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Een lezing met de titel Expanding Imagery in oktober 
inspireerde me om te schrijven over netwerken. De 
verbanden, patronen en gedragingen van deze fenomenen 
zijn uiterst interessant, maar al snel kwam ik erachter dat 
het ook een zeer groot onderwerp is. Ik verdronk hierin, 
omdat in alles om mij heen plotseling verbanden en 
connecties vielen te ontdekken. Denk aan: infrastructuur, 
plattegronden, wortelsystemen, ondergrondse 
gangenstelsels van mieren,  bouwconstructies, maar ook 
sociale contacten, stambomen, het verkeer op straat, 
enzovoorts. Daarom ben ik begonnen met schrijven over de 
werking van een netwerk en dit op te delen in onderdelen 
van een fragment. Deze gaf ik de namen: het individu, de 
situatie, het proces en de zelfreflectie. Ze vormen samen één 
fragment van de gehele structuur. Door middel van een 
simpele test met garens ontdekte ik dat er voor een 
minimaal netwerk, in mijn ogen, drie spelers nodig zijn. 
Met slechts twee onderwerpen is er namelijk geen sprake 
van de isolatie van een enkele, dat toch een cruciale 
eigenschap lijkt van een netwerk. (Een stoffelijk netwerk 
wordt namelijk herkend aan zijn opengewerkte structuur.) 
Ik begrijp dat deze test natuurlijk geen perfecte volledige 
simulatie is voor het netwerk. (Over veel  aspecten valt te 



twijfelen; de flexibiliteit, het materiaal, de knoop, de lengte, 
de afstand, enzovoorts) Maar toch vind ik het een redelijk 
gepaste uitvoering om een uitgangspunt te bepalen voor 
wat ik versta onder een minimaal aantal spelers voor een 
netwerk. Ik heb namelijk wat houvast nodig om te kunnen 
bepalen over wat voor netwerken ik wil schrijven en waar 
naar mijn mening de grenzen liggen. Op die manier ben ik 
dan ook te werk gegaan. Het steeds meer afbakenen van 
het onderwerp en op die manier de essentie van mijn 
uiteindelijke essay al schrijvende te ontdekken. 	  

Waar ik eerst de noodzaak voelde om telkens in te zoomen 
op één fase en deze per onderdeel uit te leggen, ontdekte ik 
dat ik het meest gefascineerd was door het procesgedeelte. 
Natuurlijk, voor het begrijpen van het onderwerp van de 
tekst is het belangrijk om het overzicht te hebben, maar ik 
verlies me ook graag in de kleine details van het dagelijks 
leven. Op het eerste gezicht lijken ze misschien niet veel 
invloed te hebben, maar door een (klein) moment van 
bezinning, door er bijvoorbeeld over te schrijven, blijkt 
misschien het tegenovergestelde. 	  

Om toch verder duidelijkheid te schetsen over mijn 
afbakening van het onderwerp netwerken, zal ik eerst 
beginnen met een aantal hoofdstukjes waarin ik laat zien 
waar voor mij de grenzen liggen wat betreft een netwerk en 
wat wel en niet belangrijk voor me is. Daarna ligt de focus 
meer op ervaringen en situaties die ik meemaakte tijdens 
het schrijfproces en die mij intrigeerden of die ik verder 
wilde onderzoeken om op die manier een dergelijke 
theoretisch systeem te vinden als metafoor voor een fase 
van een netwerk. Wel is belangrijk om te noemen dat de 
ontmoetingen van de afgelopen maanden met verschillende 
personen mij dermate hebben beïnvloed dat de 

onderwerpen en voorbeelden die ik in de tekst geef, 
gestuurd kunnen zijn door andermans fascinaties die mij 
hebben geïnspireerd en op mij over zijn gebracht. Dit wil 
dus zeggen dat deze onderwerpen niet toevallig zijn, maar 
verwijzen naar het uitwisselen van informatie op meerdere 
niveaus en interesse gebieden.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het individu 
 

 

 

 

Hoe bepaal ik mijzelf als eenheid? Voor mij op tafel ligt een 
lepel. De lepel is zilver van kleur en gemaakt uit één stuk 
roestvast staal. De rand van de lepel ziet er van dichtbij 
geribbeld uit. Het bewijst dat het uit een groter stuk metaal 
gestanst is. In principe bestaat de lepel uit één materiaal, 
maar op het oppervlak van de lepel zijn sporen van gebruik 
te ontdekken. Krassen, vettige vingerafdrukken en 
opgedroogde druppels van thee of water die een subtiel 
kleurverschil laten zien. Waar is nu de grens van het zijn 
van de lepel? Kan ik zeggen dat de tijdelijkheid van de 
vochtsporen erop wijzen dat ze niet een officieel onderdeel 
zijn van de lepel? Dit zou betekenen dat de kleine krasjes 
dit wel zijn. Eigenschap van het materiaal is dus dat het 
oppervlak niet bestand is tegen aanrakingen met dergelijke 
materialen. En als het niet bestendig zijn van het materiaal 
een eigenschap is van de lepel, dan zijn de krasjes dus ook 
een eigenschap van de lepel te noemen. Een eigenschap is 
dus een “aangeboren” kenmerk (een kenmerk dat bij het 
ontstaan van het object of wezen gevormd is), maar kan ook 
een verworven kenmerk zijn (een onherstelbaar kenmerk 
ontstaan in verloop van tijd door invloeden van buitenaf). 	  

Ervan uitgaande dat alles bestaat uit een, of liever gezegd 
een werkbare stof / werkende stof, wil ik controleren of 
bovenstaande theorie ook toepasbaar is op het menselijk 

lichaam. Waar materiaal slaat op een meer tastbare 
bouwstof, geeft werkbare stof of werkende stof meer ruimte 
voor meer abstractere vormen. Het is moeilijk om goede 
termen te vinden voor zulke brede begrippen. Het menselijk 
lichaam is uiteraard veel complexer dan de RVS lepel. Maar 
aangezien ik deze lepel aan de hand van bovenstaande 
uitleg kan lezen als een individu, een eenheid en een op 
zichzelf staand ding, zijn dat voor mij factoren die wijzen op 
het één zijn. Waarom zien wij onszelf als één persoon?  Als 
ik naar mijn lichaam kijk, weet ik dat ik besta uit meerdere 
en verschillende onderdelen die nauw met elkaar 
samenwerken en mij maken tot wie ik ben. Als een collage 
van kwaliteiten die elkaar steunen en nodig hebben. Geven 
en nemen, wat het apparaat (als in: mijn toestand) in 
harmonie werkend laat zijn.  Ik merk dat ik mijn 
totaalbeeld veelal ervaar als een nulpunt. Hiermee bedoel 
ik het neutrale zijn en de momenten waarop ik me minder 
bewust ben van waaruit ik besta en waaruit ik niet besta. 
Een gevoel van basis veroorzaakt door de gewenning van 
het leven in hetzelfde stabiele lichaam van mijn geboorte af 
aan. Op het moment dat ik mijn focus niet op dit totale 
lichaam leg, maar het onderverdeel in compartimenten, 
kom ik onder het nulpunt terecht. Ik sluit mijn ogen en voel 
niet langer de harmonieuze werking, maar zie slechts één 
voor één de organen, ledematen, aderen, geïsoleerd door 
mijn hoofd flitsen. (Uiteraard gebaseerd op afbeeldingen die 
ik vond in boeken of op de computer.) Wel ben ik me er nog 
steeds ervan bewust dat ik tijdens deze gedachten nog 
steeds besta en op dezelfde manier functioneer. Mijn 
gedachten over de manier waarop ik de situatie waarneem, 
hebben geen noemenswaardig effect op de onderlinge 
samenwerking van het totaalbeeld. Wanneer ik reik naar 
buiten mijzelf, bevind ik me boven dit neutrale zijn. Ik zie 



andere personen en relativeer direct. De kleine afwijkingen 
tussen de ander en mij verraden de afstand tussen de 
lichamen. Hierdoor trek ik bijna automatisch de conclusie 
dat ik ophoud waar de gelijkwaardige, maar andere begint. 	  

De reden dat ik mezelf zie en anderen waarneem op deze 
manier, komt misschien wel omdat het overzicht moeilijk te 
ervaren lijkt. Om het overzicht te kunnen herkennen zou ik 
mijn hele denken en ervaren moeten omdraaien. Wanneer 
een groep mensen bij elkaar staat, is de neiging voor mij 
groot om verschillen te zoeken, om op die manier ieder als 
een eigen persoon te zien. Dit laat zien dat ik automatisch 
ervan uit ga dat één lichaam één eenheid betekent.  
Wanneer de focus zou liggen op de overeenkomsten en 
samenwerking tussen de betreffende personen in de groep, 
is er aandacht voor de dynamiek tussen de personen en zou 
wellicht deze groep op zijn beurt als één eenheid ervaren 
kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

De situatie 

 

 

 

 
Na het denken over de cirkels, de levensloop van dingen, 
ziet alles er onverstoorbaar uit. De patronen van het 
dagelijks leven. De tijd verstrijkt, ongeacht verandering of 
dat iets blijft zoals het al was. Ieder fenomeen heeft zijn 
geboorte, groei en zijn vergankelijkheid. Echter, tijd is in 
wezen een concept. De tijd loopt door, maar belangrijk is 
ook om bewust te zijn van ons eigen ontwerp. De tijd gaat 
zo snel als ons eigen ontwerp. Maar ook zonder het concept 
bestaat geboorte, groei en vergankelijkheid. Ik zou zeggen 
dat de tijd een hulpstuk is om deze fases te verduidelijken. 
Als een universele eenheid, waaraan de andere cycli te 
meten zijn. Net als bijvoorbeeld de vastgestelde kilogram 
een vrij abstracte maat weergeeft. Waar de kilogram slechts 
gebaseerd is op gewicht, is tijd gebaseerd op veroudering. 
Maar beiden zeggen niets over grootte, intensiteit, 
densiteit, kwaliteit, materiaal, vorm,  etc. In dit opzicht 
maakt tijd deel uit van een aantal eenzijdige meeteenheden 
(gewicht, lengte, waarde, kleur, ...) die gecombineerd een 
vrij gedetailleerd beeld kunnen geven van datgene dat we 
omschrijven. Op het moment dat slechts één meeteenheid 
gegeven wordt, blijven zeer veel opties mogelijk. 



Naast het feit dat tijd een belangrijk raamwerk aangeeft in 
een situatie, heeft ook de locatie een grote rol. De plaats 
waar een iets of een iemand zich bevindt, duidt namelijk op 
een context of relatie tot elkaar. Dit houdt in: het decor van 
de samenkomst. Een collectie van sferen en objecten die 
zich bevinden in een begrensd gebied. Dit begrensde gebied 
kan duidelijk omkaderd zijn door middel van muren, maar 
ook kan het een denkbeeldige wereld zijn. De realiteit of 
virtualiteit zijn gelijkwaardig, zoals een sfeer en non-sfeer 
of een object en non-object. Wat ik daarmee probeer te 
zeggen, is dat de afwezigheid van iets een bevestiging is.   

De combinatie van tijd en van plaats is de ultieme 
mogelijkheid voor een ontmoeting. Op het juiste moment op 
de juiste plaats, wordt wel eens gezegd wanneer iets 
onverwachts heeft plaatsgevonden. Naar mijn mening een 
erg vreemde uitspraak, ervan uitgaande dat er altijd tijd is 
en ten allen tijde een locatie herkend kan worden. 	  

De omstandigheden van de omgeving bepalen de intensiteit 
en de tijdsduur van de situatie heeft betrekking op de 
periode van de ontmoeting.  

 

 

 

 

 

Het proces 

 

 

 

 
Het kader dat de situatie vormt heeft een functie. Een 
kader functioneert als een loep, een afbakening van tijd, 
ruimte en beweging. Er wordt een fragment aangewezen en 
vastgelegd. Alles wat binnen dit kader gebeurt, door de 
samenkomst van de aangewezen tijd, ruimte en beweging, 
wil ik in zijn totaal het proces noemen. Het gaat hierbij om 
het verloop van de beweging van de aanwezige individuen 
in het kader dat gevormd is door de tijd en ruimte die 
samen de situatie heten. De individuen die elkaar 
ontmoeten, wrijven of schuren langs elkaar of strengelen 
zelfs ineen. De frictie die hierbij plaatsvindt, zorgt voor 
verandering, progressie. Het maakt dat de eigenschappen 
van het individu een metamorfose doormaken, die overigens 
evenwel minuscuul als groots kunnen zijn (en alles daar 
tussenin). De mate van impact van het proces heeft te 
maken met de intensiteit van het event in combinatie met 
de waarde die het individu hieraan hecht. Deze waarde 
wordt bepaald door het DNA van het individu. Met het 
DNA bedoel ik: de documentatie van de betreffende eenheid 
met al zijn of haar aangeboren en verworven 
eigenschappen. Al het geen dat in het verleden is gebeurd, 
beïnvloedt de visie van het heden. Zowel de wijze van 



interpreteren als nieuwsgierigheid hebben te maken met 
het voorafgaande. 	  

Op het moment dat ik het zaadje liet ontkiemen, 
manipuleerde ik de natuur van dit zaadje, anders dan dat 
het gewoon zou blijven zijn, dwong ik het tot groeien. Met 
positieve intenties uiteraard. Het gevolg was dat ik de 
toekomst van dit zaadje veranderde, maar tegelijkertijd was 
de invloed hiervan zo nihil dat het compleet anoniem en on-
erkend blijft door de rest van de wereld. Ik drong de cyclus 
binnen, manipuleerde het en liet het vervolgens zijn 
levenspad bewandelen, waarna ik zelf terugkeerde naar het 
mijne. Ik merkte dat, behalve voor het zaadje en mij, niets 
is veranderd. Niets dan dat er nu een plekje op de 
vensterbank bezet wordt door het ontkiemende leven. In 
het geheim zijn wij twee nu verbonden met een draad van 
spanning en vol hoop en verwachting. Ik wacht af tot iets 
verandert, tot de consequenties zichtbaar worden. 
Onvoorspelbaar om wat voor termijn het nu gaat.  Zijn tijd 
is anders dan mijn tijd. Mijn tijd loopt nog net zo snel als 
tijdens en vóór mijn handeling. Zijn tijd is dezelfde tijd als 
die hij had tijdens en vóór mijn handeling. 

 

 

 

 

 

Zelfreflectie 

 

 

 

 
Als het individu zijn route vervolgt na de situatie is er een 
moment van herstel, overdenken en relativeren van het 
proces. Ruimte om bewust te worden en terug te keren naar 
het overzicht van waar het individu zich bevindt en in 
welke staat het verkeert. Wat voor impact heeft het event 
gehad op de eigenschappen, kennis en gemoedstoestand? Ik 
zou het willen omschrijven als het moment voor de 
bewustwording van het (nieuwe) zijn van het individu door 
te reflecteren en zichzelf te herzien. 	  

Ook hier speelt tijd en locatie een grote rol, maar liever 
noem ik deze in deze situatie als een non-tijd en non-locatie. 
De afzondering is namelijk niet per se een fysieke, maar 
kan evenwel mentaal zijn. Tijdens de fysieke staat van 
afzondering ben ik me namelijk vooral bewust van de 
eenzaamheid. Dit wil niet zeggen dat dit een emotionele 
(positieve of negatieve) ervaring is, meer dat er een 
constante erkenning is van de afwezige ander. Het gevolg is 
dat ik op zoek ben naar afleiding om op die manier telkens 
deze staat van eenzaamheid op de proef te stellen. In het 
geval van mentale afzondering is er geen noodzaak voor 
stilte en rust. Het is belangrijk dat de omgeving een gevoel 



van veiligheid biedt en het hierdoor toelaat om de zintuigen 
van mijn lichaam minder actief te laten werken. In die 
situatie kan het onderbewuste de ruimte bieden voor 
verwerking van het voorafgaande. 	  

 

 

 

 

 

 
 
 

De stille ontmoeting 

 

 

 

 
Toen ik vanochtend op het platform stond, zag ik dat ik net 
de metro had gemist. Lijn 50, de metro die pendelt tussen 
Gein en Isolatorweg. Het display vertelde me 8 minuten te 
wachten om de eerstvolgende in te kunnen stappen. Ik 
neem altijd deze metrolijn van station Bullewijk naar 
station Amstelveenseweg wanneer ik naar school ga. 
Tijdens mijn reis, die ik al 4 jaar bijna dagelijks maak, 
ontmoet ik veel mensen die ik niet ken. Ik woon in een flat 
naast het eerdergenoemde station Bullewijk in een 
community, waardoor ik ongeveer 1/3 van mijn buren ken. 
Toch kom ik bijna nooit buren tegen op het perron. Dat zou 
kunnen komen omdat ze andere school- of werktijden 
hebben, of omdat ze misschien niet in het bezit zijn van een 
gratis studenten ov-chipkaart, die ik wel heb. Maar dat zijn 
natuurlijk maar twee van de vele mogelijkheden. Juist 
omdat ik geen bekenden ontmoet op het grijze onbeschutte 
platform, valt het me des te meer op dat het zo stil is. De 
reizigers lopen starend naar de grond de treurige catwalk 
over die gemarkeerd is door de geleidelijnen op het beton.  
De personen turen afwisselend naar elkaar, maar ieder 
oogcontact wordt vermeden. Als een soort vooraf besproken 
regel. Hoewel het me opvalt en ik me er onprettig bij voel, 



merk ik dat ik precies hetzelfde doe, automatisch. De kans 
is groot dat deze ogenschijnlijk vreemden voor mij niet zo 
heel vreemd zijn. Ik ontmoet ze iedere dag. En zo begint dus 
ook iedere dag. Ik tref mensen die ik niet ken en door mijn 
schuwe gedrag, blijf ik steken in hetzelfde liedje. Door mijn 
gedrag onderhoud ik deze non-verhouding, dit non-contact. 
Op een bepaalde manier is dit ook een verhouding of vorm 
van contact. Ik zou zeggen dat het woord verhouding 
betekent: op een consequente manier met iets of iemand 
omgaan. Dus door met iemand, die ik dagelijks ontmoet, 
níet te spreken of géén blikken uit te wisselen, ontmoeten 
we elkaar in een vreemde, maar comfortabele situatie. We 
worden opgemerkt, maar onopgemerkt. De erkenning van 
de ik-persoon door anderen is misschien wel één van de 
grootste verlangens van de mens. Gezien worden en in dit 
geval tegelijkertijd geaccepteerd worden voor wie je bent. 
Ook al komt deze oppervlakkige acceptatie mogelijk voort 
uit een desinteresse van de kant van de toeschouwer, of uit 
verlegenheid, of uit vluchtigheid, of uit … Hoe kan zo’n kort 
voorval van zien en gezien worden, accepteren en 
geaccepteerd worden een verschil maken? Ik kijk naar het 
vrouwelijke silhouet dat zich in mijn richting beweegt. Ik 
sta tussen de glazen panelen die mij beschermen van de 
pijnigende wind die tegen mijn onbedekte gezicht snijdt. Zij, 
met straffe pas lopend met meedeinende zwarte lokken, 
vriendelijk gezicht, hooggesloten zwarte jas, zwarte jeans, 
zwarte schoenen met blauw-wit geblokte sokjes erin. Ik 
vraag mezelf af of ik haar ooit eerder zag. Volgens mij niet, 
maar hoe zou ik hier zeker van kunnen zijn? Het feit dat ik 
haar niet herken, wil niet zeggen dat ik haar niet precies op 
dezelfde manier heb bekeken gisteren en eergisteren en 
misschien ook wel de dagen daarvoor. Snel zal ik weer 
vergeten hoe ze zich bewoog, haar lichaamstaal en haar 

vriendelijke gezicht. Maar dit niet voordat ik zie dat ze, 
bijna in slow-motion, haar hoofd optilt en haar blik in mijn 
richting brengt. Op het moment dat ik zeker weet dat deze 
beweging is bedoeld om mij te kunnen zien, richt ik snel 
mijn blik op het stuk beton waar zij haar volgende voet zal 
zetten met een licht beschaamd gevoel en een klein 
sprankeltje hoop dat ze niet gevoeld heeft dat ik eerder 
naar haar keek. Maar natuurlijk weet ze dit. En Ik weet 
het. De contra-draaibeweging, opgemerkt in ons beider 
ooghoeken, verklapt het allemaal.  

De erkenning van de vrouw maakte mij gelukkig, of gaf me 
in ieder geval even een gelukkig gevoel. Op hetzelfde 
moment dat ik ontdekte, werd ik ontdekt. Ik werd me ervan 
bewust doordat het een wisselwerking bleek. Ik vierde het 
klein in mijn gedachte. Om te beseffen dat ik gezien werd, 
moest ik zelf zien. De vreemde gewoonte van deze wisseling 
van zicht, duidt erop dat deze misschien slechts bestaat om 
erkenning te ervaren en niets meer dan dat. Het uit de weg 
gaan van oogcontact, geen opening bieden voor ieder andere 
vorm van verbinding. Een kleine hint, die vertelt geen 
verdere gevolgen te willen binden aan het voorafgaande.  

Ik betrap mezelf erop dat ik tijdens het wegkijken een 
glimlach opzet. Hopend dat de andere persoon deze opmerkt 
en mijn intentie leest. Waarom voel ik me verplicht tot dit 
verontschuldigende goedmakertje? Het voelt onbeleefd om 
mijn hoofd van iemand af te wenden.  

Het moment waarop het mis kan gaan is, wanneer de blik 
eenzijdig geworpen wordt. Er blijkt een strenge 
choreografie om een moment van stille erkenning te 
volbrengen. Ondanks dat deze ervaring maar enkele 
seconden in beslag neemt, vindt er een indirecte ontmoeting 



plaats. Waarbij de ongeschreven regel om er verder niets 
uit voort te laten komen, misschien wel het meest 
aangrijpende is van de samenkomst. Er is een gedeeld 
gevoel van genoegzaamheid, doordat er geen twijfel bestaat 
over de opvolgende ontkenning. Ik realiseer me dat ik een 
positief gevoel ervoer, door interactie; we deelden dezelfde 
intentie. Een dialoog waarbij woorden en oogcontact niet 
nodig bleken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onbestuurbare kracht van 
mijn geest 

 

 

 

 
Als ik mij bevind in mijn onderbewuste, dan handel ik 
vanuit automatisme en ben ik me niet sterk bewust van 
hetgeen dat ik doe en denk. Het voelt alsof ik mijn lichaam 
en gedachten niet aanstuur, maar dat deze los komen te 
staan van mij en van elkaar en hun eigen gang gaan. Op 
dat moment is het lastig een vinger te leggen om te 
verklaren waarom ik mij gedraag, op de manier dat ik mij 
gedraag,  zoals in de situatie beschreven in het hoofdstuk 
hiervoor. Mijn gedachten zijn afgedwaald en ik handel op de 
automatische piloot. Is dit een actie vanuit pure 
natuurlijkheid? Of is dit gedrag dat neerkomt op 
verlamming van mijn doen en laten? Het zou zo kunnen zijn 
dat beide waar zijn en dat de één een gevolg is van de 
ander. Ik weet niet zeker of ik het moet zien als een positief 
iets. Op de momenten van zo een verlamming staar ik en 
zijn mijn zintuigen gedempt actief. Minder prikkels 
bereiken mij, of prikkels maken minder indruk op me. Maar 
als we zouden willen, kunnen we het volhouden om de hele 
dag in opperste staat van ontvankelijkheid te zijn? Een 
constante stroom van allerlei informatie toelaten kan 



enorm uitputten.  Misschien is daarom deze afwisselende 
alertheid en verlamming een natuurlijk filter om rust te 
geven aan zintuigen en brein en om de verwerking van 
eerdere indrukken mogelijk te maken.  Dan is verlamming 
in deze situatie niet helemaal het juiste woord, omdat dit 
meer voelt voor mij als het tijdelijk buiten werking zijn van 
iets. Het lijkt me meer een staat waarin de geest in een 
oppervlakkige rusttoestand verkeert. Want hoewel uiterlijk 
het lichaam minder informatie toelaat, dwaalt de geest af 
en relativeert de informatie die het eerder ontving. 	  

Ik bevind me op een andere plaats. Mijn lichaam voel ik 
even niet meer. Ik kijk wel, maar ik zie niet. Het voelt als een 
rustige plek. Ik hoor wel, maar ik luister niet. Indrukken 
van buiten af doen er even niet toe. Ik zou mijn omgeving 
omschrijven als een lichte kamer met witte muren. Ik ervaar  
muren, maar meer op gevoel dan op zicht, want ik ervaar 
geen blokkade die me ervan kan weerhouden me te 
verplaatsen. Tegelijkertijd is er ook geen drang om te 
verplaatsen. De geluiden om me heen klinken als lage, trage 
en lange tonen die ik niet kan onderscheiden of begrijpen, 
maar die ik ervaar als gedempte achtergrondruis. Ik voel 
niet meer de grond onder mij. Ik ben zonder gewicht en 
contact met de stoel waar ik op zit ben ik kwijt. Terwijl ik de 
interactie met het hier, de tastbare wereld om mij heen, 
steeds verder kwijt lijk te raken, verplaats ik me dieper in 
deze abstracte, bovennatuurlijke omgeving en ben ik in een 
andere plaats, die alleen ik op dit moment lijk te kunnen 
ervaren. Want de rust en het niets om me heen in deze plek, 
wijst erop dat er niets en niemand anders daar is. De ruimte 
zou fysiek groot genoeg zijn, maar mijn gedachten zijn niet 
bezig met verhoudingen in meetbare zin. Een groot verschil 
tussen de omgeving van mijn lichaam en de omgeving van 

mijn geest. Het abstracte niet-tastbare en onmeetbare stelt 
mij in staat op een andere manier relaties te leggen en op 
zwaartekrachtloze wijze te zweven tussen de dingen die zich 
op dat moment niet bevinden in mijn lichaamswereld, maar 
wel degelijk in mijn geesteswereld de aandacht vragen.  

Op het moment dat de geest weer de connectie terugvindt 
met het lichaam, ontwaken mijn zintuigen en ben ik weer 
vatbaar voor invloeden van buitenaf.  

Is de verplaatsing een doordachte keuze geweest of was het 
een natuurlijke drang om af te zonderen? Deze heen en 
weer schakeling tussen gevoel en gedachten lijkt op 
automatische wijze eens in de zoveel tijd voor te komen, 
maar wordt op een bepaalde manier secuur geplant op 
momenten dat het kan, op momenten dat de buitenwereld 
het toelaat om af te dwalen en mijn geest niet in realiteit 
getrokken lijkt te worden. Leer ik mijzelf deze afwisseling 
aan? Heb ik deze omschakeling onbewust opgepikt uit 
ander gedrag om mij heen? Als alles wat we weten en 
kunnen is gebaseerd op wat we eerder hebben gezien en 
meegemaakt, lijkt het van wel. Maar net zo goed is het 
mogelijk dat het een aangeboren eigenschap is. Iets dat 
vastligt in mijn genen, in mijn DNA, waardoor het 
ontkomen aan de surreële werkelijkheid  nog minder voor 
de hand liggend is.   

 

 

 

 



De illusie van keuzes 

 

 

 

 
Soms lijken de situaties waarin een keuze gemaakt moet 
worden zó complex, dat ik me afvraag of het gevoel 
überhaupt terecht is, om een keuze hebben. Het lijkt 
onmogelijk om te weten wat de juiste manier van handelen 
is. Dus in hoeverre is het mogelijk om een verkeerde keuze 
te maken? Zou enkel dit gevoel een illusie kunnen zijn om 
onszelf ervan te kunnen overtuigen dat wij (onterecht maar 
geruststellend) controle lijken te nemen over ons eigen lot? 

De laatste maanden van het basisjaar, het kiezen van een 
specialisatie. Het voelde als de situatie in de supermarkt. 
Neem bijvoorbeeld het schap met pastasoorten. Voor je neus 
ligt ravioli, spaghetti, tagliatelle, gnocchi, macaroni, 
farfalle, cannelloni, fusilli lasagne, linguine, pappardelle, 
tortellini, tortelloni, vermicelli, rigate, penne... Deze zijn er 
dan nog allemaal in naturel, meergranen én tri-colore. En 
dit alles dan ook nog van minstens 4 verschillende merken 
waartussen je moet gokken naar de juiste prijs-kwaliteit 
verhouding. En ondertussen besef je je ook nog dat er in het 
koelvak 6 meter verderop veel van deze soorten als  “verse” 
pasta wordt verkocht. Hoe is het mogelijk om jezelf ervan te 
overtuigen dat je een goede keuze maakt op dat moment? Ik 

streep de afvallers weg. Wat betekent: de hele dure 
pastamerken vallen af en de meergranen ook, simpelweg 
omdat ik dat minder lekker vind. Dan, hoe lang is de 
kooktijd? Wat voor groente of saus wil ik erdoor? En welke 
vorm past daar dan het beste bij? Wil ik de saus in de 
pastaschelpjes proeven of denk ik meer aan pasta al’olio, 
dat ik lekkerder vind met spaghetti of tagliatelle?  

Het lijkt een onwaarschijnlijke en oneindige keuze die 
gemaakt moet worden. Maar toch ga ik ervanuit dat er 
eerder op de dag of eerder in het uur of de minuut voordat 
je geconfronteerd wordt met de pastawand al een zekere 
keuze is gemaakt. Waar je trek in hebt, of dat je openstaat 
voor iets dat je nog nooit eerder gezien hebt. Het gekke is 
dat wanneer je geconfronteerd wordt met al die 
mogelijkheden, er een soort storing in je hoofd lijkt te zijn. 
Een moment van chaos, of een moment van onzekerheid, 
terwijl je al die tijd van te voren stiekem onbewust al wist 
wat de afvallers zouden zijn en misschien zelfs al wist wat 
de smaak was waar je voor zou gaan. Hoe eerlijk is dat 
gevoel van keuzes hebben? Als we er allemaal van uitgaan 
dat alles al bepaald is en alles een gevolg is van een gevolg 
van een gevolg van een gevolg, dan kan ik me indenken dat 
we veel minder verantwoordelijk zouden leven. En ook 
misschien minder bewust? Hoe sterk is dan eigenlijk het 
verband tussen ons verantwoordelijkheidsgevoel en 
bewustzijn of juist ons  niet-bewustzijn?   	  

Op het moment van beslissen voor de afdeling op de 
academie, leek het allemaal heel vaag en onduidelijk. En dit 
is ook wel logisch, omdat de consequenties nooit vooraf 
bekend zijn. Natuurlijk is bekend wat in grote lijnen de 
studie inhoudt, maar je eigen focus, input en 
interessegebied spelen een grote rol. Ik heb het gevoel dat 



ik veel heb geleerd over mijzelf in de afgelopen jaren en dat 
staat in direct verband met datgeen dat ik heb gemaakt. Je 
eigen visie, gevoel en gedachten spelen een grote rol in je 
interpretatie wat betreft het maken van werk. Maakt het 
dan uiteindelijk nog veel uit welke richting ik kies? Of heeft 
textiel mij juist de inspiratie gegeven om te komen tot 
besluiten die ik heb gemaakt? Waarom voelde het als zo een 
gewichtige keuze?  

De keuze voor een meerjarenplan bracht spanning met zich 
mee, maar spanning kan ik ook voelen bij keuzes die ik 
maak betreffende kortstondige of minder invloedrijke 
beslissingen. Een paar dagen geleden heb ik zaadjes 
geplant. Ik had het stellingkastje voor het smalle lange 
raam schoongepoetst en vervolgens alle lege plastic bakjes 
verzameld die ik de afgelopen weken gespaard had 
tevoorschijn gehaald. Op mijn balkon heb ik aarde gespaard 
dat ik mengde met etensrestjes en dode planten. Hiermee 
vulde ik de plastic bakjes. Toen ik mijn zadenvoorraad 
tevoorschijn haalde, besefte ik dat ik lang niet genoeg 
bakjes had om alle soorten zaden uit te proberen. Ik moest 
een selectie maken van plantsoorten die ik wilde laten 
groeien. Maar hoe deze selectie te bepalen? Ik begon met 
paprika-, tomaten- en peperzaden aangezien ik eerder had 
gelezen dat deze in de maand januari eventueel al binnen 
opgekweekt kunnen worden. En vervolgens passievrucht, 
omdat op de verpakking stond dat die het hele jaar binnen 
gekweekt kan worden en omdat de bloemen zo ontzettend 
mooi zijn. Tijm, koriander, bieslook, om wat 
kruidenplantjes in huis te hebben. Pompoenpitten, die 
verzameld waren tijdens het koken voor het avondeten op 
donderdag. De pit van de lychee, die ik vrijdag at. Sonja, 
een van de docenten die ik tijdens mijn stage had ontmoet, 

kwam langs en we waren benieuwd of het lukte om deze 
pitten tot plant te kweken. We besloten er een wedstrijdje 
van te maken. Dus die pit moest zeker weten de aarde in. 
Voor snel groeiresultaat heb ik vervolgens tuin- en 
mosterdkers gezaaid. Het stekje basilicum dat ik een paar 
weken geleden in het water had gezet, had wortel geschoten 
en kon ook de aarde in. En als laatste een stuk gember. 
Telkens nadat ik een zaadje in een bakje met aarde stopte, 
stak ik er direct een bordje in met de naamsoort, om 
overzicht te houden. Toen alle bakjes gevuld waren, kon ik 
ze in de kast bij het raam zetten. Ik besloot dat het het 
beste was om de ondiepe bakjes aan de raamkant te zetten 
en de hogere erachter, zodat het zonlicht in alle bakjes 
schijnt. De criteria voor mijn selectie is te beperken tot: 
persoonlijke voorkeur; eetbare planten; ontkiemperiode.     	  

De keuzemogelijkheid lijkt willekeurig, maar is dit ook zo? 
Mijn persoonlijke voorkeur voor vruchten die ik over enkele 
maanden wil oogsten, laat zien dat ik beslis vanuit mijn 
ego. Mijn houding ten opzichte van de toekomstige plantjes 
is vol aandacht en passie. Tijden lang kan ik ernaar kijken, 
bestuderen hoe een klein stipje langzaam een sprietje 
tevoorschijn tovert en minuscule worteltjes de aarde in 
wurmt. Bewonderenswaardig vind ik het. Tegelijkertijd 
fantaseer ik over de prachtige bloemen die zullen uitkomen 
waarna de vrucht kan groeien op de plek waar eerst de 
bloem was. En ik besef dat ik terug ben geschakeld van de 
wil om te geven, naar de wil om te ontvangen.  

Dit ontdek ik ook in relaties met mensen. Het liefste zou ik 
leven zonder verwachtingen richting anderen, andere 
mensen, andere wezens, objecten. Het probleem is dat dit zo 
diep geworteld lijkt te zijn in mijzelf dat het een dagelijkse 
innerlijke training en leerproces is. Door er bewust mee om 



te gaan kan ik mezelf terugfluiten en nadenken of mijn 
daden oprecht zijn. De reden waarom ik weerstand voel 
tegen verwachtingen is namelijk hetgeen dat eraan vooraf 
gaat. Als er namelijk met voorbedachten rade een dienst 
bewezen wordt, om vervolgens iemand in het krijt te laten 
staan, is dit geen eerlijke beweging. Ik geloof dat geven, 
delen en helpen als eenrichtingsverkeer gezien zou moeten 
worden. Wanneer er sprake is van een bepaalde 
verwachting en deze wordt niet beantwoord, voelen we 
teleurstelling. En andersom, op het moment dat de 
verwachting wél beantwoord wordt, is de dankbaarheid niet 
heftig omdat er al vanuit gegaan werd dat er iets terug zou 
komen.  

De complexiteit van het netwerk neemt toe. Het dijt niet 
alleen uit naarmate de tijd verstrijkt, connecties 
verzwakken of gaan zelfs verloren. Anderen versterken of 
vermeerderen. Daarnaast een wirwar van geloven, 
overtuigingen, meningen, visies.  

Linksdraaiend, rechtsdraaiend, vervormd, gekleurd, 
aangetast, aangepast, chaotisch, flexibel, transparant, … 

 

 

 

 

 

De verruiming door het detail  

 

 

 

 
Om het geheel te kunnen begrijpen, is het van belang de 
details te weten. Hoe steekt het in elkaar? Hoe is een 
minuscule verknoping ontstaan? Welke beweging heeft 
plaats gevonden? En met welke kracht en insteek? Al deze 
informatie is belangrijk voor interpretatie van het grotere 
geheel. De eigenschappen van vezels of cellen, laten mij 
begrijpen hoe ze te behandelen. Ik zie overeenkomsten 
tussen ze en herken daardoor ook tegelijkertijd 
afwijkingen/beschadigingen/fouten in grotere systemen.  

Het uitdiepen van dit onderwerp liet (en laat nog steeds) de 
term ontelbaar keer door mijn hoofd schieten. Netwerk, 
netwerk, netwerk, netwerk, netwerk, netwerk, netwerk, 
netwerk, netwerk, netwerk, netwerk, netwerk, netwerk, 
netwerk, netwerk, netwerk, netwerk, netwerk, netwerk, 
netwerk, netwerk, netwerk, netwerk, netwerk, netwerk,.... 
Zó vaak dat in eerste instantie de woorden uiteenvallen. 
Net. Werk. En later vervagen de woorden en abstraheren de 
klanken, de letters komen los van elkaar en hiermee raken 
de definities van het woord zoek.  

Nu duizelt het in mijn gedachte van vragen over het limiet 
van de definitie van dit woord. Net als de klanken, 



abstraheren ook de grenzen van de toepassingen. Onzeker 
en veranderlijk als alle andere begrippen, omdat zelfs ons 
taalgebruik niet stilstaat.  
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