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De eeuwige herhaling

Een mens
is een eeuwige herhaling.
Met al zijn goede voornemens,
met al zijn goede wil,
is de wereld sinds de mens er op rondloopt
nog niet veranderd.
Er is een Arabische Lente zegt men.
Het is slechts de ene moordenaar
verwisselen voor een andere.
Er is een roep om vrede.
Het is slechts hopen
dat er geen oorlog meer is
terwijl er steeds meer zijn.
Wat kan iemand doen
om uit zijn gesloten cirkel
te ontsnappen?
Dat roept de vraag op
wil de mensheid dat wel
als zij er nooit een poging toe doet?
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Lilaca en de vreugde van zijn
Tekst: redactie wetenschap

Vreugde is een materiële stof, net zoals zijn en bewustzijn dit zijn. Al deze
materie is licht. Zijn is heldere straling,
bewustzijn is een zon van samengebald
geconcentreerd licht van de heldere
straling, het is ook elektriciteit. De
vreugde is het meest intense licht dat
er is, vol elektrische vonken. Het is een
meer geïntensiveerd licht van de zon
van bewustzijn. Deze drie spelen tezamen het materiespel in het universum
van materie waarin de mens leeft op de
aarde.
Vreugde
Vreugde wordt algemeen beschouwd als een tijdelijke toestand waarin een mens kan verkeren. Vreugde is
er nooit altijd, het is momentaan. Het kan ook heel snel
omslaan in verdriet. Het is een gemoedstoestand die zijn
zetel heeft in het emotionele gebied van het lichaam, in
de borstkas.
Daar wordt vreugde gevoeld als een tintelend en blij gebeuren, het zorgt dat de wereld anders wordt beschouwd
dan wanneer men verdriet voelt. Verdriet is ook een
emotie die in de borstkas huist. Dit is de menselijke beleving van vreugde.
In de transcendente wereld van de Werkelijkheid is
Vreugde een energie, een substantiële of materiële stof.
Het is de bron van de oneindige en eeuwige kernfusies
en thermonucleaire reacties, waarbij de intense hitte die
vrijkomt bij dit proces omgezet wordt in vermogens van
velerlei aard. Onder andere de fotosynthese, de basis van
2

leven vindt hier zijn oorsprong. Via deze processen kunnen op aarde dingen gestalte krijgen door het creatieve
vuur van de visie-wil, de bewustzijnskracht die handelt
en vormt.
De vreugde, ook wel ervaren als de verrukking, de gelukzaligheid, kan te zien zijn als een heel intense diamantwitte zon waar je als mens beslist niet in kunt kijken.
Deze vreugde of gelukzaligheid zou geen gelukzaligheid
zijn als ze niet bestond uit eeuwige, oneindige en onsterfelijke substantie van zijn. De vreugde houdt in die
wereld nooit op te bestaan, zij is een bewuste substantie
die de vreugde is van bestaan. De vreugde is een spel van
elektrische vonken die zijn, bewustzijn en vreugde met
elkaar verbindt, zodat ze een eenheid vormen. Deze substanties zijn in die eenheid wel te onderscheiden maar
niet te scheiden.
Deze drie substanties, die zich ook kunnen laten zien als
personen, zorgen voor alle creatie op aarde in een materieel universum.
De vreugde op de verschillende niveau’s
De vreugde is een substantie die grofweg onder
te verdelen valt in de aardse vreugde van de mens, de
psychische vreugde van het waarheidswezen en de lila
vreugde van de Ene, de persoon die alles is wat er bestaat.
De aardse vreugde van de mens wordt meestal geduid
met geluk. Dit geluk omvat de materiële, fysieke, vitale
en mentale vreugde. Deze kunnen op een meer exacte
wijze worden onderverdeeld zoals in onderstaand rijtje
waarbij verschillende gradaties van vreugde worden onderscheiden:
• de opgewektheid van het mentaal, gele energie of
licht
• de vrolijkheid van het vitaal, groene energie of licht
• het plezier van het fysieke, rode materie of licht
• het genot van het materiële, bruine materie of licht
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Daarnaast is er dan nog te onderscheiden:
• de blijdschap van de psyche, het waarheidswezen,
gouden energie of licht
• de vreugde van de lila, de instase1, de Ene die alle
lichten is, witte energie of licht

De vreugde is de basis van alle creatie.
Als er geen vreugde was,
bestond er niets.

Verschillende gestalten van de vreugde
Welke rol speelt de vreugde in het geheel van de
evolutie van de mens?
Het Zijn is de Essentiële Bewuste Substantie, Bewustzijn
is dat wat zich gewaar is van de dingen met zijn vermogen en de Vreugde is dat wat hen aanzet tot creatie met
zijn enthousiasme, zijn verrukking en zijn elektrische
vonken. De vreugde is in feite het zijn en het bewustzijn
die zinderen in de elektrische vonken van de vreugde.
Het is de meest intense vorm van licht die er bestaat.
1 D
 e instase is de benaming die voor de lila vreugde in de materie is doorgegeven.
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De vreugde is de basis van alle creatie. Als er geen
vreugde was, bestond er niets. Het hele universum is
gebouwd op grond van de vreugde. Daardoor is er de
creatie en wordt er gecreëerd. De vreugde, die ook een
persoon van Vreugde is, speelt zijn spel in de werelden van het Absolute, maar ook in de wereld van het
Waarheidsbewustzijn en in de relatieve wereld op aarde.
Op elk niveau ziet de vreugde er weer anders uit. In het
absolute is hij te zien als een diamantwitte zon met een
zeer intense straling maar ook als een persoon die bestaat
uit dat licht. Dat is de Ene Vreugde die alle vreugden is.
In de waarheidswereld is hij een gouden zon met wat wit
licht er doorheen en ook de persoon die datzelfde licht
uitstraalt. Op dat niveau is de vreugde de waarheidsvreugde, in goud gekleed. In de relatieve wereld is hij
veranderd in een verdeelde vreugde, de vreugde is daar
vervallen tot lol en plezier, er is niet zo veel meer over van
de pure vreugde in het absolute en van de ware vreugde
in de waarheidswereld. Hij ziet er uit als een duister lichaam dat ogenschijnlijk geen vreugde meer is. Hij is het
lijden geworden.
De vreugde gekleed in kolenstof
Zo is de vreugde, die in de absolute werelden een
eenheid was, via de waarheidswereld omgezet in een verdeeld principe van lijden en pijn, met af en toe wat momentane vreugde.
De substantie die eerst een stralende zon was, is geworden tot een zwarte koolstof, een duistere elektronenmaterie in het lichaam van de mens. De vreugde als een
persoon, met zijn kracht van liefde, zijn ver uit elkaar
gewaaierd en kunnen elkaar nauwelijks begrijpen of verstaan. Vandaar dat er zoveel lijden is te lijden in de wereld.
De vreugdevonken zijn duister geworden, veel meer nog
verdriet en lijden dan vreugde. Want in het relatieve universum is er geen constante vreugde mogelijk, zij is zelfs
helemaal verborgen. Op aarde is er slechts af en toe een
moment van vreugde, daarna is hij weer verdwenen en
is er vlakheid, somberheid, depressie, verdriet en lijden.
De mens is meestal te zien als een lijdende mens, hij ziet
de vreugde van de dingen niet meer. Zijn gezicht staat
somber en er zijn veel moeilijkheden die moeten worden
opgelost. Er is slechts een enkel moment van geluk.
Op aarde moet de vreugde nog worden vrijgemaakt uit
de materiële stof van het menselijk lichaam. Daar is hij
verborgen aanwezig in elektronen en atomen met een
harde zwarte schil, onzichtbaar voor het menselijke oog.
3
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Er is nog weinig of geen vreugde in de wereld omdat
deze nog in de materie van het menselijk lichaam is opgesloten. Pas wanneer hij daaruit wordt bevrijd door
het lila licht, zal er op aarde vreugde zijn. Vreugdestof,
vreugdematerie die vrijgemaakt kan worden door toevoeging van steeds meer lila licht in de elektronen van
het menselijke lichaam. Pas als dat gebeurt zal de mensheid vreugde kennen die reële vreugde is. Nu is het nog
maar een flauwe afspiegeling van een nauwelijks te herkennen vreugde.

In ieder elektron zit een heldere zon,
het verborgen licht,
dat opgesloten is
in de materie.

De vreugde en de liefde
De liefde is het vermogen van de vreugde. Zij spelen samen altijd het spel van de vreugdeliefde. Zij zijn
één bewustzijn met twee gezichten. Altijd kijkt zij naar
hem en dat laat haar aangloeien van liefde, de vonken
springen er af. En hij kijkt altijd vol vreugde naar haar
en dat wakkert haar liefde voor hem weer aan. Zo zijn zij
samen de elektrische vonken die de zon uitzendt door de
gehele materie in het universum. Die vonken van liefdeskracht en liefdesvermogen zetten het bewustzijn en zijn
kracht aan tot het worden van een enorme Witte Hitte
die heter is dan de hoogste temperatuur en kouder dan
4

de laagste temperatuur die er volgens de fysici kan bestaan. In dit vuur worden de materiële vormen gesmeed
van de substantie die geboren wordt uit het zijn, aangewakkerd door de vreugde.
Dit vreugdespel gebeurt in de absolute wereld met een
transparante maar enorm lichtende substantie, in de
waarheidswereld is het een gouden substantie, en in de
relatieve wereld op aarde wordt het vreugdespel gespeeld
met een zwarte kolensubstantie of koolstof. Deze is kil
en koud.
Daarbij kan een voorstelling gemaakt worden van een
enorme zwarte berg kolen. Deze kolen bestaan uit zwarte
elektronen die allemaal ingekapseld zijn in hun duistere
bewuste onbewuste substantie. In ieder elektron zit een
heldere zon, het verborgen licht, dat opgesloten is in de
materie. Het vreugdespel bestaat er uit, om uiteindelijk
de hele berg zwarte kolen door het lila licht te laten omzetten in een berg van lichtmaterie, lichtelektronen. Een
van de eerste creaties die daaruit ontstaat onder leiding
van de psyche en het lila licht is de diamant, symbool
van het meest intense licht van de bewustzijnskracht in
de materiële sfeer. Dat is het meest vreugdevolle spel wat
het zijn, bewustzijn en vreugde zich maar voor kunnen
stellen.
Want hoe zien zijn, bewustzijn en vreugde er uit in de
materiële wereld van de aarde?
• Zijn is geworden tot niet-zijn, niet-bestaan, duistere
straling.
• Bewustzijn is geworden tot onbewustzijn, niet-bewustzijn, een opgesloten zon van duistere straling in
het elektron.
• Bewustzijnskracht is geworden tot onmacht en onvermogen, bijna geen licht van energie, weinig elektriciteit, het vuur is gedoofd.
• Liefde is geworden tot hatende, stekende elektrische
vonken.
• Vreugde is geworden tot lijden, zeer pijnlijke elektrische vonken.
Al deze verdeelde substanties zullen weer moeten worden tot de eenheid op aarde van: zijnsmaterie, bewuste
materie, bewust vermogen en kracht, liefdesmaterie en
vreugdematerie vol van het licht van het lila. Dan is alles
weer geworden wat het ooit in het absolute was: absolute lichtmaterie, maar dan in zijn materiële lichtvorm
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op aarde, in dit geval een vreugdewezen vol zoetheid en
lichtvermogen.

De bewustzijnskracht wekt met hun licht en straling alles tot leven.

De oppervlaktezon
In de oppervlaktezon worden enorme energieën
geproduceerd door kernfusies en thermonucleaire reacties waarbij licht in de vorm van fotonen en neutrino’s
naar de aarde wordt gezonden. Levende wezens gebruiken deze lichtenergie voor hun opbouw en groei. Zonder
de zon zou er op aarde niets kunnen leven.
Het proces vindt volgens de fysici als volgt plaats: er is
een waterstofwolk die zich steeds meer verdicht. Door
de concentratie van materie loopt de hitte zo op, dat
er steeds meer protonen in die wolk overgaan tot fusie.
Door steeds meer fusie ontstaan neutronen die tezamen
met de protonen een nieuw element, helium gaan vormen. Twee elektronen hangen in een baan rondom de
kern van het heliumatoom, dat twee neutronen en twee
protonen bevat. De oorspronkelijke waterstofwolk is nu
omgezet in helium door hitte. De hitte en het licht en
de neutrino’s die door deze processen ontstaan worden
door de zon naar de aarde gezonden waar ze zorgen voor
zuurstof en daarmee voor leven. Dat is de gedachtegang
die algemeen wordt aanvaard door iedere fysicus.
De fotosynthese die plaatsvindt door deze processen
zorgt voor zuurstof op aarde waardoor er leven en voeding voor het leven kan zijn. In de relatieve wereld op
aarde zijn er nog slechts duistere materievormen te zien.

In lichttermen uitgedrukt vindt het volgende proces
plaats.
Door zijn wordt de heldere straling gecreëerd.
Door concentratie van heldere straling wordt door de
kracht een zon geformeerd die bestaat uit licht, vuur en
elektriciteit. Deze zon is bewustzijn-bewustzijnskracht,
het creatieve principe dat vormen bouwt en leven laat
ontstaan.
Door nog meer intensiteit van licht ontstaat er kernfusie
waarbij thermonucleaire reacties plaatsvinden, elektrische vonken.

De elektrische vreugdevonken
Hoewel het moeilijk is fysica en lilaca in relatie met
elkaar te brengen, is het toch aardig om dit te proberen.
De moeilijkheid is natuurlijk altijd, dat fysici alleen de
oppervlaktewerkelijkheid bestuderen en nooit de oorsprong van de dingen. Zij bestuderen maar een fractie
van het geheel van de materie die er is. Dat zorgt voor
een grote diepe kloof gezien vanuit de fysica.
De zon die de aarde beschijnt is maar een relatieve,
flauwe afspiegeling van de zon in de transcendente werelden, waar hij te zien is als de diamantwitte fel lichtende zon zonder stralen. Deze zon in de werelden van
de Werkelijkheid is een samenballing, een concentratie
van heldere straling van zijn. De concentratie van deze
heldere straling, die zich meer en meer verdicht in de
gevormde zon, veroorzaakt uiteindelijk de hitte die leidt
tot kernfusie en de thermonucleaire reacties, die het
vreugde- en liefdeslicht zijn.
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De illusie van de vreugde
De mensheid leeft in een illusie en er zijn vele deel
illusies. De illusie van de vreugde van de mens is heel
wijdverbreid en ook heel geliefd. Daarbij wordt het lijden hoog in het vaandel gehouden. De verheerlijking
van het lijden is een geliefde bezigheid bij mensen. Dat
is aan vele dingen te zien. In de spreekkamer van de dokter is het een druk besproken onderwerp. Daar gaat het
er immers om, om te laten zien wie er het meest ziek is
en het meeste lijdt daaronder. Dat geeft een mens een
intens genot waar hij op kickt. Iemand die lijdt wekt
medelijden op bij iedereen. Hij wordt ook geprezen om
zijn dapperheid. Hij is een geweldig iemand door dat
lijden. Vandaar dat er ook zoveel mensen ziek zijn in de
wereld. Dat lijden wordt ook constant benadrukt en onderhouden door de dokters, de ziekenhuizen, de chirurgen, want zij verdienen hun brood ermee. In de religies
is het lijden ook een deugd. Hoe meer men lijdt, hoe
deugdzamer men is. Mensen worden er door gelouterd,
men kan er zelfs heilig mee worden. Zeker als gelovig
mens moet men lijden voor God of voor een ander. Het
lijden staat nummer een op de lijst van deugden. Hoe
meer men lijdt, hoe beter men is. Er worden ook prijzen
voor uitgereikt. Heiligverklaring is de hoogste prijs die
men kan ontvangen door te lijden.
De Mantel der Deugd speelt hierbij een belangrijke rol.
Want er zijn vele deugden, te veel om op te noemen,
maar het lijden spant de kroon. Dan is de Mantel der
Deugd een stralende jas geworden van lijden. Diegene
die deze Mantel aan heeft is gevrijwaard van alle kritiek.
Het is streng verboden iemand met de Mantel der Deugd
5
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van lijden ook maar iets te zeggen daarover. Dat is heiligschennis, de mond wordt meteen gesnoerd. Lijdende
mensen worden ook kwaad als er iets van hen wordt gezegd. Dat mag niet. Dat is een inbreuk op hun lijden.
De roesstof die in het lichaam wordt vrijgemaakt in deze
illusie van de vreugde is een XTC-achtige roesstof, waardoor er veel genot komt in de lichaamsmaterie zodat het
is alsof er een voortdurend orgasme is.
De lijdende mens vindt met zijn mentaal dat zijn lichaam zondig is en zorgt voor ellende. Het moet worden
verworpen en gekastijd, het moet onder ascese leven, alles wat er is moet worden onderdrukt en weggemoffeld.
Niets van alles wat er in het lichaam is, in de materie,
mag er zijn. Geen begeerten, geen zwakheden, geen
wellust, geen macht en vooral geen seks, dit alles is heel
slecht, het mag niet bestaan. Een mens moet goed zijn
en dat moet met geweld worden bewerkstelligd. Daar is
de loutering voor, de zuiverende werking die het lichaam
goed moet maken. En dat kan het beste door lijden, net
zoals bij Jezus Christus het geval was.
Toch heeft dat lijden en de loutering nog niet zulke grote
resultaten opgeleverd. Beter gezegd helemaal niets. Want
er moet nog steeds geleden worden en gelouterd. Er is
geen enkele verandering in zicht.
Daar zou alleen iets in kunnen veranderen als mensen
zouden zien dat lijden een waanidee is. Dat waanidee
komt van de seksmaniak die in ieder mens leeft in zijn
onbewuste materie. Eigenlijk is iedere lijdende mens
een sadomasochist. Hij pijnigt zichzelf en anderen met
zijn lijden, omdat het een deugd wordt gevonden. Het
is echter helemaal geen deugd, het lijden is de verborgen vreugde in het elektron, dat zich voordoet als lijden.
Lijden is een waanidee, het bestaat helemaal niet. Er is
alleen vreugde, weliswaar ondergedompeld in de zwarte
koolstof kolenberg, maar toch vreugde. De lichtende
vreugde in het elektron is de verborgen geestvreugde,
die zich weer wil gaan manifesteren als de lila lichtende
vreugde op aarde, oplichtend en vonkend in iedere cel.
Als een mens zou gaan ontdekken dat het lichaam helemaal niet zondig is en hijzelf ook niet, dat hij alleen
leeft met een waanidee, dan zou er een mogelijkheid zijn
om verder te komen met zichzelf en met zijn lichaamsmaterie. Dan zou de lijdende materie omgezet kunnen
worden in vreugdematerie.
6

Een mens kan dan de vreugde worden en uiteindelijk
ook zijn.
De illusie van de liefde
Liefde is een materiële stof die één bewustzijn
vormt met de vreugde. In de relatieve wereld zijn vreugde en liefde uit elkaar gevallen, ze zijn bewustzijnden die
apart van elkaar opereren.
Zoals de vreugde zijn tegendeel is geworden, zo is de
liefde dat ook. In de wereld opereert zij meestal als haat,
als eigenliefde. Een mens haat zichzelf en omdat hij dat
doet, haat hij ook elk ander. Hoe mooi het ook mag lijken, er is geen liefde in de lichaamsmaterie van de mens
te vinden. Deze is opgesloten in het elektron en moet
nog bevrijd worden als een liefdeslicht.
Hoe ziet de liefdesillusie van de mensheid er uit?
Meestal ziet de mens seks voor liefde aan en dat is een
waanidee. Seks is een voortplantingsprincipe en heeft
niets met liefde te maken, maar met begeerten en genot.
Seks is heel bindend en door te seksen kan men anderen
aan zich binden. Seks is bestemd voor het instandhouden van het ras, meer niet. Dat mensen daar liefde aan
koppelen is een nogal irrationeel idee.
Mensen denken daarbij dat ze één worden als ze een
nummertje maken. Dat is ook niet zo, want ze blijven
gewoon twee personen die ieder apart het seksgenot beleven. Ze worden niet één door de seks, want seks is niet
voor de eenwording, seks is voor de voortplanting. Dit
wordt allemaal ook nog versterkt door de roes waarin een
mens in de illusie verkeert: de roes van de mescaline die
daarbij in het lichaam wordt vrijgemaakt.
De aantrekkingskracht voor elkaar wordt ingegeven door
de seksimpuls, die niemand bemerkt in zijn lichaam.
Wel merkt men de uiterlijke tekenen ervan, namelijk dat
er zin wordt opgewekt in seks. Dat is geen liefde, dat is
voortplantingsdrift. Daar is de seksimpuls ook voor, om
te zorgen dat er wordt voortgeplant.
De vereniging van een man en een vrouw in het nummertje in de relatieve wereld is een groot zelfbedrog.
Want mensen doen alsof dat te maken heeft met liefde,
terwijl dat niet zo is. Het zijn alleen de vitaalfysieke vader
en moeder in het lichaam die niets anders willen dan
nummertjes maken, gestimuleerd door het seksbewustzijn in het lichaam. Man en vrouw, die in hun eigen ogen
de droomman en de droomvrouw zijn, zijn ook hatend
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naar elkaar toe in de seks, zij willen elkaar hebben voor
het genot, en voor niets anders. Dat gaat vaak gepaard
met het nodige geweld, zoals dat in de wereld volop naar
voren komt zoals in reclame bijvoorbeeld. Man en vrouw
hebben meestal een hatende relatie die ook geldt voor
homo’s en lesbiennes.
Wat is de liefde dan wel? Liefde is haat geworden in het
lichaam van de mensen. Net zoals de vreugde is ze een
substantie die nog niet tot ontwikkeling is gebracht,
liefde is de materie die ingekapseld is in de donkere en
duistere elektronen en daaruit bevrijd moet worden. Pas
wanneer het liefdeslicht uit de atomen van de mens tevoorschijn treedt, kan er sprake zijn van liefde. Eerder
niet.
De vreugde op aarde
De vreugde is de motor waar alles om draait in de
wereld. Hij wakkert alles aan met zijn vonkende vreugdevuur. Die vreugde spat en vonkt in zijn-bewustzijn.
Dat is de aanzet om nieuwe vormen te gaan creëren.
Het zelf kijkt toe en geeft door zijn tegenwoordigheid de
impuls, het bewustzijn en de bewustzijnskracht worden
aangestoken door het vonkenvuur van enthousiasme van
de vreugde en stoken het vuur op met hun passie en concentratie, zodat er een vorm kan worden gecreëerd in de
Absolute Werelden. Deze vorm wordt in een proces van
involutie door de kracht ingepakt in materie en komt
terecht in het iriserende vuur onder het onbewuste van
de aarde. De materie kan dan getransformeerd worden
tot een vorm die bewustzijn en bewustzijnskracht hebben waargenomen bij het zijn. Zo gebeurt het in een
evolutieproces van de materie. Zo ontstaan alle aardse
vormen, ook de aarde zelf.
De Yegue
Als een mens zijn illusie achter zich heeft gelaten
en in een bewuste ontwikkeling van materie verder gaat
in het evolutieproces, wordt hij eerst een waarheidswezen, een mens die met zichzelf, zijn psyche leeft en ook
een lichaamsmaterie heeft die bij deze staat van zijn past.
Hij is dan een compleet mens geworden, een wezen dat
verder kan gaan in de evolutie naar de laatste stap, het
vreugdewezen.
Als deze laatste zijnstoestand is gerealiseerd in een menselijk wezen is hij een lila geworden, een wezen met een
volledig getransformeerd oppervlaktelichaam dat ook
de vreugde in zijn lichaamscellen kan ervaren. Deze
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zijnstoestand wordt ook wel instase genoemd. Het is de
materiële vreugde die te voelen is in iedere cel van het
lichaam. Als dit gerealiseerd is wordt het zelf van het lichaam ook wel ‘de Yegue’ genoemd. De Yegue is een zelf,
een persoon, die de lila minnaar is die de vreugde brengt
in alle menselijke materie die is getransformeerd. Hij is
gekleed in een kostuum met de kleuren wit, goud en
rood. In principe is het ook mogelijk dat het vreugdelicht zichtbaar wordt in zo’n lichaam aan de oppervlakte.
Om dit alles te kunnen bereiken is een ontwikkeling van
de materie door het lila nodig die gelijk opgaat met de
ontplooiing van de psyche. Zonder dat is het onmogelijk om zo’n wezen te worden, omdat mensen geen zicht
hebben op hoe de materie van het lichaam getransformeerd kan worden. Dat kan alleen gebeuren door lila
licht, er is geen andere mogelijkheid.
Overbruggen van de kloof
In feite zijn dit interessante bevindingen waarmee
de fysica zijn voordeel zou kunnen doen. Vele vragen
waar geen oplossingen voor lijken te zijn zouden met de
inzichten die in de lilaca zijn verworven verder kunnen
worden gebracht.
De brug naar de fysica zal waarschijnlijk niet zo eenvoudig zijn om te bouwen. De fysici zullen er nooit aan
beginnen. Dus zal er iets anders moeten gebeuren waardoor er een uitwisseling van bevindingen kan komen.
In contact komen met fysici en hen vragen te bekijken
wat mogelijk is in deze, is een vraag die niet eigen is aan
deze wetenschappers. Zij zitten opgesloten in hun eigen
denken.
Het is dan ook heel erg moeilijk hen te benaderen omdat
het een vraag is die boven hun bereik ligt. Ooit zal er wel
eens een dag komen dat het misschien wel mogelijk is
om samen rond de tafel te gaan zitten. Het lijkt er op dat
het nog steeds een optie is die té prematuur is.
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Dolichomitus imperator
Reuzenhoutsluipwesp

Dier
van het
seizoen

Een ingenieus lichamelijk bewustzijn

O

p de Pauwekroon vertoeft een vliesvleugelig insect, de Dolichomitus imperator of
de reuzenhoutsluipwesp. Deze laat zich vooral
zien op oude verrotte boomstronken en op wallen van oud hout. De Dolichomitus imperator
lijkt voor de meeste mensen op het eerste gezicht niet op een wesp. Wie hem ziet, ziet vooral
een opvallend groot insect. Hij staat hoog op
zijn zes oranjerode poten. Zijn lange, zwarte lijf
glanst in het licht. Behoedzaam loopt hij over
het dode hout. Net als veel andere insecten
heeft hij er geen moeite mee om zich voort te
bewegen over een verticaal vlak.
Hoe werkt het specialistische lichaamsbewustzijn van de sluipwesp?
De mannetjes tasten met hun antennes het
hout af om de er uit komende vrouwtjes te detecteren, die dan meteen bevrucht worden. Dat
is dan alvast gebeurd, de soort sterft niet uit.
Ook typerend voor sluipwespen is dat zij zelf
het geslacht van hun nakomelingen kunnen
bepalen. Als eitjes niet bevrucht zijn komen er
mannetjes uit, als ze wel bevrucht zijn komen er
vrouwtjes uit.
De vrouwelijke exemplaren hebben antennes
waarin de reukzin heel goed is ontwikkeld.
Daarmee kunnen zij larven van de boktor ruiken in het dode hout. Heeft een vrouwtjeshoutsluipwesp zo’n larve getraceerd, dan voert
zij een actie uit die typerend is voor sluipwespen: zij gaat haar eieren in de larve leggen. Haar
nakomelingen hebben dan zeker te eten.
Met een uiterste precisie plaatst zij een legboor die groter is dan haar lijf - boven de plaats waar
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een larve van de boktor zich bevindt. Dit is
een heel delicaat karweitje, de coördinatie tussen de voelsprieten en de legboor is daarbij zeer
subtiel. Zij moet precies bij de larve uitkomen
bij het boren. Wat zij kan met reuk en legboor
zou voor mensen een omvangrijk karwei zijn,
waar de tekentafel en de rekenmachine op zijn
minst bij ingeschakeld zouden moeten worden.
De reuzenhoutsluipwesp doet dit alles met haar
overlevingsinstinct. De positie die het lichaam
van de houtsluipwesp dan inneemt, lijkt op een
kraan die mensen gebruiken als ze een paal in
de grond heien. De legboor boort op een plaats
precies tussen de zes poten een gat door centimeters dik hout. De tweedelige legboorschede
steekt schuin naar achteren. Hoe zij dit voor
elkaar krijgt, zonder zichzelf te beschadigen, is
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een geheim dat de biologen nog niet hebben
ontsluierd. Het vermoeden is, dat de legboor
verstevigd is met een metalen toplaag. Zo werkt
het bewustzijn dingen uit, die door mensen nog
niet begrepen worden.
Wanneer het gat is geboord en de larve is bereikt, dan verdooft zij de boktorlarve eerst om
daarna een ei te leggen in deze larve.
Onzichtbaar voltrekt zich daarna in het hout
een groot drama dat zijns gelijke niet heeft.
En tegelijkertijd is er een heuglijke gebeurtenis. Terwijl de boktorlarve zijn houtmaaltijd
tot zich neemt, wordt hij gelijktijdig opgegeten
door de sluipwesplarve. Zo wordt de wieg van
de boktorlarf zijn doodkist, maar het blijft tevens de poppenwieg van de houtsluipwesplarve.
Zo gaat de één ten onder en de ander ontpopt
zich tot sluipwesp en boort zich een weg naar
de oppervlakte. Hoe hij dat voor elkaar speelt,
is wederom een raadsel. Waarschijnlijk is het lichaam op de juiste punten versterkt met metaal.
De vrouwtjes worden meteen hartelijk verwelkomd door de mannetjes. De jonge mannetjes
gaan meteen op zoek naar de vrouwtjes.

Deze reuzensluipwesp is een parasitoïde, dat wil
zeggen dat hij zijn gastheer altijd doodt. Een parasiet doet dat niet.
De reuzenhoutsluipwesp is een nuttig dier, omdat anders de natuur niet meer groen zou zijn,
maar totaal opgegeten door rupsen en andere
larven van velerlei aard. Door de sluipwespen
in het algemeen blijft de natuur in evenwicht.
En zo beweegt de Dolichomitus imperator
zich op een heel eigen wijze door het leven.
Dit insect heeft een vitaal bewustzijn dat zich
kenmerkt door zijn subtiliteit en precisie. Het
doden is voor hem het leven, zijn lichamelijke
instrumenten zijn van het fijnste materiaal gemaakt.
Zo houdt hij juist door zijn ingebouwd eigenbelang de natuur in stand.

►
Dolichomitus imperator. Het dier rechts
op de foto legt een ei. Dat doet ze door
haar dunne legboor in het gat te steken
dat ze zo-even heeft gemaakt. Deze
dunne legboor - aan de onderzijde van
haar gekrulde lichaam - is op de foto
nauwelijks zichtbaar. Haar grote legboor steekt ze naar achteren, zodat die
niet in de weg zit.
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Kroonprins

Frederik van Denemarken
Tekst: royalty-redactie

Prins Frederik heeft heel lang in de schaduw van zijn jongere
broer Joachim gestaan. Kwam deze steeds in het nieuws, vooral
ook door zijn huwelijk met Alexandra Manley in 1995, Frederik bleef altijd op de achtergrond. Hij was de kroonprins, maar dat voelde hij niet zo. Wel voelde hij
altijd de jaloezie van zijn vader, die hem benijdde
om zijn voorrangspositie. Hij moest daardoor laveren tussen een gevierde broer en een vader die hem
benijdde. Echt geen positie om naar te verlangen of
om blij mee te zijn.

De prins
die geen prins wilde zijn
Frederik André Henrik Christian
werd in Kopenhagen geboren in mei
1968 als oudste zoon van koningin
Margaretha II van Denemarken en
haar Franse echtgenoot, prins-gemaal Henrik, graaf van Monpezat.
Een apart koninklijk stel, dat wel.
10

Zouden de kinderen daar ook
iets van meekrijgen? Het Huis
waartoe zij behoren is het
Huis
Sleeswijk-HolsteinSonderburg-Glücksburg.
Frederiks prille jeugd speelde zich af in het koninklijk paleis van Amalienborg,
vooral in de aanwezigheid van
nanny’s en gouvernantes. Het
was thuis dat hij leerde lezen,
rekenen en schrijven tot hij naar
Krebs’ Skole, een privéschool, ging.
Hij herinnert zich die periode nog
heel goed. ‘Het was een tijd dat ik
me zeer, zeer vrij voelde en op gelijke voet met mijn klasgenoten en
vriendjes. Het was vooral een tijd
van spel, vrolijke momenten en onschuld. Soms moest ik dan een ‘officieel persoon’ worden en stond ik alleen. Dat gebeurde niet zo heel vaak,

maar het herinnerde me iedere keer
dat ik niet ‘een van hen’ was, alhoewel ik me net als de andere kinderen
voelde.’
De kroonprins doorliep de middelbare school in Kopenhagen in het
Øregaard Gymnasium en rondde
die studies af in 1986.
„In mijn tienerjaren was het soms
wel heftig, en vroeger ook al soms,
er was dus een hoop te overdenken
en op te werken,” zegt hij daarover.
De meeste kinderen hebben er geen
idee van dat het er in andere gezinnen soms heel anders aan toegaat,
maar dat verschil was voor Frederik
al heel vroeg goed merkbaar. Hij
vond dat niet prettig, het voelde
voor hem aan als heel tweeslachtig.
Soms voelde hij zich hetzelfde als
iedereen, maar vaak was hij alleen,
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afgezonderd. Het gaf hem in zijn
jeugd een verlaten gevoel, hij was
anders dan anderen.
Op zijn vijftiende ging hij ook nog
een jaartje naar school in de Ecoles
des Roches in Normandië, waar
hij de landstaal van zijn vader ook
theoretisch goed onder de knie kon
krijgen.
Later studeerde hij politieke wetenschappen aan de universiteit van
Aarhus en ook in Harvard in de
Verenigde Staten. Dat was in 1992.
Er was een klein probleem bij de inschrijving: de prins had geen achternaam en zonder achternaam kwam
men niet op de rol. Er is toen een
achternaam gefabriekt en Frederik
kon de studies aanvatten als Frederik
Henriksen, wat zoon van Henrik betekent.
Militaire opleiding
De studies liepen parallel met
Frederiks militaire opleiding. Hij
diende in de landmacht en luchtmacht en rondde in 1995 zijn scholing af bij de Deense Koninklijke
Marine. Samen met nogal wat
andere kandidaten had hij zijn
toegangsexamen gedaan bij ‘Het
Kikvorsmannenkorps’ of in het
Deens het ‘Fromandskorpset’, een
elite commandocorps bij de marine.
Het basisprogramma duurt negen
maanden en ieder jaar zijn er 500
à 600 aanvragen. Slechts een dozijn gegadigden maken de negen
maanden in het elitekorps ook af.
Kroonprins Frederik slaagde daar
wel in. Zijn ‘nom de guerre’ was
Pingo, naar de populaire pinguin in
de kindercartoon Pol, Pel en Pingo.
De opleiding behelst technieken als
gevechtszwemmen, scuba duiken
met een onderwaterapparaat, red-
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dingszwemmen en een overlevingstraining. Dit was in feite om te bewijzen dat hij ook iemand was, ook
al was hij zich dat niet bewust. Hij
leefde altijd in tussen zijn vader en
broer, die veel meer op de voorgrond
traden. Zijn vader kon al niet zonder
glamour, zijn jongere broer was altijd
in het nieuws, later ook al door zijn
aanstaande huwelijk met Alexandra
Manley. Uit wat hij hierover zegt is
dat duidelijk te merken:

heel erg zijn hier vandaag te zitten
en toe te geven dat ik er niet eens
aan ben begonnen. En natuurlijk als
gevolg van die deelname, zijn mijn
persoonlijke grenzen enorm verlegd.
Achteraf bekeken stelde het me in
staat mijn eigen grenzen heel goed
te kennen. En dit brengt een heel
ander besef mee van wie ik eigenlijk
ben. Je wint aan zelfkennis, maar
ook in het begrijpen van anderen.”
Hij voegt er nog aan toe: „Fysiek was

„Toen ik hier aan begon wist ik dat
mijn kansen om de opleiding af te
maken klein waren, maar ik wist
ook heel zeker dat ik er nooit spijt
van zou hebben het te hebben geprobeerd. Ik zou er op zijn minst
het beste van maken, ook al zat de
kans er dik in dat ik er voortijdig
mee zou ophouden. Ik moest het op
zijn minst proberen, anders zou het

ik zo ver heen dat ik geen gram vet
meer op mijn lichaam had. Mijn reserves waren totaal opgebruikt en het
was verwonderlijk en pijnlijk te zien
dat ik mijn spierweefsel begon op
te branden. Maar ik hield vol, soms
alleen maar door de gedachte dat ik
zou proberen door de volgende paar
uur te geraken. En daarna weer de
volgende, en zo telkens verder. Toen
11
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ik met de training klaar was, iets wat
ik voor compleet onmogelijk had
gehouden, keek ik op die periode
in grote verwondering terug. Was ik
dat echt die dat had klaargespeeld?”
Frederik geloofde dus niet in zichzelf, hij was een jongen die geen
bestaansgrond voelde in zijn leven.
Hij voelde zich niets en door deze
opleiding tot commando, die zeer
zwaar is, voelt hij dat hij wél iets is.
Zijn grenzen zijn verlegd, hij hoeft
nu niet meer op te boksen tegen de
andere twee. Met zijn ego kan hij nu
bestaan, zijn imago is vastgesteld.
Hij wordt geprezen en gevierd. Het
kikvorsmannencommando is er ook
trots op dat hij in haar gelederen is
geweest.
Omdat bij een mens, ook een prins,
altijd alles in een onevenwichtigheid
is, is dat bij Frederik ook op te merken in zijn uitlatingen over deze dingen. Hij klinkt dan als een jongen
die wat over het paard is getild en al
snoevend moet vertellen dat hij wel
zeker iets is, dat men rekening met
hem moet houden.
Die harde militaire opleiding is hem
later in vele verschillende situaties
goed van pas gekomen, volgens zijn
zeggen. „Tegenwoordig ken ik mijn
eigen reacties als het binnenste van
mijn broekzak. Ik voel dat ik mezelf
nu mentaal ken. Er is een innerlijke
stem die me vertelt ‘je kunt dit aan!’
Het is altijd de positieve reactie die
de bovenhand krijgt bij mij.”
Frederik praat hier wel op zijn eigen
egomanier over de dingen. Met het
mentaal bedoelt hij helemaal niet
zijn verstand, maar dat wat men in
de sportwereld mentaliteit noemt,
een wijze van denken en voelen die
de sportman maakt. De innerlijke
stem waarover hij spreekt kan niet
anders dan een gedachte zijn die hem
12

ingeprent is in zijn opleiding. Want
daarin moet je steeds je lichaam
moed inspreken, waardoor het weer
verder kan. Hij moét wel positief
blijven, anders wordt hij overmeesterd door de twee waarmee hij zich
altijd vergelijkt: zijn jongere broer
en zijn vader. Frederik kent geen innerlijke stem, dat zou er totaal anders uitzien dan wat deze jongeman
vertelt op zijn eigen pochende wijze
omdat hij zich minderwaardig voelt.
Hij voelt zich niet bestaand, en heeft
veel uiterlijke loftuitingen nodig om
het leven te kunnen leven.
Sportman
De prins is een goed zeiler en
doet met zijn jacht, de Nanoq, mee
aan internationale zeilwedstrijden.
Hij is een niet onverdienstelijk marathonloper en speelt beter tennis
dan de gemiddeld goede speler. Voor
al deze sporten geldt dat hij goed tegen zijn verlies kan, maar beter is in
winnen. Net zoals zijn echtgenote
Mary is hij ook nog dol op paardrijden en slaat een tocht met hondensleden in Groenland niet af. Dit was
een tocht die hij in 2000 maakte en
vier maanden duurde. De afstand

ging over 2795 kilometer. Hij ging
in 1986 al mee met een expeditie
naar Mongolië om te laten zien wie
hij was. Hij moet alles doen om iemand te zijn en sport is daar een heel
goed middel voor. Het is trouwens
eigen aan koninklijke gezinnen om
iets in sport te doen. Dan lijkt het
alsof ze gewoon, net zoals iedereen,
zich moeten inspannen om resultaat
te bereiken. Toch is het anders, want
zij kunnen zich de beste leermeesters
veroorloven en zij kunnen de beste
spullen kopen terwijl een ander daar
nog wel eens op moet beknibbelen.
Verder kunnen zij veel meer tijd besteden aan sport dan vele anderen
die voortdurend de kost moeten verdienen.
Met deze achtergrond is het niet
te verwonderen dat Frederik sedert
2009 deel uitmaakt van het IOC, het
Internationaal Olympisch Comité.
Dat bestaat tegenwoordig uit 113
leden en hij is er in het goede gezelschap van andere koninklijke en
minder koninklijke kompanen. Ook
daar kan hij bewijzen wie hij is. Zijn
titel van kroonprins zal hem daarbij zeker van pas gekomen zijn, dat
geeft het Internationaal Olympisch
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Comité weer glans. Zo probeert iedereen vrijelijk te profiteren van elkaar, het comité van de prins en de
prins van het comité. Dat zijn goede
deals die mensen onderling sluiten
om iets te kunnen zijn.
Huwelijk
Tijdens de Olympische spelen
van Sydney, in 2000, leerde Frederik
de Australische Mary Elizabeth
Donaldson kennen. Haar kamergenote werd aan hem voorgesteld door
prins Félipe van Spanje in de Slip
Inn in Sydney. Het is een plek met
bar en restaurant die na het werk
een populair trefpunt is. Deze keer
waren de Deense meisjes van het
nationale handbalteam er hun overwinning aan het vieren. Fred, zoals
hij zich had voorgesteld, en Mary
konden het meteen heel goed met
elkaar vinden en het leuke was dat
zij aanvankelijk niet wist dat hij een
prins was. Ze bleven elkaar een jaar
lang in het geheim ontmoeten, hingen uren aan de telefoon en verkeerden via de elektronische post dat het
een lieve lust was. Ze ontdekten dat
ze heel veel gezamenlijke interesses
hadden, zoals sport en het buitenle-
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ven. Mary klapte niet uit de school
en werkte zich nooit opzettelijk in
het nieuws, wat de vorige vriendinnen van Frederik steevast deden en
wat zijn positie als kroonprins bemoeilijkte.
Zoetjesaan ontdekten ze dat er nog
veel meer gemeenschappelijk was
dan aanvankelijk gedacht. Mary
vertelt daarover dat Frederik alles
wat zij belangrijk vindt, belichaamt.
Het gaat dan om wat men ‘waarden’
noemt, zoals eerlijkheid, empathie,
verdraagzaamheid, openheid en toewijding. Op 14 mei 2004 trouwen
zij.
Ze zijn ondertussen acht jaar getrouwd en Mary raakt niet uitgepraat over haar Frederik. „Hij is zo
poëtisch.” vertelt ze in een souvenir
editie van de Australische Women’s
Weekly van april 2009.
Dat mocht ook heel duidelijk blijken op het YouTube-filmpje van
hun huwelijk. Wie tot dan toe vond
dat Frederik zich niet vlot uitdrukte
in het publiek, kan aan deze speech
een puntje zuigen. Geen wonder dat
Mary hem enig vindt. Hij vergelijkt
haar met de zon die overdag de aarde

verwarmt en daarmee alle twijfel en
duisternis verdrijft en de maan die
’s nachts met een aandachtige en
delicate glans de symbolen van het
kwade te niet doet. Het is bijna te
mooi om waar te zijn. Hij eindigt de
speech met de hoopvolle woorden:
„Als we licht nodig hebben in onze
zoektocht naar antwoorden, volstaat
het onze blik naar de hemel te wenden. Daar ligt de eeuwigheid.”
Frederik wordt helemaal lyrisch als
hij aan Mary denkt. Door haar is hij
iemand geworden, door haar kan hij
eindelijk iemand zijn. Bij haar vindt
hij een schuilplaats waar hij veilig is.
Hij verheugt zich al op het gezin dat
hij zal gaan vormen met haar.
Kinderen en gezin
Ze hebben ondertussen in
2011 vier kinderen: Christian en
Isabella, en de tweeling Vincent en
Josephine.
Ze zijn beiden erg geliefd in
Denemarken en een op drie Denen
vindt dat ze zo kunnen gaan regeren.
Negen jaar geleden was dit nog wel
anders. Men vond het koningshuis
overbodig. Toen dacht één op de
vijf Denen dat het beter was als de
koningin zou aftreden. Margaretha
is echter uit echt koninginnenhout
gesneden en zal waarschijnlijk nog
wel een tijdje op de troon blijven.
Per slot is het koningschap voor
het leven. Tezelfdertijd geeft dit
Frederik en Mary de kans om zich
terdege op het koningschap voor te
bereiden en een flink stuk van de
tijd bij hun kinderen te zijn. Ze wonen de grootste helft van het jaar in
het Kanselarijhuis, een deel van slot
Fredensborg, sedert een paar eeuwen
het buitenverblijf van de Deense koninklijke familie. Fredensborg ligt
in een prachtige omgeving aan het
13
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Fredensborg - kasteeltuin

meer van Esrum, op een half uur
rijden van Kopenhagen. Die plek
geeft hen de kans de kinderen uit de
media-aandacht te houden.
Over de jaren is Frederik het feit dat
hij deel uitmaakt van een familie erg
gaan appreciëren. „Er zijn tegenwoordig zoveel gebroken gezinnen
met koppels die uit elkaar gaan. Ik
voel me bevoorrecht deel uit te maken van een familie die bij elkaar is
gebleven. Het geeft me een gevoel
van veiligheid en beschutting te weten dat ik een familie heb waarbij ik
altijd thuis kan komen.”
Hier maakt Frederik allusie op het
huwelijk van zijn broer Joachim met
Alexandra Manley dat in 2005 op de
klippen liep, terwijl het toch als een
sprookjeshuwelijk was begonnen.
Werk
Met een diploma in politieke
wetenschappen in zijn zak heeft
Frederik gewerkt in de VN in New
York en ook als secretaris van de
Deense Ambassade in Parijs.
14

Hij is in zijn nopjes over die studies
omdat het hem in staat stelt mee te
praten met staatshoofden over de
hele wereld en dat is geregeld het geval als hij op officieel bezoek is.
Prins Frederik heeft een hele waslijst
organisaties achter zijn naam, waar
hij ofwel de sponsor van is of de beschermheer.
Hij is ook altijd geïnteresseerd in
nieuwe dingen. Er is niets wat zijn
belangstelling niet wegdraagt of het
nu om een bezoek aan een klasje
schoolkinderen gaat of een drink in
een ingenieursbedrijf. Telkens leert
hij bij en komt ‘s avonds als een rijker mens naar huis. Frederik is ondertussen niet bang meer voor de
taak die hem te wachten staat.
„De respons die ik krijg van mensen,
kan men met al het goud van de wereld niet betalen,” zegt hij daar zelf
over. „Denen zijn een vredelievend
volk en staan positief in het leven.
Daardoor is het makkelijk voor me
om met ze in contact te komen en

een babbel te slaan. Ik probeer te
luisteren en te motiveren, en doe er
alles aan om mijn eigen boodschappen duidelijk over te brengen. Ik wil
graag een leider worden die inspireert.”
De laatste jaren heeft Frederik zijn
eigen stijl gevonden als laatste in
een lange rij Deense monarchen.
Dat is hem ook aan te zien. Op de
vele foto’s die op het internet van
hem te vinden zijn, staat hij er heel
ontspannen bij. En zeker op die foto
waar hij in zijn adamskostuum van
een toren een frisse duik neemt in
het meer. Met zijn 43 jaar ziet hij er
nog altijd even sportief en jongensachtig uit. De ideale schoonzoon,
moet menig Deens moeder gedacht
hebben.
Het is zijn Mary die hem dit imago
geeft, met haar genegenheid en de
veiligheid van het gezin. Daarmee
wordt Frederik bevestigd in zijn
bestaan. Zijn lichaam is nog altijd
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Huwelijk van Frederik en Mary, links Henrik de Monpezat, rechts koningin Margaretha

angstig en gespannen, maar het is
hem niet aan te zien. Het geluk ligt
voor hem in zijn gezin, dat hem die
steun geeft die hij nodig heeft om
zelfverzekerd en vol vertrouwen zijn
toekomst als koning Frederik X tegemoet te zien.
Hoewel het er nog niet naar uitziet,
want zijn moeder is nog steeds in
topvorm, ondanks de vele sigaretten
die zij rookt. En ondanks het feit,
dat er steeds crises bezworen moeten
worden tussen Henrik de Monpezat
en zijn oudste zoon. Gelukkig weet
Margaretha hem dan te troosten met
een hoge orde en dan is het weer een
poosje rustig. „Die dingen gebeuren
bij gewone mensen, maar ook in koninklijke gezinnen,” pleegt zij te zeggen. En daarmee moet iedereen het
dan doen. Zij weet allen snel tevreden te stellen, zodat niemand meer
zeurt. Dat is een heel leuke eigenschap van koningin Margaretha, zij
weet precies de juiste snaar te treffen
als het om verzoenen gaat.
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Frederik, een lieve man
‘Velen zeggen dat ik op mijn
grootvader van moeders kant, koning Frederik IX, lijk. Ik heb hem
jammer genoeg niet zelf gekend,
maar ben zeer blij gunstig met hem
te worden vergeleken. Hij was namelijk bekend als een vriendelijk
man, vol aandacht, en heel erg met
de voeten op de grond. Een zeer geliefde man van het volk.’
Frederik komt hier naar voren als
een lieve man, die iedereen te vriend
wil houden. Hij oogt als een heel
jonge jongen hoewel hij al 43 jaar
is. Dat heeft een ontwapenend effect
op ieder die hij ontmoet. Hij treedt
iedereen met een glimlach tegemoet,
en Mary, zijn vrouw zorgt voor een
nog leuker imago van hem.
Frederik leeft zijn leven als iemand
die niet bestaat, levend in een bestaansillusie. Als hij echter getrouwd
is komt er weer iets anders naar voren, dan is de bewustzijnsillusie waar
de tirannie de hoofdmoot vormt,

erg duidelijk te zien bij hem en zijn
gezin. Hij is dan niet meer zo bang
voor zijn bestaan, dat gevestigd is en
geworteld in het gezinsleven. Dan
komt naar voren dat hij met liefheid allen tiranniseert, zodat men
wel moet doen wat hij wil. Het is
interessant om te zien hoe de illusies
bij de mensen wisselen naarmate de
omstandigheden aan de oppervlakte
anders worden. Eerst moest hij zich
bewijzen, op deze leeftijd is dat niet
meer zo nodig, dan is het handiger
om te zorgen dat iedereen gaat doen
wat hij wil.
Liefheid is daar een probaat middel
bij, gecombineerd met de psychische
tederheid die ook zijn broer Joachim
zozeer ten toon spreidde tijdens zijn
huwelijk met Alexandra Manley.
Ondertussen is hij in Denemarken
een prins, die een potje kan breken
bij het volk. En dat zal hem geen
windeieren leggen, maar hem een
stevige positie bezorgen als toekomstige vorst van dit kleine land.
15
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Scadoxus multiflorus
ssp katharinae
Haemanthus multiflorus

D

e Haemanthus multiflorus heeft een roemruchte geschiedenis wat betreft zijn naam. Er is
nauwelijks uit te komen hoe deze plant nu heet. Het meest bekend is hij nu onder de naam
Scadoxus multiflorus ssp katharinea, een hele mond vol. ‘Doxus’ betekent ‘lichtend’ en ‘sca’ betekent ‘duister’. Zoiets dus als ‘licht en duister tegelijkertijd’, of wat ook mogelijk is, ‘licht in de
duisternis’. ‘Multiflorus’ betekent ‘veel bloemen’ en met ‘katharinae’ wordt hij genoemd naar een
kunstenares/botaniste, Katharine Saunders. Het is een plant die voorkomt in tropisch Afrika en
hij is giftig.
Eigenlijk doet het er niet eens toe hoe hij heet, het gaat er om hoe hij leeft en zich voordoet. Dan
wordt wel duidelijk dat dit een plant is die zich zeer spectaculair is als hij in bloei staat.
Hij lijkt dan heel erg op een ui: hij is een grote bol vol bloemen, van een helderrode kleur met
gele helmknoppen op de meeldraden. Hij krijgt daardoor een heel vrolijk aanzien. De bloem heeft
vaak een diameter van wel 25 centimeter en de steel waarop hij staat kan meer dan een meter hoog
worden. Na de bloei komen de groene bessen die later verkleuren naar een sprankelend goudachtig
oranje rood.
Hij is het hele jaar de moeite waard om bij in de buurt te zijn.

16
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Wie deze plant in stilte aanschouwt is vol verwondering over de verfijnde structuur, de delicate kleurstelling die zo uitbundig en opvallend is maar toch ingetogen. Hij straalt als de sterren aan het firmament, die
vol beloften zijn. Want eens zullen de sterren een zon
zijn, stralend van licht en schoonheid.
Een zon van vuur, een zon vol licht en waarheid, een
zon die de wereld in verandering kan brengen.
Als de bloemenblaadjes afvallen, beginnen de zaadknoppen te groeien, langzaam maar zeker. Eerst zijn
ze groen, dan gaan ze heel voorzichtig kleuren.
En dan is er weer het feestelijke goudachtig oranjerood van de bloemen, die nu zijn veranderd in prachtige ronde bessen die de plant sieren tot diep in het
voorjaar.
Altijd weer komt hij terug, de gloeiende bal. Ook
al lijkt hij verdwenen, voor hem is er altijd weer een
nieuwe zomer, een nieuwe herfst, een nieuwe winter
en een nieuw voorjaar waarin hij zijn intense schoonheid en vuur laat zien. Om een mens eraan te herinneren dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Een tijd
van verandering die nieuwe toekomstperspectieven
biedt.
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Stephen Hawking
Engels natuurkundige en kosmoloog

Tekst: redactie wetenschap

Stephen Hawking is geboren op 8 januari 1942. In
vrijwel iedere biografie over hem wordt vermeld dat dit
300 jaar na de sterfdatum van Galilei was. Dat is een
nogal suggestieve opmerking. Het lijkt dan alsof Hawking een tweede Galilei is en dat is hij zeker niet.
Hawking is eerder een arrogante, over het paard
getilde man, die denkt de wijsheid in pacht te
hebben. Hij verkondigt zijn theorieën op een
manier die niet voor iedereen prettig is om te
horen.
Door zijn handicap wordt hij ook nog door
iedereen in de watten gelegd, wat ervoor
zorgt dat hij doet denken aan een verwend
en vervelend wijsneuzig kind.
Jeugd
Stephen’s vader wil zijn zoon graag zodanig opvoeden, dat hij het beter zal hebben dan hijzelf. Een ideaal
dat veel ouders voor ogen hebben met hun kinderen. Hij
moet van zijn vader naar een school met status, maar
dat gaat niet door omdat Stephen ziek wordt. Zijn vader
wil dat hij geneeskunde gaat studeren, maar daar heeft
Stephen geen zin in. Uiteindelijk vindt zijn vader het
goed dat hij kiest voor chemie met wis- en natuurkundevakken.
Bij de Universiteit van Oxford raakt hij bekend als iemand die hard moet studeren en net op het nippertje
zijn examens haalt. Want Hawking is heel theoretisch
aangelegd, maar feitelijke kennis is lastig voor hem om
aan te leren. Hij is alleen gericht op het uitdenken van
een theorie. Hawking is ook geen prettig kind om te
zien. Hij is heel mager en slist nogal. Hij conformeert
zich ook niet met zijn klasgenoten en heeft zijn eigen
hobby’s. Er zijn maar weinigen die zijn vrienden zijn.
18

Familieleven
In 1963 trouwt hij met Jane Wilde en zij krijgen al
heel snel drie kinderen, twee zonen en een dochter. Zij
hebben ook haast, want later is het misschien niet meer
mogelijk om kinderen te krijgen vanwege de verlammingsverschijnselen in het hele lichaam. Want ongeveer
een jaar voor zijn huwelijk openbaart zich zijn ziekte,
amyotrophische laterale sclerose, afgekort ALS. Dat is
een heel nare ongeneeslijke ziekte, waar geen geneesmiddelen voor zijn. Het is een ziekte waarbij de motorische
zenuwcellen van het lichaam steeds verder worden aangetast, tot alles is verlamd. Alleen het denkvermogen
wordt niet aangedaan, dat blijft gewoon werken. Iemand
met deze ziekte is meestal geen lang leven beschoren,
maar voor Hawking geldt dit niet. Hij is heden ten dage
70 jaar en hij denkt nog steeds. Hij schreef samen met
zijn dochter wat kinderboeken over het heelal.
Vanaf 1962 tot 1979 wordt hij door zijn vrouw verzorgd. Daarna is het niet meer mogelijk. Hij wordt met
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machines in leven gehouden en het is noodzakelijk dat in
1985 zijn stembanden worden doorgesneden, zodat hij
niet meer kan praten. Dat is zeer moeilijk in de omgang
met zijn vrouw.
In 1991 is hij van haar gescheiden. Uiteindelijk is het
leven met hem een hel voor haar geworden. Ze heeft
een goede vriend die Hawking de eerste tijd wel tolereert in huis. Maar nadat Elaine Mason als verpleegster
in het verzorgingsteam is gekomen wordt alles anders.
Niemand vindt haar aangenaam, maar ze weet het zover te brengen dat hij scheidt van Jane en haar in 1995
trouwt. Zij mishandelt hem en heeft er genoegen in om
hem te treiteren en te verwonden. Zij zet hem soms in
de tuin als het heel warm is en kijkt dan de hele dag
niet meer naar hem om. Resultaat is dat hij hevig verbrandt en ook een zonnesteek heeft. Een blauw oog heeft
hij vaak, en soms een gebroken pols. Soms weigert ze
hem voedsel en de plasfles. Als hij dan toch plast laat ze
hem gewoon de hele dag in het nat zitten. Mishandeling
van Stephen is een zeer regelmatig gebeuren in huize
Hawking. Pas in 2006 is hij ook van haar gescheiden.
Hij heeft voor anderen nooit willen weten wat zij hem
aandeed. Daar is hij te arrogant voor.
Hij houdt zich nu bezig met zijn kinderen en kleinkinderen en hij beweegt zich ook nog in wetenschappelijke
kringen.
Vanaf 2004 wordt hij dag en nacht door een professional
verpleegd. Vanaf 2008 heeft hij zich meer teruggetrokken uit de wetenschap.
Hij speelt mee in verschillende films en komt natuurlijk
nogal eens in het nieuws door zijn opvallende verschijning in een rolstoel. Een klein en mager verzwakt mannetje, een computer die praat en zijn vele wijze bedenksels wereldkundig maakt. Hij is slechts een hoofd met
een brein dat nog functioneert dank zij vele machines.

Stephen Hawking en
zijn vrouw Jane in
gelukkiger dagen

Zijn ontdekkingen
Hawking is bekend geworden door zijn onderzoekingen in verband met zwarte gaten en singulariteiten in
de kosmologie. Singulariteiten zijn bijzondere gebeurtenissen, die tot nog toe in de natuurkunde niet verklaarbaar zijn.
Hawking heeft voor de natuurkunde twee belangrijke
ontdekkingen gedaan. De eerste is dat er wel een singulariteit moet zijn geweest op het moment van de oerknal als men de relativiteitstheorie aanhoudt. De tweede
houdt in dat zwarte gaten licht uitzenden en deze kan
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laten ‘verdampen’. Dit noemt men de ‘hawkingstraling’
naar deze beroemde professor. Dit moet echter nog worden bewezen en de Large Hadron Collider (LHC) is
daarbij de grote hoop. Daarin moeten de experimenten
gaan bewijzen dat het zo is.
Het LHC is een ondergrondse deeltjesversneller op de
Frans-Zwitserse grens nabij Genève. Het is een enorm
groot apparaat en het is gemaakt om onderzoek te doen
naar elementaire deeltjes. Deze deeltjesversneller moet
gaan bewijzen dat de hawkingstraling bestaat. Oorspron
kelijk was hij bedoeld om het Higgs-boson te vinden,
het deeltje dat andere deeltjes massa geeft. Maar beide
bedachte zaken zijn nog niet bewezen.

Grappig is dat in de lilaca
een rolstoel het symbool is
van het totaal onmachtige
lichaam dat niets kan.

Opvallend is ook dat dit onderzoek naar de materie altijd plaatsvindt op een gewelddadige wijze, door harde
botsingen. De vraag is of er dan een zuiver beeld wordt
verkregen van deze elementaire deeltjes. Vanuit een oogpunt van de lilaca zijn deze botsingen een blijk van onvermogen van de wetenschappers. Het is een symbool
van de botsingen die wetenschappers hebben met de
20

werkelijkheid die zij niet kennen. Ze weten ook niet wat
de gevolgen kunnen zijn van deze botsingen. Want wat
gebeurt er als er een stof vrijkomt die niemand kan beheersen? Men weet niet wat men aan het doen is. Dus
kan men ook niet overzien wat de gevolgen kunnen zijn.
Hier blijkt heel duidelijk dat het intellect zijn grenzen
ver te buiten gaat. Het doet maar wat, zonder te weten
wat het doet.
Verder bedacht Hawking ook het begrip van ‘imaginaire
tijd’ in de kosmologie. Dit bedenksel is nodig voor hem
om de singulariteiten van de oerknal en de zwarte gaten
te kunnen inpassen in de systemen.
Stephen Hawking gelooft stellig dat het universum
uit niets kan ontstaan omdat er een zwaartekracht is.
Logischerwijze is dit natuurlijk waanzin. Uit niets kan
niet iets ontstaan, ook niet via zwaartekracht. Niets is
niets, het is niet iets. Daarin wordt de waanvoorstelling
van Hawking wel erg duidelijk. Hij bewijst zelf dat hij in
het duister tast en zomaar iets poneert zonder daar exact
in te zijn.
Hij gelooft niet in een persoonlijke God. Dat hoeft ook
niet, maar daar moet hij niet aan verbinden dat er niets
is en tevens dat daaruit iets kan worden gecreëerd. Dit
heeft niets meer met wetenschappelijk denken te maken.
Terwijl hij expliciet zegt voorkeur te hebben voor wetenschap gebaseerd op waarneming en rede. Uit niets iets
willen maken gaat niet. Niet met de rede, ook niet met
waarneming.
Einstein en Hawking
Hawking is veel minder intelligent, veel minder
vrij dan Einstein. Deze laatste liet altijd nog mogelijkheden open, was ook nieuwsgierig naar nieuwe dingen.
Hawking is veel meer bekrompen en overtuigd van zijn
eigen gelijk. Einstein was een moeilijk man, maar wel
een prettiger man. Moeilijk was hij omdat hij zocht naar
iets waarvan hij wist dat het er moest zijn, ‘de Oude,’
‘God’, die hij niet kon vinden.
Hawking is geen zoeker, voor hem bestaat alleen het
denken. Er is geen God, en als er een is zou het een denker zijn. In de grond is Hawking ook alleen een brein
dat machinaal in leven wordt gehouden. Hij is ook erg
bezorgd over zijn ‘genius’ zoals hij het zelf noemt. Toen
hij zieker en zieker werd liet hij een proef doen om na
te gaan of zijn hersens wel naar behoren zouden blijven
functioneren. Dat was zo en Hawking was tevreden. Hij
had niet meer nodig in het leven.
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Einstein was een zoeker, een avonturier. Dat is Hawking
niet. Hawking kent niet de uitdaging van iets wat er
moet zijn en dat hij niet kan vinden. Hij denkt in zijn
hoogmoedswaan dat hij alles zal vinden wat er is. In zijn
beperkte illusiewereldje is dat natuurlijk ook zo. In de
gevangenis van zijn rolstoel denkt hij zijn theorieën uit.
Hij gaat uit van aanname na aanname en vindt dat normaal. Grappig is dat in de lilaca een rolstoel het symbool
is van het totaal onmachtige lichaam dat niets kan. Het
lichaam is gehandicapt, terwijl het juist heel gezond en
levendig zou moeten zijn. Hawking is dus eigenlijk het
prototype van een mens die niet naar zijn eigen lichaam
omkijkt, maar het helemaal moet hebben van het denken. Terwijl denken uitgaat van onwerkelijke dingen,
van aannames en verzinsels. Negatieve krachten slopen
zijn lichaam, maar hij vindt het niet erg, als zijn hersens maar kunnen denken. Het is dan ook geen wonder
dat hij een vijandige verpleegster trouwt, die hem gewoon mishandelt en gebruikt voor haar eigen doelen. Zij
trouwde hem zeker voor zijn geld en zorgde dat hij zijn
eerste vrouw, Jane, niet meer wilde. Elaine Mason is er
na de scheiding goed uit gekomen, want zij en Hawking
waren in gemeenschap van goederen gehuwd.
Einstein was een veel loyalere man, hij geloofde in het
goede. Hawking heeft dat helemaal niet. Die is alleen
bezeten van natuurkunde volgens zijn inzicht. Einstein
was ook een man met een veelzijdige interesse. Dat kan
van Hawking niet worden gezegd. Hij zoekt erg de bekendheid, speelt in filmpjes mee. Dat is wel leuk, maar
de intentie waarmee Hawking dat doet is niet leuk. Zo’n
brein in een rolstoel valt altijd heel erg op, maar hij is
omgeven door negatieve krachten die hij niet kent omdat zijn denken zo beperkt is. Was Einstein een man
vol humor, Hawking heeft dat ook al niet. Hij zit altijd
schaapachtig te kijken en zijn ogen zijn zo dood als een
pier.
Terreinen van kennis
Hawking is vooral bekend geworden door zijn theorie over zwarte gaten, zijn theoretische kosmologie, zijn
kwantumzwaartekracht en de hawkingstraling.
Hij stelt zich ook op als een autoriteit als het gaat om
buitenaardse wezens. Hij is van mening dat deze zeker
bestaan en gevaren opleveren voor de planeet Aarde.
Hawking is erg angstig voor die buitenaardse wezens.
Die bestaan echt, zegt hij, en ze willen de aarde misschien wel veroveren als ze hun terrein willen uitbreiden.
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Hij kent blijkbaar buitenaardse wezens dezelfde eigenschappen toe als hijzelf en de mens in het algemeen
heeft: terrein veroveren ten koste van anderen. Daar is
hij bang van en hij beveelt iedereen aan niet te proberen
in contact te treden met deze bloeddorstige en gewelddadige wezens. Hij zegt het niet zo, maar hij bedoelt dit
wel.
Hij gaat nog vaak naar congressen en het lijkt dan alsof
hij heel snel met zijn computer kan omgaan. Alles is echter van te voren klaargemaakt en kan dan geprint worden
of gelezen op een scherm. In de directe conversatie met
Hawking is het moeilijk. Soms moet men zeven minuten
wachten tot hij het antwoord op een vraag op zijn computer heeft geformuleerd via zijn wang.
Hawking ziet het brein als een soort computer en als die
computer het begeeft is het afgelopen. „Er is geen hemel of hiernamaals voor kapotte computers. Dat is een
sprookje voor wie bang is van het donker,” zegt hij. Als
het licht in dat brein, in die computer uitgaat dan is er
niets meer.
Hawking gaat dus mee in de theorie van Darwin, die alleen uiterlijke verschijnselen detecteert in de evolutie. Er
is alleen een lichaam, meer niet. Een psyche bestaat niet,
God is een denkend brein. Voor veel mensen is Hawking
een toonbeeld van kennis betreffende de kosmos en de
zwarte gaten. Maar wie een beetje verder kijkt ziet hoe
armzalig en zielig de zogenaamde hoogtepunten van de
techniek eruit zien als Hawking in zijn rolstoel aan komt
rijden met zijn verzorgingsteam bij zich.
Een andere mogelijkheid
In de lilaca zijn er andere manieren om te komen
tot het zien hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Het brein
waar Hawking van uitgaat, dient te worden uitgeschakeld om te komen tot de ontdekking van de werkelijkheid zoals hij zich voordoet in het universum en daarbuiten.
Het denken blijkt een hinderpaal te zijn om de werkelijkheid te kennen. Dat is te zien in de vele theorieën die
er worden geponeerd en die toch niet met elkaar stroken. Steeds moeten weer nieuwe aanpassingen worden
gevonden om zaken sluitend te maken. Dat is typisch de
onmacht van het denken, dat het universum gebruikt als
een stoplap. Valt er ergens een gat, dan wordt er een lap
op genaaid, en dan is de stoplap weer heel. Maar steeds
vallen er weer gaten, het hele maaswerk klopt niet meer.
De stoplap is al zo vaak verlapt, dat de oorspronkelijke
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stoplap allang niet meer bestaat. Het is iets geheel anders geworden, een uiterste verdeeldheid waar geen touw
meer aan vast is te knopen.
Wanneer de verdeeldheid van het mentale denkende
principe wordt gelaten voor wat het is, openen zich vele
perspectieven. De voorwaarde is wel, dat men met open
ogen deze werkelijkheid tegemoet treedt, zonder vooroordeel of tegenwerping. Want eerst zal moeten blijken
wat er te zien is, anders zorgt het oordeel er voor dat het
zicht wordt verengd en vernauwd. Het geeft geen zuiver

Zwarte gaten hebben ook
geen geheimen voor het lila

zicht meer op de dingen. Wie wat vaker bij zichzelf, de
psyche, te rade gaat, ziet meer van de werkelijkheid dan
met het denken. Het denken is een bedrieger, men ziet
daarmee alleen maar bedrog. De psyche is de werkelijkheid, daarmee kan men de werkelijkheid ontsluieren.
Een bijkomstigheid is nog, dat deze werkelijkheid eerst
in iemand zelf ontdekt moet gaan worden. Met behulp
van het lila is het mogelijk om de meest intrigerende zaken betreffende de fysica en de kosmos te ontsluieren.
Zwarte gaten hebben ook geen geheimen voor het lila.
Diegene die dat wil, kan al deze geheimen kennen, het
zijn geen geheimen meer maar doodgewone feiten die
aangeven hoe alles in het universum en daarboven zich
beweegt. Ook de Ene, het Licht dat alle Lichten is, herbergt uiteindelijk een Wezen, dat volstrekt reëel is in al
zijn verschijningen, zowel hoog in de Absolute wereld
waar alles ontstaat, als beneden in de relatieve wereld,
waar hij zich heeft verduisterd.
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Een klein voorbeeld
John Wheeler, een Amerikaans theoretisch natuurkundige, bedenker van de namen ‘wormgat’ en ‘zwart
gat’, vond een zwart gat een voorbeeld van het meest
eenvoudige verschijnsel in de natuur. Het bestaat uit
massa, elektrische lading en impulsmoment. In een poging om vanuit een lila blik te duiden hoe een zwart gat
ontstaat in de ruimte om de aarde heen het volgende:
1. Het Zijn in het Absolute is de Essentiële Bewuste
Substantie, die inzet tot creatie. Er is zijn impuls
moment dat leidt tot een impuls in de Essentiële
Ether waaruit alles ontstaat. Alle creatie komt vanuit hem, vanuit hem wordt alle substantie gecreëerd
die er is. Hij is de leegte die alles is en alles in zich
herbergt. Hij doet aan als niets, terwijl hij alles is,
de eenheid die de veelheid in zich draagt. Dit alles
gebeurt door zijn tegenwoordigheid.
2. Hij creëert door zijn vermogen, dat is de bewustzijnskracht met haar elektrische lading, haar hitte en haar
licht, haar elektriciteit.
3. Hij creëert door zijn impuls, een gevolg van het impulsmoment.
Dit is de Ene, het Ene Licht dat alle Lichten is, die in het
Absolute een Lichtend Gat van ogenschijnlijk Niets is.
Hij bevat alles om tot een creatie te kunnen komen. Het
licht dat van Hem uitgaat is heldere straling, dat gelijkt
op daglicht. Het is derhalve een licht wat meestal niet
wordt waargenomen als licht, het is ook zuiver en transparant, zonder zwaartekracht omdat er geen begeerten
in de materie zijn. De substantie is zonder massa. Als
hij gaat creëren is er een proces gaande waarin hele verfijnde lichtsubstantie in een devolutieproces steeds meer
zijn licht inkapselt. Dit ingekapselde licht komt terecht
in het iriserende vuur, het vuur waar alle materie uit tevoorschijn komt als aanvang van het evolutieproces in de
relatieve wereld. Vanuit die uiterste verdeeldheid van dit
iriserende vuur wordt in de fysieke wereld van de grofstoffelijke materie in dit geval een zwart gat gevormd,
een gezicht van de ene in zijn duistere vorm.
Als dit gebeurt ziet de Ene er heel anders uit dan in het
Absolute, want in deze relatieve wereld is Zijn geworden
tot:
1. Niet tegenwoordig zijn, er niet zijn, een duistere
leegte vol gestold licht, het ogenschijnlijke Niets dat
de verdeeldheid is die de eenheid in zich draagt, een
enorme dichte en zware, trage massa.
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2. De bewustzijnskracht, die alle licht heeft samenperst
tot een uiterst compacte materie die een loodzware
massa is, het egocentrisme van de materie, de zwaartekracht van de materie. Dit doet ze met hitte, licht,
vuur en elektriciteit.
3. De impuls die geworden is tot een opzuigmechanisme, het tot zich nemen, een begeerte die alles naar
zich toetrekt om te overleven. Het is een naar binnen gericht impulsmoment met een impuls die alles
opslokt.
Er is dan een zwart gat in de fysieke materiële wereld in
de kosmos. Daar kijken de fysici naar, terwijl er al een
heel proces aan vooraf is gegaan. Zij kijken naar een heel
klein fenomeen als eindresultaat, waar ze het begin niet
van kunnen traceren. Geen wonder dat hun theorieën
wel leuk klinken, maar het zijn in de grond allemaal
veronderstellingen. En dat proeven natuurlijk wel eens
uitkomen is logisch. Zij bestuderen maar een triljardste
deeltje of minder van de fysieke wereld waartoe ook de
kosmos behoort en helemaal niets van de universele en
de absolute werelden. In dat kleine denkwereldje moeten er in tunnels proeven worden gedaan door deeltjes
op elkaar te laten botsen. Dat kost veel geld, terwijl een
waarneming door een lilacus eigenlijk niet zoveel kost.
Het zijn ook zeer gewelddadige proeven, die niets met
liefde voor de materie te maken hebben, het is eerder een
haat die zich uit tegenover alle materie.
In de lilaca is duidelijk dat de Ene zich in al zijn verdeeldheid laat zien als een zwart gat met zijn enorme massa,
zijn samengeperste hitte, licht en elektriciteit. Hij is vol
egocentrisme, daarom is hij onderhevig aan de zwaartekracht van zijn kracht, die alles samendrukt tot één grote
zwarte massa onwetendheid. Het licht is nergens meer te
bespeuren. Als er wat licht te zien zou zijn, zouden het
lichtfotonen zijn die hij opslokt of soms weer uitspuugt,
als was het een niet goed verteerde maaltijd.
Was de Ene boven een bron van heldere straling van
licht, in een zwart gat beneden is hij een bron van duisternis, van egocentrisme en onwetendheid van een materie die zijn licht heeft ingekapseld, opgesloten in een
zwarte massa fotonen die samengeklonterd zijn tot een
zwarte onwetende materiële massa.
Over een wormgat hoeft niet zoveel gezegd te worden
want de lila materie kan met gemak reizen door alle
ruimten van de relatieve wereld, van de waarheidswereld
en ook van de absolute wereld, boven ruimte en tijd.
Wormgaten zijn voor die soort materie beslist niet nodig
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om overal tegenwoordig te kunnen zijn op verschillende
plaatsen en tijden. Ze zijn echter wel leuk bedacht.
Professor Hawking
Het feit dat professor Hawking bestaat is heel interessant. Hij is één gezicht van de Ene Lila die zich zag
als iemand die gezond door het leven wilde gaan met
een hoofd, een denkhoofd. Maar de negatieve energieën
kregen hun kans en zorgden dat dit lichaam zich in een
rolstoel moest voortbewegen en dat het lichaam in leven
werd gehouden door apparatuur.
Hij is de ongeziene en niet tevoorschijn gekomen persoon die in de lichaamsmaterie van Stephen Hawking
verborgen zit en van professor Hawking niet tevoorschijn mag komen. Want Hawking zegt dat deze persoon
die hij is niet bestaat. Hijzelf denkt dat hij alleen een
hersenmassa is, een brein dat denkt. Hij wil zijn denkend
vermogen niet kwijt, want dat is zijn alles.
Het is zijn alles, maar het is ook zijn onvermogen. Het
is de barrière die zorgt dat hij fysica alleen kan bedrijven
in zijn enge gevangenis van zijn lichaam. Zijn universum
is zijn lichaam, daar zit hij in rond te pionieren, er is
nergens een raam of een zicht op de hem omringende
werkelijkheid. Hij zit opgesloten tussen vier muren in
een gevangenisje van één bij één meter, en in dat donkere hokje denkt hij aan het uitdijende heelal en vindt
dat een belangrijke gedachte die hij optekent en anderen
vinden dit ook belangrijk. Ook denkt hij over zwarte
gaten en bedenkt een hawkingstraling. Dat schrijft hij
op en anderen vinden dat heel erg belangrijk. Zo wordt
Stephen Hawking heel erg gewaardeerd als geleerde. Hij
vindt zichzelf een genius en wil dat ook blijven. Hij wil
zijn hersenen niet kwijt. Alles mag van hem wegkwijnen,
zijn hele lichaam mag verlamd zijn. Daar heeft hij geen
probleem mee. Als zijn denken het nog maar doet.
Hij is het symbool van het mentaal dat het lichaam overmeestert, dat het lichaam laat lijden, dat het lichaam tot
een wrak laat zijn. Als zijn denken maar triomfeert. Een
denken in een illusie, een denken vol waanideeën over
de werkelijkheid die het niet kent. Een denken dat denkt
dat het alles kent, terwijl het nog niet een triljardste kent
van de materieel fysieke wereld. Een denken dat denkt
dat het universums heeft veroverd, terwijl het slechts een
duistere gevangenis verkent.
Hawking is een triomf voor de wetenschap fysica. Maar
een afgang voor de persoon, de psyche en de materie van
het lichaam.
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De wandelaar boven de nevelen
Caspar David Friedrich
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Tekst: kunstredactie

Het schilderij ‘De wandelaar boven de nevelen’
van de Duitse romantische schilder Caspar David
Friedrich (1774-1840) spreekt nog steeds tot de
verbeelding van velen. Friedrich schilderde het in
1818, maar het schilderij is heden ten dage nog
steeds populair. Friedrich gaf de natuur een hoofdrol in zijn schilderijen. De mens op de schilderijen
van Friedrich kijkt naar het landschap, diep onder
de indruk van haar mystieke betekenis. Dat is wat
Friedrich wilde uiten in zijn schilderkunst.
De wandelaar staat op een grimmige rotspunt van
een grillig gebergte. Zijn hoofd iets gebogen, kijkt
hij uit over de turbulente mistpartijen die onafgebroken in beweging zijn. Zij zijn als een woeste zee
waarvan de golven hevig te keer gaan. Overal rondom sluiten de bergen de man in en benadrukken
zijn eenzaamheid, de alleenheid. Hij is overgeleverd
aan de wildheid en onstuimigheid van de natuur.
Ergens zijn nog wat sparren te bespeuren, maar verder is het landschap grijs, dreigend en mysterieus.
Kijkend door de ogen van de wandelaar voelt de
mens zich klein. Hij kan de wereld slechts fragmentarisch zien, geïsoleerd als hij is door de hoge
hoogten om zich heen en de allesoverheersende
mistflarden. Hij voelt de woelingen van begeerten
in zijn eigen lijf, een onrust die het hele landschap
beheerst. Het uitzicht is het spiegelbeeld van wat
de wandelaar in zijn emotionele lichaam ervaart.
Hij is een speelbal van krachten die hij niet kan
beheersen.
De menselijke figuur, het middelpunt van de schildering, straalt de weerstand uit tegen alles wat zich
daar afspeelt. Het lichaam zet zich schrap, alsof het
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deze onaangename maar toch boeiende ervaring
niet tot zich toe wil laten en toch weer wel.
De schilder leeft het eenzame bestaan van de romanticus. Verloren in een landschap vol angst, vol
dood, vol liefdeloosheid staat hij daar alleen in de
natuur, in een eenzaamheid waar hij de ego-roerselen van zijn borstkas vrijelijk laat gaan. Het wapperende haar, de netelige positie op de rots, het zijn
allemaal uitingen van onmacht. De romanticus wil
zich in die mist storten, om zo de dood te vinden in
een wereld vol schoonheid die toch onbegrepen is.
De nevel die overal is belemmert het vrije uitzicht,
het licht is gedempt, het kille landschap omhelst de
wandelaar volledig.
Hoe mooi ook geschilderd, geeft dit schilderij een
enorme weemoed en een wanhopig verlangen weer
naar iets anders, een betere wereld, die ogenschijnlijk nergens te vinden is. Zelfs het licht dat vaag
gloort, kan geen troost bieden in deze wereld vol
pijn en haat waar de wandelaar zich in bevindt. Zo
zal hij dan altijd daar zijn, vergeefs zoekend naar
warmte en liefde en een veilige plaats om te vertoeven. Zijnde in een landschap vol nevelslierten, een
illusie die geen einde neemt, is hij een speelbal van
het lot. Het lot, dat de mens zichzelf kiest al weet
hij dat niet.

Oorspronkelijke titel: ‘Der Wanderer über dem
Nebelmeer’, olieverf op doek, 75 bij 95cm, Hamburger
Kunsthalle
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Bloeiperiode
in de fysica
Inleiding
In het begin van de twintigste eeuw was er een
enorme bloeiperiode in de fysica, vooral gecentreerd in
Europa. Landen als Duitsland en Nederland brachten
groepen enthousiaste fysici op de been die zich stortten
in het ontdekken van tot dan toe verborgen fenomenen
van de natuur. Vooral op het gebied van ontdekkingen
over atomen en elementaire deeltjes is in die tijd een basis gelegd voor de huidige fysica. Daarnaast waren er ook
in andere landen personen die zich aangetrokken voelden tot de cultuur en het enthousiasme die gepaard ging
met al deze, soms schokkende ontdekkingen in verband
met atomen en elektronen en hun eigenschappen.
Ook in India was er een verstrooide groep mensen die
zich intensief bezighield met het ontdekken van velerlei
zaken die bijdroegen tot het ontplooien van de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de
zichtbare materie aan de oppervlakte, dat wat in de lilaca
de grofstoffelijke materie wordt genoemd.
Soms zijn er tijden waarin de dingen met moeite gestalte
krijgen. Het zijn de tijden die mensen uitputten, moe
maken. Soms is er geen perspectief meer. Er moet hard
worden gewerkt om ook maar iets tot stand te brengen.
Niet in deze periode, die al in zo ongeveer 1880 een aanvang nam. Het was een tijdperk vol glans en glorie, zelfs
met de nodige oorlogen die er waren. Bijvoorbeeld de
Deens-Pruisische oorlog van 1864 waarbij Max Planck
in zijn woonplaats Kiel op jonge leeftijd al werd geconfronteerd met de Pruisisch-Oostenrijkse troepen
die deze plaats binnen marcheerden. Er was de Eerste
Wereldoorlog van 1914-1918. Ondanks dit alles was er
een niet te stuiten élan dat de fysici van die tijd kenmerkt.
Er was vooral ook openheid. Men kon zijn gedachten en
ideeën uiten, er werd naar geluisterd. Het was niet zo dat
als iets waanzinnig klonk in de oren van collega’s, het
idee onmiddellijk werd verworpen. Het werd getoetst en
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eventueel bewezen, neergelegd in formules. Vaak gingen
anderen meteen aan de slag met dat wat net ontdekt was.
Kortom, er was een levendige uitwisseling van gedachten
wereldwijd, vooral in de jaren rond 1930 en verder, toen
veel joodse fysici, en dat waren er heel wat, gevlucht waren naar Zweden en de Verenigde Staten.
De Wereldoorlog II die zich voltrok van 1940-1945 luidde een tijd in, die abrupt een einde maakte aan de bloei
van de tijd daarvoor. Er was een verstrooiing van inzicht
en verworven ideeën, vriendschappen tussen collega’s
werden wreed verstoord, kortom, dit was het einde van
een periode die topwetenschappers had voortgebracht.
In die hele wereld van natuurkundige wetenschap waren er vooral theoretische fysici die de boventoon gingen voeren. Er waren een paar natuurkundigen die ook
experimenteerden, er waren de fysici die wiskundig waren aangelegd en er waren natuurlijk de illustere leraren,
die hun jonge studenten met élan begeleidden naar een
grootste toekomst.
Verder was er ook de stroming van de ontwikkeling van
de materie die plaatsvindt in de mens zelf, en die uiteindelijk alle natuurkundige stromingen in zich verenigt.
Europa
In Europa waren er verschillende centra waar fysica werd bedreven in een sfeer van vriendschap tussen
leraren en studenten, de onderzoekers en de theoretici.
In Duitsland waren er twee centra. Een van deze centra
was te vinden in München, waar Arnold Sommerfeld
sinds 1906 als professor theoretische natuurkunde werkzaam was. Er werd daar een speciaal instituut voor hem
opgericht, met collegezalen, zalen voor seminars, een laboratorium, kamers voor assistenten. Hij kreeg daar een
nieuw gecreëerde zetel in de theoretische fysica aan de
Universiteit van München.
In Göttingen, in het Noorden van Duitsland, was Max
Born professor. Daar ontstond ook een levendige kring
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van studenten die buitengewoon enthousiast waren voor
het vak.
In Nederland bevond zich dit centrum in Leiden, waar
eerst professor Lorentz de scepter zwaaide. Op het moment dat deze werd overgenomen door Ehrenfest, een later genaturaliseerde Oostenrijker, veranderde het wetenschappelijk klimaat daar aanzienlijk. Ehrenfest was zeer
geïnspireerd door de manier waarop Ludwig Boltzmann,
zijn leraar toen hij studeerde aan de Universiteit van
Wenen, hem persoonlijk begeleidde bij zijn studies.
Kopenhagen was in Denemarken het centrum voor natuurkundeliefhebbers. Niels Bohr hield er zijn colleges
en vele buitenlanders kwamen daar voor kortere of langere tijd studeren of werken.
Al deze mensen waren druk bezig om met hun mentaal
de natuurkundige verschijnselen te begrijpen en in kaart
te brengen. Veel werd vastgelegd in wiskundige formules, maar nog wel gestoeld op een ervaring of een experiment. Wel voelden sommigen aan, dat het denken niet
in staat was alles te duiden, maar dit werd niet onderzocht.
De natuurkunde was nog te begrijpen, ze was ook discussieerbaar. Het mentaal, wat niet geschikt is om dit
soort dingen te begrijpen, deed zijn uiterste best en voldeed in zeker opzicht zeker nog wel. Planck kwam met
zijn kwanta en dat deed het goed. Tot in de beginjaren
van de spiksplinternieuwe en frisse twintigste eeuw er
fysici opstonden, waaronder Einstein, die poneerden
dat er meer moest zijn dan alleen maar mathematiek en
formules. En vooral, dat niet alles daarin te vatten was.
Zo ontstonden er twee richtingen: de richting van de
mentale natuurkunde die alles met formules, bewijzen
en experimenten wilde aanduiden, en een andere richting, die er van uitging dat er meer was dan het denken
kon begrijpen en bevatten. Er moest een unificatietheorie mogelijk zijn die alles omvatte. Bij de eerste richting
gingen Bohr, Heisenberg en Pauli voorop, de denkers in
stukjes. Bij de laatste richting waren Planck, Einstein, de
Broglie de voortrekkers, die opteerden voor één theorie,
de unificatietheorie. Natuurlijk waren er velen die voor
allebei wat voelden en de kat uit de boom keken.
Zo was er aan het begin van de nieuwe eeuw een levendige uitwisseling van gedachten, ontdekkingen, ideeën, zowel in de theorie als experimenteel. Er was ook een hele
groep jongelui, die exact waren ingesteld en mee wilden
doen met al het nieuwe dat er als het ware voor het grij-
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pen lag. In die sfeer waren de centra van Europa bezig
met het opleiden van een jonge garde. De toekomst was
aan hen, er was een open sfeer. Iedereen stak zijn voelhorens uit om te kunnen ervaren wat de natuurkunde
aan geheimen kon ontsluieren.
Zowel Sommerfeld, Ehrenfeld als Max Born waren uitmuntende leraren en professoren. Niet alleen vanwege
hun enorme uitgebreide kennis op diverse terreinen.
Vooral ook omdat zij het klimaat schiepen waarin iedereen op zijn eigen intelligente wijze wetenschap kon
bedrijven, ieder op zijn eigen manier, maar wel samen.
De toegewijde leermeesters
De meest beroemde en gewaardeerde leermeesters waren Arnold Sommerfeld, Paul Ehrenfest en Max Born.
Vele fysici zijn onder deze mensen afgestudeerd en hebben daarbij de nodige ontdekkingen gedaan. De periode
waarin zij werkzaam waren aan de verschillende universiteiten, is een onvergetelijk en niet meer te herhalen gebeuren in de natuurkundige geschiedenis.

Max Born

Max Born (11 december 1882 - 5 januari 1970)
De universiteit in Göttingen, de Georg-August
Universität, was rond 1900 hét centrum van de theoretische wiskunde en natuurkunde in Europa. Born was
daar privaatleraar en later professor. Er werden ook gastcolleges gehouden, vele belangrijke fysici en mathematici hebben er gestudeerd of lessen gegeven. Leo Szilard,
Niels Bohr, Robert Oppenheimer, Albert Einstein, Max
Planck en nog vele andere namen zijn er verbonden met
dit universitair centrum. Felix Klein was er professor
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vóór 1900 en Arnold Sommerfeld was een student die
hem zeer bewonderde. Later zou Sommerfeld, een zeer
begaafde persoon die in feite alles kon, van wiskunde tot
talen en letterkunde, filosofie, noem maar op, professor
worden aan de Universiteit van München.
Van 1921 tot 1933 was Max Born professor in Göttingen.
Hij werkte hier met Pauli, Heisenberg en anderen aan de
formalisering van de moderne kwantummechanica. Zij
waren bezig een basis te leggen onder de kwantumtheorie, in die tijd een onderwerp dat een intense belangstelling had bij iedereen die geïnteresseerd was in fysica. Zij
waren een drietal dat aan elkaar gewaagd was. Zij werkten dan ook graag samen en zorgden voor een klimaat in
Göttingen dat ronduit levendig kan worden genoemd.
Later ging Heisenberg in Kopenhagen werken onder
Niels Bohr.
Onder deze geleerden en studenten waren veel wetenschappers die joods bloed in de aderen hadden. Tijdens
de zuiveringen die gehouden werden door het Duitse
regime waren ze rond 1933 wel verplicht naar het buitenland te vertrekken omdat ze in Duitsland niet meer
mochten studeren of lesgeven. Dat heeft gezorgd voor
een ineenstorting van cultuur en wetenschap die zo aangrijpend was, dat de universiteit deze aderlating nooit
meer te boven is gekomen. Alles is er nog steeds, maar de
naam van wereldwijd leidinggevend instituut in wis- en
natuurkunde heeft ze nooit meer kunnen verwerven na
Wereldoorlog II.
De zuivering zorgde voor een totale kaalslag onder de
geleerden. Er was niets meer over uit de tijd daarvoor,
toen het wetenschappelijke leven groeide en bloeide in
Göttingen. Daar hadden Fermi, Born, Oppenheimer en
talloze anderen hun kwaliteiten laten zien in een sfeer die
er een was van vrienden onder elkaar. Ook Niels Bohr,
die vaak lezingen gaf in Göttingen, vluchtte uiteindelijk,
evenals vele anderen, vanuit Denemarken naar Amerika.
Daar gingen de meesten werken aan het Manhattan project, dat een atoombom moest fabriceren. Ook Born
had joodse voorvaderen. Hij week in 1933 uit naar
Engeland.
Veel belangrijker dan zijn excellente leraarschap was zijn
manier om studenten te onderwijzen en verder te brengen op een elegante en wijze manier. Hij wist zowel studenten en wetenschappers onder één noemer te brengen,
zodat er minder afstand was en zij met elkaar konden
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bespreken wat er gaande was. Er kon een heel intensief
en vriendschappelijk klimaat ontstaan waar iedereen kon
zeggen wat hij wilde. Zo werd de wetenschap gediend
en de onderlinge band zorgde er voor dat iedereen meewerkte aan het geheel van de dingen. Tijdens zijn tijd
in Göttingen was hij ook professor in de theoretische
natuurkunde in Berlijn. Daar werkte hij samen met
Einstein en Max Planck. Ook daar was er een soort warme belangstelling voor elkaars ideeën. Vaak kwam men
bijeen in het huis van Planck, waar werd gepraat over
fysica, maar er werd ook gemusiceerd door de geleerden,
die meestal wel een of ander instrument uitstekend konden bespelen. Ook cultuur en filosofie kwamen op die
avonden aan bod in de gesprekken.
Zo blijkt, dat een uitstekende leraar zoals Born van onschatbare waarde is voor een universiteit. De liefde voor
het vak wordt dan spelenderwijs op anderen overgebracht.
Zijn leven lang heeft Born een hechte vriendschap onderhouden met Einstein. Zelfs toen deze twijfelde aan
Born’s werk aan de kwantumtheorie, bleven zij hun ideeën en gedachten uitwisselen.
Born kreeg in 1954 de Nobelprijs voor Natuurkunde
voor zijn ‘fundamentele onderzoek naar de kwantummechanica’ en vooral voor zijn statische interpretatie van
de golffunctie. Hij moest deze prijs delen met Walther
Bothe.
Arnold Sommerfeld
(5 december 1868 - 26 april 1951)
Sommerfeld was een jongen die overal interesse in had.
Hij vond alle vakken op school leuk. Hij vond het daarom moeilijk een richting te kiezen na zijn gymnasium
opleiding. Hij koos uiteindelijk maar wiskunde, hoewel hij liever talen had gestudeerd. In 1893 kwam hij
naar Göttingen, om zich te laten onderdompelen in het
weelderige klimaat dat heerste rond deze zetel van de allerhoogste graad van wiskundige cultuur. Daar werkte
hij jarenlang onder Klein, die hij zeer bewonderde. Tot
hij in 1906 professor in de theoretische natuurkunde
werd in München. Zijn meest beroemde studenten zijn
Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Peter Debeye en
vele andere mindere goden.
Max Born beschreef heel leuk het klimaat waar
Sommerfield zijn jonge studenten van liet proeven.
‘De theoretische natuurkunde is een onderwerp dat jongeren aantrekt met een filosofisch denken en die specu-
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leren en praten over de hoogste principes zonder voldoende ondergrond.’ Het is nu juist deze beginnende
student die hij zodanig wist te behandelen, dat hij hem
stap voor stap leidde naar een verwerkelijking van zijn huidige gebrek aan kennis.
Hij voorzag hen van werk dat nodig was
voor een vruchtbaar onderzoek. Hij had
de zeldzame bekwaamheid om altijd tijd te
hebben voor zijn studenten, terwijl hij ook
zijn verplichtingen had en zijn wetenschappelijk werk. Op deze vriendschappelijke en
informele wijze van leren werd een groot
deel van de tijd doorgebracht via uitnodigingen om een skiparty bij te wonen op het
Sudelfeld, twee uur sporen van München
vandaan. Daar was een skihut waar hij en
zijn onderzoeksteam gezamenlijk eigenaar
van waren. ‘s Avonds, als er een eenvoudig
maaltje was gekookt en de borden waren
afgewassen, het weer en de sneeuw bediscussieerd waren, dan kwam het gesprek onveranderlijk op de wiskundige natuurkunde
en dat was dan de gelegenheid om de ontvankelijke studenten iets te laten merken van de gedachtewereld van
hun ‘meester’.
Vanaf 1911 was hij bezig op het gebied van de kwantumtheorie. Hij kwam er toe om de cirkelvormige banen
van het atoommodel van Niels Bohr te veranderen in
ellipsvormige. Later interesseerde hij zich voor de statistische mechanica, die hem er toe bracht een eerdere theorie van Lorentz te vervangen. Ook Sommerfeld moest
toezien hoe zijn meest veelbelovende studenten en zijn
beste collega’s en vrienden moesten vertrekken naar andere oorden vanwege hun joodse afkomst. Duitsland
verloor zijn beste mensen door de Tweede Wereldoorlog.
Ook de wetenschappelijke kracht die Duitsland altijd
had ging verloren. Hij voelde zich daardoor ook verplicht om tot diep in zijn zeventiger jaren door te gaan
met lesgeven, omdat er geen capabele leraren en professoren meer te vinden waren.
Sommerfeld was koploper op het gebied van de elektromagnetische theorie, relativiteit en kwantumtheorie
en hij was tevens de man die alles tot een methode kon
maken vanwege zijn wiskundige inslag. Hij was ook de
leraar die heel veel van zijn meest creatieve fysici inspireerde in de eerste dertig jaren van de 20e eeuw, vooral
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door zijn persoonlijke aandacht. Niets ontging hem,
alles moest tot in de puntjes in orde zijn en bewezen.
Praatjes voor de vaak duldde hij niet.

Arnold Sommerfeld tijdens een skiparty

Zijn meest hoge verwachtingen over Duitsland waren verdwenen in de oorlog. Hij schreef in 1941 aan
Einstein: ‘Mijn nogal nationalistische gevoelens zijn totaal gebroken. Ik zou nu juist graag zien dat Duitsland
ophield te bestaan als grootmacht en zou opgaan in een
vredelievend Europa.’
Ook hij riep iedereen op om zo mogelijk in Duitsland
te blijven. Ook hij was bang dat Duitsland na de oorlog
in een volledig gat zou vallen wat betreft wetenschap en
cultuur.
Paul Ehrenfest
(18 januari 1880 -25 september 1933)
Ehrenfest werd in Wenen geboren in een joodse familie.
Hij had veel plezier in leren en zijn vier oudere broers
stimuleerden dat door hem wiskunde te leren. Dat vond
hij leuk en het gaf aanleiding tot discussiëren en argumenteren met zijn broers. Daardoor werd dit voor hem
een heel natuurlijk en gewoon gebeuren dat hoorde bij
het leven van alledag. Hij was vaak heel depressief door
de gezinsomstandigheden, waardoor hij niet kon leren
op school. Hij had ontdekt, dat naarmate hij dieper in
een depressie belandde, hij meer kon gaan studeren. Dat
hielp hem om over deze dieptepunten heen te komen
en het voordeel ervan was dat hij toch goed door zijn
29
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examens kwam. Toch bleef hij altijd een zwaarmoedige
man als hij niet met zijn vak bezig was.
In die tijd was het mode om niet altijd aan dezelfde
universiteit te blijven om zodoende de blik wat te verruimen. Ehrenfest kwam in 1901 in Göttingen terecht,
waar hij evenals Sommerfeld studeerde onder Klein. Hij
ontmoette daar zijn latere vrouw, een Russin die wiskunde studeerde.
Toen Ehrenfest weer in Wenen kwam hoorde hij tot
zijn ontsteltenis dat Boltzmann, zijn geliefde leraar,
zelfmoord had gepleegd. Hij verhuisde daarna met zijn

Hij weet hoe je de meest moeilijke zaken concreet kunt
maken op een intuïtieve en heldere wijze. Wiskundige argumenten worden door hem vertaald in gemakkelijk te
begrijpen beelden.’
Op 29 september1912 kreeg Ehrenfest een telegram dat
hij benoemd was als professor in Leiden. Hij zou zijn
hele leven tot aan zijn vroegtijdige dood werken aan deze
universiteit.
Om de contacten en de uitwisseling van wetenschappelijke gegevens te stimuleren organiseerde hij een discus-

Paul Ehrenfest en Albert Einstein met Paul jr. op zijn schoot

vrouw naar haar geboorteland Rusland, naar Petersburg,
waar hij hoopte niet geconfronteerd te worden met de
vele anti-semitische uitingen aan zijn adres.
Ehrenfest zat jarenlang zonder werk. Toen hij hoorde
dat professor Lorentz uit Leiden, in Nederland, iemand
zocht om zijn leerstoel over te nemen, vond hij dat heel
aantrekkelijk. Hij sprak er met Sommerfeld over en deze
wilde hem wel aanbevelen. Sommerfeld schreef aan
Lorentz:
‘Hij geeft zeer goed college. Ik heb nog nooit een man gehoord die zo boeiend en zo briljant spreekt. Betekenisvolle
zinnen, grappige punten en vindingrijkheid, hij heeft het
allemaal tot zijn beschikking op een buitengewone wijze.
30

siegroepje, De Leidsche Flesch. Hij bepaalde zelf wie daar
mochten komen. Als je was uitgekozen moest je wel blijven komen, anders bleek duidelijk dat je niet voldoende
interesse had in het vak. Ehrenfest hield bij of iedereen
kwam. Hij was altijd persoonlijk aanwezig op die discussieavondjes. Zijn methodiek was zo, dat hij iedereen
vroeg vooral domme vragen te stellen aan diegene die
de voordracht hield. Hij deed daar zelf volop aan mee.
„Want,” zei hij, „als ik het dan begrijp begrijpt iedereen
het.” Toen Heisenberg een keertje een lezing hield, zei
hij tegen hem: „Neen, je moet niet tegen Pauli praten, je
moet het duidelijk maken aan mij.” Het was een heel opvoedkundig gebeuren daar in die groepjes. Soms was het
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ook wel een beetje pijnlijk voor de spreker, als Ehrenfest
de toespraak samenvatte en soms de gehele speech, zodat
uiteindelijk iedereen, inclusief de spreker, begreep waar
het allemaal over ging. Na deze discussies mocht iedereen zijn handtekening op de muur zetten. Deze traditie
wordt in Leiden nog steeds voortgezet.
Hij deed zijn werk op zijn eigen speciale wijze. Iedere
middag van de week had hij één student onder zijn hoede. Indachtig zijn idee over het onderwijs in zijn jeugd,
wat hij verschrikkelijk had gevonden, deed hij het zelf
nu totaal anders. Hij wist dat het van het grootste belang was dat iemand zijn leraar kon vertrouwen in alles. Problemen bestonden niet, die maakte je altijd zelf.
Als hij merkte dat een student weinig meer te leren had
bij hem, stuurde hij hem naar andere universiteiten of
centra om verder te oefenen. Hij had ook graag dat studenten naar het buitenland gingen om te studeren of er
te gaan werken.
Door zijn grote enthousiasme voor het werk vormde
Ehrenfest een soort school van studenten om zich heen,
zoals Casimir, Goudsmit en Kramers. Velen zijn bij
hem gepromoveerd: Kramers, Goudsmit, Burgers en
Tinbergen onder anderen. Hij zorgde er voor dat er ook
buitenlandse wetenschappers kwamen die enkele maanden in Leiden konden zijn op verzoek van Ehrenfest. Zo
brachten Fermi, Opperheimer, Dirac, Heisenberg een
poos door in zijn laboratorium. Het was een komen en
gaan van de meest bekende persoonlijkheden.
Hoe Ehrenfest onderzoek zag schreef hij in een brief aan
Oppenheimer, die vroeg of hij enige tijd in Leiden door
mocht brengen. ‘Wanneer je van plan bent om zwaar artilleriegeschut mee te nemen gedurende de tijd dat je in
Europa bent, wil ik je vragen niet naar Leiden te komen,
en zelfs niet naar Holland. Juist omdat ik zo dol op je ben
moet je wegblijven. Maar, als je je laatste maanden geduldig, comfortabel wilt besteden aan leuke discussies met
mij en de jonge studenten, zodat je terug kunt keren naar
steeds dezelfde punten, een beetje kunt praten over wat
fundamentele vragen, zonder alleen te denken aan publicaties, wel, dan word je verwelkomd met open armen!!’
Ehrenfest arrangeerde het ook zo, dat Einstein jaarlijks
enige tijd in Leiden kwam als buitengewoon professor.
Hij zou dan enige weken komen om lezingen te geven voor de studenten en verbleef dan in het huis van
Ehrenfest. Ook Bohr kwam dan, zij waren drie hele grote vrienden van elkaar. Hij zag niet graag dat ze debat-
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teerden over de kwantumtheorie. Tot zijn grote verdriet
moest hij op de grote Solvay conferentie van 1927 wel
kiezen voor het standpunt van Bohr. Dat was voor hem
iets verschrikkelijks.
Hij was een praktische man, hij hield niet van formules
en statistieken. Vooral vanaf 1925 ging alles meer neigen
naar de kwantumtheorie met zijn meer abstracte begrippen. Dat was niet de manier van Ehrenfest om wetenschap te bedrijven.
Ehrenfest werd door zijn collega’s heel hoog gewaardeerd, maar hij had weinig waardering voor zichzelf. Hij
kon uiteindelijk de ontwikkelingen in de fysica niet meer
volgen. Hij klaagde daar wel over, maar zijn gevoelen was
zodanig dat hij voelde dat het teveel was voor hem. Hij
zag dit alles niet meer zitten en benam zichzelf het leven
in een zeer doordachte actie.
Ehrenfest is van onschatbare waarde geweest voor de
Leidense Universiteit, de stad leefde en de wetenschap
leefde. Evenals in Göttingen is dit alles na de Tweede
Wereldoorlog nooit meer zo tot bloei gekomen. Alles
vernauwde en verengde en vooral dat was wat Ehrenfest
niet kon verdragen.
Verenigde Staten
Hier werd tijdens Wereldoorlog II door alle gevluchte fysici met man en macht gewerkt aan het
Manhattan project, waarbij een atoombom tot ontwikkeling zou moeten komen. Het werd een wedren met
Duitsland dat ook een atoombom wilde produceren. In
Duitsland zelf werd dit echter niet gezien als een optie.
Er was veel te weinig mankracht en kennis aanwezig om
dit gestalte te geven. Alle wetenschappers waren gevlucht
en daarmee was er een kaalslag in Duitsland op alle wetenschappelijke gebied, ook in het natuurkundige vlak.
In de VS kwam het echter wel zover dat er een bom werd
geproduceerd: ‘Little Boy’ die neerkwam op Hiroshima
en ‘Fat Man’ die gevallen is op Nagasaki. ‘Little Boy’ was
een kernwapen dat werkte op basis van kernsplijting van
uranium 235. ‘Fat Man’ was een plutonium-239 bom.
Aan dit zeer geheime project werkten onder andere mee:
Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman, Samuel
Goudsmit, Robert Oppenheimer, Leo Szilard. Albert
Einstein nam niet zelf deel maar werkte er aan vanuit
de theorie.
De bom zelf werd door een speciaal team ontworpen dat
bestond uit Enrico Fermi, Richard Feynman, Murray
31
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Gell-Mann, David Bohm, John von Neumann, Edward
Teller en Robert Oppenheimer die wetenschappelijk
projectleider was.
De fysica in Azië
In het begin van de twintigste eeuw was er weinig
bekend over fysici uit welk Aziatisch land dan ook. In
Azië was en is er een heel ander klimaat van leven dan in
Europa en de Verenigde Staten. De enorm grote bevolking van vele landen en de veelal heersende armoede gaf
vaak weinig mogelijkheden om te studeren. Alleen in de
gegoede families konden begaafde zonen onderwijs volgen en toegelaten worden op universiteiten. Het Westen
gaf niet veel voor Aziatische fysici. Toch waren er in India
enkelen die bekendheid kregen. Dit kwam voornamelijk
doordat dit land bezet was door de Engelsen, met in het
Zuiden een Frans protectoraat. Daardoor was Engels een
taal die in India overal werd gesproken. Dat gaf mogelijkheden om vrij te bewegen in landen zoals Engeland
maar ook in Duitsland en de Verenigde Staten. Arnold
Sommerfeld kreeg grote interesse in India nadat hij had
gehoord van ontdekkingen daar die ook voor Europa
van groot belang waren. Hij maakte zelfs een reis naar
India om zich op de hoogte te stellen van wat daar aan de
gang was op het gebied van natuurkunde en astrofysica.
De fysici in India
In India was het klimaat in het begin van de twintigste eeuw niet erg inspirerend voor fysici. Dit had vooral te maken met het kolonialisme in Brits-India. Indiërs
voelden zich onderdrukt. Er werden ook weinig fysici genomineerd voor de Nobelprijs, ze kregen er bijna nooit
een. India lag niet in de scoop voor nominaties. Enkelen
waren ‘Fellows of The Royal Society’ of London. Pas in
de twintiger jaren trokken Indiase fysici de aandacht,
zoals M.N. Saha, S.N. Bose en C.V. Raman. Toen ook
kwam de ‘Saha ionisatie’, ‘het Bose-Einstein Condensaat’
en het ‘Raman effect’. De ontdekkingen van deze wetenschappers werden op deze wijze gehonoreerd. Het
voordeel van Brits-India was vooral dat iedereen Engels
sprak. Dit zorgde voor de verbinding met Europa, waar
veelbelovende jongemannen uit gegoede families naar
Engeland gestuurd werden om te gaan studeren.
In India is geen specifiek centrum geweest waar, zoals in
Europa, een bloeiende cultuur was in de fysica. Iedereen
moest op zijn eigen manier verder zien te komen aan
universiteit of in het laboratorium. Over het algemeen
32

werd door Europese fysici hun werk met twijfel en scepsis bekeken. Ze vonden de kwaliteit van werken slecht.
Pas toen Sommerfeld in 1928 op zijn reis Indiase fysici
heeft bezocht in velerlei plaatsen kon hij dat vooroordeel
wat wegnemen. Hij maakte duidelijk dat Indiase fysici te
kampen hebben met slecht en weinig materiaal.
In India bezocht Sommerfeld Madras, Calcutta,
Darjeeling, Dacca, Patna, Benares, Allahabad, Agra,
Delhi, Lahore en Bombay, waar hij belangrijke fysici
ontmoette en sprak over hun werk en de werkomstandigheden. Zijn interesse voor Indiase fysici was gewekt
mede door het werk van Satyendra Nath Bose.

Het menselijke lichaam
is te vergelijken met een
zwart gat:
eerst is het alsof het
licht dat er in wordt opgezogen helemaal wordt
geabsorbeerd door de
zwarte materie.

In Calcutta sprak hij Chandrasekhar Venkata Raman,
die later, in 1930 de Nobelprijs voor Natuurkunde
kreeg. Hij werkte aan de universiteit van genoemde stad.
Raman schreef ‘Musical instruments and their tones’ een
boek dat gaat over de natuurkundige karakteristieken
van muzikale klanken die worden uitgezonden door
wind, snaren en percussie-instrumenten.
Hij bestudeerde vooral de akoestiek van muzikale instrumenten. Hij werkte een theorie uit van kruiselingse
vibraties van gebogen snaren, op basis van bepaalde snelheden. Hij was ook de eerste die de natuurlijke harmonie
van Indische drums heeft onderzocht, zoals de tabla en
de mridangam, ‘The Indian musical drums’.
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Sommerfeld was vol bewondering over de ontdekking
van het spectrocopisch effect door C.V. Raman. De ontwikkeling van het Raman-effect vond hij een van de belangrijkste uitvindingen van deze tijd.
Raman bestudeerde het spectrocopisch gedrag en de
eigenschappen van kristallen en van diamanten. Parels,
agaat, opaal en veldspaat hadden ook zijn belangstelling.
In de twintiger jaren werd Satyendra Nath Bose bekend door zijn ontdekkingen van het Bose-Einstein
Condensaat. Toen Bose kwam met zijn vinding werd er
in Duitsland hevig gediscussieerd of buitenlands werk
in het Zeitschrift für Physik opgenomen kon worden.

Subrahmanyan Chandrasekhar

Uiteindelijke vertaalde Einstein het in het Duits, waardoor het geplaatst werd. Hoewel in Duitsland het werk
van de Indiërs wel werd geaccepteerd, was er altijd het
gevoelen dat het niet was wat het moest zijn. Indiërs werden vaak nog wel wat gediscrimineerd.
Dat overkwam de astrofysicus Subrahmanyan
Chandrasekhar die leefde van 1910-1995. Hij was een
jonge, knappe Indiër, die op aanraden van Dirac een jaartje in Kopenhagen theoretische fysica had gestudeerd om
te kijken wat Niels Bohr deed. Hij werd in 1935 door Sir
Arthur Eddington in het openbaar voor gek gezet toen
hij zijn ‘Chandrasekhar limit’ in Londen presenteerde.
Deze man vertelde voor het hele gehoor dat zijn theorie niets voorstelde. Chandrasekhar schrok nogal. Hij
dacht met een wetenschappelijk georiënteerd publiek
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te maken te hebben, en nu werd hij aangevallen zonder
te kunnen terugvallen op een wetenschappelijke grond.
Hij besloot toen om meteen weg te gaan uit Engeland.
Hij voelde zich zeer onheus behandeld. Fowler, Bohr en
Pauli durfden hem niet te ondersteunen hoewel ze het
wel met hem eens waren. Eddington is zijn hele leven
aan zijn eigen stelling blijven vasthouden. Heden ten
dage wordt wel erkend dat de fysica en ook de astrofysica
gehinderd werden door deze houding. Als men algemeen
had erkend dat Chandrasekhar gelijk had, was zowel de
natuurkunde als de astrofysica sneller verder gekomen.
Zijn theorie is wel leuk om eens te lezen, omdat hij handelt over witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten:
‘Wanneer een ster doorlopend zonder brandstof blijft, koelt
hij gewoonlijk af en stort dan in elkaar, (waarschijnlijk
met een supernova) in een of drie compacte vormen, dit
hangt af van zijn totale massa:
** een witte dwerg, die uit een grote klont carboon en
zuurstof atomen bestaat, bijna als een reusachtig molecuul. Hij gloeit alleen omdat hij nog heet is en aan het
afkoelen is - er is zelden een fusie aan de gang.
** een neutronenster, een grote klomp neutronen, bijna
als een reusachtige kern. Om zo te worden, moet hij
groot genoeg zijn geweest om carboon te verbranden
en een grotere kern te maken, hij eindigt dan als een
supernova.
** een zwart gat, wanneer hij erg massief is.
De Chandrasekhar limiet is de maximale massa van een
stabiele witte dwergster. Deze limiet is naar hem genoemd. Hij ontdekte dit in 1930.
De Chandrasekhar limiet houdt in dat witte dwergen
met massa’s groter dan de limiet verder ineenstorten,
waardoor ze ontwikkelen tot een verschillend type restster, zoals een neutronenster of een zwart gat. De sterren
met massa’s onder de limiet blijven stabiel als witte dwergen. De Chandrasekhar limiet is 1.4 M  zonmassa. In
1983 ontvangt hij de Nobelprijs voor Natuurkunde.
Andere veel minder bekende fysici waren:
• Meghnad Sah, hij was een astrofysicus, hij leefde van
1893-1956. Meghnad Saha ontdekte zaken over de
sterrenstelsels die van groot belang waren voor de
toenmalige begrippen. Hij werkte als professor in
Allahabad. Hij werd bekend door zijn warmte ionisatie.
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• Bidhu Busan schreef over X-straling.
• Debendra Mohan Bose, studeerde in Berlijn. Hij
leefde van 1885-1975. Hij bestudeerde kosmische
straling, neutronenfysica, kunstmatige radioactiviteit. Hij was een neef van Jagadish Chandra Bose,
ook een bekend fysicus. Hij ging naar Cambridge in
1907 en bezocht daar het Christ College.
Dit zijn enkele fysici dit op de vertrouwde wijze fysica bedreven in India, met hun eigen mogelijkheden
en onmogelijkheden. In India was er echter nog meer.
Onopgemerkt door fysici waren daar twee wetenschappers bezig een mogelijkheid te zoeken om lichaamsmaterie om te zetten in andere structuren, zodat een nieuw
soort wezen zou ontstaan in de evolutie. Het leek geen
fysica, omdat zij niet alleen de oppervlakte materie bestudeerden zoals fysici plegen te doen. Zij bestudeerden
alle materie, vanaf de oorsprong toe. In natuurkundige
termen zou men kunnen zeggen: zij bestudeerden alles
vanaf de Big Bang en eerder. Deze nieuwigheid is aan
velen, maar vooral fysici voorbij gegaan, omdat zij geen
waarde hechten aan niet zichtbare substanties. Toch is
dit onderzoek zeker behorend bij de fysica.

Aurobindo Akroyd Ghosh leefde van 15augustus 1872
tot 5 december 1950 en Mirra Alfassa van 21 februari
1878 tot 17 november 1973.
Vanaf 1920 zijn zij samen bezig geweest met de evolutie
van de menselijke materie naar een volgend stadium in
de evolutie. Daarbij ging het er om, het mentale stadium
waarin de mens leeft achter zich te laten en te zoeken
naar zijn persoon, zijn psyche. Door de ontplooiing van
de mentale psyche naar een waarheidspsyche, zou ook de

Fysica die geen fysica leek te zijn

The Spirit shall look out through Matter’s gaze
And Matter shall reveal the Spirit’s face
Er waren rond de eeuwwisseling ook zaken op gang gekomen in India door de wetenschappers Sri Aurobindo
Ghose (spreek uit Ghosh) en Mirra Alfassa. Zij hielden
zich vooral bezig met het bestuderen en praktiseren van
de ontwikkeling van de lichaamsmaterie van de mens
naar een hoger evolutieniveau. Daarbij kwam het er
op aan het materiële grofstoffelijke zichtbare lichaam
tot transformatie te laten komen. Daar zijn elektronen,
atomen, moleculen en cellen mee gemoeid, zoals deze
worden bestudeerd in de fysica. Vandaar dat deze ontwikkeling van materie nauwe verwantschap heeft met de
natuurkunde en de sterrenkunde. Zij vroegen zich vooral
af hoe dit proces van transformatie in het menselijke lichaam zou verlopen. Hun hele wetenschappelijke leven
was gewijd aan de vraag: hoe kan het elektron, dat er
uitziet als een duister zwart deeltje of golf, omgetoverd
worden tot een lichtende zon?
34

Mirra Alfassa

lichaamsmaterie van mensen in verandering kunnen komen. Door de inwerking van waarheidslicht via de psyche ontstaat er een nieuwe structuur in elektronen, atomen, moleculen en cellen van het menselijke lichaam.
Zij wilden de aanzet maken tot een volledig mens zijn,
via de verandering van structuur van elektronen door
een constante inwerking van licht. Want de mens is nog
niet uitgegroeid tot zijn menselijke compleetheid, hij
moet nog een compleet wezen worden. De evolutie van
de materie is nog niet voltooid.
Het menselijke lichaam is te vergelijken met een zwart
gat: eerst is het alsof het licht dat er in wordt opgezogen
helemaal wordt geabsorbeerd door de zwarte materie.
Gedurende hun pogingen om zoveel mogelijk waarheidslicht in het elektron in te stralen werd duidelijk
hoe dit werkte. Na jaren van instraling van licht ging het
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zwarte gat, de zware en trage energiesubstantie, zijn licht
prijsgeven. Met het resultaat van dit gevolgde procédé
was er een nieuw soort materie in de wereld aanwezig:
waarheidssubstantie.
Dit gevolgde procédé was adequaat, maar lastig omdat
het voor de eerste keer gebeurde. Het nam veel tijd in
beslag. Uiteindelijk slaagden zowel Mirra Alfassa als Sri
Aurobindo erin het doel te bereiken. Hun subtielfysieke
lichaam was, door inwerking van waarheidslicht in de

Het bewustzijn van deze elektronen straalt in op alle materiële stof, in welke vorm ze ook aanwezig is op aarde of
in de kosmos of elders.
Verder is er heel weinig te zeggen over fysici in India
in die tijd. Zij leefden in afzondering van de rest van
de wereld en hadden geen of weinig contacten met buitenlandse wetenschappers. Alleen de ontwikkeling van
de materie van Sri Aurobindo en Mirra Alfassa trok veel
belangstelling, vooral rond 1960. Maar hiervan kan worden gezegd dat er weinigen zijn die begrijpen waar zij op
doelden en wat de praktische uitwerking was. Diegenen
die daar nog mee bezig zijn beschouwen het als louter
theorie en kennen niet de draagwijdte van de praktische
ervaring.
Huidige ontwikkelingen in de fysica
In de late 20e eeuw kwam er een stroming op gang
die zocht naar een unificatietheorie zoals Einstein deze
beoogde. Zo is rond 1970 een theorie ontstaan die berustte op het idee van snaren en meer dimensies.
Rond 1980 kwam er ook een stroming op gang die de
ontdekkingen van Sri Aurobindo Ghose en Mirra Alfassa
verder uitwerkte, de wetenschap lilaca.
Het is interessant om in het kort te bekijken wat er op
basis van de grote bloei van de fysica in het begin van de
twintigste eeuw in latere tijden op gang gekomen is.

Aurobindo Akroyd Ghosh

elektronen, getransformeerd tot een waarheidslichaam.
Deze subtiele elektronen die zich in het subtielfysieke lichaam voordoen als een golf, verschillen van andere, niet
getransformeerde elektronen door hun aanblik. Zij zien
er niet meer uit als een zwarte, duistere energiestroom, zij
zijn nu een gouden energiestroom geworden. Het subtiele duistere energielichaam is nu geworden tot een substantie van gouden elektronenlicht. Ieder elektron van
het lichaam is zo en dit zet zich uiteindelijk voort tot in
het oppervlaktelichaam. Als deeltje in het grofstoffelijke
lichaam is het elektron meestal een gesloten zwart omhulsel met een verborgen licht erin, dat kan worden tot een
stralende goudwitte of witte zon. Tot dit laatste is het bij
Mirra Alfassa en Sri Aurobindo bij leven niet gekomen.
Alleen al het feit dat er elektronen zijn van waarheidssubstantie is van invloed op alle materie die er bestaat.
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De hedendaagse fysica,
de snaartheorie en M-theorie
De fysica van weleer, met de kwantumtheorie en de algemene relativiteitstheorie is uitgemond in de snaartheorie, een verzonnen theorie die nauwelijks meer te begrijpen is. Enkele theoretische fysici zoals Edward Witten en
Brian Greene, de laatste een van de meest bekende wetenschappers in de snaartheorie in Amerika en Robbert
Dijkgraaf, Gerard ‘t Hooft in Nederland kunnen nog
uitleggen hoe deze werkt, tezamen met enkele anderen.
Deze theorie is zuiver wiskundig en is bijna niet meer te
vatten voor de gewone fysicus. Er zijn ook maar een stuk
of zes mensen die deze snaartheorie ‘begrijpen’. Hij is
ook niet reëel, hij is helemaal gebaseerd op veronderstellingen. Hij is eigenlijk bedacht om alles in onder te brengen wat in andere theorieën geen plaats kon vinden. Ook
deze theorie heeft nog geen oplossing gevonden voor de
zwaartekracht, hoewel er een deeltje verzonnen is, het
35
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graviton, dat deze kracht zou moeten dragen. Er is ook
een gesloten snaar waar dit deeltje in zou passen.

sen? Verzin weer een nieuwe snaar met een nieuwe formule en klaar is kees.

De snaartheorie bestond uit vijf verschillende theorieën,
die nu gezien worden als ieder hun eigen zicht gevend
op hetzelfde. Het is dus toch één theorie, die ook wel
de M-theorie wordt genoemd. Over deze naam wordt
erg vreemd gesproken. Niemand wil zeggen wat er mee
wordt bedoeld. Is het Magisch, is het Membraan, Matrix
of nog wat anders? Het lijkt wel een raadsel, en dat is het
ook. De M-theorie moet volgens de fysici de unificatie-

Fysica, ook de theoretische fysica, bestudeert alleen de
zichtbare materie, die ook wel ‘dode’ materie wordt genoemd. Zij houdt zich niet bezig met de oorsprong en
bestudeert dus slechts een triljoenste deel van de werkelijkheid die substantie is. Zij begint aan het eind van de
lijn, daar waar alle materie verdeeld is. De fysici vragen
ook geen verklaringen voor zaken, zij constateren alleen
maar. Er zijn geen vragen naar de oorsprong, er wordt
bepaald dat er een Big Bang is en waar deze vandaan
komt is geen vraag. Dat houdt de natuurkunde heel ver
af van het bestaan van de dingen. Zij kent de materie
niet, ook al is zij er nogal druk mee bezig. Op dit moment zijn er geen fysici die zoals Einstein en de Broglie
en Pauli zich afvragen wat er nog meer is dan alleen de
zichtbare materie. Iedereen is bezig met de theoretische
natuurkunde die zeer wiskundig is. Zij laat niet toe dat
iets niet te bewijzen valt. De fysicus Van ‘t Hooft begint
wel ‘God dobbelt niet’ te citeren, maar hij zegt toch niet
hetzelfde als wat Einstein daarmee duidde. Bovendien
is het nogal zwak om anderen te herhalen. Ook Pauli
wordt geciteerd op enig moment. Dat zijn eigenaardige
uitlatingen van mensen die in een gedachtewereld leven
die geen enkele verbinding heeft met wat er bestaat. Dit
alles beschouwende kan niet gezegd worden dat er tot
op heden een bloeiperiode is in de fysica. Het gesloten
wereldje laat dit ook niet toe.

Volgens de snaartheorie bestaat
alles uit miniscule snaartjes

theorie zijn die Einstein zocht. Dit is, als men Einstein
kent, niet mogelijk dat hij dit bedoelde. Hij zag de kwantumtheorie niet als een vaststaande theorie, maar meer
als een tussendoortje. Dus als deze vertegenwoordigd is
in de snaartheorie, kan het nooit de unificatietheorie zijn
die Einstein zocht.
Het lijkt wel alsof iedereen die rond de snaartheorie bezig is dit alles te bedenken, zich ook een nieuwe Einstein
voelt. Het doet allemaal behoorlijk arrogant en wezenloos aan. Dat is niet zo vreemd, met een theorie die totaal verzonnen is en nog niet bewezen kan worden. Nu is
bewijs niet alles, want er zijn zoveel dingen niet bewezen
die bestaan. Bijvoorbeeld dat fysici bestaan is ook niet
in een formule gevat. Maar zelf vindt iedereen toch wel
dat deze verzonnen gedachten bewezen moeten kunnen
worden, bijvoorbeeld in CERN.
Kortom, de snaartheorie is het helemaal, want je kunt
alle kanten uit. Het doet aan als: is er iets niet te plaat36

Lilaca, op zoek naar de geestmaterie
De lilaca is een wetenschap die sinds 1980 wordt
beoefend en zij specialiseert zich in de ontwikkeling van
de menselijke materie door een inwerking van lila licht.
Zij bestudeert alle substanties die er maar zijn, ook de
niet direct zichtbare substanties van de universele en
transcendente wereld. Daarbij hoort ook de oorspronkelijke bron waaruit alle materie ontstaat, de bron van
Eenheid. Dat is de plaats waar nog geen deeltjes zijn te
zien, maar waar alles een onverbrekelijke eenheid is, met
de verscheidenheid op de achtergrond in alles aanwezig.
Dit is de wereld van de geestsubstantie. Lilaca bestudeert
in feite het evolutieproces zoals dat heeft plaatsgevonden
en zoals dat nog verder zal plaatsvinden. Vooral het menselijk lichaam met al zijn deeltjesstructuren, elektronen,
atomen en moleculen en cellen heeft haar belangstelling.
Dit is de meest ver ontwikkelde materie en ze komt in
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aanmerking om tot een volgende stap in de evolutie te
kunnen komen. De lilaca bestudeert dus alle materie
vanaf de voor de fysici zo bekende Big Bang en veel eerder tot en met de grofstoffelijke materie van de aarde, de
planten, de dieren en de mens.
In Nederland hebben lilaïsche onderzoekers vanuit de
lilaca met de lichtformaties en de geëigende instrumenten het procédé gevonden om het duistere, zwarte elektron te maken tot een gouden licht. Om het vervolgens
te laten transformeren in een elektron van wit licht, het
lila elektron. Dit laatste resulteert in een transformatie

Een gouden koolstofatoom

in het grofstoffelijke oppervlaktelichaam van atomen,
moleculen en cellen van goudachtig licht naar wit licht.
Dit lila elektron heeft zowel geestelijke eigenschappen als
materiële. In dit materiedeeltje is de geestenergie vrijgekomen uit de materie met al zijn vermogens en krachten.
Zo is ontdekt dat materie gelijk is aan geest en geest gelijk is aan materie. Een elektron kan geest en golf zijn, of
het kan geest en materiedeeltje zijn.
De lilaca heeft wel vragen over de oorsprong. Zij probeert de oorsprong van alle materie te doorgronden en
te kennen, ook als het buiten de vermogens van het verstand ligt. Zij weet dat vele dingen niet verstandelijk te
verklaren zijn en schakelt dan een ander instrument in:
de psyche, het kenvermogen dat alle materie kent in wat
ze is. Alleen het gelijke kan het gelijke waarnemen. De
psyche is ook geest, dus kan zij de geestmaterie waarnemen. Deze psyche kent alle materie, dus deze kennis is
ook te hanteren. De lilaca gaat uit van wat er is, het is een
wetenschap die boven het denken uitgaat.
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Samenwerking van fysici en lilaci
Het zou vruchtbaar en interessant zijn als fysici en
lilaci ooit samen ontdekkingen zouden kunnen uitwisselen in het kader van een procédé dat er op gericht is te
bekijken hoe elektronen, atomen, moleculen en cellen
reageren op de inwerking van lila licht.
Dat is nog een lange weg, maar uiteindelijk zal het er een
keer van moeten komen. Wie weet, zal er ooit eens een
open contact zijn, waarin onderzoeksgegevens kunnen
worden uitgewisseld op een manier zoals dat normaal
gebruikelijk is voor wetenschappers onderling.
Het denken
Uit deze geschiedenis blijkt heel duidelijk, hoe het
mentaal zich voor verschillende doelen kan inzetten. Het
kan ordenen, zoals dat in de fysica gebeurt met het waarnemen van verschijnselen. Het kan ook formules maken
om gegevens te ordenen. Maar verder kan het verstand
eigenlijk niet gaan, begrijpen kan het die zaken niet, het
kan ze ook niet plaatsen. Dat was waar Einstein met enkele anderen tegen aan liepen. Het denken werd in de
jaren rond 1900 op een ordenende manier gebruikt en
daar is het ook voor. Wil het meer, dus onzichtbare verschijnselen gaan bestuderen, dan gaat het de mist in. Het
mentaal kan niet oordelen over onzichtbare verschijnselen zoals paranormale verschijnselen of verschijnselen die
zich voordoen in het heelal zoals een zwart gat. Oordelen
hoort ook in feite niet bij het mentaal, omdat het dit
doet op grond van oneigenlijke, subjectieve waarnemingen.
Het mentaal kan ook op een vernietigende wijze ordenen, zoals in de wereldoorlogen is gebleken. Daar werd
een scheiding gemaakt tussen het ene ras en het andere,
om zodoende rasverbetering te krijgen. Daar laat het dus
zijn vernietigende aspect zien, zeker omdat het hier om
een mentaal is dat in de DNA-moleculen is neergelegd.
De harde oordelen en veroordelingen leiden hier tot vernietiging. Zij leiden ook tot een totale afbraak van normen en cultuur.
Het mentaal is zodoende gebleken een instrument te
zijn, dat alle kanten op kan gaan als het zich neigt naar
agressie en fanatiek gedrag. Dan kan het verschrikkelijke
dingen uitdenken, die het uit de onderbewuste materie
ophaalt.
Het is een interessant gebeuren dat uitnodigt tot meer
studie en onderzoek in de lilaca.
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De Moerastuin
In de Moerastuin is het goed toeven. Hoewel
hij geen moerastuin is in de zin van een moeras
dat daar op natuurlijke wijze bestond, is het wel
een tuin met een moeras en vochtige plekken.
Moeras houdt hier in dat er vroeger een vijvertje was, waar de herten uit konden drinken. Het beton is
blijven liggen, en zo verzamelt zich daar altijd veel water,
dat een klein moerasje vormt. Er groeien ook planten in
die van veel water houden. Tegenwoordig bekroont zelfs
een kleine waterval, de Moeraswaterval, het geheel. Hij
zorgt dat het moeras altijd redelijk vol water staat in de
zomer.

Moerastuin met zitje op het Moerasplein

In vervlogen tijden, toen de Pauwekroon pas was aangekocht door Elektoor, was er daar op die plek een hertenkampje. Een afgescheiden stuk grond met hoogten en
laagten en een hertenhuisje, dat nu Zonne-energie heet.
Later werd het een hondenren, waar de honden Lucia,
Doeschka en Lila vrolijk rondsprongen. Zonne-energie
werd toen een hondenhokje.
Nog veel later verdwenen de honden daar uit hun verblijfplaats en was er een vijvertje, waar niemand raad
mee wist. Er dreef een houten zwaan in, die een veel te
38

kleine behuizing daar had. Ook was deze zwaan wat onevenwichtig, waardoor hij vaak omgeblazen werd door
de wind.
Het Moerasplein heette toen het Zwanenplein en dat gaf
aanleiding bij zekere goti’s om daar graag wat te praten in
de hoop dat zij daar meer zichzelf zouden worden. Daar
is niets van te merken geweest. Het was ook een plek
waar geliefden graag zaten te converseren, een beetje uit
het gezicht van andere goti’s. Omdat het Moerasplein erg
laag ligt, zat men daar uit de wind en uit de kijker. Nu
het Moerasplein geen Zwanenplein meer is, is er geen

De vernieuwde trap naar de Moerastuin

goti meer te zien. Geen conversatie, geen geliefden. Er
was een trap die vanaf de toen nog Wilde Tuin naar beneden leidde, naar de Rozenlaan. Hedentendage is de
Wilde Tuin omgedoopt in Driftentuin, vanwege de vele
driften die er zijn aangelegd.
De trap naar de Moerastuin bestond uit treden van aarde en grind, verstevigd met boomstammen die op hun
beurt weer werden vastgehouden met stukken betonijzer. Deze trap heeft heel lang gediend, en pas kortge-
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leden is hij vernieuwd, omdat hij toch wel erg oud en
vervallen raakte.
De Moerastuin is nu via de Driftentuin en het
Hydrangeaperk toegankelijk via een mooie, geheel vernieuwde trap waar het heerlijk op lopen is. Deze trap
doet stevig en robuust aan, maar niet grof. Hij wordt tegenwoordig gestut met bangkirai planken, die precies de
goede maat hadden voor de trap. Er liggen nu steentjes
op de treden zodat er weinig kans is om uit te glijden,
ook niet als er sneeuw op ligt.
Meteen rechts is de Moeraswaterval met het moerasje.
Nog meer rechts is het Moerasterras, waar een zitje is.
Daar kan lilaïsch onderzoek worden gedaan door diegenen die dat willen. Want het Moeras geeft grote mogelijkheden voor onderzoek. Het vitale in mensen is in de
lilaca vaak gekenschetst door moerassen waar veel vieze
dampen en gassen uit opstijgen. Moerassen zijn gesitueerd in de onderbuik, waar ook de gifbelten te vinden
zijn.

Overal bloemen met op de achtergrond ‘Zonne-energie’

Hier, op het Moerasplein is niets van dit alles terug te
vinden. Het ligt er schoon en gezond bij, door de vele
planten is het Moeras zelfs bijna niet te zien. Je zou er zo
inlopen, zonder erg, zoals dat bij een moeras ook vaak
gebruikelijk is. Opeens zit je er in, en je bent de sigaar.
Verder lopend op het Moerasplein ziet men in de zomer
bloemen overal. De Rozenlaan is goed waarneembaar,
die gaat naar boven, bergopwaarts. Maar die valt buiten
dit gebied.

3Inhoudsopgave

De hele omgeving rondom het Moeras is bezaaid met
bloemen, planten en struiken, al of niet bloeiend. Maar
de indruk is er van een enorme rijkdom aan groen, hoog
en laag, met vele kleuren er tussen. In de kom waar men
zich bevindt ziet men de bomen rondom voor reuzen
aan en de Prunus laurocerasus groeien heel hoog op.
Berken en enorme hulststruiken groeien rondom evenals rododendrons. Maar ook de bloemen zijn er in grote
getale, te veel om op te noemen.
Op het Moerasterras staande, ervaart men de beslotenheid ervan. Dit wordt nog benadrukt door de esdoorns
die de Moerastuin afscheiden van de Driftentuin. Maar
ook Zonne-energie en de Rozenlaan met zijn heuvelachtigheid geven aan dit alles een beslotenheid die tevens
ruimtelijk is.
Naast de grote hoeveelheden phloxen staat er ook guldenroede, de Solidago, en lavendelstruiken. Achter de
enorme hoeveelheden aan asters ziet men dan opeens
een bamboewoud staan. Het geheim van de bamboe

Phloxen en in de verte, voor de eik, het bamboewoud

daar is, dat het op die plaats wat vochtiger is dan waar
ook op de Pauwekroon. De bamboe gedijt daar goed en
ze is ook zo vrijgevig dat ze stokken levert om planten
die wat zwak op de stengel staan te ondersteunen.
Alles lijkt overvloed en weelderigheid te zijn daar op het
Moerasplein en omgeving. Overal waar men kijkt, is er
iets te zien en te ontdekken, is het niet over iemand zelf,
dan wel over de vele planten die daar in grote hoeveelheden groeien. Genoemd kunnen daarbij worden de ge39
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raniums, de alchemilla’s, bergenia’s en niet te vergeten
de Paulowniaboom, met zijn heel grote blad en heerlijk
geurende blauwige bloemen. Hij heeft nog nooit gebloeid in de Moerastuin, deze keizersboom, maar alleen
al het weten dat het zou kunnen gebeuren geeft aan deze
tuin iets heel bijzonders.
Bij het zitje op het Moerasplein kan iemand ontdekken
dat daar twee paden zijn: een pad dat langs de bovenhelling van de Moerastuin naar de Waterval leidt en een pad
dat de bosjes in lijkt te gaan. Nader onderzoek wijst uit
dat het eerste pad helemaal tussen de planten door uitkomt bij de Moeraswaterval en daar dood loopt. Of men
zou over de Moeraswaterval moeten springen, waarbij
men dan weer op de trap uitkomt.

De Moeraswaterval

Het andere pad lijkt avontuurlijker. Een bordje
‘Kruiwagenpad’ maakt het nog meer bijzonder. Zouden
daar kruiwagens te krijgen zijn? Of zouden er kabouters met kruiwagens langs de kanten staan met gevulde
kruiwagens vol bloemen of vruchten? Of wordt dit pad
begaanbaar gehouden door kabouters die dit pad in de
schemering en in het donker belopen met kruiwagens?
Wie dit pad gaat verkennen merkt dat er niets van dit alles te vinden is. Het is een pad dat verborgen is in groen,
40

het groen van Prunus laurocerasus en van metershoge
hulstbomen, de Ilex aquifolium. Deze struikgewassen
zijn uitgegroeid tot bomen, die alles verbergen wat daar
op dat Kruiwagenpad loopt of beweegt.
De wandeling over het Kruiwagenpad gaat verder en het
pad maakt een bocht. Opeens is er een poort in het gewas
en komt het licht weer volop tevoorschijn. Het pad komt
uit in de Driftentuin. Terugkerend op de schreden gaat
het weer verder onder de struiken.Wie op het pad goed
om zich heen kijkt, ziet opeens water schitteren in het
zonlicht. Onder de struiken door kruipend of gebogen
lopend, komt men dan bij de rand van de Zwanenvijver
uit. Een heerlijk uitzicht! Wat is hier allemaal te zien zonder dat men zelf wordt gezien?
Eerst valt het oog op het Theehuis aan de overkant en de
blik die de rand van de vijver volgt naar rechts, komt uit
bij het kunstwerk ‘Het nieuwe Leven’, de bal die goud
schittert in de zon. Hij staat vlak bij de Zwanenbrug en
hij intrigeert iedereen die zich iets afvraagt over leven of
dood en alles wat daar mee te maken zou kunnen hebben.
Want wat zou dat betekenen, het nieuwe leven? Het
moet iets met goud te maken hebben, met de waarheid
dus. Met een gouden leven, een gouden bestaan op aarde
misschien? Of de gouden waarheidswereld, een psychische wereld waar iedereen heimelijk naar verlangt maar
die toch niet wordt toegelaten in het dagelijkse leven van
de mensen?
Meer dichtbij is het terrasje ‘Zelfspiegeling’ te zien. Het
is een terras voor één persoon die in stilte bij zichzelf wil
zijn. Zoiets als een Spiegelkamer, maar dan buiten. Veel
goti’s zitten er niet, soms een enkeling.
Terugkerend naar het Kruiwagenpad dat nog steeds onder de struiken door gaat, loopt men verder en komt dan
opeens, onverwacht uit bij de Rozenlaan. Er staat daar
een bankje waar het goed toeven is. Het Kruiwagenpad
is hier ten einde. Kruiwagens zijn er niet waargenomen,
op geen enkel moment. Toch zal het pad die functie hebben, anders heette het niet zo.
De tocht is nu ten einde. Wie terug wil naar het
Moerasplein zal weer over het Kruiwagenpad terug kunnen lopen. Maar hij kan er ook voor kiezen de berg te beklimmen van de ontwikkeling en de Rozenlaan nemen.
Net zoals ieder het wil.
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Dolce & Gabbana

Tekst: moderedactie

Mode voor vrouwen of sekslingerie?

De sfeer van Sicilië
De Italiaanse modeontwerpers Domenico Dolce,
geboren in 1958, en Stefano
Gabbana, geboren in 1962,
beginnen samen een modeatelier op Sicilië. Beiden kennen
zij dit eiland goed. Domenico
omdat hij op dit eiland is geboren en Stefano omdat hij er
in zijn jeugd vaak vakanties
doorbracht. Domenico kent
het vak en helpt Stefano bij het
maken van de ontwerpen. Als
snel werken zij samen en gaan
ook samen leven. Zij besluiten
rond 1980 om als freelance
ontwerpersduo de naam Dolce
& Gabbana aan te nemen.

voorgrond staat is een overmatige
seks, gecultiveerd maar gewelddadig in zijn kern. Zij zijn mensen
die alleen maar leven voor seks,
perverse, gewelddadige seks en dit
ook wel naar buiten uitdragen.

D&G, oftwel Domenico Dolce & Stefano Gabbana

Zij willen flatterende kleding voor
vrouwen maken die niet trendy
hoeft te zijn. De invalshoek is ook
dat iedereen het andere geslacht in
zichzelf moet gaan leren kennen. In
sommige van hun ontwerpen is dit
ook te zien.
Zij worden geïnspireerd door Sicilië,
het eiland van zonnige zomers waarin weinig kleding nodig is. Maar
ook de gehele maffiose sfeer en de
vendetta is te ontdekken in hun ontwerpen. Vooral hun kledingreclames
zijn bekend, velen verwerpen deze
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reclame-uitingen en anderen vinden
ze prachtig. Ook daarin spelen dood
en verderf, afpersing, homoseksualiteit, verkrachting, perversiteit en
decadentie een grote rol. Halfnaakte
modellen in zeer sexy houdingen en
omringd door mannen met prachtige lichamen zijn zeer suggestief. Met
dit alles proberen zij hun kleding aan
de man te brengen, wat goed lukt.
Het geeft ook wel een beeld van
hoe deze Italianen hun seksuele gevoelens naar buiten brengen. Zelf
vinden zij dan ook dat zij een erotische droom of een seksueel spel
uitbeelden. Maar wat bij hen op de

Alles is er bij hen van doordrenkt,
hun houding, hun oogopslag, natuurlijk hun kleding. In feite zijn
zij de prototypen van de seksmaniak, die zich schuilhoudt onder
een vernisje van cultuur en de
sfeer van het zonnige zuiden. Hun
vak, dat gericht is op schoonheid,
verdonkeremaant veel van hun
werkelijke, platvloerse en brute
intenties.
Beiden doen veel aan sport, zoals
boksen, aerobics, hardlopen, zodat
hun lichaam er ook goed uit blijft
zien met stevige spierballen.
Sexy kleding is favoriet
D&G zijn vooral bekend geworden door hun dameskleding die
eenvoudig maar heel sexy is. Vooral
de extreem sexy guêpières of bh’s behoren tot hun handelsmerk.
In die eerste tijd behoren zij al snel
bij de topmerken van de Italiaanse
mode zoals Gucci, Versace en
Armani.
41
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De D&G reclamecampagne liegt er niet om: gecultiveerde
seks, maar gewelddadig
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Heel vlug worden zij zelfs invloedrijker dan deze bekende modehuizen. Zij laten zich inspireren door
de matriarchale structuur van de
Zuid-Italiaanse maatschappij, waar
vrouwen de mannen manipuleren,
vooral de vrouwen achter de maffiabazen. In die kringen is zwart een
favoriete kleur, die dan ook steeds is
terug te vinden in alle kledinglijnen.
Het zwart dat ook wordt gedragen
door de boeren maar tevens door
de Italiaanse gangstergroeperingen.
In 1985 nemen zij deel aan een eerste modeshow. Rond de jaren 1990
openen zij winkels in Japan, China
en Milaan. In dat jaar presenteren
zij kleding voor mannen, waaronder
ook ondergoed.
Hun kleding is erg gewild bij
Holywoodsterren als Madonna,
Angelina Jolie, Isabella Rossellini en
Kylie Minogue, omdat die een zo uitermate sexy glans geeft.
In 2005 houdt hun relatie op maar
de zakelijke samenwerking blijft hetzelfde.
Het modehuis heeft zich sinds 2007
steeds begeven in de meer louche en
harde sekssfeer. De reclames liegen
er dan ook niet om. Groepsseks,
verkrachtingen, homosfeertjes, maffiose onderwereldbeelden in donkere vertrekken en in persverse houdingen kenmerken de reclames. De
mannen die ondergoed showen zijn
goed geproportioneerd en aantrekkelijk maar zeer decadent.
In mei 2009 werden D&G beschuldigd van belastingontduiking door
geld in Luxemburg onder te brengen. Het tweetal is voortdurend verwikkeld in velerlei schandaaltjes, tot
in China toe.
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Zij hebben veel overeenkomst met
de sfeer die heerst in modehuizen als
Gucci en vroeger Versace. Vooral bij
Gucci komen velerlei louche, mysterieuze moorden en ruzies voor.
Mannenmode
Vlot maar toch chique is de
man bij Dolce & Gabbana. De gemakkelijke pantalon met de sexy
bretels die los over de schouders
hangen zorgen dat de man er verzorgd en chique uitziet, maar tevens
sportief. Het rood leren jasje geeft
nog een extra aanzet aan het sportieve accent dat de vlotte en begeerlijke
man moet hebben om in trek te zijn
bij vrouwen. Hij is stoer, mannelijk,
maar tevens zacht door de soepele
structuur van jasje en pantalon.
De schoenen geven een degelijk en
betrouwbaar beeld aan deze ogenschijnlijk nonchalante man die de
droom van iedere vrouw moet zijn.
Zijn sexy uitstraling is het typerende
attribuut van Dolce & Gabbana.

Zowel bij de mannen- als de
vrouwenmode staat de sexy uitstraling
voorop 



Een zomers jurkje
Een zomers jurkje wat helemaal gemaakt is om vrouwen aantrekkelijk te maken voor mannen.
Vrouwen hoeven bij D&G niet mager te zijn, het is zelfs beter als het
lichaam wat meer gevuld en mollig
is met een stevige borstpartij en een
smalle taille, veroorzaakt door de
guêpière die er meestal onder het
japonnetje gedragen wordt. Deze
loopt van de taille tot aan de borst en
is voorzien van een bh die de borsten
vaak sterk accentueert en vaak wat
op laat bollen. De borsten springen
als het ware uit de jurk. Met deze japon is dit echter niet het geval.
Het jurkje heeft een losse snit, men
kan er zich gemakkelijk in voelen
maar ook verleidelijk. De dunne
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ben je als een nachtelijke hemel in
de lichtende zomernacht aanwezig,
de huid is als een schitterende straling die de beschouwer steeds weer
verleidt om er aan te willen raken.
De kleur van de tas maakt de blauwen nog intenser, het goud is het
sierlijke en chique element dat alle
aandacht vraagt en het geheel nog
stralender en meer lichtend maakt.
De transparante stof maakt het lichaam tot een lichte wolk die drijft
door een diepblauwe hemel. Een
wolk die allerlei schatten verbergt
voor de sensuele man die valt op een
sensuele vrouw.

Kylie Minogue
Zo kwam de zangeres en actrice Kylie Minogue naar een party
van deze ontwerpers, ook al stralend
als een ster aan het firmament. Zij
is geheel in de stijl van het modehuis gekleed, haar strakke japon valt
samen met de achtergrond die de
stof van deze zilverkleurige japon
nog eens extra stralend doet uitkomen. De stranden van Sicilië vallen
in het niet bij de straling die D&G
hier willen laten zien. De geraffineerde huidkleurige onderrand met
transparante huidkleurige blouse
benadrukt heel sterk de huid van

Het witte ondergoed is goed te zien

doorzichtige stof sluit aan bij het
lichaam. Er onder wordt vaak witte
onderkleding gedragen. Dit heeft te
maken met het Sicilië zoals D&G
dit zien, als zwemen van zuiverheid
en witheid die de zomerse lucht van
Sicilië kan tooien. De kleuren zijn
zacht en teer, in tegenstelling tot de
sadomasochistische zwarte laarzen
die het model draagt. De gouden
accessoires zoals de oorbellen, armband en tas zorgen voor een chique
uitstraling.
Evenals bij de kleding voor mannen
staat het seksuele aspect sterk op de
voorgrond. Het zijn vrouwen in een
jurkje die er zijn om hen te grijpen.
Japon Sterrenhemel
Een avondjurk die de vrouw
laat schitteren als één van de vele
sterren aan het firmament maar dan
wel op aarde. De jurk laat alles raden, de man kan van alles zien maar
hij kan er niet bij. Met deze japon
44
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kleren te gaan. De accessoires zijn
weer van een gouden kleur, zoals
vaak gebruikelijk is bij D&G. Het
geeft de chique sfeer van hun kleding aan. De kleding is er om mee
te flaneren en niet om in te werken,
dat is ook duidelijk. De ingenieuze
plooien van dit jasje, die de benen
zacht omvatten en versieren, geven
aan dat Dolce en Gabbana heel
goede kleermakers zijn. Zij verstaan
hun vak uitstekend.
Seksmaniakken in de mens weten
natuurlijk ook heel precies en correct waar vrouwen en mannen op
vallen. De onderkant van het jasje
en de bovenkant van het korte pakje
met hun kantafwerking zijn helemaal met elkaar in overeenstemming. Ze zijn precies het verleidelijke element in dit ensemble. In dit
geval past de kleur van de bloemen
Wulpse Kylie Minoque

deze vrouw. Altijd weer is een vrouw
er om door mannen bewonderd te
worden, en het wulpse en volle lichaam van Kylie Minogue is daar
helemaal op gekleed. De japon valt
heel soepel over de volle welvingen
heen. De zilverkleurige schoenen
maken de japon luchtiger.
Zomers pakje met jasje
Dit ensemble is gemaakt van
zachte witte stof afgezet met kant.
Het jasje omkleedt het lichaam
dat gekleed lijkt in lingerie, maar
dan wel hele mooie sekslingerie.
Eigenlijk is het gekleed zijn er alleen
maar om uitgekleed te worden door
een man. Het jasje, bedrukt met verfijnde bloemmotieven houdt dit nog
net een beetje tegen, maar de bedoeling is duidelijk. Onder de zon van
Sicilië is het gemakkelijk om uit de
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in het jasje precies bij de huidskleur
van het model.
De minuscule witte schoenen zijn
ook afgezet met een witte bloem.
Het modehuis Dolce &
Gabbana nu
Het is onduidelijk of dit modehuis
nog bestaat in zijn oude vorm. Soms
wordt gezegd dat het eind 2011 is
opgeheven en dat er alleen nog internetwinkelen mogelijk is. Dit kan
dus in het midden worden gelaten.
Duidelijk is wel, dat deze twee mannen heel goede kleermakers zijn. Zij
worden geïnspireerd in het modevak
door de seksmaniak in hun onderbewuste lichaam. Deze weet precies waar vrouwen en mannen van
houden. Want het is immers zo, dat
ieder mens een seksmaniak in zijn lichaam heeft, die zorgt dat er gesekst
wordt?
In alles wat dit modehuis heeft gepresenteerd wordt er ingewerkt op
de seksuele behoeften van mannen
en vrouwen, of het nu via reclame is
of via kleding.
Het blijkt dat deze modeontwerpers
heel lege en oppervlakkige mensen
zijn, die alleen hun vervulling en
genot vinden in seks, perverse en
wellustige seks, gewelddadige seks
en wat er al niet aan soorten seks is.
Dat is verder geen punt, als zij hun
vak goed verstaan, en dat doen ze.

Zomers ensemble
afgezet met kant
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‘The elegant universe’
van Brian Greene
of, hoe sciencefiction in de fysica kwaadheid
kan oproepen
Tekst: H.A.F. van de Rijdt

neembaar zijn met de apparatuur
die er bestaat. Of deze apparatuur
er in de nabije toekomst zal zijn is
ook een vraag.

Brian Greene

Hoe het begon
Bij Elektoor wordt regelmatig gesproken over de wijze, waarop
gekeken kan worden naar de ontdekkingen in de fysica. Lilaca, ook
wel de fysica van de geest genoemd,
heeft heel veel te maken met fysica.
Zij zou wellicht ook mogelijkheden
kunnen bieden voor fysici om verder te komen in hun tak van wetenschap. Fysici zitten op dit moment
wat moeilijk in hun vel. Ze zetten
alles op de snaartheorie, een wiskundig getinte theorie die niet via experimenten aantoonbaar is omdat daar
nog geen apparatuur voor is.
Het gaat hier dan ook om uiterst
kleine deeltjes die niet meer waar46

Het boek ‘The elegant universe’ is een compilatie van de
relativiteitstheorie, de theorie
die een macroscopisch niveau
bestrijkt, en de kwantumtheorie die een microscopische wereld van atomen en elektronen
beschrijft. Het laatste stuk in het
boek gaat over de snaartheorie. Van
al de drie delen van het boek zijn video’s gemaakt die elk ongeveer een
uur duren.

De lilaïsche onderzoekers worden altijd via het witbord in de inkomhal
van het hoofdgebouw Lichtmaterie
bekend gemaakt met activiteiten
waaraan men kan deelnemen.
De mededeling
En dan op zekere dag staat er
zomaar op het witbord in de hal van
Lichtmaterie:
Gota: het bekijken en bespreken van
de videoreeks ‘The elegant universe’.

In de snaartheorie wordt verondersteld dat er een elfdimensionale
ruimte en een supersymmetrie is.
Vandaar dat de titel voor de derde video ‘The eleventh dimension’ luidt.
De snaartheorie zou de relativiteitstheorie en de kwantummechanica
moeten verenigen in een Theorie van
Alles, ook wel een Unificatietheorie
genoemd. De derde video waar het
hier over gaat is geheel gewijd aan de
snaartheorie.
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Een documentaire uit 2003 in drie
delen met een intekenlijst voor de
liefhebbers.
‘The Elegant Universe’ vertelt over
de belangrijkste wetenswaardigheden die de fysici de laatste eeuw
hebben ontdekt en bovenal over de
geheimen die nog steeds niet ontsluierd zijn.
De titels zijn alvast sexy en aanlokkelijk: ‘Einsteins dream’, ‘Strings the
thing’ en ‘The eleventh dimension’.

zitten. Wat zal dit voor interessante
perspectieven openen voor het eigen
vak, de lilaca? Al snel blijkt dat de
video’s geheel in het Amerikaans zijn
ingesproken.
De openingszin is in elk geval een
toonzetter. ‘Imagine.....’
„Waar heb ik dit meer gehoord?”
denk ik meteen?
Het is bijna Kerstmis 2011 en dan
komt dat bekende liedje me meer
dan lief is ter ore. Terwijl ik al opvallend snel begin te knikkebollen

a powerful idea, there’s one controversial idea, you may someday, do I
really believe, according to this idea,
yes there could be, if we do find.’
Zo, ben ik nu gek of hoe zit dit?
Het wordt in één klap duidelijk dat
we hier te doen hebben met een
stel illusionisten die de wiskunde
gebruiken om zich in een ivoren
toren af te kunnen zonderen van de
gewoon denkende burger. In feite
freaks die van hun wetenschap een

Brian Greene in het kwantumcafe LR-Fabric-8: ´Imagine...´

Een buitenkansje voor lilaci die de
ontwikkelingen in de fysica na aan
het hart liggen en op de voet willen
volgen.
Dat lijkt me interessant. Dus ik
schrijf me direct in voor het derde
deel, ‘The eleventh dimension’. Op
de avond van de vertoning lijkt het
me prettig er eens goed voor te gaan
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bij het zien van de gestaag op elkaar
volgende sciencefiction-achtig aandoende beelden, heb ik nog wel de
tegenwoordigheid van geest om eens
op te letten welke woordkeus er zoal
verder in deze film de bovenhand
heeft. En dan verschijnen er de volgende notities: ‘Suppose, perhaps,
will it ever be possible, for most of us
it’s impossible to picture, if they, it is

sciencefiction maken met horrorachtige trekjes.
De wiskunde werkt als een drug in
hun denken en daarom kunnen ze
ook steeds ‘in naam van de hypothese’ een nieuw onderwerp uit de
hoge hoed toveren en voorstellen ter
wetenschappelijk onderzoek en vermaak.
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Nadat de video is afgelopen, blijft er
een gevoel van teleurstelling. Is de
fysica alleen een pure uitkomst van
een rekensom op de computer geworden? Is fysica tot wiskunde vervallen? Hoe zit dat in elkaar?
Talloze vragen bestormen mijn
brein. Was fysica voorheen altijd
een vak geweest vol avonturen, nu
lijkt het zich voornamelijk in robotmachines af te spelen. Hoe valt dat
allemaal te rijmen? Gelukkig is het
mogelijk dit alles met anderen te bespreken. Gelukkig maar, dan kan het
ei meteen worden gelegd.
Kwaad
Bij de bespreking in kleinere
groepjes krijg ik niet meteen bijval
voor mijn oordeelkundig vermogen. Eerder wordt de gedrevenheid
en volharding opgemerkt die deze
fysici tentoonspreiden. Er wordt gewoon niet naar mij geluisterd! Het
ei kan niet worden gelegd. Dat wekt
om te beginnen bij mij een ernstige
ergernis op. Ik luister wel naar wat
anderen zeggen over volharding en
gedrevenheid, maar voor mijn opmerkingen is geen gehoor.
Nee ik zie dat anders en haal nogmaals uit naar ‘die wetenschappers
met hun wiskunde...’. Dan ontploft
de bom. Adriana die tegenover me
zit, merkt droogjes op: „Word je
kwaad...?” Dat is een regelrechte
aanval. Mij wordt op een totaal
onverwachte manier de mond gesnoerd. Dat is beduusd kijken.
Even gaat er een schokje door me
heen terwijl het gesprek in de groep
alweer voortkabbelt. Niemand besteedt meer aandacht aan het voorval. „Hé, dat moet ik niet laten
passeren...” denk ik en probeer het
gebeuren, waarin ik me inderdaad
48

kwaad voelde, aan de kaak te stellen.
Per slot van rekening probeert een
lilacus overal aan te ontdekken hoe
hij in elkaar steekt qua elektronen
en atomen, en kwaadheid is eigenlijk een buitenkansje om mee verder
te komen. Wie is er nu nooit eens
kwaad?

Ben ik soms ook zo
hoogdravend?

De herinnering dat ik aan de oppervlakte ooit een wiskundeleraar
nog net niet in elkaar had geslagen,
omdat men nog op tijd tussenbeide
kon komen, doemt uit het donkere
verleden zo voor mijn neus op. Die
kwaadheid was dus destijds ook al
niet betekenisloos...?
Ik probeer het te vatten met de lilaïsche leidraad dat ‘het gelijke met
het gelijke botst’. Oftewel als ik boos
word op iets of iemand dan zegt dit
dat er in mij een gelijkaardige kracht
aanwezig is. Botsen heeft meestal
een directe spiegelwerking voor de
persoon in kwestie en krijgt daarom
in de lilaca als het goed is extra aandacht.
Dat is in deze gespreksgroep niet het
geval. Dat kan ik wel constateren. Er

wordt niet ingegaan op de bom die
Adriana gooide, en ook niet op mijn
beduusdheid. Iedereen is nogal met
zijn eigen ideeën bezig.
Die spiegelwerking zou betekenen
dat de bloemlezing over het fantasievolle, hoogmoedige en agressieve
mentaal zoals mij ontviel tijdens de
filmbespreking, ook een cluster van
atomen in mezelf vertegenwoordigt?!
Dat is dan geen vraag meer, het
wordt een kwestie van accepteren.
Ook een kwestie van attent zijn
om te kunnen zien, hoe het werkt
in deze gota, zodat ik dit opmerk.
Adriana is daar een goed voorbeeld
van. Zij attendeert mij op kwaadheid. Als zij geen bom had gegooid,
had ik niets gemerkt. Is zij dan ook
vaak kwaad, dat ze zo goed de vinger
op de zere plek kan leggen?
Het feitenmateriaal is verzameld en
wat gaan we er nu mee doen ?
Ik word er even stil van en dan pas
komt het in me op: „Oh ja, ik heb
nog een tutorsuprolo om dit mee te
bespreken...”
De tutorsuprolo is als de zakdoek in
de broekzak; ik vergeet hem zo gauw
dat hij er is. En hij is er wel, ook in
deze videogota is hij erbij. De knoop
in de zakdoek herinnert me eraan
dat er nog iets te is bespreken. Maar
vaak genoeg kan dat ook wel even
wachten...
Hoe nu verder?
Het gebeurde blijft me bezighouden en als ik toevallig op een dag
Adriana tegenkom in Heliodoor, het
onderzoekscentrum van Elektoor,
vraag ik haar spontaan, verwijzend
naar haar eerdere opmerking: „Was
jij zelf niet kwaad..?”
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Er ontspruit zich een aardig gesprek,
maar volgens Aadriana was er bij
haar in geen velden of wegen enige
kwaadheid te bespeuren toen ze
mijn opkomende felheid in de ogen
verwoordde als: „Word je kwaad,
Huug?”
Wel vertelt ze erbij, dat kwaadheid
bij haar een vitale energie is die goed
is verstopt. Dat kan dus ook nog.
Maar ze wil nergens op ingaan. Ze
ontkent gewoon dat zij kwaad is.
Dat is wel gemakkelijk. Een echt
lilaïsch onderzoek is dan met haar
samen niet mogelijk.
En hoe zit dat dan bij mij, vraag ik
me daarna af? Was dit slechts een
topje van mijn ijsberg? Ooit heb ik
wel gehoord dat kwaadheid in elke
mens 24 uur per dag aanwezig is.

Het is zoiets gewoons dat je het niet
eens meer in de gaten hebt. Zoals
die zakdoek dus. Ik bespreek het
met mijn tutorsuprolo, dat ik graag
het vervolg wil meemaken van mijn
verborgen kwaadheid. En van de
kwaadheid van Adriana, want is zij
ook niet een kracht in mij die van
niets wil weten, niet van kwaadheid
en nergens van?
Wat er nog meer aan te ontdekken
valt, hoe en wat, en waar het in mij
te vinden is? Immers dat kan niet gezond zijn, als dat daar altijd maar zo
zit te wringen en te wroeten in mijn
lijf. Dat is toch logisch. Hé, die lilaca
is eigenlijk best wel leuk om te doen.
En nog praktisch ook, tenminste ....
dat zal gaan blijken.

Ondertussen was ik nog wel benieuwd of de andere twee delen van
‘The Elegant Universe’ ook zo hoogdravend en hoopvol op het verschijnen van wonderen gericht zijn, als
ik meende te ontwaren in deel drie?
Even ben ik stil en dan komt de
klap op de vuurpijl. Met een tweede
schokje bedenk ik me: ben ik soms
ook zo hoogdravend en hoopvol op
het verschijnen van wonderen gericht? Ben ik ook zo’n enorme fantast?

Brian Greene speelt met imaginair licht
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De leesclub
door François Deconinck

D

e uitnodiging om lid te worden van een leesclub was me welkom. Onderdeel van mijn
taakomschrijving is dat ik over de grenzen van het vak heen kijk. In de praktijk is dat
niet eenvoudig, omdat ik verbonden ben aan een heel grote opleiding. Bijna honderd directe
collega’s bevolken net als ik één gang op één verdieping van het faculteitsgebouw. Als ik niet
oppas, ontmoet ik uitsluitend geestverwanten in teamvergaderingen, projectgroepen en wat
dies meer zij. De uitnodiging voor de leesclub ging uit van een ander onderzoeksinstituut,
zodat ik eindelijk eens medewerkers van andere disciplines zou ontmoeten.
Vijf minuten voor aanvang spoedde ik me naar het lokaal waar het leesgezelschap bijeen zou komen. Tijdens de
wandeling naar de verre vleugel van het gebouw bespeurde
ik bij mezelf een verwachtingsvolle sfeer. Wie zou ik ontmoeten? Welk gezicht van mezelf zou ik te zien krijgen?
De kennismakingsronde verliep allervriendelijkst. Wel
viel de hoge leeftijd van de deelnemers op. Waar onder
mijn collega’s de dertigers domineren, trof ik hier bijna
alleen vijftigplussers aan. Boeken lezen en bespreken is
blijkbaar niet zo aantrekkelijk voor een jongere generatie.

Deze constatering was in zekere zin het onderwerp van
de bijeenkomst. Op het programma stond het boek
‘Niet voor de winst’ van de Amerikaanse filosofe Martha
Nussbaum. In dit pamflet verdedigt zij de prominente rol
van de liberal arts in het Amerikaanse hoger onderwijs. In
vroeger eeuwen volgden studenten aan de universiteit eerst
de artes liberales, voor zij zich specialiseerden in rechten,
medicijnen of theologie. De artes liberales vormden een
brede vooropleiding, waarin de student kennismaakte met bijvoorbeeld filosofie en retorica.
In Nederland en andere West-Europese landen is deze structuur omstreeks 1870 afgeschaft.
Voortaan bekwaamde een student zich aan een universiteit slechts in één hoofdvak. In
Amerika bleef de brede opleiding in de liberal arts evenwel de basis voor elke universitaire
studie. Deze structuur staat tegenwoordig nogal onder druk, omdat de liberal arts met hun
algemeen vormende vakken niet nuttig genoeg zouden zijn. Studenten zouden zich beter
meteen kunnen bekwamen in een echt vak - het liefst in een vak waarmee een goede boterham te verdienen is. Hoewel Nussbaum de liberal arts op het eerste gezicht een warm hart
toedraagt, wekt haar boek eerder antipathie dan sympathie voor deze vorm van onderwijs
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op. Als letteren, kunsten en filosofie zo waardevol zijn, waarom schrijft Nussbaum dan geen
boek dat de ratio en de zinnen bekoort? Nu zit ik als lezer opgescheept met een warrige
tekst, met woorden die niet met zorg zijn gekozen en met argumenten die geen argumenten
zijn maar lukraak gekozen voorbeelden. Nussbaum schrijft bijvoorbeeld dat gedachten opbloeien uit de ziel, zonder duidelijk te maken wat zij onder gedachten of onder ziel verstaat.
„Zou deze tekst zijn ingeleverd als afstudeerscriptie, ik zou hem hebben afgekeurd,” liet ik
me ontvallen. Mijn gesprekspartners keken me ontzet aan, alsof ze Rome zagen branden.
Zij beschouwden Martha Nussbaum juist als medestander, als iemand die op de bres van
de beschaving staat, terwijl de Vandalen en Hunnen voor de deur staan. De wereld - en te
beginnen het hoger onderwijs - gaat aan vervlakking en materieel gewin ten onder, als we de
klassieke waarden niet langer verdedigen, zo was de teneur van hun commentaar.
Het gesprek kreeg een bijna onbehaaglijk karakter, zodat ik mijn mond verder maar hield.
Als buitenstaander kon ik des te beter observeren wat er gaande was. Hier was een club intellectuelen bijeen, die er heilig van overtuigd waren dat zij het beste met de wereld voor hadden. Alle progressieve idealen waren bij hen in goede handen: verdraagzaamheid, het vrije
woord, zelfstandig denken, rechtvaardigheid. Ze verzetten zich hevig tegen de vervlakking
en de onverschilligheid die ze hand over hand zien toenemen in het onderwijs en in de rest
van de maatschappij. Maar in hun enthousiasme voor de goede zaak, snoeren ze iedereen de
mond die een andere mening is toegedaan dan zij. Het is onbestaanbaar dat zij geen gelijk
zouden hebben.
De humor van de situatie begon me te dagen. Meteen zat
ik meer ontspannen op mijn
stoel. Deze mensen denken
echt dat ze vooruitstrevend
zijn en openstaan voor het
nieuwe, terwijl ze zich in
feite krampachtig vastklampen aan oude tradities en de
wereld verwerpen zoals die is.
Hoog van de toren blazen en ondertussen per se willen vasthouden aan de oude,
vertrouwde levenswijze - ik kon er niet meer naast
kijken. Zo ben ik dus. Ik zag mezelf en kon erom lachen.
Ik zat zowaar op de klavers.
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Rugby
Symbool van de oorlog in ieder mens
Tekst: Sportredactie

Wervelende loopacties met
watervlugge schijnbewegingen van afgetrainde lichamen rond de 110 kilo.
Geoorloofde botsingen van
samengebundelde vleesmassa’s, die als een stormram op elkaar inbeuken.
Oorlogsdansen die terug
gaan naar de tijden dat de
goden nog aangeroepen
werden in het grimmige
overlevingsspel van land
veroveren. Opwinding,
adrenaline, vuur en dynamiek, vechtlust, compact
verpakt en aangeboden aan
idolate toeschouwers in de
kolkende arena waar topsport wordt bedreven. Een
eigenwijze ovaalvormige
bal die vraagt om speciale
capriolen en irrationele
buitelingen. Dit kan maar
één sport zijn: het is rugby.
Geschiedenis
De overlevering wil dat het
rugbyspel zijn ontstaan kende tijdens
een voetbalwedstrijd tussen twee
Engelse colleges in de stad Rugby.
Daar zou rond 1823 William Webb
Ellis, leerling van de Rugby School
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en toekomstig pastoor, de voetbal op
een gegeven moment in zijn handen
hebben gepakt en al hollend op een
drafje de bal over de doellijn van de
tegenstander hebben gedrukt.
De verschillende Engelse universiteiten die onderling wedstrijden
organiseerden hadden allen zo hun
eigen regels. Vooraleer er een wedstrijd plaatsvond moest er eerst af-

poging ondernomen tot uniforme
regelgeving. Dertien rugbyverenigingen en drie colleges kwamen in
het Pall Mall Hotel in Londen bijeen. Daar werden de sporten voetbal
en rugby definitief van elkaar onderscheiden en werd de eerste officiële rugbybond opgericht; de Rugby
Voetbal Bond (RFU).

All Blacks in actie tegen de Wallabies

gesproken worden of er wel of niet
met de handen en of voeten gespeeld
mocht worden. Zo waren er colleges
waar het rugbyvoetbal meer populair was en colleges die de voorkeur
gaven aan het spelen met enkel de
voet, het voetbal.
In 1848 probeerden de universiteiten tot uniforme regelgeving te komen, maar elk college wilde liever
zijn eigen regels doordrukken. Pas
op 26 januari 1871 werd een nieuwe

De opvallende specifieke eivorm van
de bal was ook een resultaat van deze
bijeenkomst. De ovaalvormige bal is
makkelijker te dragen en het schoppen juist moeilijker, en daarom gebruiken voetballers een ronde bal.
In datzelfde jaar wordt ook de
eerste officiële wedstrijd gespeeld
tussen Schotland en Engeland in
Edinburgh. Rugby werd tot dan toe
met name beoefend door de studerende elite. In de twintigste eeuw
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krijgen langzaam maar zeker ook
andere sociale lagen in de bevolking
toegang tot deze tak van sport.
De oprichting van de rugbybond in
Nederland verliep ook in fasen. De
eerste officiële club werd opgericht
door Delftse studenten. Vanaf 1932
is er een gestage groei van het aantal
clubs te zien. In Nederland zijn er
8000 leden.
Voor zeer jeugdige spelers zijn er
aangepaste spelregels; het zogenaamde ‘touch rugby’. Om het risico op blessures te voorkomen mag er
niet op de gebruikelijke fysieke manier een tackle worden uitgevoerd
op de tegenstander, maar enkel door
elkaar aan te raken, kan de bal worden veroverd.

genloos aanpakt, zoals dit ook in de
oorlog in het gevecht gebeurt.
Spel, sport of uitbuiting van
het lichaam?
In allerlei spelen die er in de diverse
landen en culturen wereldwijd verspreid gespeeld worden is de bal
symbolisch gezien het te veroveren
object. Daarmee kan de overwinning op de ander, zonder echt bloedvergieten, gesublimeerd en gevierd
worden. Ook in het rugbyspel, gaat
het om het veroveren van land op
de tegenstander en in dit machtsgebeuren drukt men de bal symbolisch
gezien achter de doellijn van ‘de vijand’.

All Blacks tegen het team van Frankrijk tijdens de Rugby Worldcup

Heden ten dage wordt er over de gehele wereld rugby gespeeld, ook in
landen waar op sportgebied weinig
van wordt vernomen, zoals Tonga
en Fiji. In Nieuw Zeeland is rugby
razend populair.
Het is een uitdagende sport, waarin
iedereen zijn agressies kwijt kan op
een gereguleerde manier, zoals ook
in de bokssport gebeurt. Maar het
is ook een sport die het lichaam op
een nietsontziende manier meedo-
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In feite is rugby dus geen spel en ook
geen sport. Het is de vijand overwinnen en tot overgave dwingen.
Daarbij moet het lichaam enorme
aanvallen doorstaan. Het botst, valt,
wordt gekneusd, moet enorme snelheden ontwikkelen om met de bal
uit de voeten te kunnen. Deze sport
kan dan ook als meedogenloos tegenover het eigen lichaam worden
gezien, maar ook meedogenloos ten
opzichte van het lichaam van de an-

der. Het is een werkelijke oorlog om
de bal. De bal is in deze optiek geen
mogelijkheid meer tot spel of zelfs
sport, het is een strijdtrofee, waarmee men de vijand kan vernederen
als hij achter de doellijn van de tegenstander terechtkomt.
Ook de term tegenstander, die heden ten dage veel in de sport wordt
gebruikt, duidt al aan dat sportwedstrijden helemaal niet meer te maken hebben met sport. Sport is er in
de basis om het lichaam soepel en
lenig te houden, zodat het lichaam
qua kracht en energie in evenwicht
blijft tot op hoge leeftijd. In de huidige sportambiance is dit niet meer
het geval. Men moet tot het uiterste
gaan en dat is zelfs nog niet genoeg.
Zo wordt het lichaam uitgebuit,
het raakt uitgeput en zijn kracht en
energie worden eerder teniet gedaan
dan dat ze tot op hoge leeftijd kan
dienen in een sociaal bestel waarin
harmonie de boventoon voert.
Toch wordt een rugbywedstrijd
graag gezien, weliswaar door beperkt publiek, maar toch. Diegene
die rugby een warm hart toedraagt
is een vechter voor de egodoelen in
het leven, een liefhebber van brute
kracht en harde actie, ook in het dagelijks leven. Dat spreekt heel veel
mensen aan in een tijd, waarin ze
worden gemaakt tot slappe figuren,
die helemaal afhankelijk zijn van alle
rechten die ze menen te hebben en
waar ze voor staken om ze te behouden. Vaak willen soldaten niet eens
meer vechten, die willen liever op
een oorlogsschip in de zon lekker
spelevaren op de oceaan.
Rugbyspelers hebben pit in hun lijf,
zijn aan het overleven, willen vechten voor hun doel, namelijk landver53
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overen met een bal als middel. Dat
staalt het lijf, het staalt de mentaliteit, ze kunnen tegen een stootje, ze
kunnen tegen teleurstelling. Als het
de eerste keer niet lukt om het land
te veroveren, proberen ze het weer,
en weer, en weer, net zo lang tot het
lukt.
Vanuit een lilaïsch oogpunt gezien
is rugby een ruwe sport, die het lichaam uitbuit en verkracht en het
in een vroeg stadium van het menselijk leven zijn krachten ontneemt.
Maar het is tevens een training
uithoudingsvermogen, volharding,
moed, dapperheid, strijden tot het
einde toe, pijn en ellende kunnen
verdragen. Dat zijn eigenschappen
die broodnodig zijn in de lilaca, de
fysica van de geest, waarin de ontwikkeling van de materie wordt bestudeerd. Vanuit dat gezichtspunt is
rugby een unieke sport: het is een
complete training die uitstekend geschikt is als voorbereiding voor het
avontuur van de lilaca.
Het verschil is, dat rugby een sociale inslag heeft en dat een ontwikkeling van materie strikt persoonlijk
is. Alhoewel deze gebeurt in het
breedste sociale vlak dat er maar is:
het gaat om de gehele wereldmaterie
en zelfs die van het gehele materiële
universum. Gaat het in rugby over
de verovering van land, in de lilaca
gaat het om de verovering van het
licht in het lichaam, om met dezelfde bewoordingen te spreken.
In die strijd, waarin men wordt vergezeld van de lila persoonlijk, zijn er
vele gevechten en vele oorlogen te
voeren, waarbij vele obstakels moeten worden overwonnen voordat de
doelgerichte vasthoudende krijger
de schatten kan gaan bewonderen
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die dit oplevert. Het zijn de schatten die verborgen aanwezig zijn in
ieder elektron, tot en met iedere cel
van het lichaam. Zoals in het rugby
is ‘vallen en opstaan’ hét credo. Het
verschil is echter dat in het rugby alles met het ego moet gebeuren, in
de ontwikkeling van materie heb
je de lila aan je zijde, die altijd de
helpende hand biedt aan diegene die
dat wil.
Het gevecht
De tekst en het refrein van het
bekende liedje ‘Opzij, opzij, opzij’
van Herman van Veen, zou niet misstaan om het rugbyspel in zijn eerste
elementaire observatie te omschrijven.
Opzij, opzij, opzij,maak plaats,
maak plaats, maak plaats,
wij hebben ongelooflijke haast
opzij, opzij, opzij, want wij zijn
haast te laat, we hebben maar een
paar minuten tijd. We moeten
rennen, springen, vliegen, duiken,
vallen, opstaan en weer doorgaan.
Want dit is wel ongeveer wat een
leek, een niet-kenner van de rugbysport, die in een onbewaakt moment zijn tv aanzet en toevallig het
rugby voorbij ziet komen, te zien
krijgt.
Nogal stevige kerels die hard rennen
en zodra er één de bal heeft, wordt
hij van alle kanten belaagd en aan
gevallen door de tegenstanders, en
alles lijkt geoorloofd. Duwen, trekken, tackles op enkels en benen,
gestrekt duiken in volle vaart, kortstondige vliegacties, maar vooral het
vallen, opstaan en weer doorgaan, is
karakteristiek. In dit turbulente gebeuren lijkt de bal haast een eigen
leven te gaan leiden.

Alsof hij probeert in een vrije positie
te blijven, steeds maar strevend om
niet ten onder te gaan in het lichamelijke geweld en gewoel. Om uiteindelijk na vele malen ritmisch opzij-opzij-opzij, triomfantelijk achter
het verraderlijke doel van de tegenstander een moment van serene rust
te beleven. Het punt is gescoord.
Het blijkt dan dat rugby niet alleen
een spel is van ‘domme kracht’. Het
gaat er altijd om dat er een goed
evenwicht wordt gevonden tussen
kracht, intelligentie en snelheid.
Een kenner weet dat de tackles alleen met het bovenlichaam mogen
worden uitgevoerd. De benen zijn er
alleen voor de pass en het lopen. In
het professionele rugby kunnen deze
tackles snoeihard zijn. Het is dat
het spierstelsel van een rugbyspeler
in een continue staat van alertheid
verkeert om deze botsingen op te
vangen, want in een onbewaakt moment zou geen enkele ribbenkast
overeind blijven bij de impact van
een professionele rugbytackle.
Zo’n botsing komt ongeveer overeen met de botsing van een auto die
met dertig kilometer per uur tegen
iemand aan rijdt. Meestal krijgt een
rugbyspeler gemiddeld 12 tot 20 van
dit soort botsingen te verduren. Dan
moet een lichaam wel in conditie
zijn. En dat betekent dat het in een
constante spanning leeft gedurende
een wedstrijd.
In het gevecht is alles geoorloofd,
dat is duidelijk. In het heetst van de
strijd is het niet mogelijk rekening
te gaan houden met wat de vijand
wel of niet kan verdragen. Maar zeker is, dat het lichaam totaal niet is
berekend op dit soort voortdurende
aanvallen. Vroeg of laat blijkt in tegenwoordig iedere sport dat het li-
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chaam deze grote inspanningen en
overbelasting niet aankan. Dan vervalt de sporter in een toestand van
lichamelijke ongemakken of hij gaat
vroegtijdig dood.
Jonah Lomu uit Nieuw-Zeeland is
zo’n spelervechter. Hij weegt 124
kilo en loopt de 100 meter in 11 seconden. Hij is een ongrijpbare bulldozer voor de tegenpartij en in staat
om bijna in zijn eentje een wedstrijd
te beslissen of te doen kantelen.
Hij is een echte vechter, iemand die
voor niets opzij gaat. De volharding
en het doorzettingsvermogen om
zover te komen na veel training zijn
opmerkelijk.
Altijd zul je weer moeten opstaan
als je valt, altijd zul je moeten incasseren, net zo lang tot de strijd is
beslist. Je lichaam moet niet kleinzerig zijn, je lichaam moet leren pijn
te verdragen. Je hersens moeten dit
alles een plaats geven en weten dat
als je voorbij gaat aan pijn, deze
er ook niet is. Pas na de wedstrijd
wordt het voelbaar in vele gevallen.
Als de strijd voorbij is. Dan valt de
vermoeide krijger op de grond, uitgeput maar voldaan. Pas dan voelt
hij zijn lichaam stil trillen. Hij heeft
alles gegeven, hij is leeg.
In de lila ontwikkeling kan er uitputting zijn als energieën van het
lichaam niet op de juiste manier
worden gebruikt. In de sport van de
ontwikkeling van de materie is het
doel om zoveel mogelijk resultaat te
bereiken met het gebruik van zo min
mogelijk energie. Dat heeft van alles
te maken met inzicht in hoe energieën werken in het lichaam.
Uiteindelijk krijgt de krijger met
behulp van de lila zicht op zijn
energiebalans, en kan hij zodanig
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efficiënt daarmee werken, dat het
zelfs mogelijk blijkt geen energie te
verbruiken, maar over te houden.
Hij is dan nooit moe of gespannen.
Op dat moment is er een spel aan
de gang, dat zijn weerga niet kent.
De krijgerstrijder zet alles in wat hij
heeft aan kracht en macht om zijn
doel te bereiken.
Ritme
Het rugby spel kent een bepaalde ritmiek bij het doorgeven van
de bal. In dit handmatig doorgeven
probeert men binnen elk team een
soort van groepscadans te vinden.
Wanneer dit ritmisch aan elkaar

uitmondt in een doelpunt dan levert
dit veel voldoening op na de grote
en gezamenlijke inspanning.
Het publiek gaat dan helemaal uit
de bol.
De krijger in zijn ontwikkeling regelt met het ritme zijn vooruitgang
samen met zijn Zelf en het lila.
Daardoor spelen de krachten en
energieën op een uitmuntende manier een samenspel met de inspanning waar hij voor staat. Op ieder
moment wordt het ritme bepaald,
dan weer is het pijlsnel en vervolgens
kan het er heel kalm uitzien. Het gestadig doorgaan zonder rust geeft de

Een ‘scrum’ van de Crusaders tegen de Brumbies (Christchurch - New Zealand)

doorgeven van de rugbybal namelijk
zo gespeeld kan worden dat de aanvallende partij een man méér over
houdt dan de tegenstander, dan is
de weg vrij voor een score achter de
doellijn.
Tijdens zo’n moment is rugby een
teamsport bij uitstek; de oorlog is
in volle gang en elke speler is dienstbaar naar de ander toe en een ieder
zet zijn eigen specifieke kwaliteiten
in om de strijd te winnen. De bal
houden, de weg vrijhouden, alles
beweegt mee in het ritme van het
brengen van de bal naar het doel.
En wanneer het ritmisch zijwaarts óf
achterwaarts doorgeven van de bal

strijder voor de materie een aanzien
alsof het allemaal heel gemakkelijk
en kalm gaat. Altijd is er echter een
kracht die het lichaam beweegt op de
enige juiste wijze, het lila. Daardoor
kan de strijder, de reiziger in de werelden van materie, alles doen wat
nodig is om het uiteindelijke doel te
bereiken.
De ongrijpbare bal
De rugbybal is ovaalvormig
en wanneer de voorwaartse traptechniek, die overigens veel training
vraagt, wordt gebruikt, dan veert het
gehele publiek op en houd zijn adem
in.
55
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De rugbybal kan dan namelijk bij
aanraking met de grond gaan dansen en zijn uitvoering is dan een ode
aan de ongrijpbaarheid. Even steekt
de rugbybal de draak met de uitgelezen, voorspelde en streng bewaakte
tactische programma’s waaraan beide teams zich disciplinair trachten te
houden.
De bal speelt even, een klein momentje maar, zijn eigen spel om dan
razendsnel met een gigantische power overspoeld te worden door de
lichamen van één of meer van de
maximaal dertig geoorloofde spelers
in het veld.
De echte profs hebben het vreemde
stuitgedrag van de rugbybal inmiddels bestudeerd en geanalyseerd. Zij
geven niet toe aan deze niet-rekenkundige toevalligheid. Zij beheersen
de techniek om het stuitgedrang van
de rugbybal ten alle tijde zo veel mogelijk in hun eigen voordeel te benutten. Dat is althans de opzet.
Ook de ontwikkeling van de materie is ongrijpbaar, ongrijpbaar voor
het verstand althans. Dat maakt het
voor de krijger moeilijker dan voor
de rugbyspeler om te traceren hoe
hij moet bewegen in een omgeving
die voor hem onbekend is en nieuw.
De rugbywedstrijd geeft bepaalde
zekerheden met regels en afspraken,
de krijger heeft die niet, hij kan alleen maar vertrouwen op zijn eigen
kompas, zijn Zelf, en de lila.
Scheidsrechters en publiek
Het mooie is dat een scheidrechter in rugby een autoriteit is.
Is het met name in de voetbalsport
een gewoonte geworden om een
scheidsrechter aan te vliegen of
toch ten minste te protesteren bij
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een scheidsrechterlijke beslissing,
in rugby kijkt men de scheids niet
eens in de ogen aan! Laat staan dat
men verhaal gaat halen. Op het veld
heerst er doorheen het grote gevecht
om de eivormige bal, een
getrouwe discipline en
overgave aan het
gezag.
Ook verschillend met menige andere
sport is dat de
supporters van
de beide partijen gebroederlijk naast elkaar in eenzelfde
toeschouwersvak kunnen staan of
zitten. Rugbytoeschouwers zijn niet
meteen elkaars vijanden. Een rugbytoeschouwer heeft oog voor een degelijke en creatieve actie in het veld
ongeacht welk team dit uitvoert. Hij
is sportief genoeg om ook voor de
tegenpartij de handen op elkaar te
krijgen voor een applaus als blijk van
waardering.
Dit zijn op zich wel aparte momenten om als sportliefhebber mee te
maken, aangezien de standaard in
de hedendaagse sportcultuur steeds
meer en meer polariserend en vijandelijk te noemen is. De meeste sporten zijn dan ook geen sporten meer.
Het is werken voor geld. Rugby
vormt daarop misschien dan een
uitzondering. Zij voeren de oorlog
met blote handen, met hun kracht
en inzicht.
De krijger van de werelden, die het
licht uit de materie wil gaan zien, zal
zijn plaats moeten kennen. Hij ziet
de lila als zijn enige medestander op
zijn weg naar de lichtende bergtop.
Alles is tegen hem, maar de lila kent

zijn individuele pad, dat niemand
anders gaat. De lila wijst hem de
weg, zet hem op het juiste spoor als
hij is afgedwaald. En zijn Zelf gehoorzaamt, het kent zijn
plek.
Zijn menselijke
staat stelt hem
niet in staat de
weg te kennen,
zijn verstand is
daartoe niet geschikt. Hij gehoorzaamt automatisch en
vanzelfsprekend diegene
die alles kent, ook hem. En zo
gaat hij verder, altijd gehoorzamend
aan de lila. Zoals de scheidsrechter
in het rugby het voor het zeggen
heeft en bepaalt wie terecht gewezen
moet worden, zo is de lila de spil
waar alles om draait op zijn onbekende weg.
Dat versterkt het vertrouwen, het
versterkt zijn kracht, het versterkt
zijn inzicht in waar hij mee bezig is. Alles wat niet geweten was
wordt helder en duidelijk, alles wat
onmogelijk leek is mogelijk gebleken. Nieuwe werelden hebben hun
luister laten zien, en hij heeft zich
daarin gekoesterd. Hij koestert zich
ook in de lila warmte, die hem omgeeft en steunt voor altijd, als hij dat
verkiest.
Vechtsport
Rugby is vanuit een lichamelijk oogpunt gezien een harde sport
te noemen en daarom ook een blessuregevoelige sport.
Typerend hierbij is de prent van de
32-jarige Engelse sterspeler Jonny
Wilkinson. Bij zijn aankondiging
in december 2011 dat hij voortaan
geen interlands meer zou spelen
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voor het Engelse vaderland, werd er
een foto gepubliceerd op welke plekken in zijn lichaam de sport zijn tol
had opgeëist. Zijn heldendom, tezamen met dit ‘fysieke schaderapport’,
wordt hiermee nog eens flink in het
zonnetje gezet. Hij wordt dan de
held van de dag vanwege zijn blessures.
En hiermee laat het rugby zien, dat
het een vechtsport is. Naast de vele
inherente opvoedkundige waarden
die het rugbyspel in zich draagt,
zoals sportiviteit, wilskracht en
doorzettingsvermogen, en niet te
vergeten je eigen lichaam leren beschermen tegen gewilde aanvallen
van buitenaf, is rugby hoe je het ook
draait of keert, een vorm van oorlogvoeren. Een eeuwige oorlog om het
overleven, een eeuwig vechten tegen
mogelijke tegenstanders.
Hieruit blijkt dat de mens in feite
nog een dier is met wat mentale eigenschappen, zoals praten en denken. Altijd heeft de mens zijn wereld
moeten bevechten, altijd wordt hij
aangevallen door anderen die krachtiger en sterker zijn dan hij. Altijd
weer moet hij nederlagen erkennen
in die overlevingsoorlog.
Deze strijd speelt zich heel duidelijk
af bij een rugbywedstrijd. Daarom
kijken mensen daar ook gebiologeerd naar, het is hun eigen strijd
die ze daar zich voor hun ogen zien
afspelen.
Oorlogvoeren zit de mensheid in
zijn genen én nog dieper dan dat;
zijn elektronenstructuur, die in zijn
lichaam zit, is dusdanig opgebouwd
dat hij nog niet veel anders kan dan
dat. In het rugbyspel wordt het oorlogvoeren en de agressies die hier
mee loskomen, weliswaar met een-
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duidige regels, nog eens dunnetjes
overgedaan. In het trainen om een
sterke en slimme krijger te worden
gaan jaren van tijd, inzet en energie
zitten. Het lichaam van de rugbyspeler wordt omgebouwd tot een

logvoeren, zelfs tot in de rugbysport,
waar agressie en fanatisme een grote
rol spelen? Het lichaam wordt door
dit fanatisme enorm gespannen,
de spieren raken van de kook. Ze
scheuren of kunnen niet goed meer

Spelers worden door medespelers opgeduwd
aan hun knieën bij een ‘line out’.

ultieme vechtmachine maar tijdens
dit proces is het onvermijdelijk dat
er ook schade aan ditzelfde lichaam
wordt toegebracht. Oorlogvoeren is
immers nooit iets voor watjes geweest. Je hebt er durf en moed voor
nodig om ten strijde te trekken en je
man, of vrouw, te gaan staan.
De oorlogvoering is eigen aan mensen. Ze doen de hele dag niets anders, ook al verbloemen ze dat. De
machtsstrijd is overal aanwezig, de
dictatuur en tirannie en terreur ook.
Blijft een mens altijd bezig met oor-

functioneren. Dat is de uitkomst
van rugbysterspelers zoals Jonny
Wilkinson.
De werkelijke strijder is diegene die
voelt dat het lichaam steeds gezonder wordt. Terwijl in de rugby het lichaam afgetakeld raakt door de vele
harde en niet door het lichaam op
te vangen botsingen. Het is te veel.
In een ontwikkeling van materie
wordt het lichaam toegerust met die
krachten, die het maken tot een onoverwinnelijk voertuig van kracht en
snelheid en moed.
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Haka, het dierlijke in de mens
De Nieuw-Zeelandse haka is een mooi voorbeeld
waarin het primitieve dierlijke, agressieve element van
de rugbysport voor het voetlicht wordt gebracht. In deze
traditionele oorlogsdans van de Maori’s, de oorspron
kelijke inwoners van Nieuw-Zeeland, wordt een uiterst
dierlijk gedrag tentoongespreid. Het is een imponeergedrag zonder weerga, met alle dierlijke
uitingen die daarbij horen. Zoals rollende
ogen, geschreeuw, geblaf, de tanden laten
zien of de tong uit de mond laten hangen.
Tegenstanders zien dit gedrag met verbazing aan. Ze raken er zeker door geïmponeerd, dat kan niet anders. Het is een
geweld en een oorlogszuchtigheid, een
agressie die zijn weerga niet kent. Het is
voor te stellen dat een gewoon mens er
zelfs bang van wordt. Zeker als er gebaren worden gemaakt die laten zien hoe
de keel van de tegenstander door midden
wordt gesneden. Alle dierlijke geluiden
die worden voortgebracht zijn gericht naar de goden,
want daar moesten de Maori’s de overwinning natuurlijk
van afsmeken. Er zijn heel veel haka-variaties.
In de oude Maori-cultuur betekent dit ritueel iets heel
anders, namelijk het stuwen van energie naar het hart en
de longen. Voor de Nieuw-Zeelandse rugbyers symboliseert hun haka, kracht, onoverwinnelijkheid en meedogenloosheid. Nieuw-Zeelandse kinderen dromen ervan
deze haka ooit in het echt te mogen opzeggen. Deze
spreekt ook de oorlog in hun elektronen aan.
Terwijl de wereld praat over vrede en vrijheid, worden
de nieuwe krijgers voor de oorlog al opgeleid. Weliswaar
heeft niemand dat in de gaten, maar dat heeft te maken
met onwetendheid en onbewustheid van de materie van
een mens. Hij is ook nog maar net het dierstadium ontstegen.
Alles draait om geld
Vanwege het herkenbare tenue, dat wereldwijd bekend, is kan de Nieuw-Zeelandse rugbybond veel geld
vragen aan de kledingsponsor. De huidige sponsor is
Adidas en om hun logo op het shirt te mogen zetten, tekenden ze een contract van 200 miljoen dollar voor een
periode van negen jaar. De tegenprestatie is dat 75% van
de wedstrijden moet worden gewonnen. Het oude contract liep af in 2011 en een nieuw contract is inmiddels
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getekend voor een periode die loopt tot 2019. Het juiste
sponsorbedrag wat hiermee is gemoeid, is nog steeds niet
openbaar gemaakt.
En daarmee is de geldcirkel weer rond. Eenmaal aan de
top is er nog maar één zaak die van belang is en bewaakt
dient te worden: aan de top blijven! En dat betekent:
geld blijven krijgen!

De All Blacks in volle overgave tijdens hun haka

De All Blacks rugbyclub van Australië met hun agressieve en dierlijk imponeergedrag staat er goed voor. Het
zal aan de andere rugbynaties zijn hen van de troon te
stoten. Niet door agressief gedrag, maar gewoon door
goed te spelen.
Natuurlijk draait alles om geld in deze wereld. Het is
noodzakelijk om dingen te kunnen doen. Niemand kan
van niets leven, nog niet. Uiteindelijk is er ook geld nodig om een ontwikkeling van materie gestalte te kunnen
geven in een evolutieproces dat avontuurlijker is dan
welk proces dan ook. De All Blacks hebben geld genoeg.
De lilaca moet het ontberen, maar zo liggen de verhoudingen, de een heeft veel, de ander bijna niets. Dat hoort
bij de wereld zoals hij is.
Niets kan interessanter zijn dan om ver van je land,
je lichaam te leven, overwinningen te behalen en dan
weer terug te keren naar het moederland. Daar kan de
laatste overwinning behaald worden, door het licht uit
de lichaamsmaterie tevoorschijn te laten komen. Zodat
er een nieuw, lichtend land is waar een Zelf voor altijd
kan vertoeven in vrede en vrijheid. Dit geldt voor ieder
mens, ook voor de All Blacks. De laatste strijd is dan
gestreden. De strijder is niet moe, maar wel voldaan.
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Steve Jobs
Auteur: Walter Isaacson
Uitgeverij: Little Brown, Londen, 2011
Tekst: wetenschappelijke bibliotheek

Inleiding
Op 5 oktober 2011 overleed Steve Jobs, de oprichter en lange tijd de directeur van computerbedrijf
Apple. Vrijwel onmiddellijk na zijn dood verscheen een
vuistdikke levensbeschrijving van hem van de hand van
Walter Isaacson. Het initiatief ging uit van Jobs zelf, die
aan kanker leed en besefte dat zijn leven ten einde liep.
Jobs koos zijn biograaf en gaf hem alle ruimte - tot op
zekere hoogte. Jobs was eraan gewend dat hij zelf het
laatste woord had. In dit boek zien we dit letterlijk terug,
want het eindigt met een paginalang testament dat Jobs
vlak voor zijn dood schreef. Jobs wilde over het graf regeren en bepalen hoe het nageslacht over hem zou denken.
Om dezelfde reden bemoeide Steve Jobs zich ook met
de vormgeving van het boek. Zo bepaalde hij welk portret de omslag zou sieren. De biografie ziet eruit als een
product uit een Apple-fabriek. Onder de omslag is het
werk net zo wit als een Mac-computer of iPod. Ook qua
gebruiksvriendelijkheid kan het zich meten met Appleproducten. Zo heeft het een vlotte schrijfstijl, een rustige
opmaak en een prettig leesbare letter.
Het werk vertoont ook de keerzijde van de Applestrategie. Om het boek snel op de markt te brengen,
heeft de biograaf in ijltempo moeten werken. Het laatste
decennium van het leven van Steve Jobs heeft hij afgeraffeld. De tekst verandert daar in een soort marketingbrochure van Apple. Er was zelfs geen tijd om te wachten tot
Steve Jobs overleden was: zijn dood wordt niet vermeld
in de biografie.
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De jeugd van Steve Jobs
Steve Jobs werd op 24 februari 1955 geboren als
zoon van een katholieke Amerikaanse studente en een
islamitische Syrische universiteitsdocent. Het ongehuwde paar besloot het kind voor adoptie af te staan. Het
kind kreeg een nieuw ouderpaar - pa en ma Jobs - dat
zelf kinderloos was. De nieuwe vader van Steve was een
hardwerkende technicus met gouden handen. In zijn
vrije tijd knapte hij auto’s op, die hij dan weer met winst
doorverkocht. Dankzij zijn vader raakte Steve Jobs er als
kind al mee vertrouwd dat in beginsel alles te maken is,
als je maar handig bent. Verder ontdekte hij - wanneer
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hij met zijn vader meeging op onderdelenjacht - hoe
belangrijk het is om te onderhandelen met leveranciers
over de prijs van onderdelen.
Van jongs af aan wist Steve Jobs dat hij een geadopteerd
kind was. Dat maakte hem anders dan andere kinderen.
Ook kreeg hij al op jonge leeftijd in de gaten dat hij
intelligenter was dan veel andere mensen. Op de lagere
school sloeg hij een klas over. Na de middelbare school
koos hij een elitaire universiteit uit, die eigenlijk te duur
was voor de portemonnee van zijn ouders. Hij leefde
er het bestaan van een hippie. Hij liep op blote voeten,
droeg lang haar en nam LSD en andere drugs. Hij leefde
ascetisch en volgde extreme diëten, waarbij hij bijvoorbeeld een week lang alleen appels at. Ondertussen deed
hij waar hij zin in had en volgde hij geen onderwijs - afgezien van een cursus kalligrafie, waar hij later veel profijt van zou hebben. Na anderhalf jaar hield hij het voor
gezien op de universiteit en ging hij weer bij zijn ouders
wonen.

Steve Jobs en Steve Wozniak,
het technische brein achter het succes
Steven Jobs met zijn Macintosh

De geboorte van Apple
Het ouderlijk huis stond in Palo Alto (Californië).
Deze stad huisvestte niet alleen de bekende Stanford
University, maar ook veel technologiebedrijven. Steve
Jobs, die geïnteresseerd was in techniek, vond een baan
bij computerspelfabrikant Atari. Na een poos vertrok
hij voor zeven maanden naar India, waar hij verlichting
zocht, maar niet vond. Jobs had een notie dat het geluk
niet te vinden was in een braaf bestaan en dat hij op
avontuur moest om het geluk te vinden, maar in zijn
zoektocht wilde hij zelf de regie houden en alles onder
controle houden. Dat belemmerde hem waarschijnlijk
om echt een innerlijk avontuur te beginnen.
Terug uit India ging Steve Jobs weer bij Atari werken. In
zijn vrije tijd bezocht hij bijeenkomsten van hobbyisten
op computergebied. Daar zag hij dat zijn vriend Steve
Wozniak briljante ontwerpen voor computers maakte - en ze gratis uitdeelde aan andere liefhebbers. Jobs
besefte dat hij de ontwerpen van Wozniak zou kunnen
omzetten tot producten die hij op de markt zou kunnen afzetten. In de garage van de ouders van Steve Jobs
werd het bedrijf Apple geboren. Wozniak was daarvan
het technische brein, terwijl Jobs het zakelijke brein was:
de organisator én de man die oog had voor wat de consument wilde. Nadat ze in de garage op kleine schaal
60
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een computer voor hobbyisten hadden gebouwd, besefte
Jobs dat Apple kapitaal nodig had om een echt bedrijf
te worden. Hij vond een durfinvesteerder die 200.000
dollar in Apple stak. Vanaf toen ging het heel snel. Van
de nieuwe computer die Apple dankzij de kapitaalinjectie kon ontwikkelen, werden miljoenen exemplaren
verkocht. Het werd de eerste computer die voet aan de
grond kreeg op de consumentenmarkt.
Een kille zakenman?
De handelwijze van Steve Jobs in een privé-kwestie
in deze periode werpt een bijzonder licht op de wijze
waarop hij in het leven stond. Op 23-jarige leeftijd had
hij een vrouw bezwangerd - net zoals zijn biologische
vader op die leeftijd had gedaan. En net als zijn biologische vader weigerde hij de verantwoordelijkheid voor het
kind op zich te nemen, ook al wist hij uit eigen ervaring
wat voor vervelende consequenties dat kon hebben voor
het kind. Hoewel de moeder daarop aandrong, wilde
Jobs geen cent betalen voor de verzorging van het kind.
Pas in 1979, een jaar na de geboorte van het kind, trof
Jobs een betalingsregeling. Hij deed dat op een moment
waarop hij wist dat Apple een beursnotering zou krijgen
en dat hij zelf steenrijk zou worden. In december 1980
was het inmiddels beursgenoteerde Apple 1,79 miljard
dollar waard en daarvan was een aanzienlijk deel - in de
vorm van aandelen - in handen van Steve Jobs. Als hij
geen betalingsregeling had getroffen, maar had gewacht
op de rechtszaak die de moeder van het kind tegen hem
had aangespannen, had hij waarschijnlijk miljoenen
moeten ophoesten. Nu hoefde hij slechts 385 dollar per
maand aan alimentatie voor het kind te betalen. Het tekent Steve Jobs als een harde, kille zakenman.
Ook al trouwde Jobs later met Laurene Powell en kreeg
hij bij haar kinderen, en ook al verzoende hij zich met
zijn eerste kind, een gezinsman zou hij nooit worden.
Daarvoor was hij te veel verknocht aan zijn werk.
Oog voor vernieuwing
Steve Jobs had een neus voor wat er technisch mogelijk was. Deze technische mogelijkheden probeerde
hij om te zetten in een apparaat dat handig was om te
gebruiken en fraai om naar te kijken. Deze combinatie
van functionaliteit en design maakte Apple-producten
uniek. Jobs bekommerde zich zelfs om het ontwerp van
de binnenkant van computers en van verpakkingsmateriaal. Bovendien wist hij zijn medewerkers zover te krij-

3Inhoudsopgave

gen dat ze sneller en harder werkten dan ze uit zichzelf
ooit zouden hebben gedaan.
Tot de bekendste innovaties van Jobs behoort een computer - de Macintosh - met een grafische interface. Tot
dan toe keek de gebruiker naar een zwart scherm waarop
alleen standaardtekens te zien waren. Nu keek de gebruiker opeens naar een wit scherm met vensters die zich
openden en sloten. De cursus kalligrafie die Jobs had
gevolgd, kwam hem goed van pas: computergebruikers
konden voortaan kiezen uit allerlei lettertypes, fonts, interlinies etc. Als eerste computer beschikte de Macintosh
ook over een muis.

Hij leefde alsof
hij God was en
de realiteit naar
believen kon
veranderen.

Deze innovaties had Jobs op een slinkse manier ontfutseld aan het laboratorium van Xerox. Hij zag de mogelijkheden die de directie van dat bedrijf nog niet zag.
Jobs was al met al eerder een ondernemer dan een uitvinder. In de 21e eeuw kunnen onder andere de iPod een digitale en verbeterde versie van de walkman - en de
iPhone - een mobiele telefoon met de functionaliteit van
een computer - op zijn conto worden gezet.
Een gesloten wereld
In tenminste één opzicht is er wel wat af te dingen op de gebruiksvriendelijkheid van de producten van
Apple. Veel consumenten willen het liefst dat compu61
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ters met elkaar samenwerken. Dat wilde Steve Jobs niet.
Hij wilde geen open platform ontwikkelen waarop ook
andere bedrijven producten konden ontwikkelen, zodat
software van allerlei makelij kon draaien op hardware
van allerlei makelij. In de ogen van Jobs maakten andere
bedrijven troep in vergelijking met de prachtige producten van Apple. Apple moest zich volgens hem niet verlagen tot het niveau van de rest. De wereld van Apple is
een eigen wereld - een wereld die Jobs naar zijn hand kon
zetten, precies zoals hij wilde. Het is een wereld van perfectionisme, met producten die op elkaar zijn afgestemd
en die allemaal eenzelfde minimalistisch design hebben.
In de marketing van zijn producten zette Jobs zich af

De werkelijkheid naar zijn hand zetten
In zijn jeugdige hippiebestaan toonde Jobs zich
van een weinig gedisciplineerde kant. Deze zwakte was
een ingang voor negatieve krachten. Zijn hele leven
heeft hem dit parten gespeeld. In zekere zin is Jobs altijd een recalcitrante puber gebleven. Omdat hij al op
jonge leeftijd rijk was, kon hij altijd wegkomen met zijn
onaangepaste gedrag. Zo heeft hij zijn halve leven rondgereden in auto’s zonder nummerplaat. Hij parkeerde ze
achteloos op parkeerplaatsen voor invaliden. Hij leefde
alsof hij een genie was, voor wie de gewone regels niet
golden. Of sterker nog, hij leefde alsof hij God was en
de realiteit naar believen kon veranderen. Hij verleidde,

Steve Jobs in zijn minimalistische kantoor.
Op de computer een foto van zijn vrouw en zoon.

tegen een gevestigde orde die hij gesloten noemde. De
klanten van Apple zouden creatieve geesten zijn, mensen
die van schoonheid houden en zich niet in een keurslijf
laten persen. Toch is de wereld van Apple in feite gesloten - ook in letterlijke zin. Er is geen schroevendraaier
of ander gereedschap in de handel waarmee een product
van Apple kan worden geopend. De klant moet zich
schikken naar Apple. Eigen creativiteit wordt niet op
prijs gesteld.
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tiranniseerde en terroriseerde zijn medewerkers net zolang, totdat zij alles opzijschoven om hem te helpen zijn
dromen te realiseren.
Aan zijn medewerkers kon hij zijn wil opleggen. Bij zijn
lichaam lag dat anders. Toen er in 2003 bij een toevallige controle een kankergezwel werd geconstateerd aan
zijn alvleesklier, mocht hij van geluk spreken. Door de
vroege ontdekking was de tumor operatief weg te halen.
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Jobs weigerde evenwel om deze feiten onder ogen te zien,
experimenteerde met strenge diëten en dacht dat het allemaal wel goed zou komen. Pas na negen maanden liet
hij zich opereren. Toen waren er inmiddels uitzaaiingen.
De rest van zijn leven is een lang gevecht tegen kanker
geweest. Bij hem was het letterlijk een gevecht, omdat hij
per se zijn stempel op de wereld wilde drukken, in plaats
van zich over te geven aan wat er was. In het boek staan
daarvan schrijnende details. Zo was hij in april 2009 in
een ziekenhuis in Memphis aan het bijkomen van een
levertransplantatie. Waar een ander blij zou zijn dat hij
het leven nog had, wond Jobs zich op om futiliteiten,
zoals het design van medische producten dat volgens
hem ondermaats was. Zijn perfectionisme had een heel
vernietigend karakter aangenomen.
Foto’s
Zoals in het begin van deze recensie al is verteld, zit
om het boek een omslag met een portretfoto van Steve
Jobs. Op deze foto oogt Jobs enerzijds zelfverzekerd, als
iemand die gewend is om te bereiken wat hij wil bereiken. Anderzijds kijkt hij zorgelijk, want hij weet dat hij
de dood in de ogen kijkt. Het meest opvallend aan de
foto is de doordringende blik van Steve Jobs. Er gaat
iets dwingends en hypnotiserends vanuit, alsof hij de lezer probeert te vangen. Deze blik vormt een soort rode
draad in het boek. Met zijn blik slaagde Jobs erin om zijn
medewerkers in de ban te krijgen van zijn ideeën. Ze gingen na een ontmoeting met hem uitvoeren wat hij wilde
- ook al dachten ze vóór het gesprek dat het onmogelijk
of onverstandig was om dat uit te voeren.
Op de binnenkant van de kaft staat een foto van Jobs in
de werkkamer van zijn huis. Hij leunt achterover op een
harde houten stoel en kijkt naar een foto van zijn vrouw
en zoon op een computer. De foto drukt uit dat hij weliswaar graag bij zijn gezin vertoeft, maar dat hij zijn werk
belangrijker vindt. De computer staat tussen hem en zijn
geliefden in. Hij had een foto kunnen uitkiezen, waarop
hij samen met zijn gezin te zien was. Maar nee, hij blijft
op afstand, verzonken als hij is in zijn werk.

wanordelijk en op de vloer liggen allemaal paperassen
kriskras op elkaar. Jobs droomt van een gelukkig gezinsleven en van een harmonieuze orde op zijn werk, maar
kan die dromen niet verwezenlijken.

Conclusie
Het boek is prettig leesbaar en zal belangstelling hebben van een groot publiek dat Apple-fan is.
Toch blijft Jobs voor velen een raadsel. Hij komt
naar voren als een man die geen raad weet met
zichzelf en die zeer eenzaam is. Hij vertoont een
bezetenheid die niet als normaal is te beschouwen.
Tweeslachtigheid tekent zijn leven: aan de ene kant
kiest hij voor hard werken en geld verdienen, aan de
andere kant heeft hij een hang naar een wat diepgaander leven. Deze botsing zorgt voor depressies,
opgeslotenheid, contactloosheid en dusdanige spanningen dat zijn lichaam het niet meer kan bolwerken.
Zijn fixaties op diëten en gezond leven doen erg
onprettig aan, evenals zijn hele mentaliteit van leven en met mensen omgaan, in het bijzonder met
zijn medewerkers. Op vele foto’s ziet hij eruit als
een geestelijke die zijn parochianen aanspreekt om
vooral te leven zoals hij het doet. Hij doet denken
aan iemand die de wereld probeert te overweldigen
met zijn producten, de enige die het waard zijn om
gekocht te worden.
Dat hij zo jong al is overleden, zegt dat hij niet gezond met zichzelf omging. Disharmonie tekent het
leven van deze man, die niet wist hoe hij op een
leuke manier kon leven.
Het is interessant om kennis te nemen van de wijze
waarop Jobs het geluk trachtte te bemachtigen en
het te manipuleren.

Jobs’ werkkamer oogt streng en sober - zeker voor het
kantoor van een multimiljardair. De minimalistische inrichting is geïnspireerd op het Zen-boeddhisme. Al het
overbodige is weggelaten. Maar de foto laat zien dat Jobs
deze Zen-filosofie niet waar kan maken. Het bureau oogt

3Inhoudsopgave

63

de Gouden Visie
jaargang 5, nummer 3, juli 2012

Het verstoorde evenwicht

Psychoses, het leven met destructieve krachten
Tekst: C.C.R. Kouseband
Eindredactie Sunya de la Terra

De een denkt dat zijn ouders met een onzichtbare afstandsbediening zijn hersenen
kunnen beïnvloeden. De ander meent
dat er een complot is gesmeed tegen haar
en dat iedereen die ze tegenkomt in dat
complot is betrokken. Een derde is ervan
overtuigd de onvoorwaardelijke liefde te
hebben ervaren en ontpopt zich als redder van de mensheid, te beginnen bij zijn
vriendin, ouders en eenieder die toevallig
zijn pad kruist.
Dit zijn enkele voorbeelden van wat mensen kunnen meemaken die een psychose
hebben.
En ook al is hun denken regelmatig
volstrekt onsamenhangend, zelf zijn ze
overtuigd van de waarheid van hun idee.
In hun omgeving ondervinden ze steeds
minder bevestiging voor hun ideeën, en
dit zorgt voor een toenemend wantrouwen naar een ieder om hen heen.
De vraag rijst dan: Wat is hier aan de
hand, waar worden deze chaotische toestanden in zo een mens door veroorzaakt?
En wat is het verschil in inzicht tussen
psychiatrie en lilaca?

Eerste psychose
In de psychiatrie valt op dat een eerste psychose
vaak voorkomt bij jongeren in de leeftijd tussen de 16
en 25 jaar. Cijfers geven aan dat bij één of twee op de
tienduizend jongeren een eerste psychose voorkomt.1
Opvallend is dat psychoses vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen. Later in dit stuk zal dit apart bekeken worden, als we wat meer gegevens hebben vermeld
over deze psychoses.
Een eerste verschijnsel dat waargenomen kan worden bij
iemand die psychotisch wordt, is een verhoogde denkactiviteit die verward aan doet. De buitenwereld vindt
hen ‘vreemd doen’. Het valt op dat het denken onsamenhangender wordt en het concentratievermogen afneemt.
Sommige jongeren krijgen toenemend last van slaapproblemen. De verwardheid in het denken in combinatie
met het afnemende concentratievermogen maakt hen een
gemakkelijke prooi om
af te haken van school
of werk. Hierdoor zie
je deze jongeren vaak
langzaam maar zeker
in een isolement komen.
Kenmerkend voor een psychotische episode is de ontkenning van
de eigen ziekte, anosognosie genoemd.
Anosognosie is een neurologisch defect dat te
maken heeft met het niet herkennen van de eigen
1 P.M.A.M. Dingemans e.a., ´Schizofrenie´, cahiers bio wetenschappen en maatschappij, 19e jaargang, nr. 2, mei 1997
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ziekte. Dat, zo is de idee, zorgt ervoor dat jongeren die
een psychose hebben dit zelf niet in de gaten hebben. Ze
merken vaak wel een bepaalde onrust of drukte in hun
hoofd, een gevoel van ‘dingen niet op een rijtje krijgen’,
of zoals een van de jongeren het benoemde ‘een mist in
mijn hoofd’. Maar de koppeling dat dit met een psychose te maken heeft maken ze niet. Dat is ook wel erg
moeilijk en veel gevraagd, zeker als ze onkundig zijn van
het verschijnsel. En als ze erop worden gewezen doen
ze het af als onzin of als ‘een hobby van psychiaters om
overal een etiketje op te plakken’. Ze zijn vast overtuigd
van de waarheid van hun ideeën en een ieder die het niet
zo ziet, is per definitie verdacht.
Een lilaïsch onderzoeker valt op, dat deze mensen ook
vooral een enorme opgepeptheid hebben, een grote onrust die het hele lichaam omvat. Hun hoofd is vaak rood,
alsof ze lijden aan hoge bloeddruk, maar toch is er tevens
een enorme beheersing te merken, die ook witheid in
het gezicht veroorzaakt. Hun spieren zijn gespannen, er
is een tegenstrijdigheid in het gehele fysieke lichaam op
te merken. Ze zien er opgejaagd uit. Daarbij overheersen de vitale energieën het lichaam, ze moeten bewegen,
anders kunnen ze hun energie niet kwijt en hebben ze
het gevoel dat ze uit hun vel zullen barsten. Zowel het
lichaam als het vitale worden nog beheerst door het denken. Maar op een gegeven moment wordt de spanning
zo hoog, dat dit zich dan ogenschijnlijk opeens uit in een
gedrag dat niet meer door de beugel kan.
Over het algemeen weet het merendeel van de psychoten wel dat er iets loos is. Zeker als psychoses regelmatig voorkomen. Een zeer strenge
houding en adequaat optreden
van de omgeving kan het
verschijnsel soms keren.
Maar dan moet het in
een vroegtijdig stadium
worden herkend, en dat
is meestal niet het geval. Dit herkennen vereist namelijk een vrij sterke
fysieke gevoeligheid voor vibraties
die van de psychoot uitgaan, met name in
het fysieke vlak.
De wisseling van de seizoenen ligt bij mensen die
lijden aan psychoses heel gevoelig, vooral omdat een
psychose al begint bij een fysieke verstoring. Bij verandering van het seizoen heeft de natuur invloed op het
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lichaam, waarbij de sappen in het lichaam ook anders en
sneller gaan doorstromen, vooral in het voorjaar. In het
najaar overheerst de triestheid van het afsterven, het in
rust gaan. Ook dat vergt veel aanpassing van het lichaam.
Het maakt mensen vaak depressief en dit kan overgaan
in een psychose. Door al deze verschijnselen kan ook
na verloop van tijd een enorme moeheid zich meester
maken van het lichaam. De spieren van het lichaam, de
organen, de ademhaling, het zenuwstelsel, het denken,
alles is gespannen en dat moet een keertje zijn terugslag
hebben op het hele systeem. Ook de seksuele aandrang
is vaak hevig, omdat dit een manier is om wat overtollige
energie en spanning kwijt te raken. Vijandige krachten
stimuleren deze opgeblazen toestand zeer. Door influisteren van allerlei gedachten vooral, maar ook door rigiditeit in het mentaal fysieke lichaam, een soort fundamentalistisch principe dat daar ingesleten is in het vlees. Daar
moét men zich houden aan de neergelegde patronen in
atomen en moleculen.
Wanen en hallucinaties
In de psychiatrie uit een psychose zich vaak in
een waan of een hallucinatie. Dit worden de ‘positieve
symptomen’ genoemd. Niet dat er hier sprake is van iets
positiefs, maar het wordt zo genoemd omdat normale
functies worden versterkt of overdreven. Zo kan iemand
bijvoorbeeld veel sterkere zintuiglijke belevingen hebben
of het oog voor detail wordt versterkt. Daarnaast zijn er
‘negatieve symptomen’. Deze duiden op alles wat er aan
verlies is van de normale functies. Zoals een vermindering van initiatief, minder plezierbeleving, vervlakking
en neiging tot isolement.
Binnen de psychiatrie wordt van een waan gesproken als
er sprake is van een persoonlijke overtuiging waar betreffend persoon niet van af is te brengen, maar die in geen
enkel opzicht overeenkomt met algemeen geaccepteerde
ideeën en opvattingen. Mensen ervaren zichzelf dan heel
vaak als God of als Napoleon bijvoorbeeld. Kenmerkend
is, dat ook als er feitelijke bewijzen zijn die tonen dat
zijn overtuiging niet klopt, hij toch volhardt in zijn idee.
Zo is er sprake van een waan, bij de persoon die meent
dat er een chip in zijn hoofd is geplaatst waardoor anderen macht over zijn hersenen hebben. Want ook al zijn er
scans gemaakt van zijn hoofd waardoor te zien is dat er
geen chip in zit, toch meent hij dat zijn idee waar is. In
zijn beleving is er dan namelijk sprake van een chip die
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onzichtbaar is voor apparatuur. In feite duidt dit er op,
dat deze mensen heel slim zijn in het pareren van allerlei
zogenaamde schijnwerkelijkheden voor hen.
Ook de jongeman die meent de absolute liefde te hebben
gevonden en het als zijn roeping ziet dit wereldkundig te
maken leeft in zijn eigen waan. In zijn gedrag naar anderen is hij dwingend en opdringerig, omdat hij meent
zijn ervaring met anderen te moeten delen. Eenieder die
poogt hierover met hem de discussie aan te gaan, zorgt er
alleen maar voor dat zijn overtuiging en fanatisme wordt
versterkt. In feite voelt hij zich een Jezus Christus, die de
liefde in de wereld gaat prediken. Dat geeft zo iemand de
schittering en de glans waar hij behoefte aan heeft.
Bij een waan draait het altijd om een persoonlijke overtuiging.
Bij een hallucinatie daarentegen gaat het niet zozeer om
een persoonlijke overtuiging, maar om een stoornis in de
zintuiglijke waarneming zoals horen, zien, voelen, ruiken
en proeven. Vaak gaat het om het horen van stemmen.
Deze stemmen geven vaak opdrachten of commentaar
op gedrag en worden door betreffend persoon uiterst serieus genomen.
Een lilaïsch onderzoeker zal zich niet bezighouden met
het scheiden van wanen en hallucinaties. Het zijn alle-

maal zaken die niet reëel
worden gezien, althans voor
een mens die zogenaamd normaal leeft. Of dit nu uit het denken
komt, of uit het vitale lichaam, of uit
de cellen van het lichaam, dat maakt in
wezen niet zo veel uit. Wanen en hallucinaties geven aan, dat een psychoot de dingen
anders interpreteert dan normaal bij een mens
gebeurt. De psychoot denkt dat hij bespioneerd
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wordt, omdat er in zijn eigen lichaam zoiets plaatsvindt.
Hij wordt bekeken door zijn eigen wantrouwende zelven. Dit wordt vooral ingegeven door negatieve, vijandige krachten, die hem afhouden van de realiteit zoals de
doorsnee-mens deze beleeft. Deze irreële gedachten en
gevoelens en zintuiglijke waarnemingen worden allemaal
vastgelegd in de atomen, moleculen en cellen van het lichaam. Daarmee wordt dit alles tot een vast patroon. En
het ligt er maar aan hoe dit patroon weer wordt gestimuleerd door vijandige krachten, om te zorgen dat iemand
weer psychotisch wordt of juist niet.
Wie de absolute liefde heeft gevonden, heeft een sterke
behoefte aan liefde, omdat hij zich eenzaam en arm en
niet geliefd voelt. Daardoor voelt hij zich Jezus Christus,
een heel belangrijk man, die de wereld zal redden.
Vijandige krachten stimuleren het gevoel dat de grote
liefde is gevonden en dit moét worden gedeeld met
anderen. Daarmee begeeft een mens zich in een volstrekt irreële wereld waar alles zo wordt geredigeerd dat
het allemaal klopt. In de psychose wordt duidelijk dat
deze mensen zeker niet van intelligentie gespeend zijn.
Integendeel, zij werken met een enorme slimheid en
gevatheid, die ervoor zorgt dat iemand die er niet op
bedacht is werkelijk gelooft wat zij zeggen. Dat de zintuigen hierin meegaan is normaal, want zij functioneren
mee in het hele gebeuren van de psychose met zijn wanen en hallucinaties. Zintuigen worden gestuurd door
het mentale wezen in een mens, en als dit mentale wezen
verkeerde opdrachten geeft, zoals bij psychoses het geval
is, zullen de zintuigen ook verkeerde informatie geven.
Zij gaan mee in wat het mentale zelf aangeeft. Vijandige
krachten kunnen met groot gemak geuren laten ruiken,
lichten laten zien, iets laten voelen, iets laten horen of
praten.
Het horen van stemmen is, als men deze kennis heeft,
niet zo bijzonder. In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door vijandige krachten die iemand van alles in het
oor fluisteren en hem daarmee sturen. Dit kan variëren
tot stemmen die vrijwel onhoorbaar of fluisterend zijn,
maar ook stemmen die heel hard en oorverdovend klinken. Het is echter altijd zo dat men er aan moét gehoorzamen. Je leven hangt daar van af. Er gebeuren vreselijke
dingen als je er niet naar zou luisteren. Het is wel aardig
te vermelden dat ook Hitler altijd luisterde naar een vijandige kracht die hem vertelde wat hij moest doen, en
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dat deed hij ook systematisch en nauwgezet. Hij moést
deze adviezen wel volgen. Hitler was totaal afhankelijk
van wat deze kracht hem in het oor fluisterde. Ook het
gilles-de-la-tourettesyndroom wordt veroorzaakt door
vijandige krachten.
Het horen van stemmen gebeurt veel meer dan wordt
gedacht, maar de meeste mensen spreken hier niet over,
uit angst dat ze dan voor gek worden versleten. Heel vaak
lijken het ook gewoon ingevingen, die mensen aanzetten
tot dingen waar ze zelf later helemaal niet blij mee zijn.
Oorzaak van psychoses
In de psychiatrie is een daadwerkelijke oorzaak van
psychoses nog niet gevonden. De idee is dat mensen die
een psychose krijgen een bepaalde kwetsbaarheid hebben
in hun systeem, waardoor er, bijvoorbeeld bij een teveel
aan stress of het veelvuldig gebruik van cannabis, een
bepaald evenwicht wordt doorbroken. Het doorbreken
van het evenwicht zorgt ervoor dat er een psychose optreedt. Sommige onderzoekers spreken over ‘genetische
programmeer-fouten’2. De kwetsbaarheid voor psychoses zit, zo is de idee, in de hersenen. Een psychose wordt
zodoende wel een ‘ziekte van het brein’ genoemd. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat in de psychiatrie men
er van uitgaat dat psychoses vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen. Mannen zijn, oppervlakkig bezien,
vaak meer op hun denken gericht dan vrouwen.
Vanuit de lilaca bekeken zal dit echter niet zoveel uitmaken. Vrouwen zijn vaak veel meer berekenend dan
mannen, en dat is een zeer sluwe en denkende activiteit.
Alleen weten vrouwen psychoses beter te hanteren, of,
zoals het ook vaak gebeurt, vrouwen mogen meer dromen en fantaseren. Die worden minder gauw voor ‘gek’
versleten als ze eens iets zeggen wat niet past in het dagelijkse stramien. Ze worden dan gewoon voor fantasten
aangezien. Bovendien zijn vrouwen meer zorgend ingesteld, zij kunnen zich meestal geen psychose veroorloven, anders kunnen zij hun dagelijkse bezigheden niet
vervullen. Alleen als het hun te gek wordt, laten zij zich
gaan, dan valt de discipline weg.
Ondanks alle onzekerheidsfactoren gaat men er in de
psychiatrie niet vanuit dat er één enkele oorzaak is aan te
wijzen. Men spreekt liever over ‘risicofactoren’.
2 Flip Schrameijer, ´De adolescentenkliniek, onderzoekers en
behandelaars van schizofrenie´, november 2005.
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Een psychose kan sluipend of heel plotseling ontstaan.
Erfelijkheid, stress of drugsgebruik worden gezien
als meest voorkomende risicofactoren van psychoses.
Bekend is dat drugsgebruik voor jongeren die vatbaar
zijn voor psychoses, als ‘gif voor het brein’ werkt. De leeftijdsgroep van 15 tot ongeveer 25 jaar is per definitie een
risicogroep. Het is de periode van het losmakingsproces
van het ouderlijk huis, een overgang van de ene naar andere onderwijsinstelling, werk of woonplek, maar ook
een belangrijke tijd voor vriendschappen en dat wat men
in de psychologie identiteitsontwikkeling noemt. Het is
de periode waarin sommige jongeren zich expliciet bezig
houden met levens- en identiteitsvragen rondom hun
ego. Wie ben ik? Wat is de zin van het leven?
Bij een teveel aan stress op wat voor manier dan ook, kan
de balans tussen draagkracht en draaglast bij mensen met
een specifieke kwetsbaarheid worden verstoord.
Lilaïsch gezien heeft dit alles echter niets met draagkracht of draaglast of specifieke kwetsbaarheid te maken.
De oorzaak ligt veel meer in de enorme behoeften en
begeerten van het mentaal fysieke en vitaal fysieke egolichaam, dat zich onbevredigd voelt in het leven en heel
vatbaar is voor vijandige invloeden. Het zegt dat mensen
in feite altijd stuurloos door het leven gaan. De een heeft

net iets meer houvast dan
de ander, en daar hangt van
af of psychoses ontstaan of niet.
Psychoses hebben ook altijd te maken met het willen overheersen van anderen, het willen schitteren, het aandacht
willen krijgen, en als dat niet lukt, dan worden mensen de prooi van vijandige krachten.
En als er dan psychoses zijn, dan is de verlangde
67

de Gouden Visie
jaargang 5, nummer 3, juli 2012

schittering er, de macht over anderen. Dan is het doel
toch bereikt. Iedereen bemoeit zich met je, je bent belangrijk geworden. Naast macht zijn er ook heel tirannieke, hatende en terroristische neigingen te bespeuren.
Ook de hang naar perfectie is heel vaak een oorzaak van
psychoses. Drugs zijn gif voor het brein, kan wel zo zijn,
maar de oorzaak ligt er in dat vijandige krachten zich bezig houden met drugs en jongeren en ouderen prachtige
dingen beloven als ze drugs nemen. Bovendien wordt
in het lichaam zelf ook een roesstof vrijgemaakt door
vijandige krachten die de wanen in de illusie van de
mens stimuleert.

en bekrachtiging. Organismen komen hierdoor tot een
doelgerichte actie om prettige ervaringen te verkrijgen
of te behouden en onprettige ervaringen te beperken of
te vermijden.’4 Het is een stofje dat onder andere zorgt
voor genot, blijdschap, motivatie, nieuwsgierigheid en
interesse in de mens.
Vanuit de lilaca kan dopamine gezien worden als een
stof, die door vijandige krachten die werken op goed en
slecht, dus beloning en straf, gebruikt kan worden om
dit mechanisme sterker of zwakker te maken. Vooral in
de illusie van de perfectie, die veel voorkomt bij mensen die ook lijden aan epilepsie, heeft
deze invloed een grote betekenis.
Want iemand die lijdt aan
overdreven perfectionistisch
gedrag, omdat hij bevestigd
wil worden in zijn goed
zijn, kan het gebeuren
dat hij helemaal op drift
raakt als het compliment
uitblijft. Dit kan weer leiden tot psychotisch gedrag,
zenuwachtigheid, opgepept
zijn, ademloos zoeken naar erkenning. Dit zijn echter allemaal verschijnselen die
zich voordoen in het onderbewuste fysieke egolichaam.

Onderzoek naar de oorzaak van psychoses speelt zich vooral af op het
gebied van de hersenen. Men hoopt,
evenals bij onderzoeken naar de
oorzaak van autisme, in de werking van het brein dé oorzaak
te vinden. Als gevonden wordt
wat in de hersenen er precies voor
zorgt dat deze stoornis zich voordoet,
hoopt men de ziekte te kunnen verhelpen.
Onderzoeken richten zich dan ook vooral op
het zoeken naar afwijkingen die men waarneemt
in de hersenen bij mensen met een psychose in
vergelijking met mensen die geen psychose
hebben. Lange tijd is gedacht dat het ontstaan van een psychose het gevolg zou
zijn van een toegenomen activiteit
van de neurotransmitter dopamine.
Een neurotransmitter is een boodschappenstof, die via uitlopers van
de zenuwcellen boodschappen overbrengt van de
ene naar de andere cel. Neurotransmitters zijn essentieel voor het goed verlopen van alle hersenfuncties. De
veronderstelling dat dit dé oorzaak zou zijn is inmiddels echter weer achterhaald. Het is wel zo dat huidige
medicaties die bij het tegengaan van psychoses gebruikt
worden, vooral de werking van dopamine in de hersenen
verlaagt.3
‘Dopamines spelen een rol in een van de meest fundamentele gedragingen van alle organismen, namelijk het
vermijden van gevaar en andere bedreigingen voor het
voortbestaan. (...) Ze spelen een centrale rol bij beloning

De illusie van perfectie is aanwezig in ieder mens. Bij
sommigen komt zij heel sprekend naar voren, vooral bij
diegenen die perfectie willen betrachten in alles. Zij zijn
gedwongen om alles heel goed te doen, maar zij kunnen
het nooit. Altijd is er een vijandige kracht die zegt dat
het niet goed is. Altijd ontbreekt er wel iets aan wat er
gedaan is. Dat is om hopeloos van te worden, maar je
gaat toch door, in de hoop zo je best te doen dat het op
een dag toch zal lukken om zonder fouten te werken.
In de psychiatrie valt bij de aanloop naar een psychose
op dat aan ervaringen en interne beelden een overdreven
(abnormaal) belang wordt gehecht, en tevens dat er geen
rekening wordt gehouden met de omstandigheden.4
‘Jongeren die vertellen over de pre psychotische periode
vertellen dat ze zich in sterkere mate bewust werden van
wat er om hun heen gebeurde, alsof zintuigen gevoeliger
werden en ze gefascineerd konden worden door kleinig-

3 P.M.A.M. Dingemans e.a., ´Schizofrenie´, cahiers bio wetenschappen en maatschappij, 19e jaargang, nr. 2, mei 1997

4 Flip Schrameijer, ´De adolescentenkliniek, onderzoekers en
behandelaars van schizofrenie´, november 2005.
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heden in hun omgeving’.5 Men schrijft dit toe aan een
versterkte werking van dopamine. Daar waar deze stof
eerst een onderscheidende werking had als het gaat om
het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, evenals het plaatsen van gebeurtenissen in de context, is het
effect nu bijna tegengesteld.
Dopamine lijkt dus een belangrijke rol te spelen bij
psychoses, maar het kan niet als oorzaak worden aangemerkt. Het blijft dus verder zoeken en experimenteren.
Een onomstotelijk oorzakelijk verband dat het ontstaan
van deze geestesziekte, zoals het wordt genoemd, verklaart, is nog niet ontdekt.
In de lilaca is gebleken dat psychose geen geestesziekte
is. De geest is nooit ziek, de geest is het allesomvattend
bewustzijn dat zich bij de mens heeft ingekapseld in de
atomen van het lichaam. De geest is daar opgesloten,
maar onwetend aanwezig, wachtend tot hij door het lila
licht bevrijd wordt uit zijn benarde gevangenis. De geest
blijft echter altijd die hij is, helder, bewust, vol vreugde,
ook al is hij ingekapseld op een atomair niveau.
Psychose is veel meer een enorme invloed die vijandige
krachten hebben op het denken, leven en lichaam van
een egopersoon, die stuurloos rondzwerft in de wereld
zonder houvast. Hij moet rekenen op zijn omgeving,
maar er is geen mens te vertrouwen, dat heeft hij wel in
de gaten. Altijd kan alles zich tegen hem keren. Het euvel
bij psychoses is dus, dat dit mensen treft die in feite de
wereld om zich heen meer zien zoals hij is. Meestal zijn
het zogenaamde ‘gevoelige’ personen. Die werkelijkheid
kan de persoon niet accepteren, hij ziet zijn eigen falen
en dat van anderen heel scherp. Hij is echter onmachtig
dit te veranderen, want de menselijke norm van leven
is nogal rigide en scherp vastgesteld. In die norm past
hij niet, en vijandige krachten maken daar gebruik van
om onrust, chaos en opgepepte toestanden te veroorzaken, bijvoorbeeld onder andere door dopamine sterker
te laten werken, waardoor het gevoel van goed en slecht
wordt versterkt.
Psychoses worden ook veroorzaakt door het dromen over
een wereld die beter en mooier moet zijn dan hij is, juist
omdat de psychoot heel perfect en goed wil zijn en zich
zo niet ervaart. In wezen zijn dat de dromen die mensen
allemaal hebben over een beter en mooier leven, alleen
5 Flip Schrameijer, ´De adolescentenkliniek, onderzoekers en
behandelaars van schizofrenie´, november 2005.
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wordt dit in de psychose meer uitvergroot tot iets wat
niet kan. Het tekenende is hierbij, dat het ook nooit zal
kunnen, als de mensheid geen grote veranderingen ondergaat in zijn atoomstructuur.
De gezaghebbende Nancy Andreasen, een prominente
Amerikaanse neurowetenschapper en psychiater, veronderstelt een verband tussen creativiteit, intelligentie
en schizofrenie. Zo zouden volgens haar twee van de
grootste natuurkundigen van afgelopen millennium
met schizofrenie te maken hebben gehad. De zoon van
de eigenzinnige Albert Einstein was schizofreen en van
de excentrieke Isaac Newton wordt gezegd dat hij tussen zijn veertigste en vijftigste een psychotische periode
doormaakte.5 Of een dergelijk verband gelegd kan worden is zeer de vraag. Een daadwerkelijk wetenschappelijk
verband is nog niet aangetoond.
Behandeling van psychoses
Tot voor kort waren rust en medicatie de voornaamste ingrediënten voor de behandeling van psychoses. In feite is dat nog steeds zo, maar tegenwoordig
wordt naast het geven van medicatie en het bieden van
rust, ook het gesprek gebruikt als middel voor behandeling. Daar waar men eerst meende dat praten met psychotische mensen totaal geen zin had, komt men daar
nu van terug. Als er enige rust in het hoofd is gekomen
door de medicatie, kan praten met de patiënt wel degelijk zin hebben, zo meent men. Als methodiek wordt het
zogenoemde motivationeel interviewen en het socratisch
bevragen gehanteerd. Bij het motivationeel interviewen
gaat het erom je te verdiepen in de manier van denken
en het leven van de patiënt, waarbij het vooral gaat om
doorvragen tot je het actuele gedrag, achtergronden
en aanleiding begrijpt. Bij socratisch bevragen gaat het
erom, om vanuit een betrokkenheid en interesse, vragen
te stellen over voor de patiënt schijnbaar logische verbanden.6 De patiënt kan zich dan mogelijk zelf vragen gaan
stellen over de juistheid van zijn overtuigingen.
In de lilaca zouden geen van beide methoden worden
gebruikt, omdat de psychiatrie wel zegt de aanleiding te
gaan begrijpen, maar ze kent de werkelijke aanleiding
niet tot het psychotisch gedrag. Ze denkt het te weten,
6 Jules Tielens & Maurits Verster, ´Eenvoudige Tips Voor Moeilijke Zorg Voor Iedereen Die Werkt Met Mensen Met Een Chronische Psychiatrische Stoornis´, februari 2010.

69

de Gouden Visie
jaargang 5, nummer 3, juli 2012

maar ze weet het niet. De logische verbanden van de
socratische bevraging kunnen enig nut hebben in de
aanvang, omdat het voor de bevrager goed is te weten waar
de patiënt mee zit. Veel
eerder is het zaak de
basis van het gedrag
te kennen, en die
berust altijd op de
ingang van vijandige krachten die een
zwakheid in het lichaam
van de psychoot aangrijpen om op in
te werken. Die zwakheid ligt meestal in
het vitale lichaam. Daar kunnen vijandige
krachten ook het gemakkelijkst het denken en
leven en fysieke beïnvloeden. Als de patiënt wil
meewerken, kan de oorzaak binnen redelijke tijd
worden weggenomen. Het is namelijk mogelijk om,
als iemand dit werkelijk wil, met het lila deze vijandige
krachten wat uit de buurt te houden, wat al veel soelaas
kan geven. Helemaal weg zullen ze niet direct gaan, ze
blijven meestal nog lang in de omgeving van de persoon
ronddolen, op zoek naar kansen om het lichaam weer
te gaan sturen zodat het handelt naar hun wil. De enige
remedie om helemaal van de psychose af te komen is
om een lila ontwikkeling te gaan doen waardoor het hele
lichaam wordt bevrijd van de vijandige krachten die het
in hun greep hebben. Het psychische wezen kan dan tot
ontplooiing komen en tezamen met het lila heeft een
mens dan het zo broodnodig houvast in het leven waar
hij naar hunkert.
Daar waar enig vertrouwen is ontstaan bij de patiënt en
hij open staat voor gesprek, zal in de psychiatrie als start
uitleg worden gegeven over de werking van het brein als
een uiterst complex gebeuren waarin soms dingen goed
gaan en soms ook niet. Er zal uitleg worden gegeven hoe
het werkt met betekenisgeving en hoe dit met name in
sociale situaties werkt. Een voorbeeld dat vaak wordt
gebruikt, is de situatie dat iemand je wat langer dan
normaal aan kijkt en hoe dit gegeven door eenieder op
een andere manier kan worden begrepen. Zo kan de een
denken ‘hij vindt me leuk’, de ander ‘hij moet wat van
me’, weer een ander ‘hij is gewoon moe en kijkt wat voor
zich uit en dat is toevallig in mijn richting’. Het brein
moet de hele dag door, vaak in minder dan een seconde,
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beslissen hoe het sociale situaties interpreteert en dit is
sterk afhankelijk van de context. Er wordt uitgelegd dat
bij mensen ‘die last hebben van hun brein’ het brein er
naast kan zitten wat betreft de interpretatie.’7
Nu is het uiteraard zo dat, ook als je niet psychotisch
bent, mensen er op los interpreteren en er vaak naast zitten wat betreft de betekenisgeving van een situatie, maar
voor de psycho-educatie (uitleg over een psychiatrische
stoornis) is dat op dat moment niet ter zake doende.
Want de betekenisgeving van iemand die psychotisch is,
is duidelijk gestoorder dan bij iemand die niet psychotisch is.
Vanuit de lilaca gezien is het wel interessant op te merken, dat de hele mensheid in een illusie leeft. Zij kent de
werkelijkheid niet, zo is gebleken. Vandaar dat mensen
nooit zeker zijn van dingen, het verstand kan ook niet alles behappen wat zich voordoet in het leven. Ook niet bij
psychoses zo blijkt het heel duidelijk. Het blijkt steeds
weer dat veel berust op veronderstellingen. Men probeert in de psychiatrie dan ook maar wat. Dat is goed,
maar men zou eigenlijk moeten zoeken naar de kern der
dingen, de basis van waaruit dit verschijnsel voortkomt.
Dat doet men niet, omdat men denkt alles wel te kunnen onderzoeken met het verstand. Het verstand is echter niet geschikt om de kern van zaken te kennen. Het is
alleen geschikt om te tellen, sorteren en ordenen. Maar
niet om deze zaken te begrijpen. Het verstand, het mentaal, wordt dan overvraagd en gaat fantaseren, veronderstellen. Maar het weet niets, want het is niet competent
om deze dingen te overzien en te kennen.
Zo leven mensen allemaal in een onwerkelijke wereld
van veronderstellingen. Dat wordt in de lilaca de illusie van de mensheid genoemd. Het is de illusie van een
denken, dat denkt alles te weten, maar dat is niet zo.
Hieruit volgt, dat de psychoot wel in een andere wereld
leeft, in een waan of hallucinatie, maar de hele mensheid
leeft daarin. Alleen is het bij de psychoot wat sterker uitvergroot. Zoals gezegd, gewone mensen zonder psychose
weten meestal ook niet wat te doen als iemand lang naar
hen kijkt. Hun interpretatie is meestal ook verkeerd, niet
anders dan bij een psychoot.

7 Jules Tielens & Maurits Verster, ´Eenvoudige Tips Voor Moeilijke Zorg Voor Iedereen Die Werkt Met Mensen Met Een Chronische Psychiatrische Stoornis´, februari 2010.
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Daar waar je in een behandeling zo ver bent dat er over
de overtuigingen van de patiënt gesproken kan worden,
lijkt er al veel bereikt. Toch is het goed om ook dan alert
te blijven en niet te snel te juichen. Het komt regelmatig
voor dat de waan op de achtergrond nog gewoon door
werkt. En zodra de patiënt in de gaten heeft dat je als
therapeut twijfelt aan zijn idee, kan hij ogenschijnlijk
meepraten, maar zal hij betreffende therapeut direct als
onbetrouwbaar in zijn waansysteem te boek zetten. En
hem met hernieuwde argwaan tegemoet treden.
Daar waar een patiënt zich werkelijk realiseert dat zijn
overtuigingen niet kloppen, komt dat vaak als een shock
tot hem. Of, zoals één van de jongeren op de afdeling
waar ik werk het wat milder uitdrukte, ‘toen ik me realiseerde dat mijn ideeën echt niet klopten was dat een grote teleurstelling’. Dat is vaak het moment dat de behandeling zich kan gaan richten op het toekomstperspectief.
Wat wil de persoon met zijn leven en wat is daarvoor nodig? Wat zijn de dingen die hij kan doen en wat zijn de
dingen die hij zeker niet moet doen als het gaat om zijn
levensstijl? De zogenoemde do’s en don’ts worden besproken om te voorkomen dat betreffend persoon weer in
een psychose terechtkomt. Maar dit is nooit met zekerheid te zeggen. Want het verschijnsel is in de psychiatrie
nog niet voldoende onderzocht en er is bijna niets met
zekerheid van bekend, wat steeds weer blijkt.
Gezinstherapie
Naast het werken met de jongere zelf is ook het
geven van informatie en begeleiding aan het gezin van
essentieel belang. Er heeft lange tijd, met name bij de
systeemtherapeuten (dit zijn therapeuten die zich vooral
op gezinnen richten) van bepaalde theoretische scholen,
de idee geleefd dat niet zozeer het kind met de psychose
het probleem is, maar dat het werkelijke probleem te
vinden is in een ziekmakend gezinssysteem. Het psychotische kind werd gezien als een soort van ‘klokkenluider’,
weliswaar op een wat onhandige manier, maar toch met
als doel een signaal of noodkreet af te geven. De psychose werd gezien als een, voor het psychotische kind, meest
doeltreffende manier op dat moment, om aan te geven
dat er in het gezinssysteem iets ‘helemaal niet klopte’.
Men is hier inmiddels van terug gekomen. Het gezin
wordt niet meer gezien als oorzaak van een psychose.
Wel is het zo dat het gezin een belangrijke invloed kan
hebben op het verloop ervan. Daarbij is inmiddels dui-
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delijk dat degene bij wie de psychose zich voordoet een
specifieke kwetsbaarheid heeft.
Een psychotisch kind in een gezin kan ouders, maar ook
broertjes of zusjes tot wanhoop drijven. Ouders klampen zich vast aan de hulpverlening. Als ouders, broertjes
en zusjes informatie krijgen over het ziektebeeld, de risicofactoren en de mogelijkheden om een eventueel volgende psychotische periode op tijd te herkennen en te
weten wat ze kunnen doen, geeft dat rust. Situaties die
voordien vaak tot conflicten leidden door onbegrip en
frustratie kunnen nu op een andere manier worden opgelost en daardoor kunnen zij hun kind beter opvangen.
Uit lilaïsch onderzoek is naar voren gekomen dat psychose worden veroorzaakt door vijandige krachten, die het
lichaam van een persoon aangrijpen die in zijn fantasie
verlangt naar een betere wereld, waarin het veilig leven is.
De wereld is voor die persoon een crime, hij is welhaast
onleefbaar. Het verlangen naar iets wat veiligheid en bescherming schept, is dwingend. En daar maken vijandige krachten gebruik van. Gezinsomstandigheden kunnen daar wel aan meewerken, maar de psychose wordt
altijd veroorzaakt door de lichamelijke, mentaal fysiek
vastgelegde eigenschappen van de patiënt zelf. Niet alleen in het denken, maar vooral in het vitale, waar het
aangrijpingspunt ligt, en de zwakheden in de atomaire
structuur van het lichaam. Vijandige krachten grijpen
altijd aan op een zwakte in het lichaam, fysiek, vitaal of
denken.
En andere therapieën
Naast medicatie, individuele gesprekstherapie en
gezinstherapie worden ook vaktherapieën ingezet zoals
creatieve therapie, psychomotorische therapie of muziektherapie. Dit zijn non-verbale therapieën waar het
praten niet op de voorgrond staat. Jongeren kunnen dan
vooral in ‘het doen’ uiting geven aan wat er in hen leeft.
Lilaca geeft een mogelijkheid om de oorzaak van psychoses uit te bannen door lila lichtformaties en lichtvibraties. Daarbij is echter wel vereist dat iemand ook werkelijk in verandering wil zijn en op een actieve en positieve
wijze in verandering wil komen met het lila erbij. Het
lila is de evolutiekracht die de hele evolutie leidt en alle
vormen schept die er bestaan, ook de menselijke vorm,
die nog heel erg incompleet is en voor verdere ontwikkeling vatbaar is.
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Praktijksituatie
Jonas is een 17-jarige groot uitziende jongen met
blonde krullen en schrandere bruine ogen. Hij is door de
crisisdienst aangemeld voor de gesloten behandelgroep
vanwege een hoogoplopende ruzie met de ouders waarbij de ouders het gevoel hebben elke grip op hun zoon
kwijt te zijn. Teneinde raad hebben ze de crisisdienst van
de GGZ gebeld. Ze zien hun zoon steeds meer afglijden.
Hij komt nauwelijks zijn bed nog uit, gaat niet meer
naar school en als hij weggaat, hangt hij met een groepje
vrienden ergens buiten. De gemeenschappelijkheid van
deze ‘vriendenclub’ ligt, zo blijkt later, vooral in veelvuldig samen blowen.
Jonas komt uit een normaal middenklasse gezin, beide
ouders hebben een goede baan en zijn betrokken bij hun
kinderen. Jonas heeft een oudere broer en twee jongere
zusjes onder zich. Tot een jaar terug leidde Jonas een
leven zoals de meeste van zijn leeftijdgenoten. Hij had
voldoende vrienden en zat in de 4e klas van het gymnasium. Sinds een jaar gaat het zienderogen minder. De
leerplichtambtenaar is ingeschakeld vanwege het veelvuldig spijbelen en deze heeft een traject ingezet met de
bedoeling om hem weer deel te laten nemen aan school.
Dit heeft tot nu toe weinig tot geen resultaat. De ouders
hebben van alles geprobeerd, maar niets helpt. Sinds vorige week, zo vertellen de ouders, is Jonas toenemend
achterdochtig en beschuldigt hen dat ze zijn hersenen
besturen. Hoe ze hem ook
proberen uit te leggen
dat zoiets niet kan,
hoe meer hij volhardt in zijn overtuiging.
Hoe
meer zij vervolgens proberen
het dan maar te
negeren, hoe meer
hij ervan overtuigd raakt
dat het zeker zo is. De laatste week
is hij verbaal agressiever geworden en
lijkt steeds minder gevoelig voor enige
fatsoensnorm.
De behandeling begint met het toedienen van
medicatie en na ongeveer twee weken is er enige
rust in zijn hoofd gekomen. Zijn hoofd voelt niet
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meer als ‘een grote mistwolk’ aan en op bepaalde momenten is er een redelijk normaal gesprek met hem te
voeren. Van psychotisch zijn wil hij echter niets weten.
„Dat is,” zo zegt hij „een waanidee van mijn ouders.”
Zodra het over zijn ouders gaat, neemt de onrust zienderogen toe. Als hij hen ziet, laaien agressieve uitingen
en beledigingen aan hun adres weer op. De ouders hebben hier veel moeite mee en na een bezoek aan hun zoon
druipen zij vaak met een zwaar gemoed af. Met hen
wordt de mogelijkheid besproken om, zolang Jonas hen
alleen maar beledigt, zij ook niet meer komen. Er vinden
enkele gesprekken met de ouders plaats waarin hen uitleg wordt gegeven over de psychose.
Na een maand is er meer rust bij Jonas en lijkt hij minder
achterdochtig naar zijn ouders. Hij zegt graag weer naar
huis te willen en school op te willen pakken. In gesprekken met hem komt aan de orde hoe hij verder wil met
zijn leven. Hij merkt dat hij zich nog niet lang kan concentreren op de lesstof op school. Zijn wens is echter om
school af te maken en daarna over te stappen naar een
praktijkgerichte opleiding. We bespreken met school om
hem vakken aan te bieden die niet teveel van zijn denken
vragen, zoals de creatieve vakken als tekenen en handenarbeid, en het sportieve element middels gymnastiek.
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is er met
Jonas goed te praten over zijn psychose. Hij kijkt met
verbazing terug hoe hij ervan was overtuigd dat zijn vader zijn hersenen bestuurde en realiseert zich dat blowen
voor hem een gevaarlijke bezigheid is. De kwetsbaarheid
blijft op de achtergrond aanwezig, maar hij kan ermee
leren leven als hij goed op signalen let en zijn lichaamsbeleving hierin serieus neemt.
Vanuit een lilaïsch oogpunt gezien wordt Jonas beheerst
door een vijandige mentaal fysieke kracht die hem influistert dat hij als een robot moet leven. Vooral zijn vader beheerst hem in zijn optiek. Dat betekent dat hij
nogal erg wordt beheerst door zijn denken. Dat is dan
ook de zwakke plek, tezamen met het mentaal fysieke
lichaam. Daar wordt door vijandige krachten ingegeven
dat dingen zus of zo zijn. Hij hoort wel geen stemmen,
maar toch wordt hij beheerst door gedachten die worden
ingefluisterd zonder dat hij het merkt. Deze vijandige
kracht wordt in de lilaca aangeduid met Sotto Voce.
Deze kracht fluistert je in dat je geen eigen macht meer
hebt, maar dat je wordt geleefd door een dictatuur, die
het eigen brein en de eigen gedachten uitschakelt. Jonas
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wil geen robot zijn, ook al is hij het wel, want de vijandige krachten besturen zijn lichaam, leven en denken.
Zijn fantasieën gaan een eigen leven leiden, meer dan
bij andere mensen. Dat levert de psychose op waar hij
niet meer zelfstandig uit kan komen. Een eenvoudige
lila lichtformatie zou hier dus uitkomst kunnen brengen. Deze werkt echter niet zomaar, hij moet er zelf helemaal achter staan om dit te doen. Trouwens, de therapeut moet hier ook mee in zee durven gaan. Dat is nog
niet eenvoudig, want lilaca is nieuw en onbekend, en het
wantrouwen zit overal in de wetenschap, ook in de psychiatrie. Alleen wat bekend is, wordt geaccepteerd, iets
nieuws wordt meestentijds afgewezen.
Praktijksituatie 2
Mara is een energiek aandoende 20-jarige jonge
vrouw die vorig jaar haar studie rechten heeft moeten afbreken vanwege een psychose. Ze komt met ouders naar
het intakegesprek, omdat ze voor de 2e keer psychotisch
is. Zelf ziet ze dit niet zo, maar haar ouders herkennen de
signalen, dus ‘ze komt maar mee’. In haar gedrag komt
ze vreemd over. Het ene moment uitgelaten vrolijk, dan
verdrietig en dan weer ogenschijnlijk onverschillig.
De eerste psychose maakte ze mee toen ze op kamers
woonde in Amsterdam. Ze had zich volledig in het studentenleven gestort, deed aan van alles mee, leek grenzeloos in haar energie en had het zo druk met al haar
activiteiten dat ze aan studeren nauwelijks toekwam. Het
leven in de grote stad was één grote uitdaging voor haar.
Totdat ze in een psychose kwam. Zelf had ze het niet in
de gaten, maar toen ze een weekend thuiskwam, merkten de ouders direct dat het ‘helemaal niet goed was’. Ze
was, zo zeiden de ouders, ‘zo gek als een deur’. Zo kwam
ze, voor ze het goed en wel in de gaten had, op de crisisafdeling van de GGZ terecht.
Na een korte opname op deze afdeling pakte ze haar leven weer op. Terug naar Amsterdam wilde ze niet. Ze
voelde wel aan dat ze daar nog niet klaar voor was en
is weer bij haar ouders gaan wonen. Gezien haar vlotte verschijning en het feit dat ze prettig en leuk in de
omgang is, vond ze vrij gemakkelijk een baan. Op haar
werk maakte ze snel vrienden en ook het contact met
haar vrienden van de middelbare school pakte ze weer
op. Na een jaar vond ze het zo goed gaan met zichzelf dat
ze, zonder overleg met haar ouders of psychiater, besloot
de medicatie te stoppen.
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Op een gegeven moment werd ze uitgenodigd door een
vriend uit Amsterdam. „Dit was,” zo zegt ze achteraf,
„het begin van de psychose.” De vriend bleek in een afkickkliniek te zitten. Hij had jaren lang speed, cocaïne
en andere middelen gebruikt en gedeald. Zij heeft nooit
drugs gebruikt, maar werd wel aangetrokken door zijn,
in haar ogen, spannende manier van leven. Tijdens het
weekendje Amsterdam liet ze toe dat deze jongen behoorlijk over haar grenzen ging. Ze vond het eigenlijk
allemaal niet leuk, maar ze liet niets merken. Een paar
dagen later ging ze met collega’s een avondje ‘stappen’ en
er werd behoorlijk wat alcohol genuttigd. Toen ze rond
een uur of vier in de ochtend thuiskwam, bleek ze wederom in een psychose te zitten. Ze wordt diezelfde dag
op de crisisafdeling geplaatst.
Tijdens het opnamegesprek is duidelijk dat ze behoorlijk
in de war is. Haar stemming wisselt snel, van vrolijk,
naar afwerend, boos of verdrietig. Midden in een zin
vraagt ze plots ‘wie ben ik eigenlijk?’ of ‘wanneer ben
ik geboren?’, ‘kan ik dit water wel drinken?’ of ‘is het
soms vergiftigd?’. Haar denken is niet meer in staat om
verbanden te leggen en ze praat vaak in onsamenhangende zinnen en ze springt van de hak op de tak. Ze heeft
de idee dat alles wat er gebeurt op de afdeling om haar
draait en meent zelfs dat de hele afdeling er speciaal voor
haar is. Elk lachje en elk gebaar van medegroepsgenoten
betrekt ze op zichzelf.
Na ongeveer een maand is
ze voldoende tot rust
gekomen en doet
haar
denken
weer redelijk coherent aan. Ze
heeft gemerkt
hoe belangrijk
het voor haar
is om grenzen te
stellen en niet te hard
van stapel te lopen. Daarbij valt
op dat ze zich, in tegenstelling tot de
eerste keer, begint te interesseren voor
het fenomeen psychoses, hoe het werkt
en hoe ze ervoor kan zorgen er niet meer in
terecht te komen. Ze zoekt informatie op over
deze ziekte en omdat ze geneigd is in extremen te
schieten, doet ze dit maximaal een half uur per dag.
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Tijdens de wekelijkse gesprekken kan ze goed verwoorden hoe ze de aanloop naar de psychose heeft ervaren
en hoe overtuigd ze was van de waarheid van haar ideeën. Maar ook, hoe ontgoocheld ze was, toen ze erachter kwam dat hetgeen ze als waarheid zag, niet blijkt te
kloppen. Ze heeft een ‘levensstijl-lijst’ gemaakt waarop
staat wat ze wel en zeker niet moet doen. Deze lijst hangt
duidelijk zichtbaar op haar kamer. Hierbij valt op dat ze
het belang is gaan inzien van het dagelijks innemen van
medicatie, evenals het zorgen voor een duidelijke dagstructuur en het vermijden van alcohol en drugs, maar
ook het vermijden van te veel drukte. Ze begeeft zich
langzaam maar zeker weer in het sociale leven. Ook met
haar werkgever heeft ze afspraken gemaakt om het werk
weer op te pakken. Het valt op dat ze alles met mate doet
en veel meer dan voorheen haar grenzen aangeeft. Na
een maand of drie verlaat ze met hernieuwde levenslust
en in de stellige overtuiging zich te gaan houden aan de
levensstijl die ze geoefend heeft, de kliniek.
De lilaca ziet hier als oorzaak van de psychose de hunkering naar een ander leven dat vredig is, maar ook spannend, waarin iets te beleven valt. Eigenlijk voelt Mara
zich veel meer dan anderen, zij is verwikkeld in het fenomeen dat ze zich een soort God voelt, meer dan anderen.
Zij leeft in een euforie van machtsgevoelens. Alles moet
om haar draaien, dat brengt ook haar leuke uiterlijk met
zich mee. Zij moet de belangrijkste zijn. Als dat opeens
niet meer zo is, en er komt een vriend die zich belangrijker vindt dan zij, dan stort haar wereldje ineen. Hij
komt als een tank dwars over haar heen rijden, en zij laat
het toe, omdat ze verdoofd is door zowel de alcohol die
zij met hem drinkt als de roesstof alcohol die extreem
wordt vrijgemaakt in haar lichaam.
Dat gebeurt doordat vijandige krachten haar lichaam
beheersen en zorgen dat zij in een alcoholroes komt die
nog wordt verstevigd door het drinken dat zij doet met
collega’s. De vijandige krachten zorgen ervoor dat zij alleen het middelpunt van het universum moet zijn. Als
dat niet zo is, is zij hevig teleurgesteld, zowel in haarzelf
als in haar omgeving. Door weer belangstelling te krijgen
voor psychoses, en daar veel over te willen weten, doet
zij pogingen om weer de oude situatie te creëren, waarbij
zij in alles de boventoon voert, zij is God en zij zal zelf
wel bepalen hoe ze moet leven. Als ze dit heeft doorgrond, kan ze weer schitteren als de grootste ster in het
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universum. Het is dus zaak om Mara goed in de gaten te
houden, zij lijdt aan grootheidswaan.
Lilaca en psychoses
Zoals duidelijk zal zijn zal de behandeling van
psychoses in de lilaca totaal anders gebeuren dan in de
psychiatrie en met psychotherapie. Zolang de lilaca geen
algemene ingang heeft gevonden in de wereld, zal iedereen het moeten doen met de weinige kennis die er is over
psychoses.
De psychiatrie en ook de psychotherapie hebben een bekendheid waar zij gebruik van maken om met weinig
middelen en kennis toch iets te doen voor deze mensen.
De benamingen van deze wetenschappen zijn echter al
verkeerd, want ze zijn helemaal niet bezig met de psyche.
Zij zijn bezig met hersenonderzoek.
Zij grijpen dus aan op een punt, dat alleen uiterlijkheden
bekijkt en niet de werkelijke oorzaak.
Zo is het vreemd om psychoses geestesziekten te noemen. Zij zijn helemaal geen ziekten van de geest. Ook
het feit dat de geest gesitueerd zou zijn in het denken is
een misvatting. Ook daar is de geest aanwezig in ieder
atoom, in ieder molecuul, in iedere cel van het fysieke
brein, maar hij is aanwezig in het hele lichaam, van top
tot teen, verstopt en ingekapseld in de materie. De geest
is nooit ziek, er zijn alleen vijandige krachten die menselijke lichamen gebruiken als hun speelgoed, omdat zij
zelf geen lichaam bezitten. Zij zijn altijd uit op
verstoring, ziekte en dood. En
mensen laten dit alles toe,
omdat zij niet kunnen doordringen tot
de kern van de dingen.
Vaak zijn zij ook totaal onkundig van
wat vijandige krachten kunnen aanrichten in een lichaam.
In de lilaca bestaat het perspectief, in tegenstelling tot de psychiatrie en psychotherapie, dat psychoses niet meer hoeven voor te
komen. Dat kan door het doen van lilaïsch zelfonderzoek, waardoor eenieder die daarin is geïnteresseerd, zicht kan krijgen op de werking van krachten
en energieën in zijn lichaam. Bij dit zelfonderzoek hoort
ook dat iemand zicht krijgt op hoe hij in elkaar zit, wat
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de verschillende niveau’s van leven zijn. Hoe meer contact je krijgt met het lila en het psychische wezen, hoe
minder kwetsbaar iemand is voor de invloed van vijandige krachten, ook wel negatieve of destructieve energieën
genoemd. Bij verder verdiepend onderzoek met het lila
kan iemand ontdekken welke negatieve energieën het
precies zijn, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan
van psychoses.
In de psychologie wordt over de psyche gesproken als
zijnde het denken van de mens. In de lilaca is de psyche
niet het denken van de mens, maar de persoon die een
mens is, het psychische wezen. Bovendien krijgt de patiënt in de lilaca een toekomstperspectief geboden dat totaal anders is dan in de psychologie of psychiatrie. Daar
moet men een leefwijze aanhouden, meestal gestoeld op
discipline. In de lilaca wordt de gehele structuur van het
lichaam onder handen genomen, terwijl het psychische
wezen zich gaat ontplooien. Dit alles onder de invloed
van het lila licht. Disciplines zijn hier totaal niet nodig,
alles gaat vanzelfsprekend de kant op die het moet gaan,
namelijk een compleet ontplooide psyche en een subtielfysiek lichaam dat meer en meer waar aan het worden is
door de invloed van de lila lichten.
Conclusie
Psychoses komen sinds mensenheugenis en in alle
culturen over de wereld voor. In de volksmond zijn mensen met een psychose degenen over wie in vroeger dagen
werd gesproken als de ‘krankzinnigen’. Dat gebeurt nu niet
meer zo. Het wordt wat
milder uitgedrukt. Je
hoort mensen zeggen
dat iemand ‘ze niet
allemaal op een rij
heeft’ of dat er bij een
persoon ‘een steekje los
zit’. Gezien het feit dat
veel mensen wel iemand kennen
die een keer psychotisch is geweest, wordt
er meer openlijk over psychoses gesproken.
Een psychotisch persoon wordt niet meer direct
als krankzinnig bestempeld.
Schizofrenie is de diagnose die gesteld wordt bij
personen die vaker een psychose krijgen. Het is het
schrikbeeld van zowel ouders als jongeren. Het beeld
van chronische patiënt doemt op: stijf lopend van de
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medicatie, afgesloten van de buitenwereld in een psychiatrisch ziekenhuis of zwervend over straat. Vaak in
zichzelf mompelend met op onverwachte momenten
een heldere opmerking of een agressieve uithaal, en vervolgens weer verzinkend in de eigen wereld van de waan.
Voor jongeren is schizofrenie zo ongeveer hetzelfde als
een doodsvonnis. Ze hebben de idee dat ze ‘hun leven
wel kunnen vergeten’.
De psychiatrie is inmiddels veel voorzichtiger geworden
met het stellen van de diagnose schizofrenie bij jongeren.
Want wat schiet iemand ermee op als de diagnose het effect heeft dat je meent je leven beter te kunnen beëindigen? Daarbij realiseren onderzoekers en wetenschappers
zich dat ze de daadwerkelijke oorzaak van psychoses en
schizofrenie niet kennen. Ze kennen de verschijnselen en
er zijn hypotheses.
Een eerste psychose is vrij goed te behandelen. Het hoeft
niet terug te komen als de medicatie wordt ingenomen
en men zich houdt aan een bepaalde, beschermende levensstijl. Op de achtergrond blijft echter altijd de dreiging aanwezig van een mogelijk volgende psychose.
De lilaca daarentegen pakt het grondig aan. Men moet
zelf in contact willen komen met het lila en zijn vermogens. Pas dan werken de lichtformaties en kan gestart
worden met ander zicht op het leven, denken en lichaam. De toekomst krijgt een ander perspectief. Men
hoeft niet bang te zijn voor herhaling, en als zich dat
voordoet, weet men wat er te doen valt: niet meegaan
met de wil van de vijandige krachten, maar meegaan met
dat wat het lila aangeeft te doen, om zodoende op weg
te gaan naar een ander leven dat op koers ligt van de
lijn van de Evolutiekracht. Pas dan is iemand in goede
handen. Want de lijn van de Evolutie is dan weer opgepakt, het psychische wezen neemt tezamen met het lila
het voortouw, en het mentaal krijgt de plaats waar het
hoort, namelijk als een instrument dat dient voor tellen,
sorteren en ordenen.
Dan wordt het mentaal ook niet overspannen. Het mag
dan doen waar het voor is, en het psychische wezen, de
persoon, leidt het leven naar een toekomst die oneindig
veel perspectieven biedt. Zowel voor het psychische wezen dat er mag zijn als voor het lichaam, dat een totale
verandering ondergaat in zijn atomaire structuren.
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De eeuwige herhaling
Een mens
is een eeuwige herhaling.
Met al zijn goede voornemens,
met al zijn goede wil,
is de wereld sinds de mens er op rondloopt
nog niet veranderd.
Er is een Arabische Lente zegt men.
Het is slechts de ene moordenaar
verwisselen voor een andere.
Er is een roep om vrede.
Het is slechts hopen
dat er geen oorlog meer is
terwijl er steeds meer zijn.
Wat kan iemand doen
om uit zijn gesloten cirkel
te ontsnappen?
Dat roept de vraag op
wil de mensheid dat wel
als zij er nooit een poging toe doet?
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