
ONTl10ETING

Hoewel er veel mensen ZlJn die het ver
borgen afwerende uit de ontmoetinE kunnen
bann~n ~n niet vervallen tot 0en
persconfer~nticaGhtiggebrek aan betrck
kenheid, Ervaar ik zo'n ontmo0ting nog
~ltijJ als iets bijzonders.

Toch zijn het deze ontm00tingen die d&
d001ncmcrs door dirakte betrokkenheid
h~t meest beInvloeden, dat is althans
zeker mijn ervaring.

Mecst21, en zeker in deze samenleving,
is 2~n ontmoeting een confrontatie, een
krachtD0tinc, een bevestiging van
TaForc' t s; "Hij die ik omslui t mt::t mijne
naa.ffi, ~Je[cnt in deze tS'evangcnis."

Hé t i s bi.j n<~ OrtfilOguli jk in he t conüw t
met andéren het continu verand8rlijke
in 0ns Zelf tG erkennen. Het contact is
altijd e~n confrontatie van twee stand
vastig2, ni~t levende karakters, waarbij
hoo~st~ns ~~n van beide kan c~pituleren

cn d:.:.n v:ordt v::l.n "bc"kering" of I' toeg,.:ven l1

Ge:sprGkLn.

Hiermc~ staat in verband het vooroordeel
dat dé traditie zo'n allesoverh~ersende

rul gC0ft in de ontmoeting of confron
tatie.
Men noodzaakt zich de traditi~ van vorige
ontmoetingen we~r op te nemen om bij de
andEr het vermoeden niet te wekken
"gecapituleerd"tc: zijn of "blijkbaar niet
zo'n standvastig karakter"te hebben.
Het "standvastig karakter" is objekt van
grote verering, terwijl niets zo verander
lijk is als de menselijke geest.
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Welk ocn aanleidingen geeft deze
onoprechtheid tot ziekelijke schizo
frenie! Ook in dit licht wil ik de
B02tl~s in hun bijna w8tmatigc meta
~orfos~s en onderling verschil als
voorbeeld stellen voor een kostbare
m~ntalit~itsverandcringdiE helaas
opni0uw tot modische maskerade is
vervallen.

In onze maatschappij is het boven
di0n onmogelijk mEnsen te bewonderen
die een tegengestelde overtuiging
hebben, bewondcrir~ kan slechts
iemand gelden met wie je je volledib
identificeert, v~n bewondering kan
slechts sprake zijn als jü volledig
achter het objekt staat.
Dit is een vooroordeel dat bij uit
stek geschikt is om huwelijken op te
breken.

Het principe van de vreedzame coËxi
stentie van totaal verschillende op
vattingen in één samenleving (zoals
soms in Indi~) is zeker in het westen
1!~t:'n gcInuengoed.

Hier formeert men groepen van gelijk
gezinden "om sterk te st8.9_n", voorbij
caande aan het inzicht dat ideclogie
en in hun inhoud niet afhankelijk zijn
van de hoeveelheid dragers.
DeZE:- "groups" etiketteren zich en vor
men hun "outgroups" waarop het spel van
hegemonie en capitulatie een totale co
alitie verder onmogelijk maakt.



Toch \"erd een clerg'ülijk i? "sociost.'1tiea"
door kleine groepen aangevallen en enige
tijd zelfs in diser2dict gebracht waarbij
0en vorl~ngen na~r groepsvGGlzijdigheid
optrad di~ inw~ndige spanningen als loute
ring Ln scherping verdrocff.

DL genoemde Boeiostatica is echter opnieuw
in opkoms t, er wordt HLcr G"ciHs teen 1I poli
tickt.: keuze" tel:laken en in HGze:n stelt
D€n dan slechts twee alternatieven (zij
zijn bovendi2n vals!): links of rechts,
sociaal of liberaal. Deze enorm gecompli
ceerde accenten d' e ill(}n aan een hur;12.ne
leefwijze kan eeven, worden ieder in S~n

leuze samengevat die de spreker aanzien
~eeft en waarmee hot tHeelingfenomeun
(term van Aldo van Eijck) is uit28nge
schGUl'd.
Als ik op dit dilemma antwoordt~ Ta ok
cmautou, dCln b0n ik in beide groepen "out".

Hot leek, omstreoks 1963, toen de Beatles
aan hun GnOrr;h; vlueht begofl..nen, of deze
bewustwording bij onze generatie algemeen
w~rd, of het gigantische wesrorse voor
oordeel dat zelfverwerkelijking nllGGn
door capitulatie van d~ ander, het vreemde
kon plaats vinden, doorbroken was, alsof
men zijn "N''..am'' eindelijk durfde te laten
vall~n bn daarmee h8t Ik kon ontplooien,
niet ten koste, ma2.r ten gunste van de
rest. Syr.lbolisch hiervoor is de afbeelding
op de hoes van S~t Peppers Lonely Hearts
Club Band.

vlat bijvoorbeeld in "I'm n loser, and I'm
no t 1."hat I appeal' to be ( ••• ) benoe.th
this ffie..sk I am \'learing a frO\'ln." tot uit-



drukking \oIordt gt"'bracht is t0ken~nd voor de
vcrand~ring die toen plaats hnrl in de agonale
wcr~ld v~n de vijftiger jaren vol stoere,
t-lanz~nd~ persoonlijkheden en oorlogshelrlen.
Onz~ g~neratic, rli~ in de zestiger jaren
nondie \oIerd, durfde te bekennen, als in
"Help": " •.. but nO"l tht:Sé d2YS tl.Té gon,:;
l'c: net sc s\_,lf aSSl'l'i}(l, nOH I find l've
cl1i::n"~dl 8.y mind I I vc: opc'ned up the cloors.".

D~ZL ~0ntalit0itsverandGrinzenleidd~n tot
d~ hippi~b~wçcing en opbloei van het
p:::.cifis[1(; .
In tien jaar tijds is beruikt dat wc
"VTt:::_ mdé:''' dingen f.lOtS't:n doen, de ti status"
a~n wa~rde heeft ingeboet, de persoon
zLlf, ~l of niet misll~ksnd, heeft onze

Tcc~lijkcrtijd echter trad in deze ontwik
k01ing~n een tegenstroom naar voren die
d~zc DLntalc verandering tot mode maakte
en weLr ~l haar te~endelon discrinineerde
(t'_rIJ van Polak), ontoegank..;lijk \>h:rd voor
~ndLr0 opvattingen, bijna aggressief het
"'ènder,-," wv(.,rde '.Jn aldus tot de oucle fouten
( 2.1 ii}J dé..- "~lU tori te:i ten" toeg'odi eht) ver
\' i ,_I ond r-: t 1l3.:-... r i cl GO 1ogi t.: "algE;rJH:: <.:11" \.;c-rcl
cD als zo v~l~ gedacht~n in de publiciteit
b '-' 2":T 2.V e Tl •

Di t ?_spE:kt van dG "Grote Node" omsluit op
nieuw het Ik met 88n Naam: do verwondering
is s10ur g~wordcn, do ZelfobjektivatiG
mass~~l 5ubjektiof, een caricatuur van do
Onthechting kleoft aan de massa.



DL "Grote.. Op ... nin!.-_-" V;l!1 162- I 66 is tot node
vLrv~llLn, D~11 he~ft nicuw~ D~skLrs Gen3.2kt,
wi~ ni~t ~hsoluut st0llin~ ki~st in v~lse

r:.l tt:lTI:: t i ,'v,. n I VLr l,~ uBeL; pro bl-..,.:Dcooploxi.;n
~ls luchtvLrvuilin&, ~utoritGit cn tuchno
cr"..tit..cl is "out".
En lL:t is r:lC"~c 08 "in" tL zijn.

Ik \·lc..st,.rl::k w·~r,-,lrl lllJ,,,ft ~.,~n k':::.ns t:dJist I

J, Grot~ Op~ninc bleek niet vol te houden
VCGr LL11 b,-lnstc psych~ die in cODDunicn
tiLf v~r~o~~n tLkortschiet, slechts oen
kleine. ~in~krh.~id he_ft zich kunnc'n h:::md
h~vL.n, dL r~st loopt 800 in 02n streng om
lijn::L LlOcl,.: ,lic· ,-l,.1\,;;... 0r h:v1.r outCroups heeft
C'- vore,,: ·:.11 \oT'::.,.~rv~n d.:.. L~d(·n zich 1",'1'2.al;

e Hr· "·n -"n ,".-. Grot·· 'l·'J.:''''uffl'n''· c~;· hL·'t' ,,'...... .- ,.... .. t.. __ <. 4. ....... '_ _. L.. t CJ f.) , l ..... l;.

J ~'L'l" ·1'1 '.,'--r- ~''''n K...·' tl s 1) 'nl"'~n 1'7.,',," D"l"r~!t .. .;,;:).~L, · :.~'.,-,LJ ,I", -L __ \.. \..... ... l;: \~-t:) __ .. -.-

j é:' L .:-.n Ik t Kri tiL:6 Di.:nko::n en U clL·nkt
f' • t· )r.rl" leeS •

In Dijn tOL11,-DLnd pcssiDisDL k~n ik dG in
zijn d:clu.sivi t,.'i t 1Lzop,:.n tcrD "dL Kri
tischL Tlh.oric." ~~l ni", t :l.nc1<:rs mCLr inter
rret":;L'"n ,Ln :'.ls ,--,.n vé:clzLCi~·c.nd8 ironie:
V:'.!1 h,. t l!oc"llot (Lr mOt}.:; "l.'~;~I'in ~1.!1dl::rs

dd1k _ntl,;n Con2(:h~·~,1c.;lijk \'lOrden c;c;I:la'lkt zo
:,115 2~·_t ,·rlrrGchuw,..:nr.1c- i'Br'::.v,_ IL.'.... vlorIcl"
iL .2..: J:W(~~ WLr:' onsch:CC:elijk {5L1:12.,:.kt, zo
'-,-Is iI..rbc.r-: \-lLrJ b,..;,_I:3.v,-n in pulllici t .. i t.

Toch wil ik de t~lloz0 zwijgGnde filoso
fen ,:'i .... Dijn pL;ssinisElo delon, oproepen
di t é'-cn 0c<.:nblik terzijcle tG schuiven en
opnil::uw cen poging te ondernüDen hot be
wustzijn VQn de massa open tc breken met
vole, zeGr vele totaal afwijkende en nieuwe
theorieën, onbekende gedachtensystGuen
die evenzeer bestaansrecht hebben opdat de
mode, de Grote Versuffing wordt verbrijzeld.



Mijn excuses voor d0Z~ hartstocht~lijk~

wcidincTLn di" niL t tor zake zijn en h,..;t
je DiBschi~n nc~ Gind~r le2sbanr Dnk~n.

uit
stuk-

Mijn diuPL vCTontrustin~ Celdt de ze~r ongelij
k, trL,l V ell1 nll.~ onhrikkclinc:cn ,li(;; zj eh over;':.l
in enC'Tnt. sVlnninfj8v02ldl::n ?ftt:!kc..n(,:n, ... ;".i(; rot
knt~s~rofnl\ inJgnstortin~Ln zal leiden ~ls

ni~t c~n br~~0 DLntnlitaitsvaranderinc d~

krn~p~chti:L oppervlakkigheid, de Grote Vl::r
suffinr v~n zowel reactionnniren als in leuzen
verkl,~ L,f,:!.·,c "progres sieyen" éloorbre·_;kt.

NiLt mercLI (vcrCl::cf h2t hen, want zij wLt~n
. t ' .. 1) I . kot' . k .nl<.. W~~ ZlJ ~ocn., Daar wc: ln pra~ lJ· 18

het onicrwijs dL hooflschulJi[b van dG Grote
V\rsuffin~, wnnt SY8t0E2.tisch h,-eft het t,yL.C
pi jl.;:rs ,·r:: -:rop iedere .CL.. ,.nschnp b.:.: s t:J.a t ,
n;.'~s t zich n~':l. rCel-.::,s,l i n1' 1:.".8. te v:."n hil1.r lc,den
t~~:~.rv;'.n L.LWUSt en c1anrin r~c;oef,_ncl te; Daken:
het vcrnccsn tot cODDUnicGren en dL vcrant
woordclijkhcid voor and~ren. D~ daden ~n fout~n

y'~n i'~,~n lt.;t:rlinf~ hebbun nooit konsckwL.nties
voer anderen, al wat hij in het eerste kwart
vnn zijn 1~v0n d~C in daë uit leert, is, d~t

zijn d~d0n ~l~En voor heDzelf nuttiê of scha
dL:lijk zijn

E~n schitt~rcnd~ cultuur di~ zlJn l~den yijf
lont\ánti r..:" j::.;::.l' lr~ng tracht af tij l(;;;rçn hOt; r::ën
DOL t COfJlL.unicèr<.:n 0n ontmoeten, tracht bij te
Drongen dat do kons8kwEnti~s van Uw daden
allucn UZLlf g0lden.

DeZl; principiGle tekorten schijnen pas zicht
baar te worden nu het individu bij eindeloos
ve",l nH~er sferen betrokken wordt dan destijds
bn faalt al deze betrekkingen, verantwoordelijk
hGd~n, functies te onderscheiden, zich bewust
te maken. Verward door veelheden en volkomen



tckcrtschicte:nd in cownunicatief vermcbt::!n,
d~~rd0cr cnbc~repcn door anderen, echter
voortdurend beInvlG~d deor de massamedia,
dti st~ncils en dt::! uappcn 00 zijn wcreld
b~schouwin€ noc verder van h0t Zelf ver
wijd6rJ, nc~ chaotischer ~n voor de een
diDl.:nsion:~litei t van .~'"' ncclLJ ,'0schikter
tE, f.]~k_n, reace'2rt de overbelaste psyche
met dadendrang (zelfbewijs) die bijvoor
l:eeld ~~f:mc,tjveertl vlordt met een "Eh ...
Narcuse" cf berusting en geeft zich in
beide gevallen over aan de enige alge~een

g't-Iclit;heicl. de Grote Versuffing.

In zo'n maatschappij dient zich een men
taliteitsverandering te voltrekken die
veranhlOordelijkheid en communicatie be
vri j.J t van krampachtige, oppervlakkigheid,
gebrek aan betrokkenheid, de Grot\:: Ver
suffing.

Het is daarom dat ik ffilJ nog eens laat
verleiden tot een dringend verzopk aan
E:En miIH.1erheids!::,To ep onder mi jn lezers ~

de zwijzende individuele denkers.
Ik verzoek ze zich mét mij tP. wijden aan
het ontwerp van een verblindend aantal
krachtige, totaal afwijkende alterna
tieven en de verbreiding daarvan in prozCi'.,
pcgzie, muziek, experimenteel toneel en
architt:ktuur.

Ikzelf tracht de Hieuwe Opening te be
werkstelligen door mobilisatie van de
Keldermansiaanse begrippen.
Even onder de oppervlakte van alle
moderne problemen vervullen deze begrip
pen in samenspel een oplossende en ont
spannende rol, plaats gevend aan bewust
zijnsverruiming en Nieuwe Durf, zij zijn
voorwaarden voor de ontplooiing van de



menselijke Geest, van de r.
Om de Keldermansiaanse begrippen in hun to
tale jraa~vijfte te heschrijven zou ik waar
schijnlijk 25 para6Tafen ncdig hebben, maar
dit vermoeje aantal groeit met mijn vorderingen
cr dit cnontdekte cebied. Daarom geef ik niet
~an met een zekere huivering en mijn excuses
aan Kelderman ~eze ~~grippen in de naaktheid
van een en.l(el ,\'\~o:"d aan de vernielzuchtige
drukletters prijs~ Continue Verwondering,
Cnthechtiug en Zelfobjektivatie.

Ret contact met de ander en ook het andere;
moet iets fascinernds inhouden, Hant eerst
;1 an komt rle waard.e van het niet-eigene tot
zijn recht, :~dn pas kan zich een ek-stasis
en creativiteit ontwikkelen: dit is de zin
van de Clntinue Verwondering.
Men zou voortdurend een trots mcoten voelen
om~at men temidden van mensen verkeren mag,
het is helaas een schaamte.
Kon men maar iets van ueze b~wustwording

verwerven, Brahman zou Atman kunnen ont
moeten. dit fascinerende in de Continue
Ver'-londering zou een Onthechting van vorige
situaties en het vorige Zelf betekenen die
ons een blik toestaat óp onszelf, en welke
zin hebben mijn daden als ik niet eens weet
van wie ze afkomstig zijn?

Van harte hoop ik allen te hebben tevreden
gesteld die mij om uitleg vroegen hierbij:
" ••• dat deze revoluticnairen, moegestreden,
door enkele compromissen ingepalmd, de hun
toegemeten autoriteit als vaandel en als
blinddoek hebben aanvaard, doet mij, terug
kerend uit de derde wereld, huiveren.".

TA EK


