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Mauranne, filosofe…

11 jaar oud,
in Brussel,
ergens in het jaar 1957
Een vroege ochtend op weg naar school. Allesbehalve blijgezind.
Het was mijn beste dag niet. Eigenlijk evenmin mijn beste week, maand
en jaren niet. Hoe zou je zelf zijn wanneer je van een parochieschooltje
van de Broeders Maristen plots verkast wordt naar een elitecollege van
de jezuïeten?

verkenning van mijn
diepere wezenlijkheid
Het is niet zo dat ik op het lagere
schooltje niet veel geleerd heb. Mijn
eerste stapjes in de verkenning van mijn diepere wezenlijkheid heb ik
daar gezet. De voorbereiding op de ‘eerste communie’ was in handen
van ene broeder Gabriel, een oudere broeder. Heel rustig vertelde hij
dat we allemaal een zieltje hebben. Wees daarbij naar zichzelf. Helaas
met zijn vingertje rechtstreeks op zijn bef gericht. Broeders Maristen
droegen immers allemaal een groot rechthoekig stuk karton onder hun
kin, een bef. Zo… dat was het dus, de ziel, een helwit stuk karton.

Uit het geheim archief van Mauranne

Het was ook meteen duidelijk dat ik er geen had. Ook mijn
klasgenootjes niet. Mogelijk kregen we het met de eerste communie
mee geserveerd. Toch keek ik vlug even onder mijn hemdje… en er
bleek inderdaad niets te vinden, zelfs niet in embryonaal stadium. De
broeder ging ondertussen verder met te vertellen dat wanneer je
‘zondekes’ deed er bruine en zwarte vlekjes op je zieltje kwamen. Meteen focuste ik niet langer op mijn ontbrekend zieltje maar ging al mijn
aandacht naar het zieltje van de broeder. Helaas, noppes, het was helemaal clean. Vanaf dan werd het zieltje van welke broeder ook grondig
geobserveerd. En, er liepen her en der zondaars rond. Sommige zelfs
grote zondaars. Bovendien dan nog meestal de oudere. Toen ik iets later die dag broeder Gabriel kruiste bleek hij ook al enkele ‘zondekes’ te
hebben begaan. Waaronder een hele grote gele, want ze was helemaal
in een lange lijn uitgelopen.

Maar, die ochtend...

op weg naar de eliteschool, halfweg de
‘Kolonel Picardlaan’, ter hoogte van de
sigarettenfabriek ’Bastos’ en het station in de verte met erboven een ster
die zich dapper bleef verzetten tegen het sterker wordende daglicht.
Precies daar en toen gebeurde het zomaar. Plots een diep, helder en
vooral doodgewoon vanzelfsprekend besef, dat ik bewust was van eigen
bestaan. Waar ooit het concept ziel meteen aan een witte bef werd
gekoppeld, bleek dit nu helemaal niet het geval te zijn met bewustzijn.Bewustzijn verdrong het belang van de ‘ziel’.

Waar, het ‘ware pad’ ?
Na de lagere school kwam ik dus in een elite ‘jonge mannenwereld’ terecht.
Want het was een ultra devote vader gelukt om zijn zoon ingeschreven te
krijgen bij de jezuïeten. Daar zou zijn zieltje tenminste in alle veiligheid het
ware pad kunnen blijven bewandelen.
Helaas liep het allemaal niet zoals gehoopt…
Mijn omgeving was er bevolkt met leerlingen die duidelijk heel veel
meer wisten over ‘dingen’ waar ik nog nooit over had gehoord. Daar hoorde
ook seks bij. Interessant. Tot de bevolking behoorden helaas ook strebers
vol na-ijver en ziekelijk superioriteitsgevoel. Ideale bodem voor pesterijen,
bron voor gehoon en gelach. Gevolg… een profiel vol van verlegenheid,
schuwheid en van zich diep ongelukkig voelen.
Dat allemaal werd gecounterd door de bewustzijnservaring die heel
mijn interesse in beslag had genomen. En dat blijft zo tot de dag van
vandaag. Een ‘niet academische filosoof’ in spe had het levenslicht gezien
met een heel andere vorm van aanwezigheid in het leven. Deze vorm
maakte pesters duidelijk dat hun pesterijen geen doel meer troffen. Ze
vervingen pesten door een koude afkeer.
De ervaring bewust te zijn van eigen bestaan is
meteen een verkennen van deze ervaring. Verkenning
die vrij snel totaal afweek van het ‘ware pad’.

Voor Mauranne is een niet academische filosofe
er eentje met enkel interesse voor elk stukje tekst
met een verhelderend element in zich, dat
belangrijk kan zijn bij haar omzwervingen
doorheen bewustzijn. Door wie, wanneer en waar
het is neergepoot, heeft minder belang.

Een ander soort aanwezig zijn...

Er ontplooide zich een aanwezigheid die haar bestaan niet wil
verpesten door ze in te ruilen voor een of andere interpretatie van dit
aanwezig zijn. Liever naakt, niet gekleed door uit veronderstellingen
geweven boerka’s, harnassen, korsetten die godsdiensten, ideologieën,
tradities… wanneer ze beleefd zijn, te koop aanbieden, maar meestal
botweg afdwingen, of manipulerend inplanten.
Ook de interpretaties die gelden of golden binnen de familie, binnen de
clan, binnen de buurt waar ik opgroeide, werden de deur gewezen. Samen
met deze die de klasse, de stand, de kaste waarin ik geboren ben,
voorschrijft.
Neen, ik wens niet te bouwen op welke veronderstelling ook, zoals het
geloof in het bestaan van een ego, van een persoon, van een ziel, van een
god... ook al hebben millennialang ‘geëvolueerde dividuen’ deze
veronderstellingen via opvoeding in mijn brein gebrand.
Ik wil een eerlijk, helder en fris ontplooiend bestaan. En dat kan enkel door
ver weg te blijven van het spelbord van opinies, meningen, ‘de overtuiging
toegedaan zijn dat…’.
Dan pas is er ruimte voor een zich scheppend ontvouwen van een rijk en
avontuurlijk leven en samenleven.

Mauranne is nog steeds een actieve niet academische filosofe,
binnen, en ook buiten natuurlijk
de rubriek Jnana yoga

Een toetje...

