkennis
verwerft men dus niet door het volgen van allerlei cursussen of trainingen maar door te leren jezelf, je psyche,
te ontdekken en van daaruit te zien hoe de ander is. Dit
vraagt wel de nodige tijd, maar op termijn zal iedereen
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daarvan de vruchten plukken omdat men beter gaat functioneren.
Lilaca,
een nieuw zicht op leerkracht en leerling
Een opleiding in de lilaca leidt tot het ontplooien van de
persoon en het ontwikkelen van de lichaamsmaterie. In
de lilaca wordt echt inhoud gegeven aan het begrip ‘ontwikkeling’, waarbij door zelfkennis eerst het mentaal op
zijn juiste waarde wordt geschat, waardoor het ordelijker
en logischer kan denken. Daarna kunnen de mentale kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor je persoonlijke
ontwikkeling zich op een juiste wijze uitbreiden en ingezet
worden bij de ontwikkeling van anderen. Zo’n ontwikkeling vraagt vooral om het afleren van oude patronen die
al sinds eeuwen zijn vastgelegd in het DNA-molecuul en
het aanleren van nieuwe ‘kennis’ die vooral te maken heeft
met zelfkennis. Deze ontwikkeling kan worden begeleid
door het lila als men dat wil. Het lila is een energie die
werkt aan de evolutie van de mens. Deze energie heeft het
vermogen om de persoon, de psyche, in de mens naar voren te laten komen en daardoor de mens steeds bewuster
te maken. Dan gaat men anders kijken, anders leven en
zich anders gedragen. Door dit pad te volgen kunnen leerkrachten groeien in het vermogen om zicht te krijgen op
datgene wat zich in het hedendaagse onderwijs voordoet.
Een belangrijk bijkomend voordeel is dat men daarbij ontspannen blijft en veel minder moe zal worden. Men zal
zich daardoor ook steeds beter staande kunnen houden in
deze turbulente maatschappij en vanuit een heldere visie
kunnen opereren.
Dat heeft vervolgens dan ook zijn uitwerking op de leerlingen, die meer gemotiveerd zullen zijn om de lessen te
volgen omdat hun leerkracht ‘begrijpt’ wat zij nodig hebben. Daarmee gaat onderwijs op maat of passend onderwijs echt tot de mogelijkheden behoren. Deze ontwikkeling zou de groei van het speciaal onderwijs wel eens echt
kunnen laten afnemen en daarmee zijn niet alleen de leerlingen en hun ouders gediend, maar de hele maatschappij.
Bij een dergelijke ontwikkeling snijdt het mes aan twee
kanten: het zal het werkplezier van de leerkracht ten goede
komen en tevens het leerplezier van de leerlingen.
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