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Het stille zijn

Het stille zijn in zijn stille leegte
is stil, heel stil,
een onbeweeglijkheid
die in de hoogste wereld is
maar ook op aarde.
Zo stil is zijn,
zo onbeweeglijk in zijn dynamiek
dat alles stil valt
wat er mee in aanraking komt.
Mens, dier, object
alles voelt die stilte van zijn
dwars door het lawaai van de wereld,
niets is daarvan uitgezonderd.
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Het onderbewuste
Dit artikel over het onderbewuste bewustzijn en
de onderbewuste materie is een vervolg op het
artikel over het onbewuste in het vorige nummer
van de Gouden Visie. Het onderbewuste blijkt
een gebied vanwaaruit de mens het merendeel
van de tijd in zijn handelen wordt aangestuurd.
Het is ook een eindeloos groot gebied waar heel
veel herinneringen, gedachten, oordelen en dergelijke worden opgeslagen. En dat dan zowel in
een individueel toegankelijk gebied als in een
wereldwijd toegankelijke ruimte. Kennis over
het onderbewuste leidt tot inzichten over onder
andere de werking van de verschillende illusies
waar mensen in leven.
Het onderbewuste is ook een gemakkelijke ingang voor allerlei negatieve en destructieve energieën die van hieruit toegang kunnen krijgen
naar elk individueel lichaam. Kortom, inzichten
in de eigenschappen, mogelijkheden en onmogelijkheden van het onderbewuste kan heel veel
gebeurtenissen en acties van mensen verklaren.
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Reflecting Absense
Dit artikel handelt over de realisatie van een
kolossaal gedenkmonument voor de slachtoffers
van de aanslagen op het World Trade Centre in
2001. Het monument is er ook voor de slachtoffers van de overige terreuraanslagen op die
gedenkwaardige dag in september 2001 alsook
voor de slachtoffers van de aanslag in 1993 die
plaatsvond in de kelders van een van de torens.
In dit artikel wordt geduid welke hoofdillusies
aan de basis staan voor een dergelijke terreurdaad. Het gaat dus niet zozeer om de schuldvraag als wel waar de basis van dergelijke acties
liggen in het menselijk lichaam, bij iedereen.
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Van de redactie
Zwartepieten

Tegen de tijd dat u als lezer dit onder ogen krijgt zal alle commotie rondom zwartepiet wel
weer zijn bedaard. Of dat ook al zo is met het proces tegen de politicus Wilders over zijn
‘Marokkanen-uitspraak’ is minder zeker. Het zijn beiden uitingen van zaken die te maken
hebben met het onderbewuste bewustzijn en de onderbewuste materie. Als iedereen die
hier zoveel energie in heeft gestoken of nog steekt dit zou weten, dan zag het er allemaal
hoogstwaarschijnlijk wel anders uit. Alhoewel, inzicht in hoe zaken in elkaar zitten hoeft
nog niet te leiden tot ander gedrag, want in zowel het onbewuste als het onderbewuste is
ook de weerstand tegen wat voor verandering dan ook levensgroot aanwezig. Dat verklaart
mede de uiterst agressieve reactie van bijvoorbeeld de voorstanders van een zwartepiet op
de antizwartepieten-demonstraties.
Heel veel van de manier van doen in deze onverkwikkelijke zaken lijkt te worden ingegeven door fenomenen die in het onderbewuste worden vormgegeven. Leden van zogenaamde minderheidsgroepen lijken steeds meer gekwetst, meer in ieder geval dan laten
we zeggen een jaar of tien geleden. En dat willen ze weten ook. Op die manier worden de
rollen omgedraaid, althans dat is wel de bedoeling, want de minderheidsgroepen trachten op deze manier hun wil op te leggen aan de meerderheid. En vaak lukt dat ook nog,
hoe ongefundeerd of ongeverifieerd die gekwetsheid of discriminatie ook is. Ze worden
daarbij geholpen door groepen mensen die hen onderdrukt en zielig vinden en die zichzelf
opwerpen als pleitbezorgers voor deze beklagenswaardige minderheden. Er wordt daarbij
vaak een beroep gedaan op tolerantie en respect, want dat zouden een eigenschappen zijn
van de Nederlandse samenleving. Ook de vrijheid van meningsuiting is een groot goed van
deze samenleving, waarvoor moet worden gevochten.
Het is allemaal water naar de zee gedragen, want al deze ‘eigenschappen’ zijn neergelegd in
de materie. En er is helemaal geen vrijheid van meningsuiting. Het artikel over onderbewustheid geeft daar enig inzage in. En rechtszaken, demonstraties, wetten en voorschriften,
mentale disciplines veranderen daar niets aan. De mens zal zelf moeten willen veranderen,
zich laten veranderen. Als er bij alle pleitbezorgers voor tolerantie, respect, antidiscriminatie en dergelijke en ook bij alle tegenstanders daarvan, inzicht komt hoe dit in elkaar steekt
zal de wereld er anders uit kunnen gaan zien. Eerder niet, althans dat is hoogst onwaarschijnlijk.
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I

Il Sacro Bosco

Waar verdriet of kwaadheid toe kan leiden

n het Italiaanse plaatsje Bomarzo, gelegen in de provincie Viterbo, is een wild en
bemost park dat vol beelden staat, een plaats vol tegenstrijdigheden. Niemand
weet eigenlijk welke feiten rondom dit park de ware zijn. Het is een aaneenrijging
van veronderstellingen en gedachten. Wie het heeft ontworpen is niet duidelijk en wie
het heeft gemaakt ook niet. De meeste stemmen zeggen dat het is ontworpen door de
architect Pirro Ligorio tezamen met Giacomo Barozzi da Vignola. Ligorio is diegene,
die de Sint Pieter in Rome afmaakt na de dood van Michelangelo. Sommigen vermoeden zelfs dat het park door Michelangelo zelf is ontworpen samen met zijn meest
veelbelovende studenten, zoals Ammannati, die een medewerker is van de architect da
Vignola, die de tempel ontwerpt voor Giulia Farnese. Ook Federico Zuccari heeft aan
de verfraaiing van het kasteel meegeholpen op verzoek van Vicino Orsini. Maar alles
wat er kan worden gedaan, is gissen. Het is wel waarschijnlijk dat prins Vicino samen
met Ligorio tot een ontwerp is gekomen, dat door zijn al overleden verre familielid
Orsino Orsini is bedacht.
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Il Sacro Bosco - entreepoort

Het ontstaan
De beelden in het park worden toegeschreven aan Simone Moschino,
die eigenlijk Simone Simoncelli
heet en leeft van 1553 tot 1610. Hij
is een bekend architect en beeldhouwer, die werkt op een maniër
istisch wijze. Hij heeft veel contact gehad met Ammannati en
Buontalenti, die in die tijd werkzaam zijn voor De’Medici familie.
Hij is vooral actief geweest met het
gestalte geven aan de sculpturen in
de villa van prins Orsini in Il Sacro
Bosco van Bomarzo.
Over het ontstaan van het project
zijn verschillende lezingen. Er is
een lijn die zegt dat het in de 16e
eeuw is aangelegd door de edelman Orsino Orsini Migliorati, die
leeft van 1473 tot 1500. Hij trouwt
op zestienjarige leeftijd met Giulia
Farnese, een meisje van 15. Hij zou
de beelden voor het park hebben
bedacht om een uitlaatklep te hebben voor zijn frustraties. Dit omdat
zijn jonge vrouw de maîtresse van
paus Alexander VI wordt en een
kind van hem krijgt, een dochter.
Ze blijft bij hem in het Vaticaan
4

wonen, waar ze de vriendin is van
Lucrezia Borgia. Giulia leeft van
1474 tot 1525.

Giulia Farnese
'Vrouw met eenhoorn' - Rafaela Santi

Een andere lezing is, dat Vicino
Orsini de hertog van Bomarzo,
die met het leger van de paus ten
strijde trekt en gevangen wordt genomen, het park heeft ontworpen.
Misschien zelfs naar de bedenksels
van Orsino. Na zijn thuiskomst
sterft Giulia na een jaar. Hij wordt
bijna gek van verdriet en laat een
bos maken als een liefdeszang op
zijn geliefde, vroeg gestorven vrouw.

Pan [2]

Hoe het zij, ook hier is geen uitsluitsel te vinden over wat de precieze gegevens zijn. Het lijkt aantrekkelijk om het in eerste instantie te
houden op de romantische versie
van de historie, iets wat historici
ook doen. Maar in beide gevallen is
de wanhoop van de beide Orsinitelgen te begrijpen en ook de drang
die ieder heeft om ‘slechts zijn hart
te luchten’.
Het project is toch vooral mogelijk
gemaakt door prins Pier Francesco
Orsini die leeft van 1523 tot 1585.
Meestal wordt hij Vicino genoemd,
een bijnaam zoals in die tijd veel
gebruikelijk is. In 1552 begint het
idee bij hem vorm te krijgen om
een Villa van Wonderen te bouwen in de waterrijke vallei vlakbij
het kasteel, dat eigendom is van
zijn familie. Maar hij heeft zich pas
helemaal op dit project gestort na
de dood van zijn geliefde vrouw
Giulia Farnese di Latera, die sterft
rond 1560. Zijn verdere leven is hij
geïnvolveerd in dit beeldenpark, dat
hem helpt om haar dood een plaats
te geven. Hij werkt er dertig jaar
lang aan.
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Solo per sfogar il core [14]

Hella Haasse geeft in haar boek ‘De
tuinen van Bomarzo’, een zicht op
de geschiedenis zoals zij hem beleeft
na haar bezoek aan dit park, op 5
augustus 1964. In dit boek schrijft
zij: ‘Ik wilde naar Bomarzo. Wat ik
daar hoopte te vinden, had ik niet
kunnen zeggen, maar ik had die
tuinen nodig, al wist ik niet hoe en
waarom.’
Het park heet Il Parco dei Mostri,
het park van de Monsters, maar
Vicino, die toch de uiteindelijke gestalte geeft aan het bos, noemt het
Il Sacro Bosco, het heilige bos dat
hoort bij de Villa delle Meraviglie
di Bomarzo.
Het is een zinspeling op het heilig bos dat daar eens was en waar
herders de goden vereerden. Het is
aangelegd in zijn natuurlijke omgeving, het landschap is hetzelfde
gebleven.
Het is een heel apart park, waar het
goed en slecht heel sterk in tot uitdrukking komt. Ook mooi en lelijk
speelt een grote rol, naast verdriet,
kwaadheid en eenzaamheid. Het
is een oud paradijs, een oud leven
waarin van alles is te zien. Rust,
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Pegasus fontein [9]

slaap, geweld, onevenwichtigheid,
woestheid, chaos en een zekere
schoonheid gaan hier hand in hand.
Het is een mengeling van een godenwereld en het harde bestaan van
de mensen, waar Vicino mee te maken heeft gehad als hij in het leger
dient en zelfs gevangen wordt genomen om dan een jaar na thuiskomst
zijn vrouw te moeten verliezen door
een ongeluk. Hij is hier totaal door
ontregeld en heeft zelf het gevoel
dat hij gek zal worden. Maar ook de
andere Orsini heeft het te kwaad,
als hij, net getrouwd, zijn vrouw
weg ziet gaan om de maîtresse te
worden van een paus.
Het is een bos dat heel surrealistisch
aandoet en waarin monstrueuse
beelden staan. Zij zijn vaak gemaakt
naar voorbeelden uit de oudheid.
Het zijn heel gigantische, imponerende architectonische voorstellingen her en der geplaatst tussen oude
bomen, bemoste muren en vrijwel
zonder paden die leiden van het ene
naar het andere object. Er heerst
eigenlijk chaos en eenieder die daar
loopt, moet zelf maar bekijken waar
hij heen wil en waar hij uit wil komen. Het staat vol grof uitgebeitel-

de beelden gemaakt van de originele
rotsen daar, van goden, dieren en
monsters uit de mythologie.
Er staat een obelisk of pilaar bij het
Teatro waar Orsini in heeft laten
beitelen: ‘Solo per sfogar il core’
‘Alleen om mijn hart te luchten’, zodat hij weer verder kan leven na de
dood van zijn geliefde voor altijd,
Giulia Farnese.
De bizarre en vaak grove beelden
hebben veel kunstenaars van allerlei aard geïnspireerd. Carel Willink
heeft zelfs in diverse van zijn schilderijen ornamenten uit dit park verwerkt, bijvoorbeeld in de ‘Eeuwige
Schreeuw’ en ‘Evenwicht der
Krachten’, waar hij zowel de draak
en ook het beeld van Ceres uitbeeldt. Jean Cocteau, André Breton
en Salvador Dalí zijn onder de indruk van het park. Er zijn veel boeken over geschreven. Met dit beeldenpark is er een kunstwerk gestalte
gegeven, waardoor de naam Orsino
zich een soort menselijke onsterfelijkheid verwerft door het landschap
bij zijn huis te vullen met alles wat
er tussen hemel en aarde leeft aan
wezens. Of het nu de jonge Orsino
5
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De sfinxen bij de entree van Il Sacro Bosso [1]

Orsini was die hem bedacht uit
wanhoop en kwaadheid, of de verre
neef van hem, die hem gestalte geeft
vanuit zijn liefdesverdriet, in feite is
het onbelangrijk. Beiden handelen
vanuit een intense kwaadheid en
agressie over wat hen overkomt.
Na de dood van Vicino raakt het
park eeuwenlang in verval, herders
weiden er hun schapen. Tot in 1954
Giovanni Bettini en zijn vrouw
Tina Severi het landgoed aankopen voor een zoon van hen. Zij
zijn kunstliefhebbers, maken alle
kunstwerken schoon en restaureren
wat nodig is. Daarna stellen zij het
park open voor het publiek. Ook
hier gebeurt er weer een ongeluk.
Tina Severi komt om als zij toezicht
houdt op de restauratiewerken.
De droom van Orsini
Orsini heeft een wild bos voor
ogen, zoals het is, zonder er iets aan
te veranderen. Er is geen speciaal
punt dat aandacht vraagt. Het is
ook niet nodig een richting te geven. Iedereen kan lopen zoals hij
wil, vrij om te ontdekken wat zij
het liefste willen zien en om doelloos rond te lopen totdat ze de weg
6

niet meer weten. Het bos slingert
zich ook langs de heuvel en de bezoeker wordt aan zijn lot overgelaten. Zijn spreuk op een Etruskische
bank drukt het ook uit: ‘U die aan
het zwerven bent over de wereld
om grote en geweldige wonderen te
zien, kom toch hier, waar verschrikkelijke gezichten zijn, olifanten,
leeuwen, beren en draken.’ Overal
zijn fragmenten van gedichten te
vinden op pilaren en beelden. Er
zijn een aantal kunstwerken die
opvallen, ze lijken zomaar ergens
neergezet in dit Sacro Bosco. Zij
krijgen echter een lijn en hun eigen
specifieke betekenis als ze worden
bekeken vanuit een zicht op de
ontwikkeling van de materie in een
evolutieproces.
Bij de entree is door de poort al
meteen een van de twee sfinxen
te zien. Bij hem staat de volgende
tekst die al van alles belooft: ‘Wie
met gefronste wenkbrauwen en geknepen lippen hier rondloopt, kan
ook de zeven wereldwonderen niet
bewonderen.’ Er mag een heleboel
niet van Orsini, dat is duidelijk.
Men moet hem bewonderen, dat is
voorgeschreven.

Omdat in het bos geen enkele
structuur is te vinden, kan alles
wat daar is te zien in willekeurige
volgorde worden bekeken. Er hoeft
geen hoofdallee te worden gevolgd,
zoals in de normale renaissancetuinen van die tijd. De spreuken die
overal zijn te vinden, getuigen van
een behoorlijke arrogantie en er
wordt geen tegenspraak geduld. De
werkwijze is gewoon die van een
man, die totaal uit zijn evenwicht
is en zoekt naar wat vaste patronen of dit nu met de dood van zijn
geliefde vrouw heeft te maken, of
met het feit dat zijn geliefde vrouw
hem heeft laten zitten. Hij probeert
met alle macht zijn gedachten te
verzetten en opnieuw te beginnen.
Hij wil leven en liefde uitdrukken
in zijn levenswerk. Maar hij is wel
een man van uitersten. Lieflijke
taferelen wisselen af met de meest
gruwelijke scenes van hel, dood en
verderf.
De meeste beelden zijn in levendige kleuren geschilderd geweest.
De pigmenten werden gemengd
volgens een geheime formule, met
melk. Daarom zijn de kleuren heel
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Grote, massieve vaas [24]

lang goed gebleven ondanks weer
en wind.
De dorpelingen van het dorpje
Bomarzo, waar dit park ligt, vonden
dit bos lange jaren beangstigend, er
kwam niemand, alles was daar in
rust en zij noemden het ‘Bosco dei
mostri, een monsterpark’ hoewel
schaapherders er niet bang van waren, ze vonden daar rijkelijk voedsel
voor hun schapen.
Alles heeft gewacht onder het mos
en het hoog opgegroeide gras tot
iemand het weer zou ontdekken.
De dorpelingen kijken nu vol verbazing hoe iedereen hun monsters
komt bekijken. In het dorp is niets
van vertier, alleen een koffiebar. De
tijd heeft stil gestaan in het dorp
Bomarzo.
Een bos vol giganten
Het bos of park is in ieder geval
een breuk met de toen heersende
opvattingen over hoe een tuin eruit
moest zien. De Orsini, die het park
heeft ontworpen is een kunstliefhebber, maar ook dichter en dromer. Hij maakte meer dan 450 jaar
geleden een bos dat bovennatuurlijk
en buitengewoon aandoet, zoals zijn
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Ogre [20]

wens ook was. Heeft hij zelf meegeholpen om de beelden te maken?
De vragen zullen onbeantwoord
blijven, niemand weet het. Ook
niet de redenen waarom het er zo
uitziet als het eruitziet. Dat geeft
de mogelijkheid voor ieder om de
eigen ervaring te leggen in alles wat
hier is, dat is het boeiende van Il
Sacro Bosco.
Het is een uitdaging om de interessante kanten van deze ogenschijnlijke chaos uit te lichten. Want per
slot van rekening is dit park toch
een droompark vol wonderen, die
de maker op zijn eigen wijze gestalte heeft gegeven. Voor hem is
dit een paradijs. Het zijn werken
die er vaak nog heel goed uitzien,
ondanks eeuwen van verwaarlozing,
waarschijnlijk omdat ze allemaal gemaakt zijn van de stenen en rotsen
in de buurt, peperino of Italiaanse
tufsteen. Dit is een soort grijsbruine
steen, die bestaat uit vulkanische as,
zand en sintels. Deze steen is lastig
te bewerken, de sculpturen doen
dan ook ruw aan. Ze zijn daardoor
niet minder aantrekkelijk, eerder
nog charmant, omdat ze corresponderen met de wildheid van de na-

tuur waar ze staan.
Het speciale van het bos wordt
vooral veroorzaakt door de enorme
afmetingen van de vele werken.
Alles is reusachtig, niets heeft normale proporties. Zo gaat iemand
zich heel klein en onbetekenend
voelen in de nabijheid van zoveel
grootheid en geweld. Ook de omringende natuur lijkt dan heel nietig
en klein. Dit overweldigende kan
voor sommige mensen soms beangstigend aandoen.
In het voetstuk van een van de
sfinxen bij de ingang staat geschreven: ‘Gij, die hier binnentreedt,
kijk naar alles wat U ziet en vertel
me dan of zoveel wonderen zijn gemaakt om teleur te stellen of dat ze
vol kunstzinnigheid zijn.’
Het gaat er dus vooral om deze
monsterlijk grote stenen sculpturen
te beschouwen als kunstwerken of
gewoon voor wat het is. Als dat mogelijk is wordt het een avontuur in
een wild, bemost, soms vreemd en
angstig maar betoverend aandoend
bos. De raadselachtige teksten overal, op stenen en naast of op beelden
en vazen, banken, maken het geheel
nog meer interessant, of geven stof
7
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Etruskische piramide

tot fantasie. De beelden zijn geërodeerd, ruw, vol mos en planten, zoals bij oude ruïnes. Wat is er op de
tocht door het bos te beleven voor
diegenen die zijn geïnteresseerd
in een ontwikkeling van materie?
Bijvoorbeeld de Etruskische piramide, die pas in 2001 is blootgelegd.
Deze piramide is eigenlijk zonder
gids niet te vinden, hij was helemaal
begroeid met mos en struiken. Het
heeft zes maanden geduurd voor
hij van alle ongerechtigheden was
ontdaan. Bijna niemand, ook geen
mensen uit de omgeving, kende
hem. Hij ligt vlak bij een groeve
waar stenen uit werden gehaald
voor onder andere het Colosseum.
Ook dit gebouw heeft Romeinse,
Middeleeuwse en Etruskische delen.
Maar het belangrijkste is dat de piramide iets zegt over het nog dode
lichaam van de mens, zonder leven,
waarin het vuur van de aspiratie kan
gaan branden.
De entree en verder
Door de monumentale poort zijn
meteen twee sfinxen te zien met het
lichaam van een leeuw en het hoofd
van een vrouw. Zij zijn de wach8

ters van het park en heten iedereen
welkom. 1 Rondom hen zijn op
het eerste gezicht alleen bossen te
zien. Zij zijn symbolen van wijsheid
en bewakers van de drempel die
de grens is tussen de verschillende
werelden, die van de mens en die
van Il Sacro Bosco, ofwel die van de
sterfelijke mens en de mens die daar
bovenuit is gegroeid. Zij zijn de
enige vraag die alleen kan worden
beantwoord door de ware kennis
van een mens die boven het mentale
principe is uitgestegen.
Vlakbij de sfinxen staat het beeld
van Proteus die ook Glauco is, de
visser die een zeegod wordt nadat
hij een specifiek kruid heeft gegeten. Het is een heel grote aapachtige waterspuwer, met een enorme
opengesperde mond, die direct uit
de ingewanden van de aarde schijnt
te komen met een grote ronde
steen nog op zijn hoofd. Hij wordt
ook wel het masker van de gekheid
genoemd, een staat waarin Orsini
ook is. Alles is heel sierlijk bewerkt,
1 Zie foto 'De sfinxen bij de entree van Il
Sacro Bosso [1]' op pagina 6

Proteus / Glauco [3]

zelfs de grote mond van de zeegod.
De steen op zijn hoofd draagt de
heraldische symbolen van Orsini,
en daar bovenop staat het kasteel
van de familie Orsini in Bomarzo.
Proteus is de helderziende, is half
mens half vis en kan van vorm veranderen en wordt dan alles wat hij
wil. Dit doet hij vooral als mensen
hem vragen voorspellingen te doen,
daar houdt hij niet van. Proteus
heeft nog sporen van kleur en dat is
met veel beelden het geval.
Hij is de oude man van de zee en
hoedt de zeehonden van Poseidon.
Proteus herinnert eraan dat alle
vormen vergaan maar dat er altijd
weer de mogelijkheid is om nieuwe
lichamen te creëren. Hij laat zijn
vreselijke tanden zien, want hij behoedt daarmee de beminnelijkheid,
de zeehonden.
Il Mausoleo
Dit mausoleum is een ogenschijnlijk vormeloze massa, maar het is zo
gemodelleerd dat het op het front
van een Etruskische tombe lijkt. De
versieringen zijn gemaakt in navolging van een Etruskische tombe die
is ontdekt in Sovana, een plaatsje in
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Dennenappel [34]
veelheid, verscheidenheid

Zuid-Toscane. Het is een leuke en
gezellige tombe die altijd wat verwarrend werkt tussen zoveel oude
bomen en planten. Want Il Sacro
Bosco is een plaats waar je contact
hebt met de dood maar ook met
het leven, en waar iemand nietsvermoedend opeens bij een graf kan
staan. Dat is bij dit mausoleum ook
het geval. In het blok steen staat
binnenin de godin Persephone met
een granaatappel, waar ze nog zes
pitjes van heeft gegeten voordat ze
de Hades wil verlaten. Maar wie
eenmaal heeft gegeten in dit dodenrijk, kan er niet meer weg. Zo
moet ze dan altijd nog zes maanden
per jaar in de Hades doorbrengen,
in het mausoleum, symbool van de
onderwereld en de dood. Ze is ook
verplicht te sterven en weer geboren te worden en een nieuw leven
te beginnen. Dit is dan weer een
begin van een nieuw tijdperk of een
nieuwe lente.
Persephone of Proserpina staat
daarom behalve in de grot die de
onderwereld van de doden verbeeldt, vlakbij het mausoleum in
de halfschaduw onder de bomen.
Ze wordt uitgebeeld in de vorm
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Persephone - vrouw met slang [35]

van een bank bij het plein van de
granaatappels en ook vlak bij de
hoogte waar de tempel voor Giulia
Farnese staat en waar een uitzicht is
over een groene weide.
De granaatappel, de Punica granatum, herinnert aan vruchtbaarheid,
aan het vleselijke en het plezier in
het aardse leven, waar ze altijd naar
verlangt als ze in Hades is. Zij is een
voorbeeld van het ritme van de jaargetijden, maar ook van het ritme
van leven en dood waar de mensheid nog aan onderhevig is. De
pijnappelkegels zijn een symbool
van de dood, die iedere keer weer
terugkomt in het menselijke leven,
een leven vol verdeeldheid.

ook in mensen zelf. Daar beeldt het
iets uit van de psyche die uiteindelijk vrijkomt uit het materiële
lichaam en dan als een vrij wezen
opstijgt naar hogere regionen.
Hercules en Cacus
Dit beeld wordt ook wel Il Colosso
genoemd, omdat dit het groot-

Fontana di Pegaso
De fontein van Pegasus is totaal
bemost, hij lijkt nooit in functie te
zijn. Hij beeldt het verlangen van
de Orsini’s uit om uit te stijgen boven het alledaagse. Vanuit het bassin
gaat dit gevleugelde paard Pegasus
opvliegen naar hogere werelden.
Het is een paard dat velen aanspreekt in hun verbeelding. Maar
het paard is niet alleen verbeelding,
het bestaat in Il Bosco Sacro maar

Hercules en Cacus [6]

ste is in het hele park. Hier worstelen Hercules en Cacus omdat
deze laatste enkele runderen heeft
gestolen uit de kudde van Geryon
die Hercules net heeft bevrijd. Hij
heeft ze verborgen in een grot. Als
9
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Schildpad met Nike [7]

Hercules met de rest van de kudde
op pad gaat, hoort hij de gestolen
runderen antwoord geven op de geluiden van de kudde die langskomt.
Hij bevrijdt ze uit de grot en doodt
Cacus, de dief. De beelden zijn wat
geërodeerd, maar verder goed geconserveerd. Het gaat vooral om de
koeien, het licht dat wordt gestolen door de vijandige krachten, hier
verbeeldt als Cacus. De mens heeft
ook geen licht, hij leeft nog onbewust en onwetend, hij zit eigenlijk ook in de donkere grot van het
lichaam opgesloten. Het leven van
de Orsini-telgen is ook één grote
worsteling met alles wat het leven
hen aandoet.
De schildpad en de walvis
Il gruppo della Tartaruga e della
Balena (de groep van de schildpad
en de walvis) is vlakbij de reuzen
Hercules en Cacus te vinden. Op
de rug van de grote schildpad is een
groot standbeeld gezet van de godin
Nike. Een enorme walvisbek komt
daar ook vanuit de aarde naar boven. De twee dieren hebben wel een
relatie met elkaar, ze zijn dichtbij
elkaar in de buurt te vinden. Nike
10

is de overwinning en ze staat op de
schildpad die langzaam door het
bos lijkt te lopen. Beide dieren zijn
bijna helemaal bedekt met mos,
maar Nike is er helemaal vrij van.
De schildpad draagt de overwinning met zich mee, en dat betekent
altijd de overwinning door onsterfelijk te worden als mens. Hij stijgt
dan boven zijn menszijn uit. Maar
de schildpad moet eerst verder ontwikkeld worden, zodat hij uiteindelijk een gouden schildpad wordt die
de onsterfelijkheid in zich draagt.
Dat is de overwinning die de mensheid nog in petto heeft. De walvis hoort daar onverbrekelijk bij,
want hij kondigt altijd aan dat de
manifestatie van een nieuw wezen
gebiedend is voorgeschreven in de
evolutie op aarde. Er zijn dus nog
genoeg overwinningen te behalen,
vooral op het kleine ego, zeker waar
het Orsini betreft.
Ninfeo
Het Ninfeo bestaat uit een gehavende barokke fontein met daarnaast de drie Gratiën en nog een
aantal nimfen. De nimfen zijn
in de muur uitgehouwen in een

Walvis [8]

Grieks-Romeinse stijl, naast de drie
Gratiën. Het zijn de drie zusters
Aglaia, die schoonheid en glans
verbeeldt, Euphrosyne verbeeldt de
vreugde en Thalia zorgt voor het
bloeiende geluk. De nimfen vertegenwoordigen de zuiverheid. Aan
hun voeten zijn twee tritons, twee
leeuwen en een fontein met twee
dolfijnen. De tritons en de dolfijnen zijn waterdieren, zij verbeelden
verandering en redding. Speciaal de
dolfijn die Arion, de muzikant, redt
van de dood door hem op zijn rug
te nemen en naar de kust of de hemel te brengen nadat hij overboord
is gegooid na zijn laatste lied op de
lier. De tritons en de dolfijnen, net
zoals de salamander en de feniks,
zijn allen symbolen van regeneratie
en wedergeboorte. De leeuwen verbeelden kracht die wordt opgewekt
door de zonnestralen, ze zijn ook
alvermogend en trots. Maar ze zijn
vooral in de kern de heersers over
alle dieren in het bos en zorgen dat
er orde en geen chaos heerst.
Langs de andere zijde van de wand
van het Ninfeo staat een reusachtig
beeld van Venus (Venere sulla con-
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Venus op draak [13]

chiglia), niet op een schelp, maar op
een draak die een schelpachtig voorkomen heeft. Hij lijkt erg op een
pauw die zijn staart uitzet, met ronde ogen in de veren. In haar hand
heeft ze waarschijnlijk een boeket
rozen, de bloem die tegelijkertijd
met haar is geboren. Naast haar in
het mos staat een groot gezicht, het
is Jupiter Ammon die haar bewaakt.
Het is zijn masker met zijn mond
van de waarheid. Wie zijn hand in
de mond steekt en dan een leugen
uitspreekt, is zijn hand kwijt, volgens de legende. Waarschijnlijk is
Venus en Jupiter [13]
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Het Ninfeo met links de drie Gratiën [11]

dit een wrede verwijzing naar de
ontrouwe Giulia, die door de paus
als maîtresse wordt begeerd.
Venus is een symbool van de liefde
en de vruchtbaarheid, die aanzetten tot blijdschap en vreugde van
bestaan. Zij kan de Orsini’s helpen
hun grote verdriet en de agressie te
overwinnen als zij zich op haar richten. Dat kunnen zij ook, anders zou
zij niet in Il Sacro Bosco te vinden
zijn. Zij is een vast punt in de chaos
en staat te midden van puin, mos,
steen en water. Haar liefde van zijn
heeft invloed op alles wat er in het

bos leeft en is en kan de kwaadheid
en agressie verzachten.
Il Teatro, la Casa Pendente
Op korte afstand van het Ninfeo is
een heel ander gebied met een klassiek tintje, het theater. Het is een
reproductie van een klein halfrond
toneel. Het is naast het Venusbeeld
gebouwd. Hier zijn de twee pilaren
of obelisken in de aarde gevonden
met teksten van Orsini: vicino orsini nel mdlii / solo per sfogare
il core (Vicino Orsinu in 1552 /
alleen om mijn hart te luchten).

Het theater en hellend huis [14 + 15]
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Neptunus met dolfijn in zijn linkerhand [35]

Een van de grootste attracties van
het park is daarnaaast een klein gebouw dat hellend is geconstrueerd
en lijkt om te vallen. Het eigenaardige is, dat als men binnen is,
alles tegengesteld lijkt met hoe het
buiten is. Dit veroorzaakt een grote
verwarring, men raakt de oriëntatie
volledig kwijt. Dit huis is opgedragen aan kardinaal Cristoforo
Madruzzo, die een vriend is van
Orsini en zijn vrouw. De afmetingen van dit huis zijn ook weer
enorm. Op een hoek ervan staat het
wapen van Orsini gebeeldhouwd
met de Orsini roos.
Er is een vermoeden dat Giulia
Farnese met de bouw is begonnen van dit huis, als haar man rond
1550 na de Italiaanse oorlogen
gevangen zit en zij al een hele tijd
alleen woont in de villa bij Il Bosco
Sacro. Vicino is condottiero en
wordt pas vrijgelaten na de Vrede
van Cateau-Cambrésis in 1559.
Giulia voelt zich ontregeld met een
man die er nooit is, maar ze blijft
hem wel trouw al die tijd dat hij zit
opgesloten. Volgens de romantische lezing sterft zij een jaar na zijn
terugkeer. Het hellende huis is haar
12

manier om uit te drukken hoe haar
leven er uitziet zonder haar man,
alleen in een villa met een wild bos
eromheen. De architect die het huis
ontwerpt en ook de maker, hebben haar toestand goed uitgebeeld.
Want wie in dit huis rondloopt, is
zijn gevoel voor richting en verhoudingen totaal kwijt. Hij leeft in een
wereld waarin niets is zoals het zou
moeten zijn. Alles is een waanbeeld
in een illusie van een mens die geen
richting kan geven aan zijn bestaan
en zonder doel zijn leven leeft.
Neptunus en het Vazenplein
Het Plein van de Vazen is groot en
rondom bezet met enorme stenen
vazen, een deel ervan is versierd met
inscripties, die vandaag de dag bijna
niet meer te lezen zijn.
Dit plein komt uit bij het majesteitelijke beeld van Neptunus, de
god van de zeeën, die daar op zijn
gemak ligt op zijn bed van water.
Hij houdt in één hand een dolfijn
vast. Er is nog een veel grotere, lachende dolfijn aan zijn linkerzijde.
Neptunus kijkt wel wat boos en zijn
baard is indrukwekkend, maar dat
past bij een zeegod. De lachende

Vazenplein [24]

dolfijn doet erg humoristisch aan
in dit bos vol reuzenbeelden. Hij is
een dier dat de lichamelijke blijdschap voorstelt. Een klein eindje
verderop ligt een werkelijk enorme
nimf te slapen, Ariadne, een slapende schone. Een klein hondje houdt
bij haar de wacht. Het is heel koddig dat zo’n klein parmantig beestje
de wacht houdt bij zo een kolossale
vrouw.
Ceres of Demeter
Ceres is de godin van de oogsten,
vooral van het graan. Haar dochter
Proserpina is een heel mooi meisje

Ceres of Demeter met klein kind [23]
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Olifant en vazen [22]

en Ceres houdt zielsveel van haar.
Op een dag, als Proserpina bloemen aan het plukken is, wordt zij
geschaakt door Hades, de god van
de onderwereld. Dit verwijst vooral
naar de tragiek van Orsino, die zijn
vrouw is kwijtgeraakt aan een paus
nota bene. Ceres wordt uitgebeeld
als een reusachtige vrouw die een
mand met aren op haar hoofd heeft
gevuld met fruit. Normaal heeft ze
in haar hand een toorts en de hoorn
van overvloed, vol fruit en bloemen.
De hoorn is hier vervangen door de
grote mand. Achter haar en bij haar
arm zijn allerlei kleine boswezens
waar te nemen.
L’Elefante
De olifant staat bijna naast de draak
en is ontzettend groot. Bovendien
heeft hij een enorm kasteel of toren op zijn rug, waardoor hij nog
wint aan grootsheid. In zijn slurf
heeft hij een dode of bewusteloze
Romeinse legionair, die hij omzichtig met zijn slurf vasthoudt om
hem weg te brengen. Hij herinnert
aan Hannibal en zijn gevechtsolifanten tijdens de tweede Punische
oorlog, die vanuit Spanje over de
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Il Drago - draak vecht met leeuw [21]

Pyreneeën naar Italië trekt. De olifant heeft toen danig huisgehouden
in de Romeinse legioenen. Het kan
zijn dat dit een oorlogservaring van
Orsini zelf weergeeft, waarbij hij in
dit beeld toont, dat het in de oorlog
niet altijd vernietigend zou hoeven toe te gaan. De legionair is wel
dood, maar hij wordt behoedzaam
door de olifant naar een andere
plaats gebracht.
Il Drago - de draak
Het zijn twee heel aparte beelden
bij elkaar, eerst de kalm lopende olifant met de dode soldaat en meteen
ernaast de woedende draak, die tekeer gaat als een wildeman.
Dit verschrikkelijk lachend gevleugeld en reptielachtig monster vecht
tot het uiterste met drie dieren, die
heden ten dage niet meer zo goed
zijn te herkennen, omdat ze erg
door weer en wind zijn versleten.
Er wordt verondersteld dat het een
hond, een wolf en een leeuw zijn.
Zij zijn symbolen van de lente, zomer en winter of mogelijk ook, heden, toekomst en verleden. Van dit
beeld is het zeker dat het is gemaakt
door Simone Moschino. De draak

is in de lilaca het ego dat moet worden overwonnen om de vreugde en
gelukzaligheid te kunnen smaken.
De leeuw is diegene die regeert in
het vitale, in het bos, de hond is de
seks die moet worden overwonnen
en de wolf is de bedrieger die wordt
ontmaskerd. Pas dan kan het leven
in goede banen worden geleid.
L’Orco
De menseneter of reus, 2 een reusachtig fabelwezen. In zijn bovenlip staat met rode letters geschreven: ‘Ogni pensiero vola’ wat wil
zeggen: ‘Iedere gedachte vliegt’.
Vroeger stond onder de neus geschreven ‘Lasciate ogni pensiero voi
ch’entrate’ een zin van Dante ‘Laat
iedere gedachte varen, als je hier
binnengaat’ die later is veranderd
in de korte zin die er nu staat. Zijn
hoofd is enorm en zijn geopende
mond niet minder. Hij is zeker wel
een soort symbool van Il Bosco
Sacro, een enorm gezicht van steen
met een duister gat erin. Wie die
mondholte binnengaat ziet een kamer met een tafel en een bankje, ge2 Zie foto 'Ogre [20]' op pagina 7

13

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 1, januari 2017

Cerberus - de hond met drie koppen [36]

maakt van tufsteen. Daarbinnen is
de akoestiek zodanig, dat alles wat
er zelfs maar wordt gefluisterd hard
en duidelijk wordt gehoord door
iemand die buiten staat. Het geluid
wordt versterkt en vervormd. Dus
vandaar dat gedachten overal heen
vliegen, vleugels hebben.
Dit gezicht is voor de een de boeman, voor een ander de deur van
de hel, voor een volgende iets wat
spannend is en leuk. Binnen is het
er heel gezellig.
Deze fabelreus is gebeiteld uit een
stuk massieve rots en is daarna uitgehold. Zijn uitpuilende ogen zijn
vensters, en zijn mond met twee
tanden is een gat dat leidt naar de
duisternis. Sommige mensen durven er ook niet binnen te gaan, zo
donker is het meestal in de mondholte. Maar wie binnentreedt in het
expressieve niveau van het menselijke lichaam, vindt daar de mogelijkheid om voedsel tot zich te nemen.
Of om woorden uit te spreken die
overal mogen worden gehoord, omdat ze van een hoger niveau komen
dan van de lagere gebieden in de
mens.
Dan is dit geen boeman meer, maar
14

een gezuiverd centrum van expressie dat uitdrukking geeft aan hogere
realiteiten. Zoals Orsini het wil uitdrukken: iets wat eng is hoeft nog
niet slecht te zijn.
Persephone en Cerberus
Proserpina of Persephone en de
Cerberushond liggen bij het Plein
van de Pijnappel. 3
Deze figuren bevinden zich heel
dichtbij de graftempel op de heuvel,
hij is vanaf hun standplaats goed te
zien. Persephone is de koningin van
de Hades en is nogal gehavend zoals
ze in het park staat. Ze is er als een
vrouw met wijd geopende armen,
waarmee ze iedereen verwelkomt
om even te gaan zitten op de ruime
bank die ze is. Ze is onder de bomen neergezet zodat er in de zomer
ook een heerlijke koelte is.
Op een heel kleine afstand staat de
Cerberushond met de drie koppen,
die de ingang van het hiernamaals
bewaakt. Het is dan ook niet zo
gek dat hij op gezichtsafstand van
de tempel zit, die een nagedachte-

Acorn - eenheid en vermogen [34]

nis zou moeten zijn aan de vrouw
van Vicino. Aan de zijkant van deze
twee beelden bevindt zich het Plein
van de Pijnappel, zo genoemd vanwege de voortdurende herhaling
van de zogeheten pijnappelkegels.
De pijnappel met zijn vele zaden
is in die tijd het symbool van de
dood, de verdeeldheid. De eikenkegels die er ook zijn, verbeelden de
eenheid en het vermogen. Ze worden hier om en om gebruikt.
Er staan beren, symbolen van de
familie Orsini, met de Orsini-roos
tussen hun poten, het wapen van
Orsini-beer met roos [33]

3 Z ie foto 'Persephone - vrouw met
slang [35]' op pagina 9

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 1, januari 2017

Echidna met leeuwen [32 + 31]
Furia, harpij met vleugels en leeuwen [30+31]

een paus. Wraakgevoelens zinderen
door zijn lichaam.
De twee sirenen, harpijen of wraakgodinnen, zijn hier gezusterlijk bij
elkaar gezet met de twee leeuwen
die nauwlettend in de gaten houden
wat ze doen.
Echidna heeft een heel mooi en
edel gezicht van een jonge, lieflijke
vrouw en ze ziet er totaal niet roofzuchtig of feeksig uit. Furia is ook
niet angstaanjagend. Kortom, ze
zitten daar op het plein en bewaken
het goed en kwaad in het menselijke leven. Het kwade wordt door
hen verschrikkelijk gestraft, vooral
als er een valse eed wordt gezworen.
La Rotonda

de familie. Zij zijn de begeleiders
die de bezoeker voeren naar de plek
waar de harpijen, de wraakgodinnen met de twee leeuwen zijn te
vinden.
Echidna
Echidna of Delphyne, de wraakgodin Furia en de leeuwen. Frontaal
aan het Plein van de Pijnappels
zijn twee heel grote sculpturen met
twee leeuwen er tussenin gezet.
Echidna is afgebeeld als een kolossale vrouw met aan beide zijden van
haar lichaam een slang in plaats van
benen.
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De wraakgodin Furia, een harpij,
is uitgebeeld als een vrouw met
een staart en drakenvleugels. Er is
een mannelijke en een vrouwelijke
leeuw, die tussen hen in zitten en
over hen waken. Het zijn zonen van
Echidna. In feite is Echidna een
vrouwelijk serpent, ze is de moeder
van alle monsters. Zij en ook Furia
zijn allebei ontstaan uit het bloed
van de gecastreerde Uranus. Zij behoren tot de Erinyes, die iedereen
straffen die misdaden heeft begaan
en deze kwellen tot het uiterste. Zij
moet van Orsino ook Giulia kwellen, die hem heeft verlaten voor

Op de onderkant van de muur
staat te lezen: ‘Cedan et Menphi e
ogni altra maraviglia / ch hebbe
gia l mondo in pregio al Sacro
Boscho /che sol se stesso e null
altro somiglia’, wat zoveel betekent als ‘Memphis en ieder ander
wonder dat door de wereld wordt
geprezen maakt plaats voor Il Sacro
Bosco dat op zichzelf lijkt en op
niets anders.’ La Rotonda is een cirkelvormige fontein, die ligt aan het
einde van de trap die naar de hoger
gelegen tempel leidt.
Il Tempio
De achthoekige graftempel ligt
wat geïsoleerd in het park, hij is
wat afgezonderd van de rest. Het
is een kleine tempel die later werd
gebouwd dan de rest van het park.
Hij wordt gebouwd als eerbetoon
aan de bij een ongeluk overleden
vrouw van Vicino Orsini, Giulia
Farnese, prinses van Farnese. Zij is
er niet begraven. Hij is gebouwd in
verschillende stijlen. Binnenin de
tempel is een kleine ronde aula, die
15
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Tempel [37]

de familie Bettini helemaal heeft
gerestaureerd. Tina Severi Bettini en
haar man Giovanni Bettini liggen
hier begraven.
De Cerberushond met drie koppen en slangen op zijn rug houdt
er de wacht. Hij ligt bij de opgang
naar de tempel en kan iedereen zien
die daar binnengaat in het dodenrijk. Hij zorgt ervoor dat niemand
het dodenrijk kan verlaten en dat

levenden er niet binnen kunnen
gaan. De Cerberushond is gecreëerd
door Echidna en Typhon en is een
strenge en feilloze bewaker van de
onderwereld.
De Tempel van Oneindigheid
ligt op een open plek in het bos,
op het hoogste punt van het park
met een weide ervoor. Orsini zelf
noemt hem altijd de Tempel van
da Vignola, diegene die hem heeft

Rotunda bij het plein van de dennenappels [38]
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ontworpen. Het plafond is gedecoreerd met typische ornamenten van
Farnese, de lelie, en de roos van de
Orsini’s. Zij drukken de eenheid
uit van de beide familie’s Orsini
en Farnese. De Orsini-roos in het
familiewapen komt waarschijnlijk
van een verre voorouder, Stefania
Rubea, of wel Rode Bloem geheten, de roos. Er is een zon geschilderd die vanuit het Oosten Il Sacro
Bosco beschijnt. Zonlicht betekent
altijd een openbaring aan het einde
van een reis, de reis van het leven.
In dit geval uitgebeeld als de wandeling door het bos van Orsini. De
tempel is het hoogtepunt van alles
en ook het meest normale gebouw.
In de architectuur van de Tempel is
geprobeerd om het verlangen naar
ware liefde uit te drukken. Op de
top van de heuvel waar een heel
mooi uitzicht is naar verre verten,
waar het verlangen naar het oneindige misschien wel een moment
kan worden gevoeld, even, niet
voor lang. Want alles is eindig op
aarde, ook het park, want aan het
einde van de reis is er het graf. Wie
weet, is de tempel toch een geheim
verlangen naar het eiland Kythyria,
waar Poliphilo na zijn lange reis
uiteindelijk zijn Polia ontmoet, de
liefde van zijn leven? Wie zal het
zeggen. Rondom dit park zijn vele
raadselen en ieder mens voor zich
kan hier het verhaal maken waar hij
zelf naar verlangt. Zoals de Orsini’s
het ook uitdrukken in rots en steen.
Uiteindelijk zal ieder mens op zijn
levensreis moeten ontdekken, dat
hij zijn bestemming in zichzelf
moet vinden, in zijn persoon. Om
dan te gaan ervaren, dat liefde niet
bij een ander is te vinden, maar bevrijd moet worden uit de elektronen
van het eigen lichaam.
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kunst

Carel Willink
De koelheid en precisie van een detaillist
Tekst: Sarah Delateren

A

lbert Carel Willink is geboren in Amsterdam op 7 maart 1900 en is in die
stad op 19 oktober 1983 ook overleden.
Hij is waarschijnlijk de belangrijkste schilder
van de stroming in de kunst die als het magisch
realisme wordt gekenschetst. Het is een manier
van schilderen die door het kleurgebruik, de
vormen en een diepte die er in het schilderij ligt,
heel vervreemdend werkt. Daar komt nog bij dat de
lichtval daar in belangrijke mate aan toe bijdraagt en
die sfeer ook onderstreept. De schilderijen zijn
direct al heel onnatuurlijk, en in feite alleen
voorstelbaar in een fantasiesfeer waarin
uiterste details belangrijk zijn. Willink
schildert zijn onderwerpen van foto’s
van landschappen, dieren, beelden en
modellen, die hij neemt op reizen.
Hij schikt ze tot levensgrote collages en schildert die na op het doek.
Hij komt nooit buiten om te schilderen. Hij houdt erg van klassieke architectuur, dat
onderwerp is in heel veel van zijn schilderijen te vinden. Het meest opvallende op het
eerste gezicht is de dreiging en de uiterste perfectie in zijn werken.
Eenzaamheid en angsten
Willink experimenteert in zijn jonge jaren met allerlei stromingen die
dan in de kunst actueel zijn. Het
expressionisme, kubisme, neo-classicisme en uiteindelijk het magisch
realisme. Van 1920 tot rond 1935
wordt heel veel geëxperimenteerd in
de kunst. Hij vindt deze stromingen heel snel vervliegend omdat ze
niet tijdloos zijn. Hij wil zo gaan
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schilderen, dat hij gebruik maakt
van traditionele schildertechieken
om uiteindelijk te komen tot een
tijdloze en realistische manier van
schilderen. Dan kan hij zich een
naam verwerven en na zijn dood
nog bekend zijn. Dat is het doel
in zijn leven. Op de doeken die hij
maakt, is vaak een dreigende, beklemmende en depressieve sfeer te
ontdekken. Ook vervreemding, zich

afzonderen, verlatenheid, ascese
zijn eigen aan hem. Deze stemmingen van hem zijn voornamelijk
waar te nemen in zijn afbeeldingen
van luchten. Zijn gedetailleerdheid
geeft hem de zekerheid die hij nodig heeft in het leven. Niemand kan
zeggen dat hij iets niet goed heeft
gedaan.
Willink leeft tijdens twee wereldoorlogen waar hij de verschrikke17
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lijkste beelden van op zijn netvlies
heeft staan. Daarbij niet te vergeten het turbulente liefdesleven dat
hij heeft gehad. Zijn eerste vrouw,
waarmee hij met nog een man samenwoont, kiest voor de ander en
verdwijnt.
In het schilderij ‘Portret van een
vrouw’ uit 1930 vallen de zwarte
handschoenen van de vrouw heel
erg op. Zij zijn een verwijzing naar
Willinks handschoenenfetisjisme,
wat eigenlijk verder nergens zo opvallend is in zijn werk.
Wilma Jeuken, zijn preutse en sombere tweede vrouw, sterft in 1960
aan een hersenbloeding. Zijn derde
liefde is een zeer jonge vrouw, veel
jonger dan hij en ontzettend lang
van postuur. Het is de Zeeuwse
Mathilde de Doelder, met een uitzonderlijk dure smaak en opzienbarend, ziekelijk gedrag, die het leven
weer spannend maakt met haar

hysterische bui en uit jaloezie, is de
maat vol. Hij wijst haar de deur. In
1977 trouwt hij de jonge 33-jarige
Sylvia Quiël, ook kunstenares, een
rond popje en heel jaloers. De tijd
met haar is de zonnige periode in
zijn leven. Zijn schilderijen worden lichter van sfeer. Fel daglicht,
een strakblauwe lucht met kleine
witte wolkjes erin zonder de dreiging van onheil. Zij maakt een
borstbeeld van hem dat staat in een
parkje in Amsterdam Oud-Zuid.
Deze relatie duurt tot zijn dood in
1983. Zij verzorgt ook zijn graf,
waar een jaar later haar eerste grote
liefde ook in wordt begraven, de
Duits-Amerikaanse dirigent Frieder
Weissmann. Zij laat op het graf
schrijven: ‘Ik houd van jou, Sylvia’
iets wat Willink nooit over zijn lippen zou krijgen, misschien Frieder
wel.
Willink is geen vrouwenliefhebber.

Carel Willink - zelfportret

kan worden, hij heeft ze nodig en
zij hem. Het zijn koele verhoudingen, alleen die met Sylvia is anders,
omdat zij daarvoor zorgt. Zij geeft
demonstraties van haar liefde en hij
laat het zich aanleunen. Maar altijd
blijft de dreiging die in zijn vlees zit
van zijn eigen angsten, ook al geeft
Willink de schuld aan de wereld om
zich heen. Hij wil graag zowel mooi
als lelijk, goed en slecht naast elkaar
zetten. Vooral niet alleen mooi, daar
heeft hij een hekel aan. Dat druist
in tegen zijn eigen beleving en hoe
hij de wereld om zich heen ervaart.
Een beperkte imaginatie

Carel Willlink in 1980 met vrouw Sylvia Quiël

hoogmoedswaan en hysterie. Door
haar excentrieke gedrag wordt hij
heel bekend en verkoopt hij veel
werken. Als Mathilde echter zijn
lievelingsschilderij van zijn gestorven vrouw Wilma beschadigt in een
18

Toch kan hij niet zonder vrouw die
voor hem poseert nu en dan. Hij is
een handschoenenfetisjist, houdt ervan om vrouwen te strelen en meer
niet. Met zijn echtgenotes heeft hij
nooit iets gehad wat liefde genoemd

Willink gebruikt zelf nooit de term
magisch realisme voor zijn schilderkunst. Voor hem is zijn eigen
verbeelding de maatstaf, die schildert hij zo getrouw mogelijk na. Dit
noemt hij zelf imaginair realisme.
Hij spreekt ook over visioenen die
hij heeft. In feite heeft hij niet zo
veel imaginatie en ook geen visioen. Hij moet het meer hebben van
indrukken van buitenaf die hij dan
met zijn mentaal groepeert tot een
ideale, mooie compositie die hij
vervolgens naschildert. Hij gebruikt
daarbij de foto’s van voorwerpen,
luchten, dieren, landschappen maar
ook van de vrouwen die hij wil
schilderen. Die foto’s drukt hij dan
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Evenwicht der krachten
Evenwicht der krachten - 1963
olieverf op linnen
96 x 149 cm
Museum voor Schone Kunsten - Gent

Willink beeldt Hercules uit die
Cacus doodt en rechts kijkt Ceres,
de godin van het graan, toe. De
lucht is vreselijk donker, er staat
onheil te gebeuren. Een raket
wacht op de lancering, een hijsmechanisme zoals dat in havens
wordt gebruikt, is vrachten aan
het overslaan. Er is nog vegetatie,
maar die zal er niet lang meer
zijn als dit zo doorgaat. Het lijkt
op een Maasvlakte waar tonnen
vol nucleair afval gewoon liggen
te wachten tot de stralingsziekte

uitbreekt. Het is een vreemd en
unheimisch tafereel, om de dode
Cacus te zien en de dood en het
verderf daar omheen. Daar doet
Ceres niets aan af, haar graan is
ook besmet, dat kan niet anders.
Het is de machteloze stilte voor
de storm, die de schilder ook in
zijn eigen lichaam voelt woeden.
Hij kan niets doen, hij kan alleen
uitbeelden wat hij meemaakt als
een onmachtig mens in een wereld
die op springen staat.

In de litho ‘Landschap met kerncentrales’, wordt het nog erger,
de atoomcentrales roken al en de
grafstenen staan al opgesteld in de
aarde. Hercules vermoordt zonder
blikken of blozen Cacus, en Ceres
kijkt onbewogen toe hoe het lijk
vormeloos terneer ligt. De lucht is
vrolijk blauw hier, want het onheil
is toch al geschied, dus waarom
treuren? Dat is de humor van Carel
Willink. De ijzeren kracht in de
lanceerinrichting van het ruimtevaartuig heeft alles om een raket
met een enorme kracht de ruimte
in te sturen, een kracht die ook
in Hercules en Ceres aanwezig is.
Kracht is evenwicht, kracht is ook
de kracht van onmacht. Alles staat
op zichzelf, alleen, in eenzaamheid.
Onmachtig om te verhinderen wat
niet gewenst is. Onmachtig om het
leven in de hand te houden. De
machine draait gewoon door, alles
komt en alles vergaat weer. Ook
Willink zelf.

Landschap met kerncentrales
kleurenlitho
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heel groot af, meet alles exact na,
maakt een compositie door een collage van de onderwerpen die hij op
het schilderij wil hebben te maken
en gaat dat dan naschilderen. Hij
krijgt wel een mentaal beeld over
de compositie zoals die zou kunnen
worden, vermengd met zijn vitale
angsten waarin de altijd aanwezige
dreiging van oorlog en rampen aanwezig is.
Dreiging en vluchten
Zijn schilderijen ogen technisch
heel strak en perfect, ze zijn haast
een fotografisch werk. Er zijn vele
details in verwerkt die de spanning geven aan de afbeelding. Er
valt steeds iets meer in te ontdekken, naarmate men langer kijkt.
Hij weet vooral vorm te geven aan
een sfeer, in zijn geval die van dreiging, geheimzinnigheid, mysterie,
je weet nooit uit welke hoek het
gevaar komt. Dat is heel leuk te
zien in zijn schilderij ‘Jobstijding’,
waarbij achter een nietsvermoedende wandelaar een vrouw in zicht
komt in grote haast met een brief
in haar hand. Het schilderij houdt
ondanks dreiging zijn raadselachtigheid, de elegantie en de voornaam-

heid. De kleine en beperkte menselijke onsterfelijkheid spreekt hem
aan, en zo wil hij met zijn kunst iets
van zichzelf levend houden na zijn
dood. Hij zegt zelf: „De kern van
mijn werk is een dodelijke verliefdheid op de realiteit. Met verliefde,
nieuwe ogen naar een oude afgekloven werkelijkheid zien, mij daarop
bezinnen en die dan ombuigen naar
mijn eigen persoonlijke realiteit.”
Daarom wil hij ook schilderen, om
niet vergankelijk te hoeven zijn,
zodat hij niet weg is na zijn dood.
Zijn drang om iets te zijn is groot.
Daar hangt zijn bestaan van af. De
eenzaamheid, die dodelijke eenzaamheid van mensen, is pijnlijk en
vretend en blijft altijd in hem hangen. Dat bestaat in zijn lichaam en
dat ervaart hij en niet dat waanidee
over vrede, broeders zijn met zijn
allen en een gerechtigheid die er
niet is, wat veel mensen aanspreekt.
Hij is heel goede vrienden met Du
Perron, Ter Braak en Marsman, hij
illustreert veel proza en poëzie van
hen. Het is een totaal onverwachte
jobstijding voor hem als hij deze
drie vrienden in mei 1940 in korte
tijd verliest. Ter Braak door een medicijn en een injectie die zijn broer

die arts is, hem toedient als hij niet
meer naar Engeland kan vluchten,
er gaat geen boot. Ter Braak heeft
zijn dood allang in het achterhoofd,
als de Duitsers een inval doen, zal
hij de hand aan zichzelf slaan.
Du Perron wordt door een hartaanval geveld en Marsman doordat het
schip vergaat waarmee hij over het
Kanaal naar Engeland wil vluchten.
Willink is dan opeens alleen.
Bij dit alles is de schilderkunst zijn
uitweg. Daarin kan hij zijn eigen
wereld scheppen, waarin hij zijn
onmacht kan uiten over de dingen
zoals ze gaan. Hij heeft het niet in
de hand, hij is een onmachtige dictator die de verwoestende wereld
buiten zijn atelier moet gedogen.
Als tegenwicht zoekt hij harmonie
en zuiverheid op zijn eigen wijze,
een verlangen naar het oneindige.
Altijd zoekt hij naar een uitweg,
ook op zijn schilderijen. De horizon
geeft altijd de mogelijkheid tot ontsnapping. Hij zoekt echter niet naar
mogelijkheden om tot een werkelijke verandering te komen. Hij laat
alles over zich komen, hij heeft in
het geheim zijn eigen doel: onsterfelijk worden door zijn schilderijen.
Dan heeft hij macht en overwicht.
Zijn vrouw Sylvia heeft dat heel
goed begrepen. Zij beheert zijn nalatenschap als een Cerberushond en
probeert zijn werken bekendheid te
geven.
Afstand en koelheid

Jobstijding - 1932
Stedelijk Museum Amsterdam
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Willink houdt alles graag koel. Of
het over naakten gaat of over portretten, het is altijd esthetisch, nooit
erotisch of seksueel. Dat gevoel wil
hij niet kennen, dat is voor hem
zwakte. Hij wil het intellectueel en
scherp houden. Hij benoemt dat als
‘de geest die in het puntje van zijn
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De eeuwige schreeuw
De eeuwige schreeuw - 1964
kleurenlitho

‘De eeuwige schreeuw’ stelt de
draak van Il Sacro Bosco voor en
zijn gevecht met de leeuw, hond
en wolf.
Een litho geeft deze gebeurtenis
weer maar net iets anders met de
titel ‘Naar de toekomst’.
Hier is alleen een wereld van
rots en steen, zonder een enkele plant. In de verte nog meer
steen, de beelden zijn ook stenen.
Alles is onheilspellend, de lucht
de rotsen, de draak en de leeuwen, die eigenlijk bij Echidna, de
slangenvrouw, behoren. Ze brullen
onheilspellend. Alles schreeuwt,
alles roept, en niemand hoort een
stem. Het zijn de machteloze uitroepen van stemmen die worden
gesmoord, die geen geluid kunnen uitbrengen. Geen schreeuw
wordt gehoord, eindeloos kan er
worden geroepen, niemand geeft
antwoord. De wereld is doof, van
steen. De dreiging is overal, niet

in het minst in de wolkenlucht. De
ijzeren vangrail maakt alles killer
en kouder. Het enige warme is het
bloed, dat over de stenen vloeit.
De vlakte is uitgestrekt, groots, er
is niemand. De aanblik is troosteloos, stil, de schreeuw verdwijnt in
de uitgestrektheid van de blauwige
verten, de stilte na het geweld en
de ramp.

In de litho ‘Naar de toekomst’ dat
hij van deze zelfde gebeurtenis
maakt stroomt het bloed en staat
de wereld in brand. De tempel van
Giulia Farnese staat er onbewogen.
Een eenzaam mens, ingepakt als
een ruimtevaarder, loopt door een
troosteloos landschap, waar ook
religie geen uitkomst meer kan
brengen. De Ogre, de boeman,
is er ook en schreeuwt met open
mond zonder te schreeuwen. De
draak, de leeuw, hond en wolf
zijn uitzinnig en ruiken bloed. Een
tempel kan het geweld niet meer
aan en valt in duigen. De lucht is
grijsblauw en vervuld van kracht
en geweld van de wind die een tornado laat ontstaan. Niets is zeker,
alles is mogelijk in dit barre landschap. Een mens is niets, onder
dit geweld. Hij kan het hoogstens
ondergaan en daarna controleren
of hij nog leeft.

Naar de toekomst - 1964
kleurenlitho
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penseel zit’. Hij bedoelt daarmee
zijn mentaal, waar hij zo gedisciplineerd en precies en koel mee schildert. Hij voelt de dreiging van een
nieuwe wereldoorlog en schildert
dan schilderijen, waarbij hij de dreiging in zijn lijf op het doek zet via
zwarte wolkenluchten en dreigende
taferelen. Bij Willink is alles af te
lezen aan zijn wolkenluchten, zijn
stemmingen, zijn kijk op de wereld.
En het licht helpt hem daarbij mee.
Zijn portretten zijn altijd veel gevraagd geweest. Hij doet er maandenlang over, ze zijn dan ook erg
duur voor rond 1950. Hij zet
mensen altijd in zijn eigen Willink
landschappen met wolkenluchten
en verre achtergronden. De personen zijn er om diepte in het landschap te brengen, zoals dat in de
fotografie ook wordt aangewend.
Ze zijn heel koel geschilderd, net
zoals Willink zelf is, ze tonen geen
emotie. Door kleine details en attributen probeert hij iets van de
persoon in het schilderij te leggen.
Kleding schildert hij heel precies na,
daarvoor heeft hij een paspop waar
hij de kleding van de te schilderen
persoon omheen hangt. Die paspop wordt dan ook precies op maat
gemaakt door hem. Bij menselijke
figuren meet hij alles zeer nauwgezet op voordat hij gaat schilderen en
maakt daarna een schets. Zo kloppen de maten precies met het lichaam.
Typerend voor Willink zijn de
strakheid en de minutieusheid
waarmee hij schildert. Ooghaartjes
zijn te tellen, details zijn nauwkeurig uitgewerkt. De wolkenluchten
zijn zwart, vreemd gevormd en
chaotisch en geven iets weer van de
mensen die zijn geschilderd. Het
licht lijkt vaak van onderaf te ko22

Wilma met Kat - 1940 (detail)

Wilma met kat - 1940
Olieverf op linnen, 88 x 64,5 cm
Museum Arnhem

men, het is soms ook onnatuurlijk
wit, met vreemde schaduwwerkingen. De diepte is opvallend, ook de
mogelijkheid om je te verliezen in
de horizon. Dat is voor Willink het
enige, te vluchten over de horizon

als het leven te zwaar wordt of te
moeilijk.
Schildertechniek
Het schilderen is bij Willink een
zeer langdurig proces, waar hij zich
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helemaal in verliest. Eerst een studie
maken, dan contouren opzetten in
Oost-Indische inkt, deze worden
dan nog nagetrokken met een pen.
Vervolgens alle grijswaarden op zijn
palet zetten met tempera. Op het
schilderij de grijskleuren afdekken
met een tussenvernis, zodat hij later
bij het schilderen eventuele fouten
nog kan herstellen. Pas na weken is
het doek dan klaar, tot alles precies
is zoals hij het wil. De waaierpenselen zijn er om overgangen vloeiend
te laten verlopen. Voor barstjes en
heel klein werk gebruikt hij paletmesjes en voor heel kleine details
heel dunne marterharen penselen.
Daarna schildert hij de olieverflaag
met nat-in-nat techniek wat een
grote vaardigheid en snelheid vereist. Hij heeft wel een methode om
dit drogen wat te verlengen, door
een plat metalen deksel te hangen
over het deel dat nog moet worden geschilderd. Zo kan hij er een
paar dagen langer over doen om een
schilderij af te maken.
Hij prepareert altijd zijn eigen linnen doeken op een speciale wijze.
Als hij fouten maakt, schildert hij
er nooit overheen, maar schuurt de
fout weg. Hij heeft heel veel poederpigmenten die hij mengt met
olieverf. Daardoor gebruikt hij heel
speciale kleuren die niet na zijn te
maken.

Carel Willink in zijn atelier - 1973

Bomarzo met Mathilde. Dit resulteert in vijf schilderijen waarin beelden uit dit bos worden gebruikt.
De schilderijen zijn gemaakt tussen
1963 tot 1966 en rond de jaren
1980 met Mathilde en Sylvia erop.
Dit zijn onder andere ‘De eeuwige
schreeuw’ uit 1964 en ‘Evenwicht
der krachten’ uit 1963. Hij maakt
later ook litho’s van deze onderwerpen in een iets andere vormgeving
en met een andere naam.
Dit beeldenpark heeft een enorme
invloed gehad op Willink’s latere werk. Het is een bos dat hem
aanspreekt, met zijn uit de rotsen
gehouwen beelden van geërodeerde

hellehonden, sfinxen, draken en
klassieke beeldenpartijen, vazen
en beren en ook graven. Hij voelt
hetzelfde als Vicino Orsini nadat
hij zijn vrouw is verloren. Zij zijn
beiden broeders, die hun kwaadheid kwijt moeten in een werk.
Dit park vol rouw en liefde is hem
op het lijf geschreven, het geeft
hem nieuwe mogelijkheden om te
schilderen. Zijn beeldend vermogen begint weer vorm te krijgen.
Hij ziet in dit park alles wat er op
dat moment aan dreigingen in hem
leeft, een atoomtijdperk vol verderf
en angsten.

Bomarzo
Als in 1960 zijn vrouw Wilma
Jeuken overlijdt na dertig jaren
huwelijk, gaat Willink op reis naar
Rome. Daar bezoekt hij verschillende tuinen, waaronder die van het
Vaticaan en het park Il Bosco Sacro
in Bomarzo. Hij maakt daar heel
veel foto’s, die hij in boeken ordent.
In 1962 reist hij opnieuw naar
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Carel Willink en zijn vrouw Wilma in het atelier bij
het schilderen van ‘Wilma met kat’
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Rustende dryade

Rustende dryade - 1977

Mathilde tussen de monsters - 1966
Olieverf op linnen

In ‘Mathilde tussen de monsters’
uit 1966 zien we Mathilde, terwijl een verschrikkelijk noodweer
losbarst aan de overkant van het
meer. Zwarte slierten wolken voegen zich samen tot de slurf van
een wervelstorm. Op de voorgrond
schijnt nog een laatste restje zon.
Er is nog wat warmte, maar niet
voor lang.
Mathilde zit voor de slapende
Ariadne, de schone slaapster in
Bomarzo. Voor haar is in de verte
de achterkant van Ceres te zien,
vervolgens de Ogre of boeman,
en dan een hele beeldenrij, vanaf

Neptunus, Pan, Janus. De arm van
Ariadne is een skelet, wat niet veel
goeds belooft. Mathilde is het enige leven wat er hier is. Ze kijkt ook
wat benauwd om zich heen, bang
voor wat er zal komen. Willink ziet
haar niet alleen als een vrouw, die
hem weer beroemd kan maken
door haar vreemde kuren, maar in
haar ziet hij ook het monster van
de hysterie en de grootheidswaan.
In het begin is dat nog wel leuk, zij
draagt bij aan zijn grootheid en bekendheid, maar op den lange duur
is dat niet meer uit te houden. Hij
breekt dan ook met haar.

Het bronnenmateriaal dat Willink
bij dit schilderij gebruikt is een foto
van het Tivoli, bij Rome, een foto
van ‘Echidna, de Slangenvrouw’ uit
het park van Bomarzo, en een foto
van een boom. Deze heeft hij tot
een collage gemaakt op ware grootte
en dit nageschilderd met Sylvia op
de voorgrond. Ook van haar maakt
hij foto’s en meet haar hele lichaam
op.
Voorin het schilderij zit Sylvia, zijn
vierde vrouw en haar spiegelbeeld
is te zien aan de overkant, waar ze
het monster Echidna, half vrouw
en half slang, ziet zitten onder de
lieflijke bogen van Tivoli. Ze wordt
ook weerspiegeld in het water. De
boom rechts is die van de foto waarnaar Willink hem heeft geschilderd.
Ook hier loopt de tuin uit in de
verte, als in een renaissancetuin met
een lange zichtas.
Er is een stralende blauwe lucht
te zien, zoals die weinig voorkomt
op de schilderijen. Zou het eindelijk zomer kunnen worden voor de
schilder met zijn nieuwe vrouw?
Zou hij nog wat geluk mogen proeven op zijn oude dag? Het lijkt
erop, want dit is een licht schilderij
en met zijn kleine witte wolkjes die
niets dreigends hebben, is alles zonnigheid. Het is ook één van de laatste schilderijen van Willink.

Il Sacro Bosso - slapende nimf [11]
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Het onderbewuste

De kelders en riolen van de wereld

H

Tekst: Sunya de la Terra

et onderbewuste is een gebied van het fysieke lichaam dat is gesitueerd direct
onder de voeten, in de aarde. Het is de wereld van de moleculen. Het wordt
in zijn algemeenheid benoemd als het onderbewust onderbewuste en dat
houdt in, dat dit gebied, evenals het onbewust onbewuste, zeer materieel van aard is.
Het is gelegen tussen het onbewuste en het meer bewuste denken, leven en lichaam.
Het heeft geen specifiek centrum, het is daarvoor te vaag, te mistig, te ongewis, te chaotisch, zonder organisatie, onduidelijk, zonder vaste vorm.

Plaats en functie van het onderbewuste
Het onderbewuste is een heel apart onderdeel van het
fysieke lichaam. Het is een smeltkroes van van alles en
nog wat, want alle persoonlijke impressies en gedachten die worden verworpen of worden weggeduwd door
mensen omdat zij ze onbruikbaar of te slecht vinden,
worden in dit onderbewuste opgeslagen en hebben
daar hun eigen, gefixeerde, vaste plaats waar zij zich
thuis voelen. Vanuit dit gezichtspunt gezien is het on-
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derbewuste een individueel onderbewust bewustzijn.
Typerend voor dit gebied is echter ook, dat het universeel is en dat alle gedachten en impressies van de hele
mensheid van heden en verleden daar samenkomen.
Dit onderbewuste is dus een opslagplaats zo groot als de
wereld waar alles in wordt bewaard. Het behoort aan de
Universele of Algemene Natuur.
Het onderbewuste ziet eruit als een enorme, de hele
wereld omvattende kelder onder een appartementen25
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complex dat op zich meer individueel is, met zijn eigen kelders eronder. Dit individuele houdt daar al snel
op, want van de individuele kelders kan direct verder
worden gelopen naar belendende kelders die eindeloos
doorgaan. In de huidige staat waarin de mens leeft, is
alles daar open en vrij toegankelijk. Iedereen kan daar
doen wat hij wil en er ook alles achterlaten wat hij wil.
Het onderbewuste is een gigantische, onafzienbare opslagplaats zonder einde en zonder bodem zo lijkt het in
die duisternis. Daarin liggen alle zaken die ieder mens
individueel maar liever wil vergeten en waar hij nooit
meer aan wil worden herinnerd.
Dit is ook het gebied waar de illusoire wanen waar
mensen naar leven een vorm krijgen. Dit zijn de geheime dromen, de gedachten, de impressies, de handelingen waarvan een mens zich niet bewust wil zijn, maar
die door hallucinaties erover hun eigen aantrekkingskracht krijgen.
In het onderbewuste is de chaos het meest in het oog
springend, tezamen met de associaties van het mentaalfysiek-onderbewuste in het materiële vlees van de mens.
Er heerst daar duisternis, net zoals in het onbewuste.
Niemand heeft daar erg in, want wie blind is ziet duisternis voor licht aan en gaat dus nooit op zoek naar het
licht. Dat wordt ook hier ten strengste verboden door
de mechanismen die de onderbewuste materie in zijn
greep houden. Alleen de inwonende Geest die al een
beetje meer wakker is dan in het onbewuste, zet toch
een verlangen op gang naar meer volmaaktheid, meer
compleet zijn. Dat is de motor waar ook hier alles om
draait.
Omdat er eigenlijk geen bodem lijkt te zijn in het onderbewuste, kunnen alle ongenoegen en onvoldaanheid,
alle pijn en ellende, alle wreedheid en martelingen,
strijd en begeerten, oprijzen uit het onbewuste
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naar dit onderbewuste niveau, dat er direct boven is gelegen.
Het is in dit armzalige gebied dat de Ene met zijn
Kracht ogenschijnlijk ligt te slapen, al miljarden jaren
lang, in het zand van de duistere stranden aan de woelige, kille kusten van de zee. Daar, op die donkere en ijskoude plaats zal ooit het ‘zomerpaleis’ worden gebouwd
door het licht van het lila.

De verschillende bewustzijnsgebieden in de materie

Het ontstaan van het onderbewuste
Het onderbewuste is gevormd door de Algemene
Natuur, dat wil zeggen de Universele Natuur die zich
individualiseert in elk mens door het opbouwen van
een specifiek lichaam. Deze Natuur legt in dat onderbewuste de typische gewoonten, handelingen en bewegingen van een mens neer. Ook zaken die karakter worden
genoemd, talenten, gewoonten, neigingen en alles wat
er in aanleg nodig is om iemand te typeren worden
in dit gebied uitgewerkt door de Natuurkracht.
Al deze uiterlijke dingen van het lichaam met
zijn eigenschappen benoemen mensen over het algemeen als zichzelf of ik.
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Het onderbewuste is een bron vanwaaruit mensen handelen die totaal buiten hun beperkte bewustzijn valt en
er is dus ook geen controle over, ook niet door het denken. Er is alleen maar een bewustzijn van een oppervlaktewezen, een lichaam, en dat is slechts een instrument van de Geest, geen persoon.
Mensen zijn zich wel enigszins bewust van de dingen
die uit het onderbewuste omhoog komen en die zich
aan de oppervlakte voordoen, maar meestal weten ze
niet waar het vandaan komt. Er is heel veel wat voor
hen is verborgen en onbekend is en verzonken blijft in
de onwetendheid. Mensen worden bij voortduring geleefd door dit onderbewuste, zij worden er door bewogen, het verandert keer op keer, het wordt ontwikkeld
en er zijn veel herhalingen die de Algemene Natuur dit
gebied instuwt. Ook andere mensen hebben invloed op
het onderbewuste en natuurlijk de omstandigheden of
werkingen van buitenaf.
Allerlei uiterlijke indrukken komen direct binnen in
meer bewuste delen van het lichaam, het vitaal of het
denken, en dat bewustzijn werkt daar ook op in. Als
ze niet in het waakbewustzijn 1 komen, dan zakken ze
langzaam weg in het onderbewuste. Daar wachten die
gedachten of impressies dan op het moment, dat ze zich
weer naar de meer bewuste oppervlakte kunnen begeven. Een groot deel van deze naar boven drijvende gedachten en herinneringen worden als een automatisme
verworpen, maar ze kunnen ook bewust worden weggedaan. Er is ook de mogelijkheid dat ze terugdrijven naar
de universele of kosmische wateren rondom.
Heel vaak gaat het denken voorbij aan wat er zoal binnenkomt. Het weet niet waar alles vandaan komt, het
deelt alles in zonder te kijken in zijn vakjeskast omdat
het denkt dat het weet wat het is en dan is het iets van
het denken zelf geworden. Het heeft zich de gedachten
en impressies die vanuit het universum komen, toegeëigend terwijl ze niet van het denken zijn. Het denken
denkt dan meestal, dat het die dingen zelf heeft bedacht.
Het kan ook gebeuren dat er dingen binnenkomen via
geheime of gewone wegen direct in de kelder van het
onderbewuste.

Waakbewustzijn
Dit is het bewustzijn van het materiële universum dat
werkt in de uiterlijke natuur van de mens. Dit bewustzijn
wordt meestal geregeerd door het fysiek-mentaal. Deze
term wordt gebruikt omdat het oppervlaktebewustzijn
van mensen meestal wakker is. Het is de oppervlakte
staat van de mens, zijn lichaam.

deze niet willen weten, te verdonkeremanen. Het mentaal heeft de eigenschap sommige denkwijzen te verwerpen, het vitaal verwerpt vele levenskrachten, het fysieke
zijn vele fysieke processen. Deze worden allen als niet
bruikbaar of slecht beoordeeld. Normaliter verdwijnen
die naar de Algemene Natuur, waar ze ook vandaan komen. Heel vaak komen deze zaken toch weer terug in
het waakbewustzijn, of ze moeten zo streng zijn verworpen, dat ze niet meer kunnen terugkeren.
Maar wat het verstand en zijn wil verwerpen, wordt nog
ondersteund door het vitaal. Het gaat dan weg uit het
verstand, maar blijft in het vitaal hangen en probeert
van daaruit weer terug te keren naar het verstand. Het
dwingt dan van het verstand af dat het deze zaken alsnog accepteert.
Wanneer het hogere vitaal deze zaken ook verwerpt,
verzinken ze in het lagere vitaal. Dit is een gebied waar
de kleine dingetjes van het leven zich ophouden. Er zijn
kleine, benepen bewegingen, het is de kleinheid van alledag, van dingetjes op orde brengen, petieterig poetsen, worteltjes uit de grond graven om te kunnen eten,
praatjes voor de vaak. Als de zaken ook daar worden
verworpen, komen ze in het fysieke bewustzijn terecht.
Daar proberen ze zich vast te klampen aan de inertie of
aan de mechanische repetitie die daar plaatsvindt.
Als de zaken daar ook nog worden verworpen, vallen
ze in het onderbewuste. Dan laten ze zich zien in dro-

Er zijn verschillende mogelijkheden voorhanden
om zaken die mensen willen wegdoen omdat ze
1 Zie kadertekst
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men, in een zekere onverschilligheid aan de oppervlakte, of in een buitengewone inertie en onwetendheid. Ze
kunnen zelfs vanuit het onderbewuste een plaats zoeken
in het onbewuste, waar ze stevig verankerd blijven in de
inertie en onbewustheid.
Lagere krachten, vaak vijandig, proberen altijd binnen
te komen in het individuele bewustzijn. Ze keren herhaaldelijk terug, vaak steeds furieuzer en gewelddadiger.
Vooral als ze zich verworpen voelen, is dat laatste het
geval.
Datgene wat in vorige levens is beleefd, valt bij de transformatie tijdens het leven of anders na de dood weer toe
aan de Universele of Algemene Natuur, die deze dingen
dan toevoegt aan andere lichamen. Ze komen terecht in
de Oceaan van Originele Kosmische Onwetendheid 2
waar de Natuur uit put om nieuwe lichamen samen te
stellen waar de psyche in kan gaan experimenteren.
Het fundament van het onderbewuste
Het fundament van het onderbewuste is het onbewuste.
In dit duistere koninkrijk heersen onbewustheid, onwetendheid, inertie en verdeeldheid.
Zijn is daar niet-zijn van de Geest, de Ene, en deze is in
het onderbewuste al een beetje meer ontwaakt.
Bewustzijn is daar onbewustzijn van de Geest, de Ene,
en wordt in het onderbewuste al een beetje meer bewust.
Bewustzijnskracht is daar onvermogen van de Geest, de
Ene, en wordt in het onderbewuste al ietsje meer vermogen.
Kennis is daar onwetendheid van de Geest, de Ene, en
wordt in het onderbewuste al klein beetje meer kennis.
Kracht is daar zwakheid van de Geest, de Ene, en wordt
in het onderbewuste al een beetje meer kracht.
Onbeweeglijkheid is daar inertie van de Geest, de Ene,
en dat wordt in het onderbewuste al een ietsje meer beweeglijkheid.
Het onderbewuste bestaat uit instincten, indrukken,
2 Zie kadertekst

Oceaan
van Originele Kosmische Onwetendheid
Dit is een gezicht van de Ene die zich tot het uiterste
heeft verdeeld en zijn licht, kracht, vermogen en de
materie gemaakt heeft tot miljarden uiterst oneindig
kleine deeltjes. Dit is de oceaan waar alles uit oprijst
om tot een evolutieproces te komen. Het eerst wat eruit tevoorschijn komt is een fysieke wereld, waartoe het
onbewuste behoort.

patroonmatige, mechanische bewegingen die daar liggen opgeslagen. Wat voor beweging er ook wordt gemaakt, hij wordt altijd opgeslagen en onthouden, zoals
in een computer.
Kenmerken van het onderbewuste
Er zijn vele kenmerken te noemen van het onderbewuste, juist omdat het zo vol verwarring en verdeeldheid is. Enkele in het oog springende zaken worden hier
genoemd. Van compleetheid kan geen sprake zijn, het
geeft alleen een indruk van wat er zoal in het onderbewuste is te beleven.
1. Het onderbewuste is de laatste vesting van de
Onwetendheid in het lichaam, en het lijkt er vaak
op dat dit fort onneembaar is vanwege het feit dat
het licht er nauwelijks in mag binnenkomen.
2. Het onderbewuste is een duister niveau in het fysieke lichaam. Vijandige krachten kunnen hier gemakkelijk opereren, ze kunnen hun vernietigend werk in
het lichaam daar rustig doen, zonder dat ze worden
opgemerkt. Tot in de lagere vitale regionen is dit
nog mogelijk, die zijn ook heel schemerig.
3. Het onderbewuste heeft grote invloed op het lichaam, want dat wordt vanuit het onderbewuste opgebouwd. In het lichaam is dus alles ook maar deels
bewust, en meestal nog onderbewust. De invloed
van het onderbewuste op het lichaam is veel groter
dan die van het bewuste denken uit hogere regionen. Het fysieke staat dan ook meestal helemaal onder de controle van het onderbewuste.
4.
Omdat het onderbewuste een open
wereldkelder is, kunnen er allerlei bacteriën,
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virussen binnenkomen die ziekten veroorzaken.
Soms worden ziekten die er zijn steeds herhaald of
ze worden chronisch door het mechaniek van het
repeteren. Het onderbewuste kan niet anders dan
steeds maar weer hetzelfde doen. Ook gedachten
en gevoelens van anderen kunnen daar gemakkelijk
binnenkomen. Ze worden onderschept en een mens
denkt dan dat dit alles van hem zelf is. De handelingen van het onderbewuste zijn mechanisch, irrationeel, herhalend. Ze luisteren niet naar de rede
of naar de mentale wil of een discipline vanuit het
mentaal opgelegd.
Soms kunnen er ook goede dingen uit het onderbewuste boven komen drijven, hoewel dat veel zeldzamer is. Er speelt zich daar van alles af wat niet mag
worden gezien.
5. Dromen komen meestal uit het onderbewuste. Ze
bestaan vaak uit oude herinneringen, ooit gekregen impressies, gedachtenspinsels en dergelijke. Ze
worden op een onsamenhangende en onoverzichtelijke wijze gepresenteerd. Vaak beïnvloeden deze
impressies het denken en de handelingen en de gevoelens van mensen, zonder dat zij dit opmerken.
Dan neemt het mentaal-fysiek in het onderbewuste
van het lichaam deze dingen over, en brengt ze soms
naar voren in gedachten of dromen.
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6. Het onderbewuste onthoudt alles wat mensen in
hun leven hebben meegemaakt of meemaken. Al
deze herinneringen worden bewaard en opgeslagen
in de universele en individuele kelders.
7. Het onderbewuste is een belangrijk deel van het wezen, maar er is niet zoveel mee aan te vangen met de
bewuste wil. Alleen het lila heeft het vermogen het
onderbewuste te openen voor het licht.
8. Verwarring is er alom, er is een duisternis zonder
enige mogelijke orde. Dit heeft ermee te maken dat
in dit onderbewuste gebied alles gebeurt zonder dat
er ook maar de minste reden voor is. Het is te wijten
aan de ingewortelde gewoonten van de Natuur die
zij in de materie van het onderbewuste heeft gelegd.
Dat is ook waarom er leed, kwelling en zorg is zonder duidelijke reden. Het mentaal kan dit ook niet
plaatsen, omdat het vanuit het onderbewuste naar
boven komt drijven. Deze malende gedachten, want
dat zijn het vaak, worden veroorzaakt door de mechanische machine die
ervoor zorgt dat alles
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zich steeds herhaalt en herhaalt en herhaalt. Alleen
een heel gedisciplineerd mens kan deze malende gedachten tot de orde roepen.
	Het onderbewuste is ook altijd tegen het licht en alles wat op verandering zou kunnen duiden. Het is
de ijzeren wet waartegen niemand in opstand mag
komen, het is het verweer tegen alles wat waar is en
harmonieus.
9. Het onderbewuste kan gezien worden als het niveau
van de moleculen. Deze zijn automatisch werkend,
zij bespelen altijd dezelfde snaar, ze kennen geen
andere. Zij lijken erg op computers die alles opslaan
wat er ingebracht wordt, rijp en groen.
10. In het onderbewuste is geen waakbewustzijn, er zijn
geen samenhangende geordende gedachten, geen
krachtige wil of adequate gevoelens, er is ook geen
reactie die ergens op is gebaseerd. Er is een duister
denken, vol onbuigzame, halsstarrige indrukken,
begrippen die vastliggen, altijd dezelfde reacties die
vaak zijn gevormd in het verleden, het is een asso
ciërend onderbewust mentaal dat alles aan elkaar
knoopt. Het kan geen appels van peren onderscheiden, het gooit alles op één hoop. Dit denken in het
onderbewuste ligt als een netwerk uitgespreid over
de gehele wereld, omdat het onderbewuste ook universeel is.
11. Er is tevens een duister vitaal-onderbewuste, vol
begerige wensen, zucht naar sensatie en zenuwachtige reacties. Het bevat alle onzichtbare kracht van
allerlei primitieve reacties van het leven die zich naar
de oppervlakte werken vanuit de afgestompte en inerte
zwarte zandstranden van de
materie.

Daaruit vormt zich heel langzaam en traag een bewustzijn dat meer wakend is. Uit dit gebied komen
meestal alle complexen voort die mensen hebben,
ook irrationele gewoonten blijven hier bestaan.
12. Het onderbewuste is er de oorzaak van dat alles
zich steeds weer herhaalt tot in het oneindige. Dat
er nooit iets lijkt te veranderen, hoogstens in de uiterlijke verschijnselen. De beroemde koffie die eerst
in een groene kan zit en later in een rode maar nog
steeds dezelfde oude koffie is, is daar een voorbeeld
van. Alles wat mensen kwijt willen herhaalt zich
toch steeds weer. Alle gedachten van het denken,
alle gevoelens en energieën van het vitale, alle ongemakken van het lichaam zijn daar opgestapeld.
Ze zijn de belangrijkste ondersteuning van dood en
ziekte.
13. De gewone dagelijkse bewegingen zoals traplopen,
fietsen, autorijden worden ondersteund door het
onderbewuste, wat logisch is omdat het voortdurende herhalingen zijn van hetzelfde. Dat is een gemak
voor de mens. Maar het is daardoor ook heel moeilijk om af te komen van bepaalde vitale bewegingen
die wel vertrouwd maar niet gunstig zijn.
14. Het onderbewuste is een duistere, totaal onbewuste
oneindigheid waaruit het hele materiële universum
is voortgekomen. Er is daar alleen zwartheid, zwartheid zonder bodem of einde, althans daar lijkt het
op.
15. Dit is het gebied waar de mensen zonder hoofd
wonen. Dat wil zeggen dat er geen mentaal bewustzijn is dat is ontwaakt. Vandaar al die irrationele en
onwetende instincten, impulsen en vermogens die er
uit het onderbewuste naar voren komen. Hun herkomst is onbekend aan het gewone denken.
16. Er zijn veel onsamenhangende dromen, heel veel
angsten waar niemand iets mee te maken wil hebben. In het denken wordt doorgaans niet toegestaan dat ze er zijn en daar worden ze dan ontkend.
Meestal zijn het beelden die incompleet zijn, niet
exact, rommelig, duister, een ratjetoe van van alles
en nog wat, er is geen touw aan vast te knopen, er is
geen kern, niets.
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17. Het mechanisch denken is hier prominent, het is
een machine die alles oppakt, het opslorpt en het
steeds maar weer ronddraait in zijn binnenste, het
uitspuugt en het weer opslorpt, en zo door. Het doet
er niet toe wat het is, het wordt vermalen.
18. Het onderbewuste wordt door de psyche niet meegenomen naar volgende levens, dat gebeurt wel met
de innerlijke centra. Als het mentaal al behoorlijk is
ontwikkeld, dan kan het mentale wezen blijven, en
dat geldt ook voor het vitale. Zij zijn dan behorend
bij het psychische wezen. Het zijn de verworvenheden van het leven dat is geleid en zij delen dan in de
onsterfelijkheid van de psyche. Dit impliceert niet
dat het mentale wezen en het vitale dan al helemaal
ontwikkeld zijn, bij een wedergeboorte gaan zij mee
met de verder ontplooide psyche en ontwikkelen
weer in een nieuw gekozen lichaam.
19. De inertie die in het onbewuste heerst is ook in het
onderbewuste prominent aanwezig en geeft altijd
veel ruimte voor de invloed van vijandige krachten.
Invloeden op andere bewustzijnsgebieden
De gevolgen van wat er in het duistere onderbewuste
gaande is op het denken, leven en lichaam laten zich
gemakkelijk raden. Het denken wordt geplaagd door
onderbewuste gedachten die het niet kan plaatsen, maar
vaak gaat het er wel mee aan de slag. Ze zorgen voor
chaos en wanorde in het mentaal.
Het vitale wordt overvallen door complexen of angsten,
vrees voor dood en narigheid. Er is zorg over van alles,
of er wel genoeg eten is, of het wel goed zal gaan met
de gezondheid, over of het geluk nog wel zal komen, of
er genoeg geld is om te leven en noem maar op. En als
het even gelukkig is, wordt het vaak euforisch. Er moet
dan weer van alles, vooral veel op reis gaan en vakantie
houden, dat is het ware leven. Er moet worden genoten
van het leven als een God in Frankrijk. Al deze irreële
dingen zorgen voor een woelig en heel onrustig gevoel
in het emotionele gebied en in het lagere vitale, er is
daar ook veel verwarring.
Het fysieke wordt overspoeld door duistere indrukken
die het niet kwijt kan raken. Het krijgt ziekten door
spanningen tussen dromen, illusie en werkelijkheid.
Er wordt vanuit het onderbewuste veel dwang uitgeoefend op het lichaam, dat als een slaaf door de wereld
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wordt geschopt. Er moét worden gesport want dat is
gezond, er moét gezond worden gegeten, er moét ontspannen worden geleefd, er moét een resultaat komen
zodat het lichaam lekker kan leven. Maar het resultaat
is alleen maar extra spanning, omdat alles moét. Het leven van mensen is één en al moeten, zelfs als er iets niet
moet, moet het dus ook.
Het brengt pijn, angsten, ellende, veel begeerten, onbekwaamheid tot handelen, vermoeidheid doordat alles
perfect moet zijn en dat dit niet gaat lukken.
Het is vooral in het mentaal-fysiek-onderbewuste of in
het vitaal-fysiek-onderbewuste waar alles wordt opgeslagen wat er zo voorbijkomt gedurende de dag. Dat
wordt dan vaak in dromen weer teruggezien.
Er is altijd ook nog de dood die op de loer ligt om alles in het leven van de mens te verzieken. Zo hobbelt
de mens voort in het leven als een notendopje op een
woeste zee, zonder kapitein die het schip bestuurt. Hij
weet niet waar hij vandaan komt, hij kent het leven
niet en hij weet niet waar hij heengaat na de dood. Een
volstrekte onbewustheid en onwetendheid over dit alles knaagt aan het fundament van het bestaan van de
mensheid, en ze kan het niet keren.
Het omgevende bewustzijn
Uit het omgevende bewustzijn, in de theosofie aura genoemd, kunnen ook vele dingen in het onderbewuste
doordringen. Dit omgevende bewustzijn is gesitueerd
rondom het oppervlaktelichaam en iedereen draagt dat
met zich mee. Dit bewustzijn is niet alleen het eigen
gevormde zelf of ego, maar het zelf met de uiterlijke
algemene wereldnatuur erbij. Doordat dit omgevend
bewustzijn er is, kan een mens contact hebben met de
wereld om zich heen. Zonder dit bewustzijn is er geen
contact met de
rest van de
wereld en de

Lapis lazuli
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mensen mogelijk. Hierdoor is de mens echter ook vanzelfsprekend verbonden met de Universele Natuur en
dat is de opening voor gedachten, gevoelens en energieën, seks, begeerten en zo voorts om naar binnen te
komen. Het is dan ook een uiterlijk bewustzijn dat heel
erg verbonden is met het oppervlaktelichaam. Alles wat
er uit het omgevend bewustzijn wegstroomt komt allemaal binnen in het bewustzijn van het ego en een mens
denkt dat dit van hemzelf is. Maar in feite komt alles
van buitenaf in een soort golvende gedachten, vitale
golvingen, golvende gevoelens en begeerten, sensatie en
nog veel meer. Ze komen in het oppervlaktebewustzijn
boven drijven nadat ze zijn binnengedrongen via het
omgevende bewustzijn.
Wie zich bewust wordt van dit bewustzijn kan de gedachten, gevoelens, suggesties of ziekten bekijken die
binnen willen komen en zien wat hij toelaat of niet.
Hij kan dan wat niet gezond is of onprettig of vijandig
beletten binnen te komen. Het is wel zo, dat wat niet
wordt toegelaten vaak nog heel lang in dit omgevend
bewustzijn blijft hangen en zal proberen alsnog binnen
te komen. Of het gaat een heel eind uit de buurt, op de
grenzen van dit omgevende bewustzijn, liggen wachten
of er toch nog een mogelijkheid is om op een onbewaakt ogenblik binnen te sluipen.
Dit bewustzijn slaat niets op zoals het onderbewuste
dat doet en het fixeert ook niets. Het laat gewoon passeren wat langskomt, ook herinneringen die zich in de
buurt van het onderbewuste bewegen, herinneringen
van anderen, herinneringen van de gehele mensheid. Er
is veel beweeglijkheid in dit omgevende bewustzijn, er
zijn heel veel krachten en vibraties actief. Het is in feite
een voorwaarde deze binnenkomende zaken te onderscheiden en ze te sorteren, zodat er geen ongewenste
elementen kunnen binnendringen in het toch al zo onbeschermde ego, dat er in deze staat van de mens uitziet
als een huis vol open deuren en ramen, waar iedereen
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Goudklompjes

Contacten met overledenen
Als iemand overlijdt verdwijnt het fysieke lichaam vrij
snel. De materie valt terug in de Oceaan van Originele
Kosmische Onwetendheid. Het vitale lichaam en het
mentale lichaam blijven langer aanwezig. Dat geldt ook
voor de psyche, zeker als deze enige gebondenheid
heeft aan het aardse bestaan. Na verloop van tijd verdwijnen ook deze lichamen uit het relatieve universum.
Het is niet onmogelijk om in zeldzame gevallen contact
te leggen met bijvoorbeeld een psyche die het lichaam
heeft verlaten. Soms kan dit fenomeen zich als vanzelf
voordoen, soms door een poging om toch nog te communiceren. Een contact leggen kan eigenlijk alleen met
de hulp van een kundig medium worden bewerkstelligd
en daar zijn er maar uiterst weinig van op de wereld.
Over het algemeen is de wereld van spiritisten en seances een onderbewuste wereld waarin heel veel dingen gebeuren die niet fris zijn. Het is een suggestieve
wereld vol wezens die een ontgoochelende werking
hebben of werken met zelfbedrog en illusoire gedachten van de mensen zelf. Er zijn talrijke wezens die de
gevoelens en herinneringen van de dode mensen uit
het onderbewuste oppakken en er een spelletje mee
spelen. Ze overdonderen het medium en de bijzitters
met leugens, trucjes en wanen, die door hen voor waar
worden aangezien. Dit kan heel schadelijk zijn voor diegenen die zo’n zitting bijwonen. Een professioneel medium kan af en toe wel iets voor elkaar krijgen, maar
het resultaat is altijd onbevredigend en meestal weten
deze mediums ook niet waar ze mee bezig zijn en welke
krachten zij oproepen. De meesten van hen werken dan
ook in onderbewuste gebieden of in het vitaal-fysieke
of in de subtielfysieke werelden en ontvangen dus geen
enkele boodschap vanuit hogere regionen. Er worden
boodschappen doorgegeven door wezens, die de gedachten van de mensen kennen en geven deze als suggesties door. Ook het automatisch schrijven behoort
tot deze wereld van lagere wezens, duister, vol trucjes.
Vaak is het zelfs gevaarlijk om door hen tijdens seances
te worden beïnvloed. Soms zijn er lagere wezens in het
vitale die zich via het medium een beetje kunnen materialiseren zodat ze wat te zien zijn. Nu en dan kunnen ze
zelfs spreken. Ze kunnen vaak voorwerpen bewegen of
meubels verzetten. Het kan ook nog zo zijn, dat formaties in het eigen denken ervoor zorgen, dat ze voor de
zintuigen een echte verschijning aannemen.
Al met al geen wereld waar het prettig toeven is, heel
onderbewust en vaak gevaarlijk. Door de geheimzinnigheid en de duisternis die er om de wereld van het
spiritisme heen hangt, worden er veel mensen door
aangetrokken of ze zijn er door gefascineerd. Maar in
het algemeen stelt het niet veel voor, behalve dan dat
het bovendien een vijandige invloed kan uitoefenen op
deze personen.
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toch al zo maar binnen kan komen. Maar via het onderbewuste liggen er grote kansen voor al deze gewenste
of niet gewenste elementen.

A

ls er in het onderbewuste
eenmaal een fundament van
licht en waarheid is gelegd,
dan kunnen er weinig moeilijkheden
meer zijn in het leven van een persoon.
De transformatie van het onderbewuste
Wanneer het lichaamsbewustzijn in verandering komt,
begint het onderbewuste zich flink te verweren, het gaat
in de oppositie. Want het wil zijn grote kwaliteiten, de
inertie, de zwakheid, de duisternis, onwetendheid of het
gebrek aan intelligentie en zijn repeterende mechanismen, beslist handhaven.
Toch zijn er grote mogelijkheden tot transformatie in
dit gebied als de tijd er rijp voor is.
In het lichaam is er een voortdurende activiteit van heel
veel krachten en energieën, die niet zo vaststaand zijn
als ze lijken. De indruk dat alles stabiel en vaststaand is
wordt ingegeven door het repeterende mechanisme van
het onderbewuste en een herhaling van steeds dezelfde
vibraties en formaties.
Juist door die herhalende mechanismen is er een verandering mogelijk, ondanks het grote conservatisme
en de weerstand die er in het onderbewuste leeft. Zo’n
verandering is wel moeilijk en ook heel lastig, omdat de
voornaamste manier van werken dus deze onbuigzaamheid is en de herhaling.
Wanneer er op de juiste manier gebruik wordt gemaakt
van de mechanische repetitie in het onderbewuste, kunnen er de juiste gewoonten in worden vastgelegd, waardoor heel, heel langzaam verandering mogelijk is. Dat
neemt niet weg, dat er maar heel moeilijk licht en bewustzijn kan komen, omdat de weerstand daartegen
immens is. Het onderbewuste houdt van zijn duisternis, het is daaraan gewend, het is een mechanisme.
Maar zo kan het onderbewuste leren te gehoorzamen
aan de wil die het bepaalde dingen oplegt, zoals het toelaten van het lila licht. Dit gebeurt doordat de persoon
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zich richt op het lila licht dat dan gaat inwerken op het
onderbewuste lichaam.
Alle herinneringen en gedachten en indrukken en gevoelens en wat er al meer is opgeborgen in deze immense opslagplaats moeten worden opgeruimd door het
lila licht. Het is een opruiming van de oude natuur, het
ego. Dit schoonmaken en opruimen kan vooral gebeuren door te laten zien wat er allemaal ligt opgeslagen in
deze immense ruimte. Vervolgens kan dit alles worden
overgegeven aan het lila licht, de rommel behoort dan
niet meer bij de persoon, het is geen eigen bezit meer.
Alles kan worden meegegeven aan de universele vuilnisman. Het wordt dan eerst opgenomen in het omgevend
bewustzijn en vervolgens verdwijnt alles in de kosmos,
waar de Natuur het weer hergebruikt voor andere lichamen. Er gaat niets verloren.
Via deze werkwijze met het lila licht kan het onderbewuste een soort basis en fundament worden van de
waarheid, een opslagplaats waar de juiste ingevingen, de
juiste antwoorden zijn op grond van die waarheid, die
komt uit de wereld van het Waarheidsbewustzijn.
Dat is wat er beetje bij beetje gebeurt als het lila licht
daar mag binnendringen. Uiteindelijk is er dan geen
onderbewuste ruimte meer, maar veel meer een opslagplaats van waarheid en waarden die altijd beschikbaar
zijn voor de persoon.
In dat onderbewuste kan dan ook na geruime tijd een
schat aan kostbaarheden worden gevonden, zoals edelstenen, diamanten en parels van velerlei soort. Kasten
vol sieraden, bergen van witte diamanten, rode robijnen, groene smaragd en het blauw van lapis lazuli.
Bovendien nog agaat, amethist, aventurijn, toermalijn,
goudtopaas, valkenoog, granaat, malachiet. Ook goud
en zilver is er te vinden. Teveel om op te noemen.
Als dit onderbewuste gebied in mensen licht wordt,
niet opeens, maar heel langzaam, heeft dit een gezonde
uitwerking op het hele lichaam, maar ook op het vitaal
en het denken.
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Omdat het meer algemeen van aard is en niet alleen
individueel, heeft het een grote uitwerking op de gehele
mensheid en het hele materiële bestel als er licht komt.
Want dit licht verstrooit zich dan in alle materie.
Pas als alle gewoonten en ruwe bewegingen, kille en
brute emoties zijn veranderd, kan er een algehele verandering komen in het lichaam. Maar het licht kan
pas in het onderbewuste en later ook in het onbewuste
doordringen als het lila licht ook al in de ontwaakte
delen van het lichaam aanwezig is. Er is bij de transformatieprocessen altijd een op-en-neergaande beweging
merkbaar: van hoog naar laag en vice versa van laag
naar hoog.
Als er in het onderbewuste eenmaal een fundament van
licht en waarheid is gelegd, dan kunnen er weinig moeilijkheden meer zijn in het leven van een persoon. Er
kunnen geen problemen en zorgen meer boven komen
drijven vanuit het onderbewuste. Bovendien neemt het
onderbewuste dan ook met gemak opdrachten aan en
wijzigt dan het mechanisme van repetitie.
Voor het verstand is het ook een voordeel, want dat
heeft altijd grotendeels geleefd vanuit impressies die
opkomen uit het onderbewuste en dat kan nu niet meer
gebeuren.
Een paar eerste effecten die er kunnen zijn als het licht
in het onderbewuste gaat doordringen zijn:
• Er is te zien wat er in het onderbewuste leeft en wat
daar gebeurt.
• Alles wat eruit naar boven drijft, wordt het denken
zich meer van bewust, zodat dit alles het mentale bewustzijn niet kan verstoren.
• Het onderbewuste kan geen schuilplaats meer zijn
van onwetende en duistere bewegingen. Het kan beter communiceren met het hogere denken.
• Er zijn minder mogelijkheden voor vijandige suggesties en vijandige aanvallen. Ook kunnen vijandige
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Granaat

Vijandige krachten
Deze wezens hebben geen psyche en zijn niet in evolutie. Dat willen zij ook niet. Er zijn mentale, vitale en
fysieke vijandige krachten. Zij hebben maar één doel:
het lichaam vernietigen zodat er geen ontwikkeling
van de materie meer kan plaatsvinden. Omdat mensen
meestal onbewust en onwetend zijn, hebben zij er geen
erg in als vijandige krachten hun lichaam slopen. Deze
vijandige krachten zijn vooral vitaal georiënteerd, ook al
kunnen zij een intelligent mentaal hebben. Zij hebben
dikwijls een zeer vermogend ego, maar ze hebben geen
fysiek lichaam. Zij hebben alleen wensen en begeerten
en kennen alleen de leugen, zij strijden altijd tegen het
licht en de waarheid, zij zijn de krachten van de duisternis. Er zijn krachten van duisternis, van leugen, dood en
lijden. Zij kunnen mensen in bezit nemen, dan zijn ze
bezeten. Zij gebruiken het menselijke lichaam als speelgoed voor hun eigen begeerten en maken dan kapot
wat ze kunnen, vaak zodanig dat het lichaam nog net
blijft leven. Want ze verhuizen niet graag van het ene
lichaam naar het andere.
Zij zijn van belang voor de wereld om kansen te geven
aan de mogelijkheden die de onwetendheid en de onbewustheid in zich dragen in de relatieve wereld van
verdeeldheid. Als onbewustheid en onwetendheid zijn
opgeheven tot een bepaald punt, zijn deze krachten
niet meer nodig en worden ze vernietigd door het lila
licht. Uiteindelijk zal het lila licht overwinnen en de wereld leiden naar een vreugdevolle toekomst.

krachten zich niet meer zo gemakkelijk verbergen,
want zij houden van totale duisternis.
• Er wordt meer bewust geslapen en er komen meer
heldere lila processen.
De illusies in het onderbewuste
Er kan niet over het onderbewuste worden gesproken
zonder de illusies te vermelden die daar in het onderbewuste vlees zijn neergelegd.
Hun oorsprong ligt in het onbewuste. In dit onbewuste, donkere, duistere, heilloze en onherbergzame gebied vol rotsen, grotten, zand en stenen dat ook nog
vol mist hangt, wordt de basis van de illusies van
de mens gelegd, hoewel ongemerkt en ongezien. Het onbewuste heeft juist die kenmerken
en aantrekkelijkheden die in de illusie van de
mens een hoofdrol spelen, namelijk de onbewustheid en onwetendheid, de traagheid van massa, en
de verdeeldheid.
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In het onbewuste ligt de basis voor alle onmacht, haat,
niet-bestaan en onbewustheid tezamen met het idee dat
de mens een god is die alles kan beheersen. Hij moet dit
wel denken, anders is de mens niets. Hij moet vechten
voor zijn bestaan, hij leeft voor hebben, niet om te zijn,
hij wil anderen overheersen anders wordt hij zelf overheerst. Het onbewuste is de voedingsbodem voor alle
illusies die in het onderbewuste ontstaan doordat het leven zo ontzettend verschrikkelijk is, dat er wel een mooi
sausje overheen moet worden gegoten, wil het leven
leefbaar zijn. Dat sausje wordt er vol aandacht overheen
gegoten door het mentaal, dat genoeg redenen en motieven heeft om het leven wat te verfraaien. De ideeën
van het mentaal zakken door het vitale naar de fysieke
gebieden, waar ze al snel in het onderbewuste hun ankerplaats vinden.
Zo zit de illusie stevig verankerd in het onderbewuste
vlees van ieder mens, hij is al te vinden in de atomen,
vooral in het atomaire zand. Zand is harde verdeelde
steen waar niets in verandert. Vandaaruit worden de
moleculen gevormd van het fysiek-onderbewuste waar
de illusie zich in afspeelt.
Wat als eerste opvalt in de illusie van de mens
is de oorlog die er altijd wordt gevoerd. Het
is de strijd om het bestaan waar het om gaat,
mag je bestaan of niet? Het onafhankelijke bestaan is nergens te vinden, een mens is afhankelijk van alles. Om te beginnen of zijn lichaam
goed functioneert, want anders delf je altijd het on-
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derspit, tot aan het hebben van een partner, vrienden
en kennissen die hem moeten ondersteunen in alles en
hem helpen als hij in nood is in zijn strijd om het bestaan.
De onderbewuste illusie van de mens is er door verdeeldheid, strijd, seks, liefde en macht.
Door de inertie is er hang naar lekker vakantie, lekker
vrede, lekker eten, lekker slapen, lekker nummertjes
maken, lekker bediend worden door anderen en hopen
op een lot uit de loterij zodat er niet meer hoeft te worden gewerkt.
Door de onwetendheid is er vernietiging van kennis en
bewustzijn.
Er zijn een paar figuren die al in het onbewuste de boventoon voeren. Daar zijn ze stevig verstopt, in grotten
of in vestingen. Dat zijn de seksmaniak/fundamentalist
en de familie Lidy Koopmans. Hoewel
zij vooral in het onbewuste hun
duistere werk doen,

Smaragd
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is het de moeite waard om hen te portretteren, want
hun invloed in het onderbewuste en vandaar het gehele
lichaam is bijzonder groot.
De seksmaniak/fundamentalist
De seksmaniak/fundamentalist zit in de onbewuste regionen verstopt in zijn donkere grot zonder licht. Hij is
een seksmaniak en hij vindt zichzelf heel slecht omdat
hij hele dagen met seks bezig is. Hoe geëmancipeerd
mensen zogenaamd zijn wat betreft seks, het blijft vies
en smerig. Vandaar dat de seksmaniak daar iets op heeft
gevonden, namelijk zijn gezicht van de fundamentalist,
die zogenaamd zorgt voor de netheid en orde in de seks.
Dat betekent niet vreemd gaan en geen smerige seksspelletjes spelen die niet door de beugel kunnen. Het
moet fatsoenlijk blijven. Bovendien heeft hij een Mantel
der Deugd, waardoor er niets op de seksmaniak is aan te
merken. Hij leeft van zijn prachtige en verheven deugden. Ondertussen kijkt hij de hele dag of iedereen wel
met hem bezig is. En daar kan hij tevreden over zijn,
want de hele dag gaat het in een mensenleven over seks.
Mannen en vrouwen zijn er de hele dag op gericht,
ook al zeggen ze dat het niet zo is. En overal rondom,
in reclameboodschappen, in winkels, in sport en spel,
in bedrijven en in de kerk, overal gaat het om seks. Zo
krijgt de seksmaniak een heel grote plaats in de wereld
en daardoor groeit hij. De fundamentalist zorgt ervoor
dat alles netjes blijft, te zien aan preutsheid, verliefdheid, sexy kleding, seksfilms, schoonheidsbehandelingen, mode, parfums, netjes vrijen, knipogen, een etentje bij kaarslicht, liefde voor de natuur, vakantie houden
en nog veel meer. De seksmaniak predikt graag de vrede
die aanzet tot nummertjes maken om de vrede te verwezenlijken in de wereld in een zoge-
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Amethist

Illusie
Hiermee wordt bedoeld de illusie waar de mens ongeweten in leeft en die zijn leven bepaalt. Deze illusie
speelt zich vooral af in de onderbewuste regionen van
het lichaam. Hieruit blijkt dat de meeste mensen nog
vanuit dit gebied leven. Er is een nog niet vervolmaakt
vitaal en mentaal, een mens is nog een dierlijk wezen.
Door bewustwording kan hij gaan ontdekken wat deze
illusie voor hem persoonlijk inhoudt. Want geen mens is
hetzelfde en ieder mens heeft zijn eigen specifieke aspecten die hij invoert in zijn illusoire bestaan.

naamde eenwording die nooit zal komen. Zijn Mantel
der Deugd laat onder andere ogenschijnlijk macht,
liefde, bestaan, bewustzijn en perfectie zien, maar eigenlijk zijn het dictatuur en onmacht, haat en verkrachting, terreur en tirannie en vernietiging. Vrede is oorlog,
die altijd maar voortwoedt. De seksmaniak maakt met
zijn hallucinaties van alles een superparadijs terwijl het
alleen een aaneenrijging van ellende en verdriet is. Hij is
altijd in de oppositie tegen het licht, de waarheid en de
vreugde, want seks duldt geen licht en de fundamentalist met zijn duistere regels houdt er ook niet van, alles
moet gaan zoals voorgeschreven in zijn wetten, die seks
moeten verheffen boven alles.
De seksmaniak zoekt altijd bevrediging van al zijn grove
en ruwe begeerten, zijn lusten en zijn vernietigingsdrang. De fundamentalist keurt dat goed, want deze
schijnliefde bedekt alle geweld, pijn en lijden tijdens de
liefdesdaad met haar vlammend rode liefdesdeken. Zo
kan er geweldig worden gesekst, ook op een sadomasochistische wijze, waarbij geweld en pijn en marteling
nog sterker op de voorgrond staan. Dit alles levert heel
wat lekkere orgasmen op voor de seksmaniak.
De seksmaniak in het onbewuste, in zijn duistere grot,
beroept zich graag op de fundamentalist die hij is met
een Mantel der Deugd. Als hij zijn seksgedachten te
smerig vindt, dan gaat hij over tot een strenge religie of
tot een uiterst fatsoen. Op zedenleer is hij heel gebrand.
Alles moet zedig zijn en netjes, er mag niets mankeren
aan de deugden, die verbeeld worden door zijn Mantel
der Deugd. Er mag geen vlekje of spatje op zitten. De
seksmaniak zelf krijgt al een orgasme als hij naar zijn
Mantel der Deugd kijkt en ook als hij zijn fundamentalistische gezicht opzet. Zo goed is hij en zo
braaf en puur, zo zonder smerige gedachten.
De seksmaniak leeft in de duistere grot van het onbe-
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wuste omdat hij allergisch is voor licht en verandering.
Hij zit wel eens in de zon inactief te zijn, dan krijgt hij
vanzelf zin in seks. Vlug gaat hij dan een vredesnummertje maken en de fundamentalist kijkt goedkeurend
toe. Vrede in de wereld brengen is ook een deugd. Hij
vergeet voor het gemak dat deze vrede geen vrede is,
maar oorlog stoken. Iedere keer dat er zogenaamde
vredesnummertjes worden gemaakt, worden de oorlogen in de wereld ondersteund. Want deze nummertjes
belemmeren de ontwikkeling van de materie en de ontplooiing van de psyche, het zijn nummertjes tegen het
licht en de waarheid. Iedereen die niet meedoet en niet
sekst, wordt als verdorven beschouwd, want hij is niet
duidelijk in de oppositie tegen alles wat verandering
met zich meebrengt.

W

at niet bestaat kan geen
gestalte krijgen in de werkelijkheid.
Dus modderen mensen maar voort in
hun illusie,
die ze niet willen prijsgeven.
De seksmaniak doet net alsof hij niet bestaat en schuift
meestal de fundamentalist naar voren. Die is deugdzaam en goed. Dus is hijzelf ook deugdzaam en goed,
hoewel hij een verkrachter is vol terreur en haat, tegen
alle verandering en een tiran die wreed regeert en het
voordoet alsof hij god is.
Door die praktijken van de seksmaniak worden allerlei
roesstoffen in het lichaam aangemaakt, die aanzetten
tot seks, zoals cafeïne, mescaline, opium, lsd, alcohol en
narcosestof voor de vredigheid.

het vitaal-materieel-onbewuste niveau, zij zit altijd in
het struikgewas onder de muren van het kasteel van
Lidy te spionneren, om te zien of ze haar kan uitmoorden. Zij bestrijden elkaar altijd. Lidy is ver verheven
boven Koopmans, dat is zo’n vitale rakker, die kun je
gemakkelijk te pakken nemen met een mentaal inzicht.
Koopmans ligt altijd op de loer om Lidy een hak te
zetten en pootje te lichten. Dat lukt maar niet, want
Koopmans is nogal impulsief en denkt minder na. Zij
neuriet graag om te laten horen dat ze nooit iets kwaads
in de zin heeft. Lidy hoort dat geneurie van haar in het
struikgewas en wordt daar zo zenuwachtig van dat ze af
en toe naar de torentransen rent en met een van haar
kanonnen een stevig stuk munitie de struiken in stuurt.
Maar ze schiet altijd mis, het geneurie is al weer op een
andere plek te horen. Lidy bedient zich van de mechanische wetten die in het onbewuste gelden, deze machines denken voor haar de methoden uit om Koopmans
eronder te krijgen. Koopmans voelt wel dat zij het niet
kan winnen van Lidy, maar blijft dit steeds weer proberen. Lidy vindt dat ze meer is dan Koopmans, dat is
een min, zij is een plus. Koopmans is ook heel slecht
met haar spionagemethoden en Lidy is heel erg goed,
zij neemt geen wraak, zoals Koopmans dat probeert te
doen. Ondertussen gaat Lidy naar etentjes in dure gelegenheden en maakt goede sier met de mannen, zij heeft
van Koopmans niets te vrezen, ze krijgt haar toch wel
klein. Lidy draagt de onberispelijke Mantel der Deugd,
en Koopmans heeft er een vol vlekken en gaten.
Het meer en minder viert hoogtij in deze openlijke oorlog, waarbij vooralsnog niemand het onderspit delft.
De partijen gaan gelijk op. Maar Lidy, in het mentaal-

De Lidy Koopmansfamilie
Naast de seksmaniak/fundamentalist zijn er nog een
paar bewoners in het onbewuste die de moeite waard
zijn om eens voor het voetlicht te zetten. Bevindt de
seksmaniak zich helemaal op het fysiek-materieelonbewuste niveau, de familie Lidy Koopmans woont
daar ook, maar wat trapjes hoger in haar luxe kasteel met metersdikke muren. Lidy zit te werken in het
mentaal-materieel-onbewuste niveau en Koopmans in
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materieel-onbewuste ligt altijd voor. Gelukkig maar, op
een dag moordt zij Koopmans toch wel uit.
De macht in het onderbewuste vlees
Alle illusies van de mens spelen zich vooral af in het
onderbewuste lichaam, in de weke organen zoals geslachtsdelen, klieren, hart, longen, maag en lever, darmen. In feite handelt het om geslachtsorganen met een
waanidee. Al deze organen zijn te vinden in het vitaalfysiek-onderbewuste, een gebied dat in de mens nog
heel dierlijk werkt. Er zijn de automatische reflexen de
instincten, driften en begeerten, maar ook jaloezieën,
doodsangsten en andere angsten, agressie, zucht naar
pleziertjes, seks, gulzigheid etc.
In de illusie van macht speelt zich alles af rondom de
droommacht, waarbij man en vrouw zogenaamd leven in een heerlijke machtspositie. Zij denken dat zij
de wereld regeren met grote macht en veel gejuich
en adoratie van het volk. Zij overheersen en bevechten elkaar echter bij het leven. Zij moeten beiden om
beurten verlies lijden in de machtsstrijd, terwijl ze geen
van beiden ooit zullen winnen. Typerend voor deze
illusie in het vlees is het zich wanen in een paradijs
waarin vrijheid en rijkdom hoogtij vieren, de euforie van macht waarin deze mensen zich storten waardoor zij zich goden wanen in een paradijselijke wereld
die aan hun voeten ligt en hen aanbidt vanwege hun
goedheid, hun weldadigheid en hun eenvoud.
Zij voelen zich in hun waan ver verheven boven anderen en laten dat goed merken ook.
De liefde in het onderbewuste vlees
In het liefdeszand is de droomliefde geworden tot
een lijden, waarin het sadomasochisme de hoofdrol

speelt. Op de prachtige schijnstranden met de schijnzon
vinden de martelingen plaats in het vernietigingskamp
van het onderbewuste, daar waar de wreedste methoden
worden uitgedacht in een robotachtige mechanische
machine vol martelmethoden die nog leuk gevonden
worden ook. De begeerten op dat niveau zijn hevig,
pijnlijk en meedogenloos. Alles is daar zo verdeeld en zo
inert, dat nummertjes maken het enige is dat de mens
nog kan bekoren. Doordat de seks slechts berust op
een impuls die naar de oppervlakte komt en bestemd
is voor voortplanting, niet voor liefde, is seksen een
aangename, inerte en mechanische bezigheid die vol
geweld wordt bedreven. Dat zorgt voor een duizendste
seconde schijngeluk, met daarnaast pijn en ellende. De
mens steekt al zijn energie in deze gewelddadige handeling die er alleen maar op is gericht de ander te vernietigen, te bezitten, te overweldigen en hem op te slorpen
omdat hij bedreigend is voor de partner.
De eenheid moet worden verkregen door seks, maar het
gaat niet, want de lichamen blijven gescheiden. Alleen
het kind is een gevolg van dit geweld en het is ook weer
een kind van de verdeeldheid, er is in dat kind niets
meer van eenheid te ontdekken, al dachten de ouders
dat wel. Het kind is net zoals zij, hinkend op twee gedachten, vol geweld en strijd, vol valse macht en valse
hoop, vol schijnbestaan.
Het bestaan in het onderbewuste vlees
Het droombestaan van de man en de vrouw houdt in,
dat zij elkaar dit droombestaan moéten geven, maar
ze zijn daardoor totaal afhankelijk van elkaar geworden. Zij hebben elkaar nodig om te kunnen bestaan,
maar tegelijkertijd haten zij elkaar vanwege die sterke
afhankelijkheid die er is. De seks leidt alleen maar tot
bestaansvernietiging, want zij zijn elkaars bezit en onderworpen aan elkaar. Dat leidt tot hevige gevechten en de wil om elkaar terug te brengen tot niets.
Man en vrouw eten elkaar op of vermalen elkaar
tot worst. Zo kunnen ze elkaar beletten om elkaar te bezitten en te bevechten.
In hun waan denken zij nog te kunnen bestaan, maar dat is zelfbedrog.
Het bewustzijn in het onderbewuste vlees
Het droombewustzijn van de man en de
vrouw bestaat uit vier dingen: kostbaarheid,
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fijnzinnigheid, zachtheid en maagdelijkheid. In een
geraffineerd spel van psychedelische euforie vernietigen
zij elkaar en hun bewustzijn door seksuele perversies
waarin waardeloosheid, grofheid, hardheid en hoererij
de vernietiging bewerkstelligen.
Alles is vol wanen en schijnvoorstellingen, niets is betrouwbaar, alles vervliegt in deze hang naar het hogere.
De perfectie in het onderbewuste vlees
De perfectie in de illusie leidt tot enorme spanningen
die vaak leiden tot epileptische woede-aanvallen.
Daarbij worden man en vrouw zo tot het uiterste gedreven om toch maar zo perfect mogelijk te zijn, dat zij
vervallen in een diepe depressie waar vijandige elementen gebruik van maken. Als er ook maar iets niet perfect
is, is het niet naar hun zin en krijgen zij een epileptische
aanval van woede en kwaadheid. Vijandige krachten
zorgen dat deze verschijnselen keer op keer optreden,
omdat het nooit goed is en omdat de perfectie blijkbaar
nooit bereikt kan worden, ook al doe je nog zo je
best.
Zo wordt het leven een aaneenrijging van woedeaanvallen en dit leidt tot destructie van het lichaam
en tot ziekte. De moordlust druipt er af en de scheldpartijen zijn niet van de lucht. Wanneer zal het paradijs,
waarin zij God zijn en helemaal perfect, komen?

In de illusie die in het onderbewuste vlees is neergelegd, zal er nooit één waan of droom gestalte krijgen.
Want een eigenschap van wanen en hallucinaties is nu
eenmaal, dat ze niet bestaan. En wat er niet bestaat kan
ook geen gestalte krijgen in de werkelijkheid. Dus modderen mensen maar voort in hun illusie, die ze niet willen prijsgeven. Bovendien blijven ze gewoon tegen alles
in volhouden dat ze in de werkelijkheid leven, zoals het
onderbewuste mechanisme hen oplegt.
De enige uitweg uit deze situatie is het lila licht, dat
licht kan brengen in de duisternis en de mechanismen
van het onderbewuste.

Natuurlijk komt het niet, want het is een waanidee in
het onderbewuste dat nooit werkelijkheid zal worden.
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De stem van de roos
Tekst: M.W.Th.A. Lamers

Auteur Serdar Ozkan
Uitgeverij The House of Books - Amsterdam
Eerste druk 2007
ISBN 9789044319194

De auteur en het boek
Serdar Ozkan is een Turkse schrijver die in Istanbul zijn middelbare school volgde en in Amerika
zijn universitaire studie voltooide.
Na zijn studie keert hij terug naar
Turkije. De stem van de roos is zijn
debuutroman. De oorspronkelijke
titel is The Missing Rose. Het boek
is in 44 talen vertaald en wereldwijd in 65 landen verspreid. In
Nederland en België is het uitgegeven door ‘The House of Books’.
Het boek is een hardcover van
120 x 30 x 190 mm dat 255 pagina’s telt. Vanwege het kleine paginaformaat en de open bladspiegel leest
het vlot. De kaft is zwart met in het
midden de afbeelding van een roze
verticaal gespiegelde roos.
Het verhaal
Het verhaal speelt zich voornamelijk af in Amerika en voor een
deel in Turkije. De hoofdpersoon
is Diana, de enige dochter van een
welgestelde moeder. Als het verhaal
begint heeft de vijfentwintigjarige
Diana recentelijk haar moeder verloren. In haar laatste brief spreekt
de moeder de vurige wens uit dat
Diana op zoek gaat naar haar twee40

lingzus Maria, waarvan ze het bestaan pas in deze brief verneemt.
Geschokt door deze onthulling
maar ook vol weerstand, duurt het
een tijdje voordat zij gehoor geeft
aan de laatste wens van haar moeder. De weerstand is het gevolg van
de bewondering voor Maria, die zij
proeft in de woorden van haar moe-

geleerd de stem van de roos te verstaan. Op haar verzoek krijgt Diana
ook les van Zeynip waarbij zij allerlei wonderlijke en mysterieuze
gebeurtenissen meemaakt.
Weer terug in San Francisco valt
de lezer van de ene merkwaardige
gebeurtenis in de andere, vooral wat
de ontknoping van de zoektocht
betreft.
De titel

Serdar Ozkan

der. Bewondering omdat haar zus
de stem van de roos kan horen. Iets
wat Diana niet kan geloven maar
ook niet wil geloven.
Verrast door uitspraken van toevallige passanten in een park, overwint
zij haar verzet en gaat op reis naar
Turkije. Daar ontmoet zij de wijze
vrouw Zeynip die haar tweelingzus
ook kent. Zij is het die Maria heeft

‘De stem van de roos’ te kunnen
horen is de rode draad doorheen
het hele boek. De schrijver laat de
lezer echter bijna tot het einde in
het ongewisse wat nu de stem van
de roos precies betekent voor de diverse personen in het boek. Allerlei
invullingen zijn mogelijk: de stem
van de ziel, de stem van God, de
stem van alles wat bestaat, de stem
van de moeder van Diana.
De veelheid aan symboliek is hier
waarschijnlijk debet aan. Symboliek
afkomstig uit de oosterse cultuur
van de bakermat van de schrijver,
Turkije. Symboliek die hij plaatst
tegenover de oppervlakkigheid van
de westerse, Amerikaanse wereld,
zoals hij die blijkbaar heeft leren
kennen tijdens zijn studie.
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Pas op pagina 235 begint er iets te
dagen. Dan krijgt Diana via een geschrift van haar moeder een spreuk
van de heilige soefi. In het soefisme
heeft de roos een specifieke betekenis. Daardoor wordt duidelijker wat
er met de stem van de roos wordt
bedoeld.
De rol van de moeder
Diana heeft grote bewondering
voor haar moeder. Graag zou ze willen zijn zoals zij, een wijze vrouw
door iedereen geliefd. Als echter de
ontknoping van het verhaal bekend wordt, valt de sluier van deze
lieve vrouw en wordt voor de lezer
zichtbaar hoe zij werkelijk is. Door
een soort complot te smeden om
haar dochter zo ver te krijgen dat
ze ook de stem van de roos wil horen, laat zij haar ware gezicht zien.
Achter haar zogenaamde meegaandheid in de keuzes die Diana maakt,
schuilt geheime dwingelandij.
Dwingelandij doordat zij vrienden
en kennissen inschakelt om allerlei
‘toevalligheden’ te laten gebeuren
die Diana de indruk moeten geven
dat ze geleid wordt door een onzichtbare hand.
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Goed en slecht
Wat heel erg opvalt in het boek is
dat alle symbolische voorbeelden
die worden gebruikt in de lessen
om de stem van de roos te leren
horen, erop neerkomen dat het streven naar roem en eer slecht is. Het
is onmogelijk om op die manier de
stem van de roos te kunnen horen.
Het is daarom beter die hang naar
aanzien af te wijzen en te streven
naar het goede, het spirituele. Maar
de weg naar spiritualiteit laten vinden door middel van een complot
waarin de leugen niet geschuwd
wordt, komt wel tegenstrijdig over.
Tegenstrijdig vanwege de sluwe,
eigenlijk gemene manier waarop geprobeerd wordt Diana ‘op het goede
pad’ te brengen.

lijkbaar mee zijn. De complexiteit
van het verhaal en het honigzoete
taalgebruik van De stem van de roos
staan echter in schril contrast met
de eenvoud en de charme die Le
Petit Prince, ook na herhaald lezen,
nog steeds heeft. Zinsneden uit Le
Petit Prince worden op een gezochte
manier ingepast om het boek een
diepzinnig tintje te geven.
Voor lezers die houden van romans
met een spirituele inslag en die
daarnaast ook nog een zekere spanning hebben, is De stem van de roos
een goede keuze. De vraag of Diana
haar tweelingzus zal vinden en hoe
dat zal gebeuren blijft tot het einde
onzeker, waardoor de spanning erin
blijft. Middelmatig Nederlands
waarin het vertalen te proeven is,
moet dan wel voor lief worden genomen.

Ten slotte
De reden om dit boek te lezen was
de verwijzing op de kaft naar Le
Petit Prince van Antoine de SaintExupéry. Daar zou het boek verge41
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Markus Gabriel

Filosofie

Filosofisch wonderkind of enfant terrible
Tekst: K.M.H. Klachter

I

n dit artikel wordt een korte schets
gegeven van de Duitse filosoof Markus
Gabriel aan de hand van twee populairwetenschappelijke boeken van zijn hand. De
titels van de boeken zijn Warum es die Welt
nicht gibt uit 2013 en Ich ist nicht Gehirn
verschenen in 2015. Wie een boek leest van
Markus Gabriel, geboren in 1980, leest ongetwijfeld op de achterflap dat deze filosoof de
jongste hoogleraar filosofie is die ooit in Duitsland
werd benoemd. Negenentwintig was hij toen hij
hoogleraar werd aan de universiteit van Bonn. In zijn
nog jonge academische carrière laat hij er geen gras over
groeien, hij is op diverse plaatsen in de wereld gastdocent
geweest en op het internet is zijn persoon en de discussie
rond zijn opvattingen volop te vinden. Wat laten de genoemde boeken zien over deze
filosoof?
Toegankelijke filosofie
Markus Gabriel was aanwezig op de G8 van de Filosofie
in 2014 in Amsterdam naast andere hedendaagse filosofen als Peter Sloterdijk, John Gray, Sophie Oluwole,
Damon Young, Benjamin Barber, Zygmunt Bauman en
Aziz Al-Azmeh. Deze internationale top van filosofen
behandelde de grote uitdagingen van deze tijd.
Dat Markus Gabriel van vele markten thuis is laten zijn
boeken ook vermoeden. Naast zijn intellectuele bagage
spreekt hij behalve Duits ook Frans, Engels, Portugees,
Italiaans en Spaans, beheerst hij Latijn, oud-Grieks,
en bijbels Hebreeuws en leert hij Chinees. Een filosofisch wonderkind zou men hem kunnen noemen, maar
tegelijk wordt hij ook weggezet als het ‘enfant terrible’
van de hedendaagse filosofie. Het lijkt er sterk op dat
hij met zijn opvattingen hier en daar een knuppel in het
filosofische hoenderhok gooit.
42

W

enn Sie einen Philosophen lesen,
den Sie nach - egal wie viel Mühe nicht verstehen,
liegt das nicht an Ihnen, sondern daran,
dass der Philosoph nichts behauptet hat.
Markus Gabriel

Markus Gabriel is een veelschrijver. Hij heeft al enige
filosofische werken voor vakgenoten geschreven, als in
2013 zijn populairwetenschappelijk boek verschijnt met
de ietwat provocerende titel Warum es die Welt nicht
gibt. In 2014 verschijnt het in het Nederlands onder de
titel Waarom de wereld niet bestaat. De titel roept vragen
op en dat is ook de bedoeling. Markus Gabriel wil zijn
filosofie voor het grote publiek bekend maken, het een
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publiek forum geven, zodat zijn visie niet beperkt blijft
tot de academische wereld.
Dit doel streeft hij ook na in zijn boek Ich ist nicht
Gehirn (Ik ben niet de hersenen), dat in het Nederlands
in 2016 verschenen is als Waarom we vrij zijn als we
denken. Hij schrijft dat dit boek te begrijpen is zonder
voorkennis, en dat is ten dele ook zo, hoewel het van de
niet-filosofisch geschoolde lezer toch wel wat inspanning vraagt om met hoge snelheid door de diverse filosofische stromingen te racen.
Beide boeken tonen Markus Gabriel in optima forma.
Met rasse schreden redeneert en poneert hij nieuwe
ideeën. Hij neemt de lezer mee in zijn denken en de gedachten zwermen in grote aantallen hobbelend over elkaar, soms gestructureerd en volstrekt logisch geordend,
andere associërend bij elkaar gevoegd.
In het eerste boek lanceert hij een nieuwe filosofische
theorie, het nieuwe realisme. In het tweede boek houdt
hij een pleidooi voor een nieuwe filosofie van de geest
of een bewustzijnsfilosofie.

het tijdperk van het nieuwe realisme begint, namelijk
23 juni 2011, zelfs met het uur en de plaats erbij. De
naam ‘nieuwe realisme’ is overigens niet nieuw. Een
eeuw eerder is deze term ook gebezigd, maar toen kon
deze opzet niet worden gefundeerd, aldus Gabriel.
Op de kaft van het boek prijkt een witte eenhoorn op
een warmrode ondergrond. Want de wereld bestaat
niet, maar de eenhoorn wel. Hoe dat zit wordt successievelijk in het boek uitgelegd. De achterflap van dit
217 bladzijden tellende boek, vermeldt dat de bevriende filosoof Slavoj Žižek het een geweldig gedachte-experiment vindt. Anderen, die meer in de stormlinie van
Gabriels spervuur zitten en hun ongelijk voorgeschoteld
krijgen, denken er mogelijk anders over.
Het boek bevat naast de uitwerking van het nieuwe realisme ook een hoofdstuk over de zin en betekenis van
religie, kunst en televisie.
Zo zit het, en niet anders
Hoewel Markus Gabriel in de inleiding van dit boek
vertelt dat filosofen ervan uitgaan dat ze niets weten
en aan alles twijfelen, blijkt al gauw dat hij het allemaal heel goed weet. Hij vertelt met een vanzelfsprekende stelligheid waarom het zo zit en niet anders.
Wetenschappers en medefilosofen krijgen er regelmatig
stevig van langs, zij hebben het niet bij het rechte eind.
Deze stelligheid wordt enigszins verbloemd door de alledaagse voorbeelden om de theorie te verduidelijken.
Markus Gabriel haalt er van alles bij: het winkelen in
de supermarkt, zijn schrijven achter zijn bureau, de kop
thee die naast hem staat, de Muppet-show, een schilderij van Vermeer en andere kunst, diverse films en televisiereeksen, alles is bruikbaar om zijn theorie inzichtelijk
te maken en zijn opvattingen te poneren. Blijkbaar doet
het dat wel bij het grote publiek, want het boek was in
korte tijd een bestseller.
Het nieuwe realisme

Waarom de wereld niet bestaat
In zijn eerste populair wetenschappelijk boek Waarom
de wereld niet bestaat wil Markus Gabriel, naast het verduidelijken van de titel, een fundament leggen voor zijn
nieuwe filosofische theorie, het nieuwe realisme. Hij wil
er een nieuw tijdperk mee starten na het filosofisch tijdperk van het postmodernisme en noemt de dag waarop
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In de beschrijving van zijn nieuwe theorie valt op dat
Markus Gabriel vooral een begrippenkader schetst. Hij
legt uit wat hij bedoelt met begrippen als de wereld,
het universum, het bestaan en zo meer. Deze begrippen definieert hij op een eigen manier. Dat maakt het
wel makkelijker, want de lezer weet dan waar Markus
Gabriel naartoe wil. Het nadeel van deze strak afgebakende begrippen is evenwel dat ze bij voorbaat bepaalde
zaken uitsluiten en de lezer in een bepaalde richting
43
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duwen.
In zijn poging om het nieuwe realisme gestalte te geven, rekent hij af met een aantal prominente filosofische opvattingen waarvan hij vindt dat ze de mens
geen recht doen. Zo verwerpt hij elke vorm van constructivisme. Het constructivisme gaat ervan uit dat
mensen zelf betekenis geven aan de dingen. We kennen
de dingen enkel zoals ze aan ons verschijnen en daar
maken (construeren) we een voorstelling van die mede
gevormd wordt vanuit de historie en ingegeven door de
cultuur. Of de dingen werkelijk bestaan weten we dus
niet, of we kunnen er in elk geval niet bij komen. Voor
het denken blijft het wezen van de dingen een onbereikbaar gebied. Als typisch voorbeeld van voorloper en
zelfs grondlegger van dit constructivisme noemt Gabriel
de filosoof Kant die beweerde dat we ‘das Ding an sich’,
het object zoals het in wezen is, niet kunnen kennen.
We kunnen enkel de werkelijkheid kennen zoals die
zich aan ons voordoet, ‘das Ding für mich’. Vele opvattingen na Kant zijn beïnvloed door deze zienswijze.
Ook het natuurwetenschappelijke wereldbeeld ziet
Markus Gabriel als een vorm van dit constructivisme.
De natuurwetenschappen zoeken naar de werkelijkheid van de dingen en zien een werkelijkheid achter de
objecten verschijnen, zij zien dan namelijk een wereld
van elementaire deeltjes. Zij zien bijvoorbeeld een tafel.
Deze tafel is voor hen niet meer het instrument waar
mensen van alles aan beleven, zoals samenzijn, dineren,
schrijven. Voor de wetenschapper is de tafel een wereld
van elementaire deeltjes.
Dat er daarnaast nog van alles aan dit natuurwetenschappelijk wereldbeeld mankeert blijkt het tweede
stokpaardje van Markus Gabriel. Hij gaat de polemiek
aan met de overheersende opvatting dat alle kennis
natuurwetenschappelijk kan worden onderzocht. Het
universum, dat hij vervolgens definieert als het objectgebied van de wetenschappen, bevat lang niet alles wat
er is. Daarnaast zijn er immers ook gedachten, kunst
en dromen. Deze vallen buiten het natuurwetenschappelijke domein. Hij valt de natuurwetenschappen op
zich niet aan, maar wel het natuurwetenschappelijk
wereldbeeld dat de wereld objectief wil leren kennen en
de mens eruit heeft weggestreept. Hij wil weg van het
onderzoek naar de ‘kale geboortegrond’, het oude realisme dat de wereld objectief wil onderzoeken. ‘Een wereld zonder toeschouwer bestaat niet’, is zijn motto. De
44

vergoddelijkte status van de natuurwetenschap zit hem
duidelijk dwars. Vooral het naturalisme, dat de geest als
een bijproduct van de materie ziet, moet het ontgelden.
Markus Gabriel wil de mens weer in het midden plaatsen, de menselijke ervaring en de betekenis die hij aan
de dingen rond hem geeft. Hij wil de filosofie die in
verdrukking is gekomen door de experimentele bewijslast, weer een vooraanstaande plek geven. Meermalen
verwijst hij ernaar dat ook de filosofie en de andere
geesteswetenschappen vooruitgang boeken.
Het nieuwe realisme wil de plaats van de mens in het
grotere geheel aanduiden. Het wil een combinatie maken tussen de wereld van de toeschouwer (het constructivisme) en de wereld zonder toeschouwer (zoals de natuurwetenschappen de wereld bestuderen). Het nieuwe
realisme gaat ervan uit dat een mens wel adequate kennis heeft van de dingen om hem heen. Hij kent dingen
en feiten op zichzelf en ook de voorstelling ervan. Beide
bestaan, er is geen verschil tussen beide, het is alleen
afhankelijk van het zinveld waarin ze bestaan. Markus
Gabriel lanceert het begrip ‘zinvelden’, een ontologische basiseenheid. Ontologie is de leer van het zijn, de
leer die zich bezighoudt met wat het betekent dat iets
bestaat. Zinvelden zijn plaatsen waarop de dingen werkelijk verschijnen. Alleen verschijnen dingen en feiten
niet in eenzelfde zinveld. Zo kan ook een eenhoorn in
een zinveld verschijnen, in een zinveld van het sprookje
bijvoorbeeld.

D

at God vanuit nergens alles kan
overzien,
dat wisten we natuurlijk al,
maar dat wetenschappers hetzelfde proberen te doen,
beseffen helaas minder mensen.
Markus Gabriel

De wereld bestaat niet
Markus Gabriel gaat er dus vanuit dat de mens de wereld kent zoals hij is en er tegelijk ook voorstellingen
van maakt. Deze bestaan ook, maar dan in een ander
zinveld. Deze visie heeft verstrekkende gevolgen. Hij
komt namelijk al redenerend tot de conclusie dat alles
bestaat, maar de wereld niet.
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Vooreerst komen er weer begripsomschrijvingen aan de
orde. Wat verstaat hij onder het begrip ‘wereld’? Wat is
‘bestaan’? De duidelijkheid van de begrippen wordt ook
nu overschaduwd door de strakke omschrijvingen waarmee hij zaken op voorhand vastlegt.
De ‘wereld’ omschrijft hij als het gebied dat alles omvat:
alle dingen, alle feiten, alle gedachten, ook alle dingen
die er uitsluitend door de mens zijn. Vele werelden bestaan, vele werelden die elkaar overlappen, vele zinvelden bestaan. De wereld van de natuurwetenschappen,
de wereld van de sprookjes, de wereld van de poëzie,
de lijst is eindeloos. Al deze dingen bestaan omdat ze
in de wereld voorkomen. Alleen de wereld zelf bestaat
niet, beweert hij, toch niet de wereld als allesomvattend
geheel. Hij poneert dat het onjuist is dat alles met alles
zou samenhangen.
Want, zegt hij verder redenerend op zijn eigen begrips
omschrijvingen, bestaan is verschijnen in een zinveld,
in een gebied waarin op een bepaalde manier iets verschijnt. Maar er is geen zinveld waartoe de wereld als
allesomvattend geheel behoort.
Los van het feit dat dit toch aardig op een cirkelredenering lijkt, kan de wereld dus volgens hem niet bestaan
omdat deze niet in een context verschijnt. Men kan niet
tegen de wereld aankijken vanuit een ‘niets’, een leegte.
‘Existentie’, zoals het bestaan met een moeilijker woord
benoemd wordt, stamt af van het Latijn en betekent
‘ontstaan, naar voren steken of naar voren treden’. Maar
de wereld kan niet naar voren treden, daarvoor moet
het zich onderscheiden van andere objecten. Dus is
zijn conclusie: de wereld als allesomvattend geheel kan
niet bestaan. Op het einde van zijn boek heeft hij dan
ook het advies om het zoeken naar een allesomvattende
structuur te staken.
De psyche van de mens is volledig buiten beeld
Dat is een verregaand advies dat heel wat consequenties kan hebben als andere wetenschappelijke domeinen
hierin meegaan. Het heeft ook consequenties voor elke
mens. Eigenlijk zegt Gabriel dat de mens moet leven
zoals hij nu leeft, gericht op de oppervlakkige dingen en
daar zijn geluk in zoeken.
Toch is er in zijn boek een zekere nuancering te vinden
ten aanzien van de boude stelling dat de wereld als allesomvattend geheel niet bestaat. Gabriel merkt dat een
mens niet in staat is om met zijn huidige kennis een allesomvattende structuur te vatten. Hij schrijft: ‘Wat in
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de lichtkegel van de menselijke kennis verschijnt, is ten
opzichte van het geheel zo klein dat het in het niets valt,
ook al is het voor de mens van het allergrootste belang.’
(Waarom de wereld niet bestaat, pag. 57). Met menselijke kennis bedoelt hij ongetwijfeld de kennis die verkregen wordt via zintuiglijke waarnemingen en verstandelijk redeneren. Er komt niet in hem op dat er andere
mogelijkheden voor de mens in het verschiet zouden
kunnen liggen. Hij gaat eraan voorbij dat een mens een
ander kenvermogen kan gaan ontwikkelen, de psyche.
De psyche kan door identificatie het wezen van de dingen kennen, dit gaat de kennis verworven door zintuiglijke waarneming en redenerend verstand te boven.
Markus Gabriel hannest, net als menig ander in deze
tijd, met begrippen als ziel en geest. Bij de opzet van
zijn theorie probeert hij steeds de gebruikte termen duidelijk te omschrijven in hun betekenis, hier blijft dat
echter achterwege.
Als hij al eens verwijst naar een onsterfelijke ziel
(Waarom de wereld niet bestaat, pag 59), dan maakt hij
er meteen een denkende onsterfelijke ziel van. ‘De mens
zit niet opgesloten, noch onder zijn schedeldak, noch
in zijn ziel’, schrijft hij op pagina 197. Daarmee wordt
duidelijk dat hij geen aanvoelen heeft over waar het bij
een ziel om zou kunnen gaan. Toch ontkent hij het bestaan ervan, want er is enkel het hier en nu, en dat is alles, schrijft hij op het einde in zijn volgende boek.
Toch is er bij hem wel een aanvoelen dat er meer is dan
het louter redenerende verstand. In een interview met
Vrij Nederland (14-4-2014) is er te lezen dat hij een
goed humeur heeft omdat hij vaak het gevoel heeft dat
hij verwoordt als ‘dat ik ergens toe op aarde ben’. Hij
noemt het een diep, mystiek, religieus gevoel. Maar in
één adem voegt hij eraan toe dat hij dat gevoel bestrijdt.
Het past niet in zijn theorieën over hoe de wereld en
het leven in elkaar zitten en dus negeert hij het, of sterker nog, hij bestrijdt het.
Ook in zijn vijfde hoofdstuk over religie verwijst hij
naar het oneindige, iets waarvan hij vermeldt dat iedereen dat heeft. Hij verwerpt de religie die gepresenteerd
wordt als leer met een toekijkende God. De ware functie van religie is het zoeken naar ‘sporen van zin in het
oneindige’. Hij ziet het als de menselijke geest die zich
opent voor iets onbeschikbaars. Die openheid naar het
oneindige is een terugkeer naar onszelf, schrijft hij. Het
gaat om de mens die zich afvraagt wie hij zelf is in het
geheel. Dit is ook een vraag waar de filosofie zich mee
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bezighoudt, aldus Gabriel. Een wijze vraag eigenlijk,
ware het niet dat het verstand van Markus Gabriel er
meteen mee aan de slag gaat om het ergens in zijn theorie te plaatsen. Rustig toeven bij wat dit aanvoelen van
het oneindige zou kunnen betekenen lijkt er vooralsnog
niet bij te zijn.

sofie en het neurocentrisme. Het neurocentrisme staat
dan voor een manier van denken waarbij men de essentie van de mens in de hersenen plaatst, ofwel ‘mijn
hersenen dat ben ik’. Heel het boek door hamert de filosoof Markus Gabriel erop dat dit niet zo kan zijn.

Nihilisme?
Er is geen allesomvattende wereld in de ogen van
Markus Gabriel, maar dat betekent niet dat er geen zin
is. Het oude nihilisme, dat stelt dat alles uiteindelijk
zinloos is, heeft afgedaan. Er is zoveel zin, zegt hij, er
zijn oneindig veel zinvelden. Alleen hoort het niet bij
het gebied van de ontologie om te beschrijven waar die
zinvelden zijn. Dat is wel een wat makkelijk antwoord.
Maar voor hem ligt de zin van het leven in het leven
zelf en evenzo in de mensen om hem heen.
De knuppel in het hoenderhok
De waarde van deze nieuwe filosofie is ongetwijfeld de
commotie die het veroorzaakt. De wereld van de filosofie is een vrij gesloten wereld waarin vele filosofen hun
collega’s van weleer bestuderen. En dan is daar Markus
Gabriel die met de nodige flair zijn zegje komt doen.
Zijn polemiek met het constructivisme doet een en ander op zijn grondvesten schudden. Zijn polemiek met
het sterk aanwezige natuurwetenschappelijk wereldbeeld wellicht nog meer. Want hij is heel duidelijk: de
wetenschap gedraagt zich als religie. Waar voorheen de
priester het voorrecht had om het geheim van de werkelijkheid te ontsluieren, is het nu de wetenschap die
het voortouw neemt. En dat Gabriel niet van humor
is verspeend mag blijken uit het feit dat hij de Latijnse
taal van de priester vooraan op de kansel vervangen ziet
door de wiskunde van de wetenschapper in zijn witte
labo jas.
‘Ich ist nicht Gehirn’ - Ik ben niet de hersenen
De polemiek met het natuurwetenschappelijk wereldbeeld is nog sterker aanwezig in zijn in 2015 verschenen tweede populair wetenschappelijk boek Ich ist nicht
Gehirn. Dit boek is in het Nederlands uitgebracht,
in een vertaling van Huub Stegeman, onder de titel
Waarom we vrij zijn als we denken, wat ons wat verder
van de inhoud van het boek vandaan brengt.
De oorspronkelijke titel geeft nadrukkelijker weer dat
het boek de strijd aangaat met de naturalistische filo46

Het doel dat Markus Gabriel met dit boek heeft bespreekt hij zowel in de inleiding als bij het slot. Hij wil
een filosofie van de geest of een bewustzijnsfilosofie
ontwikkelen. Daarbij gaat hij op onderzoek uit naar wat
het bewustzijn en het zelfbewustzijn is en wie of wat ‘ik’
is. Daarbij wil hij de verdediging van de vrije wil hoog
stellen tegen alle ‘instanties’ die onze vrijheid kunnen
ontnemen. Deze ‘instanties’ zijn dan God, het universum, de natuur, de hersenen en de samenleving.
Belezen is Markus Gabriël wel, hij kent zijn filosofen.
Met voortvarende gezwindheid snelt hij langs hun opvattingen en theorieën en beaamt, weerlegt of bekritiseert ze. Tussendoor vindt hij ook de tijd om tussen
twee opvattingen door zijn visie op een wereldprobleem
weer te geven, Sarkozy of een medefilosoof even in hun
hemd te zetten of een film of televisieserie onder de
loep te nemen.
Steen, blad, schaar
Het boek Ich ist nicht Gehirn telt 302 bladzijden en bevat voetnoten, een bibliografie en oogt als een weten-
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schappelijk boek. De ondertitel ‘Filosofie van de geest
voor de eenentwintigste eeuw’ meet zich ook deze allure
aan. Vaktermen zijn vetgedrukt en worden verklaard.
Via een index kunnen enkele filosofische begrippen en
filosofische stromingen worden opgezocht, jammer genoeg ontbreekt wel een personenregister.
Op de kaft staat de afbeelding van een bekend spel:
blad-steen-schaar. Dit is een spel waarbij twee spelers
elkaar uitdagen door hun hand gestrekt, als vuist of met
knippende vingers te houden. De opponenten zijn in
dit spel evenwaardig, ze maken evenveel kans, afhankelijk van wat de ander toont, om te winnen of te verliezen. Dat ze wel degelijk een betekenis hebben blijkt ook
uit de binnenkant van het boek, want achter elk hoofdstuk prijkt één van deze items.
Zou het kunnen dat deze symbolen op een speelse manier verwijzen naar het duel dat Gabriel aangaat met de
heersende opvattingen?
Pertinente vragen
Het is in alle geval een uitdaging om als filosoof heden
ten dagen met een vraag naar een bewustzijnsfilosofie
aan te komen. Markus Gabriel komt met pertinente
vragen op de proppen. Doorheen de tekst komen ze
veelvuldig aan bod. Zo stelt hij bijvoorbeeld de vraag
hoe het komt dat in een willekeurig product van de natuur ineens het licht aangaat, doelend op de mens die
nadenkt over de wereld en zichzelf. Ongetwijfeld een
vraag om bij stil te staan. Maar even snel als de vraag
gesteld is lijkt hij weer uit te doven. Gezien zijn roetsj
op deze filosofische achtbaan is dat niet zo verwonderlijk. Dat neemt niet weg dat het zijn verdienste is om
met een kritische geest overal vragen bij te stellen. Vele
zaken die stilaan vastzitten in het heersende denken
worden door hem op losse schroeven gesteld.
Zo bevraagt hij meermaals nadrukkelijk de claim die er
vaak van de natuurwetenschappen uitgaat alsof zij de
enige zijn die tot echte kennis kunnen komen. Als alle
kennis zintuiglijke ervaring is, zo stelt hij, weten we dan
uit zintuiglijke ervaring dat alle kennis uit het zintuiglijke stamt? Met hand en tand probeert hij aan te tonen
dat er meer is dan alleen de natuurwetenschappelijke
kennis. Hij komt dan ook tot de conclusie dat het een
onwetenschappelijke veronderstelling is om te zeggen
dat alle werkelijke kennis over de natuur natuurkundige
kennis is.
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Hier is meteen duidelijk dat hij vooral ageert tegen
het filosofisch naturalisme en het neurocentrisme. Hij
beukt met een woordenvloed tegen de opvattingen van
de neurowetenschappen die de essentie van de mens
en het menselijk bewustzijn in de hersenen plaatsten.
Evolutiebiologen die de mens alleen zien als een wezen
dat zijn kenmerken haalt uit de overlevingsdrang, ziet
hij niet zitten. Mensen zijn meer dan biologische processen, zegt hij.
Veel van de theorieën die de wetenschap gelanceerd
heeft en nu algemeen goed zijn, zoals bijvoorbeeld de
BigBang, ziet hij als een religieus wereldbeeld. Het zijn
evengoed mythen, ze lijken rationeler, maar dat zijn ze
niet. Hier legt hij de vinger op een zere wonde in de
wetenschapstheorieën. Al te snel worden de theorieën
immers als vaststaand feit geponeerd waardoor ze een
eigen leven gaan leiden en nog moeilijk te bevragen
zijn.
Vragend en polemisch, en bij tijd en wijle ervan alles
bij betrekkend, ageert Markus Gabriel gezwind tegen
heersende denkstromingen en verdedigt de filosofie als
wetenschap, met name de bewustzijnsfilosofie.
Maar hoe dan ook de vele vragen nopen tot nadenken.
Ich ist nicht Gehirn, is een boek dat door zijn controverse en vragen de moeite is om ter hand te nemen. Het
rukt aan enkele heilige huisjes en dat alleen al kan mogelijks tot nieuwe inzichten leiden.
Poneren en associëren
Met plastische, en af en toe humoristische voorbeelden
poneert Markus Gabriel tussendoor zijn eigen ideeën.
Deze eigen ideeën neigen enerzijds tot beamen maar
vaak ook tot het fronsen van de wenkbrauwen. De reden daarvoor is dat ze vaak uit de lucht komen vallen
en nauwelijks zijn onderbouwd. Hij poneert ze als vanzelfsprekendheden. Zo van ‘natuurlijk’ is alles toevallig, vanzelf zijn er meerdere universa en ‘de wereld als
allesomvattend geheel’ is een waanzinnige gedachte.
Even lijkt het erop dat hij dit zo stelt om de neurowetenschappers gerust te stellen dat hij wel degelijk een eigentijdse wetenschapper is, die de gangbare theoretische
veronderstellingen van de natuurwetenschappen aanhangt. Maar deze indruk neemt af naarmate het boek
vordert. Blijkbaar verkondigt hij op een eigen uitgesproken wijze zijn mening. Een mening, een gedachte,
maar geen onderbouwde coherente visie.
Markus Gabriel is een virtuoos in het op een rij zetten
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van opvattingen van vroeger en nu. Op associatieve wijze springt hij van het ene naar het andere. Neem nu een
passage uit het hoofdstuk over het ‘ik’. Na verschillende
theorieën te zijn gepasseerd en het neurocentrisme op
zijn plaats te hebben gezet, komt hij aan bij de filosoof
Fichte die hij helder uit de doeken doet. Dan wandelt
hij via het Es, Ich en Über-ich van Freud naar gendertheorieën en belandt dan, via de kritiek op het feit dat
wetenschappers willekeurige verhalen op het leven in
de oertijd plakken, bij het Oedipuscomplex. Gezwind
maakt hij de oversteek naar het altruïsme en waarom
wetenschappers daar mee bezig zijn, om dan te beweren dat dit niet uit een overlevingsdrang komt, want
in Almiri dat belegerd werd door IS bracht een tandarts niet eerst zijn gezin in veiligheid, maar liet andere
mensen voorgaan omdat hij bang was dat er paniek zou
uitbreken. Uit dit voorbeeld destilleert hij dat het niet
zo is dat we tot egoïsme geneigd zijn. Om vervolgens
te besluiten dat het ‘ik’ een filosofisch begrip is en een
functie vervult in de beschrijving van onszelf.
Het is even naar adem happen
Als een sneltrein worden de gedachten aan elkaar gelinkt, de vragen en opvattingen vloeien in elkaar over.
Snel en flitsend behandelt Markus Gabriel de filosofische inzichten. De zelden onderbouwde meningen die
hij tussendoor verkondigt doen enigszins afbreuk aan
wat hij wel te vertellen heeft. Hij staat goed met zichzelf, zoveel is duidelijk.
Hoewel het boek op sommige plaatsen ingewikkelde
theorieën te berde brengt, leest het, mede door de filosofie uit te leggen aan de hand van alledaagse situaties,
zoals het kiezen van een pak melk in de supermarkt,
toch vrij vlot.
Aporiën bij de vleet
Wie dit boek wil lezen als een boek dat inzicht geeft in
de bewustzijnsfilosofie en op zoek is naar wat bewustzijn, zelfbewustzijn en het ‘ik’ nu eigenlijk zijn, komt
bedrogen uit.
Deze drie begrippen zijn het onderwerp van de drie
middelste hoofdstukken van het boek. Zij zitten vervat
tussen een eerste hoofdstuk dat handelt over de filosofie van de geest en een laatste hoofdstuk dat de vraag
behandelt of de mens vrij is. Markus Gabriel weet er
steeds een heleboel over te berde te brengen en telkens
eindigt het op een of andere manier in het ongerijmde.
48

Waar hij in zijn eerste boek duidelijk de begrippen omschrijft waarmee hij werkt, lukt het hem hier niet om
enige meerwaarde neer te zetten.
Bij het bewustzijn eindigt het hoofdstuk met de vermelding dat het geen goede vraag is om te vragen naar de
verhouding tussen geest en natuur, omdat er bij elk antwoord teveel aannames zijn. Het zelfbewustzijn raakt
verstrikt in de vele aporiën, of filosofische vraagstellingen waar geen antwoord op is.
Volgens Gabriel kunnen we onszelf als ik beschouwen
omdat we onszelf als bewust en zelfbewust beleven, omdat we iets weten en meedelen. Daar hebben we geen
organisme voor nodig, zegt hij nog even terloops als
kritiek op het neurocentrisme. Deze definiëring voelt
pover aan. En de mens is een vrij wezen, niet volledig
bepaald door de natuur. Ook dat voelt als gemeengoed,
ware het niet dat hier meteen weer te voelen is dat hij
ageert tegen de naturalistische filosofie die de mens als
product van zijn genen ziet.
Op het einde van zijn boek roept hij op tot een nieuwe
filosofie van de geest. De geesteswetenschappen hebben
teveel het idee van de geest opgegeven. Wat hij precies
onder geest verstaat is niet meteen duidelijk. Het lijkt
of hij daar de menselijke ervaring mee bedoelt. Hij ziet
de geest duidelijk als iets tegengestelds aan de materie.
Het ene is koud en objectief en het andere warm en
doortrokken van de menselijke beleving. Zo gaat hij in
de traditie staan van eerdere denkwijzen.
De verhouding tussen geest en materie is trouwens in
de filosofie altijd al een moeilijke geweest. Pas met de
lilaca is duidelijk geworden dat materie een vorm van
bewustzijn of geest is. Materie is geest die vibreert in
een vorm. Of men kan ook zeggen geest is een ijle vorm
van materie.
Menselijk waardigheid
In het denken van Markus Gabriel staat voorop dat de
mens zelf zijn verheffing in de hand heeft. Hoe dat zit
en hoe je als mens kunt leven vermeldt hij ook terloops in zijn boeken. Een hart onder de riem eigenlijk
voor wie het, mede door de wirwar van gedachten, niet
mocht zien zitten. Volgens Markus Gabriel is er immers alleen het hier en nu. Werken aan een utopische
toekomst heeft dus geen zin. Maar niet getreurd, de
grote waarden houdt hij hoog in het vaandel, menselijke waardigheid staat voorop. Want het is nodig dat we
samenwerken omdat het nog niet voor iedereen en niet
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altijd heerlijk is om hier (in het leven op aarde) te zijn.
En daarmee typeert Gabriel ook de hedendaagse tijdgeest.
Hij blijft met zijn denken opvallend sterk hangen in het
hedendaagse tijdsbeeld dat mede door de natuurwetenschappen, vooral ook de evolutiebiologie, is gevormd.
Alles is toevallig, er is geen reden waarom we hier zijn.
Er is alleen dit ene leven hier nu en daar moeten we het
maximum uithalen. De zin die er te vinden is moet van
het samenleven met anderen komen.
Markus Gabriel beweert wel dat onze menselijke kennis
bijzonder klein is, dat we nauwelijks iets weten. Maar
tegelijk weet hij hoe het leven is, wat de zin is, waartoe
hij hier leeft. Er is alleen het nu en zijn oproep om er
het beste van te maken voelt echter allesbehalve nieuw
aan.

Het kind en het badwater
Markus Gabriel is meesterlijk in het bespelen van theorieën en bedenksels. In die zin is het niet verwonderlijk
dat men hem een filosofisch wonderkind noemt. Het
is wonderlijk zoals de vele gedachten zijn hoofd passeren. Hij zoekt, bij tijd en wijlen als een bezetene, alle
kasten met gedachten na. Trekt ze open en bekijkt ze,
de een na de ander. Telkens weer ziet hij dat er wat mee
is. Hij beoordeelt ze, zet ze weg, of neemt ze nog mee,
want misschien kan hij wat gebruiken in zijn eigen theorie. Hij haalt alles overhoop, als een ‘enfant terrible’
schudt hij aan porseleinen kasten. Er moét iets nieuws
komen en dat wil hij voor elkaar krijgen. Hij maakt er
een nieuwe kast vol gedachten bij, en nog meer kasten
zouden erbij moeten komen met een nieuwe filosofie
van de geest.
Hij botst tegen de grenzen van zijn verstand aan, maar
lijkt het nog niet te beseffen.
Hij weet dat de menselijke kennis heel klein is ten
opzichte van het geheel. Maar trekt er enigszins bizarre conclusies uit. Hij merkt dat hij de wereld als
geheel niet kan vatten. Want zeggen dat we de dingen
in wezen niet kunnen kennen is het niet. Het natuur-
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wetenschappelijke denken dat objectief naar de wereld
wil kijken en de mens uitsluit is het ook niet. En dus
besluit hij maar dat we niet moeten zoeken naar een allesomvattend geheel. Weg eenheid, weg allesomvattend
geheel.
Maar gooit hij niet het kind met het badwater weg?
Met het afwijzen van de objectieve studie van de wereld
zonder dat de mens eraan te pas komt, met het verwerpen van die koude geboortegrond gooit hij alles overboord.
Hieruit blijkt dat het allesomvattende geheel, de grond
van de werkelijkheid, voor hem nog altijd iets afstandelijks is, iets ver buiten de mens, los van de mens.
Hij beseft niet dat een mens alles wat bestaat en nog zal
bestaan in zichzelf kan vinden. Hij heeft er geen weet
van dat een mens in de afgeslotenheid van zijn ik, zijn
ego, leeft en dat hij er daarom geen idee heeft van het
feit dat alle werelden in hemzelf te vinden zijn. Een
mens kan evolueren. Hij kan zich laten ontwikkelen
zodat hij zijn ware persoon vindt die hem verder kan
brengen in de ontdekking van wie hij is. Deze ware persoon kan hem laten ontdekken dat hij alles kan worden
en eens volgroeid, alles is, de totaliteit van alle werelden.
Slot
Markus Gabriel knotst en botst, zoekt alles af met zijn
denken en negeert waar hij heel in de verte iets van
aanvoelt en er nauwelijks woorden aan kan geven, een
‘aanvoelen van het oneindige’ noemt hij het. Hij kan
er echter niet bij toeven, van een andere kennisinstantie die in hemzelf aanwezig is heeft deze professor in de
kentheorie nog niet gehoord. Zijn denken zal er hem
niet toe brengen. Maar misschien loopt hij vast en kan
hij zichzelf ooit een vraag stellen, maar dan een vraag
die blijft hangen zonder dat hij meteen dichtgetimmerd
wordt met allerhande rederingen.
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Reflecting Absence

Algemeen

Het monument van dood en leven 9/11
Tekst: Tanja Soes, Liesbeth Stikkelman

O

p zondag 11 september 2016 was het precies 15 jaar geleden dat de aanslag
op de Twin Towers in New York werd gepleegd. Ook het Pentagon werd
die dag aangevallen door moslimextremisten. De wereld was diep geschokt.
Niemand hield het voor mogelijk dat
zoiets opeens kon gebeuren, een terreuraanslag zomaar uit het niets. Heden ten
dage is een terreuraanslag niets bijzonders meer, mensen zijn eraan gewend
geraakt. De dag erna, als de doden zijn
herdacht, moet alles weer gewoon verder gaan. ‘Het leven gaat door’, is een
van de opmerkingen die gehoord wordt
als mensen worden geïnterviewd. ‘We
moeten verder’, is ook een dankbaar
gezegde. Wat betekent dit geweld voor
mensen? Want zij doen alsof ze er niets
mee te maken hebben. Terwijl alles in de
wereld op de achtergrond ongezien een
eenheid is, en vanuit dat zicht heeft het
met iedereen te maken. Wat zou deze
gebeurtenis, die toch niet mis is te verstaan, te zeggen hebben over de mens en
de mensheid?
De aanslagen op 11 september 2001

Op deze dag worden er vier terreuraanslagen gepleegd
door Al Qaida, de terreurorganisatie van de SaoediArabische multimiljonair Osama Bin Laden. Deze
aanslagen worden gepleegd op verschillende plekken in
het noordoosten van de VS. Ze worden uitgevoerd via
vliegtuigen die gekaapt zijn door de terreurorganisatie.
Twee vliegtuigen vliegen dwars door de Tweelingtorens
van het World Trade Center, dat op de zuidelijke punt
50

van Manhattan ligt. Een derde vliegtuig vliegt tegen het
Pentagon aan, gelegen bij Washington D.C. Het vierde
vliegtuig stort neer in de omgeving van Shanksville in
Pennsylvania. De vliegtuigen vliegen allemaal gewoon
volgens het geplande rooster maar worden gekaapt door
terroristen die stanleymessen bij zich dragen.
Zulke grote terreuraanslagen zijn nog nooit eerder in
de geschiedenis voorgekomen. Er komen bijna drieduizend mensen van vele nationaliteiten bij om.
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Het monument Reflecting Absence
Om de aanslagen niet te vergeten is er een nationaal monument met museum gebouwd in New York.
Precies op de plek, Ground Zero, waar de Twin Towers
ooit de lucht in torenden. Het monument krijgt de
naam: National September 11 Memorial & Museum
- Reflecting Absence. In het dagelijkse spraakgebruik
worden de namen ‘9/11 Memorial’ en ‘9/11 Memorial
Museum’ gebruikt. Dat is jammer, want ‘Reflecting
Absence’ is een meer veelzeggende naam.
Het monument is gebouwd ter nagedachtenis aan diegenen die zijn gestorven bij verschillende aanslagen op
de tweelingtorens in New York. Een eerste aanslag in
de kelders in 1993, en de tweede aanslag van 11 september 2001. Ook de namen van de doden die bij de
aanslag op het Pentagon vielen staan in de borstwering
gegraveerd. Familieleden van slachtoffers van de aanslag, worden betrokken bij het tot stand komen van het
monument, doordat zij zelf de naam van het overleden familielid in de koperen platen kunnen frezen die
rondom het waterbassin worden geplaatst.
De bouw van dit monument duurt vijf jaar en het heeft
wel de nodige voeten in de aarde gehad om het op tijd
klaar te krijgen. Maar het is gelukt en trots is het op 11
september 2011 onthuld.

Het ontwerp
Het ontwerp is van Michael Arad, een IsraëlischAmerikaans architect. Hij heeft een ontwerp gemaakt
waarin hij probeert de gevoelens van verlies en afwezigheid te laten weerklinken. De landschapsarchitect
Peter Walker & Partners heeft geholpen om de ruimte
van 16 are in te delen. De plaza rondom wordt bestraat
met straatkeitjes met mos en gras en beplant met weymouthdennen, Pinus strobus. Alles is zo ontworpen, dat
het de nadruk legt op seizoenen, de herfst en winter
waarin alles afsterft maar ook weer tot leven komt in
het voorjaar en tot volle bloei in de zomer. Onder de
vroegere noordelijke toren op het diepste punt worden voorwerpen bewaard van mensen die zijn omgekomen en waarvan niemand weet van wie ze zijn. De jury
roemt vooral de eerbiedwaardigheid en sereniteit van
het ontwerp.
De waterbassins
Twee laaggelegen waterbassins markeren precies de
plaatsen waar vroeger de torens stonden. Het wateroppervlak van elk bassin wordt onderbroken door een
onpeilbaar diepe leegte. De bassins worden constant
gevuld met water dat voortdurend door talloze pijpjes
als een waterval langs de ongeveer negen meter hoge
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muren naar beneden stroomt en verdwijnt in de diepte.
Een gordijn van water stroomt continu naar beneden,
dag en nacht. Ondergronds is een watersysteem, dat
regenwater opvangt dat gebruikt wordt voor de beregening van de bomen.
Langs de randen van de bassins zijn op koperen borstweringen de namen van alle slachtoffers gefreesd. Het
geheel worden omsloten door enkele bouwwerken,
waaronder een museum. Hierdoor kunnen bezoekers het monument betreden. Zij dalen af via een
halfdonkere gang naar een ruimte waar het daglicht
wordt gefilterd door het water dat naar beneden komt.
Uiteindelijk staan ze voor het dunne watergordijn en
ze kunnen zo in het waterbassin kijken waar het altijd
stromende water naar de centrale onpeilbare diepte
stroomt en erin verdwijnt. Dit verbeeldt de scheidslijn
die er is tussen levenden en doden. Al deze dingen geven het gevoel dat daar een wereld is die onbereikbaar
is, niet te betreden door de levenden. Tussen de twee
bassins in is een korte doorgang waardoor ze met elkaar
worden verbonden. Daar is ook een kleine ruimte waar
een kaars kan worden gebrand en vandaar leidt dit naar
het zaaltje waar de voorwerpen liggen waarvan men
niet weet van wie ze zijn geweest. Daar mogen alleen
familieleden komen en verder niemand.

Doordat er boven een groot plein is met veel groen,
nodigt dit alle bewoners van New York uit om daar dagelijks te komen om te wandelen of om even te zitten.
Zo wordt de plaats waar de doden zijn, bezocht door
de levenden, het is een overbrugging tussen leven en
dood, het verlies van leven en een vertroostend herboren worden.
Natuurlijk is er ook veel kritiek op het ontwerp, bijvoorbeeld dat de verschrikking van de ramp nergens
aanwezig is. Dat is wel vreemd, want alle namen van de
overledenen zijn in de platen rondom de bakken gegraveerd. Ook zou het alleen de slachtoffers eren en niet
de mensen die zich na de ramp zo hebben ingezet, zoals
politie en brandweerlieden. Al deze kritiek is inmiddels
wel verstomd.
De grondoorzaak van terreur en oorlog
Dit monument is een eerbetoon aan overledenen bij
een terroristische aanslag. Altijd weer worden mensen daaraan herinnerd door dit mooi opgezette architectonisch kunstwerk, dat ook helemaal is gericht op
duurzaamheid. Het is ook een monument dat een diep
medeleven toont met de tragische gebeurtenis. Het
raakt de ontwerper ervan, dat is duidelijk. Eigenlijk is
dit monument zijn geheel eigen uitdrukking van mede-

'Reflecting Absence' zuidelijk bassin (27-04-2012)
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leven met allen die bij de aanslag zijn betrokken.
Er wordt vaak gezegd dat dit niet meer mag gebeuren,
zoals dat ook van oorlogen wordt gezegd. Toch is er nog
steeds veel oorlog in de wereld en sinds 2001 zijn er
nog vele terreuraanslagen geweest. Is er ook een manier
om te ontdekken waar de kern ligt van oorlog en terreuraanslagen? Want als daar de vinger op kan worden
gelegd, zou dit misschien een begin kunnen zijn om
oorlog en terreur uit de wereld te bannen.
Het kan niet anders of er moet dan worden gezocht in
de mensheid zelf, want zij veroorzaakt deze dingen. En
de oorzaak moet ook niet worden gezocht bij enkelingen, maar bij de mensheid in zijn geheel. Want alles
is ontstaan uit één bron, er is maar één materie, alleen
is ze verdeeld geraakt in de relatieve wereld van onwetendheid. Achter die verdeeldheid ligt nog altijd de eenheid verborgen. Omdat dit zo is, moet in ieder mens
zelf dus de mogelijkheid worden gezocht om dit alles te
doorzien en daarmee er bovenuit te stijgen. De oorzaak
van oorlog, pijn, ellende en verdriet is bekend. Ze is in
ieder mens, omdat hij nu eenmaal een product is van
de onwetendheid, onbewustheid en verdeeldheid. Hij
leeft in een kosmische illusie en daarnaast nog in zijn illusies die in het vlees van het lichaam zijn ingegrift. Het
is dan zaak, te bekijken wat er in dat illusoire bestaan

en bewustzijn van de mensheid aan feitelijkheden leeft,
waardoor zij doet zoals ze doet.
Twee illusies van de mensheid
Het monument is helemaal opgenomen in de levendigheid van de stad, maar het is ook een stille plaats. Een
plaats van gedachten, een plaats met de vraag waarom
dit zo heeft kunnen gebeuren. Hoe kan een mens bij
zichzelf ontdekken wat de motieven zijn voor zulke
aanslagen vol terreur? Alleen door zelfkennis kan dit
duidelijk worden. Wie zichzelf wil ontdekken, zal uiteindelijk, na veel moeite en pijn, ook de terrorist in
zichzelf gaan zien. Of in het geval van de vernietiging
van de Twin Towers, het ‘genadespel van de tweelingzusjes Hannah’. Het speciale hiervan is, dat zij in de
lilaca worden ontdekt precies op het moment dat de
aanslag op de Tweelingtorens een feit is.
Alles wat er gebeurt, gebeurt vanuit mensen zelf. Want
hoewel de wereld verdeeld is, omdat eenieder leeft
in zijn eigen afgescheidenheid, is alles op de achtergrond toch een eenheid. Alles is geboren uit dezelfde
Allerhoogste Realiteit, het Zijn. Dus een terreuraanslag
heeft niet alleen te maken met de mensen daar in New
York, of met de terroristen, het heeft met alle mensen te
maken, gezien vanuit de achterliggende eenheid. Niets

'Reflecting Absence'- de pijpjes van de waterval (18-02-2015)
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is afgescheiden, alles gaat iedereen aan. Vanuit dat gezichtspunt is het interessant om in het kort te bekijken,
hoe het genadespel wordt gespeeld in de bewustzijnsillusie, tezamen met de bestaansillusie, waarin het vooral
gaat om terreur uitoefenen.
De bestaansillusie

Survivor Tree - Pyrus calleryana in bloesem
Een Pyrus calleryana wordt na de ramp enorm beschadigd
onder het puin aangetroffen, met afgebroken wortels en
verbrande en gebroken takken. Hij heeft nog een tak waar
een klein groen scheutje uit komt met een miniscuul groen
blaadje eraan. Dat geeft hoop en hij wordt naar een boomverzorgingscentrum gebracht waar hij negen jaar lang de
grootste zorg krijgt. Hij is ieder jaar zorgvuldig gesnoeid, zodat hij zijn oorspronkelijke vorm weer krijgt. Nadat hij weer
gezond is, wordt hij in 2010 bij het monument geplaatst op
de plaza. Er groeien nu allemaal nieuwe takken aan en de
afscheiding tussen de oude boom en de weer oplevende
boom is goed te zien.
Hij wordt de Survivor Tree genoemd, de overlevingsboom.
Hij is voor de Amerikanen een symbool van veerkracht,
overleven en wedergeboorte. Hij was in de jaren 70 van de
vorige eeuw geplant bij de Twin Towers.

54

Op de televisie wordt op diezelfde dag in het kader van
de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2011 de
vraag gesteld: ‘Welk waanzinnig brein verzint zoiets?’ In
de bestaansillusie, die is ingegrift in het vlees van ieder
menselijk lichaam, wordt duidelijk dat het een waan is
waarin iedereen hardnekkig zoekt naar een bestaan via
vernietiging.
Het gaat ieder mens om het verkrijgen en behouden
van een bestaan, omdat de hele wereld de vijand is van
het individuele bestaan, dat iedere dag wordt bedreigd
door anderen. De verdediging van het bestaan kan op
vele manieren gebeuren. Het kan door oorlog, terreur, het kan door lief zijn, door slijmen, het kan door
pesten, door altijd in de verdediging schieten. Het
kan door mentale bewegingen van afweer, door vitale
bewegingen van verdediging en aanval, door fysieke
weerstand en afweer. Iedereen heeft zo zijn eigen methoden om een afweer op te bouwen tegen aanvallen
op zijn bestaan. Een van die middelen is terreur. Iedere
persoon wordt afgeschoten die bedreigend overkomt.
Iedere vijand wordt geëlimineerd, en er zijn heel wat
vijanden, eigenlijk is iedereen de vijand. Dat vernietigen kan met wapens, met woorden, met een houding,
met een blik gebeuren. Dodelijke blikken zijn bekend,
dodelijke wapens, een dodelijke klap. Als een mens op
die wijze leeft, gaat hij als vanzelf terreur bedrijven om
zich veilig te stellen. Hij wil een bestaan, en vooral een
vredig bestaan en geen oorlog. Zo is een mens al een
terrorist in de wieg, het zit in zijn lichaam, in zijn atomen. Meestal blijft dat onder de pekel, want niemand
wil natuurlijk weten dat hij of zij zo is. Zodoende wordt
alles doodgezwegen. Maar de terreur werkt wel, dat is
op 11 september 2001 heel duidelijk waar te nemen.
En dat geldt ook voor alle dagelijkse situaties in gezin en relatie, in politiek en werk. Wie daar oog voor
heeft ziet dat, velen voelen het, maar niemand durft
erover te spreken. Dus, wie verzint zoiets? Een brein
in een lichaam dat zich niet gezien voelt, een vitaal in
een menselijk lichaam dat niet kan leven en bestaan en
daarom iedereen die het te na komt van zich afslaat in
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het gunstigste geval en in het ongunstigste geval de ander meteen koud maakt. Een mens heeft eigenlijk nog
geen bestaan, omdat hij zo afhankelijk is van het feit of
een ander hem ziet staan, of hij gewaardeerd wordt. Hij
is totaal afhankelijk van de oppervlakkige vriendschap
of genegenheid van anderen. Als dat er niet is, bestaat
hij niet. Hij voelt zich minderwaardig, hij telt niet mee.
Dat kan bij mensen die het teveel wordt, ervoor zorgen
dat het vernisje van fatsoen totaal wegvalt. Dan kunnen
zij komen tot de meest gekke dingen, omdat de onredelijkheid in de onderbewuste materie van het lichaam
de zaak overneemt. Op dat moment kan het mentaal,
dat nog wel vrij gedisciplineerd kan zijn, geen invloed
meer uitoefenen op het handelen van deze persoon. De
onredelijkheid gaat zijn gang. Er is ook niet meer met
iemand te praten, er dringt niets meer door. Alleen het
idee van niet te kunnen bestaan werkt, en dat moet
worden verdedigd.
Bewustzijnsillusie
Als er in de bestaansillusie ook nog het idee gaat leven
dat er gestreden moet worden voor het hogere, het
edele en voor God, wordt het leven nog meer benauwd,
nog meer verengd. Diegene die in deze illusie leeft, is
er vast van overtuigd dat hij werkelijk alles weet van de
hogere dingen van het leven. Hij leeft ook in de waan
dat hij hoger is dan wie dan ook, en dat er gestreden
moet worden voor het ideale leven, voor het goede. Het
gaat in die bewustzijnsillusie vooral om hoogstaande
prachtige eigenschappen zoals fijnzinnigheid, kostbaarheid en zachtheid, en daar moet iedereen in meegaan.
Iedereen moet gaan leven voor het hogere ideaal. Maar
in de dagelijkse praktijk zijn deze eigenschappen grofheid, waardeloosheid en hardheid en het hogere ideaal
kan niet worden verwerkelijkt, want dat gebeurt door
vernietiging van het bewustzijn en van alles wat met
schoonheid en harmonie te maken heeft. Het gaat daar
vooral om de vijandige tweeling Hannah, ook wel de
Demon van Genade genoemd, die de meest gemene
spelletjes speelt met mensen. Ze belooft hen prachtige
dingen maar ondertussen wordt alles verwoest met een
terreur die maar niet ophoudt, want het hoge doel moet
worden bereikt en alles moet daarvoor wijken. Met volle overtuigingskracht en met een overtuigende schijntederheid wordt iedereen gedwongen om mee te gaan in
de ideeënwereld en wie dat niet doet wordt veroordeeld
en wacht een zware straf. De terreur en vernietiging
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One world trade Centre - 2014
Naast het monument is de wolkenkrabber 'One World
Trade Center' verrezen, die in november 2014 is geopend.
Het is de nieuwe toren die het symbool is van macht en
onmacht, van hoop en vrees. Er zullen nog meer torens in
de omgeving worden gebouwd om de grootheid van de VS
te benadrukken.

roept ook een zekere roes en euforie op, waardoor alles vrolijk is en prettig, opgefokt, van de andere kant is
er wantrouwen, want je kunt altijd in een fuik worden
gelokt en zelf worden geëlimineerd. In het kader van
de lsd-roes en de enorme drang om anderen te verleiden mee te gaan in het hogere ideaal, in de mogelijkheid om de hemel te verdienen op aarde, moeten ook
de hoogste torens ter wereld worden vernietigd. Want
dan stort de machtige reus ter aarde, dan pas is het valse
reiken naar de hemel tenietgedaan. Want alleen diegene die werkt met de genade van de Demon, mag zulke
hoge torens bouwen, en daarom moeten ze ook verdwijnen.
Mensen op weg naar een andere wereld
In ieder menselijk lichaam zijn deze illusies aanwezig.
Ze kunnen heel lang onder de pekel worden gehouden,
maar ze kunnen ook op onverwachte momenten naar
voren komen in speciale situaties. En zeker als mensen geen zelfkennis hebben, kunnen vijandige elemen55
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Bij het monument wordt overal de Quercus bicolor, de
tweekleurige eik, willekeurig aangeplant vanwege de kleur
van zijn blad. In de herfst kleurt het van amberkleur naar
goudbruin, en soms wordt het zelfs roze. De bomen hebben verschillende hoogten en hun blad verandert in verschillende perioden. Een bescheiden open plek tussen de
bomen is Memorial Glade, een plaats waar samenkomsten
of speciale ceremonieën plaatsvinden. Alles is hier gericht
op het herdenken en dat is een troost voor mensen, dat
blijkt iedere dag als men daar mensen ziet lopen om de
sfeer te proeven of om de namen van de personen te zien
en aan te raken die zijn gestorven.
Kan een mens meer doen dan alleen maar hopen dat oorlog en terreur in de wereld eens verleden tijd zullen zijn?
Het zou een grote overwinning zijn voor de gehele mensheid als die mogelijkheid er zou komen in de toekomst.

ten daar gebruik van maken. Mensen vinden zichzelf
vaak ook heel slecht, ze kunnen zich daar bijna niet van
losmaken. Het gevolg is dat ze heel erg hun best gaan
doen om alles heel perfect te doen. Een van de middelen om goed te zijn is dan alles wat slecht is uit te roeien, zodat het goede kan gaan prevaleren en mensen niet
meer worden geconfronteerd met die slechtheid. Als dit
omvangrijke vormen aanneemt wordt iemand een terrorist of een vernietiger en dat kan heel vijandig zijn.
Als de mensheid hunkert naar een ander, beter leven,
kan ze op zoek gaan naar dit soort elementen in het
lichaamsvlees. Stilaan zal duidelijk worden hoe deze zaken werken in het menselijke lichaam. Dan is er in ie56

der geval inzicht en wie erg gedisciplineerd is, kan merken wanneer dit soort agressieve neigingen naar boven
komen. Hij kan ze dan beteugelen met zijn mentaal.
Eenvoudiger is, om met een ontwikkeling van de materie bezig te zijn, zodat de lila energie alles kan doen om
dit illusievlees te veranderen op een zodanige wijze, dat
de terreur en vernietigingsenergieën helemaal verdwijnen uit de elektronen, atomen, moleculen en cellen
van het lichaam. Want dan is er de mogelijkheid om
als een ander mens te gaan leven. Als er één mens is
waarbij de illusie uit het vlees is verdwenen en daarbij
een psychisch leven leidt, dan kunnen er meer volgen.
Bovendien heeft zo’n mens een enorme invloed in de
wereld alleen al doordat hij er is.
Zo kan het enigszins duidelijk worden hoe terreur en
vernietiging werkt in het menselijk lichaam, zonder dat
iemand daar ook maar erg in heeft. Het geeft de mogelijkheid aan de mensheid, om in actie te komen en niet
alleen maar te zeggen dat dit niet meer mag gebeuren.
Een mens die het wil, kan een actief aandeel leveren in
een verandering in de wereld die niet meer teniet kan
worden gedaan, door niets of niemand. Dit is niet een
gemakkelijke weg, maar wel de meest effectieve en die
met het grootste resultaat. Want uiteindelijk, misschien
na een paar eeuwen, zal er dan een andere wind waaien
in de wereld. Iedereen zal er zijn eigen plek hebben, en
er zal een grotere groep mensen zijn die een psychisch
leven leiden. Dit heeft een enorme invloed op de materie van de gehele wereld. Een invloed ten goede, een invloed die leidt tot meer vrede en veiligheid in de gehele
wereld. De behoefte om met terreur en vernietiging
bezig te zijn neemt grotendeels af en wat er nog overblijft zal als vanzelf verdwijnen, omdat het geen effect
meer sorteert in deze wereld, waar heel andere waarden
gelden.
Het zou een grote overwinning zijn voor de mensheid als enkelingen er toe zouden kunnen komen om
deze weg te bewandelen naar een stabiele vrede. Dan
is de wereld ook niet meer helemaal ondergedompeld
in onwetendheid, onbewustheid en verdeeldheid. Dan
is er een nieuw perspectief aan de orde, waar iedereen
die dat wil aan mee kan gaan werken. Enkelen gaan het
doen, steeds meer kunnen er volgen. Het monument
Reflecting Absence kan in die zin een belangrijke rol
spelen in het vooruitkomen van de mensheid in zijn
evolutieproces dat nog steeds gaande is.
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Tekst: moderedactie

Mode

Giorgio Armani
De kunst van het ondernemen

E

r is al een artikel over Giorgio Armani verschenen in de Gouden Visie 2011, jaargang 4 nummer 2. Maar in 2016 is zijn
voorjaars- en zomercollectie zo opvallend met de vele lila
kleuren, dat dit verschijnsel niet onopgemerkt voorbij
kan gaan. In dit artikel komt die modecollectie van
Armani aan bod en ook de doelgerichtheid waar hij
blijk van geeft. ‘To create something exceptional, your
mindset must be relentlessly focused on the smallest detail’ (‘Om iets bijzonders te maken, moet je
denken onophoudelijk gericht zijn op het kleinste
detail’). Dat hij deze uitspraak serieus neemt blijkt
steeds weer.

Giorgio Armani is op 11 juli 1934
geboren in Piacenza. Het is aan
hem bekend, dat concentratie het
geheim is van goed werk, ook al
doet hij dat op een gewone menselijke manier met zijn denken. Hij
weet, dat hij daardoor meer kan en
meer presteert, en dat is wel nodig
in zijn vak, waar hij zich moet kunnen onderscheiden van anderen.
Dat doet hij dan ook, want hij is
modeontwerper maar niet alleen
dat. Zijn interesses gaan veel verder.
Hij ontwerpt ook interieurs, is ondernemer, zit in het hotelwezen en
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in de voedingssector om maar iets
te noemen. Armani begint met een
medicijnenstudie omdat hij al jong
is geïnteresseerd in het menselijk
lichaam. Na twee jaar medicijnenstudie wil hij wat creatiever zijn
en gaat fotografie studeren. Hij
moet vervolgens in militaire dienst,
waardoor hij zijn fotostudie weer
moet onderbreken.
Na zijn militaire dienst werkt
Armani als etaleur bij het bekende
warenhuis ‘Rinascente’ in Milaan.
Daar wordt hij bij de staf van Nino
Cerruti, zakenman en stylist, ingedeeld. Daar ontmoet hij zijn vriend
voor het leven, Sergio Galeotti,
waar hij later in het eigen bedrijf
mee gaat samenwerken. Ze blijven
zakenpartners tot zijn dood, maar
zijn ook dikke vrienden. Armani
werkt in het eigen bedrijf voor al-

lerlei ondernemingen. Hun firma
wordt in 1975 opgericht onder de
naam Giorgio Armani S.p.A. Als
zijn partner in 1985 overlijdt aan
aids is zijn verdriet groot. Maar de
zaak lijdt er niet onder, Armani laat
zien dat hij niet afhankelijk is van
Galeotti. Hij is zelf heel getalenteerd, dat blijkt steeds weer.
Ook al is hij op leeftijd, hij blijft actief op alle terreinen. Met zijn bijna
82 jaar is hij nog met van alles in de
weer. Zijn doelgerichtheid op zijn
creatieve mogelijkheden heeft hem
geen windeieren gelegd.
Hij heeft een vrij gezonde instelling
waar het de modellen betreft; hij is
de eerste die iets rondere vrouwen
in zijn modeshows laat werken in
plaats van de gebruikelijke broodmagere modellen.
57
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van: „Ik vind het een leuk idee dat
ik een heel imperium heb opgebouwd, maar ik vind het heel plezierig om mijzelf te blijven zien als
een staljongen.” Sommige van zijn
familieleden werken in zijn veelomvattende bedrijf. Zijn zus Rosanna
is er werkzaam en twee van zijn
nichten, Silvana en Roberta.

Jurk in donker lila
met koket hoedje
De geheimschrijfster
Zwierige japon met een mauve pantalon eronder en een koket hoedje
dat erg uitdagend aandoet. De koker
bij de borstpartij doet vermoeden
dat dit model voor een geheimschrijfster is ontworpen, die altijd
een pen en papier bij zich moet
hebben. Zelfs bij dit ogenschijnlijk
vrij strakke jurkje valt het zwierige
element op wat Armani blijkbaar
bij deze lilakleurige collectie vindt
passen.

Het Armani Imperium
In 1970 opent Armani al zijn eerste
eigen bedrijf. Zijn handelsmerk is
de gestileerde adelaar. Vooral in die
jaren wordt hij beschouwd als een
van de grote leiders van de mode in
Italië. En hij blijft die rol ook nu
wel houden, alleen meer op de achtergrond. In Milaan is hij nog altijd
de wijzere, serene ontwerper die het
klappen van de zweep goed kent,
juist omdat hij heel veel ervaring
heeft opgedaan in vele tientallen jaren dat hij ondernemer is.
Armani heeft een groot imperium
opgebouwd in allerlei sectoren van
de maatschappij. Hij zegt er zelf
58

Bekende modemerken van hem
zijn ‘Giorgio Armani’ en ‘Emporio
Armani’. Volgens Forbes heeft hij in
zijn werkzame leven 8 miljard dollar bij elkaar vergaard.

Zijn mode
Zijn doel is om tijdloze, elegante
mode te ontwerpen voor iedereen,
niet alleen voor de rijken, hoewel hij die ook onder zijn cliënten
heeft. Hij is beroemd, maar niet
vanwege de haute couture, want
daar behoort hij officieel niet toe.

Toch wordt hij gezien als de meest
succesvolle ontwerper van allen,
vooral omdat hij voor iedere vrouw
en man wel iets heeft wat hen aanstaat en hij heel veelzijdig is, niet
alleen gericht op een klein groepje
vrouwen met geld.
Zijn belangensfeer omvat kleding,
cosmetica, parfums, juwelen, hor-

Lange rok met volants
en zwart bloesje
Geheime uitdaging
Een heel bijzondere combinatie voor
de vrouw die op wil vallen door haar
temperament, haar durf en haar
losse frivole levensstijl. De lila rok
met volants en de fijne strepen doet
meisjesachtig aan. De zwart kanten
blouse met transparante lila stof is
gewaagd en toch niet al te uitdagend. Hij combineert prachtig met
de rok en zijn smalle streeppatroon.
De volants zijn afgezet met een heel
fijne pluizige kant.

loges, zonnebrillen en brillen en
mode-accessoires.
Verder heeft hij de volgende merken in heel uiteenlopende bedrijven:
• Armani Fiori (designvazen,
bloemsierkunst)
• Armani Dolci (chocolade, sinds
2002)
• Emporio Armani Café
• Armani Casa met interieurbenodigdheden en design-meubels
• Armani Hotel, in 2008 wordt het
eerste hotel geopend in de Burj
Khalifa, in Dubai.
• Het Mania parfum
En verder Armani Jeans, Armani
Collezioni, Armani Privé, Armani
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Lange jurk met tule om been
Koningin van de zee
In deze avondjapon voelt een vrouw
zich als de koningin van de zee,
door de wijdvallende stof rondom
de nauwere rok van tule, die het
geheel zeer chique maakt. De stoffen
zijn bijna helemaal transparant en
geven het lichaam een wazige glans
waarin het gezien wordt en ook niet.
Het ontwerp is fragiel, ijl en toch
vol. Het lila topje met de meer lila
blauwe wijdvallende rok zorgen voor
een frisse maar ook verrassende
combinatie.

Junior, Black Armani, Armani
Exchange, sinds 2006 Armani Baby,
Reportage Armani en EA7.
En over alles houdt hij nog steeds
zelf het overzicht, geholpen door
zijn nicht Roberta Armani.



 e lila voorjaars- en zomerD
collectie 2016 van Armani

Het lila is in zijn denken, in zijn
verbeelding, volop aanwezig in vele
kleurschakeringen, van heel zacht
roze lila tot het veel donkerder
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blauw lila met mauve en meer naar
purperlila neigende tinten. Via zijn
mentale concentratie heeft hij deze
lila kleuren gezien en is daardoor
geboeid geraakt.
Op dinsdag 26 januari 2016 toont
Armani deze vrouwencollectie vol
lila kleuren in zijn modeshow in
Parijs. Sommige japonnen vallen op
door de zwarte wilde strepen die hij
gebruikt en die daardoor aan golven
en water doen denken. Deze stijl
valt niet bij iedereen in goede aarde,
hij doet nogal wild aan. Maar de
kleding op zich is heel grappig en
vaak heel mooi om te zien. Vooral
zijn vele ontwerpen in lila kleuren
vallen heel erg op. Er is zacht purperlila, roze lila en mauvelila, lila
neigend naar blauw, lila met zwart
of grijs en jurken met silhouetten
en strepen en bollen die daardoor
wat frivool en luchtig aandoen.
Zijn gehele show is opgezet met de
lila kleur als kernpunt, het is het
thema voor de lente en de zomer,
met lila nevels op de achtergrond
en op de voorgrond de golvende lila
stoffen, die alle lila-achtige pastelkleuren alleen nog maar benadrukken. Het is een lilakleurige wereld
die zich voor de ogen van de kijkers
ontrolt als de modellen zich op het
plankier begeven waar zij de vele
soorten kleding showen gemaakt
van vele verschillende stoffen en een
zeer uiteenlopende snit. Daarmee
showt Armani een wereld die verovert wordt door lila, hij toont in
feite dat het lila er is. Zelfs in de
modewereld is het lila ongeweten
en ongezien werkzaam, al weten
Armani en zijn modellen daar helemaal niets van. Zij gaan vol vanzelfsprekendheid mee in alles wat het
lila doet in de evolutie. Zo wordt

Lange jurk
met zwart-grijs bovenstukje
De wachtende zeemeermin
Een heel verfijnd ontwerp in een lila
kleur waarbij de lange rok is bezet
met glimmende glasachtige stukjes.
Het bovenlijfje is zeer ingehouden
van kleur, gemaakt van grijze en
zwarte broderie. Door zijn chique
eenvoud valt deze japon heel erg op.
In tegenstelling tot het vorige volle
ontwerp doet deze avondjapon denken aan een zeemeermin die uitkijkt
over haar geliefde lila blauwe zee.

het lila de kleur van het lente- en
zomerseizoen, als het aan Giorgio
Armani ligt.
Er is een grote diversiteit aan ontwerpen te zien, grappige en leuke
vondsten. Armani houdt zich altijd
aan zijn eigen typerende manier van
mode maken; eenvoudig en toch
zwierig, soms strak. Hij gebruikt
alles wat er is, van schulpen tot
volumineuze volants en ballonrokjes, bustierjurken en tijdloze korte
broekjes, het kan moeilijk in een
categorie worden ondergebracht.
De collectie is niet te typeren, alles
is verschillend maar de kleurstellingen maken het tot een geheel.
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Armani kent door zijn concentratie
blijkbaar de kracht van de veelzijdigheid terwijl het geheel niet chaotisch aandoet. Er zit daardoor juist
spanning in de show.

Kort en zwierig jurkje
De verleidelijke verlokking
Een combinatie van een plissé rokje,
blouse met schulpen en een jasje in
een iets donkerder kleur.
De materialen zijn heel geraffineerd
uitgekozen. Zowel de stof van het
rokje, de blouse en het jasje verschillen in structuur en glans. Zelfs de
schoenen met sokjes hebben elk
weer hun eigen typische lila kleurschakering.
Voor de vrouw die dansend door het
leven gaat en zich laat drijven door
lila dat verleidt en verlokt.

Babydoll
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Aan alle ontwerpen heeft hij de
nodige zorg besteed, dat is te zien.
Of het nu gemakkelijke kleding of
vrijetijdskleding, professionele of
formele kleding is, het ziet er allemaal aantrekkelijk uit. Verder is
er ook kleding die opvalt, die niet
iedere dag gedragen zal worden,
maar die toch juist dat extravagante
heeft wat veel oppervlakkige mensen graag willen hebben om op te
vallen. Zij moeten het niet hebben van hun persoonlijkheid, maar
van de kleding. Ook daarin heeft
Armani voorzien met zijn collectie
vol lila kleur en vrolijkheid, vol met
kledingontwerpen waarbij iedereen
zijn voorkeur kan vinden.
De foto’s tonen enkele voorbeelden
van lilakleurige japonnen of broekjes en jasjes die te zien waren in de
show van Giorgio Armani. Het lijkt
niets bijzonders, toch is het zuivere
feit dat er zoveel lila kleuren zijn,
opvallend. Ook tassen, schoenen,
sokjes, sjaaltjes, zakdoeken en hoedjes zijn lilakleurig. Blijkbaar moet
niet worden vergeten dat het lila in
de wereld is en haar werk doet op
haar eigen wijze. Armani is met zijn
modeshow een soort boodschapper
daarvan, een herinnering aan het
feit, dat lila bestaat. Hij exposeert
dat op zijn eigen wijze in een show
vol lila kleur en glans.

Jurk met schulpen

Jasje met kort broekje.
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