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My all-embracing theory

As a kind of introduction I begin the theory with questioning free choice. Firstly I 
think that choices are always suggested beforehand by the condition we are in at the 
moment and by the desire inherent to the moment. The thing is that the fulfillment 
of, but also the way to, what we desire always creates new conditions in our life. On 
the other hand long-term conditions have the power to change our ultimate desires. 
Conditions and desires are two sides of  the same coin. So we have to search on a 
deeper level. Desires are stimulated by the underlying motives. There are many pos-
sible motives, created in the chaos of life. We can nevertheless draw four categories 
out of it that determine the direction of all our choices by the ultimate desire. (These 
categories are extensively elaborated in the next chapter.) As we are born with 
certain conditions (I call these birth-conditions gifts), we run in an unconscious way 
into one of the main directions. The further development of conditions and desires 
let us live without free choice as everything seems to be suggested beforehand. 

The thing is that this reasoning proceeded from the starting-point that we always do 
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Mijn allesomvattend model

Als een soort van introductie heb ik ervoor gekozen om een antwoord te 
zoeken in hoeverre de vrije keuze al dan niet vrij is. Ik ga er eigenlijk van uit 
dat de keuzes die we maken gesuggereerd worden door een samenloop van 
condities en verlangens die op een bepaald moment spelen. Er is een wer-
kende kracht aan de gang tussen die twee velden: de vervolmaking van het 
verlangen creëert nieuwe condities, die dan weer nieuwe verlangens creëert; 
condities die we langer met ons meedragen kunnen ons verlangen fundamen-
teler hervormen. Om te kunnen zien wat aan de basis ligt van de keuzes die 
we maken moeten we dus kijken naar een dieper niveau. De verlangens van de 
dag worden volgens mij gestuurd door onderliggende motieven. En hoewel er 
zich vele motieven roeren in ons onderbewustzijn, zijn ze volgens mij onder 
te verdelen in vier categorieën, gestuurd door één van de vier ultieme verlan-
gens. Deze vier categorieën (die uitvoerig worden behandeld in het volgende 
hoofdstuk) vormen de bodem waarop onze verlangens gedijen en geven de 
richting aan waarin de keuzes gemaakt worden. Daar we geboren zijn met of 
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what is desired. It is my theory that we indeed always do what we desire in normal 
conditions, but that doesn’t mean that it is impossible to act against our desires. 
People who have insight in the cycle of intertwining motives, desires and conditions 
can handle in a conscious way against their desires. This seems absurd because 
there is no good in acting against your self. But here lies the answer we search: 
there is free choice; it’s called the absurd. 

In the beginning we probably make in an unconscious way absurd choices out of a 
conflicting situation. In this way some probably choose for other directions in life. 
(As two of the four directions are not the easiest way to fulfillment. The insightful 
that walk those absurd paths make that absurd choice every day to maintain their 
direction. Why do they do that? Because it is what they know, or they learned to love 
it.) Later on we learn that absurd choices can lead us to new possibilities or expe-
riences in life which we never had expected.

To get insightful we have to get insight in all our motives. We can learn to see the 
leading thread that runs through the cycle of intertwining motives, desires and 
conditions to get to know the most inner desires. In that way we can anticipate and 
lead ourselves faster to the desired subject then the game of conditions (the cycle of 
intertwining motives, desires and conditions as a kind of automatically functioning 
organ) would do. If we pull this leading thread together to one essence we could 
see our soul, that one unique concept of our self ever changed by our alternating 
conditions and desires. Many people lead their life however with small portions of 
insight, while the greater portion is gifted to the game of conditions within the 
autonomic interacting subconscious. As such they are closer to animals, which are 
totally controlled by the subconscious game of gifts. (Insight to faster or better ways 
to fulfillment leads the game of gifts to a game of conditions; beings without insight 
are forever imprisoned in the game of gifts.)

II

I began with the human condition because it says so much about the world in my 
all-embracing theory. All-embracing is somehow literal. In my theory the individual, 
the world, the universe and all within and without is one whole. There are however 
multiple wholes, as each individual is a separate whole. We can however commu-
nicate with each other because we live with the same conventions and content as 
other individuals in our world. This is possible because we are born in a world that 
is supported by people who live with the same conventions and content all together, 
conventions we are not able to break. Every change in the whole made by other indi-
viduals within the conventions affects our whole, because the interwoven characte

in bepaalde condities (ik noem deze geboortecondities de geschenken), wor-
den we onbewust in één van deze categorieën geleid. Door het daaropvolgende 
spel tussen de condities en de verlangens zou men kunnen besluiten dat de 
vrije keuze niet bestaat, aangezien ze al vanaf de geboorte wordt geleid door 
wat op voorhand is gesuggereerd. 

Dit besluit hangt natuurlijk samen met de gedachte dat we altijd doen wat ons 
positief lijkt uit te komen in overeenstemming met datgene wat we verlangen. 
Maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is om tegen ons verlangen in te 
gaan. De wijze man die inzicht heeft in het spel dat de motieven, verlangens 
en condities met hem spelen zou theoretisch gezien een andere weg kunnen 
kiezen dan hetgeen zijn verlangen en positieve verwachting heeft uitgestip-
peld. Dit ook effectief doen lijkt absurd, daar deze keuze handelt tegen wat 
goed is voor het zelf. (Goed is in dit verhaal het streven naar voldoening be-
haald uit de invulling van het verlangen, met of zonder  compromissen.) Hier 
ligt dan ook het antwoord dat ik zoek: er is een vrije keuze die zichzelf het 
absurde noemt. Wie regelmatig absurde keuzes maakt leert dat dit kan leiden 
tot nieuwe mogelijkheden en ervaringen, die we anders nooit zouden hebben 
verwacht. 

Hoewel de meeste keuzes van de dag, klein of groot (meestal met veel com-
promissen), worden gemaakt ten voordele van het zelf, lijkt het mij normaal 
dat we allen in conflictueuze situaties op een onbewuste manier absurde 
keuzes maken. Het is op deze manier dat bij sommigen het ultieme verlangen 
uiteindelijk transformeert tot dat van een andere categorie. Twee van de vier 
categorieën zijn immers niet de gemakkelijkste manier naar voldoening en 
zijn dus in zekere mate absurde levenskeuzes. Eigenlijk houden zij die dit pad 
volgen zich elke dag aan deze absurde keuze om hun richting in het leven te 
behouden. Je zou je afvragen waarom ze dat doen? Wel, het is dat wat ze ver-
trouwen, of ze hebben er simpelweg van leren houden.

Ken u zelve. Om een wijs man te worden moeten we inzicht verwerven in al 
onze motieven. We kunnen de rode draad ontdekken die loopt tussen het spel 
der motieven, verlangens en condities (als een soort van automatisch functio-
nerend orgaan), daar bewust op vooruitlopen en kennis nemen van de meest 
innerlijke verlangens. Als we deze rode draad samenpersen tot één essentie 
kunnen we onze ziel ontwaren, dat ene unieke concept van onszelf, steeds 
in beweging door de constante opvolging van condities en verlangens. Vele 
mensen leiden hun leven met kleinere proporties inzicht, terwijl ze dat leven 
grotendeels laten leiden door het spel der condities, onder leiding van het 
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ristic of multiple spaces. I call this theory multi-solipsism. 

To imagine this idea one has to imagine a triangle with one angle up. This triangle 
consists of multiple triangles stacked on one another. In one small triangle two 
points form together one point. As such on the bottom, there are many points that 
are melting together until they form one single point all on the top of the large 
triangle. The large triangle is divided in different zones; on the very bottom are the 
many points that are not melted together, I call these points the essentials, which 
form the zone of the pure subconscious. Everything is built with them. The zone 
above is the zone of meanings that only can be felt; it is thus the zone of feelings. 
The following three zones are the zones of language. The first zone contains words 
with only one meaning, the second zone contains words with more meanings and the 
last zone contains words with all-embracing meanings. To give an example: 1) loss, 
2) sadness, 3) emotion. Above the zone of language lies the zone of abstraction, this 
zone can only be grasped by vague ideas and metaphors. Above that zone lies that 
one point in the triangle that’s on top; it’s the zone of the pure conscious. It’s that 
power that melts all the points in the triangle together; in this way we can find the 
conscious all the way down until the zone of feelings. On the other hand we can find 
the subconscious all the way up to the zone of abstraction, as every melted essential 
creates new essentials until the triangle is filled with essentials. 

This triangle gives an idea of the whole and gives a position to the individual where 
his life takes place in that whole: between the zone of feelings and the zone of 
abstraction. Now we get deeper to that what makes individuals different from each 
other. There are two dynamics in the triangle. The first is the dynamic that occurs 
between the powers: chaos and order. The second is the dynamic that exists between 
the powers: balance and unbalance. When the individual evolves (within the game 
of conditions and with the help of his insight) he makes a set of connections in the 
triangle between the pure subconscious and the pure conscious. There are as many 
sets possible as there are connections possible in the triangle; the possibilities are 
endless. In here we see the first dynamic at work. The endless possibilities introduce 
chaos, but the sets are a power of order. These sets create certain conditions, the 
desires lead to new sets in the triangle. It’s a process that makes every individual a 
unique being. Then there is the second dynamic: the first dynamic can be in balance 
or unbalance: too much chaos leads the individual to the bottom of the triangle, 
too much order to the top zones. Only a balance between order and chaos keeps the 
individual in equilibrium with the triangle. 

automatisch functionerend onderbewuste. Zulke mensen staan dichter bij de 
dieren, die volledig geleid worden door het spel der geschenken. Het natuurli-
jke inzicht waarmee wij mensen zijn begiftigd, om snellere of betere manieren 
uit te denken om tot voldoening te komen, leidt ons van het spel der geschen-
ken naar een spel der condities. Wezens zonder dat inzicht zijn voor altijd 
gevangen in het spel der geschenken. 

Een mooie theorie die bij mijn denken over de vrije keuze aansluit is deze die 
ik gevonden heb in een boek van Terry Pratchett: “Heksen in de Lucht”. (Uit 
het Engels vertaald door Venugopalan Ittekot. Oorspronkelijke titel: Witches 
Abroad, 1991, Terry and Lyn Pratchett.) Deze gaat als volgt (ergens op bladzi-
jde acht):

“Mensen denken wel dat verhalen gevormd worden door mensen. Maar het 
is net andersom. Verhalen bestaan onafhankelijk van wie erin meespelen. En 
als je dat weet, levert die kennis macht op. Al sinds de dageraad der tijden 
hebben verhalen, enorme wapperlinten van tijd en ruimte, zich uitgewaaierd 
en afgewikkeld door het heelal. En ze evolueerden. De zwakste stierven uit en 
de sterkste overleefden, en die zijn onder al het doorvertellen flink gegroeid… 
verhalen, sprookjes, waaiend en wenkend in het duister. Louter hun bestaan 
legt al een vaag maar onuitwisbaar patroon over de chaos van de geschiedenis. 
Verhalen slijten groeven van genoeg diepgang dat mensen ze kunnen volgen, 
net water langs bepaalde routes bergafwaarts gaat. En telkens als nieuwe per-
sonages het pad van het verhaal betreden, wordt de groef dieper. Dit heet wel 
de theorie van de verhalende oorzakelijkheid en het betekend dat een eenmaal 
op gang gekomen verhaal vaste vorm aanneemt. Het vangt alle trillingen op 
van alle eerdere uitvoeringen van dat verhaal. Dat is waarom de geschiedenis 
zich aldoor blijft herhalen. Dus hebben zo’n duizend helden het vuur ontstolen 
aan de goden. Duizend wolven aten al eens grootmoeder, duizend prinses-
sen werden gekust. Een miljoen argeloze personages bewoog zich argeloos 
langs de verhaaltrajecten. Inmiddels is het onmogelijk dat de derde en jongste 
zoon van welke koning ook, mocht hij de tocht aanvaarden die tot dusver zijn 
oudere broers al heeft opgeëist, dan geen geluk heeft. Het maakt zo’n verhaal 
niks uit wie erin meedoet. Als het verhaal maar wordt verteld, als het maar 
wordt herhaald. Of als je dat liever hebt: die verhalen zijn een parasiterende 
vorm van leven, ze vervormen levens om louter nog het verhaal te dienen. 
Je moet van goeden huize komen wil je je ertegen verzetten, om daarmee het 
bakpoeder van de geschiedenis te worden. Er was eens…”
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III

In this subchapter I try to explain what happens with the individual when the second 
dynamic goes wrong. If the balance is too much broken, and the individual gets into 
the zone of pure subconscious or pure conscious, the zones that support life in the 
triangle are left behind; as death occurs when the subconscious and the conscious 
are separated from each other. In the process of death all conventions and content 
fall away, as such their solipsistic space is no longer in connection with that of other 
individuals. The dead behind the pure subconscious is however different from that 
behind the pure conscious.

When the individual reaches the zone of pure conscious he is no longer able to live, 
because life can only exist in a multiple whole. When in the top zone, all connections 
fall away and the individual can only see the nothing. At that point his solipsistic 
space can only be filled by nothing and so he becomes a dead being. But, and there 
is the difference with the subconscious dead, he stays a being. - To become dead in 
the conscious, one has to focus on one essence. When he can exclude everything 
else he can become one with that essence. At that point he is able to reach the 
pure conscious because at that point the connection with the subconscious is gone. 
This state can only be reached by extraordinary meditation. - The dead in the pure 
conscious is eternal, but it is an eternal ecstasy. (Ecstasy or fulfillment occurs when 
the observer is temporally closed down; it’s the moment when feelings are taking 
over the mind. And it’s a situation where one comes very close to one essence, but 
not so close as to fall in the pure conscious. In that way of ecstasy/fulfillment we 
find the notion of quality in life.)

Closer to quantity comes the dead in the subconscious. When too much chaos is fil-
ling the space of existence, the individual looses his sets of connecting points within 
the triangle and so he is falling down and becomes literal unconnected. On a certain 
point this motion will get to a level of no return, then the individual will begin to 
fall apart until his solipsistic space is filled with only unconnected essences. This is 
the state of pure subconscious, but the pure subconscious can’t exist without the 
conscious. So, the points become nothing and the solipsistic space vanishes. This is 
where the dead in the subconscious differs: there is no being anymore, no solipsistic 
space and certainly no ecstasy. There is however one light in this kind of dead, but 
that is only available to the strongest: in between the moment of no return and dead, 
the strongest being can fall apart in greater blocks that stays together. In this situa-
tion the individual is dead, but his solipsistic space still exists because of the floating 
blocks. In the beginning they will float away from each other, but at a certain point 
they will float back and ultimately form one block together, at which point the dead 

II

Om mijn allesomvattend model uit te leggen zal ik beginnen met de menseli-
jke conditie. Alles omvattend is hier letterlijk op te vatten: in mijn model  is 
het individu, de wereld, het universum en alles daarbinnen en daarbuiten één 
geheel. Maar er zijn wel vele gehelen: ieder individu is een apart geheel. We 
zijn in staat te communiceren met andere individuen omdat (en indien) we 
dezelfde conventies en inhoud delen. Dit is mogelijk gemaakt omdat we in 
een wereld zijn geboren die is ondersteund door mensen die allen met dezel-
fde conventies en inhoud leven, conventies die we niet kunnen breken of naar 
onze hand kunnen zetten. Elke verandering in het geheel, gemaakt door andere 
individuen binnen de conventies, beïnvloedt ons geheel door de verweven 
karakteristieken van de veelvoudige ruimtes. Ik noem dit model het multiso-
lipsisme. 

Om dit idee te helpen verbeelden kan men zich een rechtopstaande driehoek 
voorstellen. Deze driehoek is opgebouwd uit een veelvoud aan driehoeken. In 
één driehoekje vormen twee punten tezamen één punt. Op die manier zijn op 
de bodem van de grote driehoek vele punten die naar bovengaan om uiteinde-
lijk in één punt op te gaan. In de onderste zone bevinden zich de vele punten 
die de bodem van de driehoek vormen, deze punten noem ik de essenties, die 
de zone van het pure onderbewuste vormen. Alles is met hen opgebouwd. De 
zone daarboven is die van de betekenissen die alleen gevoeld kunnen worden; 
dus de zone van de gevoelens. De volgende drie zones zijn de zones van de 
taal: of de zones van de betekenissen werkbaar voor de rede. De eerste zone 
bevat woorden met een enkele betekenis, de tweede zone woorden die meer 
omvatten en de derde zone met een allesomvattende betekenis. (Voorbeeld: 
gevoel van verlies – verdrietig zijn – een emotie hebben.) Boven de zones der 
taal ligt de zone der abstractie, een zone die alleen kan begrepen worden met 
vage ideeën en door het gebruik van metaforen. Boven deze zone ligt dat ene 
punt die de top vormt van de driehoek, dit is de zone van het pure bewust-
zijn. Dit is het punt dat alle punten in de driehoek omvat en de kracht dat alle 
punten met elkaar verbindt, waardoor het bewuste doordringt tot aan de zone 
der gevoelens. Langs de andere kant doordringt het onderbewuste de gehele 
driehoek tot aan de zone van het abstracte, daar alle essenties nieuwe essenties 
creëren zodat de driehoek gevuld is met veel meer essenties dan haar basis 
bouwpakket.

Deze driehoek geeft een beeld van het geheel en werpt een licht op de positie 
van het individu en zijn leven in dat geheel: tussenin de zone der gevoelens 
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individual will be reborn, but in some kind of clone version of his old self. 

IV

In a vision where everything is convention and condition, where only individuals 
exist and the entire universe is within that individual, life cannot have a beginning, 
it has to be eternal. And the only container of life is an individual, so there should 
be eternal living individuals. But in our conventions life expends life and finally all 
the content we know will have an end. (As all contents will do at some point.) What 
then with the death of oldness, when death can only occur by extraordinary medita-
tion or extraordinary chaotic behavior? Well, that kind of death does not exist. When 
someone dies he is in our conventions no longer alive, this means that all commu-
nication stops and he becomes excluded from our world. This could be sad, but it is 
also the only way to escape from the content that our conventions have shaped.

Well, lets call this normal kind of death the ‘crossing’. We are living in two worlds: 
there is the world of conventions where we can communicate with each other and 
there is the world within our remembrance (which is a mixture of remembrance and 
imagination). When we cross, something very similar to death by chaos occurs: the 
world fragments in all little pieces of remembrance. Fragmentation is the only way 
we can break the iron law of conventions. It is during this process of fragmentation 
that the individual has to break open. During this process the individual has two pos-
sible outcomes. He can drown in the many fragments or he can recognize and hold 
on a fragment: at that point an automatic process begins where the subconscious 
takes over to make connections so that a new content is created: as such a new 
world is created to live in. When he is also able to activate the conscious he can start 
to live in that world. The second possible outcome is that he can’t reach the world of 
remembrance or the consciousness. When this happens the fragmentation process 
goes deeper and deeper until death by chaos happens. Only individuals with enough 
willpower or love for themselves will reach the other side. 

There are two possibilities about the other side (my all-embracing theory can’t give 
an answer to that question). One: the automatic subconscious process leads the 
individual to a world very similar to the world he knows best, the world of his birth. 
Two: that process will lead the individual into one fragment and creates from there 
a world very similar to the world we know from our dreams. This dream world will 
however become firm at a certain point and will become the world of our second life. 
In the first case the similar world will probably have similar conventions as the old 
world, which means that there is an excluded ghost world surrounding our world. In 
the second case it is not sure that these conventions will be the same, they will of 

en der abstracties. Nu kunnen we dieper inspelen op de verscheidenheid der 
individuen. Er zijn twee dynamieken in de driehoek. De eerste dynamiek vindt 
plaats tussen de krachten chaos en orde, de tweede dynamiek tussen balans 
en onbalans. Terwijl het individu evolueert (in het spel der condities en met 
het nodige inzicht dat hij verwerft) maakt hij een set van verbindingen in de 
driehoek tussen het puur onderbewuste en het puur bewuste. Er zijn zoveel 
sets mogelijk als er verbindingen mogelijk zijn binnen de driehoek, de moge-
lijkheden zijn dus eindeloos. In deze eindeloosheid ziet men de eerste dyna-
miek aan het werk: de eindeloosheid aan mogelijkheden introduceert chaos, 
maar de sets zelf introduceren orde. De sets creëren bepaalde condities, die tot 
vernieuwde sets uitgroeien onder invloed van de verlangens en het inzicht. Dit 
leidt tot een proces dat ieder individu uniek maakt. En de tweede dynamiek? 
Te veel chaos leidt het individu naar de bodem van driehoek, te veel orde naar 
haar topzones. Alleen een balans tussen orde en chaos houdt het individu in 
evenwicht. 

III

Deelstuk drie gaat over hetgeen gebeurt als het met de tweede dynamiek 
verkeerd gaat. Wanneer de balans te veel is overgeslagen naar de een of 
andere kant vergaat het individu in de zone van het puur onderbewuste of het 
puur bewuste. Op die manier worden de zones die het leven mogelijk maken 
verlaten, daar het einde van het individu plaatsvindt als het onderbewuste en 
het bewuste van elkaar worden gescheiden. In dat stervensproces vallen alle 
conventies en inhoud weg, daardoor is de solipsistische ruimte niet meer ver-
bonden met dat van andere individuen. De dood achter het pure bewustzijn is 
echter anders dan de dood achter het pure onderbewustzijn. 

Wanneer het individu de zone van het pure bewustzijn bereikt is hij niet meer 
in staat te leven, daar het leven alleen kan bestaan in een veelvoudig geheel. 
Wanneer men in de topzone verblijft vallen alle verbindingen weg waardoor 
het individu alleen het niets kan zien. Op dat punt aangekomen kan zijn solip-
sistische ruimte alleen gevuld worden met dat niets en op die manier wordt hij 
een dood wezen. Maar, en hier is het verschil met de onderbewuste dood, hij 
blijft een wezen. (Om te sterven in het bewuste moet men zijn focus verleggen 
naar één essentie. Wanneer hij al het andere kan uitsluiten kan hij één worden 
met die essentie. Op dat punt is hij in staat om het pure bewustzijn te bereiken 
daar op dat punt de verbinding met het onderbewuste wordt teniet gedaan. 
Deze staat kan alleen bereikt worden bij uitzonderlijke en buitengewone medi-
tatie.) De dood in het puur bewuste is voor eeuwig, maar het is wel in 
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course be close as the conventions are unlike the content very deeply rooted in the 
subconscious. 

It’s in that process of crossing that one can learn to turn the automatic subcons-
cious process to awareness in order to control the crossing. In that way the very 
skilled can make a world of their choice to live in. It is however not possible to 
change a world from within. To change the world from within should mean that you 
change the conventions. The very skilled can probably change that too, but no one 
else will see it, because it’s not in their conventions. It would be like smashing a fist 
in the air. 

Then there are some small issues, like birth and science. Birth is part of the life 
process. To be in the triangle is one condition to live, another condition is motion: 
constant motion. In contrast to motion there is stagnation, which could be seen as 
being dead, or that what is outside the triangle. There are three ways of motion: 
literal movement (where awareness goes from one point in the triangle to another), 
growing (literal or figural), and splitting (which is to give birth). Birth is just a part 
of the motion process.
Then there is the issue about science. Science studies the relations between content 
and convention. A society of science is more bound by the conventions of its world, 
certainly if the world as a fixed matter becomes a belief. As we idealists know, 
the world is of course optional, and science plays only a minor roll in the endless 
spectrum of possibilities. Science is of course important for us, as it portrays (and 
develops) the only possibility we know. 

My all-embracing vision

As mentioned in the first subchapter there are four paths in life, wanting it or not, 
the game of gifts and conditions leads one unaware into one of these paths. The four 
paths are simply derived from the mixture of the two dynamics in the triangle: and 
so order + unbalance makes the White Path which fits in the direction towards the 
ideals of society, chaos + unbalance makes the Black Path which fits in the direction 
against ideals, order + balance makes the Grey Path with a focus on individuality, 
chaos + balance makes the Wild Path that fits the animal way of life. 

II

I begin with the White Path because every child begins its life in that path as it is a 
matter of survival to follow what mammy and daddy say. It is probably the reason 

een eeuwige gelukzalige extase. (Extase of voldoening komt in het leven voor 
wanneer de waarnemer tijdelijk is opgeheven, het is het moment dat de gevoe-
lens het denken volledig overneemt. Het is een situatie dat iemand heel dicht 
bij een essentie komt, maar net niet dicht genoeg om in het pure bewustzijn te 
vallen. Wanneer extase of voldoening op die manier beleefd worden kunnen 
we spreken van een kwalitatieve ervaring in het leven.)

Dichter bij kwantiteit komt de dood in het onderbewuste. Wanneer onze 
bestaansruimte wordt gevuld met te veel chaos, verliest het individu zijn sets 
aan verbindingen binnen de driehoek, op die manier valt hij naar beneden en 
wordt letterlijk onverbonden. Op een zeker punt is er geen terugkeren meer 
mogelijk, dan zal het individu uiteen beginnen vallen tot het moment dat zijn 
solipsistische ruimte is gevuld met onverbonden essenties. Dit is de pure staat 
van het onderbewustzijn, maar het onderbewustzijn kan niet bestaan zonder 
het bewuste. Op die manier worden de punten betekenisloos en dus niets en 
verdwijnt de solipsistische ruimte. Dit is waar de dood in het onderbewuste 
verschilt: er is geen sprake meer van een wezen, geen solipsistische ruimte en 
dus zeker geen extase. Er is echter één lichtpuntje in deze soort dood, maar dat 
is enkel beschikbaar voor de sterkste: tussenin het moment van geen terugkeer 
en de dood kunnen de sterkste uiteenvallen in grote brokken die aan elkaar 
blijven geklit. Op die manier is het individu dood, maar blijft de solipsistische 
ruimte bewaard. In het begin zullen deze blokken van elkaar wegdrijven, maar 
op een zeker moment zullen ze terug naar elkaar drijven en zullen zij uiteinde-
lijk terug één blok vormen. Zo kan het dode individu na een eeuwigheid terug 
herboren worden, maar dan wel in een soort van kloonversie van zijn oude 
zelf. 

IV

In een visie waar alles conventie en conditie is, waar alleen individuen bes-
taan en waar het ganse universum in dat individu is, kan het leven geen begin 
kennen, het moet altijd hebben bestaan. Daar de enige levensvorm het individu 
is, moet de mogelijkheid bestaan dat er eeuwig levende individuen zijn. Maar 
in onze conventie verbruikt het leven het leven om te kunnen leven, zo zal alle 
leven en energie op een dag opgebruikt zijn. (Zoals alle inhoud op een dag 
weg zal zijn.) Wat is dan het sterven dat wij kennen door ouderdom of onge-
luk, tegen het licht dat men alleen dood kan gaan door uitmuntende meditatie 
of door extravagant chaotisch gedrag? Wel, het sterven dat wij kennen bes-
taat eigenlijk niet. Wanneer iemand sterft is hij in onze conventies niet meer 
levend. Dit betekend dat alle communicatie stopt (geëxcommuniceerd) en hij 
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why most people follow this path during their entire lifetime. One only follows 
another path when one is pushed towards it by conflict. In puberty they take some 
distance from their parents, but this leads them only to other parents: to society’s 
ideals. A more devoted way to the same process is religion, which has not only stron-
ger chains to bind the individual, it has also a clearer goal, which is often translated 
in some kind of God to follow. It also has a spiritual pathway that leads the individual 
to the realm of that God. In fact God is nothing more than a representation of the 
upper point in the triangle: the pure conscious. And the realm of God is of course 
the realm of dead by order. As such the White Path leads always to a final desti-
nation. The many religions are the many ways one can make combinations in the 
triangle to make order. There are as many religions and ideals possible as there are 
possible combinations. 

III

The first thing one will do to free oneself from the chains of the White Path is the pu-
berty thing: to follow another ideology against the main ideals that leads the indivi-
dual of course to other White chains. The un-insightful with willpower will keep doing 
this all their lives, thinking that they act against society, but actually supporting the 
main idea: to follow. The insightful on the other hand will destroy all the chains that 
bind them to society, while they can keep acting on the surface of society as normal 
people. The destruction of ideals within is the Black Path; it can be translated as to 
destroy societies combinations within the triangle that influences our desires. These 
combinations of course also hold the individual alive. When the Black Path would be 
followed to the end it would also destroy the individual, which would then be followed 
by the death by chaos. 

IV

The cleansing of parent’s empowerment over you (people, society, religion) is a 
necessity to speak of individuality; it’s from a clean individual that an authentic 
and refined person can stand up. That’s why the Black Path has to be followed to a 
certain level when one walks the Grey Path, a path that embraces it’s own individua-
lity above that of the group. It’s a path that chooses for life by awareness, a path that 
leads one into the middle of the triangle, where order has a greater influence on 
the individual than chaos. It’s a path that brings the individual to potential eternity, 
which makes it the most important concern for one who walks the Grey Path: while 
he is roving eternally through life he has to find a way to enjoy it, eternally. This is 
however not possible in a constant way, but every cloud has a silver lining. 

geen deel meer uitmaakt van onze wereld. Dit kan men als een trieste gebeur-
tenis ervaren, maar het is de enige manier om te ontsnappen aan de inhoud die 
onze conventies hebben geschapen. 

Laat men het ontsnappen uit de wereld het ‘oversteken’ noemen. Men leeft in 
twee werelden. Er is de wereld van conventies waar men met elkander com-
municeert en daar is de wereld die bestaat binnen de herinneringen (dat een 
soep is van herinneringen en fantasie). Wanneer men oversteekt gebeurt iets 
gelijkaardigs als het sterven door chaos: de wereld fragmenteert in vele kleine 
stukjes herinneringen. Fragmentatie is de enige manier opdat men kan breken 
met de ijzeren wil der conventies. Het is gedurende dit proces van fragmen-
tatie dat het individu moet uitbreken. Er zijn dan twee mogelijke uitkomsten. 
Hij kan verdrinken in de vele fragmenten of hij kan een fragment herkennen 
en eraan vasthouden: op dat punt waarin het bewustzijn even oplicht begint 
een automatisch proces waarbij het onderbewustzijn het overneemt en verbin-
dingen maakt zodat een nieuwe inhoud gecreëerd wordt: op die manier wordt 
een nieuwe wereld gecreëerd om in te kunnen leven. Op het moment dat het 
bewustzijn weer helemaal geactiveerd wordt is het individu in staat op deze 
nieuwe wereld te leven. Wanneer hij echter verdrinkt in de fragmenten kan 
hij de wereld van herinnering en bewustzijn niet meer bereiken. Wanneer dit 
gebeurt zal hij steeds dieper en dieper wegzinken tot hij de dood van de chaos 
ingaat. Alleen individuen met genoeg wilskracht of liefde voor zichzelf zullen 
de andere kant bereiken. 

Ik zie twee mogelijkheden over de andere kant (mijn allesomvattend model 
geeft geen uitsluitsel welk van de twee waarachtig zou kunnen zijn, maar wel-
licht zijn ze dat alletwee). Eén: het automatisch onderbewustzijnsproces leidt 
het individu naar de wereld die hij het best kent, naar zijn geboortewereld. 
Twee: het proces zal het individu door één fragment leiden om vandaar een 
wereld te creëren dat meer doet denken aan een droomwereld. Op een gegeven 
punt zal deze droomwereld weliswaar een meer vaste vorm aannemen dan in 
de dromen. In de eerste optie zal de gelijkaardige wereld wellicht gelijkaardige 
conventies hebben als de oude wereld, wat zou willen zeggen dat er een soort 
van afgescheiden geestenwereld rond de wereld hangt. In de tweede optie is 
het niet zeker dat de conventies dezelfde zullen zijn, ze zullen natuurlijk erg 
dichtbij liggen daar de conventies in tegenstelling tot de inhoud erg diep in het 
onderbewustzijn zijn geworteld. 

Het is in dat oversteekproces dat iemand kan leren om het automatisch onder-
bewustzijnsproces naar het bewustzijn te trekken om de oversteek te leren 
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Thus one who walks the Grey Path has to search ways to reach joy and fulfillment. 
There are two ways in finding fulfillment: quality and quantity, but without a little bit 
of quality there is no joy in quantity and furthermore quality is an inner process and 
quantity an outer one. The way to reach quality lies in refinement. With refinement 
one can feel a much deeper relation to the subject, than someone without it who has 
the same experience. It is like seeing the beauty of a landscape while your barbarian 
mate who walks next to you can only enjoy the exercise. As quality does not exclude 
quantity, refinement is the way for one who walks the Grey Path. There are however 
many interesting subjects that can be refined. I grouped these subjects in six groups 
and added to each group a color; as such we could say that there are six major clans 
on the Grey Path. Blue is the color for formalistic lust: the lust for refined rules in 
manner, etiquette and décor. Purple is the color for lust in romantic entanglement, 
lust in relations with deep and complex feelings. Red is the color for erotic lust, lust 
for sensuality. Orange is the color for Burgundian lust, or refinement for al kinds 
of special tastes: like drinking exclusive wine with a nice smoke while listening to 
a pretty singer. Yellow is the color for lust in human environments. Green is the 
color for lust in primal landscapes. The colors we choose and the way of refinement 
defines our authenticity and plays a great roll in our uniqueness.  

It is of course not enough to be refined; one also needs a world or a décor for its 
lusts, an environment that supports deeper feelings for lust’s subjects. There are 
however different ways to feel supported by an environment. One can build some 
kind of shell around oneself; in that way he can create or manipulate the environ-
ment, and the objects within it directly according to his refinement. One can also 
wander around in the world and experience manmade and natural environments. Or 
he can do both and create or manipulate environments and wander around. In both 
ways, as life can only exist in a moving way by roving, expanding or dividing, there 
is no perfect condition; utopia exists only momentarily during the short experience 
of fulfillment. When all experience is over, one has to wander to other environments, 
add something more to one’s self-made environment, move one’s environment to 
another place if possible or create a new environment. 

In that sense, it is very likely that both the creator and the wanderer are interes-
ted to become very skilled in my all-embracing theory, in order to create their own 
worlds or to wander into other worlds. To become very skilled is however not the 
goal; it’s just the ultimate artistic tool. They who can do that are more than superhu-
man or illuminated to me; they are as gods (with small g). In this regard we could 
ask the question about the origin of our world. But remember, once created, the 
conventions can’t be broken anymore; the people who live in the world lead it to its 

beheersen. Op die manier kunnen de kundig gewordenen een wereld ma-
ken die beantwoordt aan hun verlangens. Het is echter niet mogelijk om een 
wereld te veranderen in de wereld. Om op die manier de wereld te veranderen 
zou willen zeggen dat men de conventies zou kunnen veranderen, deze worden 
echter gedragen door alle wezens die in de wereld leven. De kundige zal even-
tueel de wereld kunnen veranderen in zijn eigen perceptie, maar het zal bij het 
waarnemen blijven. 

Dan zijn er twee kleine zaken die besproken dienen te worden, namelijk 
geboorte en wetenschap. Geboorte is een deel van het levensproces: In de 
driehoek zijn is één voorwaarde om te kunnen leven, een andere is constante 
beweging. In contrast tot bewegen staat stagnatie, wat kan gezien worden als 
dood zijn of als datgene wat zich buiten de driehoek bevindt. Ik zie drie ma-
nier van beweging: het zich letterlijk bewegen door het bewustzijn te verplaat-
sen van een punt in de driehoek naar een ander, het groeien op een figuurlijke 
of letterlijke manier, en het zichzelf splitsen: figuurlijk door te communiceren, 
letterlijk door een kind te verwekken. Geboorte is dus gewoon een deel van 
het bewegingsproces dat het leven verder doet uitdijen. 

Dan is daar de wetenschap. Wetenschap bestudeert de relatie tussen inhoud 
en conventie. Een samenleving van de wetenschap is meer gebonden aan de 
conventies die hen aan de wereld bindt, zeker als de wereld als zijnde materie 
een geloof wordt. Wij idealisten weten natuurlijk beter, de wereld is optioneel 
en de wetenschap speelt enkel een kleine rol in het eindeloze spectrum van 
mogelijkheden. De wetenschap is natuurlijk belangrijk voor ons, daar het de 
enige mogelijkheid die wij kennen portretteert, verder detailleert en mogelijk 
zelfs verder ontwikkeld. 

Mijn allesomvattende visie

Zoals vermeld in het eerste deel zijn er vier hoofdcategorieën in het leven, 
waarin ieder tegen wil en dank wordt geworpen in zijn wordingsproces naar 
de volwassenheid en verder. Deze vier categorieën kunnen simpelweg herleid 
worden tot de combinaties die we kunnen maken tussen de twee dynamie-
ken in de driehoek. Op die manier maakt orde + onbalans het Witte Pad wat 
overeenkomt met het individu die zijn leven leidt naar de doelen en idealen 
opgelegd door de samenleving. Chaos + onbalans maakt het Zwarte Pad wat 
overeenkomt met de stroming die ageert tegen de idealen en de samenleving. 
Orde + balans maakt het Grijze Pad dat de focus legt op individualiteit. Tens
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own future. 

Insight, love and refinement are the three cornerstones of he who walks the Grey 
Path. Insight makes him able to walk it, in love he finds a way to like it and with refi-
nement he reaches more quality in the subjects of his love. He has one greater goal 
and that is to live in an enchanted world. Only an enchanted world can support deep 
refinement. That’s why he has to rove figural or literal, to keep the magic alive. 

V

Three paths described leave us the Wild Path. While the Grey Path leads its life in 
eternal awareness, the Wild Path leads it in unawareness: in chaos and balance 
individuality is replaced by nature. It is in that way that he who walks the Wild Path 
stays also alive through eternity, because it is the nature of nature to survive. A 
follower of the Wild Path gives all his powers away to the natural game of conditions 
and therefore doesn’t waste any time on insight. Desires are created, but in the 
lack of refinement they become very fundamental: foot, emotions, sleep, sex, etc. 
The only thing they keep are their humanlike bodies, but inside they have become 
animals. A well-known way to walk the Wild Path is the path of addiction. This path is 
chosen at a certain time when all seems too much and men are eager to forget their 
misery, there is however no return without help of other people when addiction takes 
over, it is then that the natural process begins. 

The Magician, a guidebook

In the common belief it is accepted that magic is a tool for manipulation. That it is 
a power one can use by certain formulas and ceremonials to achieve results in real 
life. There is of course no such power; that’s just a matter of focus and belief. This 
concept of magic is maybe influenced by modernism in which everything has to be 
useful. It can’t be farther from what magic really is. Magic is contrary to being a 
tool, a thing that has to be achieved. And real life is the tool to create magic. The 
magician is not the user of magic powers; the magician is the creator of magic!

But what then is magic? Well it is the atmosphere of objects and sights we receive 
when we feel. All objects and all sights have their own atmosphere. But if all things 
radiate magic, what is the difference between the magician and every other creator 
of things? There is a certain kind of quality in atmosphere. The magician distin-
guishes himself from the other creators by striving for the highest kind of atmosphe-
rical quality in the process of creating. Everyone knows the difference between low 

lotte maakt Chaos + balans het Wilde Pad wat overeenkomt met het geschen-
kenleven. 

II

Ik begin met het Witte Pad daar elk kind zijn leven aanvat met dit pad omdat 
overleven voor het kind gelijk staat aan het luisteren naar wat pappa en mam-
ma te vertellen hebben. Dit is wellicht de reden waarom de meeste mensen 
dit pad blijven volgen gedurende de rest van hun leven. Men gaat enkel een 
ander pad op wanneer het leven hen dwingt door een of ander conflict. In de 
puberteit neemt het kind afstand van de ouders, maar dit leidt hen alleen maar 
naar andere ouders: namelijk naar de idealen van de samenleving. Een meer 
toegewijde manier die dit proces omarmt is religie, dat niet alleen sterkere 
banden heeft om het individu te binden, maar ook een sterker doel of ideaal 
naar voren schuift, dat vaak gedragen wordt door een of andere held of God-
heid naar wiens voorbeeld men moet leven. Vaak heeft de religie een spirituele 
leer dat het individu leiden moet naar het domein van die God. Maar in feite is 
die God niets meer dan de representatie van het opperste punt in de driehoek: 
het pure bewustzijn. Wat het rijk Gods maakt tot de dood in de orde. Op die 
manier leidt het Witte Pad altijd tot een finale bestemming. De vele religies 
zijn alleen maar de vele belichamingen waarop men combinaties kan maken in 
de driehoek om orde te scheppen. Er zijn dus zoveel religies en idealen moge-
lijk als er combinaties te maken zijn. 

III

Het eerste wat men zal doen om zichzelf te bevrijden van de banden dat het 
Witte Pad schept ligt in de pubertijd: door andere ideologieën te volgen tegen 
de heersende orde dat het individu natuurlijk naar andere Witte banden leidt. 
De inzichtlozen met veel wilskracht zullen dit hun hele leven doen, denkend 
dat ze tegen de samenleving ageren, maar eigenlijk het kernidee van het Witte 
Pad gestand   doend: namelijk ‘volgen’. De inzichtige aan de andere kant zal 
alle banden vernietigen, die hem aan de samenleving bindt, terwijl hij als 
gewone mens zijn leventje kan leiden. De vernietiging van de idealen binnenin 
het individu is het Zwarte Pad: het kan vertaald worden als het vernietigen van 
samenleving ‘s combinaties die de verlangens beïnvloeden. Deze combinaties 
houden natuurlijk ook het individu in stand. Wanneer het Zwarte Pad tot het 
einde wordt gevolgd zal het ook het individu vernietigen, wat gevolgd zou 
worden door het sterven in chaos.
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and high quality: high quality is close to perfection; low quality is the imperfect. Who 
can be a magician? The artist who wants more from the object than to translation 
its message or concept, the craftsman who wants to make a product that is more 
than useful, or the designer who’s ambition goes further than to work within the 
frame of styles. 
The tool to make magic is not different from the tool to make anything else: material 
and form. It’s the way we use those tools that makes the difference and the nuances 
we lay into it. There is no easy map to make from normal objects magical objects, 
but one can keep an image of perfection in mind. And here we come to the difficult 
part of being a magician. 

II

I call this image of perfection the ‘esthetical perfect’, as magic is evoked by the esthe-
tics of the object. The esthetical perfect is not something that one can easily grasp 
from the air; it is something that has to be developed to gain perfection. It is a long 
process of refinement and sophistication. There are however two ways to develop the 
esthetical perfect. One way is to search it in the beautiful, the other way is to search 
it in the authentic. This makes two categories: the first one are the Aestheticists, the 
second are the Authenticists.  
Aestheticism is a historical artistic movement in which the beautiful was the most 
important aspect of life, for them it was as important and high as God himself. Later 
it evolved in Symbolism and it died with Decadentism and in some kind of strange 
trial with the person of Oscar Wilde as protagonist. It never became a significant 
artistic movement again after the Second World War, but it is that way of life that 
is of importance to every contemporary magician who chooses the path within 
the beautiful. To become refined and sophisticated in the aesthetic way one has to 
develop a natural awareness to see and enjoy the beautiful. In this way he can make 
in his mind a collection of views and items. In this way he becomes ready to make 
selections and categories of things that are more or lesser beautiful. At a certain 
point he will have developed a category that answers to his esthetical perfect. Now he 
has a reference when he tries to make magic when making objects of any kind. 

On the other hand we have the Authenticists, who takes a radical different approach 
to the subject. To become an Authenticist one has to become insightfully at such a 
level that he has the insight to distinguish the authentic desires within him from the 
false desires that influences his life. There is however no clear distinction between 
what is false and what authentic, as the personality has developed during a lifespan 
in which he was not aware of the countless influences that have made what he desi-
res for. There is however a line we can draw between the willful influences coming 

IV

De reiniging van het ouderlijke gezag op het individu (medemens, samenle-
ving, religie) is een noodzakelijkheid om te kunnen spreken van individuali-
teit. Het is uit een gereinigd individu dat een authentiek en verfijnd persoon 
kan opstaan. Dat is de reden waarom het Zwarte Pad tot op een zekere hoogte 
moet gevolgd worden om het Grijze Pad te kunnen bewandelen, een pad dat 
zijn eigen individualiteit verheerlijkt boven dat van de groep. Het is een pad 
dat met bewustzijn in het leven wil staan, een pad dat het individu leidt naar 
een plaats in de driehoek waar orde een grotere invloed heeft dan chaos. Het is 
een pad dat het individu naar een mogelijke eeuwigheid brengt. Wat meteen de 
grootste uitdaging met zich meebrengt: terwijl het Grijze individu voor eeuwig 
struint door het leven moet hij een manier vinden om het voor eeuwig te kun-
nen pruimen. Dit is echter niet constant mogelijk; maar achter elke donkere 
wolk komt zonneschijn. (En achter elke zonnige dag een donkere wolk.)

Iemand die het Grijze Pad bewandeld moet dus zoeken naar manieren om 
plezier en voldoening te beleven. Op twee manieren kan men voldoening bele-
ven: op een kwantitieve en op een kwalitieve manier. Maar zonder een beetje 
kwaliteit kan er geen plezier beleefd worden in kwantiteit; en nog: kwaliteit is 
een innerlijk proces en kwantiteit een uiterlijk. De manier om kwaliteit te be-
leven ligt in verfijning. Hoe meer men verfijnd is hoe dieper de relatie met het 
subject is. (Het is zoals de schoonheid van het landschap bewonderen, terwijl 
de barbaarse vriend die naast je wandelt alleen kan genieten van de inspanning 
die het wandelen vergt.) Daar kwaliteit niet in de weg staat om kwantiteit mo-
gelijk te maken is de weg naar kwaliteit de weg van het Grijze Pad. Men kan 
echter in vele subjecten een verfijning ontwikkelen. Daarom heb ik deze sub-
jecten onderverdeeld in zes groepen en aan iedere groep een kleur toegekend, 
op die manier kan men zeggen dat er zes grote clans zijn op het Grijze Pad. 
Daar beginnen we dan. Blauw is de kleur voor lust in het formalistische: de 
lust voor verfijnde regels in manieren, etiquette en decoratie. Paars is de kleur 
voor de lust in romantische complexe relaties met diepe gevoelens en emoties. 
Rood is de kleur voor erotische lust, lust voor sensualiteit. Oranje is de kleur 
voor Bourgondische lust of verfijning op allerlei manieren die de rudimentaire 
zintuigen bevredigen; bijvoorbeeld door het drinken van exclusieve wijn, 
terwijl men de beste sigaren rookt op het balkon van een luisterrijke opera. 
Geel geef ik aan de lust in design of door de mens ontworpen interieurs en 
omgevingen, terwijl ik de kleur groen geef aan de lust in natuurlijk aandoende 
en echte primitieve landschappen.
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from society seeking to gain power over you and the normal influences of growing 
up with disappointments and enjoyments. When the insightful has explored the 
naked personality of the inner self, after having erased all kinds of moral, ideological 
and religious influences, he is ready to walk the path of the Authenticist. From that 
point he can begin to refine and sophisticate his desires and personality and as such 
clothe his naked self. In this process one will see that one will develop some kind of 
unification within the self, certain unified personalities (or contexts) will be born. 
From this point one can start a second process of refinement and sophistication 
and start to make selections and categories in the objects and environments for the 
personalities within. At a certain point one will clarify the aesthetic perfect, which 
one has to strive for. 

III

The thing is that magic is subjective: it is only magical if it is equal to the aesthetic 
perfect of one’s desires. If the object of the magician is handed over to someone with 
another aesthetic preference it will lose its magic. It will also lose its magic when 
it is handed over to someone whose feelings are not refined enough to feel atmos-
pheres. The handed over object will then become the usual beautiful object like any 
object that is made by artists, craftsman and designers who are not magicians. 

Another way, in which the magic can be lost, is when it is placed on the wrong spot. 
Therefore the magician has to be aware of the environment too. The way that the 
objects are being placed in space is a magical practice of equal importance as when 
the magic is made into the object. Its something that the Aestheticist has to be 
aware off, while the Authenticist is more attuned to the creation of environments, 
also the Aestheticist should make it a habit to create a space where his objects can 
hold its magic. In that way the white cube is for the artist of course the laziest way 
to achieve that goal, as it makes the environment into a kind of empty space. 

There is another important notion about losing magic, it can occur when stagnation 
comes into play. Stagnation is of course only a danger for the rovers among us, for 
who the aesthetical perfect is nothing more than a tool to create enchantment and 
lust: the magical environment or object is never a destination. This is however diffe-
rent with the spiritualist, in which the aesthetical perfect is the goal (a goal worth to 
die for). A rover will be confronted with the decay of magic and fulfillment. To avoid 
this the rover has to bring more magic to the environment, in this way the magic of 
other objects will be strengthened and decay will be delayed. Another way is to leave 
the place behind for a while and come back later to find it refreshed and anew. 

Het is natuurlijk niet genoeg om enkel verfijnd te zijn, het individu heeft ook 
een wereld of decor nodig voor zijn lusten, een omgeving dat diepere ge-
voelens voor de subjecten van de lust kan waarmaken. Er zijn verschillende 
manieren in de omgang met mogelijke omgevingen. Men kan een omgeving 
creëren: op die manier kan men zelf de inhoud van de omgeving en de objec-
ten die deel uitmaken van de omgeving bepalen in navolging van de verfijning 
die men zich eigen heeft gemaakt. Men kan ook rondtrekken in de wereld en 
van gemaakte en natuurlijke omgevingen genieten. Of men kan beiden doen. 
Welke weg men ook kiest; daar het leven alleen kan bestaan op een bewegen-
de manier moet men zich steeds verplaatsen, uitbreiden of delen: er is geen 
perfecte conditie, Utopia bestaat enkel in het korte moment dat men voldoe-
ning ervaart. Wanneer die ervaring voorbij is zal men andere omgevingen 
moeten opzoeken, iets meer moeten toevoegen aan de zelfgemaakte omging, 
de omgeving naar een andere plaats moeten verhuizen, een nieuwe omgeving 
moeten creëren of even door een dipje moeten gaan. 

In die toestand is het zeer waarschijnlijk dat zowel de schepper als de wande-
rer geïnteresseerd zullen zijn om een kundige te worden om op die manier echt 
hun eigen wereld te creëren of andere werelden te kunnen verkennen. Kundig 
worden is echter niet het doel op zich; het is juist het ultieme artistieke middel. 
Zij die echt andere werelden kunnen creëren of zich kunnen verplaatsen naar 
andere werelden zijn in mijn ogen meer dan Übermenschen of Illuminati, zij 
zijn als goden (met kleine g). - Zo kunnen we de vraag stellen waar onze we-
reld vandaan komt. - Maar onthoud: eenmaal een wereld gecreëerd is kunnen 
de conventies niet meer veranderd worden: de wezens die op de wereld leven 
leiden het naar haar eigen toekomst. 

Inzicht, liefde en verfijning zijn de drie hoekstenen van degene die het Grijze 
Pad bewandeld. Inzicht maakt het mogelijk om het Grijze Pad te bewandelen, 
in de liefde vindt men een manier om ervan te houden en met verfijning vindt 
men meer kwaliteit in het subject van hetgeen waarvan men houdt. Er is één 
groter doel te onderscheiden en dat is te leven in een betoverde wereld; alleen 
een betoverde wereld kan een diepe verfijning ondersteunen. Dat is de reden 
waarom men figuratief of letterlijk door de wereld moet bewegen: om de ma-
gie levend te houden. 

V

Na drie paden te hebben beschreven rest ons het Wilde Pad. Van de twee pa-
den van balans en eeuwigheid leidt het Grijze Pad naar een bewust leven, 
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Time

I am time. We are time. Each individual is a capsul of time, time exist only in the 
living individual, it is not something outside us. When movement/time stops, dead 
comes into play. 

Thanks for reading this book.

Many greetings,

Pieter Van Nieuwenhuyse

maar leidt het Wilde Pad naar het onderbewustzijn: in chaos en balans ver-
vangt het individu zichzelf door de natuur. Het is op die manier dat degene 
die het Wilde Pad volgt ook de eeuwigheid overleeft, daar het de natuur is van 
de natuur om te overleven. Iemand die zich overgeeft aan het Wilde Pad geeft 
al zijn macht weg aan het natuurlijke spel der condities en zal daarom geen 
tijd verspillen aan het verwerven van inzicht. Verlangens worden geschapen, 
maar in het ontbreken van verfijning worden deze verlangens uiteindelijk heel 
fundamenteel: zich voeden, emoties uitleven, slapen, seks, etc. Het enige wat 
ze behouden zijn hun menselijke uiterlijk, maar vanbinnen worden ze net als 
dieren; ze worden wilden. Een gekende weg in het Wilde Pad is de weg van de 
verslaving. Dit pad wordt gekozen wanneer alles te veel lijkt en men verlangt 
om zijn miserie te vergeten. Er is evenwel geen weg terug zonder de hulp van 
andere mensen wanneer de verslaving de wilskracht overneemt, het is dan dat 
het natuurlijk proces dat de individualiteit en de menselijkheid gestand houdt 
begint af te brokkelen. 

De magiër, een gids

In de algemene acceptatie van magie wordt geloofd dat magie een kracht is 
die manipulatie teweeg kan brengen in het echte leven; geschapen uit be-
paalde formules of ceremonies. Zulke krachten bestaan natuurlijk niet, dat is 
alleen een verbloeming van de kracht van focus en geloven. Misschien werd 
dit concept over magie beïnvloed door het rationele modernisme waarin alles 
nuttig moest zijn. In tegenstelling tot wat wordt aangenomen is magie geen 
middel of gereedschap, het is juist datgene wat geschapen moet worden. Het 
echte leven is het gereedschap om magie te creëren. De magiër is niet degene 
die magie gebruikt, hij is degene die magie creëert!

Maar wat moeten we dan voorstellen bij magie? Magie is simpelweg de sfeer 
dat rond objecten of aanzichten hangt; het gevoel dat zulke dingen schept. Elk 
voorwerp en elk aanzicht heeft zijn eigen atmosfeer. Maar als alle dingen ma-
gie uitstralen, wat is dan het verschil tussen de magiër en elke andere schepper 
van dingen? Er is een zekere vorm van kwaliteit in sfeer. De magiër onders-
cheidt zichzelf van andere scheppers door te streven naar de hoogste vorm van 
sferische kwaliteit in het scheppingsproces. Iedereen kan het verschil voelen 
tussen lage en hoge kwaliteit: hoge kwaliteit ligt dicht bij hetgeen dat als 
perfect wordt geacht, lage kwaliteit wordt aangevoeld als het imperfecte. Wie 
is de magiër? De kunstenaar die meer verwacht dan enkel de vertaling van het 
concept of de boodschap die hij wil brengen, de ambachtsman die een product 



28 29

Representatiesermoen
Inhoudstafel
Voorwoord
I (Elder)
II (Elementaal)
Wederzienwereld
I (Verhaal)
Nawoord
I (Eer)

Voorwoord

Wanneer men de overgang overleeft wordt men een elder. De elder 
is een soort van geest, maar wel van een manifestere soort. De elder 
en de wereld rond de elder zijn opgebouwd uit de zintuigen die de 
elder ter beschikking heeft, maar zijn voor de rest illusoir. Om dit 
te demonstreren zal ik een paar voorbeelden geven. Door het zin-
tuig ‘zien’ bestaat de wereld van de elder uit oppervlakte, hij kan 
dat oppervlak ook voelen, maar er is niets achter dat oppervlak. Als 
hij het oppervlak opensnijd kijkt men niet naar de binnenkant, maar 
naar de buitenkant van de binnenkant. Wanneer men voedsel tot zich 
neemt smaakt en geurt het, waardoor de elder er het genot van kan 
voelen, maar het voedsel dient niet voor een interne werking in het 
lichaam te bewerkstelligen, het verdwijnt gewoon in het niets. Pijn 
kan de elder niet voelen, want er is geen zenuwstelsel. Wanneer men 
muziek hoort, wordt het geluid wel opgevangen, maar wordt er geen 
signaal van het trommelvlies naar de hersens gestuurd, want er zijn 
geen hersens. 

Aan de oppervlakte lijkt de elder en de wereld om hem heen precies 
op die van een mens, maar alles is illusoir, alleen in staat tot com-
municeren. Dit heeft een aantal positieve en negatieve gevolgen. Het 
positieve is dat de elder geen lichamelijke pijn kan voelen en niet kan 
sterven, daar er geen fysiek werkzaam lichaam is dat het op een 
gegeven moment kan laten afweten. Hij hoeft ook niet te slapen om 
zijn lichaam terug te revitaliseren, maar kan wel nog wegdoezelen in 
contemplatie en dagdromen en alzo de nachtrust simuleren. Daar hij 
eigenlijk puur bestaat uit zintuigen zal het genot dat die 

wil maken dat meer is dan wat als nuttig wordt beschouwd, of de ontwerper, 
muzikant of poëet wiens ambitie verder gaat dan te werken binnen het afgeba-
kende veld van de stijl. 

Magie creëren verschilt niet van de manier waarop men elke andere materie en 
vorm creëert. Het is de geest en de nuance die men erin legt, dat het verschil 
maakt. Er is geen eenduidige manier om magie te scheppen, maar men kan 
een beeld van het perfecte voor zich houden. Zo komen we tot het moeilijkere 
gedeelte om magie te scheppen. 

II

Ik noem dit beeld van de perfectie het ‘esthetisch perfecte’, daar de esthetiek 
van het object aan de oorsprong ligt van haar betovering. Het esthetisch per-
fecte is niet zomaar iets dat uit de lucht wordt geplukt, het is iets dat gestaag 
ontwikkeld moet worden, een lang proces van verfijning en sofistikeren. Er 
zijn echter twee wegen om het esthetisch perfecte eigen te maken. Eén weg is 
om het in schoonheid te zoeken, de andere weg zoekt het in het authentieke. 
Dit schept twee categorieën: die van de Estheten en dat van de Authenticisten. 

Estheticisme is een historische artistieke stroming waar schoonheid het belan-
grijkste aspect in het leven vertolkte, voor hen was schoonheid als een religie. 
Later evolueerde deze stroming in het Symbolisme en stierf het een stille dood 
in het Decadentisme met een vreemd voorval waar Oscar Wilde de hoofdrol 
vertolkte. Het werd nooit meer een belangrijke stroming na de tweede werel-
doorlog, maar het is deze levensweg dat belangrijk is voor elke hedendaagse 
magiër die het pad van de schoonheid kiest. Om verfijnd en gesofisticeerd 
te worden in het esthetische moet men een natuurlijk opmerkingsvermogen 
ontwikkelen om het schone te zien en ervan te genieten. Op die manier kan 
men een collectie van mooie voorwerpen en zichten aanleggen in de geest. 
Zo kan men uiteindelijk selecties maken en niveaus van schoonheid creëren. 
Op een zeker moment zal men in staat zijn een hoogste categorie te ontwaren 
die beantwoordt aan het esthetisch perfecte. Zo creëert men een referentie die 
gebruikt kan worden wanneer men magische objecten tracht te creëren. 

De Authenticisten nemen een radicaal ander standpunt. In contrast met de 
Estheten moet men door een proces van zelfkennis gaan tot zo’n niveau dat 
men de valse verlangens die het leven beïnvloeden kan onderscheiden van de 
authentieke verlangens. Er is echter geen duidelijk verschil tussen hetgeen 
authentiek is en hetgeen vals is, daar het individu gevormd wordt door een 
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zintuigen brengen groter zijn, waardoor het genot van verdooft te 
worden door verdovingsmiddelen, werkend op de hersens, deels kan 
vervangen worden door het genot van overstimulatie. Een nadeel is 
dat men niet meer in staat zal zijn om kinderen te krijgen, het genot 
van vrijen kan nog wel, maar er is geen lichaam meer die werkzaam 
zaad produceert en geen baarmoeder in het lichaam van de vrouw 
die werkzaam is. Niets in de wereld van de elder is werkzaam, alles 
is illusoir. Langst de ene kant is alles dus dood, langst de andere kant 
vitaler. De vitaliteit zit hem alleen in de communicerende werking van 
de zintuigen op haar subject. 

Het enige ontsnappen aan het leven dat de elder leidt is door op te 
gaan in het licht van de eenheid, zich te laten verzwelgen in don-
kere chaos of door het bewustzijn ondergeschikt te maken aan het 
onderbewustzijn. Het is zeer waarschijnlijk dat zij die het Witte, 
Zwarte en Wilde Pad volgen ook regelmatig elder worden, maar 
uiteindelijk vinden zij hun weg naar hun bestemming en blijven er in 
grote mate alleen Grijzen en Wilden over. 

De elder is eropuit in zijn element te zijn of zijn verfijnde zintuigen 
te laten botvieren op het subject van zijn specialisaties zodat het 
genot oplevert. Daarnaast kan hij beginnen leren om te gaan met de 
voor hem nieuwe situatie. Als alles illusie is en als dusdanig erkent 
wordt heeft de elder de macht om de illusies aan te passen met zijn 
wil. Dit is echter een lang proces dat oefening en studie vereist om 
deze wil toe te passen, maar ook om ze proportioneel toe te pas-
sen. Op die manier stelt het hem in staat naar andere werelden te 
reizen daar dit een aanpassing in van de inhoud en of logica van de 
solipsistische ruimte. De inhoud aanpassen lijkt mij nog eenvoudig 
als daar hulpmiddelen voor beschikbaar zijn zoals het gebruik van 
ruimte. Maar de logica aanpassen lijkt mij heel wat moeilijker, zeker 
als je ze zelf moet geloven. Er zijn echter geen limieten, behalve 
dan in de beperking van de zintuigen, daar de veronderstelling van 
andere zintuigen onmogelijk is zonder ze te gebruiken. De vraag is 
alleen of dat dit wel de moeite loont. Het antwoord is natuurlijk: voor 
sommigen wel, daar het loutere feit van bijleren en beproeven hun 
intrinsieke genoegens invult. Ik zal wellicht genoegen hebben met 
het scheppen van werelden met eenzelfde logica en een gelijkaardige 
invulling. We geraken immers allemaal diep verbonden met hetgeen 

periode van ontelbare invloeden gedurende zijn wordingsproces naar de 
volwassenheid. Er is echter een lijn die men kan tekenen tussen opzettelijke 
beïnvloeding komende van de samenleving om macht te verwerven over het 
individu en de natuurlijke beïnvloeding tijdens het opgroeien met zijn te-
leurstellingen en gelukzaligheden. Wanneer de inzichtige de naakte persoon-
lijkheid van het innerlijke zelf heeft verkend, na de reiniging van alle morele, 
ideologisch of religieuze beïnvloedingen, kan hij het pad van de Authenticist 
opwandelen. Vanaf dat punt kan men zijn gevoeligheden en persoonlijkheid 
beginnen te verfijnen en te sofistikeren en op die manier zijn naakte zelf leren 
kleden. In dat kledingsproces zal men zien dat men een soort van eenwording 
zal ontwikkelen in het zelf, zekere persoonlijkheden (of contexten) zullen 
geboren worden. Vanaf dit punt kan men een tweede ontwikkeling aanvatten 
van verfijning en sofistikering waarin men objecten en omgevingen associeert 
met de persoonlijkheden en wederom deze gehelen past in categorieën en on-
derverdeeld in niveaus. Op een zeker punt zal men van daaruit het esthetische 
perfectie ontwaren, waar men naar moet streven. 

III

Het ding is dat magie subjectief is: het is alleen betoverend als het beantwoord 
aan het esthetisch perfecte van de eigen verlangens. Als het object van de 
magiër overhandigd wordt aan iemand met een ander esthetische perfectie (of 
nog erger: zonder esthetische perfectie) zal de betovering verloren gaan. Het 
overhandigd object zal dan hoogstens het doodgewone mooie object worden 
zoals gemaakt door gemakzuchtige artiesten, ambachtslui en ontwerpers die 
geen magiërs wensen zijn. 

Een andere manier waarop de betovering verloren kan gaan is door het object 
op de verkeerde plaats te zetten. Daarom moet de magiër ook bewust zijn van 
de omgeving. Het plaatsen van de objecten in de omgeving kan een magische 
handeling zijn die even belangrijk is als het maken van de objecten zelf. Ik 
denk dat de Authenticist het meest gewaar is van omgevingen in tegenstelling 
tot de Estheet die eerder gericht is op het maken van schone objecten dan beto-
verende omgevingen. Op die manier is de white cube voor artiesten de gemak-
kelijkste manier om de magie in het object te behouden, daar het het streven is 
van dit soort van omgeving om een lege ruimte voor te stellen. 

Er is een andere belangrijke notie bij het verliezen van de betovering; het kan 
voorkomen wanneer stagnatie in het spel komt. Stagnatie is natuurlijk alleen 
een probleem voor degenen van het Grijze Pad, voor wie het esthetisch per
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wat we door en door kennen. De elder zal uiteindelijk een levenspa-
troon vinden die hij het grootste deel van zijn eeuwigdurende bes-
taan herhaalt, waarin hij berusting vindt, enkel verstoord door de 
natuurlijke chaos eigen aan het leven en de noden van andere elders 
die af en toe zijn pad kruisen. 

II

In de wereld van de elders leven echter dieren en hoewel deze die-
ren door de elders ervaren worden als even illusoir als zijzelf en het 
oppervlak van de wereld om hen heen, is de wereld voor die dieren 
verre van illusoir, maar levensecht. Deze dieren noem ik de elemen-
talen. De elementalen ontstaan als het ware uit het hiernamaals van 
de elders. In onze wereld zijn uit de dieren de mensen ontstaan. Hier 
komt dan mijn ‘Atlantis Theorie’. Atlantis was ooit de naam van de 
Aarde in de tijd dat de elders er nog leefden, maar deze elders zijn 
grotendeels verdwenen, enerzijds omdat de Aarde zeer oud is en de 
meeste elders andere bestemmingen hebben gekozen om in rond te 
zwerven, anderzijds omdat de mens te veel in de echtheid van de 
wereld gelooft en daardoor niet meer in staat is de illusoire elders 
(of moet ik zeggen “elfen en Asen”) waar te nemen. Maar misschien 
moeten we in eigen boezem kijken en toegeven dat de mens het eens 
zuiver schone natuurgeweld veranderde in een strak lelijk oord waar 
geen elder zich nog echt thuis kan voelen. De elder kan dan wel de 
wereld geschapen hebben, zij heeft niet de macht het lot van de we-
reld te bepalen. 

En daar ligt de cyclus der dingen, de elders zijn het selecte groepje 
van elementalen uit een wereld geschapen door elders, die de over-
gang hebben overleeft en de transformatie hebben doorstaan, om 
wederom werelden te scheppen waar elementalen uit ontstaan, die 
bij hun dood wederom elders kunnen worden. En zo laat de elder op 
een secundaire manier toch leven ontstaan. Het is dus evident dat in 
sommige vervolgwerelden elders en elementalen naast elkaar leven 
en harmonieuze gemeenschappen vormen. Misschien was dit wel ooit 
het geval in Atlantis. 

fecte enkel een middel is om een betoverde wereld te creëren en lust teweeg te 
brengen, voor wie het magische voorwerp of de omgeving enkel een station in 
het eeuwige onderweg zijn is, terwijl voor de paden van onbalans het esthe-
tisch perfecte wel eens het doel zou kunnen zijn (een doel waardig om voor 
te sterven).Het station van de eeuwig onderweg zijnde zal zonder uitzonde-
ring ten prooi vallen aan verval. Om dit te vermijden kan de onderweg zijnde 
meer magie naar de omgeving brengen, op die manier zal het verval uitgesteld 
kunnen worden. Een andere manier is door het geval te laten voor wat het is 
en later terug te keren. Degene die het Grijze Pad volgt is dus altijd een beetje 
schepper of wanderer. 

Slotwoord

Een ding heb ik niet vernoemd in dit boek en dat is de tijd. Ik denk dat wij-
zelf eigenlijk de tijd zijn, de tijd ligt dus niet buiten ons, maar in ons. Tijd is 
hetzelfde als beweging en als het bewuste: hetgeen dat waarneemt. En hier 
wil ik nog even reflecteren op de introductie en het begrip vrije keuze. De tijd 
(wij) is niet bij machte het individu te sturen, het is alleen bij machte aan en 
uit te zetten. Maar hier ligt de sleutel tot de macht die we hebben over onszelf: 
die sleutel tot het leven is verfijning. -(De weg naar verfijning is herhaaldelijk 
dezelfde activiteit doen in zoveel mogelijk varianten, op den duur gaat men 
aan deze activiteit gehecht geraken en van het leven beginnen houden wan-
neer men deze activiteit beleeft. Hoe dan ook zal men een weg van verfijning 
bewandelen, als men het zelf niet doet, zal de maatschappij het wel doen. Het 
gevaar is dat dit eerder naar kwantiteit leidt dan naar kwaliteit en tot slavernij 
i.p.v. individualiteit.)- Het komt er dus op neer om de knop aan te zetten als dit 
leidt naar kwaliteit en persoonlijkheid en durven uit te zetten wanneer dit leidt 
naar kwantiteit en slavernij.
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Ik liep naar 
de rand van 
het plateau 
en keek af de 
klif die vri-
jwel loodrecht 
enkele hon-
derden meters 
lager de zee 
in donderde. 
Een stijger 
hing stevig 
aan de rand, 
aan een bor-
dje hing een 

plaatje die aangaf dat het luchtschip een keer in de week langs-
kwam. Er was niemand, ik keek verder over de zee en zag daar in de 
verte een stipje dat wel eens het luchtschip kon zijn. Het leek weg 
te drijven. 

Dan maar te voet. Dus drentelde ik weg van de zee waar het plateau 
na enkele kilometers dunner werd. Daar vond ik een stijl pad omlaag, 
voor stervelingen een gevaarlijk pad vol losse stenen, maar ik voelde 
dat ik daar niet te veel van te vrezen had. Dus klom ik omlaag. Na 
een goed uur, of wat voor een uur zou moeten doorgaan, want heel 
zeker wist ik nog niet hoe de tijd hier in elkaar zat, bereikte ik de 
bodem van het dal waar een bos was met grasstroken en sporen van 
wilde dieren. Nadat ik de rivier was over gewaad op een punt waar 
ze breed genoeg was om mij niet mee te sleuren ging ik langst de 
andere kant van de vallei de berg weer op en klom zo mijn weg naar 
boven. Nadat ik van het uitzicht had genoten, de stad was nu van het 
zicht ontrokken, maar de bergen waren overweldigend, hoewel toch 
een beetje vreemd met die platte koppen en vlakke horizon, viel er 
mij een geluid op ver beneden in de volgende vallei. 

Het was alsof er gevochten werd. Ik ging dus naar beneden om po-
olshoogte te nemen en toen ik bij een rots kwam die wat vooruitstak 
halverwege de vallei kon ik daar tot mijn verbazing inderdaad een 
vechtende massa zien. Twee groepen naakte figuren vochten daar 

Wederzienwereld

(Als men op reis is naar populairdere oorden, zeker als kampeer-
der, komt men vaak mensen tegen die dezelfde taal spreken of uit 
hetzelfde land komen. Spontaan voelt men een verbondenheid en 
begint men kennis te maken. Men kan er zelfs een hele avond mee 
doorbrengen, verhalen vertellen en plezier mee beleven. Dit is de 
functie van mijn wederzienwereld, naast de mensen die ik persoon-
lijk kende zullen mensen die dit boek hebben gelezen na hun dood 
de kans hebben mij te lokaliseren. Ik besef natuurlijk dat zowel uit 
mijn kennissen als deze dat dit boek hebben gelezen er maar weinig 
elder zullen worden. Daarom is het misschien des te belangrijker om 
die mensen eens terug te zien of er kennis mee te kunnen maken 
na de dood. Daar we van dezelfde wereld en dezelfde tijd komen 
delen we immers meer dan we misschien beseffen en zullen we in 
onze verfijning bepaalde nuances beter begrijpen. Daarnaast is deze 
wederzienwereld vooral een illustratie van hoe het leven er als elder 
zou kunnen uitzien. Een soort van eerste verkenningstocht zou men 
kunnen zeggen.) Hieronder volgt het verhaal van iemand die ons is 
voorgegaan:

“Naar de aanwijzingen die ik in het boek had gekregen en mij nog 
herinneren kon wist ik mij een witte cilindervormige stad te herin-
neren die schitterend boven een donkere zee zweefde. De kans dat 
ik de schrijver van het boek daar zou treffen was bijzonder klein 
daar ik hoogst waarschijnlijk eerder stierf dan hij, maar het gaf mij 
momenteel een doel in het nieuwe leven als pas geworden elder. Tot 
mijn verbazing was de eerste poort die ik tegenkwam, in dit ietwat 
vreemde woud waarin ik wedergeboren werd, de poort die leidde 
naar de wereld met de witte toren. Wellicht niet zo toevallig dan… 
Ik gleed door de poort. Het was net zoals in een hoge snelheidstrein 
zitten en naar de kiezels kijken die onderdoor schuiven. Ik stapte 
gewoon door en voelde geen verschil, maar de wanden waren wazig 
en schoten in diverse kleurschakeringen voorbij. Voor mij werd de 
toren steeds groter. Het wazige werd stabieler en trager tot alles 
weer normaal werd. Ik bevond mij op een weide die uitkeek over 
bergen, de zee en de toren. Achter mij stonden twee rechtopstaande 
witte stenen met daartussen een ver verwijderd bos. 
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eigenlijk, die Wilde elders. 

De vallei waar ik doorliep werd om de bocht een diepe ravijn en 
boven mij waren de rotsen te steil om op te klimmen. Ik zou dan 
moeten terugkeren, maar gelukkig zag ik net op tijd een klein vuurje 
flikkeren die van het strand afkomstig was. Ik liep er behoedzaam 
naar toe en zag dat daar twee avonturiers worstjes zaten te bra-
den, een man en een vrouw. Dit waren duidelijk niet de Wilden die ik 
eerder op de dag zag. Ik kwam naar het vuur en werd vriendelijk 
uitgenodigd bij te zitten. Toen ik vertelde waar ik vandaan kwam 
groeten ze mij plechtig en heten ze mij welkom op deze wereld. 
Wederom vertelden ze mij het doel van hun avontuur. Ze wilden het 
land van de Wilden intrekken, dat zich vooral uitstrekte over de zui-
delijke bergketens van de wereld, hoewel ze in kleinere getale overal 
in de bergen voorkwamen. Daar wilden ze naast het land verkennen 
vooral Wilden verleiden om er geneugten mee te beleven van seksue-
le aard. Dat was hun jaarlijks avontuurtje, een gebruik dat blijkbaar 
niet zeldzaam was onder bepaalde elders. Na de nacht met hen door 
te brengen (waarin niets noemenswaardig voorviel) mocht ik hun 
sloep gebruiken om mijn reis verder te zetten. Nadat ze mij uitno-
digden om zeker eens in de nabije toekomst met Kasteel Roodborst 
kennis te maken en mij waarschuwden geen aandacht te besteden 
aan de waterwilden, blijkbaar vereenzelvigden de wilden zich na een 
tijd steeds meer met hun omgeving, wuifden we elkaar uit. De nabije 
toekomst, leerde ik later, hoefde voor elders niet zo nabij te zijn.  

De hele morgen reisde ik met mijn sloep door de ravijn die soms erg 
nauw en diep werd. Waterwilden die mij in de diepten wilden sleuren 
kwam ik gelukkig niet tegen. De ravijn kronkelde zich door de ber-
gen terwijl het licht op het water en het spel van de schaduw op de 
wanden een lust voor het oog was, rond elke bocht een nieuwe schat 
toverend. Op de middag bereikte ik de zee, maar die was vandaag 
zo ruw dat naar de witte stad varen geen optie was. Wit was ze 
trouwens niet echt te noemen, doordat ze zo blonk kon je er alle 
kleuren van de regenboog in zien. De stad was gewoon schitterend 
op de afstand, daar hing ze over de zee als een ijskegel, haar punt 
mijlenhoog de lucht in. Verblindend gewoon, maar dat zou voor later 
zijn. Eerst voer ik langs de kust op rustiger water. Terwijl zee-
meeuwen en ander gevogelte rond mijn sloep vlogen en ik zeehonden 

met stenen en stokken tegen elkaar. Hoewel bij nader inzien hadden 
sommigen van hen toch simpele vuile lendendoeken rond hun lichaam 
gedrapeerd. Beide groepen hadden paarse verf over hun lichaam 
gesmeerd, maar bij de ene groep toch net iets anders dan bij de 
andere. Maar wat er het meest opviel was dat er geen lijken lagen, 
eigenlijk vielen er helemaal geen gewonden te bespeuren. Het leek 
erop of beide groepen met kreten en wapengekletter meer indruk 
op elkaar probeerden te maken en angst aan te jagen dan echt tot 
vechten over te gaan. Na een tijd gaf een van de groepen het op en 
trok zich behoedzaam terug alvorens in het hellingwoud te verdwi-
jnen, de andere 
groep juichte 
kort en verd-
ween daarna 
in de andere 
richting. Na 
een tijdje 
begonnen de 
vogels terug 
te fluiten alsof 
er niets ge-
beurd was. Na 
dit vreemde 
schouwspel 
te hebben 
waargeno-
men trok ik 
naar beneden 
en wandelde 
langst de an-
dere kant van 
de rivier stroo-
mafwaarts. 
Wellicht moes-
ten dit de Wil-
den zijn waa-
rover ik in het 
boek las, een 
beetje zielig 
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ik kennis met deze troep havelozen die hun dagen bleken te vullen 
met het bestelen, beroven en plunderen van de kloosterdomeinen. Zij 
waren best toffe peren waar ik mij enigszins thuis kon voelen, maar 
toen ik over mijn ervaringen vertelde in het klooster, probeerden ze 
mij ervan te overreden om zich bij de rebellen aan te sluiten. Blijk-
baar waren zij maar een klein groepje van een grotere beweging, die 
zich hier in de schaduw van de valleien in dit kloosterland ophielden. 
Maar ik zei dat ik een queeste volgde om iemand op te zoeken. Al 
moet ik zeggen dat die queeste nu meer een excuus was, daar het 
duidelijk was dat deze wereld meer in petto had dan alleen maar de 
hut van de man van het boek. Gelukkig waren deze mensen jovialer 
en een van de vrouwen stelde zelfs voor om mij te begeleiden doo-
rheen het land naar de andere kant van kloosterland, waar mij een 
boot wachtte die onder andere werd gebruikt door smokkelaars. 
Enkele dagen reisde ik met deze vrouw voorlangs de kloosters tot we 
uiteindelijk de boot bereikte. Het was prettig om ook eens iemand 
beter te leren kennen. 

De boot zette mij aan de andere kant van een grote inham af, die, zo 
vertelde men mij onderweg, verderop in een diepe fjord veranderde. 
Hier was een klein stadje van de rebellen, alle mensen waren in het 
zwart gekleed. Ik zou hier echter niet lang blijven hangen. Helaas 
kon ik hier geen herberg bezoeken om eens smakelijk te eten, maar 
gelukkig was dit als elder niet echt nodig, daar eten alleen maar 
diende om het smaakvermogen eens goed te bedienen. Dus had ik de 
vrijheid om verder te trekken. Ook dit land was bezet met heuvels, 
alleen waren ze hier net iets hoger en bovenaan was het land ruig 
en bezet met heide. Op de top van de heuvel kwam de weg op een 
andere weg, er stonden twee wegwijzers. De weg naar het zuiden 
die lichtjes naar beneden ging en naar de zee toe leidde ging bli-
jkbaar naar Koninkrijk Bruinvis, terwijl de weg die de andere kant 
op ging naar de koninkrijken Reinland en Wijnrug gingen. Blijkbaar 
was ik van kloosterland in koninkrijkenland terecht gekomen. Wijnrug 
was mijn bestemming, volgens mijn reisgenote zou die mij naar het 
hart van dit land brengen, waar ik dan maar verder mijn weg moest 
zoeken. Dus ging ik de weg naar het noorden tot ik bij een herberg 
oostwaarts de weg naar Wijnrug nam. 

De weg leidde heuvelafwaarts en al vlug ging het landschap over van 

op de rotsen zag dutten, ploeterde ik verder door het water. Niet 
dat het ploeteren mij moe maakte, het was alleen vervelend omdat 
ik moest opboksen tegen de golven en eigenlijk vooral omdat ik niet 
zoveel ervaring had met roeien. Tegen de avond bereikte ik het einde 
van de bergen en kon ik aan land klimmen. Het was merkwaardig hoe 
de zon hier langzaam op dezelfde plaats aan het hemelgewelf ve-
randerde in een maan. 

Ik liet de boot achter en wandelde de duinen in. Op een hoge duin 
geklommen zag ik dat dit land bestond uit glooiende heuvels waa-
rachter de bergen oprezen. Op elke heuveltop stond een groot ge-
bouw dat veel weg had van middeleeuwse kloosters. En dat waren 
het blijkbaar ook, want toen ik de duinen verliet kwam ik een man 
tegen, hij was gekleed in de bruine tenue van een pater. Deze nodi-
gde mij vriendelijk uit om de nacht in zijn klooster door te brengen. 
Ik kreeg er een toonloze witte kamer en kon er slapen op een hard 
bed. Geen comfort in dit klooster! De volgende morgen was mijn deur 
op slot, dus moest ik wachtten tot de paters kwamen open doen, 
daarom keek ik een beetje uit over het kloosterplein door het smalle 
raampje. Gelukkig moest ik niet lang wachten, want daar draaide men 
het slot om en er verscheen een pater. Deze begeleidde mij door de 
gangen van het klooster. Ik vroeg hem of we gingen ontbijten, maar 
blijkbaar was dit nogal een zondige gedachte, want de man sloeg 
bedenkelijk kijkend een kruis in de lucht. Uiteindelijk bracht hij mij 
naar de abt. De abt rade mij ten strengste af naar de stad te gaan 
en probeerde mij te overreden om mij aan te sluiten bij de klooster-
lingen, elke dag te bidden tot God, om uiteindelijk in Gods rijk aan 
zijne majesteit ’s zijde te mogen staan. Hoe langer ik de abt moest 
aanhoren hoe liever ik dit vreselijke oord wilde verlaten. Uiteindelijk 
lieten ze mij gaan, want ik begon al te vrezen dat ze mij hier gingen 
opsluiten. 

Dus vermeide ik de rest van de dag ook de andere kloosters zoveel 
mogelijk op mijn verdere tocht door het land. Daardoor moest ik 
wel vaak langs moerassen, doorheen dichte bossen en over rivieren, 
want alle heuvels werden bezet door kloosters en hun landerijen. Zo 
kwam ik pardoes in een kampement terecht waar enkele mannen en 
vrouwen half in slaap lagen te meimeren tegen de bomen. Zij werden 
door mijn komst echter ruw uit hun meimeren gewekt en zo maakte 
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ik een majestueuze centrale koker die helemaal open was tot waar 
de punt van de cilinder moest zijn. Een brede laan met een eenvoudi-
ge balustrade kronkelde zich langs de wand een eindeloze weg naar 
boven. De grote ovale gaten waarover ik het eerder had kwamen uit 
op de centrale koker waardoor het hier baadde van het licht. Toen ik 
verder naar boven wandelde, mij een weg banend door de massa die 
in de centrale koker kwamen flaneren, zag ik dat de ovale zijkokers 
vele verdiepingen telden waaraan kleinere lanen en vele balkonnen 
hingen. Overal waren elders die over de balustrades hingen en met 
elkaar keuvelden. Langst de hoofdlaan waren vele cafés, restau-
rantjes en winkeltjes. De ganse stad bestond uit een soort van wit 
staal, merkwaardig genoeg waren er geen naden of bouten te zien, 
alles leek uit één stuk gemaakt te zijn. Wat ook zo was, zou ik later 
leren, want elders kunnen naast de gewone ambachtelijke processen 
die vooral in de Koninkrijken een toepassing kennen, de oppervlakte 
van de dingen rechtstreeks manipuleren en omzetten naar hun wil. 
Dit werd wel als een kunst beschouwd, waardoor er in de stad vers-
chillende gilden bestonden met elk hun manipulatiespecialiteit. 

De stad werd bestuurd door een raad van drie maal zes ver-
tegenwoordigers, deze vertegenwoordigden de zes belangrijkste 
gilden van de stad, de zes grootste clans en de zes stadsdistricten, 
zij werden om het jaar verkozen door hun eigen achterban. Met het 
werk van twee gilden had ik al min of meer kennis gemaakt, namelijk 
met deze die de stad onderhoud en met de vervoersgilde die men-
sen en goederen in hun vliegende schepen de stad in en uit brengt. 
Ik slenterde de hele dag rond en bezocht verschillende cafés waar 
de mensen bij elkaar kwamen, deze cafés hadden allemaal een zeer 
originele inrichting, die mij telkens in heel andere werelden leek te 
brengen. Daar hield ik wel van, maar ik kon niets consumeren daar 
ik geen geld had. Dus wandelde ik eerder als een toerist de cafés in 
en uit; het stoorde niemand. Er werd mij verteld dat het eenvoudigst 
was om geld te verdienen door mij als leerling in te schrijven bij een 
van de gilden of als knecht te werken voor een van de clans, beide 
zochten altijd nieuwe elders. Dan kon ik later nog altijd met mijn 
gespaard geld een of ander zaakje starten als het mij niet meer 
aanstond. Dat was misschien geen slecht idee voor later, daar je er 
toch zekere dingen kon leren, maar eerst wou ik nog meer van de 
wereld zien en mijn queeste afronden. In een van de cafés had 

heide in wijnranken. Dit was natuurlijk het land van de elders, hier 
waren meer landerijen die genotsmiddelen voortbrachten dan gewoon 
eten voor mensen. Natuurlijk was het niet alleen wijn wat de klok 
sloeg, er werd ook brood en kaas gemaakt, dieren gekweekt en fruit 
geplukt, maar ook die dienden voor het genot der smaak of voor de 
illusie goed gegeten te hebben. Op die manier bestond er natuurlijk 
een economie, want al dat lekkers was natuurlijk niet voor niets. Dus 
werkten er mensen op het land en hadden sommigen het beter dan 
anderen. Dit waren natuurlijk de Koninkrijken en in hoeverre de el-
ders niet verslaafd waren aan dit bestaan, waren ze natuurlijk vrij te 
gaan en staan waar ze wilden, maar velen leken het hier toch naar 
hun zin te hebben. Op het ritme van de dag, met de nodige (en vele) 
traditionele feesten van het land. 

Wijnrug lag tussen de wijngaarden op de heuvel en een lange fjord 
waarover ik later meer zal vertellen. Daar nam ik de veerboot naar 
de overkant waar het hart der koninkrijken lag. Ik bezocht er ui-
teraard vele kleine koninkrijkjes. Hoewel alle koninkrijkjes werden 
geleid door onafhankelijke koningen, was er op de hoogste heuvel 
van het land een centraal gezag. Tussen de bossen leefde er aldaar 
in een groot kasteel de hoge koning. Het moet natuurlijk gezegd dat 
de koningen nu ook weer niet zoveel macht hadden. De echte macht 
lag bij het ritme van de dag en de vele tradities die de bewoners 
erop na hielden. De koningen zorgden er alleen voor dat alles geolied 
verliep. Iemand moest toch de leiding nemen in het organiseren van 
de feestelijkheden. 

Daar ik mij eigenlijk niet meer goed herinnerde waar nu precies het 
doel van mijn queeste lag, ging ik eerst naar de witte stad in het 
midden van de zee, aldaar hoopte ik meer aanwijzingen te vinden. 
Een soort van vliegend houten schip vloog ons over de zee, de parel 
van een glanzende stad tegemoet. Toen we dichterbij vlogen zag ik 
dat de witte stad doorzeeft was met enorme ovale gaten in de lengte 
die licht en lucht binnenbrachten. Het schip vloog onder de stad door 
tot het aanmeerde aan een stijger verbonden aan een lange trap 
met de bodem van de stad. Benieuwd en vol ontzag stapte ik op de 
stijger en besteeg de trap. Bovenaan de trap kwam men gewoon in 
een brede gang die vol met elders liep, er was geen inkombalie of 
dergelijke, dus stapte ik richting de kern van de stad. Daar ontdekte 
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twee beelden gekapt of omgevormd: een man en een vrouw die elk-
aar fier en verleidelijk aankeken maar met hun gekruiste armen toch 
duidelijk maakte dat ze te gesteld waren op zichzelf om ooit echt 
een te worden. Tussen de twee beelden was een weide kloof waar 
het bootje in vaarde. Hier begon het land van de clans. De gezant 
was nu zwijgzaam en genoot zichtbaar van de reis. Ook ik keek met 
ontzag rond en genoot van het uitzicht. 

Tegen de avond bereikten we het land van de paarse clan. De hele 
verdere dag hadden we door de koof gerezen, maar nu kwam er aan 
de linkerkant een grote weidse vallei bij. Langst de kust zaten kop-
peltje en groepjes te picknicken in de avondschemering. De gezant 
draaide het schip een grote rivier in en voer verder tot hij aanmeer-
de aan een pont die tussen het zachtjes wuivende riet lag. We liepen 
samen een pad op en volgde die een einder tot we uiteindelijk aan 
een torentje kwamen. Voor de gezant aanklopte waarschuwde hij mij 
om niet al te veel in te gaan op haar avances of ik zou hetzelfde 
lot beschoren worden als hij. Toen klopte hij aan en een mooie vrouw 
deed open. Een mooie vrouw, wat zeg ik? Ze was gewoon schitte-
rend! Haar lange bronzen lokken vielen verleidelijk over haar naakte 
schouders, ze had een mooie avondjurk aan die draaide rond haar 
wespentaille. Terwijl ze de gezant verrukkelijk aankeek wierp ze een 
verleidelijke steelse blik naar mij over zijn schouders.

Het was een prettige nacht waarin de vrouw noch veel meer steelse 
verleidelijke blikken naar mij wierp, maar uiteindelijk liet ze mij al-
leen in het zolderkamertje van de toren toen ze met de gezant naar 
een lagere kamer ging. Ik bracht de nacht door met een fles cognac 
en liet mijn gedachten verzinken in mijmerland, welkom na zoveel im-
pressies. De volgende dag gingen we vroeg op weg. Pas nu kon ik het 
land echt goed zien. De wilde weiden en bossen van de vorige avond 
waren lang niet zo wild als ik dacht. De ganse vallei leek een groot 
Engels park te zijn, met bruggetjes en kleine moerasjes pseudowild 
verzorgd, ideaal om parkfeestjes te houden en intiem te wezen. Her 
en der stonden torentjes gelijkaardig aan degene waar ik overnacht 
had, maar toch allemaal net anders. Op weg dacht ik dat ik die ver-
rukkelijke vrouw waar we overnacht hadden nooit zou kunnen verge-
ten, maar toen mijn blik, bij het riet van de rivier, een andere vrouw 
kruiste, die aldaar haar kleren waste en haar blonde haren achtero

ik met een elder gesproken die mij meer aanwijzingen had gegeven 
over de bestemming van mijn reis, hij had zelf een eenzame hut in 
de bergen waar hij het meest van zijn tijd doorbracht en vermoedde 
dat de elder die ik zocht wel eens heel goed een van hun clan kon 
zijn. Hij was hier als afgezand van de groene clan om in de stadsraad 
te zetelen. Hij verzocht mij om met hem terug naar huis te reizen, 
in het raadshuis van zijn clan konden we dan naar meer informatie 
zoeken. Zodoende reisde ik vroeg in de morgen met de gezant mee, 
ditmaal in een gewoon zeilbootje dat ons dieper het land kom in-
brengen. Het luchtschip reisde alleen maar over de zee, niet tussen 
de kloven, je moest er ook een flinke duit voor betalen als je de stad 
wilde verlaten, ergens wel fair, daar je in de stad altijd wel geld kon 
verdienen. Trouwens, als er echt niets anders opzat kon de reiziger 
altijd nog zwemmen. Moe kon een elder toch niet worden en verdrin-
ken ook niet, maar de meeste elders waren te trots om te zwemmen 
of wilden het risico niet nemen te zinken naar de bodem. 

Het eerste stuk van de reis over zee was vrij eentonig, daarom 
begon de gezant, die eigenhandig het zeilschip bestuurde, meer te 
vertellen over de politiek en de clans. Hij vertelde dat de zes clans 
die in de raad zaten in vele werelden voorkwamen, en dat behalve 
de groene clan alle clans in de stad een clubhuis hadden. De moeili-
jkheid was echter dat de clans buiten de stad, die het grootste deel 
van het clanleven uitmaakten, met uitzondering van de oranje clan, 
niet zo eendrachtig gekleurd waren. De clans waren dikwijls met 
elkaar verweven. Maar daar in de stad veel buitenlanders woonden 
(hij bedoelde natuurlijk: zij die van andere werelden kwamen en hier 
tijdelijk verbleven), werd de originele structuur van de zes clans 
gehandhaafd. De clan waar we op onze reis bij zouden overnach-
ten bestond bijvoorbeeld uit de paarse en gele clan, maar daar het 
paarse gedachtegoed de overhand had en de gele clan als originele 
stichter van de stad voornamelijk in die stad present was, kwam de 
gezant van de paarse clan uit het gebied waar we zouden overnach-
ten of ten minste uit het clubhuis van die clan. Mijn reisgenoot was 
de enige die voor elke vergadering op en af reisde, een reis van twee 
dagen. Maar daar bleek hij niet mee in te zitten. 

Toen we dichter bij het land kwamen viel mijn reisgenoot stil. Voor 
ons rezen twee enorme rotswanden omhoog, in de rotswanden waren 
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aankeken en toen ze mij niet herkenden zonder ommezwaai in het 
kreupelhout verdwenen of hun huisjes in vluchten. Heel iets anders 
dan de paarse clan! Uiteindelijk kwam ik aan een grote bulderende 
waterval waar een meertje was en een houten hutje, twee elders 
zaten er op een bankje bij de deur die mij wel te woord wilden 
staan. De ene leek op een oude heks, het andere bevallige meisje 
leek nog maar zestien maar was naar alle waarschijnlijkheid al heel 
lang zestien, ze woonden samen in het schitterend gelegen hutje. Zij 
wezen mij een nauw pad aan die naar de vallei boven de waterval 
leidde, dus hing ik heen. Dit pad werd nauwelijks gebruikt, wellicht 
alleen door het heksenpaar om boven bessen en kruiden te zoeken 
naar ik veronderstelde. De vallei steeg gestadig en de bomen gingen 
over in grasland. Al snel was er geen pad meer en de duisternis na-
derde even vlug, dus zocht ik onderdak onder een grote omgevallen 
boom en legde een vuur aan. Strikt genomen had ik geen vuur nodig, 
maar het was gewoon aangenaam warm en ik voelde mij er minder 
eenzaam door. Al starend in het vuur mijmerde ik weer weg, een ac-
tiviteit die mij steeds minder moeite kostte. Alleen door de angst voor 
eeuwig weg te mijmeren schrok ik af en toe wakker. 

Maar uiteindelijk komt er natuurlijk altijd een einde aan het mijme-
ren en is er terug de goesting om meer levendige activiteiten uit te 
voeren. Maar ditmaal schrok ik wakker door een tak die brak, ver-
derop wandelde een wilde beer voorbij. Ik ging verder en uiteindelijk 
verdwenen de bergen rondom de vallei en voelde ik dat ik het plateau 
bereikte dat zich rond de rand van de wereld uitstrekte aldus de 
kaarten. Daar stopte het grasland en begon een oud knoestig woud 
met dikke paarsgroene bomen. Het was er stil en akelig. Ik volgde de 
vallei verder in het woud, er kwamen vele kleine borrelende rivier-
tjes bij en ik passeerde veel bronnen. Uiteindelijk koos ik rechts een 
zijvallei die mij omhoog naar de rand van het woud bracht. Voor mij 
strekte een doodse weidse sombere stenen vlakte uit, her en der 
onderbroken door kloven en barsten. De tocht door het woud had 
mij veel tijd gekost, want de avond begon alweer te vallen. Aan de 
horizon zag ik echter een soort van hoog bouwsel uitsteken aan de 
rand van een zijvallei. Ik liep langs de rand van het woud tot ik bij 
de toren kwam met haar malle hoge spitse raamkozijnen, het was 
precies zoals ik mij herinnerde volgens de tekening die ik in het boek 
zag. De smalle toren stond op een rots, in de rots was een opening. 

ver sloeg, dacht ik hier toch even anders over. Ook deze schitteren-
de vrouw wierp een verleidelijke blik naar mij alsof ik de enige was 
die voor haar van tel zou zijn, naast haar stond een man in naakt 
bovenlijf, die met zijn hand over de glooiende buik van de vrouw vree 
en mij vriendelijk aankeek. Toen repte ik mij vlug achter de gezant 
en hoopte dit land zo snel mogelijk te verlaten. Mijn wil werd gewaar 
en ook de gezant scheen verder van de kust te willen varen dan 
gisteren het geval was. Achter een uurtje ging de zee weer in een 
kloof over, die we de ganse verdere dag bleven volgen. 

In de avond werd de kloof wederom langst de linkerkant minder steil 
en verschenen er bossen langs de oever. Waar een grote wilde ri-
vier de fjord in stroomde meerden bij een pont aan waar ook andere 
sloepjes lagen. Een nauw pad leidde omhoog de bossen in. Deze bes-
tond vooral uit kronkelende eiken en berken. Op een plateautje stond 
een houten gebouw, dit moest het raadhuis zijn. Boven de deur hing 
een bord met de aanduiding: Raadshuis der Waldpatriotten en Wan-
derers. De gezant vertelde mij dat de groene clan hier twee keer 
per jaar bijeen kwam. Het was de enige gelegenheid dat iedereen 
een keer bijeen kwam en dus een groot feest, al wist hij te vertellen 
dat de meerderheid van de clan nooit naar dit festijn kwam en dus 
de godganse tijd alleen in hun hutjes leefden verspreid over berg 
en bos. In het raadhuis liet hij mij een kaart zien die aan de wand 
hing van het gebied waar de groene clan leefde. Dit gebied besloeg 
het stroomgebied van de grote rivier die de fjord in donderde, her 
en der duiden rode stippels op de plaatsen waar de clanleden leefden 
in eenzame hutjes verspreid in de valleien van de rivier. Aan de hand 
van wat ik kon herinneren uit het boek duidde de gezant de plaats 
aan waar ik vermoedelijk moest zijn. Een zwarte stip aan de uiterste 
grens van het rijk, zelfs aan de uiterste grens van de wereld. 

Het landschap was te verraderlijk om s’ nachts in te reizen. De vol-
gende dag nam ik hartelijk afscheid van de gezant en ging ik heen 
naar wat vermoedelijk mijn afgelegen bestemming was. Eerst reisde 
ik door de brede vallei van de hoofdrivier over een smal pad met 
verraderlijke losliggende stenen dat voerde langs smalle ravijnen 
en knoestige boomwortels. Af en toe kwam ik houten hutten tegen 
verborgen achter de bomen of hogerop op kleine rodes al dan niet 
bewoond. Soms kwam ik andere mensen tegen die mij meestal even 
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stierf en hij nu wellicht nog maar vierendertig moest zijn. Veel had 
ik hem dus niet te verwijten. Laat hem nog maar vele jaren profi-
teren van het mens-zijn, dacht ik, met hetgeen dat ik nu weet toch 
maar een kort bestaan. 

Mijn queeste had dus een andere wending gekregen. Maar eerst 
wou ik ervan profiteren naar de rand van de wereld te gaan, deze 
woestenij leek mij immers niet een plek waar ik nog vaak heen zou 
gaan. Aldaar aangekomen, het was nu reeds over middernacht, ging 
ik zitten met mijn benen bungelend over de rand. Een waanzinnig 
zicht strekte zich hier voor mijn ogen uit, de zwarte hemel was 
gevuld met sterren die naar mij lonkten en met sterrenstofwolken in 
kleuren die ik nooit had gezien. Ik bleef er naar kijken tot de zon 
terug naar de wereld draaide en mij het zicht ontnam. Ik ging dan 
maar terug over de stenen hoogvlakte naar het paarsige bos om na 
een reis van twee dagen terug bij het raadshuis van de groene clan 
te komen. Daar bleef ik een week bij de gezant logeren voor ik met 
een sloep mijn tocht verder kon zetten. 

Ditmaal was het een jager die ik vergezelde, hij had een lading 
schedels mee van land en zeedieren die hij het voorbij jaar had ges-
choten. Hij wou ze van de hand doen in de Koninkrijken voor een zak 
duiten waarmee hij wederom spullen kon kopen die niet te verkrijgen 
waren in het land van de groene clan. Dus gingen we de fjord door in 
de richting waar ik nog niet was geweest verder het Clanland in. Ten 
noorden van de bulderende rivier die het hart van het groene land 
vormde ging de zee van de fjord wederom over in een kloof. Ditmaal 
kostte het een hele dag en nacht reizen voor we de kloof uit waren. 
Blijkbaar was het land van de groenen alleen langst deze zee-engte 
op een comfortabele manier bereikbaar, mits men over een schip 
beschikte. Plots werden we omringd door een weidse vallei bestaand 
uit heuvels. Op een hoge heuvel ten noorden van de fjord lag een 
immens fort, een stad als het ware, grauwe zware muren rezen er 
op in het ochtendlicht. Mijn gids vertelde mij dat dit het grootste 
kasteel was van de wereld bevolkt door de oranje clan. Dicht bij de 
koninkrijken hadden ze toegang tot alle producten die er gemaakt 
werden, er werd verteld dat ze elke avond wijn dronken en orgieën 
van eetfestijnen organiseerden, opgeluisterd door orkesten in hun 
grote feestzalen. De waarheid was dat ze zich hier specialiseerden 

Ik ging de rots 
in, waar in een 
nis een ladder 
was met een 
luik. Ik deed 
het luik open 
en riep HALLO, 
er kwam echter 
geen antwoord. 
Ik keek even 
binnen, maar er 
was niemand en 
het voelde aan 
alsof er nie-
mand was. Uit 
respect ging ik 
er niet ronds-
nuffelen, maar 
keek in de kast 
onderaan de 
ladder. Daar lag 
een hele sta-
pel boeken van 
het boek dat 
ik maar al te 
goed kende. Er 
hing een brief 
boven waa-
rop stond: Vrij 
mee te nemen! 
Daarnaast hing echter een andere brief waarop stond: Als u dit leest 
ben ik wellicht nog niet gestorven of heb ik de overkant tegen mijn 
verwachting toch niet weten te bereiken! Vervolgens stond er: Als u 
het beliefd kunt u een huisje tot u nemen in het dorp onder Euber-
burg, waar wij lezers bij elkander kunnen komen! Zie kaart! Ernaast 
hing een uitgescheurde pagina van het boek met de kaart van de 
wederzienwereld. Met enige spijt veronderstelde ik dat de schrijver 
van het boek nog niet dood was, langst de andere kant was dit wel 
te verwachten geweest aangezien ik al over de zeventig was voor ik 
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kruispunt. Een smallere weg ging het donkere bos in, een bredere 
weg ging naar de rivier, deze laatste weg kwam uiteindelijk aan een 
veerpont uit. Een groepje reizigers stond er te wachten, sommigen 
van hen herkende ik van de grot, voor we samen de veerpont namen. 
Deze voer over de rivier en meed zo blijkbaar de donkere bossen aan 
beide oevers, waar af en toe helse kreten en wolvengehuil uit kwam. 
Aan beider kanten rees een heuvel op met een grimmig kasteel op 
hun top. Het konvooi voer zwijgzaam verder alvorens na enkele uren 
aan de andere kant van het donkere woud terug aan land te gaan 
waar de weg zijn weg vervolgde. Zodoende reisde ik weer verder tot 
ik een aantal pijlen tegenkwam die onder andere de weg naar Kas-
teel Roodborst aanduidde. Ik volgde de weg tot waar een veerman 
mij overzette. Daar volgde ik de minder drukke weg aan de overkant 
en passeerde diverse kastelen die zwijgzaam op de hellingen stonden 
tot ik uiteindelijk aan Kasteel Roodborst kwam dat aan de andere 
kant van een meer stond tussen hoge rode beukenbomen. Een grote 
Raaf zat grimmig op een laaghangende tak die even gaapte toen ik 
onder zijn tak voorbij wandelde. 

Ik wandelde rond het meer en onder een poortgebouwtje, nog voor 
ik bij het kasteel kwam zwaaide de deur al open en werd ik begroet 
door het koppel die ik eerder op mijn reis tegenkwam. Zij heetten 
mij van harte welkom en troonden mij het kasteel binnen. Alvorens 
mij naar hun privé kamers te begeleiden stelden ze mij voor aan 
hun zogenaamde familie. Zij waren natuurlijk geen echte familie, 
maar gewoon de elders die dit kasteel bewoonden. Zij zaten in hun 
donkergroene lederen fauteuils in een centraal salon waar een vuur 
brandde in een majestueuze haard. De wanden waren onderaan in 
zwart hout afgewerkt, bovenaan geschilderd in bloedrode verf. De 
‘familie’, in zwarte en rode avondkledij gekleed, keek op en groette 
mij vriendelijk en nieuwsgierig alvorens hun gesprekken verder te 
zetten of zwijgzaam te genieten van rokertjes en snuivertjes. Daar-
na werd ik naar de privévertrekken geleid waar een fles absint werd 
geopend (die zuiver voor de smaak werd gedronken, alleen zeer ge-
dreven leden van de oranje clan konden enig effect toveren) en ver-
telde ik over mijn reis door de wereld. Aan het einde van het verhaal 
verteld ik over het laatste stuk van de reis door het donker woud en 
het gevaar die ik daar voelde. Toen was het aan hen om dat mysterie 
te ontsluieren. Zo kwam ik heel wat te weten over de rode clan:

om de smaakorganen, evenals de geur en luistercapaciteit, tot het 
uiterste te verfijnen en zich inderdaad te goed deden aan aller-
lei hoogwaardige producten. Daar de elder niet over een werkend 
lichaam beschikt zoals de mens, kan het veel fijner proeven, maar 
kan het dat proeven ook afleren als de elder er zich van onthoud. 
Hier concentreerde men er zich op om dat proeven zo kwalitatief en 
kwantitatief mogelijk te maken. Zoals in alle clans gingen sommige 
elders hieraan ten onder en werden als wilden. Zij werden uiteinde-
lijk verstoten uit de gemeenschap en naar de zuidelijke helft van de 
wereld gebracht waar de meeste Wilden leefden. Alvorens kwijnden 
ze eerst weg in de diepe kerkers van de lustburcht. De jager voer 
naar een haven aan de zuidelijke oever waar hier de Koninkrijken 
aan Clanland grensde. Het was er druk en vele schepen voeren aan 
en af. Na een hartige groet ging ik mijns weegs, aangezien de jager 
het nu meer dan druk genoeg had en zijn verblijf hier niet nodeloos 
lang wilde rekken. 

Ik wandelde langs de oever verder en na een dag kwamen de ber-
gen weer nadrukkelijker opzetten en verliet ik dus de Koninkrijken. 
Langst deze weg kwam ik wel regelmatig reizigers tegen, tegen dat 
de nacht ingevallen was kwam ik een grot tegen langs het pad, die 
nu over de steile helling van de bergflank voer. Het was een grote 
grot en blijkbaar een gebruikelijke stopplaats voor reizigers aange-
zien er enkele vuren brandde. Er waren duidelijk enkele gezelschap-
pen die met elkaar reisden, maar toen ik een groepje alleen-reizi-
gers rond een vuur zag zitten nodigden ze mij vriendelijk uit. Een 
hele nacht werd gevuld met de wildste en vreemdste verhalen; want 
zeg nu zelf, elders die al een eeuwigheid leven hebben vast wel iets 
spannends te vertellen. De meeste elders die hier rond de vuren 
zaten bleken buitenlanders te zijn die niets liever deden dan reizen, 
anderen ontmoeten, dingen zien en verder reizen. Zo gaat dat blijk-
baar met elders, eenmaal ze wat ouder werden bleven ze meestal 
in eenzelfde stramien zitten en deden liefst steeds hetzelfde, maar 
toch altijd een beetje anders. 

Toen de ochtend aankwam gingen de reizigers hun weegs, de elders 
van mijn groepje gingen ten gezette tijde alleen op pad. Zo kwam 
het dat ik weer alleen verder reisde. Het pad ging nu naar omlaag 
en de vallei werd terug breder. Uiteindelijk kwam het pad aan een 
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met de naburige kastelen, vooral met Kasteel Sterrenwacht aan de 
overkant van de rivier wier leden konden veranderden in enorme 
vleermuizen. Sinds de ruzies escaleerden werden familieleden die 
te wild werden bevonden niet naar de Wilde Landen gebracht, maar 
gedropt in het gebeid van naburige families waarmee ze in ruzie 
verkeerden. Sindsdien lijken deze bossen wel behekst en is het zeker 
onwijs om daarheen te gaan. 

Na de avond met veel vertellingen begon de ochtend alweer op te 
komen. Het kasteel lag er zo rustig bij en het was hier erg aange-
naam, ik wilde hier wel blijven, maar moest mijn queeste afronden. 
Daarom nam ik toen de eerste zonnestralen over de bergkam gle-
den afscheid van mijn gastheren en ging terug op weg. Achter het 
kasteel liep een smal pad door een pas in de bergen die mijn reis 
aanzienlijk korter zou maken. Ik wuifde nog eens naar mijn gas-
theren en wandelde de bergen in. Bovenaan de pas had ik een goed 
zicht over het land van de rode clan waar her en der kastelen uit 
de bossen oprezen. Aan de andere kant van het gebergte kwam ik 
op een hoogvlakte bestaand uit korstmossen, grassen en veen. Het 
was een wild ongetemd land. Af en toe rezen er rechtopstaande 
stenen uit de vlakte door de mens aangebracht of op natuurlijke 
wijze hier neergezet. Op veel stenen waren kleine symbolen gekerfd 
beschilderd met rode of gele verf. Uiteindelijk kwam ik aan de rand 
van een groot meer waar nog wat ijs op dreef van een voorbije of 
komende winter, dat wist ik niet. Ik volgde het meer naar het zui-
den tot ik bij een klif kwam waarin het meer zich stortte om ver 
beneden een meanderende rivier te worden in een zee van enorme 
beuken die zich onder mij uitstrekte. Ik vond een pad naar beneden 
en liep de ganse dag en nacht door deze kathedraal van een woud. 
De volgende dag draaide de rivier finaal naar het oosten en kwam ik 
er in een dorpje dat zich Reinwoud liet noemen. Onder het bordje 
hingen twee pijlen, de pijl naar het zuidwesten wees naar Wijnrug, 
de andere naar Reinland. Ik was dus weer in de Koninkrijken verzeild 
geraakt, en niet eens zo ver verwijderd van waar ik eerder moest 
hebben gewandeld. Maar goed, ik was op het goede spoor want ik 
wist dat Euberburg ten noorden van Reinland lag. Dus ging ik weer 
op pad langs een weg die door een eikenbeukenbos zigzaggend de 
zijvalleitjes volgde. Ik passeerde nog de dorpen Hogerwoud en Oos-
terwoud voor ik uiteindelijk het bos achter mij liet en door 

Eigenlijk moet ik ook blauwe clan zeggen want etiquette bleek ook 
een belangrijk element waardoor de verschillende kastelen zich van 
elkaar konden onderscheidden, maar het was toch vooral het rode 
die aan de basis lag van deze clan. Er was een tijd dat de rode clan 
nog niet verdeeld was in families en nog geen kastelen bewoonde. 
Een ongeschreven regel die voorschreef dat relaties tussen de leden 
alleen in intimiteit mocht plaatsvinden hield de clan in peis en vree. 
Het was gebruikelijk dat men voor een kortere of langere tijd een 
vaste partner moest hebben waar ze mee mochten vrijen. Er waren 
echter lieden die zich daar niet aan hielden en relaties verstoorden 
of geheime orgieën organiseerden. Op zich kon dit nog getolereerd 
worden, maar vaak werden zij onbewust het Wilde Pad in gesleurd 
door hun ongecontroleerde zucht naar sensuele lust, waardoor zij het 
niet alleen bij leugens en verboden verleidingen hielden, maar ook 
chaos en geweld brachten. Om een einde te stellen aan deze infectie 
verdeelden ze de rode clan in families; kastelen werden opgericht 
en gebieden afgebakend. De families kenden binnen hun gebied hun 
eigen vrijheden en regels, ze werden gekenmerkt door een dier. Dat 
was niet zomaar. Het was een gebruik onder de rode clan om zich 
te transformeren naar een dierenlichaam, een proces dat zeer veel 
kunde vergde, alleen de besten en oudsten wisten zich volledig te 
transformeren. Toen de families werden gesticht stimuleerde men el-
kaar waardoor elke familie zich specialiseerde in een dier. In Kasteel 
Roodborst was dat niet het Roodborstje, maar de Raaf. Daarbuiten 
zat er een, blijkbaar het oudste lid van de familie, niemand had hem 
ooit in mensengedaante gekend. Hij zat daar elke dag op dezelfde 
tak, elke nacht deed hij hetzelfde rondje. 

In Kasteel Donderwolf werden zij die zich niet konden gedragen ge-
groepeerd. Daar konden zij zich naar lieve lust storten in orgieën en 
dat deden ze dan ook. Andere lieden die dit pad wilden bewandelen 
hadden nu een plaats om naar toe te trekken en verstoorden daar-
door de orde van de families niet. Voor een tijd werkte dit systeem 
goed, Kasteel Donderwolf zorgde zelf voor de lieden die te veel naar 
het Wilde Pad overhelden om nog ordentelijk te kunnen functioneren, 
zeker wanneer deze krankzinnige lieden aan orgieën wilde meedoen 
in hun hoedanigheid als wolf of wolfman en eerder wilden openrijten 
dan hun tere vlees gebruiken. Kasteel Donderwolf kreeg echter ruzie 
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zen ervoor om als primitieven dicht bij moeder natuur te leven. Ze 
hadden evenwel geen macht in de witte stad, maar de vele stammen, 
waarvan er maar een klein deel op deze wereld leefden, vormden sa-
men één grote zelfstandige maatschappij. Jaarlijks hielden de stam-
men van deze wereld een feestelijke bijeenkomt op de hoogvlakte 
waar ik eerder door had gereisd nadat ik Kasteel Roodborst verliet. 
De stammen leefden in vrede met elkaar en bevolkten verschillende 
grazige hoogvlaktes, toch hadden de meeste stammen kleine vetes 
en moest men altijd waakzaam zijn. De meest voorkomende misdaad 
waarmee de stammen elkaar de loef probeerden af te steken was 
het stelen van de rijdieren waarmee men vaak een persoonlijke band 
mee had. Er werd echter sportief omgegaan met de vetes en op de 
jaarlijkse bijeenkomst was het dan ook verboden om de sport te 
beoefenen.  

Ik voelde gewoon dat hier mijn plaats was, en zo werd ik lid van de 
Ravenstam. Mijn queeste was ten einde. Ik temde zelf een reuzezwi-
jn om te berijden en oefende mij in het speerwerpen. Zo kon ik mij 
bewijzen op de jaarlijkse bijeenkomst en er het hart van een vrouw 
stelen. Waardoor mijn eerste vete werd geboren en ik steeds dieper 
werd meegezogen in het stamleven. We bewoonden er aan de rand 
van het dorp een klein turfhutje en hadden het er goed. Elke nacht 
keken we naar de sterren die langs het hemelgewelf voorbijdreven. 
Op mijn reis had ik gehoord dat je via de sterren kon reizen naar 
andere werelden. En inderdaad, als men er zich lang op concentreer-
de kwamen de sterren als het ware dichterbij en kon men een glimp 
van een andere wereld zien. Maar ik had geen behoefte daarnaar te 
reizen.”

“Route van mijn reis: A: Hoogvlakte waarop de poort naar deze 
wereld staat. B: Plaats waar ik de Wilden tegenkwam en tevens de 
poort tot hun land. C: Klooster waar ze mij bijna probeerden op te 
sluiten. D: Het zwarte rebellenstadje. E: Koninkrijk Wijnrug. F: Kas-
teel van de hoge koning. G: De zwevende kegelvormige stad. I: Het 
parkgebied van de paarse clan. J: Het raadshuis van de groene clan 
en het begin van de vallei waar de groene Woudpatriotten wonen. K: 
De hut van de schrijver van het boek aan de rand van het paarsige 
woud op de rand van de wereld. L: De lustburg van de oranje clan. 
M: De donkere bossen van de kastelen Donderwolf en Sterrenwacht. 

het akkerland wandelde, Reinland in. In het gezellige middeleeuwse 
stadje Reinhaven vond ik een kaart die mij de weg naar Euberburg 
wees. Onder het maanlicht wandelde ik het stadje uit en nam de weg 
langst de moerassen van een delta. De delta verdween en maakte na 
een tijdje plaats voor een diepe vallei tussen oude bergen. 

Het was ondertussen terug dag geworden toen ik bijna bovenaan 
de vallei kwam en daar op haar rechterflank Euberburg zag liggen 
of toch dat wat ervoor moest doorgaan. In tegenstelling tot wat ik 
verwacht had was het kasteel veel kleiner en vooral veel grauwer. 
Een klein dorpje met platte daken lag er even grauw bij, opgetrokken 
in beton. Toen ik dichter kwam zag ik inderdaad dat het dorp en het 
kasteel verlaten waren, al had ik meer de indruk dat alles hier in 
een wachtende houding lag in de plaats van een verlaten oord was. Ik 
wist dat ik hier een huisje mocht bewonen, maar heel aantrekkelijk 
vond ik het nu nog niet. Ik beklom het kasteel naar de hoogste toren 
en zag dat het kasteel niet alleen over de vallei uitkeek, maar langst 
de andere kant ook een hoogvlakte overzag. In de verte zag ik tus-
sen kleine bosjes rook omhoog slingeren, daar was dus wel leven te 
bekennen. 

Ik vervolgde mijn weg naar de hoogvlakte en maakte daar kennis 
met een wachter die de toegang tot de hoogvlakte controleerde. Hij 
leefde er in een klein mossig hutje verborgen in het struikgewas. Hij 
was gezeten op een zwartharig reuzezwijn en was getooid in primi-
tieve dierenvellen. Hij bracht mij naar het dichtstbijzijnde dorp waar 
ik werd opgewacht door de hoofdman. Het dorp was opgetrokken van 
primitieve turfhutjes, in het midden stond een lugubere totempaal 
waar doodde zwarte raven aan hingen. Fiere mannen en vrouwen 
gehuld in dierenhuiden keken mij nieuwsgierig aan voor ik met de 
hoofdman in zijn hutje verdween. Dit waren echte elders, ik voelde 
mij hier op de een of andere manier beter in mijn vel dan op de vele 
plaatsen waar ik was geweest. De stad was mij te druk, de paarse 
clan te zenuwslopend, de groene clan te eenzaam en de rode clan te 
elitair. Hier voelde ik gewoon dat ze verbonden waren met de we-
reld op een manier die ik bij andere clans niet terug kon vinden. Ik 
leerde van de hoofdman dat zij een onderdeel waren van de groene 
clan die zich de Primitieven lieten noemen. Ze waren geen Wilden, 
zij hadden immers strenge erecodes, gebruiken en tradities, ze ko-
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N: De overige kastelen van de rode clan. O: Euberburg en een van 
de toegangen tot het plateau waar ik nu leef, met mijn lieve fiere 
vrouw.”

Nawoord

De scheppende mens, de mens die eigen waarden schept, de euber-
mens. Dit boek heeft het nog niet over waarden gehad in de omgang 
met andere mensen. Maar in de volgende vier regels heb ik getracht 
deze waarden uiteen te zetten.

De eervolle mens (in niet nader genoemde volgorde): 

1.Trouw zijn is ervoor zorgen dat je niemand op een dusdanige ma-
nier kwetst dat de vertrouwensband onherstelbaar beschadigd wordt. 
Ze heeft betrekking op de mensen waar je een gevoelsband mee 
onderhoud. 
2.Moed is de wilskracht om persoonlijke grenzen te verleggen van 
welke aard en op welke schaal dan ook.
3.Oprechtheid is steeds communiceren met degene die je als je ik 
beschouwt.
4.Respect is het recht verlenen aan de ander om grenzen die be-
trekking hebben op de persoonlijke levenssfeer zelf te bepalen. 

Sociologisch sta ik heel erg achter het individualisme, maar dan wel 
eentje waarbij alle individuen de kans krijgen om volledig tot wasdom 
te komen. Dat kan alleen in een samenleving waarbij elk individu alle 
studiekansen krijgt en genoeg ruimte voor zelfverwezenlijking, maar 
zich ook kan voorzien van een comfortabel levensonderhoud. Al-
leen een sociaal individualisme kan kwantitatief het meest waardige 
individuen voortbrengen. In een kapitalistische/liberale samenleving 
moeten de armen te veel overleven om zich volwaardig te kunnen 
ontwikkelen en de rijken zijn er te verwend om nog moeite te doen. 
Men verkwist er te veel tijd in externe aangelegenheden, die niets 
opbrengen voor het interne leven. 

Anderzijds heeft juist het socialisme en de democratie de mythe en 
de betovering, die ooit als een sluier over de wereld hing, vernietigt. 
In een democratie moet alles aan de norm beantwoorden: alles 
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leven en zal de drang om boven onszelf uit te stijgen wellicht niet 
meer zo groot zijn, we hebben dan toch alle tijd. 

wordt dus normaal. Maar net de betovering en de schoonheid geeft 
de wereld een extra elan. Het geeft de anders lege wereld betekenis. 
Dit gaat niet over bijgeloof, want daar heeft de norm ons gelukkig 
wel van afgebracht, dit gaat over een extra dimensie van gevoelens 
jegens hetgeen wat het individu omgeeft. Maar misschien is bijgeloof 
wat hogere gevoelens zijn voor de verfijnde mens en zou het zo erg 
niet zijn om het op die manier terug te zien?

Los daarvan zal de mens, en misschien wel elke levensvorm met een 
hoger bewustzijn, globaal genomen veel meer onwaardige individuen 
produceren die niet sterk en niet verfijnd genoeg zijn om de dood 
te overleven, dan waardige individuen die dat als consequentie van 
hun waardigheid wel kunnen. Hoe de samenleving ook is ingericht, de 
meeste mensen zullen geestelijk comfort zoeken omdat ze te lui zijn 
of te veel op kwantitatieve voldoening zijn gericht om voor zichzelf 
na te willen denken, anderen die het heft wel in eigen handen nemen 
zijn dan weer niet sterk genoeg om (bij wijze van spreken) hun penis 
onder controle te krijgen (een kritiek op de laagdrempelige sata-
nisten). Ondanks mijn voorkeur voor een sociaal samenlevingsmodel, 
draag ik de mens in zijn algemeenheid dus zeker geen warm hart 
toe. Ik zie dit samenlevingsmodel eerder als een productieproces om 
eubermensen te kweken, die ik nadien misschien wel aardig zou kun-
nen vinden. Daarnaast kan de eubermens alleen in een sociaal model 
ruimte vinden om zijn ding te doen, tenzij hij door omstandigheden 
het geluk heeft (of de pech) tot een hogere klasse te behoren. 

De eubermens is echter niet in staat om zulks samenlevingsmodel 
in te richten, dat hangt meer af van willekeurige maatschappelijke 
dynamieken. Hij moet daar geen moeite in steken daar het hem alleen 
afleid van intrinsieke doelstellingen, die voor hem veel belangrijker 
zijn, dan het productieproces vooruit te helpen. Hij is enkel in staat 
om naast zijn doelstellingen een levenspartner en enkele vrienden te 
vinden, en kennissen om af en toe mee van gedachten te wisselen. 
Dit is eigenlijk de essentie waarom de besten het niet maken in de 
maatschappij, ze hebben er simpelweg de ambitie niet voor.  

En dan komt het er op aan om hier onze tijd uit te zitten en te ge-
nieten. En zoveel mogelijk bij te leren en te verfijnen, want eenmaal 
we elder zijn komen we in de comfortabele positie van het eeuwige 
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