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ten geleide: 

In dit meer dan dubbeldikke zomernummer eerst een pas onlangs 
gepubliceerd Vraaggesmak met Maslów (overleden in 1970), de 
nestor van de humanistische psychologie, door Mildred Hardeman, 
om een indruk te geven van zijn manier van denken. 

Dan geeft John Rowen, de voorzitter van de Britse Association 
for Humanistic Psychology in .Een vervolg op Maslow eerst een 
wat systematischer 'samenvatting van Maslow's theorie en ver-
volgens een kritiek erop en interssante uitbouw ervan. Hij 
vindt Maslow's theorie te individualistisch en pleit voor een 
uitbreiding ervan op politiek, cultureel en existentieel vlak. 

Jan Hein Mooren vervolgt zijn serie Levensverhaal en actuali-
teit in ontmoetingsgroepen en besteedt aandacht aan het 'han-
ren van gelijkenissen': het zichtbaar maken in de groep  van 
relatieproblemen van buiten de groep en aan de 'innerlijke 
dialoog', waarin de deelnemer tegenstrijdige aspecten van zijn 
zelfbeeld als elkaar beargumenterende partijen tegenover elkaar 
zet. 

Er is veel te doen over Bhagwan Shree Ra,jneesh. Om de lezer 
zelf een oordeel te laten vormen, laten wij hier de Verlichte 
Meester hier nu zelf eens aan het woord. In Het geheim der ge-
heimen gaat hij in op de rol die seksualiteit in ons leven kan 
spelen. 
Tenslotte kregen we ingezonden door een werkgroep van het Semi-
narium voor Psychologische Anthropaogie, een in 1973 opgericht 
particulier instituut, dat sociale wetenschapsmensen en praktici 
wil laten nagaan 'in hoeverre de moderne maatschappij menselke 
betrekkingen structureel bedreigt', het artikel: Tolerantie in 
een intolerante wereld. 

De prijs van dit dubbelnummer bedraagt F1 7,-. (incl. porto) 
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vraaggesprek met 
abraham 11 maslow 
Vraag: U heeft een onderscheid gemaakt tussen de soort creativiteit 
die alle mensen erven en het speciale creatieve talent van een Spinoza 
of Beethoven. Zou u de creativiteit die we allemaal in mogelijkheid 
bezitten, verder willen omschrijven? 
Maslow: Onze universele creativiteit zou eigenlijk anders genoemd 
moeten worden, want ze is niet hetzelfde als de genialiteit van bijv. 
Schubert of Mozart. Egn bron van evidentie voor het bestaan van de 
universele creativiteit ligt bij kinderen. Kijk maar eens naar kinde-
ren die met kunst opgroeien. Ik stond perplex over alles wat deze kin-
deren konden, wat ik niet kon. En ik had al van alles geprobeerd: cur-
sussen en oefeningen en ik was best tevreden met mezelf. Maar toen mijn 
twee dochtertjes mijn 'scheppingen' gingen bewonderen en ze ze gingen 
namaken, deden ze dit zó vlot en zei fris, dat ik mijn produkten maar 
onhandig en dwaas ging vinden en ik ze nooit meer heb aangekeken. Het 
is toch echt een wonder dat kinderen dingen kunnen die wij niet kunnen; 
vraag ze maar eens op een tafel te klimmen om een dansje te maken. Ze 
zullen het doen, ik zou van angst doodblijven. 
Dit soort creativiteit zie ik ook bij psychisch gezonde mensen. Ze 
hebben een zekere kinderlijke hoedanigheid, een spontaniteit, een ver-
mogen om zich heel makkelijk aan te passen en om te improviseren. 

mildred hardeman 
Vraag: Is het mogelijk piekervaringen direct teweeg te brengen? 
Maslow: We hebben hier weinig gegevens over. 'Piek-ervaring' is een 
nieuw woord, maar het duidt hetzelfde verschijnsel aan waar bij ver—
schillende volkeren al duizenden jaren andere woorden voor bestaan: in 
het Westen: mystieke ervaring, in het Oosten: satori, samadhi, nirwana, 
enz. In het algemeen zijn - tegenwoordig ook empirische - onderzoekers 
op het gebied van de religie van opvatting dat je piekervaringen niet 
direct kan teweegbrengen. C.S. Lewis schreef een boek "Surprised by 
Joy" (Verrast door de vreugde) en die titel geeft het goed aan. We kun-
nen de mogelijkheden om piekervaringen te ervaren, stimuleren, maar we 
kunnen er nooit vast op rekenen.. Ik zou erg op mijn hoede zijn voor 
piekervaringen opgewekt door drugs (of door electroden, zoals we tegen-
woordig bij witte ratten kunnen veroorzaken). Piekervaringen, die een 
persoon werkelijk veranderen, moeten verdiend worden. Iemand komt tot 
glorieus inzicht na een jaar zweten op de sofa van de psychiater, een 
filosoof na 15 jaar nadenken over een bepaal4 probleem. 
Als we de electroden en de drugs terzijde laten, zijn er toch wat alge-
mene opmerkingen te maken over het vergroten van de mogelijkheden om 
piekervaringen te hebben. In de eerste plaats lijkt het duidelijk dat 
juist bij een grotere psychische gezondheid, bij een volgroeide mense-
lijke persoonlijkheid, piekervaringen als bijverschijnselen, als 'niet-
bedoelde produkten', zich zullen voordoen. 
Ook is belangrijk welke levenswijze je hebt gekozen. Ik denk bijvoor-
beeld dat een arts die bij bevallingen helpt, eerder piekervaringen aal 
hebben dan een deurwaarder. Een eerlijk iemand eerder dan een boef. 
Een van mijn doctoraal-studenten en ik hebben met de gedachte gespeeld 
om de 'piekers' van de'niet-piekers' te onderscheiden. We vonden nl. 
een aantal mensen die zeiden dat ze nog nooit piekervaringen hadden 
gehad. Ook Freud keurt in 'Das Unbehagen in der Kultur' wat hij noemt 
het 'oceanische gevoel' af. Een vriend van hem had gezegd dat hij dat 
gevoel had gehad, maar Freud kleineerde dat op zijn manier met de op- 



merking: "Typisch kinderlijk" en door waarschijnlijk zuiveringszout 
voor te schrijven. 
Tegenwoordig zijn we echter van opvatting dat alle mensen, zelfs labiele, 
piekervaringen kennen. 'Niet-piekers' zijn waarschijnlijk mensen die er 

bang voor zijn en ze ontkennen. Dit is een heel begrijpelijk verschijn-
sel, omdat de piekervaring het opgeven betekent van het normale bewust-
zijn, waarmee we onszelf controleren. Mensen op de rand van schizofrenie 
of mensen met dwanghandelingen bijv. zijn altijd bang om de controle 
over zichzelf te verliezen. En ook zijn er wel laboratorium-wetenschap-
pers die zeggen dat als je iets niet kan kwantificeren en in het labora-
torium zichtbaar maken, het niet bestaat. 

Vraag: Hoe kunnen we anderen helpen in hun streven raar zelfverwerke-
lijking? 
Maslow: Dit is een vraag die niet zomaar één, twee, dri2, te beantwoor-
den is. Er bestaat een hele literatuur over met letterlijk duizenden 
suggesties. In het algemeen kan ik zeggen dat je anderen het best kan 
helpen in hun groei naar zelfverwerkelijking door zelf een goed en 
vooral: ècht iemand te zijn. Het helpen van anderen kán een manier zijn 
om eigen problemen onder tafel te houden. Ik kan bijv. ontkennen dat 
ikzelf vijandig ben door iemand anders te helpen niet-vijandig te zijn. 
Een wat bescheidener benadering lijkt me beter. Maak eerst je eigen 
voortuintje schoon. Dat weerhoudt je ervan anderen te kwetsen en onecht 
en oneerlijk te zijn. Het zal automatisch allerlei goede resultaten op-
leveren, omdat 'het gaan in de richting van zelfverwerkelijking' ook 
betekent het gaan naar een realistischer waarneming, spontaniteit, een 
bijzonder gevoel voor humor, enz. 
Er bestaat een heleboel literatuur over. Het is typisch dat deze - er 
zijn heel revolutionaire geschriften onder - door de officiële wetenschap 
min of meer genegeerd worden. Het laatste boek van Carl Rogers bijvoor-
beeld: "On betoming a person", bevat antwoorden op allerlei niveaus op 
uw vraag. Voorzover ik weet is het nooit gerecenseerd, behalve in de vak-
tijdschriften van de American Psychological Association, die het alleen 
maar afgekamd hebben, omdat het niet op onderzoek gebaseerd is. Toekom-
stige historici zullen waarschijnlijk dit boek en die van Erich Fromm 
kenmerkend vinden voor onze tijd. 
Verder wil ik die enkele tijdschriften aanbevelen die in het bijzonder 
uw vraag willen beantwoorden. Het eerste is het "Journal of Humanistic 
Psychology", dat empirisch gericht is. En voor de leek het tijdschrift 
"Manas". Dit probeert alle hedendaagse bronnen te benutten van kennis 
over hoe je een betere maatschappij en betere menselijke wezens na kunt 
streven. Bij ongeveer de helft van de eerstejaars-studenten en middel-
bare schoolvriendjes die mijn dochters mee naar huis brachten, heeft 
"Manas" geholpen om hun blasé en van-de-wereld-afgekeerde houding te 
doorbreken. Deze was natuurlijk een reactie op hun eigen gefrustreerde 
idealisme. Maar zodoende heb ik "Manas" aan eerstejaars bij wijze van 
medicijn gegeven. 

Vraag: Kunt u veranderingen aanraden in het onderwijssysteem om die 
groei naar zelfverwerkelijking te stimuleren? 
Maslow: Ik denk dat we op de lagere niveaus bij kinderen van 3 tot en 
met 6 jaar uitstekend werk doen. Maar we falen op de lagere en middel-
bare scholen. Hoewel het wat onpraktisch is, zou ik toch als beginnetje 
het boek van Paul Goodman willen aanraden: "Growing Up Absurd". Opvoe-
ding moet meer in overeenstemming zijn met wat we weten over de mense-
lijke natuur. Ik hoop voor de toekomst op scholen zonder rapporten en 
verplichtingen van allerlei aard, omdat ik geloof dat, althans als ze 
nog niet verpest zijn, middelbare scholieren zelf beter weten wat goed 
voor hen is dan hun leraren. 
Zelf-opvoeding is een heel andere zaak en is onder alle omstandigheden 
altijd mogelijk. Zelfs op school is, geloof ik, het vinden van middelen 
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een gemakkelijke zaak, als je het doel maar scherp voor ogen hebt. Je 
hebt dan zelfs iets aan slechte leraren. 
Ik hoop dat de moderne psychologen, of ze nu 'derde macht', 'humanis-
tisch' of 'existentieel' genoemd worden, handboeken zullen schrijven 
over zelf-opvoeding, zelf-therapie en zelf-groei. 

Vraag: In uw boek "Toward a Psychology of Being" schreef u dat pijn en 
lijden tot groei kunnen bijdragen. Hoe is dit mogelijk? 
Maslow: In de eerste plaats moet ik zeggen dat de meeste mensen er ver-
bitterd door raken. We willen dus niet in het algemeen pijn en lijden 
als middelen tot groei aanbevelen. Niet alleen om voor de hand liggende 
redenen, maar ook omdat pijn en lijden eerder personen laten desintegre-
ren dan ze versterken. Maar er zijn bepaalde gelukkiger mensen die er-
door versterkt worden. 
Ik heb nog nooit over de vraag in deze bewoordingen nagedacht, maar wat 
me op dit moment invalt is de oppervlakkigheid van onze hele cultuur, 
iets waar we allemaal aan meedoen, zelfs de meest intellectuele, seri-
euze en aardige mensen. 
De traditionele godsdiensten zijn nu min of meer dood, en zij hielden 
zich bezig met de belangrijke levensvragen. Een nieuwe religie, die 
intelligente mensen kan aantrekken, is er nog niet. Er is geen officiële 
weg in onze cultuur om echt serieus te zijn. De priesters van de heden-
daagse maatschappij zijn eigenlijk de psychiaters, die zich bezighouden 
met pijn, angst, doodsangst, de vraag hoe je zinvol kunt leven en hoe je 
met schuld moet omgaan. 
Wij psychologen worden ons nu pas voor het eerst vagelijk bewust van wat 
menselijke wezens kunnen zijn en we realiseren ons dat vriendschap en in-
timiteit praktisch afwezig zijn in onze maatschappij. Men zegt vaak van 
Amerikanen dat ze vriendschappelijk zijn, maar mensen durven in het alge-
meen hun relaties niet serieus te beschouwen, omdat ze bang zijn om te 
ontdekken dat ze toch héél alleen in de wereld staan. 
Maar het is mogelijk heel mooie en vervullende relaties te hebben. Ze 
komen bij een fractie van één procent van de bevolking voor. In de komen-
de 10 á 20 jaar zullen we technieken ontwikkelen om relaties te stimule-
ren. Ik denk dat Freud helemaal gelijk had met zijn basispostulaat, dat 
je eerst de waarheid onder ogen moet zien en dat dat pijn doet. 

Vraag: U sprak over een mogelijke nieuwe religie in de toekomst. Kunt u 
daar iets meer over zeggen? 
Maslow: Niet één, twee, drie ... We hebben nl. geen passende woordenschat. 
Onze woorden zijn betekenisloos geworden. Ik zat eens in een groep van 
drie vaktheologen en drie overtuigde atheisten en iedereen raakte in de 
war. Het bleek dat deze zeer intelligente theologen het idee van God als 
man met een baard hadden afgezworen en mij uitlachten omdat ik een 
vorige-eeuws godsbeeld bestreed. 
Paul Tillich omschrijft religie als een bezig zijn met essentiële levens-
vragen. Ik raak dan in de war, omdat dat nou net mijn definitie van 
psychologie is: 
Mensen als Carl Rogers en Erich Fromm zijn nu doende een mens- en 
wereldbeeld te ontwikkelen, waar deze progressieve theologen zich ook 
mee bezig houden. Wat er uit de bus zal komen, weet ik niet. Maar in 
ieder geval zal het de echte menselijke natuur moeten respecteren en 
deze niet als fundamenteel zondig zien. Waarheid, goedheid en schoonheid 
zijn inherent aan de menselijke natuur. Ze hoeven ons niet vin buitenaf 
gegeven te zijn. Met zo'n soort basis-postulaat, waar de genoemde drie 
theologen het mee eens waren, hebben we tevens een notie van wat gaat 
komen. 

Vraag: Een laatste vraag. In welk aspect van uw werk bent u op het ogen-
blik het meest geïnteresseerd? 



Maslow: In wat ik genoemd heb: zijnspsychologie (psychology of being). 
Deze is meer de studie van doeleinden dan van middelen en een studie van 
de mens, voorzover hij een doel is en niet alleen maar een nuttig middel. 
Het is de studie van die omstandigheden die hij ons 'eind—'ervaringen 
opwekken, ervaringen die waardevol op zich zijn, goed, alleen omdat ze 
goed zijn. Niemand heeft deze ooit wetenschappelijk onderzocht. Voor het 
eerst in de menselijke geschiedenis is zodoende wellicht een empirische  
wetenschap van deze laatste waarden mogelijk. 
Waarden zijn datgene wat ons richting in het leven geeft. Hierbij gaat 
het dus om de wetenschap van de richtingen die we moeten gaan als we 
bepaalde door ons allen gewenste ervaringen willen beleven. 

(vertaling: Albert Nieuqland) 
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RICHARD J. LOWRY 	A.H. MASLOW: AN INTELLECTUAL PORTRAIT 

een vervolg op maslow 
door john rowen 

Het gevaar bestaat dat Abe Maslow verafgood gaat worden als de vader en 
stichter v4n de humanistische psychologie. De meeste boeken waarin hij 
genoemd wordt leveren ofwel geen kritiek ofwel zijn niet ter zake, en 
nu hij dood is, is de verleiding om een soort heilige van hem te maken 
bijna onweerstaanbaar. Maar in feite is zijn theorie, ook al suggereert 
deze allerlei belangrijke nieuwe dingen, zowel misleidend als onvolledig. 

Heel in het kort en gesimplificeerd, kwam zijn theorie erop neer dat de 
mens een hiërarchie kent van zwakke instinctmatige behoeften: 
1. Fysiologische behoeften. Honger en dorst, prikkeling van de zintuigen, 

regeling van temperatuur enz. 
2. De behoefte aan veiligheid. Verdediging tegen gevaar, vecht- en vlucht-

responsen, vrees enz. 
3. De behoefte aan liefde en aanvaarding. Het verlangen naar genegenheid, 

naar een plaats in de groep, tederheid ent. 
4. De behoefte aan zelfrespect. Greep op de dingen, kundigheid, reputatie, 

erkenning, vermijden van mislukking enz. 
5. De behoefte aan zelfontplooiing. Alles worden wat men in staat is te 

worden, werkelijk zichzelf zijn. 



De theorie hield verder in dat iedere behoefte in deze reeks van vijf pas 
bevredigd kan worden als eerst de voorafgaande in de lijst bevredigd zijn. 
Zo kwamen de fysiologische behoeften op de eerste plaats; wanneer deze be-
vredigd zijn - niet volledig, maar in voldoende mate - vroeg de behoefte 
aan veiligheid om aandacht; wanneer deze bevredigd is, komen de behoeften 
aan liefde en aanvaarding aan bod, enz. Zolang wij nog worstelen met onze, 
behoefte aan zelfrespect, kan de behoefte aan zelfontplooiing niet tot 
zijn rechten komen. 

Deze voorstelling van zaken lijkt heel redelijk en hij sluit aan op nogal 
wat ander werk. Wat er in wezen mee beweerd wordt, is dat groei veeleer 
voorkomt uit behoeftebevrediging dan het blokkeren of disciplineren van 
behoeften. Maar wat er ook mee beweerd wordt - en hier komt een van de 
dingen waar ik een vraagteken bij wil zetten - is dat er een soort scheids-
lijn loopt tussen de eerdere behoeften en de latere, in die zin dat de 
eerdere uit gebrek voortvloeien en de latere uit een verlangen naar iets 
aanvullends, naar Méér. 

Dit zijn geen gangbare termen en het is daarom van belang ze hier in het 
kort uit te leggen. Met motivatie door gebrek wordt iedere actie bedoeld 
die ondernomen wordt om een of ander gebrek weg te nemen (in de computer-
wereld en de biologie spreekt men van homeostase).We ruiken een brand-
lucht; en rusten niet totdat de oorzaak op een of andere manier is opge-
spoord of uit zichzelf verdwenen. Heel wat van ons gedrag is in deze zin 
door gebrek gemotiveerd. 
Motivatie voor Meer is iets heel anders. Deze komt veeleer voort uit iets 
in ons dan uit iets in de buitenwereld - al kan zij wel op gang gebracht 
worden door iets buiten ons. Het gaat om een verlangen naar wat niet 
noodzakelijk is - naar wat boven het noodzakelijke uitgaat. We hollen wel 
eens over een veld, gewoon omdat dat leuk is; we lezen een roman alleen 
voor ons plezier; we gaan misschien eens surfen gewoon om de uitdaging; 
we kunnen een gedicht schrijven zonder een bepaalde reden. Motivatie 
voor Meer wordt soms groeimotivatie genoemd of naar buiten gerichte moti-
vatie of het zoeken van spanning (in tegenstelling tot de spanningsver-
mindering bij de motivatie door gebrek). 

Nu stelt Maslow eigenlijk dat motivatie voor Meer te verwachten is op het 
niveau van de zelfontplooiing - en zoals ik hem lees, lijkt hij deze twee 
zaken gelijk te stellen of ze als parallel te beschouwen. Hier en daar 
doet hij een suggestie dat er wel wat motivatie voor Meer te vinden is op 
het niveau van het zelfrespect en de liefde en aanvaarding, maar voor 
zover ik weet, zegt hij nergens hetzelfde over de niveaus van de behoef-
ten aan veiligheid of de fysiologische behoeften. 

Het lijkt nu toch wel buiten kijf dat er op het niveau van de zelfont-
plooiing motivatie voor Meer te vinden is. Maar ik wil hier twee dingen 
over zeggen. Ten eerste dat er ook op dit niveau motivatie door gebrek te 
vinden is; en ten tweede dat er ook motivatie voor Meer te vinden is op 
de laagste twee niveaus. Met andere woorden, ik wil een scheidslijn trek-
ken dwars door het volgende schema: 
MOTIVATIE VOOR MEER 
MOTIVATIE DOOR GEBREK 

5. Zelfontplooiing 
4. Zelfrespect 
3. Liefde en aanvaarding 
2. Veiligheid 
1. Fysiologisch 

Heel jonge babies vertonen verkennende neigingen, spelactiviteit, nieuws-
gierigheid en dergelijke; om zich ontplooiende volwassenen te worden hoe-
ven ze niet te wachten tot ze aan motivatie door gebrek kunnen ontkomen. 



En we weten allemaal dat we kunnen eten of drinken uit zuiver esthetische 
motieven, niet alleen door honger of dorst. Dus kunnen we, geloof ik, 
zeggen dat we op ieder niveau van activiteit motivatie door gebrek en voor 
Meer naast elkaar kunnen vinden. Maslow zelf zegt heel duidelijk dat er 
door gebrek gemotiveerde liefde kan bestaan, een soort liefdeshonger; 
maar er kan ook liefde uit motivatie voor Meer bestaan , die niet op be-
zitten uit is en niet door behoefte ingegeven. 

Maar hoe zit het dan met zelfontplooiing die door gebrek gemotiveerd is? 
Voor mensen die Maslow bestudeerd hebben lijkt dit misschien wel op kette-
rij. Grappig genoeg was het Maslow zelf die dit ontdekte, in de laatste 
jaren van zijn leven. Een van de essentiële dingen omtrent het niveau van 
de zelfontplooiing was voor Maslow altijd het feit geweest dat zich op 
dit niveau de topervaring voordeed. De topervaring is een e.::aring van 
groot belang in iemands leven - het is een van de gelukkigste ogenblik-
ken, een van de meest extatische ogenblikken, een ogenblik van 
zaligheid. Men schijnt voor een ogenblik binnengegaan te zijn in Lctn 
andere zijnswereld. Zulke ogenblikken lijken vaak een "grote sprong •oor-
waarts" in de zelfontplooiing te vormen en geven een ogenblik van inzi:ht 
in de eigen persoon en de wereld waardoor het toekomstige denken en voe-
len aanzienlijk kan worden beinvloed. De topervaring is vaak. een soort 
doorbraak in iemands leven en Maslow heeft belangrijk onderzoek gedaan 
waaruit blijkt dat met zulke ervaringen een hele nieuwe verzameling 
waarden verbonden is - een verzameling waarden die de beste en gezondste 
soort mens schijnen te belichamen. De topervaring was dus heel belang-
rijk in Maslows denken. 

Maar met de komst van LSD en Esalen Institute bleken volmaakt authentieke 
topervaringen eenvoudig en direct te verkrijgen, je hoeft er bijna alleen 
nog maar om te vragen. En Maslow wendde zich met ontzetting af van de 
nieuwe wereld die hij had helpen scheppen: 

Als het enige waardevolle in het leven de topervaring wordt, en als 
alle middelen tot dit doel waardevol worden, en als meer toperva-
ringen beter zijn dan minder, dan kan men de zaak forceren, er 
achterheen zitten, er naartoe werken, ervoor vechten, op een 
jachtige manier. Dientengevolge hebben topervaringen vaak iets 
magisch gekregen, iets geheimS en esoterisch, iets exotisch, 
occults, dramatisch en vooropgezets, iets gevaarlijks, iets wat op 

een cultus lijkt. 
Men kon nu met andere woorden gaan zeggen "Ik ben een beetje uit mijn 
doen, voel me wat ellendig op het ogenblik, dus heb ik dit weekend wel 
een topervaring nodig". En dit is precies de taal van de motivatie door 
gebrek. 

In plaats van "door vreugde verrast" te worden, gaat men "toffe 
ervaring" 	plannen, toezeggen, adverteren, verkopen, opkloppen, 
zodat deze als een artikel beschouwd kan worden. Steeds exotischer, 
kunstmatiger technieken met vooropgezette doeleinden kunnen zich 
gaan opeenstapelen, totdat zij een noodzaak zijn geworden en de 
beoefenaars ervan blasé en krachteloos achterblijven. 

Het lijkt nu dus wel duidelijk dat beide soorten motivatie op IEDER 
niveau mogelijk zijn. Wat bepaalt nu van welke van de twee er sprake is? 
Naar mijn idee kan de hele cultuur waarin wij leven zowel de ene als de 
andere soort motivatie sterk bevorderen. Velen schrijven de laatste tijd 
boeken om aan te tonen dat ons onderwijssysteem er voornamelijk toe leidt 
dat motivatie door gebrek bevorderd en motivatie voor Meer afgeremd wordt. 
Maar het zit niet alleen in het onderwijs, maar ook in het gezin, in de 
industrie, in ziekenhuizen, in de meeste bezigheden in onze vrije tijd en 
in de massamedia. Op al deze gebieden worden wij aangemoedigd te willen 
wat we altijd al wilden, en achter anderen aan te lopen, ons aan te 
passen. 



Maar natuurlijk leidt dit tot een stagnerende maatschappij, waarin iedere 
verandering afweerreacties oproept die bedoeld zijn om deze teniet te 
doen of te neutraliseren. Een dergelijke ontwikkeling lijkt rampzalig in 
een tijd van snelle verandering als deze - waar wij behoefte aan hebben 
zijn creatievere mensen die bereid zijn van nieuwe gebeurtenissen het 
beste te maken en die de skiloop van de verandering aandurven. Meer nog, 
we hebben mensen nodig die doelbewust verandering teweeg kunnen brengen 
die gericht is op een menswaardig bestaan in plaats van de mens in een 
machine te veranderen. 
Zodra we de zaak zo bekijken, blijken motivatie door gebrek en motivatie 
voor Meer niet slechts interessante psychologische categorieën te zijn, 
maar tot politieke gedachten te leiden. 
En hiermee zijn we op het tweede gebied waar Maslow tekort schiet. 

Maslow heeft de politieke arena nooit recht gedaan. Zijn hoogste niveau 
van de zelfontplooiing was altijd iets individueels - zodra het individu 
de zijnswereld was binnengekomen die wij nu kunnen vertalen als motiva-
tie voor Meer op het niveau van de zelfontplooiing, stond hij op zich-
zelf. In zijn latere jaren begon hij hiervan de ontoereikendheid in te 
zien: 

Ik vind nu dat het boek te zeer de individualistische kant opging 
en te negatief was over groepen, organisaties en gemeenschappen. 

Dit was altijd al waar en naar mijn mening moeten we verder gaan dan het 
niveau van de zelfontplooiing als een zuiver geisoleerd individueel iets. 
Ik stel voor eens de mogelijkheid te gaan onderzoeken van meer stadia of 
niveaus dan de vijf die Maslow heeft beschreven. Sommige daarvan zijn 
door Maslow zelf gesuggereerd, andere niet. Laten we eens kijken of er 
iets in zit, ja dan nee. 

6. Het goede verbreiden 
7. Constructief conflict 
8. Transcendente samenwerking 
9. Universeel bewustzijn 

Op niveau 6 weet men dat de eigen sympathieën niet beperkt zijn tot de 
eigen persoon of het heden. Zoals Maslow zegt: 

De Boeddhisten maken onderscheid tussen de Pratyekaboeddha, die de 
verlichting alleen voor zichzelf verwerft, onafhankelijk van ande-
ren, en de Bodhisattva die, wanneer hij eenmaal zelf de verlich-
ting heeft bereikt, toch vindt dat zijn eigen heil onvolmaakt is 
zolang anderen nog in duisternis wandelen. 

En deze sympathie kan zich niet alleen uitstrekken tot dieren, maar ook 
tot kleine groepen en organisaties. Op dit niveau leven is tevens moeilijk, 
tevens volledig menselijk, tevens creatief; het is zowel moeilijker als 
makkelijker dan niveau 5. Het is gemakkelijker, omdat er in de maatschap-
pij meer waardering is voor de onzelfzuchtige dan voor de zelfzuchtige 
mens; het is moeilijker, omdat het een ontzaglijke last is zich met het 
leven van anderen te bemoeien. Daar komt nog de nieuwe last bij van ver-
leden en toekomst - men kan niet van het ene in het andere ogenblik leven 
zoals op niveau 5. 

Motivatie door gebrek kan in dit stadium etg, schadelijf zijn, zoals nat 
al deze hogere stadia. Altruisme kan ingegeven zijn door schuldgevoelens 
die gesust moeten worden. Men kan andermans leven binnendringen om macht 
en invloed te verkrijgen. Dit soort dingen beschrijft Laing onder het 
hoofdje geweld vermomd als liefde. 

Niveau 7 heet "constructief conflict". Opnieuw noemt Maslow dit zelf: 



Er zijn gegevens die erop wijzen dat zch 
dus niveau 4 achter zich hebben en gedreven worden 
voor Meer) en relatief gezonde studenten oprechter en 
onzekerheid uiting geven aan hun gerechtvaardigde verontwaari..; 
dan gemiddelde mensen. 

En in zijn zeer interessante boek Radical Man presenteert Charles Hampden-N,  
Turner een massa bewijsmateriaal voor de stelling dat de radicale studen-
ten van de New Left in Amerika precies in dit stadium van psychosociale 
ontwikkeling verkeren. Het vermogen Nee te zeggen is in dit stadium 
essentieel. Mary Follett had bijzonder veel inzicht in dit niveau. 

Angst voor verschil is angst voor het leven zelf. Men hoeft het 
conflict niet per se te zien als een zinloze uitbarsting van onver-
enigbare standpunten, maar men kan het beschouwen als een normaal 
proces waarbij sociaal waardevolle verschillen zich aftekenen ter 
verrijking van alle betrokkenen. 

Op dit niveau wordt dialectisch denken werkelijk belangrijk, omdat het 
conflict duidelijk velerlei vorm blijkt aan te nemen - mens tegen mens, 
groep tegen groep, klasse tegen klasse. Maar het conflict heeft een doel 
- er wordt gestreefd naar een nieuw en volslagen ander systeem. 

Het gaat hier in wezen om een revolutionair niveau, in tegenstelling tot 
de geleidelijkheid van niveau 6. De gevaren ervan zijn even duidelijk. 
Het is maar al te gemakkelijk zo verstrikt te raken in de details van het 
conflict dat men - op de leuzen na - vergeet waar het eigenlijk om ging. 
En op dit punt kunnen de middelen gemakkelijk onverenigbaar worden met de 
doeleinden. Dit is ook een moeilijk niveau om vast te houden, omdat de 
creativiteit en de motivatie voor Meer die het horen te kenmerken, meestal 
in een defensieve houding en motivatie door gebrek omslaan, zodra er een 
stap in destructieve richting gezet wordt; op zo'n punt verschijnen bond-
genoten uit eerdere psychosociale niveaus ten tonele, die eenvoudig aan-
getrokken worden door het vooruitzicht zich op te kunnen trekken. En als 
de destructie lang genoeg doorgaat, kunnen deze mensen zelfs de overhand 
krijgen - ',let klassieke proces dat door Eric Hoffer beschreven wordt in 
The True Believer. Maar dit is een belangrijk niveau, waarover Maslow 
weinig zegt. 

Nog minder zegt hij over niveau 8, dat "transcendente samenwerking" heet. 
Met "transcendent" bedoel ik dat degenen die op dit niveau staan, zich 
hebben uitgesproken voor wat Marcuse de Grote Weigering noemt en in 
staat of tenminste bereid zijn hun eigen maatschappij van buitenaf te 
bekijken. In zoverre hebben deze mensen dus in ieder geval het inzicht 
van het vorige niveau gehad. Maar met "samenwerking" bedoel ik dat de 
betreffende persoon met een groep anderen verbonden is en dan niet alleen 
als kameraden schouder aan schouder in de strijd (zodat men alleen nog 
maar geinteresseerd is inde betrouwbaarheid van de schouder), maar als 
echte mensen - even echt als de mensen die "na de revolutie" zullen be-
staan. Het individu vindt zichzelf in en door anderen, samen met wie hij 
of zij een gemeenschap opbouwt, die de bestaande maatschappij op creatie-
ve wijze kritiseert. 
Kleine groepen als deze kunnen zeer verspreid bestaan met een hoge mate 
van zelfstandigheid, beweeglijkheid en plooibaarheid. 

Zulke kleine groepen zijn meestal niet zo dodelijk serieus als die welke 
op de voorafgaande niveaus ontstaan. Zoals Marcuse zegt: 

Zo heeft in sommige sectoren van de oppositie het radicale protest 
de neiging antinomisch, anarchistisch en zelfs apolitiek te woOen. 
Ook dit is een reden waarom de rebellie de bizarre en clowneske 
vormen aanneemt die op de zenuwen van het Establishment werken. 



Tegenover de griezelig serieuze totaliteit van de geinstitutiona-
liseerde politiek worden satire, ironie en lachende provocatie een 
noodzakelijke dimensie van de nieuwe politiek. 
De rebellen gebruiken de wanhoopslach en het cynische verzet van de 
dwaas als een middel om de daden van de serieuze regeerders te 
ontmaskeren. 

Maar opnieuw is gebleken dat dergelijke groepen tot motivatie door gebrek 
geraken - deels misschien omdat de eisen op dit niveau zo onmogelijk hoog 
zijn. Er wordt zowat om een nieuwe maatschappij in miniformaat gevraagd, 
zonder een enkel institutioneel fundament van het soort dat zulke groepe-
ringen gewoonlijk ondersteunt. Dus men is de hele tijd niet alleen aan 
het vechten tegen de eigen socialisatie van vroeger, maar ook tegen alle 
institutionele stromingen in de maatschappij als geheel. Het lijkt haast 
gemakkelijker zo iets te laten slagen aan de uitersten - onder hen die 
het slechtst af zijn en het zwaarst gediscrimineerd worden - dan onder 
degenen die meer ideeën en meer hulpmiddelen lijken te hebben. In al deze 
groepen ligt de nadruk eerder op ervaring en levensstijl dan op theorie. 

Op niveau 9 heeft noch haslow noch Marcuse ons veel te bieden. Het meeste 
inzicht in wat universeel bewustzijn zou kunnen be:ekenen heeft Norman 
Brown mij gegeven. Er bestaat zeker verband met Maslows topervaringen, 
maar wat ontbreekt bij Maslow en te vinden is bij Brown, is een zeker 
gevoel voor ontkenning en rampspoed. De weg naar het universele bewust-
zijn schijnt door de catastrofe heen te lopen. Dit houdt de dood van de 
taal in, de dood van geestelijke gezondheid, de dood van politiek, de 
dood van de sex, de dood van de veiligheid en de dood van de scheiding, 
onder andere. 

Ik kan het niet helpen als dit geheimzinnig klinkt, omdat het geheimzin-
nig is. Op een of andere manier staat juist onze meest redelijke en lo-
gische analyseren ons begrip in de weg. Maar als we ophouden logisch te 
analyseren, hoe kunnen we dan waar dan ook over praten? Misschien alleen 
in de poëzie. Dit is iets moeilijks om zich voor te stellen en nog moei-
lijker om in werkelijkheid om te zetten. Er is iets over te vinden in 
Tom Wolfes The Electric Kool-aid Acid Test:  

De meest serieuze aangelegenheden van de mens zijn, sinds het begin 
van de tijden steeds de gevechten tegen rampspoed geweest, tegen 
ziekte, oorlog, armoede, slavernij, steeds weer de galopperende 
ruiters van de Apocalyps. Maar wat moet je aan met die enge 
leegte voorbij de rampspoed waar alles naar men aanneemt, moge-
lijk zal zijn? 

En het laatste hoofdstuk in Browns Love's Body heet ook Niets. Geen 
wonder dat het moeilijk is om erover te schrijven. Misschien kunnen we 
eens bij elkaar komen om erover te praten. Ik schrijf er niets meer 
over. 

Hoe dan ook, hier zijn vier extra niveaus als toevoeging aan die van 
Maslow, waarvan hij er minstens twee wel zou goedkeuren denk ik, en nog 
twee die hij volgens mij zou moeten goedkeuren. En door al deze niveaus 
heen loopt dan zowel de motivatie door gebrek als de motivatie voor Meer. 
En daardoorheen loopt weer dezelfde druk van de cultuur die ons stelsel-
matig wegduwt van de hogere niveaus en ons van motivatie voor Meer naar 
motivatie door gebrek toedringt. 

Het schema vat samen wat ik heb gezegd. Ik hoop dat Maslow instemmend 
knikt en verder danst. 
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(overgenomen uit de heiaas ter ziele gegane nieuwsbrief 
van de al eveneens helaas ter ziele zijnde in de hum. 
psychologie gespecialiseerde boekhandel De Ronde Regenboog) 

levensverhaal en actua- 
liteit ontmoetings-e 
groepen 11 	jan hein mooren 

Aktualiseringstechnieken dienen om elementen uit het levensverhaal 
van een deelnemer aan een groep binnen het groepsgebeuren zichtbaar te 
maken. Herinneringen, verwachtingen, onuitgesproken vage aspekten van 
de interaktie in de groep, elementen van de beleving van de deelnemer 
welke niet direkt gekoppeld lijken te zijn aan de groepssituatie, dit 
alles kan m.b.v. aktualiseringstechnieken tot een hier-en-nu-gebeuren 
worden gemaakt. 
In de vorige aflevering van 'Ont-moeten' werd ingegaan op de plaats- en 
positiebepaling en op het werken met lichaamshouding in aansluiting op 
uitingen van de deelnemers over hun gevoel in termen van lichaamstaal. 
Aangegeven werd wanneer beide technieken bij uitstek geschikt leken. 
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Bij deze bespreking van afstandsbepaling teneinde gewoontegedragingen 
zichtbaar te maken (wantrouwen-afstand houden) werd impliciet al een 
derde aktualiseringstechniek aangegeven, nl. het hanteren van gelijke-
nissen: aan de deelnemer wordt gevraagd om in de groep personen aan te 
wijzen die in meerdere of mindere mate, in doen en laten, lijken op 
personen uit het verleden of uit het dagelijks leven van de deelnemer. 
Deze techniek is m.n. geschikt voor momenten waarop de deelnemer be-
schrijft dat hij met een bepaald soort mensen, of met specifieke vormen 
van gedrag van anderen niet uit de voeten kan. Voor de een is dat agres-
sief gedrag of een autoritaire opstelling; voor de ander is dat hulpe-
loosheid en afhankelijk gedrag; weer een ander kan niet tegen mensen die 
weinig zeggen, etc. 
Door het hanteren van de gelijkenis heeft de deelnemer de mogelijkheid 
om,a.h.w. met behulp van een 'plaatje', zich bewust te worden van de 
emoties, gedachten en gedragingen die een rol spelen in de interakties 
die gewoonlijk voor hem problematisch verlopen: bijbehorende ervaringen 
worden levend gemaakt. 
Behalve verlevendiging in het hier-en-nu stelt het hanteren van gelijke-
nissen de deelnemer in staat te onderzoeken in hoeverre de betreffende 
deelnemer door z'n eigen gedrag bijdraagt tot het kregren of in stand 
houden van de probleemsituatie. 

Bij de als voorbeeld genoemde autoriteitsproblemen is het eigen 
aandeel in het verloop van de interaktie soms direkt zichtbaar: de deel-
nemer houdt zich enerzijds aktief bezig met het introduceren en formule-
ren van groepsnormen (wat moet er gebeuren; wat mag wel en niet; hoe be-
horen de deelnemers zich te gedragen), anderzijds reageert hij sterk 
aversief op alles wat klinkt als ge- en verboden. Het probleem voor de 
deelnemer is dat een dergelijk gedrag meestal autoritair gedrag als 
reaktie oplevert en dat daardoor het eigen optreden gerechtvaardigd 
lijkt: de ander dwingt immers: 

Andere deelnemers roepen hulpeloosheid en afhankelijk gedrag op door 
op het geringste teken van schijnbare zwakte bij een ander agressief te 
reageren. De paniek die ze daardoor zaaien versterkt de hulpeloosheid 
en de afhankelijkheid: de angst om alleen gelaten te worden neemt toe 
bij afwijzende reakties. 

Wanneer dergelijke interaktiepatronen door de deelnemer worden aan-
gegeven als zijnde een bron van moeilijkheden in relaties in het dage-
lijks leven en hij aangeeft niet te weten wat zijn eigen aandeel is in 
het patroon, kan het hanteren van gelijkenissen bijdragen tot verduide-
lijking: 'Wie van de mensen hier in de groep vertoont het gedrag waar 
jij je zo aan stoort? Hoe reageer je daarop? 

Het hanteren van gelijkenissen kan uitgebreid worden van een enkele 
persoon naar interaktiepatronen en situaties waarbij meerdere personen 
betrokken zijn. We letten dan niet zozeer op gelijkenissen met personen, 
maar op de aard van de situatie die door de interaktie ontstaat en op de 
funktie die de reaktie van de deelnemer heeft om een dergelijke situatie 
in stand te houden dan wel te wijzigen. 
Een voorbeeld is de situatie die ontstaat als twee personen in de groep 
met elkaar in konflikt raken. Een derde deelnemer kan dan gaan sussen, of 
grappig gaan doen. De reakties zijn er dan op gericht de konfliktsituatie 
te vermijden. Of hij kan met een van beiden, b.v. met degene die het eerst 
boos werd, ruzie gaan maken, waardoor het konflikt zich verlegt. Dan wordt 
niet het konflikt zonder meer vermeden, maar uitgevochten tussen deelne-
mers die het ogenschijnlijk aankunnen. Beide oplossingen, die in eerste 
instantie werken, omdat het dreigende eerste konflikg wordt bezworen, 
zijn inadekwaat: de derde deelnemer fungeert als bliksemafleider, maar 
de donderbui blijft hangen. 

Dergelijke interaktiepatronen spelen zich in het dagelijks leven ook 
af, in gezinssituaties, op het werk, tijdens een avondje uit, etc. Als 



een deelnemer in de groep vertelt van zijn ervaringen buiten cdé groep, 
zien we soms, al gaat het over geheel verschillende situaties op uiteen-
lopende tijdstippen, in diens verhaal een steeds terugkerend interaktie-
patroon. De deelnemer is zich meestal niet van de overeenkomsten bewust: 
zijn verhaal bestaat in zijn ervaring uit een lange lijst van steeds weer 
andere klachten. Het is van belang dat de begeleider van de groep oog 
heeft voor de herhaling die in het verhaal wordt weergegeven. Soms weet 
een deelnemer wel dat er overeenkomsten tussen de verschillende verhalen 
bestaan, maar heeft hij niet in de gaten waar de essentie ligt. Zo kan 
het zijn dat iemand klaagt over het steeds maar mislukken van pogingen 
om anderen tot elkaar te brengen als er ruzie is zonder dat hij in de 
gaten heeft dat hij zich in die situatie als een scheisrechter laat ge- 
bruiken. Inzicht daarin kan leiden tot een houding van 	bemoei me niet 
meer met andermans ruzies, ze moeten er zelf maar uit zien ;-.e komen'. 
Voordat iemand tot een andere opstelling in een terugkerende situatie komt, 
is echter nodig dat de emoties die leiden tot het eigen gedrag, bewuster 
dan voorheen beleefd worden. 

Af en toe kunnen we de wijze van reageren die in het verhaal geschil-
derd wordt, direkt verbinden met wat in de groep al heeft plaatsgevonden. 
Dikwijls echter is het in het hier-en-nu zichtbaar maken van wat er ge-
beurt, zodat de emoties sterker doorleefd kunnen worden en eventueel al-
ternatieve reakties kunnen worden gevonden en uitgeprobeerd, pas na enige 
tijd mogelijk. De deelnemer vertelt zijn verhaal en begeleider en deel-
nemers zijn op dergelijke interakties vanaf dat moment bedacht. Wanneer 
de situatie zich voordoet, en de deelnemer het beschreven gedrag ver-
toont, krijgt hij feedback die aansluit bij wat hij als problematisch 
heeft ervaren. 

In het bovenstaande werd uiteengezet hoe relatieproblemen vdn buiten 
de groep in de groep zichtbaar gemaakt kunnen worden. Belangrijk is daar-
bij dat de begeleider zo dicht mogelijk aansluit bij de in de groep al 
levende relaties. Te grote verschillen maken de leerervaring tot een 
kunstmatig gebeuren. In de mate dat de ervaring van de deelnemer in groe-
pen nauwer aansluit bij de ervaringen in het dagelijks leven, kan de 
groep grotere positieve effekten hebben. 
' Het hanteren van gelijkenissen kan benut worden om de mogelijkheid van 
generaliseren van groepservaringen naar de dagelijkse situatie te bevor-
deren. In dat geval volgt het proces de omgekeerde weg. Iemand kan b.v. 
in de groep ontdekken dat hij op bepaalde gedragingen van anderen steeds 
inadekwaat reageert. Het kan zijn dat de betreffende deelnemer geen ge-
dragsalternatieven tot zijn beschikking heeft, omdat hij de gedragingen 
waar hij moeite mee heeft in het dagelijks leven vermijdt. Of hij kan 
ontdekken dat hij zijn reakties niet als inadekwaat heeft herkend. In 
eerste instantie zal de neiging bestaan om de ervaringen in de groep dan 
aan de onwerkelijkheid van de groepssituatie te koppelen en de waarde 
van de ervaring daardoor te minimaliseren. Na.r de mate dat het groeps-
gebeuren inderdaad ver van de dagelijkse werkelijkheid afstaat, is zo'n 
opmerking van meer betekenis. Maar het zoeken an analoge ervaringen of 
het stellen van de vraag, hoe het komt dat een deelnemer in het dage-
lijkse leven bepaalde ervaringen of situaties I;_et tegenkomt, kan bij-
dragen tot het leggen van verbindingen tussen oepsgebeuren en dage-
lijks leven. 

In feite behoort deze tweede vorm van hante-an van gelijkenissen niet 
tot aktualiseren zoals we dat in de vorige afltiering van 'Ont-moeten' 
hebben omschreven. In de groep komen beide vortm echter in wisselwer-
king voor: de deelnemer die een thema van buite( de groep bespreekt en 
m.b.v. aktualiseringstechnieken de aan het ther_ gekoppelde ervaringen 
in de hier-en-nu-situatie van de groep (her-)b( eeft en (her-)struktu-
reert, zal die beleving verbinden met z'n leve: buiten de groep. 
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Een vierde vorm van aktualiseren kunnen we noemen het uitwerken van 
de innerlijke dialoog. Deze techniek, m.n. gebruikt in Gestalt-groepen, 
is vooral geschikt wanneer de deelnemer verschillende aspekten van zijn 
denken, doen en voelen als konflikterend ervaart, maar geen duidelijkheid 
heeft over wat er precies speelt, of een van beide aspekten niet als van 
zichzelf zijnde durft te erkennen. 

De techniek gaat als volgt: de deelnemer geeft aan dat hij zich b.v. 
in alle situaties groot houdt, zich in werkelijkheid echter klein en 
nietig voelt en dat aan niemand durft te laten merken. Groot en klein 
kunnen elk worden vertegenwoordigd door een van twee tegenover elkaar 
geplaatste stoelen of kussens. De deelnemer neemt afwisselend op de ene 
of de andere stoel plaats en praat vanuit zijn bij die stoel behorende 
'Ik' tegen zijn andere 'Ik'. Op deze wijze wordt duidelijk welke aspekten 
de deelnemer niet van zichzelf aksepteert (klein zijn, hulp nodig hebben, 
verdriet) en wat de funktie is van het beeld dat hij naar buiten toe 
hanteert (b.v. het voorkomen van negatieve ervaringen). 

De techniek kunnen we het uitwerken van de innerlijke dialoog noemen, 
omdat de konflikterende aspekten vaak beleefd worden als tegenover el-
kaar staande partijen die met elkaar argumenteren.x) 

Het uitwerken van de innerlijke dialoog leent zich voor een grote 
verscheidenheid aan onderwerpen; essentieel is dat door de deelnemer 
konflikterende tegenstellingen worden ervaren en dat hij door het niet 
aksepteren van een van beide aspecten vastloopt. Behalve de tegen-
stelling 'groot-klein' komen in groepen de volgende (elkaar overlappende) 
thema's zeer frekwent naar voren: wens-werkelijkheid, willen-moeten, 
volwassene-kind, mannelijkheid-vrouwelijkheid, goed-slecht, zelfbeeld-
oordeel van anderen, denken-voelen, zelfstandigheid-afhankelijkheid, een 
gesprek met (een van beide) ouders. 

Het gaat er bij het tegenover elkaar stellen van beide aspekten van 
het zelfbeeld niet om dat de deelnemer het ene zelfbeeld inruilt voor het 
andere. Eerder is van belang dat aan beide aspekten zowel negatieve als 
positieve ervaringen gekoppeld zijn en dat de deelnemer de ambivalentie 
onderkent en leert aanvaarden. In het voorbeeld van de tegenstelling 
'groot-klein' kan aan groothouden het voordeel zitten dat je erkenning 
krijgt en gewaardeerd wordt als zelfstandig en zelfbewust persoon. 
Anderzijds is jezelf groothouden onder alle omstandigheden een vermoeiende 
bezigheid en heeft iedereen wel eens de behoefte bij een ander weg te 
kruipen en verzorgd of getroost te worden. Wanneer gehoor geven aan deze 
behoefte als minder-zijn ervaren wordt, staat hiertegenover de angst om 
afgewezen of uitgelachen te worden en in de kou te blijven staan, waar-
door het risico niet genomen wordt om te tonen wat je voelt. Mensen 
kunnen zich omgekeerd ook voordoen als klein en onzelfstandig uit angst 
voor de verantwoordelijkheid die aan zelfstandigheid en volwaardigheid 
gekoppeld wordt. 

Met het naar voren komen en ervaren van het niet-geaksepteerde komen 
vaak pijnlijke herinneringen naar boven. Zo kan de angst om klein en 
afhankelijk te zijn samenhangen met de herinnering vernederd en in de 
steek gelaten te zijn. Het is van belang om de boosheid en het verdriet 
daarover alsnog te beleven. In tweede instantie is 'reality-testing' 
belangrijk. D.w.z. dat de deelnemer onderscheid gaat maken tussen de 
situatie van vroeger, waarin de door hem ontwikkelde reaktiepatronen 
wellicht adekwaat waren, en de situatie nu, waar dezelfde reakties on-
nodig en inadekwaat zijn. Maakt de deelnemer dit onderscheid, dan heeft 
hij de mogelijkheid te zien in welke mate hij zelf bijdraagt aan terug-
kerende negatieve ervaringen en de mogelijkheid om op de huidige situa-
tie adekwaat te reageren door het bestaande reaktiepatroon te wijzigen. 

De begeleider die deze aktualiseringstechniek hanteert, dient erop 
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De andere deelnemers zullen daardoor zeer intens meeleven, temeer in-
geval thema's herkend worden. Aangezien de deelnemer de innerlijke dia-
loog in z'n eentje uitwerkt, is het noodzakelijk dat achteraf het4ton-
takt tussen de anderen en hem hersteld wordt. In de praktijk blijkt dat 
alle betrokkenen grote behoefte hebben aan uitwisseling van ervaringen. 
De deelnemer kan dat zelf in gang zetten door te vragen naar reakties 
van de omzittenden: het brengt hem terug in de groep. Daarnaast kan de 
vraag naar wat de anderen hebben herkend en hoe ze zich daarbij voelen, 
hem in de gelegenheid stellen uiting te geven aan hun eigen spanning en 
emoties. Veelal zal een andere deelnemer vanuit z'n ronde verder gaan 
met aanverwante problemen. Als het uitgewerkte probleem een groepsthema 
is (in de zin dat een groot deel van de deelnemers met hetzelfde zitten), 
kan een kettingreaktie ontstaan. 

x) We rekenen deze techniek tor, de aktualiseringstechnieken omdat de 
dialoog meestal in andere s'_tuaties in het verleden ontstaat:ais en de 
gedachte m.b.t. het zelfbeeld via de groep weliswaar naar voren 
komt, maar meestal betrekking heeft op ervaringen van de deelnemers 
met anderen dan de groepsladen. 

(wordt vervolgd) 

het geheim ciergeheimen 
De eerste vraag: 
Een van de controversiële kwesties rond de Rajneesh Ashram betreft 
seksuele uitspattingen, hetgeen veroordeeld wordt als seksuele perver-
sie of orgieën. Wij zouden gaarne van Bhagwan Rajneesh vernemen wat 
zijn opvattingen zijn over seks en de rol van seks als bovenzinnelijk 
verschijnsel, 
R.K. Karangia, hoofdredakteur (van het Indiase weekblad) 'Blitz'. 

door bhagwan shree rajneesh 

Mijn waarde Karangia, de weg die ik leer, is de weg van de bevestiging 
van het leven. Ik leer het leven in zijn totaliteit. In het verleden 
zeiden de godsdiensten 'nee' tegen het leven. Zij hebben het leven ver-
loochend, het leven vernietigd, zij stonden vijandig tegenover het 
leven. Voor mij zijn leven en god synoniem. Er bestaat geen andere god 
dan het leven zelf. Ik aanbid het leven en wanneer het leven god is, 
dan is liefde zijn tempel. 
Deze drie L's zijn de grondbeginselen van mijn leer: het Leven als god, 
Liefde als de tempel en Licht als de ervaring. Wanneer je deze drie L's 
geleerd hebt, heb je alles geleerd. Maar omdat de godsdiensten vijandig 
tegenover het leven en de liefde zijn blijven staan is het niet verwon-
derlijk dat er een grote controverse rond mij zal ontstaan. Ik koester 
deze controverse; zij is vanzelfsprekend. Ik maak me er geen zorgen 
over. Ik zou me er zorgen over maken wanneer het niet zou gebeuren. Ik 
heb er absoluut op gerekend. Het past volkomen in mijn plan de campagne. 
Wat is de reden dat de godsdiensten in het verleden 'nee' zeiden tegen 
het leven? In naam van de religie is de mens uitgebuit; uitgebuit door 
de geestelijke en de politicus. De geestelijke en de politicus hebben 
elkaar gevonden in een diepe samenzwering tegen de mens. De enige 
methode om de mens uit te buiten is hem bang te maken. Zodra een mens 
eenmaal vervuld is van angst, is hij bereid zich te onderwerpen. Zodra 



een mens beeft van binnen, verliest hij liet vertrouwen in zichzelf. Dan 
is hij bereid te geloven in wat voor domme onzin ook. Je kunt een mens 
geen onzin aanpraten als hij vertrouwen heeft in zichzelf. 
Zo is de mens door de eeuwen heen uitgebuit; dit is precies het bedrijfs-
geheim van de zogenaamde religies: zorg dat de mens zich angstig voelt, 
dat hij zich schuldig voelt, zorg dat hij het gevoel krijgt dat hij 
balanceert op het randje van de hel. Hoe kan de mens zo bang gemaakt 
worden? De enige methode is: veroordeel het leven. Veroordeel alles wat 
maar natuurlijk is. Veroordeel seks, want dat is het grondbeginsel van 
het leven; veroordeel voedsel, want dat is het tweede grondbeginsel van 
het leven; veroordeel de verhouding tot anderen, het gezin, vriendschap, 
want dat is het derde grondbeginsel van het leven en ga door met veroor-
delen. Veroordeel alles wat voor de mens natuurlijk is. 
Zeg: het is verkeerd! Als je het doet, zul je ervoor moeten boeten. Als 
je het niet doet, zul je beloond worden. De hel zal op je neerdalen wan-
neer je doorgaat om op natuurlijke wijze te leven (dat is de boodschap 
van het hele verleden) en de hemel zal je geschonken worden wanneer je 
je tegen het leven keert. ' 
Dat wil zeggen: alleen wanneer je bereid bent om zelfmoord te plegen, 
zal god je accepteren. Wanneer je, beetje bij beetje, zelfmoord pleegt 
van je zintuigen, van je lichaam, van je verstand, van je hart, zul je, 
hoe meer je erin slaagt jezelf te vernietigen, des te meer door god 
bemind worden! 

Dit is de hele leer geweest van de religies in het verleden. Dit heeft 
het wezen van de mens bezoedeld, dit heeft de mens vergiftigd. Deze 
gifmengers hebben er de mens geweldig mee uitgebuit. Deze religies van 
het verleden waren op de dood gericht, niet op het leven. Wat ik inluid 
is een visie die op het leven gericht is. 
Heb het leven lief in de veelheid van zijn schakeringen, want dat is de 
enige manier om steeds dichter tot de uiteindelijke waarheid te komen. 
De'uiteindelijke waarheid is niet ver weg. Zij ligt verborgen in het 
onmiddellijke. Het onmiddellijke is het uiteindelijke. Het immanente is 
het transcendente. God is niet daar maar hier. God is niet dat maar dit. 
En je bent niet onwaardig en je bent geen zondaar. Ik ben hier om je te 
helpen om al je schuldgevoelens kwijt te raken. Ik ben hier om je te 
helpen weer op jezelf te vertrouwen. Zodra je op je eigen wezen begint 
te vertrouwen, kan geen politicus, geen geestelijke je uitbuiten. De 
mens wordt steeds door middel van angst uitgebuit. 
Mij is ter ore gekomen dat Mdela Nasroeddin in de rimboe verdwaald 
raakte. De hele dag probeerde hij eruit te komen, maar het lukte niet. 
Hij was moe, hongerig, uitgeput, bloederig; zijn kleren waren gescheurd 
want de rimboe was werkelijk-dicht en er waren overal doornen en de 
nacht begon te vallen ... 
Hij is een atheist, een overtuigd atheist, die nooit gebeden heeft, maar 
de situatie, de angst voor de nacht en voor de wilde beesten ... 
Voor het eerst in zijn leven dacht hij aan god. Hij vergat alle argu-
menten, die hij vroeger tegen god aanvoerde. Hij knielde op de grond 
neer en sprak: "Lieve Heer", terwijl hij een beetje verlegen om zich 
heen keek, alhoewel hij er zeker van was dat er niemand was, desondanks 
verlegen - vanwege zijn levenslange filosofie van atheisme. Maar wan-
neer de angst aanklopt en de dood zo nabij is, wie bekommert zich dan 
om logica, filosofie, -ismen; wie bekommert zich dan om rede, redene-
ring? 
"Lieve Heer", sprak hij, "help me alsjeblieft een weg te vinden uit 
deze wouden en ik zal u altijd aanbidden. Ik zal voortaan zelfs naar de 
moskee gaan. Ik zal alle rituelen van de Islam in acht nemen. Dat beloof 
ik u! Red mij alleen. Ik vraag u vergiffenis voor alle dingen, die ik 
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tégen u gezegd heb. Ik hen een dwaas geveest, een volslag n dwaas. Nu 
weet ik dat u bestaat:" 
Op dat ogenblik vloog er een vogel over, die iets precies op zijn uit-
gestrekte handen liet vallen. "Alsjeblieft Heer. Wat moet ik nu met 
vogelpoep? Fk ben echt verdwaald." 
Wanneer een mens in angst verkeert, zelfs wanneer hij zijn leven lang 
atheist geweest is, dan begint hij in een theist te veranderen. 
De geestelijkheid kwam dit te weten en zij heeft er door de eeuwen 
heen gebruik van gemaakt. Het hele verleden der mensheid werd beheerst 
door angst. En de manier bij uitstek om angst te creëren is: de mens 
zich schuldig te doen voelen over natuurlijke dingen. Hij kan er niet 
mee ophouden en hij kan er niet van genieten vanwege de angst voor de 
hel. Hij is dus dubbel gebonden. Deze dubbele gebondenheid ligt ten 
grondslag aan de uitbuiting van de mens. Je kunt je seksualiteit niet 
zomaar laten varen omdat de een of andere stomme geestelijke zegt dat 
het verkeerd is. Het heeft niets van doen met jouw begrip van goed en 
kwaad. Het is iets natuurlijks, iets zeer wezenlijks. Jij bent eruit 
voortgekomen. Iedere cel van he lichaam is seksueel. Dat kun je - al-
leen omdat het je gezegd wordt - niet laten varen. Ja, je kunt het on-
derdrukken, waardoor het zich gaat ophopen in het onderbewuste en een 
wond wordt. Hoe meer je het onderdrukt, des te meer je erdoor geobse-
deerd raakt en hoe groter de obsessie, des te schuldiger je je gaat 
voelen. 

Het is een vicieuze cirkel. Nu ben je gevangen in de val van de gees-
telijke, en de geestelijke heeft er zelf nooit in geloofd, net zo min 
als de politicus. Dit soort zaken waren voor de massa's bestemd. De 
massa's zijn voor de gek gehouden. Er wordt verteld dat koningen hon-
derden vrouwen plachten te bezitten; hetzelfde was het geval met de 
geestelijken. En het is een wonder dat de mensen in deze charlatans 
blijven geloven, zelfs in deze eeuw. 
Nauwelijks vijftig jaar geleden had de Nizam van Hyderabad vijfhonderd 
vrouwen. En desondanks werd hij beschouwd als een zeer godsdienstig 
man, want hij hield zich aan alle rituelen. De geestelijke en de politi-
cus hebben beide alles gedaan wat zij de mensen verboden. Soms openlijk, 
soms via de achterdeur. 
Mij is ter ore gekomen: 
Er is een oud gezegde: Houd me één keer voor de gek, schaam je: Houdt me 
twee keer voor de gek, dan moet ik me schamen. 
Maar de geestelijken hebben jullie door de eeuwen heen bedot en zij heb-
ben je zolang voor de gek gehouden, dat het nu bijna een geaccepteerd 
verschijnsel is. Het is zo oud, dat we het vanzelfsprekend vinden; nie-
mand komt op het idee dat we voor de gek gehouden worden. 
Het doet me denken aan een kerk die een vriend van mij bezocht, waar 
verlotingen gehouden werden. Zij krijgen een keer per jaar drie auto's 
die zetten ze voor de kerk neer en verkopen loten. Verleden jaar werden 
er een Cadillac, een Mercury en een Plymouth verloot. Drie dagen na de 
verloting liep de pastoor over straat toen hij mijn vriend tegen het 
lijf liep, die uit een kroeg naar buiten stapte. Mijn vriend keek hem 
aan en zei: "Kunt u me vertellen wie de auto's gewonnen heeft? Wie heeft 
de Cadillac gewonnen?" 
En de priester zei: "Nou, de kardinaal. Dat noem ik nog eens boffen!" 
En mijn vriend vroeg: "Wie heeft de Mercury gewonnen?" 
"Nou, de monseigneur. Dat noem ik nog eens boffen." 
Mijn vriend zei: "En wie heeft de Plymouth gewonnen?" 
En de priester zei: "Nou, pater Murphy. Dat noem ik nog eens boffen." 
Op dat moment maakte mijn vriend aanstalten om naar binnen te gaan en 

nog een glas te gaan drinken. De priester greep hem beet en zei: "Tus- 
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sen twee haakjes, hoeveel loten heb jij gekocht?" 
Mijn vriend zei: "Ik heb niet één van die verdomde dingen gekocht. Dat 
noem ik nog eens boffen:" 
De geestelijken hebben het menselijk hart, het menselijk bewustzijn, ge-
weldig geschaad. Zij hebben de mens behept met het giftige idee dat het 
leven iets lelijks is. Zij hebben mensen geleerd hoe zij zich van het 
leven moeten afwenden. Ik leer mijn mensen hoe zij er dieper op kunnen 
ingaan. Zij hebben mensen geleerd wars te zijn van het leven. Ik leer 
jullie hoe je je leven vrij kunt maken. Zij hebben geleerd hoe je een 
eind moet maken aan dit leven en ik leer jullie hoe je je erin kunt 
verdiepen tot in alle eeuwigheid, zonder einde; hoe het leven te leven 
in al zijn rijkdom. Vandaar de controverse. Het moest er wel van komen. 
Mijn visie staat lijnrecht tegenover die welke in naam der religie is 
onderwezen. Ik breng de wereld een nieuwe visie op religie. Dit is de 
stoutmoedigste poging ooit ondernomen het leven te accepteren in zijn 
veelvoud van schakeringen, om ervan te genieten, om het te vieren, om 
je erin te verheugen. Verloochening is niet mijn manier maar verheugenis. 
Vasten is niet mijn methode, maar feesten. En feestelijk zijn betekent 
godsdienstig zijn. 
Mijn definitie van religie is de feestelijke dimensie. Geen ander dier 
kan feestelijk zijn. Geen ander dier heeft weet van feestdagen. Bruin-
vissen kunnen spelen, chimpansees kunnen spelen, maar alleen de mens 

;viert feest. Feestvieren is de hoogste ontwikkeling van bewustzijn, van 
.71expressie, van manifestatie, het tot bloei gekomen zijn van de Gouden 
Bloem. Ik leer jullie feestvieren. 
Feestvieren is mijn sleutel. 
Ik leer jullie ook je seks te vieren, het is een gave gods. Vier het 
feest van je lichaam; het is gods genade. Vier elk moment dat je gege-
ven is, elke ademtocht, elke hartslag; het is een grote zegening. Be-
leef god op dit moment. Ik maak van god geen doel. Ik maak god.hier en 

nu, op dit moment toegankelijk voor je. 
Vier feest en je bevindt je in god. De oude religies waren droevig, de 
oude religies waren serieus. Mijn religie is die van speelsheid. Alles 
moet op speelse wijze opgevat worden. Neem het leven niet serieus - het 
is plezier - en het zo opvatten is vervuld zijn van gebed. Dan is er 
geen beklag, dan is er slechts dankbaarheid. 
De vraag is belangrijk; enkele dingen ter verduidelijking. 
Er zijn mensen die ziekelijk zijn en het ziekelijke denken heeft in het 
verleden overheerst. Die mensen kunnen niet genieten. Zij weten niet 
hoe je kunt genieten omdat ze er niet toe in staat zijn. Daar maken zij 
een grote deugd van. Niet kunnen genieten wordt een deugd. Ieder is 
geboren met het vermogen om te genieten maar niet met de kunst ervan. 
Mensen denken dat leven, ademen en bestaan inhoudt hoe te kunnen ge-
nieten. Dat is onzin. Genieten is een grote kunst, het is een vak apart; 
het is een vak dat even subtiel is als muziek, of poëzie of schilderen. 
Het is de grootste creativiteit. 
Mensen worden geboren en zij beginnen te denken dat ze in staat zijn om 
te genieten van het leven, maar ze zijn er niet toe in staat omdat ze 
niet weten hoe ze ervan kunnen genieten. Zij maken van hun leven een 
puinhoop en wanneer je er een puinhoop van maakt zijn er vroeg of laat 
slechts twee mogelijkheden: de eerste is denken dat je niets terecht 
brengt van je leven-- dat raakt het ego; de tweede is, dat het leven 
waardeloos is, dat het leven ellendig is, dat er geen vreugde is in het 
leven en dat dat de reden is waarom ik er niet van kan genieten. Er man-
keert MIJ niets; wanneer er iets niet goed zit dan ligt dat aan de hele 
struktuur van het leven zelf. 
Dit is in het verleden de benadering geweest. Wanneer ik het leven niet 
kan zien dan is er geen licht, maar niet omdat ik blind ben. Wanneer ik 
geen geluid kan horen dan is er geen geluid, maar niet omdat ik doof ben. 
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Dil is koren op de molen van de egoist geveest. Hij doet een poging en 
komt dan tot de conclusie dat hij niet kan genieten. Om ie reden begint 
hij te veroordelen; hij gaat de mensen die kunnen geniet n veroordelen. 
Hij is jaloers; hij is gepikeerd. Omdat hij jaloers is, mdat hij gepi- 
keerd is, vergiftigt hij het denken van de mensen. Wanne 	je geniet, 
zegt hij: "Kijk, je zult boeten in de hel. Je begaat een isdaad door te 
genieten, te dansen, te zingen, lief te hebben." Het lev ei is een straf 
voor hem en jij beschouwt het als een beloning. 
Dit soort ziekelijke mensen hebben in het verleden overhe st. 
Een vriend van mij bevond zich eens op een saaie avond all en in de hal 
van een intercontinentaal hotel. In de hoop een conversati aan te gaan 
met een gedistingeerd uitziend man die in de buurt zat, ze.  hij: "Mag ik 
u iets te drinken aanbieden?" "Nee", zei de man koeltjes. 'Drink niet. 
Heb 't een keer geprobeerd en vond er niets aan." In het geheel niet uit 
het veld geslagen, bood mijn vriend hem een sigaar aan en zei dat hij een 
heel fijne had weten te vinden. "Nee. Rook niet. Heb 't een keer gepro-
beerd en vond er niets aan." "Wat dacht u dan van een spelletje klaver-
jassen?" "Nee, speel geen kaart. Heb 't een keer geprobeerd en vond er 
niets aan, maar mijn zoon komt er zo aan. Misschien heeft hij zin." 
Mijn vriend ging weer op zijn stoel zitten en zei: "Uw enig kind, naar 
ik aanneem?" 
Dit zijn de potentiële priesters - ze hebben het een keer geprobeerd en 
ze genoten er niet van, alsof genieten hun geboorterecht is! 
Het moet verdiend worden. Het is een kunst. Men moet het het hof maken, 
zich er jarenlang op voorbereiden. Het vraagt een jarenlange zuivering. 
Het zou stom zijn wanneer je voor het eerst naar klassieke muziek luis-
tert en je er niets aan vindt, te zeggen: laten we het maar vergeten. 
Je oren moeten er ontvankelijk voor worden. Alleen dan kunnen zij het 
subtiele begrijpen. Het banale is voorhanden. Het is gemakkelijk om op 
een banaal niveau te zijn want het is dierlijk. Maar om tot de diepere 
rijkdommen van het leven door te dringen, is grotere discipline nodig, 
een zeer meditatieve toestand, een zeer devote toestand, grote dank-
baarheid. 
En het uitgangspunt dat niet vergeten moet worden is: wanneer het leven 
geen feest wordt, dan hapert er iets aan mij, niet aan het leven zelf. 
De oude religies zeiden dat het leven verkeerd was. Ik zeg, dat wanneer 
er met jou niet iets gebeurt, dat jij dan verkeerd bent. Ik stel jou 
aansprakelijk; niet het leven. Het leven is god en van daaruit verandert 
het hele proces. 

Dan moet er iets in jou gezuiverd worden, iets dat om je heen Hangt moet 
weggesneden worden. Brokken van conditionering moeten verdwijnen. Je 
zult een chirurgische ingreep moeten ondergaan. Dat is precies wat er 
in deze ashram gebeurt. Het is een operatiekamer - geen gewone ashram 
zoals er duizenden in India zijn. Het is een groot existentieel experi-
ment. Wij zijn hier bezig gestalte te geven aan de toekomst, een nieuw 
soort mens met een nieuwe verantwoordelijkheid. Wij zijn hier bezig de 
grondslagen te leggen voor een nieuwe dag, een nieuwe zonsopgang. Wij 
zijn bezig openingen te maken naar nieuwe mogelijkheden welke in het 
verleden niet bestonden en dat is de reden waarom de mensheid in het 
verleden heeft moeten lijden, veel heeft moeten lijden en onnodig heeft 
moeten lijden. En hoe meer de mensen leden, des te meer dachten ze dat 
de priesters gelijk hadden: het leven is verkeerd. En geestelijken 
ven steeds meer negatieve levensopvattingen in de mensen creëren. 
Mo ging naar een warenhuis om een kostuum aan te schaffen. Hij vond het 
model dat hij leuk vond, dus nam hij het colbert van de haak om het te 
passen. Een verkoper kwam naar hem toe: "Ja meneer, dat staat u prima." 
"Het staat me misschien wel prima," zei Mo geirriteerd, "maar het past 

totaal niet. De schouders knellen." De verkoper gaf geen krimp. "Trek 
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de pantalon maar eens aan," stelde hij voor, "die is zo nauw dat u de 
schouders meteen zult vergeten." 
Deze methode was algemeen gebruikelijk onder de geestelijken. Wanneer 
er iets pijn doet, geeft hij je een struktuur die zelfs nog knellender 
is, die nog knellender, doodser en vervelender van aard is. Wanneer iets 
pijn doet, doet hij je nog meer pijn, zodat je de oude pijn helemaal 
vergeet. Het gaat altijd zo. Wanneer je hoofdpijn hebt en je huis vliegt 
in brand, dan ben je de hoofdpijn zo vergeten. Wie kan zich veroorloven 
te denken aan hoofdpijn als het huis in brand staat! 
De priester heeft voortdurend meer kwellingen voor jullie bedacht. Hij 
heeft je niet toegestaan ergens van te genieten. De priester heeft on-
gelijk. 
Je moest eten zonder te proeven. Als het je smaakt,bega je een misdaad. 
Dansen is verkeerd. Waarom? Omdat het lichamelijk is. Het lichaam is de 
vijand. Muziek is verkeerd, omdat het zinnelijk is. Alles is verkeerd. 
Je moet jezelf blijven verminken. In plaats van je te ontplooien, heeft 
de geestelijke getracht je in te perken. In het moderne tijdperk wordt 
de psychoanalyticus 'zieleknijper' genoemd, maar dat hebben de priesters 
sinds mensenheugenis gedaan. Zij hebben mensen ingekrompen. En wanneer 
je zo ingekrompen was dat het overal pijn deed, dat je als het ware in 
een gevangeniscel zat waarin je je niet kon bewegen, dan werd dat karak-
ter genoemd. Het spreekt vanzelf dat men dan een einde aan het leven wil 
maken. Men bidt tot god slechts om een ding: lenig mijn nood, verlos me. 
Jullie priesters waren tégen god. Laat ik het zo zeggen, want god cre-
eert het bestaan en jullie priesters creëren slechts dusdanige struktu-
ren om je heen.dat je dit bestaan niet kunt leven. Jullie 'mahatma's' 
(heiligen, vert.) zijn tegen god. Ik ben helemaal voor god en god bete-
kent leven. 

U hebt gevraagd: Een van de controversiële kwesties rond de Rajneesh 
Ashram betreft seksuele uitspattingen. 
Dit is de enige plek waar geen seksuele uitspattingen plaatsvinden! 
Maar dat zal u verbazen. Uitspattingen komen voort uit repressie. Hoe 
meer iemand iets onderdrukt, des te meer heeft hij behoefte aan uit-
spattingen. Het is net alsof je enkele dagen gevast hebt en dan op-
houdt. Je gaat veel te veel eten - je gaat je te buiten. Uitspattingen 
zijn het bijprodukt van repressie. Je vastte dertig dagenlang. Je 
onderdrukte, je worstelde met jezelf, je leefde in een soort hel. En 
dan, na dertig dagen, beweeg je je in tegenovergestelde richting, naar 
het andere uiterste. Je gaat je te buiten. Uitspattingen zijn het andere 
uiterste van repressie. Als ik tegen repressie ben, is het dan mogelijk 
dat er uitspattingen zijn in mijn ashram? Ik verwijder ze met wortel en 
al. Wanneer een mens gezond eet dan gaat hij zich niet te buiten aan 
eten. Wanneer hij geniet van zijn maal, dan gaat hij zich niet te buiten. 
Hij eet niet teveel want hij houdt van zijn lichaam, hij houdt van zijn 
eten. Hij blijft zeer matig. Het lichaam overladen is niet kenmerkend 
voor iemand die van zijn lichaam houdt. Het is kenmerkend voor de vijand 
van het lichaam. Het lichaam kan op twee manieren gedood worden: 4H door 
uithongering of door het te overladen met eten. Maar het zijn beide 
uitingen van vijandschap. Iemand die van zijn lichaam houdt, iemand die 
respect heeft voor zijn lichaam als een gave gods, kan geen van beide 
doen. Hij zal niet vasten en zich ook niet te buiten gaan aan eten. 
Datzelfde geldt voor seks en al het andere. Uitspattingen zijn creaties 
van de geestelijken omdat zij repressie creëren. Zodra je repressie cre-
eert, zullen mensen zich te buiten gaan. Hoe sterker een verlangen onder-
drukt wordt, des te sterker zal het zich willen doen gelden. Het wordt 
krankzinnig, het wordt agressief. Wanneer het toegestaan wordt zich op 
natuurlijke wijze te uiten, wanneer het geaccepteerd wordt, wanneer er 
niet tegen gevochten wordt, ontstaat er een balans. 
Laat ik u dus vertellen, meneer, dat dit de enige plaats 
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enige plaats in de hele wereld, waar uitspattingen onm gelijk zijn. Ja, 
wanneer mensen komen, gaan ze zich in liet begin een pa r dagen lang te 
buiten, maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor. D geestelijken, de 
politici, de puriteinen, de moralisten, Morarji Desai nzovoorts, zij 
zijn er verantwoordelijk voor. Ik heb mensen niet gelee d dingen te on-
derdrukken. Diegenen, die mensen geleerd hebben dingen te onderdrukken, 
zijn er verantwoordelijk voor. En wanneer mensen naar me toe komen, dan 
komen zij met al deze conditioneringen. Wanneer ik dus zeg: ontspan je, 
dan is het logisch dat zij zich een beetje te buiten gaan. Maar hoe 
lang kan iemand zich werkelijk aan iets te buiten gaan? Wanrieer je je 
werkelijk ontspant, wordt er vroeg of laat een balans bereikt. 
Op het moment dat de balans bereikt is, is er geen repressie en zijn er 
geen uitspattingen. 
Maar ik kan de vraag begrijpen. In de ogen van de zogenaamde 'religi-
euze' mensen lijkt het alsof mijn evenwichtige, natuurlijke mensen zich 
te buiten gaan. Stel je maar eens een man voor die aan het vasten is en 
jij bent bezig te ontbijten en hij komt langs: het aroma van de koffie, 
de geur van het brood en de boter en het genoegen op je gezicht. Wat denk 
je dat hij van je vindt? Hij vindt dat je je te buiten gaat. Je zult er 
in de hel voor boeten. Ga er nog maar een paar dagen mee door, dan zullen 
we wel eens zien. Je zult het weten als je ervoor zult boeten in de hel. 
Dan zul je zwaar moeten boeten voor wat je nu aan het doen bent. 
Dit zijn de gedachten die door zijn hoofd gaan. Op deze wijze beschermt 
hij zichzelf. Op deze wijze onderdrukt hij zichzelf. Omdat hij onnatuur-
lijk is, begint hij te denken dat jij onnatuurlijk bent. Wat is er nu 
onnatuurlijk aan iemand die geniet van zijn ontbijt? En iemand die van 
zijn eten geniet, eet nooit teveel; dat kan hij niet. Het is onmogelijk. 
Heb je ooit wel eens wilde dieren gezien die dik waren? En niemand leert 
hun natuurgeneeswijze en niemand onderwijst hen in voedingsleer en nie-
mand leert hun te vasten. Nooit zul je een wild dier zien dat dik is. Ik 
zeg met opzet wilde dieren. Ik heb het niet over dierentuinen, want daar 
is het anders. In dierentuinen vind je lelijke dikke dieren, maar niet 
in het wild. Waarom? Omdat een dier eenvoudig houdt van zijn lichaam, 
geniet van zijn lichaam, en eet totdat het lichaam verzadigd is. Meer 
niet. En inderdaad, soms kan het gebeuren dat een dier gaat vasten, 
maar niet volgens het Jainisme: Wanneer het voelt dat het lichaam in 
een dusdanige conditie is dat het geen voedsel kan opnemen, dat het ziek 
is en dat het schadelijk zou zijn om het lichaam te belasten - dit zijn 
natuurlijke instincten. Het dier eet niet. Soms tracht het zelfs over te 
geven - zich te ontlasten. Een hond begint gras te eten. Dat helpt hem 
om over te geven. En je kunt hem er niet toe overhalen om te eten totdat 
hij zich weer gezond voelt. Dat zijn natuurlijke instincten. 
Priesters hebben de mens zozeer bedorven dat hij al zijn natuurlijke in-
stincten is vergeten. Nu leeft hij volgens denkbeelden. Hij moet vasten 
omdat hij er een zekere filosofie van vasten op na houdt. Hij luistert 
niet naar het lichaam. Het lichaam heeft 

vastgit 
en hij vast en soms 

heeft het lichaam helemaal geen honger en ij eet. Hij blijft het 
contact met zijn lichaam verliezen. 
Ik wil dat jullie de weg terug vinden van het denken naar je zintuigen. 
Keer terug in je zintuigen, leer ik jullie. Het lichaam ... het lichaam 
is mooi, goddelijk. Keer terug naar het lichaam. Laat het lichaam weer 
tot leven komen. Je hoeft je er niet ongerust over te maken. Het lichaam 
heeft een ingebouwde programmering om je gezond te houden, om je in 
leven te houden, om je springlevend te houden, om je jong en fris te 
houden. Het lichaam heeft een ingebouwde programmering. Van boeken en 
leerstellingen moet je het niet hebben. 
Wanneer er dus mensen naar me toekomen dan kan het zijn dat zij zich, in 
het begin, te buiten gaan aan het een of ander, maar ik ben niet verant- 
woordelijk voor hun uitspattingen; de geestelijken die hen geconditio-
neerd hebben, zij zijn verantwoordelijk. Wanneer deze mensen hier enkele 



Hagen kunnen blijven, dan wordt de balans vroeg'of laat hersteld. En 
balans brengt rust, kalmte, een subtiele vreugde en een zeer subtiele 
natuurlijkheid met zich mee. 
Seks heeft vier stadia. Deze stadia moeten duidelijk gezien worden. Pas 
bij het vierde stadium wordt seks tot de Gouden Bloem. Wanneer je deze 
vier stadia niet duidelijk ziet, is dat gevaarlijk en de hele traditie 
heeft je, voor wat deze vier stadia betreft, in onwetendheid gehouden. 
Het eerste stadium is op zichzelf gerichte seksualiteit. Wanneer het 
kind geboren is, is »et narcistisch. Het houdt bijzonder veel van zijn 
eigen lichaam en het is mooi. Hij kent alleen zijn lichaam; door alleen 
maar op zijn duim te zuigen, wordt hij zo euforisch - je ziet het kind 
op zijn eigen duim zuigen; wat een euforie op zijn gezicht! Hij speelt 
alleen maar met zijn eigen lichaam, probeert zijn teen in zijn mond te 
stoppen en maakt een cirkel van energie. Wanneer een kind een teen in 
de mond stopt, ontstaat er een cirkel en de energie beweegt zich in een 
cirkel. Het leven circuleert op natuurlijke wijze in het kind en hij 
geniet ervan, want wanneer het leven circuleert, ontstaat er een grote 
innerlijke vreugde. Het kind speelt met zijn eigen seksuele organen, 
zonder te weten dat het seksuele organen zijn. Hij is nog niet gecondi-
tioneerd. Hij ervaart zijn lichaam als een geheel en de seksuele organen 
zijn zeker het meest gevoelige deel van zijn lichaam. Ze aanraken, ermee 
spelen is het hoogste genot voor hem. En dit is het moment waarop de 
maatschappij, de giftige maatschappij in de psyche van het kind ver-
schijnt: afblijven: 
Afblijven is het eerste schuttingwoord en op dit eerste volgen er vele: 
kan niet; wil niet; dit zijn allemaal schuttingwoorden. Er wordt 'af-
blijven' tegen het kind gezegd en de boze ouder, vader of moeder, die 
ogen nemen zijn hand weg van zijn genitaliën, waar hij van nature zoveel 
plezier aan beleefde. Hij geniet er werkelijk van en hij is niet seksu-
eel of iets dergelijks. Het is alleen maar het meest gevoelige deel van 
zijn lichaam 	dat is alles. Maar ons geconditioneerde denken zegt:'het 
aanraken van de seksuele organen is verkeerd; haal zijn hand weg! Wij 
geven het kind schuldgevoelens. Wij zijn nu begonnen zijn natuurlijke 
seksualiteit te vernietigen. Wij zijn begonnen de oorspronkelijke bron 
van zijn vreugde, van zijn wezen te vergiftigen. Wij creëren nu huiche-
larij in hem - hij zal een diplomaat worden. Wanneer de ouders er zijn, 
zal hij niet met zijn seksuele organen spelen. De eerste leugen is er 
nu. Hij kan niet waarachtig zijn. Hij weet nu, dat wanneer hij trouw is 
aan zichzelf, wanneer hij zijn eigen vreugde respecteert, wanneer hij 
zijn eigen instinct respecteert, zijn ouders boos zullen zijn en hij 
staat hulpeloos tegenover hen, hij is van hen afhankelijk. Wanneer ze 
hem verstoten, wordt dat zijn dood. Het is dus een kwestie van keuze, 
of je wilt leven en wanneer je wilt leven, dat je tegen jezelf moet 
zijn. En het kind moet toegeven. Het kind is het meest uitgebuite ver-
schijnsel in de wereld. Geen andere klasse is zo uitgebuit als het kind. 
Hij kan niets doen; hij kan geen vakbond vormen om het op te nemen tegen 
de ouders. Hij kan niet naar de rechter stappen, naar de regering. Hij 

kan zich op geen enkele manier beschermen tegen de ouderlijke aanval. 
En wanneer de ouders hem doen ophouden, ,dan doen ze dat vanuit hun 
eigen conditionering; hun ouders deden hetzelfde met hen. Zij voelen 
zich erg in verlegenheid gebracht doordat het kind zijn eigen genita-
liën aanraakt, ermee speelt zonder een spoor van schaamte. Het kind 
weet niet wat schaamte is; hij is onschuldig. Het 'nee' verschijnt; de 
energie deinst terug; het eerste trauma heeft plaatsgevonden. Het kind 
zal nu nooit meer in staat zijn om zijn seksualiteit op natuurlijke, 
vreugdevolle wijze te accepteren. Repressie heeft plaatsgevonden en 
het kind is in tweeën gesplitst - zijn lichaam is niet meer een geheel. 
Een bepaald lichaamsdeel is onaanvaardbaar; een bepaald lichaamsdeel is 
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lelijk; een bepaald lichaamsdeel is onwaardig als ichaamsdeel. Hij ver- 
werpt het. Diep in de onderlagen van zijn psyche begint hij zichzelf.te 
castreren. En de energie deinst terug; de energielzal niet op zulk een 
natuurlijke wijze vloeien als hij deed voordat di 'nee' er was. En het 
vanzelfsprekende gevolg van deze stommiteit, die indeloos op de mens-
heid is toegepast, is dat het kind geen natuurlij wezen meer is. Eerst 
verschijnt huichelarij ten tonele; hij moet iets oor zijn ouders ver-
bergen of zich schuldig voelen. Dit is het autose suele stadium. Veel 
mensen blijven,hierin steken. Daarom vindt er zovel masturbatie over de 
hele wereld plaats. Het is een natuurlijk stadium." Het zou vanzelf voor-
bijgegaan zijn. Het was een fase van de groei, maar de ouders verstoorden 
de energie van de groeifase. Het kind blijft erin steken. Hij wil met 
zijn genitaliën spelen en dat kan niet. Dit onderdrukken, steeds maar 
onderdrukken, wordt hem op een bepaalde dag teveel; hij is bezeten door 
seksuele energie. En wanneer hij een keer begonnen is met masturberen, 
kan dat een gewoonte, een mechanische gewoonte worden. Dan zal hij 
nooit het tweede stadium bereiken en de mensen die daar verantwoordelijk 
voor zijn, zijn de ouders, de priesters, de politici; het hele maatschap-
pelijk denken dat tot nog toe bestaan heeft. Deze man blijft nu wellicht 
steken in dit stadium, dat zeer kinderlijk is. Hij zal nooit volgroeide 
seksualiteit bereiken. Hij zal nooit de gelukzaligheid leren kennen welke 
een seksueel volwassen wezen ten deel kan vallen. En de ironie wil, dat 
dit dezelfde mensen zijn die masturbatie veroordelen, er een hoop ophef 
over maken en er allerlei zeer gevaarlijke uitspraken over doen. Zij 
hebben mensen verteld, dat je - wanneer ie masturbeert,- blind wordt. 
Wanneer je masturbeert, zul je in een zoutpilaar veranderen; wanneer je 
masturbeert zul je nooit intelligent worden, dan zul je dom blijven. Nu 
stemmen alle wetenschappelijke resultaten overeen op het punt, dat mas-
turbatie niemand kwaad kan doen. Maar deze suggesties richten schade aan. 
Nu is men het er absoluut over eens; er is geen twijfel meer mogelijk. 
Alle psychologische onderzoekingen zijn gelijkluidend: masturbatie kan 
nooit enig kwaad, het is een natuurlijke uitweg voor energie. Maar deze 
ideeën, dat je blind wordt, kunnen gevaarlijk zijn voor je ogen, want 
steeds weer denk je dat je blind zult worden, dat je blind zult worden, 
dat je blind zult worden. Zoveel mensen dragen een bril. Misschien ligt 
dat niet aan de ogen, de reden zou best ergens anders kunnen liggen. 
Zovele miljoenen domme mensen en de reden daarvan is misschien niet dat 
zij dom zijn, want er wordt geen dom kind geboren. Alle kinderen zijn 
bij de geboorte intelligent. De reden ligt wellicht ergens anders, in 
die technieken. .Je zult ziek blijven; je zelfvertrouwen verliezen en 
zovelen zijn bang, beven voortdurend van angst, hebben geen zelfver-
trouwen, geen zelfvertrouwen, zijn voortdurend bang omdat zij weten wat 
zij gedaan hebben. Er komen duizenden brieven bij mij binnen van mensen 
die in de val zitten en vragen hoe ze eruit kunnen komen. En laat het me 
herhalen: masturbatie heeft niemand ooit kwaad gedaan, maar op het mo-
ment dat iemand masturbeert is hij zeer gevoelig en het is een delicaat 
moment. Zijn hele wezen is open en vloeiend. Wanneer er op dat moment de 
een of andere suggestie zijn denken binnenkomt, en dat doet hij zelf: 
wat, als ik blind wordt of altijd dom zal blijven? Deze voortdurende 
autohy?notische sueeesties zijn de oorzaak van duizend en een ziekten, 
VLUI duizend go een psychologische problemen en perversies. wie is daar 
verantwoordelijk voor? 
En de mensen die bij mij komen, brengen al deze perversies mee en ik 
tracht hen te helpen, en velen worden geholpen en velen groeien, groeien 
er bovenuit. 
Maar de maatschappij denkt, dat ik mensen bepaalde perversies bijbreng. 
Dit is gewoon ongelooflijk: Ik help jullie om boven je perversies uit te 
groeien. De maatschappij heeft jullie perversies bijgebracht, jullie 



leven in een geperverteerde maatschappij. Wanneer het kind toegestaan 
wordt de natuurlijke fase van de autoseksualiteit te beleven, gaat hij 
helemaal alleen verder naar de tweede fase, de homoseksuele. 
Maar slechts zeer weinigen bereiken de tweede fase. De meerderheid 
blijft in de eerste fase. En zelfs wanneer je gemeenschap hebt met een 
vrouw of een man, dan is dat wellicht niets anders dan gezamenlijk 
masturberen. Omdat slechts zeer weinigen de orgastische stadia bereiken, 
komen slechts zeer weinigen tot het punt dat zij een glimp van samadhi 
ervaren, wat niet kan uitblijven wanneer je seksualiteit volgroeid is. 
Zeer weinig mensen komen door in liefde verenigd te zijn tot een ervaring 
van god, hetgeen een natuurlijk verschijnsel is. Wanneer twee mensen in 
liefde verenigd zijn, vindt meditatie op.natuurlijke wijze plaats, maar 
het gebeurt niet. 
En de reden is, dat miljoenen, de meerderheid in het eerste stadium is 
blijven steken. Zelfs wanneer zij getrouwd zijn en kinderen hebben, is 
gemeenschap hebben niet meer dan gezamenlijke masturbatie, het is niet 
echt gemeenschap hebben. Gemeenschap hebben is een kunst, een grote kunst; 
het vraagt grote gevoeligheid, groot bewustzijn, meditatief-zijn, rijp-
heid. 
De tweede fase is homoseksueel. Weinig mensen bereiken de tweede fase. 
Het is een natuurlijke fase; het kind houdt van zijn lichaam. Wanneer het 
kind een jongen is, houdt hij van een jongenslichaam, zijn lichaam. Om de 
sprong naar het lichaam van een vrouw, van een meisje te maken is teveel 
gevraagd. Van nature gaat zijn liefde uit naar andere jongens, of, wan-
neer het kind een meisje is, is het eerste natuurlijke instinct dat zij 
van andere meisjes houdt. Omdat zij hetzelfde soort lichaam, hetzelfde 
soort wezen hebben, kan zij meisjes beter begrijpen dan jongens; jongens 
zijn een wereld op zich. Een homoseksuele fase is dus een natuurlijke 
fase 
Maar ook dan zorgt de maatschappij ervoor, dat mensen erin blijven ste-
ken, want zij creëert barrières tussen man en vrouw, tussen meisjes en 
jongens. Wanneer die barrières er niet zijn, zal de homoseksuele fase 
spoedig geleidelijk verdwijnen. Dan komt er interesse in de heteroseks, 
de andere sekse. Maar daar geeft de maatschappij geen kans toe. Er be-
staat een chinese muur tussen de jongen en het meisje. Inde scholen 
zitten zij apart of ze worden afzonderlijk onderricht. In de kostschool 
wonen zij in gescheiden tehuizen. Dat zij elkaar ontmoeten, dat zij 
samenzijn wordt niet geaccepteerd. Dat is een van de problemen die ik en 
mijn mensen tegenkomen in deze zogenaamde 'ontwikkelde' stad. Wanneer 
dit een ontwikkelde stad is, dan vraag ik me af, welke stad niet ont-
wikkeld genoemd zou kunnen worden. Het enige problèeM voor de inwoners 
van Poona is, dat mijn mensen zich samen door de stad bewegen; man en 
vrouw. Het zou iets heel natuurlijks moeten zijn. De mensen zouden er 
gelukkig mee moeten zijn, dat man en vrouw samen zijn en een vibratie 
van liefde om zich heen creëren. Maar zij hebben dat nooit gedaan; zij 
voelen zich niet op hun gemak, zij gaan zich jaloers voelen, kwaad ma-
ken. Wat zijn dat voor mensen die genieten van hetgeen hun niet gegeven 
is. Wanneer zij nooit genoten hebben, zullen zij het ook iemand anders 
niet toestaan. Maar zo zullen zij het niet stellen. Zij zullen er op 
zeer filosofische wijze over spreken, zij zullen hun jaloezie verber-
gen achter grote woorden over moraal, religie en cultuur. En zij weten 
niets van moraal, religie of cultuur, omdat alle cultuur, alle religie, 
alle moraal gebaseerd moet zijn op liefde. Wanneer het niet gebaseerd 
is op liefde, bestaat het niet eens. Dan is het slechts een spelletje, 
een pseudo-spelletje dat aan de oppervlakte gespeeld wordt, maar diep 
binnenin blijf je precies het tegengestelde. 
Homoseksualiteit wordt bestendigd door de maatschappij en door die-
zelfde maatschappij veroordeeld. Deze strategie moet duidelijk zijn. 
Het is dezelfde maatschappij die de homoseksueel veroordeelt, hem 
pervers noemt, misdadig. Er zijn nog steeds landen waar homoseksua-
liteit strafbaar is; je kunt er tot 10 jaar gevangenisstraf worden 
veroordeeld. Er waren landen waar een homoseksueel ter dood veroor- 

surld kon worden. En het is diezelfde maatschappij die het creëert. 
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Jullie houded man en vrouw zo apart, van elkaar gescheiden, jullie 
creëren waterdichte compartimenten. En wanneer de man liefde wil geven, 
kan hij de vrouw niet vinden; en wanneer de vrouw liefde wil geven kan 
zij de man niet vinden. Dan nemen zij maar wat voorhanden is; zij 
wordt verliefd op een vrouw en hij wordt verliefd op een man. En het 
geeft niet ers voldoening, maar het is beter dan niets. De natuur 
moet haar gang gaan. Wanneer je de natuurlijke weg verspert, zal zij 
wel een omweg vinden. Overigens is homoseksualiteit een natuurlijke 
fase. Ze gaat vanzelf over. 
En de derde fase is heteroseksueel. Wanneer een mens werkelijk door 
autoseksualiteit en homoseksualiteit gegaan is, dan is hij in staat 
en volgroeid genoeg om verliefd te worden op een vrouw, die een to-
taal andere wereld, een andere psychologie, een andere spiritualiteit 
is. Dan is hij in staat om met deze andere wereld te spelen, met dit 
andere organisme, met dit tegengestelde. 
Maar wanneer zij dicht bij elkaar komen, en er momenten zijn dat zij 
werkelijk zeer dicht bij elkaar komen en in elkaar overlopen, dan be-
reiken zij een voorproefje, een bezielend voorproefje van samadhi. 
Omdat het niet plaatsvindt, denken velen dat ik zoiets als poëtische 
taal gebruik. 
Het is geen poëzie. Ik spreek niet over ficties. Ik spreek over de 
realiteit. Wat ik zeg is een existentieel verschijnsel. Maar het is 
noodzakelijk dat de man en de vrouw rijp zijn, dat de eerste twee 
stadia achter hen liggen. Alleen dan kan dit gebeuren. 
En rijpe mannen en rijpe vrouwen zijn zeer, zeer zeldzaam. 
Er gebeurt dus niets. Zij hebben gemeenschap met elkaar maar hun 
liefde is slechts oppervlakkig. Diep in hun binnenste zijn zij auto-
seksueel, of op zijn hoogst homoseksueel. Voor het beminnen van een 
vrouw of een man is een nieuw soort wezen nodig, dat het tegengestelde 
van zichzelf kan accepteren. En alleen met het tegengestelde, net als 
bij het samenkomen van negatieve en positieve elektriciteit, komt 
elektriciteit tot stand. Zo ook bij het samenkomen van levenselektri-
citeit, van man en vrouw, yin en yang, Shiva en Shakti. Wanneer dat 
samenkomen plaatsvindt, die samensmelting, die totale vergetelheid, 
die dronkenschap, dan hebben zij opgehouden te bestaan als afzonder-
lijke entiteiten, als afzonderlijke ego's. 
Zij zijn niet langer gescheiden maar pulseren als één: zij zijn twee 
lichamen in één ziel. Dat is de eerste ervaring van niet-denken, van 
egoloosheid, van tijdloosheid; de eerste ervaring van samadhi. 
Er ontstaat een verlangen om dit samadhi te bereiken, zodat het een 
natuurlijke toestand kan worden en je niet afhankelijk hoeft te zijn 
van een vrouw of van een man omdat deze afhankelijkheid slavernij met 
zich meebrengt. 
Alleen vanuit de ervaring van het heteroseksueel orgasme, gaat iemand 
op zoek naar wegen, middelen en dingen als yoga, tantra of Tao, opdat 
hij dezelfde toestand alleen, op eigen gelegenheid kan bereiken. Ja, 
het kan bereikt worden, want diep binnenin elke man is een man en een 
vrouw. De helft is afkomstig van zijn vader, en de helft van zijn 
moeder, en elke vrouw is half vrouw en half man. Wanneer je het een-
maal door de vrouw buiten je hebt leren kennen, zul je het eerste 
vluchtige inzicht hebben dat het ook binnenin je kan gebeuren. De 
vrouw buiten je heeft er eenvoudig de stoot toe gegeven, de man 
buiten je functioneerde gewoon als catalysator. 
Nu begin je te mediteren. 
De vierde fase, de uiteindelijke fase begint, welke Brahmacharya 
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heet, hetgeen eigenlijk celibaat betekent, niet het celibaat van de 
monniken, wat in het geheel geen celibaat is, maar het celibaat van 
de Boeddha's. Het is Brahmacharya. 
Seks is verdwenen. Je hebt de vrouw buiten je niet nodig, je hebt de 
man buiten je niet nodig. De innerlijke man en vrouw zijn nu een 
samenzijn binnengegaan en dit samen-zijn is niet een kwestie van een 
ogenblik; dit is het echte huWelijk. Je bent aan elkaar gesmeed. Nu 
is het je natuurlijke toestand dat je orgastisch bent. Een Boeddha 
leeft voortdurend in orgasme, hij ademt in orgasme. 
Dit zijn de vier stadia van seks. Mijn pogen hier heeft ten doel om 
je tot het vierde stadium te brengen. Maar de mensen die tot mij 
komen, komen bedorven, verminkt door de maatschappij, vergiftigd 
door de maatschappij. Ik moet hen van veel vergif verlossen, veel pus 
uit hun wezen wegnemen en alleen wanneer zij moedig genoeg zijn om 
lang genoeg bij mij te blijven, bereid om te riskeren, wordt deze 
transformatie mogelijk. En de mensen die in de buitenwereld leven en 
alleen maar geruchten horen over wat hier gebeurt, kunnen slechts de 
domme notie hebben, dat er uitspattingen, dat er orgieën, dat er 
gewelddaden plaatsvinden. 
Het is net alsof je, tijdens een operatie, te weten komt dat de 
chirurg een zeer gevaarlijk man is, omdat hij-lichaamsdelen van men-' 
sen met het mes te lijf gaat, dat hij hun maag opent en het bloed 
rijkelijk vloeit. "Die dokter is zeer gevaarlijk. Je moet nooit naar 
hem toegaan!" Ik ben een arts, of beter gezegd, ik ben een chirurg en 
dit is de plaats waar spirituele operaties gebeuren. Het is een alche-
misch experiment waarin je energie getransformeerd wordt. 
De grote massa's kunnen het niet begrijpen, vandaar dat er zoveel 
onbegrip over mij zal blijven bestaan. Het zal heel, heel langzaam 
verdwijnen; het kan wel eeuwen duren. En mensen die zoveel verdrongen 
seksualiteit in hun wezen hebben, kunnen geen begrip hebben van wat 
hier gaande is. Deze repressie maakt hun ogen blind; zij gaan hun 
ideeën projekteren. Bijvoorbeeld wanneer een man die al zijn seksuali-
teit zijn leven lang verdrongen heeft, een naakte vrouw ziet, zal hij 
er gek van worden, omdat het zal zijn als een explosie in zijn wezen. 
Maar een man die zijn seksualiteit niet onderdrukt heeft, zal - bij 
het zien van een naakte vrouw - er nauwelijks enige notie van nemen 
of hij denkt alleen: "Wat een mooi lichaam", en dat is dat. Hij wil 
het niet vastpakken, hij wil het niet bezitten. Het is net zoals met 
kijken naar een roos; de roos is naakt maar je gaat de roos niet aan-
kleden, je gaat de dieren niet aankleden. Er zijn oude dametjes in 
Engeland die hun honden kleren aantrekken, omdat ze naakt zijn. Die 
oude dametjes moeten wel smerig zijn. Wat is dit voor een manier van 
denken? 

Wanneer er dus in enkele van mijn groepen naaktheid voorkomt - hetgeen 
een natuurlijk deel van het groepsproces is - en sommige mensen, stie- 
keme mensen, er soms in slagen foto's te maken met kleine automatische 
kamera's en deze foto's worden over de hele wereld gepubliceerd, dan 
denkt men dat er hier orgieën plaatsvinden. Er vindt hier iets totaal 
anders plaats. 
Twintig nonnen waren op bedevaart naar Lourdes, toen hun vliegtuig 
neerstortte. Zij gingen allen uiteraard naar de hemel, waar ze opge-
wacht werden door St. Petrus en de engel die de hoeken bijhield. 
"Welkom dames," zei hij, "alleen maar even een formaliteit: willen 
degenen die maagd zijn een stap naar voren doen!" 
Er volgde een pijnlijke stilte toen er slechts negentien naar voren 
kwamen. De engel legde zijn pen neer, wendde zich tot Petrus en zei: 

"Neemt u me niet kwalijk, maar wat zullen we met die dove doen?" 
Wie denk je voor de gek te houden met je repressies? Je repressies 
zullen vanzelfsprekend wraak nemen op je: door de achterdeur: De hele 
huichelarij kan de wereld uitgeholpen worden als seks op een natuur-
lijke wijze geaccepteerd wordt. 
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99Z van de huichelarij berust op seksrepressie. Religies gaan evenwel 
door je aan handen en voeten te binden. Eerst zeggen ze: wees authen-
tiek, wees waarachtig en alles wat zij leren maakt je niet-authentiek, 
onwaarachtig, maakt je tot huichelaars. Ze binden je aan handen en 
voeten. Zij zeggen: geloof in waarheid, geloof in god. Je kunt nu geen 
kant meer op. Geloven betekent eenvoudig dat je niet weet, maar dat je 
desondanks gelooft. Het is onwaarachtig. Wanneer men waarachtig wil 
zijn, zal men moeten zoeken en onderzoeken en dan pas geloven. Maar 
zij zeggen: geloof eerst in god en dan zul je in staat zijn hem te 
vinden. Beginnen met geloven betekent beginnen met een leugen; terwijl 
god waarheid is, begin jij met leugens. Het leven is waarheid en jij 
begint met huichelarij. Wanneer je dit blijft mislopen, is het niet 
anders mogelijk dan dat je van alle vreugde verstoken blijft. 
Dit antagonisme tegen seks is in het verleden ook om neig een reden 
uitgebuit: eerst buitte de geestelijke het uit om je bang te maken, 
om je te doen beven; daarna werd hij zeer verheven, heiliger dan jij; 
hij domineerde je. En de politicus maakte er op de een of andere ma-
nier, om de een of andere reden, misbruik van. 
Wanneer seks onderdrukt wordt, wordt de mens gewelddadig. Geweld is 
geperverteerde seksuele energie. Politici nu, hadden legers nodig, 
gewelddadige, moordzuchtige mensen. De enige manier om zoveel moorde-
naars bijeen te krijgen was, seks te onderdrukken. Wanneer seks niet 
onderdrukt wordt, wie wil er dan nog doden? Waarom? Het zwaard, de 
dolk, de bajonet zijn niet meer dan fallische symbolen. Diep in zijn 
binnenste wilde de man het lichaam van de vrouw penetreren en dat 
zou een mooi verschijnsel geweest zijn wanneer het in de liefde had 
plaatsgevonden. Maar dat was niet mogelijk: het werd niet toegestaan. 
Nu is hij krankzinnig; hij wil nu elk willekeurig lichaam binnendrin-
gen, op welke manier dan ook: met een dolk, met een zwaard, met een 
bajonet. Seks wordt onderdrukt en de politicus buitte het op zijn 
manier uit: hij had legers nodig, slaven, die bereid waren om te 
sterven of te doden. 
Hij die zijn leven geleid heeft zonder het te vieren, is bereid te 
sterven voor wat dan ook. Hij is bereid een martelaar te worden voor 
ieder willekeurig idee, hoe dom ook, zij het ideologie, heilig boek 
of godsdienst. De mens die geleefd heeft in de vreugde en zegeningen 
van het leven, zal niet zo snel bereid zijn om te sterven. Hij zal 
zeggen: "Waarom? Het leven is zo kostbaar; ik kan mijn leven niet 
opofferen voor een stuk doek dat nationale vlag heet. Ik kan," zo 
zal hij zeggen, "mijn leven niet opofferen alleen omdat iemand de 
Koran verbrand heeft. Wat zou dat? Druk een nieuwe: Ik kan mijn 
leven niet opofferen omdat iemand een tempel in brand heeft gestoken. 
Wat zou dat? Mijn leven is kostbaarder dan jouw tempel omdat het de 
levende tempel van god is." 
Er was eens een Engelse politicus die op bezoek kwam bij Adolf Hitler. 
Zij stonden op de vierde verdieping met elkaar te praten. Adolf Hitler 
stond op te scheppen over zijn macht en zei: "Het is beter dat u zich 
zonder te vechten overgeeft; anders zullen wij uw hele land vernie-
tigen. U hebt er geen idee van over wat voor mensen ik beschik:" 
Ter illustratie commandeerde hij een soldaat die op wacht stond, om 
naar beneden te springen. En de soldaat zei geen woord; hij sprong 
eenvoudig; hij aarzelde zelfs geen ogenblik. De Engelse politicus 
was er werkelijk van onder de indruk. Om zijn ontzag te versterken, 
beval hij een tweede soldaat om naar beneden te springen, en deze 
sprong ook. Toen hij de derde het bevel wilde geven, kon de Engels-
man zich niet langer bedwingen. Hij rende op de derde man af, greep 
hem beet en zei: "Bent u niet goed snik? Waarom springt u zomaar naar 
beneden?" 
En de man zei: "Laat me met rust. Laat me springen: Het is beter te 
sterven dan met deze man te moeten leven." 
Wanneer het leven ellende is, is het beter om te sterven; elk excuus 
is goed genoeg. 
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De politicus had geweld nodig; hij buitte uit. De geestelijke had 
macht nodig; hij buitte uit. Ik ben geestelijke noch politicus; ik 
ben gewoon een mens zoals jullie en ik kan zien hoeveel de mensheid 
geleden heeft. fk voel met haar mee, want zij is mij, zij is jullie. 
En ik wil een totaal andere toekomst voor de mensheid, voor de kin-
deren die nog komen, voor de mensen die op aarde zullen komen. Wan-
neer wij voor hen een andere toekomst kunnen creëren, dan zal dat de 
enige revolutiezijn. Tot op heden heeft er nog geen revolutie 
plaatsgevonden omdat 99% van de hypocrisie, van de onwaarheid, van de 
uitbuiting, van geweld berust op seksuele repressie. En er heeft nog 
geen seksuele revolutie plaatsgevonden. Ik tracht die situatie te 
creëren. Zij zal anti-maatschappij zijn. Het zal mij zeer controver-
sieel maken. Maar dat spreekt vanzelf. Ik wil dat de controverse zich 
over de gehele wereld uitspreidt, want alleen door die controverse 
zullen de mensen die over intelligentie beschikken, de mensen die 
ook maar enig inzicht hebben, hun weg naar mij kunnen vinden. 
Deze onderdrukte mensen kunnen het niet begrijpen. Hun denken is ge-
vuld met heilige koeiemest. 
Er was eens een priester in Boston die als vrijwilliger een gedeelte 
van zijn tijd werkzaam was in een groep die voor vrede was en protes-
teerde tegen de oorlog in Vietnam. Hij deed zowel administratief als 
organisatorisch werk en rende het hoofdkwartier, dat in een voormalige 
winkel was ondergebracht, in en uit temidden van een bonte verzameling 
van gebaarde studenten, meisjesstudenten in jeans, en jonge moeders 
met baby's op de rug, in draagzakken of in kinderwagens. Toen hij op 
een keer een belangrijk telefoongesprek moest voeren, bleken alle toe-
stellen bezet te zijn. Omdat hij wist, dat er een telefoonautomaat in 
de kelder was, haastte hij zich naar beneden. Daar stond bij een 
tafel een moeder met ontblote borsten, die net klaar was met de 
middagvoeding van haar baby. In grote verlegenheid kruiste het meisje 
de armen over haar borst en zei: "Neemt u me niet kwalijk, pater!" 
De priester glimlachte: "Wees niet verlegen, jongedame. Wij geestelij-
ken mogen dan wel in celibaat leven, maar in ons werk raken wij aan 
heel veel gewend. Ik verzeker u, dat uw toestand mij absoluut geen 
hoofdbrekens bezorgt. U zou me in feite misschien een plezier kunnen 
doen. Kunt u mij misschien een kwartje voor twee tepels geven?" 
Onderdrukt denken is geobsedeerd denken. Het denken kan de werkelijk- 
heid niet zien zoals zij is. Het is onmogelijk. Het zal allerhande 
repressies moeten laten vallen, voordat het de werkelijkheid kan zien 
zoals deze is. Zuiver, onschuldig denken is nodig. 
De acteur Charles Coburn vertelde hoe zijn vader hem waarschuwde voor 
het kwaad van bepaalde soorten theaters. Zijn vader was een zeer 
religieus man. 
"Wat voor theaters, vader?" vroeg hij. 
"Nachtclubs, mijn zoon. Ga er nooit heen:" 
Onmiddellijk vroeg Coburn: "Waarom niet?" 
Zijn vader antwoordde: "Omdat je in een nachtclub dingen zult zien, 
die je niet hoort te zien." 
Dat wekte natuurlijk zijn nieuwsgierigheid op. Een paar dagen later 
bezocht hij zijn eerste nachtclub. Coburn merkte op: "En ik ontdekte 
dat mijn vader gelijk had. Ik zag iets, dat ik niet had behoren te 
zien. Ik zag mijn vader:" 
De mens heeft geleefd met huichelarij. 
Ik wil dat jullie authentieke mensen zijn, de natuur getrouw, je 
wezen getrouw, vol respect. Wees waardig,je bent door god uitverkoren. 

Dit leven is een groot geschenk. Maak er een feest van, vier het, bemin 

met je hele hart en die liefde zal je intelligentie ontsluiten. Heb 
lief met je hele hart, want alleen dan zullen je de eerste voorproefjes 
van meditatie geschonken worden en zal je gebed ontsloten worden. Laat 
alle taboes vallen. Je zult veel moeten riskeren. Dat is wat sannyas 
eigenlijk inhoudt: de kunst van het riskeren. Want je zult je in het 
onbekende begeven, het ongewone, het onvertrouwde, dat, wat niet in 
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De maatschappij geeft je een kaart, een scherp omlijnde manier van 
leven. Tk geef je slechts vrijheid. 
De maatschappij geeft je karakter. Ik geef je slechts bewustzijn. 
De maatschappij leert je een conformistisch leven te leven. Natuurlijk, 
wanneer je een conformistisch, conventioneel leven leidt, zul je veili-
ger.  zijn maar ook meer dood. 
[k nodig je uit om op avontuur te gaan. Leef in onzekerheid! Leef in 
revolutie. Wees een rebel. Riskeer, want nooit wordt er in het leven 
iets bereikt zonder risico. Hoe meer je riskeert, hoe dichter je bij 
god bent. Wanneer je alles op het spel kunt zetten, zal alles van jou 
zijn. Wees geen huichelaar en sluit geen compromis. 
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int lerante wereld 

werkgroep seminarium v. psych. anthropologie 
Toleranz ist das Ertragen des 
Anderen in der Absicht, ihn 
besser zu verstehen. 

ALEXANDER MITSCHERLICH. 

Tolerantie is niet alleen een 
soort goedige welwillendheid 
tegenover de ander, het is ook 
een zelfinkeer, die de betrek-
kelijkheid van eigen ideeën 
aanvaardt. 

A.D. BELINFANTE. 

Bij het woord tolerantie kunnen de volgende vragen gesteld worden: 

wie gebruiken dit? 
in welke tijd? 
met welke betekenis? 
met welke bedoeling (motivatie)? 

Anders gezegd: bij het nagaan van het woordgebruik zal sprake zijn van 
verschillende benaderingswijzen en wel in verband met verschillende 
aspecten. Het is de grote verdienste van MISPELBLOM BEYER1  geweest dat 
hij in zijn studie over tolerantie zich niet heeft beperkt tot het poli- 
tieke aspect. 	• 
Het woord tolerantie stamt uit het klassieke Latijn, werd weinig gebruikt 
en had een andere betekenis (het verdragen van tegenspoed) dan men er 
sinds de 16de eeuw in West-Europa aan ging toekennen. Toendertijd viel 
het woord allereerst te beluisteren in kringen van humanisten en later in 
die van filosofen. Men kan hier onder meer denken aan de wijze verdraag-
zaamheid van de humanist COORNHERT (1522-1590) en aan de Engelse filosoof 
JOHN LOCKE, die in 1689 zijn vermaarde 'Brieven over tolerantie' publi-
ceerde. 
Wanneer tolerantie in de 16de eeuw de betekenis van gedogen krijgt, houdt 
dit een gunstverlening in. Deze gunstverlening berust op een 'zich dis-
tantiëren met een zeker gevoel van superioriteit' (Mispelblom Beyer). 
Hier is dus blijkbaar sprake van een rangorde in wereldbeschouwing, waar- 
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bij die van de gunstverlener aan de top staat. Deze in wezen irrationele 
beoordeling van anders-denkenden zal worden geschraagd door de macht 
van de gunstverleners. in vergelijking met de uitmoording van ketters 
was bovengenoemde vorm van tolerantie een kleine stap vooruit. 
Het ontstaan van het begrip tolerantie in 'moderne zin' kan worden ge-
zien tegen de achtergrond van de godsdienstoorlogen en van een absolu-
tistische regeringsvorm zoals die het meest markant belichaamd werd 
door Lodewijk XIV: 1' Etat c' est moi. 

Het politiek-historische aspect  

In de I7de en 18de eeuw legden filosofen de grondslag voor een liberaal 
democratische regeringsvorm die door een rationalistische motivatie 
tolerantie op het politieke veld mogelijk maakte. 
De 18de-eeuwse 'verlichte' filosofen namen een rationalistisch mensbeeld 
aan. Redelijk denken betekende voor hen het alternatief van een geloven 
op gezag, waar de structuur van de samenleving als een door de godheid 
gewilde orde onaantastbaar voor kritiek was. 
Gezien de sociale situatie was het volkomen begrijpelijk dat de zelfbe-
wuste ontwikkelde burger 'medezeggenschap' eiste bij het landsbestuur. 
Houden we rekening met het feit dat een na 1789 ontstaan nieuw politiek 
actieveld direct al verschillende partijgroeperingen deed zien, elk met 
zijn particuliere belangen en een streven naar machtsevenwicht, dan 
blijkt de rationele discussie van het begin af te zijn bedreigd door 
niet-redelijke factoren. Bovendien, elke overtuiging heeft te maken met 
de totále persoonlijkheid en laat daarom ook niet-redelijke aspecten 
zien. 

Het sociaal-filosofisch aspect  

In dit verband zouden we aandacht willen vragen voor de filosoof LOENEN2. 
Hij maakt een onderscheid tussen compromis en synthese. Compromis is een 
door de politieke situatie gedwongen, voor beide partijen nauwelijks be-
vredigende 'verzoening' van tegenstellingen op het niveau van die tegen-
stellingen. Synthese is het bereiken van een nieuw niveau door een syn-
thetisering van de tegenstellingen. Een zorgvuldige analyse van de stand-
punten, waarbij men oog heeft voor een overkoepelend belang en vertrouwen 
stelt in de rationaliteit, zal maken dat de gesprekspartners hun visie 
kunnen verruimen met een nieuwe dimensie. Deze verruiming betekent een 
wijziging in perspectief op het politieke blikveld. 
Zo op hét eerste gezicht zal men hier meer denken aan een gesprek van 
welwillende wetenschappers dan aan een debat tussen oppositie en rege-
ring. Dit neemt niet weg dat Loenens actiemodel een functie zal hebben 
bij wat LANDHEER3  een 'afremsysteem' heeft genoemd. In de hedendaagse 
westerse sociale systemen kan men een overaccentuering van 'versnellings-
technieken' waarnemen. In een versnellingssyteem zal men tolerant zijn 
tegenover vernieuwingen op technisch-economisch terrein, omdat deze het 
'establishment' immers doen voortbestaan. In een 'afremsys'teem' zal men 
tolerant (flexibel) zijn wat betreft de cohesie-factor, De maatschappij 
heeft hier immers een minder concurrerend karakter, zodat een verhoging 
van de conflictdrempel optreedt. Het afremsysteem geeft zowel sociaal als 
intersociaal meer mogelijkheden tot een humane, dat wil zeggen leefbare 
wereld naar ménselijke maatstaven. 

Het psychologisch, aspect  

De geschiedenis van de idee tolerantie toont aan dat de wijze waarop dit 
beginsel is verwerkelijkt, mede bepaald wordt door een zekere mentaliteit. 
De beweegredenen van tolerantie laten immers een merkwaardig motivatie-
veld zien. 

De meest aan de idee van een 'principiële tolerantie' (Mispelblom Beyer) 
beantwoordende motivatie is die 'waarbij men de betrekkelijke geldigheid 
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van alle standpunten principieel erkent en hoopt door onderlinge bespre-
kingen nader tot de waarheid te komen'. Houden we rekening met de prak-
tijk, dan toont de politieke werkelijkheid wel een ander gezicht. Het is 
echter de vraag of hier van een verzaking mag worden gesproken. Politieke 
partijen zijn belángengroepen en daarbij kan men nu eenmaal niet de maat-
staf aanleggen die voor een studieclub van filosofen geldt. 
Tolerantie als uiting van onverschilligheid is geen tolerantie, want hier 
wordt de medeburger in wezen genegeerd. 
Tolerantie met de motivatie dat men dwang in elke vorm principieel ver-
werpt, is edel, maar wordt rationalistisch afgezwakt door 'de hoop dat de 
ander(en) op den duur tot een juister inzicht zullen geraken' (Mispel-
blom Beyer). Bij tolerantie als vorm van tactiek zal men 'door een zekere 
soepelheid op ondergeschikte punten het geheel des te beter in de hand 
kunnen houden' (Mispelblom Beyer). Hier geldt dan wellicht wat HERBERT 
MARCUSE 'repressieve tolerantie' heeft willen noemen4. 
Tolerantie vindt haar grenzen wanneer terugval op een intolerant poli-
tiek stelsel dreigt. Tolerantie in haar democratische verwerkelijking 
van een meer-partijenstelsel eist dus waakzaamheid en de overheid zal in 
een bepaalde situatie moeten optreden tegen een niet-tolerante groepering. 
Mispelblom Beyer merkt op 'dat de maatschappij door tolerantie geen gevaar 
mag lopen en er gewaakt moet worden tegen wat in strijd is met het werke-
lijk belang van de gemeenschap'. Hier kan dan de vraag gesteld worden: 
'wat is het werkelijk belang van de gemeenschap en wie bepaalt dit? 
Uit het bovenstaande blijkt in ieder geval dat tolerantie en intoleran-
tie niet zonder meer tegenstellingen zijn. 
Is bij tolerantie sprake van een motivatieveld, zo geldt dit tevens voor 
intolerantie. Naast een redelijk, om principiële redenen niet meer kunnen 
tolereren, constateren we de onredelijke drift anderen te manipuleren of 
desnoods onschadelijk te maken. Deze agressieve intolerantie nemen we niet 
alleen waar bij politieke en godsdienstige fanatici. Men kan bijvoorbeeld 
ook denken aan wat wel 'fatsoensrakkers' genoemd wordt, de moeilijk 
grijpbare groep die mede de 'agressie in het strafrecht15  doet bestendi-
gen. Agressieve intolerantie zal dus op directe of indirecte wijze tot 
uiting komen. Het kan gepaard gaan aan fysiek geweld, maar ook aan hand-
having van 'institutioneel geweld'. 
Typerend voor het zojuist genoemde is dat de ander niet als persoon, maar 
min of meer automatisch als vertegenwoordiger van een aparte groep, waar 
men afkerig of vijandig tegenover staat, beoordeeld wordt. We spreken 
hier van vooroordelen. Voor veel mensen betekent het hebben van vooroor-
delen niet anders dan een vanzelfsprekend conformisme ten opzichte van 
bestaande sociale normen. 
Vooroordelen zijn groepsverschijnselen. Een zekere graad van intoleran-
tie tegenover andere groepen behoort tot de normale gang van zaken. De 
totaal onbevooroordeelde mens is een mythe. 

Het sociaal-ethisch aspect  

Een kwestie waar men, gezien ook de nihilistische wandaden in de perioden 
voor, tijdens en na de 2e wereldoorlog, niet aan kan voorbijgaan, is het 
probleem van het kwaad. Het zijn vooral psychiaters, filosofen en histo-
rici geweest die het vraagstuk van het kwaad buiten een traditioneel gods-
dienstig kader plaatsten. 
RUMKE6  heeft enkele opmerkelijke notities gemaakt. Bij het nagaan van de 
levensloop van zijn patiënten ontdekte hij dat kwaad doen als menselijke 
mogelijkheid een etappe kan zijn op de weg naar het goede. Ook hij ves-
tigde de aandacht op van het gewone afwijkende situaties waarin mensen 
plotseling hun gedragspatroon op ontstellende wijze kunnen doen devalu-
eren. Bij zijn mening dat de wetenschap zal moeten zoeken naar betere 
middelen om het kwaad te bestrijden dan tot dusver is geschied, doet 
RUmke een beroep op psychiaters en psychologen. We zouden hier een twee-
tal kanttekeningen bij willen maken. In de eerste plaats dient het weten-
schappelijk team op z'n minst te worden uitgebreid met historici, socio- 



logen en culturele antropologen. In de tweede plaats kan men zich 

1, 	

afvra- 

1  
en of we hier uitsluitend met een wetenscháppelijk probleem te doen 
bben. 
teressant is de mening van de cultuurhistoricus JAKOB BURKRARDT (1818-

1897) die hij weergaf in zijn boek 'Welthistorische Betrachtungen'. 
Macht werd door hem als 'dás Base' gezien. 
Macht van de machtigen is een thema dat bij de geschiedenis van de mens 
aanhoudend valt te beluisteren. Macht kan worden opgelegd of toegekend. 
De oorspronkelijke combinatie van priester-koningschap laat zien dat het 
hebben van macht op bovennatuurlijke wijze gemotiveerd werd. Dit hield 
de stichting van een hiërarchie (= heilige orde) in. Hoewel het aureool 
van heiligheid is verbleekt, blijkt het woord orde bij velen nog een 
merkwaardige gevoelswaarde te bezitten. 
Macht is een ambivalent (tweeslachtig) verschijnsel. Men ziet er tegenop, 
maar dit zien kan met verschillende, soms tegenstrijdige gevoelens ver-
bonden zijn. 
Macht kan kritiekloos worden aanvaard op grond van een aan autoriteit 
toegekend gezag. Dit kwam enkele jaren geleden op verbijsterende wijze 
naar voren bij het onderzoek van de psycholoog STANLEY MILGRAM7. Hieruit 
bleek de extreme bereidheid van vele volwassenen om op gezag van een 
autoriteit praktisch álles te doen wat van hen gevraagd werd. Zij aan-
vaardden,"hoewel niet zonder spanning, de rol van gevolmachtigde binnen 
een hun opgelegd gezagssysteem. Zij vatten gehoorzaam hun plicht op en 
achtten zich niet langer persoonlijk verantwoordelijk voor hun daden. 
Milgram komt dan ook tot de conclusie dat het ontbreken van een gevoel 
van eigen verantwoordelijkheid de meest verreikende consequentie van 
kritiekloze onderwerping aan een autoriteit is. Individuele waarden 
als rouw, plicht en discipline zouden voortkomen uit de téchnische 
eiséb van een hiërarchische structuur, waardoor het systeem in stand 
wordt gehouden. Wat hier ook van waar zij, in ieder geval heeft het 
onderzoek van Milgram ons de ogen geopend voor 'gehoorzamen als 
sociaal georganiseerd kwaad'. De socioloog GOULDNER sprak in dit ver-
band van 'reflexmatige gehoorzaamheid'. 

Het sociaal-psychologisch aspect  

Het is een redelijke eis dat wij ons speciaal in een crisistijd als de 
onze bezinnen op de inhoud van het begrip tolerantie. Bezinning bete-
kent dan het stellen van vragen bij dat wat voor velen nog vanzelfspre-
kend is, maar niet meer algemeen aanvaard blijkt te worden. 
Worden nieuwe ideeën in een dynamische maatschappij als de onze door 
'behoudende' groepen niet veelal nog getoetst met criteria die aan I9e-
eeuwse denkpatronen zijn ontleend? 
De filosoof FOUCAULT constateert in zijn boek 'Folie et Déraison, 
histoire de la folie' dat de ideologie die aan de praktijk van de uit-
sluiting (discriminatie) ten grondslag ligt, nog springlevend is. Geldt 
dit alleen voor 'krankzinnigen'? 
De door het proces van versneld maatschappelijke veranderingen uiterst 
gecompliceerd geworden samenleving heeft ondanks een na 1945 zich voor-
doende welvaartsstaat de mogelijkheid van conflicten doen toenemen. Het 
zijn na 1960 studenten en andere groeperingen van jóngeren8  geweest die 
een revolte ontketenden tegen de nog officieus bestaande rassendiscri-
minatie in de U.S.A., tegen de oorlog in Vietnam, tegen de verouderde 
organisatie van universiteiten, tegen een zogenaamd waardevrije weten-
schap, tegen de (atoom-)hom, tegen de structuur van de bestaande maat-
schappij. 

Nu het emotionele klimaat waarin het verschijnsel van een internationa-
le jongerenrevolte plaats had, is weggeëbd, kan een zakelijke beoorde-
ling licht bijdragen tot een verheldering van de recente problematiek 
rondom tolerantie. 

32 



PaulSteinberg: The Catalogue 



De term 'studentenrevolte' is in zoverre onjuist, omdat de acties ook 
door verschillende hoogleraren en niet-studenten gesteund werden. 
In de tweede plaats blijkt uit de actieprogrmmma's dat sommige punten 
een sociaal-ethisch gehalte hadden dat later door grote groepen van 
weldenkenden over heel de wereld erkend werd. Andere door jeugdgroepe-
ringen gestelde eisen werden op grond van felle acties direct of op den 
duur serieus genomen en officieel ter tafel gebracht. FRIEDRICH HACKER9  
heeft in dit verband gewezen op de 'signaalfunctie van geweld'. 
Bij geweld denkt men meestal aan lichamelijk geweld. Daarnaast zijn 
andere, meer 'verborgen' vormen te noemen: psychisch geweld, instituti-
oneel geweld en structureel geweld (macht zonder gezag). SARTRE heeft 
aandacht gevraagd voor 'het structureel geweld van de traagheid', dat 
veroorzaakt wordt door de bureaucratische structuur van de moderne 
maatschappij. 
Kritiek op de structuur van de bestaande maatschappij, op sociale insti-
tuties waarin voorgehouden normen of regels niet meer adekwaat zijn aan 
de veranderde situatie, lijkt ons noodzakelijk". Evenals wetenschap 
heeft democratie immers onder meer een kritisch aspect. 
Partijen en actiegroepen die een radicale verandering van de maatschap-
pij voorstaan, vormen een heterogene minderheid. Wanneer bedoelde par-
tijen hun programma's via de parlementaire weg trachten te verwerke-
lijken, zullen zij door de meerderheid worden geduld. Bij actiegroepen 
ligt het vaak anders, omdat de meerderheid nog afkerig staat tegenover 
vormen van een 'participerende democratie'. Waardevol bij vele buiten- 

mensen blijk geven niet alleen kritisch mee 
maar tevens tonen een éigen verantwoorde- 

land na, 
alleen 

partijgroeperingen, maar ook binnen de partijen 
zélf. Naast een over enkele kleine partijen verdeelde radicale minder-
heidsgroep, de buitenparlementaire actiegroepen en een gesignaleerde 
verscheidenheid binnen de partijen, valt er nog een ander verschijnsel 
waar te nemen. 
Er is sinds enkele jaren bij een toenemend aantal mensen die tot ver-
schillende partijen behoren, het besef groeiende dat de internationale 
situatie kan worden vergeleken met een doodlopend spoor. Zij maken zich 
ernstig ongerust over of keren zich fel tegen een of meer van de hier-
onder genoemde punten: 

a. de nog steeds toenemende bewapeningswedloop 
moderne apparatuur is afgestemd of genocide 
vijand': 
de dreiging van een internationale technocratie, gebaseerd op 
'Herrschaftswissen' (Max Scheler), waardoor de samenleving de 
kans loopt te worden gedevalueerd tot een dierenstaat; 
de ongelimiteerde economische groei met zijn kweekdrift van 
behoeften ten koste van een biologisch evenwicht; 
de tegenwerking bij het tot stand komen van een nieuwe econo-
mische orde gebaseerd op gerechtigheid, erbarmen en solidari-
teit. 

Wanneer hier sprake is, van een 'zich fel keren tegen' betekent dit in 
beginsel een intolerante houding tegenover hen die willens en wetens 
het spoor van de dood volgen, hoe intelligent of kwasi-reëel dit ook 
gemotiveerd wordt. Hier kan dan de reeds gestelde vraag herhaald worden: 
wat is het wérkelijk belang van de samenleving en wie bepaalt dit? 
Vragen we ons nu af bij welke punten een 'compromis' mogelijk is, dan 
blijft eigenlijk alleen punt c over. Moet nu hieruit de conclusie worden 
getrokken dat tolerantie zo langzamerhand een politieke mythe is gewor- 
den? Ter zakelijke beoordeling van deze vraag dienen we het politieke 
actieveld weer te bezien. Hier zouden we willen wijzen op een drietal 
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parlementaire acties is dat 
te denken met het gebeuren, 
lijkheid te bezitten. 
Gaan we de politieke ontwikkeling van de laatste 
dan blijken tegenstellingen zich toe te spitsen. 
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tolerantie-niveaus: het nationale, internationale en intersociale 
niveau. 
Wat betreft het nationale niveau kan het volgende worden opgemerkt. Bij 
de toespitsing van tegenstellingen in partijpolitieke verhoudingen gaat 
liet bij 'linksen' om een scherp laten uitkomen van voor hen principiële 
kwesties betreffende mensen in maatschappelijke verhoudingen. Verschil-
lende programmapunten die te maken hebben met een verdere democratise-
ring zullen door veel partijen in principe wél aanvaard worden, maar zij 
wensen de verwerkelijking in een rustig tempo, 'stuksgewijs' (Popper). 
Programmapunten die een verandering in de structuur van de maatschappij 
beogen, zullen felle conflicten opleveren. De door de sociale situatie 
ontstane verscherping van tegenstellingen sluit bij vele zaken de tot-
standkoming van compromissen echter niet uit: er wórdt tenslotte gere-
geerd. Deze compromissen hebben plaats op 'het niveau van de tegenstel-
lingen' (Loenen). 
Wat betreft het internationale niveau liggen de problemen wellicht min-
der moeilijk. Een toenemende onderlinge afhankelijkheid maakt dat essen-
tiële vraagstukken nu een ander perspectief hebben gekregen. Het grimmige 
klimaat dat wordt veroorzaakt door emotioneel-nabije binnenlandse con-
flictgroepen verandert bij vraagstukken die een internationaal karakter 
hebben. Het betreft hier immers de zákelijke erkenning van een wijder 
spanningsveld. Bij een oplossing die diiidelijk in het voordeel van álle 
belanghebbenden is, zullen rationele factoren op den duur de overhand 
kunnen hebben. Hier zal dan sprake zijn van een 'overkoepelend belang' 
(Loenen), maar het compromis ligt nog op het 'niveau van de tegenstel-
lingen'. 
Tolerantie op intersociaal niveau (van mens tot mens) betekent niet een 
gunstverlening (filantropie), heeft niets te maken met dulden, is ook 
geen aanvaarding van anderen in hun anders-zijn. Tolerantie op inter-
sociaal niveau betekent de erkenning van de in de 3de wereld honger 
lijdenden als mgdemensen, de aanvaarding van een eigen verantwoorde-
lijkheid tegenover hen. Kunnen we hier dan van tolerantie spreken? We 
dachten van wel, maar laten we ons bepalen tot de harde feiten. In de 
eerste plaats zijn elders in de wereld allerlei opvattingen en gebrui-
ken die wij gezien de noodsituatie daar moeilijk kunnen rijmen met een 
eigen redelijke aanpak van de bestaande ellende. In de tweede plaats is 
de koloniale verhouding mede op grond van militair-politieke redenen 
vaak vervangen door een paternale bemoeizucht die de rijke landen geen 
windeieren legt. Verder doet het geloof in de bestaande economische 
'orde' velen nog blind zijn voor de door de 3de wereld niet meer als 
vanzelfsprekend aanvaarde hiërarchische verhoudingen. 
Er is van westerse kant historische kennis en een daardoor verkregen 
begrip nodig om de toestanden in de 3de wereld redelijk te kunnen be-
oordelen. Er is inzicht nodig om te beseffen dat hier aanwezig zijnd 
'overkoepelend belang' om een snélle oplossing vraagt. Een niet-ideo-
logisch gebonden analyse van de problematiek kán tot een bewustzijns-
verruiming leiden12. De door Loenen bedoelde 'synthetisering van tegen-
stellingen' berust immers niet alléén op rationaliteit, want in wezen 
gaat het om een andere mentaliteit. 
Uit het bovenstaande kan de volgende conclusie getrokken worden: tole-
rant zijn betreffende de nog vaak verwarrende toestand in de vroegere 
koloniale gebieden, intolerant zijn tegenover profiteurs en sociaal 
bijziende egoïsten. We geven direct toe dat de hier bedoelde tolerantie 
soms bijzonder op de proef kan worden gesteld. We mogen echter niet 
vergeten dat bepaalde wanverhoudingen mede het gevolg zijn van een kolo-
niaal verleden en extra verhevigd worden door het gekuip van 'super-
machten'. 

Het constateren van een drietal tolerantie-niveaus confronteert ons met 
verschillende perspectieven. Tolerantie op nationaal niveau wordt mede 
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bemoeilijkt door wat de historicus TOYNBEE indertijd een 'parochiale 
visie' noemde., De belangenstrijd tussen nationale groeperingen is ten 
dele onoverkomelijk, maar de reële erkenning van een noodzakelijk ge-
worden internationale oplossing van essentiële vraagstukken zal het 
bestaande blikveld kunnen wijzigen. Onderlinge conflicten worden dan 
als het ware verruimtelijkten verliezen daarbij aan particularisme. 
Maken tde nu de balans op, cln blijkt als resultaat het markeren van een 
probleemveld uit de bus te komen. Dit was overigens de bedoeling van 
dit rapport. 
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Belangstellender in het rapport of in de doelstellingen van 
het Seminarium voor Psychologische Anthropologie te den Haag 
kunnen kcntakt opnemen met de rapporteur van het rapport 
dr.W.A.'t 	Moerweg 223 te den Haag. 

agenda 

In het najaar :;tarten we ^.r allerlei activiteiten van het 
groepswerk van het Humani:Jtich Verbond. Voor inlichtingen 
hierover kunt u 2)f direct bij de plaatselijke gemeenschappen 
van het Verbond e)f bij de kersverse functionaresse voor het 
groepswerk Marian Moussault, die we hierbij, vanuit de redactie, 
hartelijk welkom toeroepen. Postbus 114 Utrecht, tel 030 318145. 

Ontmoetingsvierdaagse olv Hans KortHweg van 7 t/m 10 Sept. 
Bestemd voor mensen die al eens aan een ontmmoetingsgroep heb-
ben meegedaan en gericht en intensief aan zichzelf willen werken. 
De vierdaagse duurt van Vrijdagavond. B uur tot Maandag 5 uur, 
er kan een napraatavond worden afgesproken. Plaats: een boerde-
rijtje in Drente. Kosten: fl 175,- (excl. huur en maaltijden). 
Inlichtingen bij Hans Korteweg: 020 241525 (omstreeks 6 uur). 
npgav( n: briefkaartje aan Albert Nieuwlard, JW Brouwersstraat 
IS, Amsterdam. 
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