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De Jeugd en het Seksuele probleem

Zij trouwen;......

Zij leggen geen trouwbelofte af, maar sluiten een

zakelijk contract, dat zij vrij zullen zijn op ieder

moment te verbreken. Er is geen plechtig ritueel,

geen verheven toespraak, geen schone muziek, geen

diepte of extatische ontroering om de woorden van

hun belofte in hun geheugen te branden. Zij kussen

elkaar met een lach en gaan vrolijk naar huis.

                                                       Will Durant

The glory of the world is seen only bij a chaste

mind. To whomsoever this fact is not an awful but

beautiful mystery there are no flowers in Nature.

                                                        Thoreau

De mens had grote kracht, maar was overmoedig

van aard. Hij stond op tegen de goden. Voor straf 

werd hij in tweeën gesneden. Toen ontstond de

Eros; de mens verlangde naar zijn verloren gegane 

wederhelft, om daarmee tot één geheel herenigd te

worden. 

De echte goede Eros bestaat in de juiste harmoni-

sche menging der tegendelen. De taak van de kunst

is het, deze harmonische menging te bewerkstelligen 

en zo de slechte eros te overwinnen.

                                         Naar Plato’s Symposium
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VOORWOORD

Dit boekje is bedoeld om jonge mensen, aan het begin van hun

levensweg staande, een middel te verstrekken, waardoor ze kunnen

voorkomen te verdwalen in de doolhof, die het leven voor de meeste

mensen is.

Het middel zal blijken niet gemakkelijk hanteerbaar te zijn. Vandaar

dat het slechts zal kunnen dienen voor hen, die zich de ernst van de

toestand, waarin de jeugd zich bevindt, bewust beginnen te worden.

Hopelijk zal het hun zedelijk moed versterken, waardoor zij op

positieve wijze zullen kunnen deelnemen aan de verheffing van de

seksuele moraal.

Wanneer er hier en daar harde waarheden worden gezegd, geschiedde

dit uit de overweging dat zachte geneesheren stinkende wonden

maken. De verdorvenheid op zedelijk gebied, waaraan onze

samenleving dreigt onder te gaan, maakt het noodzakelijk het mes

diep in de levenswond der mensheid te zetten en de rotte plekken

radicaal uit te snijden.

Dit werkje wijkt in elk opzicht af van soortgelijke uitgaven. Het

beweegt zich minder op het terrein der biologie, ofschoon dit niet

wordt verwaarloosd, doch houdt zich in de hoofzaak bezig met de

psychologische en culturele zijden van de zaak. 

Het beoogt een oplossing te brengen. Daarom bevat het niet slechts

theoretisch beschouwingen, die praktisch toch niet uitvoerbaar zijn.

Wanneer de weg, die erin wordt aangegeven, en rechtstreeks leidt naar

de wortel van natuur en leven beide, wordt betreden, zal de seksuele

nood der mensen blijken opgelost te kunnen worden. Daartoe moet er

evenwel op velerlei gebied worden samengewerkt en zouden ouders,

opvoeders en zij, die in of buiten beroep veel met de jeugd in

aanraking komen, kennis van dit boekje moeten nemen.

De problemen van deze tijd zijn met ouderwetse middelen niet op te

lossen. Aux grands maux les grandes remédes! Het seksuele probleem
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moet van een geheel andere kant worden benaderd dan tot heden het

geval was. Terugkeer tot de wetten van natuur en boven-natuur zal de

enige remedie blijken.
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BANKROET VAN HET HUWELIJK

De meeste jongeren zijn geneigd de raad van ouderen in de wind te

slaan. Zelf hebben dezen niets van hun leven en de wereld terecht

gebracht -redeneren zij- en dus behoeven zij ons niet te vertellen, wat

wij te doen of te laten hebben.

Oppervlakkig beschouwd, moge dit waar schijnen, doch de jeugd

weet niet, hoe zeer deze ouderen het slachtoffer werden van hun

onkunde op levensgebied. Het is algemeen bekend dat de grond-

oorzaak, waardoor zo vele huwelijken mislukken en de huisgezinnen

uiteenvallen, gezocht moet worden in de verkeerde keuze van de

levenspartner.

Zeker, jonge mensen mogen menen, dat zij de zaken op hún manier

regelend, het er beter af zullen brengen dan hun ouders. Doch vroeger

of later zal blijken, dat zij dezelfde fout maakten en eveneens verkeerd

kozen. Dat kan ook niet anders, wijl zij geen kennis dragen van de

Levenswet, waaraan huwelijk en seksueel-leven zijn onderworpen.

Uit deze onbekendheid volgt noodwendig, dat ook zij bittere

ervaringen zullen opdoen, wanneer zij in de greep van de hartstocht

geraakt, zich daaruit niet bijtijds weten te verlossen. Dan verbinden

ook zij zich met een verkeerde levensgezel (in) en worden door het

leven gebonden aan allerlei ongewenste gevolgen, die zij zelf

veroorzaakten door hun onbekendheid met de grote Levenswet.

In zeker opzicht is de jeugd er slechter aan toe dan haar ouders en

voorouders, die in het algemeen geen seksuele gemeenschap hadden

vóór het huwelijk. Daarom werd hun geluk slechts door de verkeerde

keuze verstoord. De jongeren evenwel menen er recht op te hebben

zich volledig uit te leven en letten niet op de gevolgen, die dit voor

henzelf, hun levenspartner en de nakomelingschap met zich brengt.

Doorgaans leeft de jeugd bij het moment alleen, zonder zich af te

vragen of de wijze waarop zij handelt kan bijdragen tot duurzaam

geluk. Of dit tot heil van de eigen gezondheid is of die van anderen.

Jonge mensen zijn geneigd te menen hun eigen lot te kunnen maken.

Veelal vergeten zij, dat dit van vaste wetten afhangt. Daarop vermag
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slechts hij invloed uit te oefenen, die deze kent en gehoorzaamt. In

stede van gehoorzaamheid, zoekt de jeugd bij voorkeur de absolute

vrijheid. Brutaalweg meent zij van het leven te mogen grijpen wat

haar belieft, zonder er een moment bij stil te staan, dat het leven later

herneemt, wat in driestheid werd gegrepen. Zelden wordt hierbij

stilgestaan en in de jeugd denkt men sterker te zijn dan het leven zelf.

Dan wordt alles op alles gezet, en de gedachte overheerst: aprés nous

le déluge!

Omdat de jeugd door het leven stormt, heeft zij geen tijd zich af te

vragen of de keuze van een levenspartner wellicht aan bepaalde

voorwaarden is gebonden. Mogelijk dat zij zich bij tijden weleens

bezighoudt met de biologische zijde der zaak, doch naar alle

waarschijnlijkheid nooit heeft vernomen, dat psychologische en

spirituele factoren hierbij minstens een even grote rol vervullen. Zij

weten nog niet, dat wie zich uitsluitend door de drang der zinnen laten

leiden, onherroepelijk in een moeras terecht komen. Juist omdat zij als

‘onwetenden’ in het leven staan, neigen zij er toe zich volkomen uit te

leven, zonder te bedenken tot welke ontgoochelingen dit moet leiden.

Wie menen -door het gebruik van allerlei hulpmiddelen- de gevolgen

van hun wangedrag te kunnen bemantelen, vergeten dat de

levenshouding zelf haar stempel drukt op het wezen van de mens, en

hem verlaagt tot beneden het peil van het dier. Zij kunnen niet

bouwen aan het eigen levensgeluk, noch aan dat van anderen en

moeten derhalve in de nabije toekomst met zware decepties rekening

houden. 

Vele jonge mensen zullen dit waarschijnlijk innerlijk zelf zo

aanvoelen. Wanneer de stem van het geweten begint te spreken en

deze wordt niet gesmoord doordat men zich met drank of sigaretten

verdooft of ondergaat in het lawaai, dat men ‘muziek’ pleegt te

noemen ofwel zich verliest in allerlei pretjes van dubieuze aard, dan

beseft men heel goed tegenover het leven met lege handen te zullen

staan wanneer het lichaam werd onteerd, de reinheid bezoedeld en het

nageslacht niets geboden kan worden aan gezondheid en geluk. 
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Velen offeren alles op het altaar der hartstochten: reinheid, beheersing

der zinnen, edelmoedigheid en alles wat hen als ‘homo sapiens’ boven

het dier zou moeten verheffen. Het edele en verhevene van liefde en

geluk wordt versmeten door hen, die aan hunne passies toegeven

omdat zij vrij willen zijn tot elke prijs. 

Wat zij zich toe-eigenen, wordt hun evenwel niet geschonken door het

leven. Zij roven het en moeten hiervoor eenmaal boeten. 

Zo is de Wet des levens!

Wie zal zich om hen bekommeren, wanneer zij uitgeput naar lichaam,

ziel en geest, niet meer in staat zijn anderen aan zich te binden? Wie

zal hen steunen, helpen of troosten, als ze straks alleen staan? Wie zal

hen opbeuren als ze aan het sterfbed staan van een kind, dat niet

voldoende levenskracht mee kreeg omdat de ouders dit aan zingenot

verspilden? Welke hoop is er voor hen, wier lichaamskrachten vóór de

middelbare leeftijd werden opgebruikt, zodat de een of andere kwaal

hen langzaam ten grave sleept? Wanneer het leven geleidelijk uitdooft

en men jarenlang aan zijn sponde is gekluisterd, helpt geen geween.

Werd tijdens de jeugd de levens-essence verkwist, dan heeft het geen

zin achteraf spijtgevoelens te koesteren of te treuren omdat het leven

niet bracht wat men er zich van voorstelde.

In de jonge jaren behoren de oorzaken gelegd te worden waardoor

men tot op hogere leeftijd de volle beschikking behoudt over al zijn

lichamelijke en geestelijke vermogens. Wordt dit verzuimd en komen

de kwalen of tegenslagen, dan helpt geen ach en wee; dan weet men in

het diepst van zijn binnenste dat men anders had moeten leven.

Ouderen noch jongeren leven nog overeenkomstig de ongeschreven

wetten door de Godheid in natuur en leven neergelegd.

Door ze te overtreden brengt men zelf de wanorde en het ongeluk in

zijn bestaan. Men zondigt tegen het leven als men ingaat tegen de

voorschriften des hemels, waarin alle leven verankerd is. Zondigen is:

gelijk de dieren onze driften en instincten volgen. Dit moge

overeenkomstig de natuur van het dier zijn, doch voor de mens is dit

ontoelaatbaar, wijl hij krachtens de rede zijn driften behoort te

beheersen.
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Hoe kan de jeugd verwachten méér van het leven te maken, wanneer

zij dezelfde fouten begaat als de ouderen en geen acht slaat op de

wetten des levens? Hoe kan zij een gelukkiger toekomst tegemoet

gaan, zolang zij zelf niets doet om zich het Geluk te verwerven?

Zij rent als een hollend paard door het leven en draaft verblind alle

richtingwijzers voorbij, die de weg aangeven naar gezondheid en

geluk. Als dollen en uitzinnigen zoekt zij verstrooiing, niet achtend

dat toegeven aan zingenot het lichaam schaadt, de ziel besmeurt en de

geest verdooft.

Met verdoofde zinnen gaat men een verloving aan; alles wordt op

haren en snaren gezet om iemand te vangen, gelijk men op wild jaagt.

Heeft men van de één genoeg, dan verlieft men zich in een andere

zonder zich te bekommeren om de schade en pijn, welke lichamelijk

of psychisch worden toegebracht.

Verlovingen komen doorgaans tot stand op grond van uiterlijk-

gerichte overwegingen. De levenspartner wordt uitsluitend naar de

buitenkant beoordeeld en men vergeet, dat het in eerste instantie

aankomt op de innerlijke kwaliteiten van hart en hoofd. Met de

binnenkant van de partner moet men overweg kunnen. Niet enkele

maanden of jaren, doch het ganse leven door! Daarom komt alles op

de juiste keuze aan. Op een psychologisch-verantwoorde keuze,

waardoor men verzekerd is van duurzaam geluk. Hiervoor is evenwel

kennis nodig van levenswetten, die van metafysische aard zijn.

Hieraan denkt evenwel niemand, die zich in de greep van de

hartstocht bevindt. Dan leeft men in een waan. Verliefden zien de

zaken in een rozige schijn en wanen zich gelukkig, totdat..... de

ontnuchtering komt en de ware aard van de partner duidelijker aan het

licht treedt. Men verbeeldt zich graag dolgelukkig te zijn en wenst

niet naar goede raad te luisteren. Zo hebben echter de ouderen in hun

jeugd ook gedacht en zelf zijt ge hiervan de vrucht. Daarom kunt ge

ook zelf het best beoordelen in hoe verre hier van ‘waarachtig’ geluk

sprake was.
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Indien onze ouders en voorouders de levenwetten hadden gekend en

gehoorzaamd, zouden er thans niet zo weinig knappe en welgeschapen

mensen op de wereld zijn. Is het u nooit opgevallen hoe klein het

aantal personen van middelbare leeftijd is, dat hoopvol en opgewekt

door het leven gaat en de toekomst met vertrouwen tegemoet treedt?

Merkt ge wel op hoe de meeste ouders er vermoeid en afgetobd

uitzien zodra zij de veertig naderen; hoe zij feitelijk tegen het leven

optornen met de moed der wanhoop? Hebt ge er weleens bij

stilgestaan hoe de meeste mensen door hun kleding of allerlei

hulpmiddelen trachten de lichamelijke tekorten of gebreken te

verbergen?

Jong zijnde, meent men zich van alles te mogen permitteren, doch wie

garandeert u dat het straks met u beter zal zijn dan met de ouderen van

nu? Wellicht zijt ge er dan nog slechter aan toe, want wat ge nu zaait,

zult ge dan oogsten. En als ge onverschillig tegenover de wetten des

levens staat en deze niet acht omdat ge u vrij wenst uit te leven, moet

er ernstig rekening mee gehouden worden, dat u hiervoor straks de

rekening zal worden gepresenteerd. Het leven noteert alles met grote

nauwkeurigheid en ook al vergeet gij snel, het lot ziet niets over het

hoofd en de wet van oorzaak en gevolg voltrekt zich onherroepelijk,

en zonder aanzien des persoons. En wee degeen, die geen saldo heeft

omdat de levenskrachten werden uitgeput en aan zingenot verspild.

Het staat iedereen vrij hierover zijne schouders op te halen. Hiermee

wordt evenwel geen enkele levenswet buiten werking gesteld. Deze

wetten zijn werkzaam, ook al gaan wij er niet mee akkoord. Ze zijn

van bovenmenselijke aard en oorsprong, zodat niemand zich aan hare

werking kan onttrekken. Beter ware het ons de kennis ervan eigen te

maken en onze gedragingen dienovereenkomstig te leren ordenen.

Hierdoor zouden alle ongewenste gevolgen en onvoorziene

gebeurtenissen van onaangename aard voorkomen worden.

Wie zijn leven wenst te ordenen in vorenbedoelde zin, dient de

beschikking te hebben over wijsheid. Hieraan heeft onze tijd de

grootste behoefte, doch helaas is zij zo goed als onbekend op de

wereld. 
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Weliswaar zijn er allerlei scholen; lagere en hogere, ja zelfs

universiteiten, alwaar jonge mensen worden onderricht. Doch hoe vele

jaren ze daar ook doorbrengen, nergens wordt hun onderwezen welke

wetten over het leven heersen, noch hoe ze moeten worden

aangewend om gezond en gelukkig te blijven en in de laatste plaats

wat er gedaan en nagelaten moet worden om het geluk en de

gezondheid op de nakomelingschap over te dragen.

In geen enkele school is het onderwijs gericht op het bijbrengen van

levenskennis. Vandaar dat wie de school verlaat, als een onnozele in

het leven staat. Op school wordt men niet opgeleid voor het leven,

doch voor een positie, waarin men vlug en gemakkelijk rijk kan

worden. Wie rijk is, meent zich het Geluk te kunnen kopen. Als dat

waar was, zouden alle rijken gelukkig zijn. De praktijk toont evenwel

het tegendeel aan. Om gelukkig te worden en te blijven zijn andere

dingen nodig te weten. Het komt op wijsheid of levenskennis aan,

want hierdoor alleen is men in staat zijn leven zodanig in te richten,

dat de weegschaal van het Geluk in evenwicht blijft.

Geen enkel mens is hiertoe momenteel in staat, omdat het ons allen

aan wijsheid ontbreekt. Niettemin zouden we kunnen pogen ons die

eigen te maken. In talloze geschriften der oudheid werd zij ons

overgeleverd, zij het ook dat zij achter symbolen verborgen werd

gehouden. De moeilijkheid is echter, dat ons op school wordt geleerd,

dat de auteurs dier geschriften ‘primitieven’ waren, die voor deze tijd

geen betekenis meer hebben. De wijsheid echter is van alle tijden en

wie de werken der antieke auteurs zelfstandig bestudeert en zich niet

door autoriteitsgeloof in de war laat brengen, zal ontdekken dat velen

van hen haar bezaten. Vandaar dat er in de oudheid bloeiende culturen

hebben bestaan tijdens welke het leven op hoog niveau werd beleefd

omdat men aangaande de levenswetten alles wist en in staat was alle

menselijke betrekkingen en maatschappelijke verhoudingen

dienovereenkomstig te ordenen.

Van de grootsheid dier culturen getuigen nu nog de restanten in onze

musea, die den bezoeker schijnen toe te fluisteren, dat men eertijds de

diepere zin van het leven beter verstond dan thans. En zij, wier zielen
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voor dit gefluister toegankelijk zijn, verstaan ook, dat het verloren

gaan van de wijsheid, waaronder in de oudheid de kennis der

levenswetten werd verstaan, de grondoorzaak is van het cultuur-

nihilisme waaraan de huidige geslachten ondergaan.

Omdat zelfs de universiteit dit niet verstaat, wordt er verzuimd de

jeugd de weg terug te wijzen naar het verloren heiligdom van Moeder

Natuur, wier Tempel, toen zij verviel, door de bewaarders der

Wijsheid werd verlaten en sedertdien ten prooi viel aan de spot der

horden.

Uit de brokstukken en verminkte restanten van verheven culturen zou

het oorspronkelijk patroon samengevoegd moeten worden. Hierdoor

zou er weer inzicht komen in de universaliteit der wetten, waaraan alle

leven, op deze en alle andere planeten in het Universum, is

onderworpen. De wijsheid zou er door worden hersteld, als gevolg

waarvan men zou weten hoe te denken, te voelen en te handelen om

het Geluk binnen zijn bereik te brengen en te houden.

Het geluk is geen fictie! Het is te bemachtigen voor een ieder, die de

wetten des levens kent. Door ze toe te passen kan men zich

gezondheid, vrede en geluk verwerven en waarachtig cultuur-waarden

scheppen. In navolging van de Schepper, die in alles maat, getal en

gewicht toepast om het Volmaakte voort te brengen, zou ook de mens

-wijl hij naar Diens beeld en gelijkenis geschapen werd- volmaakt

kunnen zijn. Dan moeten ook wij het leven wetmatig beleven en bij al

onze gedragingen rekening houden met de wetten van natuur en

boven-natuur.

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan zal de Boom des Levens

wederom schone vruchten dragen en wordt het mensdom verlost van

de vloek, die ons treft wanneer wij uit onwetendheid van de Boom der

kennisse van goed en kwaad eten. Hiervan hebben wij de kwade

gevolgen thans in de mate ondervonden, dat velen -door schade en

schande wijs geworden- zullen beseffen hoe wij zelf de chaos in ons

leven verwekten door de wetten des levens te overtreden.
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HET NUT DER KUISHEID

Kuisheid werd in alle tijden en onder alle volkeren als een ideaal

beschouwd, zolang men haar zag als een noodzakelijke voorwaaarde

voor de gezondheid van het huwelijk. Gedurende de laatste eeuwen

echter hebben velen, ofschoon ze er onmiskenbaar hoge morele

begrippen op na hielden, zich zeer beslist tegen het ideaal van

kuisheid uitgesproken. Wij menen dit te mogen toeschrijven aan de

treurige gevolgen van het absolute ascetisme, hetwelk in feite een

verkrachting is van de ware grondslagen, waarop kuisheid

oorspronkelijk berustte. Immers, naar mate de godsdienst tot een

uiterlijk-gerichte leer verviel, die ‘s mensen innerlijk leven onberoerd

liet, verwijdde zich de kloof tussen natuur en leer. Hierdoor leidde de

kuisheid voor velen tot een voortdurende strijd met de menselijke

natuur; een strijd, die aanleiding gaf tot veel ziele-lijden, tot in deze

tijd. 

We zullen hierover niet nader in bijzonderheden treden, doch ons

liever bepalen bij hetgeen er in oorsprong onder het begrip kuisheid

werd verstaan. Onder alle volkeren der oudheid werd de jeugd niet

slechts getraind in het verduren van pijnen en vermoeienissen, ter

aankweking van zelfbeheersing en het verkrijgen van controle over de

lichaamskrachten, teneinde hiermede efficiënt te leren omgaan, doch

bovendien werd haar duidelijk gemaakt, dat de seksuele kracht -omdat

zij tot ‘s mensen edelste vermogen behoort, waarvan het lichamelijk

en geestelijk welzijn van het nageslacht afhangt- onder beheersing van

de ‘bewuste’ wil gebracht dient te worden, wil men er wijs en

verstandig mee leren omgaan.

In die dagen werd er onder kuisheid niet verstaan het zich onthouden

van alle seksuele gemeenschap, doch het gebruiken van de creatieve

vermogens op tijden en in samenwerking met een partner, waarvan

het gunstigst-denkbare gevolg kan worden verwacht.

Met de kuisheid nauw verbonden was de ascese, die in oorsprong

evenmin bedoelde altijd-durende seksuele onthouding te zijn. Onder

ascese werd verstaan een bepaalde training of oefentijd, gedurende

welke jongen mensen, in wie de natuur begon te spreken, aard en
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wezen der scheppende krachten werden onderwezen. Hierdoor leerden

zij verstaan dat deze krachten in alle levende wezens werkzaam zijn

ten dienste van het voortbrengen van nieuwe vormen, door welke de

natuur zich regelmatig vernieuwt. Hun werd er tevens op gewezen, dat

men -door de drang, welke deze krachten op ons uitoefenen,

blindelings te volgen- willekeurige lichamen voortbrengt, die als

toevalligheidsproducten allerlei afwijkingen en gebreken kunnen

vertonen en waarin zich ziekten en kwalen kunnen openbaren.

Daarenboven werd hun ook de wetmatigheid onderwezen, die aan het

scheppen van volmaakte lichamen ten grondslag ligt. Door kennis

vermochten zij zich aldus boven de blinde drang der zinnen te

verheffen en door de wetmatigheid der bovennatuur te volgen, het

geslacht niet slechts voort -doch tevens hoger- te planten.

Dat er onder verschillende natuurvolkeren nog seks-taboe’s bestaan,

o.a. het verbod tot geslachtsverkeer tijdens zwangerschap en zogen,

ten einde het ongeboren leven niet in zijn ontwikkeling te storen, wijst

naar een hogere oorsprong heen. Ofschoon zij bepaalde gebruiken in

ere houden, is toch de wezenlijke betekenis ervan onder de

natuurvolkeren verloren gegaan, zodat ook onder hen degeneratie

intrad. Niettemin staan zij dichter bij de natuur dan de z.g.

cultuurvolkeren, die om zo te zeggen alle contact met de natuur

verloren en hierom het bestaan van natuurwetten, waaraan alle

levensuitingen zijn onderworpen, zodat ook het seks-leven erdoor

wordt beheerst, uit onwetendheid eenvoudig loochenen.

Deze seks-taboe’s mogen dan voor ons, moderne mensen, als uitingen

van primitiviteit gelden en iedere gezonde of redelijke basis missen,

doch in oorsprong stammen deze uit lang-vervlogen cultuur-perioden,

toen de religieuze voorschriften door hunnen voor-ouders zuiver

werden beleefd, omdat zij wisten, dat ze van goddelijke Oorsprong

waren en ten doel hadden het ras zuiver te houden.

Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat wij de trap van ontwikkeling

waarop de natuurvolkeren staan, beschouwen als een stadium,

waaraan wij blanken, ons geleidelijk hebben ontworsteld. Wij hebben

echter allerminst enig recht op deze ‘wilden’ neer te zien, doch

moeten hen leren beschouwen als nazaten van heel oude volkeren, die
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in het grijs verleden machtige culturen schiepen (denk aan de Maya’s

en vele volkeren van Azië). Deze vervielen doordat in hun tijd de

godsdienst zijn wezenlijke kern verloor en de kennis der levenswetten

verloren ging. Toen de geslachtswetten niet zuiver meer werden

overgeleverd, trad degeneratie in.

In de oudheid berustte de eis, dat het meisje ‘maagdelijk’ het huwelijk

inging, allerminst op willekeur van ouders, priesterschap of wie ook,

doch steunde op religieuze voorschriften. Daarin kwam de natuurwet

tot uiting, dat wie op een kosmisch ongunstig tijdstip en met de

verkeerde partner (biologisch zowel als psychologisch gezien)

geslachtsgemeenschap heeft, zodanige schade aan lichaam en ziel

lijdt, dat ze hierdoor niet langer in staat is ‘volmaakt’ nageslacht ter

wereld te brengen. Vrouwen, die deze wet schonden, brachten

schande over het ras en werden hierom in de oudheid uit de stam

gestoten en als paria (onrein) beschouwd. Zij werden tot de slaven of

heidenen gerekend en hadden haar verder leven in dienstbaarheid door

te brengen, terwijl het kind dat zij voortbrachten als ‘bastaard’ werd

beschouwd. Ook de man, die de wetten der kuisheid overtrad en

blijken gaf geen beheersing over zijn driften te bezitten, verviel tot

slaaf. Een en ander geschiedde om de stam zuiver te houden. 

Een zwakke naglans hiervan treffen we in onze dagen nog aan in de

z.g. Ebenburt, waaraan de huwelijken van vorstelijke en adellijke

personen zijn onderworpen. Omdat men evenwel de wetten, waarop

de Ebenbürtigkeit oorspronkelijk berustte, niet meer kent, wordt er

wel gelet op het vereiste aantal kwartieren der voorouders van de

huwelijksprentedent, doch wat er aan de geboorte van edel-mensen

(hetgeen toch in oorsprong werd bedoeld om de adel in stand te

houden) ten grondslag ligt, is uit het menselijk bewustzijn verdwenen.

Ook onder vorsten en adel komen ziekten en kwalen voor naar

lichaam, ziel en geest. In deze onderscheiden zij zich in niets van de

doorsneemens. 

Hoe ver staan wij af van vroegere cultuurtijden, toen het z.g. blauwe

bloed van koningen en edelen, hun waarlijk gunstig onderscheidde

van gewone mensen. ‘s Mensen ziel maakt van het bloed gebruik als
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medium en waar Goethe zijn Faust laat zeggen, dat bloed een

bijzonder sap is, ligt daarin opgesloten, dat de edelman en vrouw

beschikken over een speciaal soort bloed, dat men door het

geslachtsleven naar de goddelijke Voorschriften te beleven, vermag

over te dragen op zijn nakomelingschap.

Heus, de kuisheid had in wezen een veel diepere grond en voor de

gezondheid van het menselijk ras een veel groter betekenis dan enig

medicus of psycholoog op heden weet. Het heeft weinig zin op deze

grond nader in te gaan, wijl men zo ver van de natuur is afgedwaald,

dat het belang en de betekenis van hare wetten voor de zuiverheid van

het geslachtsleven in ‘t geheel niet meer wordt verstaan. Hierom

wordt de noodzaak van de kuisheid niet meer begrepen.

Tegenwoordig wordt het als de meest gewone zaak beschouwd dat het

meisje vóór het huwelijk reeds seksueel verkeer heeft. De

promiscuïteit, die in vroegere tijden steeds als een uiting van zedelijk

verval werd beschouwd, wordt thans door vele intellectuelen als een

eis des tijds gezien, zonder te begrijpen, wat de Hindoe’s in de

oudheid reeds wisten, getuige een hunner heilige geschriften, de

Bhagawad Gita, waarin staat opgetekend, dat “het geslacht te loor gaat

wanneer de eeuwige geslachtswetten worden verzaakt.” “Als de

vrouwen verdorven zijn,” heet het aldaar, “ontstaat vermenging der

geboorte-standen (verbinden zich kosmisch-niet-harmonische

tegendelen) waardoor het geslacht te gronde wordt gericht.” 

In het oorspronkelijk Christendom gold kuisheid als een eis. Toen ook

wist men welke diepe betekenis zij had voor de instandhouding van

het menselijk ras. Niet totale onthouding werd er evenwel mee

bedoeld, doch reinheid van zeden, ten dienste van het geboren worden

van zuivere mensen, naar het voorbeeld van Maria, die het

geslachtsleven kuis beleefde en dientengevolge een goddelijk kind ter

wereld bracht.

Toen de kerk de betekenis van de ‘onbevlekte Ontvangenis’ niet meer

begreep, verviel ook het coelibaat of huwelijk volgens de

voorschriften des hemels, tot het celibaat of ongehuwde staat, die      

-omdat het in strijd is met de natuur- een marteling werd voor allen,

16                     

die er zich uit onwetendheid toe veroordeelden. Geen pen is in staat

de strijd en het lijden te beschrijven, dat miljoenen in de loop der

eeuwen ondergingen als gevolg van deze mis-interpretatie van een

oorspronkelijk zuiver voorschrift. Dat deze opgekropte verlangens en

niet-ontladen begeerten ten slotte de aura van deze wereld psychisch

hebben vergiftigd, blijkt duidelijk uit het feit, dat de sensualiteit

momenteel overal afdruipt. De wet van oorzaak en gevolg is niet

uitsluitend werkzaam op materieel gebied, doch geld evenzeer voor

psychische en spirituele toestanden en verhoudingen. Lijdt de

mensheid momenteel aan diep zedenverval en een algemene

depreciatie van morele waarden, dan is dit geen zaak van de laatste

decennia en zeker geen gevolg van de jongste oorlog, doch het

verloop van een eeuwen-durend proces, dat aanving met het verloren

gaan van de kennis der geslachtswetten.

De ganse geschiedenis van het Christendom door hebben bepaalde

personen en groepen gestreefd naar het terugbrengen in het menselijk

bewustzijn van het begrip, dat er bovennatuurlijke wetten bestaan met

het doel huwelijk en seksueel leven tot een natuurlijke basis terug te

brengen. Arthur’s Tafelronde met zijn Ridderschap; de Graal-cultus in

de Provence en de Renaissance in Italië, ofschoon de bronnen, waaruit

ze ontstonden, nooit algemeen bekend werden en hierom verkeerd

konden worden geïnterpreteerd door het officiële christendom, dat de

Reinen of Catharen (waarvan de verbastering ‘ketter’ afstamt) via de

Inquisitie vermoordde, vonden alle hun grondslag in de kennis der

wetten van natuur en boven-natuur.

De genieën der Renaissance zagen in de Natuur het “Boek door God

geschreven” en streefden ernaar dit door een systematische

interpretatie op volkomen wijze uit te leggen. Cusanus zo goed als

Leonardo da Vinci, Galileï en Kepler maakten gebruik van de

wiskunde om aan te tonen volgens welke verhoudingen Moeder

natuur het volmaakte voortbrengt. Zij volgden hierin Plato na, die

eveneens wist, dat deze verhoudingen te berekenen zijn en in de vijf

regelmatige lichamen der wiskunde zijn gegeven.
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Alles in de natuur is volgens deze vijf lichamen opgebouwd en door

de wetten toe te passen, waaraan de 4 elementen (voortgekomen uit de

Boven-natuur of Quinta Essentia) zijn onderworpen, vermocht men

meesterschap over de natuur uit te oefenen. 

Alle grote denkers uit die tijd beschouwden de Natuur als aan het

Denken Gods ontsproten en zagen haar als een eenheid van

tegendelen, waarin, ondanks voortdurende wisseling, het evenwicht

wordt bewaard door de goddelijke Wil, tot uitdrukking komende in de

grote Wet, die alles en allen beheerst en harmonie schept in macro en

micro cosmos.

Omdat alle leven op aarde onverbrekelijk is verbonden met het macro-

kosmische Al-leven, dat hierop onmiddellijk en voortdurend invloed

uitoefent, zouden intelligente mensen moeten begrijpen, dat wij

natuur en boven-natuur uit hare eigen beginselen kunnen leren

verstaan, waardoor we hare inhaerente krachten en machten tevens

zouden kunnen verklaren. 

De grote geesten der Renaissance maakten daartoe gebruik van de

astrologie. Hierdoor leerden zij de beweging der hemellichamen

kennen, zomede de invloeden, die vanuit de Ruimte op al het

geschapene inwerken.

Zegt niet de bijbel: “De hemelen roemen Gods eer en het uitspansel

verkondigt Zijner handen werk!” Zo ergens, dan moet aan de hemel

de immanente Wet Gods te vinden zijn, welke een universele

verklaring vermag te geven van alle dingen, die onder de hemel

geschieden. Zo vormt de astrologie de sleutel tot de metafysica of

verborgen zijde der natuur. Door haar leert men hare onstoffelijke

krachten en machten beheersen en is er door in staat in harmonie te

blijven met het Oneindige.

Slechts waar de mens zijn huwelijk overeenkomstig de

natuurordening beleeft, wordt de ware kuisheid aangetroffen en aan de

hoogste morele voorwaarden voldaan. Daar paren zich tot echtgenoten

diegenen, welke hebben verstaan wat het zegen wil dat alle evenwicht

of harmonie in de natuur berust op de gelijkwaardigheid der
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tegenstellingen. Voor een harmonisch huwelijk is een eerste eis, dat

echtgenoten door gelijkwaardigheid hunner verschillen naar aard,

aanleg, karakter, temperament en levensrhythme elkander aanvoelen

en hierdoor aanvullen. In kuise huwelijksverhoudingen zullen man en

vrouw met de verbetering van het menselijk geslacht vóór de

conceptie rekening houden en doordat zij de scheppingsdaad als heilig

beschouwen, bijdragen tot de hoger-planting van hun nageslacht.

Het causaal-gericht denken moge zich tegen redenering verzetten, dat

neemt niet weg, dat Plato reeds heeft gezegd hoe er kennis mogelijk is

zonder zintuiglijke waarneming en zonder dat zij langs intellectuele

weg alleen wordt verkregen. Zij kan het gevolg zijn van studie,

waarbij de ziel via de intuïtie het verstand verlicht. De mystieken der

Middeleeuwen ontdekten op deze wijze oer-waarheden, die

aanvankelijk bestreden, eerst later bewezen konden worden, nadat de

wetenschap over betere hulpmiddelen de beschikking had gekregen.

Toen kon de abstracte Idee praktisch worden aangewend. Wij

behoeven in dit verband slechts het voorbeeld te noemen van het

microleven, dat door de wetenschap werd ontkend, totdat Antoni van

Leeuwenhoek het haar door zijn microscoop liet zien. Toen zwegen

de betweters! Wie zal zeggen hoe dicht wij bij nieuwe ontdekkingen

staan, die aard en wezen van het macro-leven zullen aantonen,

alsmede de bewijzen leveren voor het bestaan van wetten, waaraan het

voortbrengen van volmaakte vormen onderworpen is?

De belijders van het Graal-christendom kenden niet slechts de

abstracte Idee, doch waren tevens in staat, door hun kennis van

bovennatuurlijke wetten, de genieën der Renaissance te doen geboren

worden, zonder wier toedoen de wedergeboorte in de geesten hunner

tijdgenoten niet mogelijk was geweest. 

Het genie was machtig, krachtens zijn verheven aard. Hij hield er een

strenge zelf-discipline op na en zou zeker niet de grote hoogte hebben

bereikt, waartoe hij zich als kunstenaar bij de gratie Gods

ontwikkelde, zo hij niet de waarde der kuisheid had gekend. Meen

evenwel niet dat deze hem was aangeboren. Ook de genieën hadden in
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hun jeugd te strijden met de draak der hartstochten, gelijk blijkt uit

een menigte van symbolische verhalen en voorstellingen, o.a. St.

Joris, de draak overwinnend.

In onze dagen wordt deze strijd geschuwd. Vandaar dat er zo weinig

karakter-vaste mensen worden gevonden. Als regel geeft men liever

aan zijne lusten en animale driften toe en aangezien welhaast een ieder

tot deze fout vervalt, wordt kuisheid in onze dagen als ouderwets

beschouwd en zonder enige waarde.

Dat door deze levenshouding de grondslag onzer samenleving wordt

ondermijnd, schijnen zelfs vele ernstige en weldenkende mensen niet

in te zien. Het is te vrezen dat men het kwaad zo diep laat

voortwoekeren, totdat de innerlijke verrotting der maatschappij zo

duidelijk in het oog springt, dat er geen redding meer mogelijk is. In

dat geval zal de mensheid, door de kwalen, die zij zelf voortbracht,

worden gedecimeerd, waarna de overlevenden wel zullen moeten

erkennen dat kuisheid een levensvoorwaarde betekent en noodzakelijk

is om het mensdom gezond en de geslachten zuiver te houden.
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LEVEN WORDT BEHEERST DOOR WETTEN

Het mensdom wordt door allerlei ziekten, kwalen en gebreken bezocht

en de samenleving kenmerkt zich door zo vele misstanden en

wanverhoudingen, dat er op geen enkel gebied harmonie wordt

gekend. De huwelijken hangen in ‘t algemeen gesproken als droog

zand aan elkaar en van een gezinsverband is slechts bij uitzondering

sprake. Deze feiten kan iedereen constateren, als hij met open ogen

door het leven gaat, doch weinigen geeft dit aanleiding tot de vraag

welke oorzaak hieraan ten grondslag ligt. 

Om er zich maar van af te maken, beweren de meeste mensen dat het

altijd zo is geweest en dus wel altijd zo zal blijven en weinigen vragen

zich af of er niet iets gedaan zou kunnen worden, om hierin

verbetering te brengen.

Dat de toestanden op de wereld altijd chaotisch en slecht zijn geweest,

is een pertinente onwaarheid. Want wie de heilige boeken en

geschriften van alle oude cultuur-volkeren raadpleegt, vindt daarin

opgenomen de verhalen, die getuigen van tijdperken uit het verre

verleden, toen er een gouden Eeuw bestond, waarin ziekten en

gebreken bij mens en dier onbekend waren en de maatschappelijke

verhoudingen van dien aard, dat allerwege de Gelukzaligheid werd

beleefd.

Alle oude verhalen spreken van een goddelijke of hemelse

(kosmische) Orde waaraan het aardse leven was onderworpen, en door

zich stipt aan hare wetten te houden, genoten de mensen het geluk, de

vrede en gezondheid. Toen zij evenwel van de wetten van God

afvielen, en de sterflijke natuur in hen de overhand kreeg, werden ze

slecht, lezen wij in Plato’s Kritias.

Hiermede bedoelde hij, dat zolang het zaad van hun goddelijke

Afkomst zuiver werd gehouden, de mensen zich van hun verheven

aard bewust bleven en het Goddelijke in hen domineerde. Toen

evenwel de wetten der voortplanting, deel uitmakend van de

levenswetten, werden veronachtzaamd en de goddelijke

eigenschappen door de verkeerde huwelijkskeuze en het beoefenen
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van geslachtsgemeenschap op kosmisch-niet-verantwoorde tijdstippen

met daaruit voortvloeiende ongewenste bloedvermenging, niet langer

zuiver op het nageslacht werden overgedragen, kwamen de dierlijk-

gerichte lusten en neigingen boven, die de overhand kregen op de

karakters der mensen. Er trad ontaarding in wijl zij het beste deel van

hun wezen prijs gaven en van generatie op generatie vervielen zij

meer tot allerlei gebreken van lichaam, ziel en geest, die tevens hun

stempel gingen drukken op de samenleving.

Met het verloren gaan van de kennis der geslachtswetten, hield het

verval van religie en cultuur gelijke tred. Hierdoor trad de

onzekerheid het leven der mensen binnen, zomede de ongewisheid

omtrent het toekomstig lot hunner kinderen. 

De taak der religie bestond in cultuurtijden o.a. in het bijbrengen aan

de jeugd van kennis aangaande de levenswetten en haar de

voorwaarden te verklaren, waaraan huwelijk en geslachtsleven van

Godswege zijn onderworpen. Omdat de godsdienst totaal is uitgeput

en tot lege vormendienst verworden, vermag hij geen leiding meer te

geven aan het persoonlijk en maatschappelijk leven, als gevolg

waarvan de wereld momenteel een tijd van cultuur-verval beleeft.

Hieruit moet noodzakelijk een nieuwe vorm van godsdienst te

voorschijn treden. Hij zal dan evenwel door de mensen ‘innerlijk’

moeten worden beleefd en dit is slechts mogelijk wanneer de kern

ervan gezuiverd wordt en aan de mensen verklaard. Tevens zal dan

blijken dat ieder volk de godsdienst bezit, die het verdient, zomede dat

een hogere vorm van religie slechts aanvaard kan worden door een

hogere mensensoort, voor wie het duidelijk is, dat het schepsel zich

naar de wetten van de Schepper heeft te gedragen.

Met een hogere mensensoort wordt bedoeld de mens, die immuun is

voor ziekten en kwalen en niet behept met enig gebrek naar lichaam,

ziel of geest. Er wordt onder verstaan de mens van edele afstamming

en edel van gemoed, zich vrijwillig beperkend en onderwerpend aan

de wetten, die beogen het Geluk en de Vrede onder alle mensen te

bewaren. Zodanige mensen zullen, wijl zij uit hogere, morele

motieven handelen de belangen van anderen voor de eigene laten gaan
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en door het Goddelijke boven het menselijke te laten prevaleren,

cultuurscheppend werkzaam zijn.

De stelling, dat de cultuur verviel omdat de mensen van de

levenswetten afweken en zich tot gedragingen beneden het peil van

het dier verlaagden, zal  -ofschoon velen de waarheid ervan niet zullen

kunnen ontkennen- niettemin veel tegenspraak uitlokken. Soit!

Geconstateerd moet worden, dat er nimmer zo veel over cultuur werd

gesproken als in deze tijd. Hetgeen evenwel met dit woord wordt

aangeduid, is slechts een zwakke naglans van hetgeen oorspronkelijk

onder deze term werd verstaan. 

Eigenlijk is het belachelijk in deze tijd van cultuur te spreken, want

letten we goed op, dan moeten we wel waarnemen hoe alle

instellingen, instituten en uitingen van het godsdienstig en culturele

leven als een nachtkaars uitgaan, ondanks veler pogingen om er steeds

weer nieuw leven in te blazen. Dat als gevolg hiervan de

zedenverwildering en de verwording der jeugd zienderogen toenemen,

behoeft niemand te verbazen. Nodig is alleen dat men leert inzien hoe

dit alles gevolgen zijn van het verdwijnen van alle normen, die

oorspronkelijk hare wortels hadden in het Goddelijke. Door het

verwaarlozen dier normen werden de grondslagen van het culturele

leven door de eeuwen heen aangetast en sedert het fundament zich

begaf, kon ook de bovenbouw zich niet handhaven en zien wij deze

meer en meer ineenstorten.

Nu mogen wij ons vleien met de hoop, dat door de uitwassen en

verkeerde gevolgen te bestrijden, de bovenbouw nog enige tijd in

stand gehouden kan worden, doch meer en meer zal blijken dat wij

een dwaze hoop koesteren. Gevolgen bestrijden heeft nimmer tot

enige duurzame verbetering geleid. Dat is slechts mogelijk door tot de

oorzaak door te dringen en de wortel van het kwaad weg te nemen.

M.a.w. de levens-onbewustheid onder de mensen moet verdwijnen en

wensen wij in waarheid cultuurscheppend werkzaam te zijn, dan zal er

een aanvang gemaakt moeten worden met het onderrichten der

mensen van levenswetten.
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Dit is toch duidelijk voor wie hebben ingezien dat wij het leven in al

zijn uitingen en schakeringen niet meer beheersen omdat wij geen

macht bezitten over het wezen der dingen. Hierdoor zijn we in alles

afhankelijk van de loop der gebeurtenissen en omstandigheden. Waar

deze de wereld en hare bewoners heenvoeren, weet niemand en schijnt

weinig mensen te interesseren. Het merendeel immers leeft bij de dag

en durft zich niet eens af te vragen wat de dag van morgen mogelijk

brengen kan. In ‘t algemeen heerst er een ondergangsstemming onder

ons omdat welhaast iedereen ‘onbewust’ aanvoelt hoe wij, op de wijze

waarop nu wordt geleefd, onherroepelijk de afgrond tegemoet gaan.

Slechts enkelingen beginnen zich af te vragen of het niet anders zou

kunnen. Hun antwoorden wij: de mogelijkheid daartoe is gegeven.

Hiervoor is nodig dat wij mensen tot de wetten des levens terugkeren

en de Bron leren ontdekken, wier stroom het godsdienstig en culturele

leven moet voeden om het in stand te houden.

In deze tijd zou er een aanvang gemaakt moeten worden het leven

naar hogere maatstaven te beleven. Hiertoe moeten we evenwel over

wijsheid beschikken. Hoe komen we daaraan? Zolang wij afwachten

of ze ons wellicht wordt thuis bezorgd, geven wij blijk de tekenen des

tijd niet te verstaan.

In het verleden moge het nuttig en nodig zijn geweest voor onze

levensbeschouwing en houding op de meningen en opvattingen van

anderen af te gaan of ons gedrag te dekken met het een of andere

autoriteitsgeloof. Op heden is het evenwel met ‘geloven’ op gezag van

anderen gedaan. Nu moeten wij ons inspannen om van binnen uit de

wijsheid te benaderen door zelfstandig over de dingen na te denken en

eigen conclusies te leren trekken uit het waargenomene. Wij moeten

ons realiseren, dat zo we in een lastig parket zitten, ofwel tobben met

moeilijkheden, die schier onoverkomelijk lijken, daarvoor een

oorzaak moet zijn aan te wijzen. Het gaat niet aan evt. tegenslagen of

mislukkingen te wijten aan de omstandigheden of tegenwerking van

anderen. We moeten ze leren zien als gevolgen van onze onbewuste

levenshouding; van onze manier van handelen waaraan ieder inzicht

in de bestaande levenswetten vreemd is. Wij doen maar wat en
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handelen op goed geluk. God zegene de greep, noemen we dat.

Mogen we dan verwonderd zijn als later de gevolgen uitwijzen, dat de

zegen er aan ontbroken heeft omdat er geen rekening werd gehouden

met de wetten van God?

Wij leven en handelen zonder ooit met de onstoffelijke zijde van het

begrip ‘leven’ rekening te houden. Waarschijnlijk hebben we er nooit

bij stilgestaan dat er onzichtbare, ontastbare en onweegbare invloeden

in en door ons en al het geschapene heen werkzaam zijn. Deze zijn het

die ons in onvoorziene situaties en ongewenste toestanden brengen,

waarover we generlei zeggenschap hebben. Die zeggenschap zou er

evenwel kunnen zijn, zo we slechts wisten van welke aard deze

invloeden zijn; aan welke wetten zij zijn onderworpen en hoe we ze

onder onze beheersing vermogen te brengen.

Wij kennen de geestelijke oorsprong van het verschijnsel ‘leven’ niet;

weten niets van wetten der boven-natuur of metafysica, en gaan door

het leven als met gesloten ogen, ons verbazend onophoudelijk tegen

de levensomstandigheden op te botsen. Wij weten niet dat het

werkingen zijn van immateriële aard, door en in alle verschijnselen

werkzaam, die alom de veranderingen scheppen, welke ons op de

meest ongelegen tijdstippen voor een fait accompli stellen.

Hoe nodig is het derhalve ons in aard en wezen dier invloeden te

verdiepen en hierdoor macht over het eigen leven te krijgen ten einde

dit in de gewenste richting te kunnen dirigeren. Door kennis van de

wetten, waaraan deze invloeden onderworpen zijn, zijn we in staat te

bouwen aan een zekere toekomst. Dan behoeven wij niet langer van

het toeval afhankelijk te blijven.

Door de wetten te bestuderen, leren wij het leven kennen.

Levenskennis is de grootste schat. Levenskennis bezitten wil zeggen:

over wijsheid beschikken en onder dit woord verstond men eertijds de

kennis van natuur en boven-natuur en derzelver wetten.

De jeugd behoort in de wijsheid te worden ingewijd. Slechts hierdoor

zal zij het leven leren kennen en een eind kunnen maken aan het

huidige cultuur-verval. Een nieuwe samenleving behoort uit de
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puinhopen van deze ineenstortende beschaving te worden opgebouwd;

een samenleving, gedragen door kennis. In de eerste plaats behoort

deze te worden aangewend voor de sanering van het huwelijk en de

gezondmaking van het gezinsleven. Dringt de noodzaak hiervan tot

jonge mensen door, dan zullen zij ook bereid zijn zich aan de

levenswetten te onderwerpen en zodoende een begin te maken met het

scheppen van hogere mensengeslachten, die opgroeiende hun stempel

zullen drukken op de samenleving, welke dan het karakter van ‘ware’

cultuur zal dragen.
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NATUUR EN BOVENNATUUR

Is er sprake van de natuur en hare wetten, dan wordt hier als regel

onder verstaan de zichtbare wereld der verschijnselen, waarvan de

natuurwetenschappen een studie maken. Door onderzoek en ervaring

heeft men in de loop van eeuwen de wetten der mechanica ontdekt,

zomede die der gravitatie, van het electro-magnetisme en de

thermodynamica. 

In de oudheid hield men zich niet uitsluitend met de wereld der

verschijnselen bezig, doch evenzeer met de krachten en machten,

waardoor de natuur ‘leeft’ en de materiële normen worden

voortgebracht. Bedoelde krachten zijn van immateriële aard en

derhalve voor onze stoffelijke zintuigen of de meet- en weeg-

instrumenten der wetenschap niet waarneembaar.

De oude natuur-filosofen kenden behalve de natuur, ook de

bovennatuur, waarin de eerste hare wortels heeft en door wie zij wordt

gevoed. Spraken zij van de Kosmos, dan bedoelden zij natuur en

bovennatuur beide. Zij beschouwden die als een totaliteit, omvattend

al het bestaande, mineralen, planten, dieren, mensen en goden.

Vandaar dat in de oudheid de natuur ‘bezield’ werd geacht; en

opgevat als het arbeidsterrein van bovenmenselijke Wezens, deel

uitmakend van de opperste Godheid, in Wier dienst zij arbeiden aan

de vervolmaking der natuur, naar het oer-model van de boven-natuur.

Door studie en inwijding leerden de oude filosofen verstaan dat het

scheppen van nieuwe vormen aan vaste wetten is onderworpen, zo

goed als de sterren en planeten door wetmatig-opererende krachten in

hare banen worden gehouden. Ook wisten zij dat de ontwikkeling van

mens en mensheid, zo naar de vorm als de levens-zijde, aan dezelfde

wetten is gebonden. Op deze scheppende krachten kan men, door

kennis dier wetten, invloed uitoefenen en verhinderen dat er chaos

ontstaat. Men kan er harmonie door scheppen en zorgen dat er

volmaakte vormen ontstaan. Door hun kennis van de metafysica

waren de wijzen der oudheid in staat niet slechts edele metalen en

edelstenen voort te brengen, doch bovendien door kruising en selectie

in overeenstemming met bedoelde wetten nieuwe soorten in het
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planten- en dierenrijk te scheppen en tot veredeling van het menselijk

geslacht bij te dragen.

Deze kennis der metafysica is in de afgelopen eeuwen totaal

verdwenen uit het menselijk bewustzijn. Tengevolge hiervan weet

men momenteel geen leiding te geven aan de natuur-processen, zodat

het geenszins mag verwonderen dat zij tot chaos zijn vervallen.

Bodembederf, erosie en uitputting van de cultuurgrond zijn aan de

orde van de dag. Met kunstmest poogt men de natuur tot extra

prestaties aan te zetten, zonder te beseffen hierdoor de kip met de

gouden eieren te slachten.

Het natuurlijk evenwicht in het bacterieleven van de bodem is

verbroken en ondanks alle pogingen om door het spuiten met

gifstoffen allerlei ziekten te bestrijden, nemen deze hand over hand

toe, de geleerden voor schier onoplosbare raadsels plaatsend.

De raadsels zouden vrij eenvoudig op te lossen zijn, wanneer men

slechts tot de wetten der metafysica zijn toevlucht wilden nemen en

hierdoor het natuurlijk evenwicht leerde herstellen.

Doordat de bodem is verziekt, kunnen bomen en planten hieruit niet

de stoffen putten, die zij voor hun groei en instandhouding nodig

hebben. Het gevolg hiervan is dat zij ziek worden. Wanneer dieren en

mensen zich nu met de gewassen des velds en de vruchten der bomen

voeden, waaraan bepaalde stoffen ontbreken die zij op hun beurt voor

groei en instandhouding behoeven, spreekt het van zelf, dat ook zij

ziek worden. Is het dan wonder dat men het aantal ziekten en kwalen

bij de mens en dier regelmatig ziet toenemen?

Hier komt nog bij, dat vele levensmiddelen, die door voornoemde

oorzaak reeds veel van hun waarde verloren, door allerlei

bewerkingen nog verder worden gedenatureerd. Vele onontbeerlijke

stoffen, die Moeder natuur ons via het plantenrijk schonk tot opbouw

en instandhouding van een krachtig lichaam en het perfect

functioneren van zijn organen, worden er op deze wijze uit

verwijderd. Zodra zich nu de kwalen beginnen te openbaren, is men
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gedwongen naar het een of andere geneesmiddel te grijpen om het

verloren gegane evenwicht te herstellen.

Ten slotte, doch niet in de laatste plaats, spreekt bij het optreden van

allerlei ziekten en kwalen het feit een hoofdrol, dat geen mens nog in

harmonie met de natuur wordt geboren. M.a.w. omdat niemand enig

besef heeft van het bestaan van wetten, waaraan de scheppende

krachten, welke de materiële vormen voortbrengen, zijn onderworpen,

laat men de geboorte van zijne kinderen eenvoudig aan het toeval

over.

Hoe geheel anders zoude dit zijn, zo men metafysisch geschoold, op

het geboorte-proces invloed wist uit te oefenen. Dan zou men in staat

zijn uitsluitend gezonde en welgeschapen kinderen het levenslicht te

doen aanschouwen.

Niet alleen dat ze hierdoor recht van lijf en leden zouden zijn, doch

bovendien kregen ze dan de beschikking over zodanige gaven van hart

en hoofd, dat ze als zuivere mensentypen zouden kunnen bijdragen tot

de gezondmaking van deze samenleving over de ganse linie en het

scheppen van waarachtige cultuur-waarden.

In navolging van de wijzen der oudheid, die in hunnen scholen de

mensen leerden de Rede tot ontwikkeling te brengen en hierdoor het

Betere in de mens te doen spreken, zou ook in deze tijd de jeugd

onderricht moeten worden in de levenswetten door haar de metafysica

te onderwijzen. In de toekomst behoefde dan niemand langer in

onbewustheid te blijven afhangen van zijn lagere aard, waardoor hij

blindelings de natuurdriften ondergaat, in stede van hierop door

kennis invloed uit te oefenen.

Het is de rede, door welke vermogen de mens in staat is natuur en

boven-natuur met elkaar in evenwicht te houden en door aanwending

van de Scheppingswet niet slechts gezonde exemplaren in het planten-

en dierenrijk voort te brengen, doch bovenal gezonde en

welgeschapen kinderen het levenslicht te doen aanschouwen.

In de bloeitijden der oudheid leerde men de jeugd, dat de menselijke

natuur, wanneer zij niet door de rede onder beheersing van de wil
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wordt gebracht, tegengesteld is aan de bovennatuur of het Goddelijke.

Naar de ongeordende aard volgt de mens dan zelfzuchtige neigingen,

gericht op de handhaving der persoonlijkheid. Door het overwinnen

van onbeheerste driften, bereikt de mens het stadium van het

Goddelijke, dat eeuwig onveranderlijk en volmaakt is en waarin het

individuele opgaat in het universele, dat de grondslag vormt van

Broederschap en samenwerking.

Leert de mens, door boven zijn driften-aard uit te stijgen, aard en

wezen van het bovennatuurlijke verstaan, dan zal het Goddelijke in

hem zodanig spreken, dat er vrede heerst in zijn ziel. Hierdoor zal hij

weten dat onder ‘zedelijk’ leven wordt verstaan: zich in alles voegen

naar de wetten der boven-natuur. Hierdoor is men in harmonie met het

Oneindige, dat krachtens aard en wezen opperste Harmonie is.

De harmonische mens leeft ingetogen, eerbiedigt in alles het

bovennatuurlijke en is hierdoor waarlijk religieus.

Zolang de mens aan zijn sterfelijke natuur is gebonden en daar

generlei macht over weet uit te oefenen, blijft hij een slaaf van zijn

driften en hartstochten. Hij zal dan geen invloed op het geboorte-

proces vermogen uit te oefenen en is hierom van het toeval

afhankelijk.

Het woord natuur stamt van het latijnse: natura, dat verband houdt

met nasci en geboren worden. Het wijst zodoende op het wezen of de

natuur van enig ding of verschijnsel, als gevolg van zijn geboorte. In

de oudheid wist men, dat de aard hiervan door het moment van

verwekking wordt bepaald. Immers, van dit moment is het afhankelijk

welke krachten (mannelijke pool) en machten (vrouwelijke pool) tot

samenwerking komen, alsmede in welke verhouding dit geschiedt. De

kennis hiervan werd eertijds magie genoemd, en wie meester was

geworden over de natuur en het geleerd op deze samenwerking

invloed uit te oefenen, noemde men magister. Deze was tevens

astroloog, want zonder de beweging der hemellichamen te kennen,

noch de werking, die hiervan op al het wordende uitgaat, kon het
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juiste moment voor het scheppen van volmaakte vormen niet worden

bepaald.

Wordt de diepere zin hiervan verstaan, dan zal het duidelijk zijn, dat

den mens voor het scheppen van nageslacht twee wegen openstaan.

Hij kan door onbekendheid met de wetten der metafysica op

ongeschikte tijden geslachtsgemeenschap hebben en hierdoor

willekeurige natuurkrachten en -machten in werking stellen, waardoor

een wisselvalligheidsproduct ontstaat, dat aan ziekten en gebreken,

naar lichaam, ziel of geest onderhevig is. Hij kan ook, door zijn

levenspartner met wijsheid te kiezen, en het bionomisch-juiste

(verband houdend met de levenswetten dus) moment voor de

bevruchting vast te stellen, zorgdragen dat er een kerngezond en

welgeschapen kind ter wereld wordt gebracht.

Wie aan de driften toegeeft en op alle tijden geslachtsgemeenschap

pleegt, laat zich door de ongeordende natuur beheersen.

Wie daarentegen de rede inschakelt, leert bewust bepaalde

natuurkrachten en -machten voor zijn doel aan te wenden en is

hierdoor in staat het volkomene te scheppen.

Dit is mogelijk, wijl al het menselijke aan het Goddelijke is

ontsproten. D.w.z. in ieder mens is een goddelijke kern aanwezig en

wie zich hiervan bewust is, zal ook de werking van het Goddelijke in

eigen binnenste gewaar worden. Hij verstaat, wat het betekent, dat de

mens van bovennatuurlijke Oorsprong is en derhalve aan de wetten

der metafysica onderworpen. Hij is evenwel van zijn oorsprong

afgevallen, en dit is in feite wat er onder ‘zondeval’ moet worden

verstaan.

Welbeschouwd moest hij afvallen en aan de geslachtsdrift ten prooi

vallen, ten einde zich bewust te worden tot welke gevolgen dit leidt.

Hij moest zichzelf als individu leren kennen en daartoe uit het

universele Bewustzijn treden. Toen het begrip uit zijn bewustzijn

verdween, dat scheppen overeenkomstig de goddelijke Ordewetten

dient te geschieden en hij door aan zijne driften toe te geven op
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ongeordende wijze zijn scheppend vermogen ging gebruiken, traden

smart, ongeluk en ziekten zijn leven binnen. 

Niemand behoeft evenwel aan zijn driften gebonden te blijven! De

parabel van de “Verloren Zoon” toont aan, dat de ellendige gevolgen,

waarin mensen komen te verkeren door hun onbewustheid, leiden tot

bewustwording. Tot het besef dat wij van goddelijke Afkomst zijn en

onze natuur hare wortels heeft in het bovennatuurlijke.

Wie het stadium in hun ontwikkeling hebben bereikt, zullen inzien dat

zij niet langer aan hun driften-aard gebonden behoeven te blijven.

Door kennis kan het inzicht zich verruimen en door training kan de

wil worden versterkt om boven het dierlijk stadium uit te stijgen en

waarlijk mens te worden. Het woord ‘mens’ is afgeleid van het

sanskrit ‘manas’ dat denken betekent en wie eerst denkt en daarna

handelt, zal niet langer gekluisterd zijn aan de driften en hartstochten.

Door zuiver denken leert de mens het Goddelijke verstaan en

overeenkomstig de levenswetten handelen. Hierdoor wordt het

stadium bereikt, waarvan Jezus sprak: de goddelijke Vader/Moeder en

ik zijn één. D.w.z. natuur en boven-natuur zijn in de mens tot een

eenheid saamgesmolten.

Op deze wereld is het de menselijke rede, het zuivere begrip wat er

onder goddelijke Orde dient verstaan te worden, waardoor natuur en

boven-natuur tot eenheid te brengen zijn. Daarom is de ware mens, de

redelijke mens of homo sapiens die zijn hartstochten overwon doordat

hij inzicht verkreeg in de wetmatigheid der boven-natuur, waaraan hij

zijn lagere natuur onderwierp. In Christus was het menselijke en

Goddelijke één, en omdat de mensheid momenteel aan het begin staat

van de weg, die naar een hoger stadium in haar ontwikkeling voert, is

het noodzakelijk de jeugd met hogere levensvoorwaarden vertrouwd

te maken. Want naar de mate dat jonge mensen hun goddelijke

Afkomst leren ontdekken en gaan begrijpen welke verplichtingen dit

hun oplegt, naar die mate zullen zij zich willen inspannen om hunne

hartstochten te overwinnen en het Betere in hen te doen zegevieren.
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De jeugd behoort een nieuwe levensbeschouwing te leren kennen.

Haar moet een levensstijl worden bijgebracht. Die mag haar evenwel

niet worden opgedrongen, doch dient haar met een beroep op haar

intelligentie te worden verklaard. Zij moet leren inzien dat de huidige

levenshouding generlei uitkomst biedt op geluk, en dat zij -om zich

van het Geluk te verzekeren- ook bepaalde middelen en methoden

behoort te kennen en toe te passen.

Jonge mensen moeten leren beseffen dat er in dit tijdsgewricht niet

uitsluitend bij de natuurwetenschappen stil gehouden mag worden.

Het is prachtig dat wij door onze kennis van de wetten der fysica in

staat zijn door uitbreiding der technische mogelijkheden de welvaart

op de wereld te vermeerderen. Doch welvaart alleen brengt geen

geluk. Dit is in eerste instantie afhankelijk van onweegbare zaken en

om deze aan de vermeerdering van het menselijk geluk dienstbaar te

maken, moet de fysica zich gaan beijveren om toegang te verkrijgen

tot het gebied van de meta-fysica. Hierdoor zal zij kunnen bijdragen

tot de innerlijke verlichting der mensen en door hun de

bovennatuurlijke wetten te verklaren, de goede wil in te schakelen tot

het scheppen van nieuwe cultuur-waarden.

Het heeft geen enkele zin in dit tijdsgewricht uitsluitend te streven

naar het bouwen van nog grotere en snellere schepen of vliegtuigen en

comfortabeler auto’s: goedkopere radio’s en televisie-toestellen of

telescopen om ver-verwijderde sterrennevels te onderzoeken.

Minstens evenveel aandacht behoorde er geschonken te worden aan de

verbetering van het genus mens; aan het onderzoek van al die

krachten, welke uit de kosmische Ruimte op de wereld en al hare

bewoners inwerken, ten einde deze dienstbaar te maken aan de

vermeerdering van het menselijk geluk.

Wanneer wij in de toekomst niet steeds weer opgeschrikt wensen te

worden doordat de technische vooruitgang dreigt aangewend te

worden tot uitroeiing van het ganse mensdom, is het thans de tijd om

de mensen vertrouwd te maken met de gedachte dat er hogere wetten

bestaan, door toepassing waarvan bedoelde gevaren afgewend kunnen
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worden. Het zijn de ongeschreven wetten der natuur en bovennatuur

en door deze aan de mensen te onderrichten, zal er een nieuwe morele

code ontstaan, naar welke men zich zal willen richten.

Tevens zal dan algemeen worden ingezien hoe noodzakelijk het is

huwelijk en seksueel leven naar hogere maatstaven te beleven en het

aanzijn te geven aan een hogere mensensoort; aan mensen,

welgeschapen   van lichaam, edel van gemoed en goddelijk van

inborst. Slechts met zulke mensen is een volmaakte wereld op te

bouwen; een wereld, waarin de geweldige krachten, die in de materie

gekluisterd liggen, niet langer voor vernietiging aangewend zullen

worden, doch tot vrijmaking van de mens, naar lichaam, ziel en geest,

ten einde hierdoor bewust te streven naar het Goddelijke. Dit is

noodzakelijk om waarachtige cultuur-waarden te scheppen.

Cultuur is slechts mogelijk, waar natuur en bovennatuur verbonden,

worden aangewend tot het scheppen van volmaakte vormen. Vandaar

dat voorheen de grote kunstenaars hunne onsterfelijke kunstwerken

wrochtten, doordat zij waren ingewijd in hare wetmatigheid. 

In de oudheid maakte de natuurfilosofie geen onderscheid tussen

natuur en bovennatuur, doch beschouwde beide als een eenheid. Eerst

later, met de intrede van de ijzeren Eeuw, trad hierin verandering op.

Toen vervaagde het besef van de bovennatuur en geleidelijk ontstond

de eenzijdig gerichte natuurwetenschap, die uitsluitend de materiële

verschijningsvormen bestudeerde, doch immateriële krachten, welke

in en door deze vormen werkzaam zijn, meer en meer ontkende.

Sedertdien wordt de natuur als een automatisme opgevat, en de

Kosmos, die de ouden beschouwden als een levend Geheel,

voortgebracht en in stand gehouden door intelligibele Wezens, als een

zinloos gevolg van een redeloos toeval. In plaats van de

levensprocessen te beschouwen als een inhaerente wetten

gehoorzamend, waaraan al het bestaande krachtens zijn goddelijke

Oorsprong is onderworpen, acht men de gebeurtenissen van het toeval

afhankelijk.

Omdat men het ontstaan, bestaan en vergaan der dingen als een

mechanisch proces ziet, weet men er geen invloed op uit te oefenen,
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noch er richting aan te geven. Vandaar dat mens en mensheid als een

stuurloos schip ronddobberen op de levenszee en slechts de enkeling

zich begint af te vragen of wij niet -evenals de zeeman- door de blik

naar de hemel te richten en onze positie ten opzichte van het grote

kosmische Al-leven te bepalen, in staat zouden zijn naar een veilige

haven te koersen; de haven van het Geluk.

Zodra het besef wordt gewekt in de mensen, dat zij niet aan het toeval

zijn onderworpen; dat dit slechts zo lijkt, omdat wij niet op de hoogte

zijn van de ongeschreven wetten waaraan het levensproces

gehoorzaamt, opent zich de mogelijkheid op het verloop van ons

leven gunstig in te werken. 

Met deze wetenschap in het hart, zal men beseffen hoe dringend

noodzakelijk het is de jeugd met nieuwe ideeën en begrippen

vertrouwd te maken. Zij moet tot het inzicht worden gebracht dat het

haar aan levenskennis ontbreekt en dat het dit gemis is, waardoor de

ouderen van hun leven een mislukking maakten. Jonge mensen

moeten leren begrijpen dat het leven aan vaste wetten gehoorzaamt,

en dat zij, door zich de kennis hiervan eigen te maken, het zelf in de

hand hebben op hun toekomstig bestaan een gunstige invloed uit te

oefenen.

Het is van deze kennis afhankelijk of de jeugd de waarde van de juiste

huwelijkskeuze zal leren kennen, zomede of zij -door gehoorzaamheid

aan de levenswetten- aan haar geluk zal bouwen of in ellende

ondergaan. En ten slotte of zij, door een nieuwe levensstijl aan te

kweken, het aanzijn zal geven aan gezond en welgeschapen

nageslacht, dat aan de bouw van een betere wereld zal kunnen

deelnemen, ofwel het aantal ziekelijken, zwakken en gebrekkigen zal

uitbreiden.
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OVER SEKSUALITEIT

In de voorafgaande hoofdstukken werd gepoogd een beeld te schetsen

van de grond-oorzaken, welke tot de verwording des levens en het

verval van onze cultuur hebben geleid. Doordat wij in strijd leven met

de ongeschreven wetten der natuur, hebben we alles uit zijn verband

gerukt en alom de harmonie verstoord.

Mensen, die innerlijk uit hun evenwicht geraakten, omdat het leven of

het huwelijk hun niet het geluk bracht, dat zij er van verwacht hadden;

die moeilijkheden hebben met de echtgenoot of hun kinderen, wijl ze

deze niet begrijpen, ofwel teleurgesteld werden omdat ze niet tot een

huwelijk kwamen, zijn allen slachtoffers van eigen onwetendheid

aangaande de wetten, waarvan Moeder natuur zich bedient om in alles

het evenwicht te handhaven.

Wanneer een samenleving zich door onrust kenmerkt omdat er geen

harmonie bestaat tussen regeerders en geregeerden, ofwel omdat de

belangen van werkgevers en werknemers niet met elkaar in evenwicht

zijn, of omdat productie en consumptie elkaar niet dekken, dan wel

het land een bevolkingsoverschot heeft zodat velen dreigen werkloos

te worden en grote groepen moeten trachten zich door emigratie elders

een bestaan te verwerven, dan zijn al deze misstanden terug te voeren

tot genoemde grond-oorzaak: onbekendheid met het bestaan van

levenswetten, die er zijn om op ieder levensgebied het evenwicht te

handhaven.

Door onbekendheid met deze wetten handelen wij “op goed geluk”

zonder ons af te vragen, waartoe dit zal leiden. Zonder te weten hoe

het lichaam er op reageert, gebruiken we allerlei minderwaardig

voedsel of schadelijke genotsmiddelen, waardoor ten slotte het

natuurlijk evenwicht in ons organisme wordt verstoord en ziekten en

kwalen zich gaan openbaren. Dan worden er allerlei geneesmiddelen

geslikt, waarvan men niet weet of ze schadelijke nevenwerking

uitoefenen, die weer aanleiding geven tot nieuwe klachten. 

Vrouwen brengen kinderen voort op tijden, waarop ze lichamelijk

noch psychisch hiertoe gedisponeerd zijn, met het gevolg dat veler

harer na de geboorte van een of meer kinderen met afwijkingen of
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chronische kwalen beginnen te sukkelen. Later blijken de ouders,

omdat er geen overeenstemming is tussen hun temperament en

levensrhythmen, noch met elkander of de kinderen te harmoniëren,

hetgeen allerlei spanningen veroorzaakt, die ten slotte het gezin uiteen

doen vallen.

Hoe weinig wordt er bij stilgestaan, dat wij zelf natuurproducten zijn

en derhalve aan hare wetten onderworpen? Er leeft geen besef onder

ons dat de mens als oer-type volmaakt werd geschapen, doch door het

afwijken van de natuurwetten, zelf de ziekten en kwalen veroorzaakt,

die verdriet en onzekerheid brengen in zijn bestaan.

Omdat alles op de wereld aan wetten is gebonden, brengen wij door

iedere handeling bepaalde natuurkrachten in werking, zonder te

bedenken welke gevolgen hierdoor later op ons eigen hoofd terecht

komen. Zouden we ons van deze zaken bewust zijn, dan werden alle

omstandigheden met ‘vooruitziende’ blik geregeld en behoefden we

niet langer van het toeval afhankelijk te zijn.

Waar alle levensuitingen aan wetten zijn gebonden, is het

vanzelfsprekend, dat de seksualiteit hierop geen uitzondering maakt.

Veel wordt er over dit onderwerp geschreven, doch daar de metafysica

hierop buiten beschouwing blijft, worden er weliswaar feiten

genoemd, die niet voor tegenspraak vatbaar zijn, of toestanden

geschetst, die weldenkende mensen als onbetamelijk beschouwen,

maar de wortel van het kwaad wordt niet bloot gelegd.

Alle onrust, onzekerheid, ongelukken, ziekten en kwalen in het

persoonlijk zowel als het maatschappelijk leven is uiteindelijk terug te

voeren tot onbekendheid met het bestaan van levenswetten. Hierdoor

wordt het seksuele leven in strijd met de natuur beleefd en niet

voordat hierin verbetering komt zal de rust en harmonie op elk

levensgebied te herstellen zijn.

Afgezien van allerlei levensbeschouwelijke aspecten, die het wezen

der seksualiteit verdoezelen, wordt met dit woord bedoeld het

gesplitst-zijn in mannelijke en vrouwelijke individuen, welke voor de
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instandhouding der soort zowel als voor het harmonisch functioneren

van het maatschappelijk leven op elkander zijn aangewezen.

De belangen, die hierbij op het spel staan voor individu en

gemeenschap, zijn van zodanig gewicht, dat het niet slechts nodig is

aandacht te schenken aan de emotionele zijde van dit vraagstuk, doch

bovenal de sociale en culturele aspecten ervan in het licht te stellen.

Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit, dat indringen

in aard en wezen der seksualiteit, en wat van nog groter belang is, het

brengen van nieuwe inzichten op dit gebied - ten sterkste wordt

belemmerd door de houding der mensen zelf. Op dit gebied immers

verbergt men zich bij voorkeur achter de schone schijn en wordt

ongaarne toegegeven dat men in seksuele nood verkeert.

Deze nood is ontstaan, doordat de traditionele moraal, waarop de

christelijke seksuele ethiek sedert eeuwen haar ascetisch-religieus

stempel drukte, voor de moderne mens niet langer aanvaardbaar is.

Onze opvattingen op schier elk gebied hebben zich gewijzigd en

zullen dat nog verder doen, en vanzelfsprekend kan de seksuele

moraal, zoals zij tot heden gold, zich niet handhaven. Als op elk

gebied, is de strijd der meningen ook hier ontbrand, doch meer en

meer zal blijken, dat zonder tot de natuur en hare wetten terug te

keren, de vestiging van een betere seksuele moraal onmogelijk zal

zijn. 

Iedereen weet, dat onder seksualiteit wordt verstaan een uiting van de

natuur of een natuurdrang, ten doel hebbend de voortdurende

bevolking dezer wereld te verzekeren. De mens ondergaat deze drang

als regel onbewust en weet niet, dat er een mogelijkheid bestaat -door

uitbreiding van het bewustzijn- zich aan die drang te onttrekken en

door gebruikmaking van de wetten, waaraan het sekse-leven van

nature is onderworpen, op kwaliteit en hoedanigheid van deze

bevolking invloed uit te oefenen.

Ongetwijfeld zijn er vele mensen, die begrijpen dat er aan de

seksualiteit veel meer vastzit dan men oppervlakkig beschouwd, zou

menen, doch weinigen gunnen zich de tijd en de moeite om dieper op

deze zaak in te gaan. Zegt men hun dat de wijze waarop het verkeer

tussen de geslachten wordt beleefd niet deugt, omdat het in strijd met
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de natuurwetten geschiedt, dan zal men zijne schouders ophalen. Hier

komt bij, dat men het seksuele leven als een zuiver persoonlijke

aangelegenheid van zeer intiem karakter beschouwend, daarop geen

kritiek van derden verdraagt.

Wie evenwel wat dieper op de zaak ingaat, zal ontdekken, dat

ofschoon het seksuele leven inderdaad een zeer intiem karakter draagt

van zuiver persoonlijke aard, niettemin de gevolgen ervan de

gemeenschap allerminst onberoerd laten. Want aangezien het

geslachtsleven aan strikte wetten is gebonden, waardoor de kwaliteit

van het nageslacht wordt bepaald, zijn kinderen, die ziekelijk zijn of

gebrekkig (en strikt genomen zijn ze zo allen) gevolgen van het

overtreden dier wetten uit onbekendheid door ouders en voorouders.

Zouden deze wetten aan de jeugd worden onderwezen, dan zou

hiermee de mogelijkheid zijn gegeven uitsluitend kerngezonde en

welgeschapen kinderen te doen geboren worden. Welke een

gezegende invloed zou dit op de ganse samenleving hebben! Niet

alleen zou hierdoor het aantal ziekenhuizen, sanatoria, gestichten en

inrichtingen van allerlei aard, waarin thans honderdduizenden zieken

en ongelukkigen worden verpleegd en verzorgd, geleidelijk

verminderen, doch er zou heel wat leed minder worden geleden door

ouders en kinderen.

En stel u eens voor, dat alle werkzaamheden werden verricht door

levensblije en intelligente mensen, hoeveel vlotter en nauwkeuriger

zouden alle zaken dan niet verlopen. Er zouden minder vergissingen

plaats vinden en minder ongevallen door onoplettendheid of

anderszins. Kortom, als alle mensen volmaakt gezond waren naar

lichaam, ziel en geest, zouden rust en harmonie in de maatschappij

sterk toenemen.

Velen zullen de bekende dooddoener van stal halen en zeggen: “Dat is

een utopie; zulke toestanden zijn niet te verwezenlijken op de wereld,

want de mensen zijn niet volmaakt en zullen het nooit worden ook.”

Wie zo redeneren, verliezen evenwel uit het oog, dat we in een

tijdspanne van honderd jaar, van een leven ingesteld op
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petroleumlicht en trekschuit, zijn aangeland in een atoom-eeuw,

waarin het leven aan de mensen geheel andere eisen stelt en

bovendien nog ongekende mogelijkheden biedt.

Oude waarheden en opvattingen hebben afgedaan! Dat zien we overal

om ons heen. Waarom ons dan niet vertrouwd gemaakt met nieuwe

denkbeelden en begrippen, wat het seksuele leven betreft. Te meer

omdat we hierdoor in staat zullen zijn volwaardig nageslacht voort te

brengen en hierdoor een eind te maken aan ziekten en gebreken. Wij

moeten leren inzien, dat deze niet in de bedoeling kunnen liggen van

Moeder natuur, die immers op volkomenheid aanstuurt. Het

denkbeeld moet veld winnen, dat de gemeenschap er recht op heeft

dat er uitsluitend welgeschapen en gezonde kinderen worden geboren.

Dat brengt tevens met zich de plicht alles te doen om dit tot

werkelijkheid te maken. Wie het hiermee eens zijn, zullen het als

misdadig beschouwen jonge mensen in onwetendheid te laten

omdolen en door onbekendheid met de levenswetten nog langer

onvolwaardige kinderen te doen voortbrengen. 

In de eerste plaats behoorde de jeugd voor deze nieuwe gedachten

gewonnen te worden. Door haar de wezenlijke betekenis van

seksualiteit bij te brengen en haar de grote waarde van seksuele

cultuur te doen verstaan, zouden jonge mensen enthousiast gemaakt

kunnen worden voor deze idee, zodat zij zullen zeggen: “Wij willen

uitsluitend gave en kerngezonde kinderen voortbrengen en op deze

wijze medewerken aan de gezondmaking van mensheid en wereld.”

Welke moeder in spe zal onverschillig staan tegenover de vraag, of

het kind dat zij gaat voortbrengen, wel aan de hoogste eisen naar

lichaam, ziel en geest zal voldoen?

Het streven van allen, wien de verbetering onzer samenleving ter harte

gaat, behoorde zich in eerste instantie te richten op de verbetering van

de mens zelf. De moeilijkheid hierbij is, dat men in het algemeen niet

in deze mogelijkheid gelooft. Nieuwe denkbeelden vinden immer

traag ingang, wijl het betere dat de evolutie met zich brengt,

noodzakelijk in strijd moet komen met gevestigde tradities, uit

voorbije eeuwen stammend.
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De publieke opinie wijzigt zich niet op eens. Immers, de massa

redeneert niet, maar blijft bij voorkeur hangen aan ingewortelde

gemoedsbewegingen van irrationele aard. En al duiden de uitkomsten

van een verouderde seksuele moraal er op, dat de menselijke

gevoelens hier verkeerd zijn gericht en noodzakelijk door verstandiger

overwegingen in betere banen geleid behoren te worden, toch blijft

men aan oude gewoonten en gebruiken vasthouden. Dit euvel wordt

nog in de hand gewerkt door velerlei stemmen uit kerkelijke en

wetenschappelijke kringen, die over seksuele problemen spreken,

zonder de wezenlijke kern ervan te raken. En zolang er niet tot het

wezen der dingen wordt doorgedrongen en er op wordt gewezen, dat

aan het seksuele leven zeer bepaalde natuurwetten ten grondslag

liggen, die gekend en toegepast moeten worden, kan men de tallozen,

die in seksuele nood verkeren, niet helpen. Zij ontvangen op deze

wijze stenen voor brood.

Als gevolg van de onwetendheid op dit gebied, wordt de drang der

geslachtelijkheid vaak als zondig aangevoeld. Daardoor worden velen

(en zeker niet de slechtsten) gepijnigd door een onbestemde vrees,

voortkomend uit een innerlijk gevoel, dat de wijze waarop de

seksualiteit op zichzelf verkeerd is, doch dat zij niet op alle tijden en

zeker niet met een willekeurig lid der andere sekse beleefd mag

worden. Dit is de mensen alleen duidelijk te maken door hen te doen

begrijpen dat er ‘geslachtswetten’ bestaan zomede dat in alle

cultuurtijden de mensen in de kennis hiervan werden opgevoed, met

het doel het huwelijk gezond en de geslachten zuiver te houden.

Eertijds vormde deze kennis een deel van de godsdienst. Zo lang de

goddelijke Voorschriften werden geëerbiedigd, werd de seksualiteit

als een noodzakelijk levensvoorwaarde beschouwd, wortelend in de

natuur. Door haar op natuurlijke wijze te beleven, bleef de mens

gezond en was hij in staat zuivere lichamen voort te brengen, ten

dienste van hoger-geëvolueerde zielen, welke door ontplooiing van de

goddelijke aanleg, cultuur-scheppend werkzaam konden zijn.

Door ascese of oefening leerde men de geslachtsdaad vrij van

hartstocht te volvoeren en op die wijze het aanzijn te geven aan grote
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kunstenaars, leraren en genieën, welke voor het instandhouden van

een cultuur onontbeerlijk zijn.

Waarom was Jezus volmaakt? Omdat hij overeenkomstig de wetten

der natuur werd geboren. De bijbel spreekt in dit verband van de orde

van Melchisedek. Heet Hij door Zijn moeder ‘onbevlekt’ te zijn

ontvangen, dan beduidt dit dat door haar de geslachtsdaad als een

sacrale handeling werd ondergaan. In kuisheid ontvangend en zelve

rein zijnde, bracht zij een goddelijk kind voort. Zijn geboorte hing niet

van het toeval af, gelijk zulks bij de mensen van heden pleegt te

geschieden omdat zij de natuurwetten niet meer kennen.

In het algemeen gesproken wordt de z.g. bovennatuurlijke geboorte

van Jezus niet begrepen omdat er van theologische zijde een

verkeerde voorstelling van deze zaak wordt gegeven. Zelf onwetend

op dit punt, heeft men niet kunnen duidelijk maken, dat het hier een

geboorte betreft overeenkomstig de wetten der bovennatuur of meta-

fysica.

Deze zaak heeft tot heden als een mysterie gegolden; het mysterie van

de god- of super-mens, waarop in deze tijd van ondergaande

beschaving, de hoop van alle waarachtig goedwillende mensen is

gevestigd. Omdat het oplossen der huidige problemen als

bovenmenselijk geldt, wordt het verlangen naar geniale mensen, die

hiertoe in staat zijn, dagelijks groter. Eerst wanneer er wordt

overgegaan kinderen in overeenstemming met de boven-natuur te

doen geboren worden, zal het mogelijk zijn boven-mensen voort te

brengen.

Reeds Nietzsche toonde aan dat de boven-mens de plaats behoort in te

nemen van de dierlijk-gerichte mens, willen er hogere cultuurwaarden

voortgebracht kunnen worden. Niet slechts door zijne tijdgenoten

werd hij misverstaan; nog heden vermag men het verstrekkende van

zijn visie niet te vatten. Men ziet er de karikatuur in, welke platvloerse

geesten van een in wezen geniaal denkbeeld maakten.

Ook Schopenhauer, Wagner en anderen na hen hebben zich beijverd

het begrip van de bovenmens ingang te doen vinden. De opera’s
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Lohengrin, Tannhäuser en vooral Parcifal wezen in deze richting.

Helaas kon de laatste, door clericale tegenwerking, niet in de

oorspronkelijke versie worden uitgevoerd, hetgeen de seksuele

bewustwording der mensen langer dan nodig was, heeft

tegengehouden.

In kerkelijke kringen heerst nog algemeen de opvatting, als zou het in

strijd zijn met de Voorzienigheid, de mensen -door toepassing van de

wetten der metafysica- een beter en hoger- ontwikkeld

mensengeslacht te doen voortbrengen, terwijl in de kringen der

wetenschap aan deze mogelijkheid sterk wordt getwijfeld. Zou men

zich evenwel vertrouwd hebben gemaakt met de gedachte, dat de

boven-natuur het goddelijk Laboratorium is en de wetten, die aldaar

heersen, door de mens gekend en toegepast kunnen worden, dan zou

het zonder meer duidelijk zijn, dat men door deze kennis een ‘bewust’

medewerker kan worden van Moeder natuur en in staat op alle

levensgebieden het volmaakte voort te brengen en te handhaven.

Zolang wij evenwel in gebreke blijven en in onze onwetendheid

volharden, zullen niet alleen de huwelijken niet harmonisch worden,

doch door onvolmaakte kinderen voort te brengen, ook de toestanden

op de wereld niet verbeteren.

Met de dag zal het duidelijker worden, dat het geen zin heeft de

mensen de letter van de bijbel voor te houden of te spreken van

erfzonde en zondeval, wanneer niet tevens de betekenis hiervan wordt

verklaard. Er behoort begrip te komen, dat het geenszins ‘toevallig’ is,

dat oude zowel als nieuwe Testament met een geboorte-verhaal

aanvangen. In het eerste is Eva het symbool van de ‘onbewuste’

vrouw, die de natuurwet niet achtend, zich door de geslachtsdrift

(voorgesteld door de slang) laat beheersen, en als gevolg hiervan een

demonisch kind (Kaïn) voortbrengt. Het nieuwe Testament schenkt

ons het beeld van Maria als proto-type van de vrouw, die zich het

bestaan van goddelijke wetten ‘bewust’ is, en boven de hartstocht

staande, het geslachtsleven kuis en rein beleefde met Gabriël,

uitgedrukt in de woorden: “Mij geschiede naar uw woord” en hierom

een Godszoon het levenslicht kon schenken. Het eerste geval geeft
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weer het stadium, waarop de menselijke ratio nog niet is ontwikkeld

en men zich, gelijk de dieren, door zijne driften en instincten laat

leiden. Het tweede voorbeeld duidt het stadium aan waartoe de mens

dient op te gaan. Door een verstandig gebruik te maken van de wetten

der natuur kan de mens leren zichzelf te leiden, tot eigen heil en dat

der gemeenschap.

In alle godsdiensten der oudheid wordt melding gemaakt van een

cultus, ten doel hebbend de zeden rein en de geslachten zuiver te

houden. Vandaar dat in die tijden de jeugd in de wetten van het

geslachtsleven werd onderricht. Werd de seksualiteit

dienovereenkomstig beleefd, dan behoorden ontucht, overspel,

echtscheiding en onvolmaakt nageslacht tot de onbekende zaken.

Doch iedere cultuur komt -na haar hoogtepunt te hebben

overschreden- tot verval en geleidelijk verdwijnt dan de kennis dier

wetten uit het menselijk bewustzijn. Als gevolg hiervan worden

huwelijk en geslachtsleven niet langer zuiver gehouden. Kinderen

worden ‘in zonde’, d.w.z. in strijd met de voorschriften der goddelijke

Wet geboren en de bastaardering van het menselijk geslacht neemt

een aanvang. Allerlei begeerten en kwade neigingen gaan de

boventoon voeren. Volwassen geworden, geven zij zich over aan

uitspattingen en verkeerde levensgewoonten en de seksuele

(scheppende) kracht wordt voor genot verspild. Van generatie op

generatie degenereert het menselijk geslacht meer en wordt in steeds

sterker mate door ziekten en kwalen (lichamelijk, psychisch en

geestelijk) geteisterd. Dit drukt de bijbel uit in de woorden: “De

zonden der vaderen worden bezocht aan de kinderen, tot in het derde

en vierde geslacht.” De bewijzen vermeerderen zich dagelijks, dat

deze woorden op waarheid berusten.

De mensheid staat momenteel op een kruispunt. Zij kan op de oude

wijze voortgaan, doch moet er wel rekening mee houden, dat

overeenkomstig de wetten der natuur, op gezette tijden een strenge

selectie wordt toegepast, waaraan de gedegenereerde individuen ten

slachtoffer vallen. Zij kan ook tot bezinning komen en leren verstaan
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dat de grond-oorzaak van alle menselijke gebreken en ellenden is

gelegen in de overtreding van de grote Levenswet, als gevolg waarvan

huwelijk en seksualiteit los raakten van hun wortel: de natuur en

hierom dringend herstel behoeven door ze wederom met haar te

verbinden.

Ongetwijfeld zal de doorsnee-mens zich van deze zaken niet veel

aantrekken. De massa laat nu eenmaal graag Gods water over Gods

akker lopen. Doch wie over de dingen plegen na te denken, en voor

zichzelf reeds tot de overtuiging kwamen, dat huwelijk en seksualiteit,

zoals ze op heden worden beleefd, niet meer passen in het kader van

deze tijd, zullen zich hopelijk de moeite willen geven om te leren

weten hoe ze op hoger niveau gebracht kunnen worden.

Vooral ouders, die hebben ervaren wat een disharmonisch huwelijk

betekent, zullen alles willen doen om hunne kinderen voor deze

ellende te behoeden. Vaak verneemt men de klacht, dat de kinderen

niet meer naar de ouders luisteren. Dit is zeer wel te verklaren, want

in het algemeen gesproken weten de ouders niet, waaruit de

disharmonie in hun huwelijk is ontstaan en bijgevolg kunnen zij

hunne kinderen niet wegwijs maken. Daarom kan er niet genoeg op

worden aangedrongen, dat zij zullen trachten zich door studie en

onderzoek een gefundeerd oordeel te vormen. Dan behoeven ze ook

niet langer op anderer gezag te steunen, doch leert men verstaan dat

Moeder natuur ons twee mogelijkheden biedt:

a. Door inachtneming van haar voorschriften harmonische         

huwelijksverhoudingen, zomede gave en gezonde kinderen te

scheppen;

b door veronachtzaming harer wetten een ongelukkig huwelijksleven

tegemoet gaan en zieke en onvolmaakte kinderen voort te brengen.

De mensheid van heden staat op de drempel van een nieuwe dag. Op

elk gebied breken nieuwe mogelijkheden en veranderde toestanden

baan. Daarom moeten ook huwelijk en geslachtsleven aan een
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herziening worden onderworpen en in overeenstemming gebracht met

de eisen van deze tijd. Daarom worden wij in alle ernst voor de keuze

gesteld:

a. Gelijk Eva deed de seksualiteit in onbewustheid te beleven en

demonisch-gericht nageslacht voort te brengen, waardoor met steeds

korter tussenpozen het geweld tot oorlogen zal leiden, als gevolg

waarvan de wereld totaal onbewoonbaar zal worden, of

b. In de voetsporen van Maria treden om door toepassing der

geslachtswetten aan een hogere mensensoort het levenslicht te

schenken. Engel-mensen zullen dan gaan arbeiden aan de vestiging van

het komende Godsrijk op aarde.

Wordt er vaak gesproken van het leven als van een ‘wonder’ dan moet

zeker de geboorte van nieuw leven als een nog groter wonder worden

beschouwd. Want zonder dat hierop door de mens, na de geslachtsdaad,

invloed wordt uitgeoefend, groeit er een nieuw wezen in de

moederschoot. Meen evenwel niet dat de mens hier geheel en al buiten

staat. Want afhankelijk van de verhouding, waarin de man en vrouw tot

elkander staan in biologisch, psychisch en geestelijk opzicht, zal het

kind, dat uit hen vereniging wordt geboren, gezond zijn naar lichaam,

ziel en geest, ofwel met gebreken behept of ziekelijk zijn van aanleg.

Ook het tijdstip waarop de geslachtsdaad wordt volbracht, is van

uitzonderlijke grote betekenis, niet alleen omdat hiervan het moment

der verlossing afhangt en deze behoort plaats te vinden op een tijdstip

dat de vrouw hiertoe lichamelijk en geestelijk het best is gedisponeerd,

doch veel meer nog omdat afhankelijk van dit tijdstip bepaalde

bovennatuurlijke invloeden worden ingeschakeld, die op de

vruchtzetting en de verdere ontwikkeling van het embryo hun stempel

drukken.

Het bestek van dit boekje laat geen uitvoerige beschrijving hierover

toe. Wie er meer van wensen te weten, zij lezing van het werk “Van

Chaos tot Harmonie” aanbevolen, waarin op deze zaken dieper wordt

ingegaan.
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Hier ter plaatse kan slechts worden opgemerkt, dat ieder meisje, dat

gedachten koestert van verloving en huwelijk, zich ook eens zou

moeten gaan bezighouden met zaken, welke met het wonder der

geboorte samenhangen. Het is van het grootste belang, zowel voor haar

eigen geluk in het huwelijk, als voor de kinderen, die zij zal

voortbrengen, dat zij leert weten welke invloeden er door ‘onbewuste’

handelingen en gedragingen van de a.s. moeder op het geboorte-proces

worden uitgeoefend en hoe zij ‘bewust’ kan leren voorkomen, dat deze

invloeden van schadelijke aard zijn.

Om enkele voorbeelden te noemen: wanneer een vrouw zwanger is,

doch uit onwetendheid of omdat zij de drang der zinnen niet kan

weerstaan, zich aan verder seksueel-verkeer overgeeft, wordt schade

aan de vrucht toegebracht, welke zich later als een lichamelijke of

geestelijke afwijking zal manifesteren. Voedt de vrouw zich niet goed

(de meeste voedingsmiddelen worden tegenwoordig ontdaan van de

stoffen, die voor opbouw en instandhouding van ons organisme

onontbeerlijk zijn) dan is het resultaat hiervan een zwak en ziekelijk

kind en gaat zij zich aan roken en sterke drank te buiten, dan zal dit

zeker zijn sporen nalaten op de vrucht, ook al zullen vele medici

beweren, dat dit niet zo is. Ten slotte wordt de vrucht gevoed uit het

moederlijk bloed en wanneer dit door alcohol en nicotine wordt

vergiftigd, is er weinig voorstellingsvermogen toe nodig om te

begrijpen hoe schadelijk dit op een zich ontwikkeld organisme moet

inwerken.

Het geboorte-proces is in wezen ‘goddelijk’, ongeacht wat men onder

dit woord wil verstaan, en iedere vrouw, die een kind draagt, heeft      

-zonder zich dit wellicht bewust te zijn- deel van het Goddelijke. Dit

legt haar de verplichting op te leren weten hoe dit proces verloopt;

welke natuurinvloeden daarop werkzaam zijn en hoe zij zich heeft te

gedragen om met de natuur in harmonie te blijven.

Stromen inkt en massa’s papier worden gebruikt voor discussie over de

vraag of seksuele gemeenschap tussen verloofden of vóór het huwelijk

in ‘t algemeen, al dan niet is geoorloofd. Sommigen vinden van wel,

waar bepaalde economische toestanden het trouwen op jeugdige
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leeftijd belemmeren. Het is niet goed -menen zij- dat de mens zonder

seksuele ervaring het huwelijk ingaat. Immers, vele huwelijken

stranden wijl men elkaar seksueel niet blijkt te bevredigen. Ook

verloofden willen zij toestaan elkander op dit punt te leren kennen om

mogelijke teleurstelling in het huwelijk te voorkomen. Bovendien

achten zij het bovenmenselijk om weerstand te bieden aan die prikkel,

die de seksen op elkaar uitoefenen, en heeft men het voornemen met

elkaar te huwen, wel dan staat er huns inziens geen enkele

belemmering aan het geslachtsverkeer in de weg.

Anderen daarentegen zeggen dat het seksuele leven slechts binnen

huwelijksverband behoort te worden beleefd. Zelfs voor verloofden

achten zij het verkeerd en in feite onjuist daartoe vóór het huwelijk

over te gaan. De verloving is het voorportaal tot het huwelijk, merken

zij terecht op, en door in de verlovingstijd geslachtelijk met elkaar te

verkeren, leeft men in wezen als gehuwden, zonder evenwel gehuwd te

zijn.

Er mag niet over het hoofd worden gezien, dat de geslachtsdaad niet

louter een biologische handeling is. Bepaalde psychische invloeden

werken daar tevens op in. Vandaar dat ieder mens na de eerste seksuele

gemeenschap een ander wezen wordt.

Het is niet voor niets, dat er in alle cultuur-tijden zo grote waarden aan

werd gehecht dat het meisje als ‘maagd’ het huwelijk zoude ingaan.

Deze kant van de zaak wordt tegenwoordig geheel buiten beschouwing

gelaten, omdat men het metafysische aanzicht der dingen niet meer

kent. Tegenwoordig druipt het ganse leven van seksualiteit. Bekijk de

geïllustreerde tijdschriften en merk op hoe deze er geheel op zijn

gericht de driften in de mens te wekken. Is het dan wonder dat oud en

jong zich seksueel wensen uit te leven en alle remmen op dit gebied los

staan? 

Hoe geheel anders was dit in tijden van cultuur. Toen werd de

geslachtsdaad als een sacrale handeling beschouwd en ontving de jeugd

een speciale opleiding om haar voor het huwelijk en het leven voor te

bereiden. Deze opleiding vond plaats in tempelscholen, alwaar

bepaalde priesters en priesteressen met deze taak waren belast. Zij

richtte zich op het bijbrengen van kennis aangaande alle zaken, die met

48                     

het geboorte-proces direct en indirect samenhangen. Eerbied voor het

leven werd er aangekweekt; verantwoordelijkheid tegenover het nog

ongeboren leven evenzeer; zelfzucht en zelfbeheersing, waardoor men

meester bleef over zijne driften en niet door de hartstochten kon

worden verleid tot verkeerde daden, waarvan de gevolgen zich

aftekenen in het nageslacht.

Het moet worden toegeschreven aan het feit, dat de huidige godsdienst

de betekenis van deze geslachtscultus niet meer verstaat, dat er zulk een

schrikbarende verwording van de seksuele moraal is ontstaan. De

toekomst zal steeds duidelijker aantonen, dat dit euvel niet is te

herstellen, tenzij men over de ganse linie terugkeert tot de wetten van

natuur en boven-natuur.

Vanzelfsprekend zullen deze denkbeelden door de oppervlakkig

levende massa voorlopig nog niet worden geaccepteerd. Trouwens, de

onontwikkelde mens is niet bij machte de portee ervan te beoordelen.

Dit werkje is dan ook in hoofdzaak bedoeld voor hen, hetzij jong of

oud, die beseffen dat de toestanden op seksueel gebied, zoals ze thans

zijn, niet gehandhaafd kunnen worden en zich hierom willen beraden

op middelen en methoden, waardoor verbetering mogelijk is.

Het is duidelijk, dat huwelijk en seksueel leven in de nabije toekomst

volgens hogere maatstaven beleefd dienen te worden. Wie scherper ziet

dan de rest, neemt bepaalde contouren van hetgeen komen gaat, reeds

waar. Gezien de grote veranderingen, welke bezig zijn zich in het denk

en gevoelsleven der mensen te voltrekken en wijziging brengen in

allerlei gewoonten en verhoudingen, is het aan geen twijfel onderhevig

of ook de opvattingen aangaande huwelijk en geslachtsleven zullen een

grondige herziening ondergaan.

Sedert de emancipatie der vrouw intrad, en zij zichzelf als ‘individu’

leerde beschouwen, wenst zij niet langer aan de dictatuur van de man in

het huwelijk onderworpen te zijn. Groei der democratische gedachte

bracht ook hier het verlangen naar mede-zeggenschap. Met rechten

voor de man alleen en voor de vrouw slechts plichten, neemt zij niet

langer genoegen.
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Tot voor kort gold de z.g. dubbele moraal, die de man toestond zich

seksueel uit te leven, doch van de vrouw kuisheid en een ingetogen

leven eiste. Dat de natuur in de vrouw even sterk spreekt als in de man

(zo niet sterker, omdat zij als voortbrengster van komende geslachten

in sterke mate de invloed ondergaat van het ongeboren leven, dat door

haar belichaamd wenst te worden) kwam er minder op aan en moest zij

maar onderdrukken. In de meeste gevallen geschiedde dit ook, want

doorgaans schrokken de vrouwen er voor terug met de vinger

nagewezen te worden als ‘ongehuwde’ moeder.

Tot welke innerlijke verkromming en psychische afwijkingen het niet-

kunnen-voldoen aan een natuurdrang bij vele vrouwen heeft geleid, is

nu wel zo zoetjes aan algemeen bekend geworden.

Dat de bewustwording der vrouw heeft geleid tot haar deelname aan

het vrije seksuele verkeer, ligt in de lijn der ontwikkeling. Te meer

waar door toepassing van allerlei anti-conceptionele middelen of

bepaalde methoden het gevaar voor ongewenst moederschap vrijwel

geheel kon worden geëlimineerd. Dat hierdoor tevens de waarde van

het huwelijk als maatschappelijke instelling sterk deprecieerde, behoeft

geen nader betoog. Dit moge in naam nog monogaam heten, doch een

ieder weet hoe het er in werkelijkheid mee gesteld is. Dat hierdoor het

gezin als ruggengraat der maatschappij veel van zijn waarde inboette,

ligt in de rede en dat er aan deze ongewenste en ongezonde toestanden

van zelf wel een verandering ten goede zal komen, gelooft niemand,

die de realiteit onder ogen durft te zien.

Steeds duidelijker zal blijken dat hiervoor radicale middelen nodig zijn;

middelen, die uitsluitend worden versterkt door Moeder natuur en

slechts toepassing zullen vinden, zo wij de moed hebben bij haar in de

leer te gaan.

Wie bedenkt, dat de vrouwen in het huwelijk niet langer een lijdende

en lijdzame rol wensen te vervullen, doch als de gelijk-berechtigde

partner van de man beschouwd willen worden, zal ook begrijpen dat

het steeds moeilijker wordt om twee mensen te vinden, die zodanig op

elkaar zijn afgestemd, dat hun echt vereniging levenslang gelukkig zal

zijn. Dit is voor een harmonisch huwelijk een primaire eis!
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Daarom zullen in het huwelijk der toekomst slechts dan twee

persoonlijkheden, ieder met een eigen wil, karakter, temperament en

levensrhythme, tot een duurzame eenheid kunnen samensmelten,

wanneer de wederzijdse verschillen elkaar door gelijkwaardigheid in

evenwicht houden. Hoe wil men tot de kennis hiervan geraken, zolang

men de wetten der boven-natuur niet kent? Slechts door kennis ontstaat

de innerl i jke zekerheid dat  men elkander aanvult .

Gevoelsoverwegingen mogen hierbij geen rol spelen wegens haar

misleidende aard. 

Wat de een mist, moet door de andere worden gecompleteerd en

omgekeerd en zolang partners in spe niet nauwkeurig weten over welke

kwaliteiten en eigenschappen de tegenpartij beschikt, ontbreekt de

zekerheid, dat de verlangde aanvulling er inderdaad zal zijn. Het

welbekende adagium “Twee zielen, ene gedachte”, dat terecht geld als

het ideaal van harmonische huwelijken, zal zonder toepassing der

levenswetten niet te verwezenlijken zijn.

Jonge mensen zullen het vorenstaande met een korrel zout nemen. Zij

voelen als regel meer voor de z.g. “liefde op het eerste gezicht”.

Begrijpelijk, want als je jong bent, ken je het onderscheid niet tussen

ongeslachtelijke liefde en hartstocht. In jeugdige overmoed denk je dan

al gauw alle moeilijkheden tesamen met de geliefde wel te kunnen

trotseren. Maar niet zodra is het strovuur van de hartstocht gedoofd, of

men voelt na kortere of langere tijd elkaar niet meer te kunnen

bevredigen. Steeds duidelijker treedt aan het licht, dat men elkaar

feitelijk niet aanvult; dat men innerlijk niet bij elkaar past en

ongemerkt ontstaat er verwijdering. Door de loop der omstandigheden

komt men in aanraking met een ander(e) en met deze hoopt men meer

in overeenstemming te zijn, hetgeen doorgaans op een nieuwe deceptie

uitloopt. Kan dan de bestaande band om welke reden ook (kinderen,

godsdienst of financiën) niet worden verbroken, dan ontstaat

automatisch het concubinaat of de liaison als een wrangsmakend

surrogaat, waarvan steeds een der partijen de dupe wordt.

Sommigen hebben gemeend de bovengenoemde moeilijkheden te

kunnen omzei len  door  het  aangaan van een z .g.
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kameraadschapshuwelijk ofwel door in vrije liefde te gaan samenleven,

doch ook hier blijkt doorgaans het middel erger dan de kwaal. Als regel

is men in deze gevallen er in feite niet beter aan toe, dan al die anderen,

wier huwelijk op een mislukking uitloopt, omdat de basis ervan niet

deugd.

Nog immer wordt liefde genoemd, wat in feite hartstocht is. Liefde

(met kapitale L) is een aspect der ziel; daarom kan een huwelijk slechts

duurzaam gelukkig zijn, waar twee zielen elkander vinden. Zonder

psychologie of kennis der wetten, waaraan de ziel is onderworpen, is

geen huwelijk in de ware zin mogelijk. 

Zolang derhalve geestelijken deze psychologische kennis missen, zijn

ze niet in staat gelijk-gestemde zielen door de huwelijksband te

verenigen. Dit blijkt duidelijk uit het feit, dat ook het merendeel der

kerkelijk ingezegende huwelijken uiteenvalt of disharmonisch verloopt.

Wat bewijst dit? Dat de huwelijksinzegening der kerk haar wezenlijke

betekenis heeft verloren en tot een niets-zeggende ceremonie is

vervallen. Toen in de oudheid echter god-gewijde Priesters en

Priesteressen de ware grondslag van het huwelijk kenden, zegende zij

slechts die huwelijken in, waar de zielen als helft en wederhelft bijeen

hoorden. Toen was er van een heilig Echtverbond sprake waaruit de

kinderen Israëls werden geboren: de jongelingen en jonge dochters

zonder enig gebrek, die schoon van aangezicht en gestalte waren en

kloek van verstand, zoals in het boek Daniël I staat beschreven.

Hoe ver zijn we hier van af geraakt!

Nemen wij het doorsnee-huwelijk als punt van uitgang en vragen dan:

“Vullen de echtgenoten elkaar volledig aan?” dan moet het antwoord in

verreweg de meeste gevallen luiden, dat dit niet het geval is.

Het merendeel der echtelieden vult elkaar in ‘t geheel niet aan en omdat

ze elkaar zelfs niet aanvoelen, leeft ieder van hen een eigen leven. Van

de zo vurig begeerde twee-eenheid, waarvan ze zich eens alles

voorstelden, is in de praktijk niets terecht gekomen. Omdat dit de

ervaring is van nagenoeg alle mensen, wordt het als ‘normaal’

beschouwd.  “Er is toch niets aan te veranderen” zegt men en dit draagt
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ertoe bij de jeugd haar vertrouwen in het huwelijk te ontnemen.

Vandaar dat zij, in plaats van zich af te vragen of er geen middelen

bestaan om tot een duurzaam gelukkig huwelijk te komen, zich aan een

seksuele roes overgeeft en het gezegd huldigt: “Aprés nous le déluge”.  

Is haar dit kwalijk te nemen, gezien de chaos te midden waarvan zij is

opgegroeid?

Nu moge het zijn, dat het merendeel der mensen zich geen zorgen

maken op dit punt, toch zullen zij, die over de zaken plegen na te

denken, voor en na tot het besef komen dat er iets gedaan moet worden

om tot sanering van huwelijk en huisgezin te geraken. Daartoe is in de

eerste plaats nodig te onderzoeken waardoor de meeste huwelijken

mislukken. Zoals hierboven werd gezegd, is hiervan de oorzaak dat de

echtgenoten niet bij elkaar passen; elkaar niet aanvoelen en dus ook

niet aanvullen. Zij leven langs elkaar heen!

Trachten we vervolgens uit te vinden waarom ze desondanks een

verbond voor het leven met elkaar aangingen, dan moet het antwoord

luiden: omdat ze door gebrek aan kennis aangaande de menselijke

psyche niet in staat waren bewust de juiste levensgezel(in) te kiezen.

Hieruit mag dus worden geconcludeerd, dat voor het sluiten van een

huwelijk een bepaalde kennis noodzakelijk is, zomede dat het de

meeste mensen hieraan helaas ontbreekt wanneer zij vóór het huwelijk

staan.

Met het oog hierop is het wellicht niet ongewenst te wijzen op het

merkwaardige feit, dat wie een zaak wil beginnen, daarvoor een

vergunning nodig heeft, die slechts wordt verkregen nadat men zich de

nodige kennis heeft eigen gemaakt. Wie evenwel een huwelijk wenst

aan te gaan en een gezin wil stichten (waarbij het om duizendmaal

belangrijker zaken gaat) zonder meer zijn gang kan gaan.

Men moet nog leren inzien dat dit een cardinale fout is, die zo snel

mogelijk hersteld dient te worden. De enige remedie is: jonge mensen

voor het leven op te voeden. Hiermee wordt niet in de eerste plaats

bedoeld jonge mannen het besef bij te brengen, dat ze over een

maatschappelijke positie dienen te beschikken, of zich hiervoor
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minstens degelijk voor te bereiden, alvorens zich te verloven. Ook niet

dat meisjes leren inzien dat ze moeten kunnen huishouden en minstens

de elementaire begrippen dienen te kennen van kinder-verzorging en  

-opvoeding, doch vóór alles dat hun het begrip wordt bijgebracht, dat

het huwelijk verplichtingen oplegt, niet alleen jegens elkander, doch

ook tegenover de maatschappij.

De jeugd behoort met de religieuze zowel als social-economische

aspecten van huwelijk en geslachtsleven volledig op de hoogte gesteld

te worden. Zij moet zich bewust worden dat zij verantwoording draagt

voor het nageslacht, omdat van de kwaliteit hiervan de toekomstige

status der maatschappij afhangt. Haar dient het besef te worden

bijgebracht, dat van de harmonie in huwelijk en huisgezin de rust der

samenleving afhankelijk is, zomede haar welvaart. Kortom de jeugd

moet leren inzien dat zonder harmonische en degelijke

huwelijksverhoudingen geen cultuur mogelijk is.
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VOLMAAKTE GEZINNEN ZIJ HET IDEAAL

Veel te weinig leeft nog het begrip onder de mensen dat het huwelijk

niet ‘zo maar’ werd ingesteld door de een of ander. Het is een instituut,

dat oorspronkelijk stevig geworteld was in natuur en bovennatuur en

uit dien hoofde gebonden aan strikte wetten.

Het huwelijk was bedoeld om de menselijke gezondheid te bevorderen,

want de menselijke aard is er niet op ingericht alleen door het leven te

gaan. Het gezin diende om kinderen lange tijd onder de hoede der

ouders te stellen. Van hen werd verwacht dat zij ze tot sterke karakters,

in staat om verantwoording te dragen, zouden opvoeden. Slechts dan

kunnen zij in harmonie leven met de mede-mens en met God, en door

hun creatieve vermogens in dienst te stellen van de gemeenschap,

cultuur-scheppend werkzaam zijn.

Van deze oer-basis is men de eeuwen door steeds verder afgeraakt.

Door de bank genomen wordt het huwelijk thans beschouwd als een

toevluchtsoort; als een middel om zich goedkoop zo veel mogelijk

genot te verschaffen en dat ontbonden wordt, zodra de lasten zwaarder

gaan wegen dan de lusten.

Dat men hierdoor de eigen physieke, psychische en morele

ontreddering in de hand werkt, benevens de grondslag van een

geordende samenleving aantast, wordt nog veel te weinig ingezien.

Helaas zwijgen de stemmen, die hierop zouden moeten wijzen. Leiders

van staat en kerk, van school en jeugdbeweging schenken hieraan als

regel onvoldoende aandacht. Waarschijnlijk omdat zij zich de oorzaak

van hun eigen mislukte huwelijken zelf niet bewust zijn, en evenmin

weten hoe dit grote euvel in de toekomst is te vermijden.

Tot het merendeel dezer leiders blijkt het nog niet te zijn

doorgedrongen, dat alle ellende op de wereld en alle maatschappelijke

misstanden in eerste instantie zijn voortgekomen uit het gemis aan

kennis aangaande de wetten, waaraan huwelijk en geslachtsleven van

nature zijn onderworpen.
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Ware het anders, het zou onbestaanbaar zijn, dat er van verschillende

zijden, met de kerk aan het hoofd, zo veel tegenstand zou worden

geboden aan het accepteren en verbreiden van nieuwe denkbeelden op

dit gebied. Het zijn in hoofdzaak totaal verouderde moraal-theologische

opvattingen , welke verantwoordelijk zijn voor de dwaze denkbeelden,

die ‘men’ aangaande het totstandkomen van huwelijken en het op goed

geluk stichten van gezinnen, algemeen koestert.

In het verleden moge het noodzakelijk zijn geweest grote gezinnen te

vormen en dit op bepaalde theologische gronden als Gode welgevallig

voor te stellen, (hetgeen er bij de massa, voor wie instinctieve driften

meer betekenen dan het ontwikkelen der rede als koek inging) doch in

deze tijd van efficiency en doelmatigheid had de gedachte reeds lang

ingang gevonden moeten hebben, dat het verkiezen van kwantiteit

boven kwaliteit met de rede in strijd is. Hoe is het mogelijk -vraagt

men zich af- dat men nog niet inziet, ondanks de toename van onze

kennis op biologisch en ethisch gebied, dat het voortbrengen van

ongelimiteerde aantallen ziekelijke, zwakke en gebrekkige kinderen

beslist mensonwaardig is.

Wie even nadenkt, moet begrijpen dat dit in strijd geacht moet worden

met ieder zuiver Godsbegrip. Immers, leest men in het oude Boek dat

de mens werd geschapen naar God’s beeld en gelijkenis, dan ligt daarin

opgesloten dat de mens oorspronkelijk een volmaakt wezen was. Wij

zijn van deze volmaaktheid afgeweken toen de wetten van natuur en

boven-natuur werden losgelaten. Sedertdien werden kinderen

‘toevalligheids-producten’ en ontstonden de grote gezinnen.

In cultuurtijden werd nimmer gestreefd naar het vormen van grote

gezinnen. Toen ging het er om harmonische en volwaardige gezinnen

te stichten. Hiervan getuigen nog vele oude geschriften. Zo lezen wij

b.v. in het Boek der Wijsheid 4:3 : “Maar de veel voorttelende menigte

der goddelozen zal geen voordeel doen, en wat uit onechte scheuten

voortkomt, zal niet diep inwortelen, noch vaste grond zetten.”

Onder goddelozen worden verstaan, wie zonder kennis der natuur-

wetten, kinderen verwekken. In het zesde vers lezen wij: “Want

kinderen uit onwettige bijslaap (d.i. in strijd met de grote Wet)
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geboren, zijn getuigen der boosheid tegen hunne ouders.” Elders lezen

wij: “Een goedaardig kind heeft gekregen een goede ziel en omdat het

goed is, is het gekomen in een onbevlekt lichaam.”

Biologisch gesproken streeft de natuur immer naar verbetering en

veredeling. Slechts waar de mens door onwetendheid ingrijpt en de

bovennatuurlijke orde verstoort, treedt degeneratie op. Vandaar ook dat

grote gezinnen doorgaans bestaan uit minder-levenskrachtige leden.

Hier wordt de kwaliteit aan de kwantiteit opgeofferd. Statistieken

hebben dit uitgewezen en tevens aangetoond, dat de intelligentie bij

kinderen uit grote gezinnen als regel lager ligt dan uit gezinnen met

weinig kinderen.

Er is nog een andere kant aan de zaak, welke geheel over het hoofd

wordt gezien. Tot een eeuw geleden ongeveer stiet de natuur

automatisch alle zwakke exemplaren uit, alvorens deze aan de

voortplanting konden deelnemen. Dit noemde men ‘natuurlijke

selectie’. Zij diende om tot de zuiverheid en gezondheid van het ras bij

te dragen.

Doch sedert de medische wetenschap vooruit ging en vele zwakke

stumpers in het leven wist te houden ‘gingen dezen eveneens aan de

voortplanting deelnemen’ met het gevolg dat er nog zwakkeren werden

geboren.

Had de wetenschap dan niet aan de verlaging der kindersterfte moeten

arbeiden? Integendeel! Doch tevens had zij aandacht behoren te

besteden aan de consequenties hiervan. Nog staat men er niet

voldoende bij stil, dat 100 jaar geleden een hoog geboorte-overschot

nodig was om het sterfte cijfer te compenseren. Doch sedert het laatste

naar omlaag werd gebracht, had men ook maatregelen moeten treffen

waardoor het geboorte-overschot sterk zou zijn verminderd. Vooral

waar de wetenschap er zich op beroemt in de verstreken eeuw méér

vorderingen te hebben gemaakt dan in de eeuwen daarvoor, had zij

zeker reeds lang de gedachte moeten lanceren en realiseren van de gave

mens, vrij van ziekten en gebreken.
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Door zich verder te verdiepen in de biologie, en dit gebied uit te

breiden met de bionomie of de leer der levenswetten had de

wetenschap op het gebied der embryologie, eugenese en eubiotiek

zodanige vorderingen kunnen maken, dat met de verbetering van het

menselijk ras langs positieve lijnen een aanvang zou zijn gemaakt. Dan

zou het denkbeeld van ‘kerngezonde en welgeschapen’ kinderen niet

meer als een ‘fictie’ worden beschouwd, doch met de verwerkelijking

hiervan zou reeds begonnen zijn. Dan waren er thans reeds

‘volwaardige’ gezinnen gesticht!

Emigratie brengt geen oplossing.

Zodra van wetenschappelijke zijde, door zich de kennis der

levenswetten eigen te maken, de gedachte wordt gepropageerd om

‘volwaardige’ mensen te doen geboren worden, zal tevens het bewijs

geleverd zijn, dat H.H. theologen verkeerde opvattingen en inzichten

hebben ten aanzien van aard en wezen van het Goddelijke. Door de

mensen met nieuwe waarden vertrouwd te maken, zou er ongetwijfeld

een hogere en zuiverder vorm van religie ontstaan; een redelijke

godsdienst, die door een juiste verklaring te geven van het

Levensmysterie, zou bewerken dat alle versleten dogma’s verdwijnen.

Door tot de oer-grond der religie weer te keren zal de mens leren

begrijpen, dat hij in diepste wezen deel uitmaakt van het Goddelijke;

dat er een goddelijke kern in hem aanwezig is, waarvan hij zich

evenwel niet ‘verstandelijk’ bewust is, omdat zijn geboorte in strijd

met de levenswetten tot stand kwam. Hierdoor hebben de animale

driften in hem de overhand, die van de mens een willig werktuig maken

van de demon. M.a.w. wij zijn tot het kwade geneigd omdat uitsluitend

de lagere natuur in ons spreekt en wij ons niet bewust zijn dat deze

door ons beheerst zou kunnen worden, zo wij in staat zouden zijn

volgens de wetten der boven-natuur ons leven in te richten. Daarom

kunnen wij de neiging tot het kwade in ons overwinnen door terugkeer

tot God, of wat hetzelfde is, door ons leven naar hogere maatstaven te

beleven; maatstaven, die besloten liggen in de wetten van natuur en

boven-natuur (levenswetten).
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Wanneer, door uitbreiding van het menselijk bewustzijn in zodanige

religieuze zin, de huwelijken der toekomst volgens de Levenswet

worden gesloten en het geslachtsleven dienovereenkomstig geordend,

zal er tevens een aanvang worden gemaakt met de geboorte van

‘volkomen’ kinderen, in wie het Goede over de kwade lusten en

neigingen zal domineren. In dat geval zullen tevens de harmonische en

volwaardige gezinnen ontstaan, die als cellen der maatschappij tot de

harmonisering der samenleving zullen bijdragen.

Worden de levenswetten betracht, dan zal er tevens een aanvang

gemaakt kunnen worden met een bewust-geleide bevolkings-politiek,

waardoor een overmatige bevolkingsaanwas wordt tegengegaan.

Bodem noch industrie in ons land zijn in staat aan de sterk toenemende

bevolking werk en voedsel in voldoende mate te verschaffen. Immers,

wat betekenen 50.000 emigranten per jaar bij een bevolkins-aanwas

van minstens 150.000? Bovendien betekent emigratie dat andere landen

de vruchten plukken van de kosten en moeiten, die wij ons geven om

de jeugd te onderwijzen en een vak-opleiding te geven. Dit zou op

zichzelf nog niet het ergste zijn, ware het niet dat juist de meest-

energieken en bekwamen wegtrekken, zodat we hier te lande met een

overschot van ongeschoolden en minderwaardigen blijven zitten, die

zwaar op de productie-cijfers drukken. Dan kunnen wij wel menen, dat

verder industrialisatie ons uit de zorgen haalt, maar zullen wij onze

producten in de toekomst steeds kwijtraken op de wereldmarkt?

Ons land is over en over bevolkt en naar mate de bevolking toeneemt,

stijgt het aantal problemen. Er komen te veel auto’s op de wegen en

hiermede stijgt het aantal verkeersongevallen; er zijn niet voldoende

parkeerplaatsen in de steden en de stadskernen zijn op het toenemende

snelverkeer niet berekend. Bovendien blijft er steeds minder ruimte vrij

voor menselijke recreatie en komen we overal speelterreinen te kort

voor de kinderen. Steeds meer cultuur-grond wordt opgeofferd aan de

voortdurende uitbreiding der steden, de aanleg van nieuwe auto-wegen

etc. etc.  En niettegenstaande dit alles gaan we voort met grote

aantallen kinderen op de wereld te brengen, waarvan steeds meerderen
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door ziekte en gebreken niet in staat zijn aan het productieproces deel

te nemen en dus ten laste van de gemeenschap komen.

Steeds meer stemmen gaan er op, die op de gevaren wijzen, welke dit

alles voor de toekomst van ons land heeft. Helaas worden er geen

positieve middelen aangegeven, waardoor de gevaren afgewend kunnen

worden. Als zodanig geldt er feitelijk slechts één middel, n.l. een flink

bedrag beschikbaar te stellen om de jeugd beter voor te lichten en haar

te onderrichte hoe zij, door cultuur te brengen in het geslachtsleven,

kan bijdragen tot de geboorte van minder kinderen in de toekomst, die

evenwel vóór alles volwaardig dienen te zijn.

In het verleden behoorde het niet tot de ‘bon ton’ over seksuele

aangelegenheden te spreken in beschaafde kringen. Dit was taboe! Een

ieder moest maar zien op dit gebied met de minste kleerscheuren zich

de nodige kennis eigen te maken. De gevolgen van dit systeem (of

liever gebrek aan systeem) zijn verschrikkelijk geweest en openbaren

zich thans in de totale ontreddering van het huwelijk en de

ontwrichting van de maatschappij.

In plaats van hieruit lering te trekken en de oorzaak ervan bloot te

leggen; deze uit te rukken en door over de ganse linie radicale

middelen aan te wenden het euvel te beëindigen, worden er incidenteel

hier en daar eens commissies benoemd om de zaken te onderzoeken.

Op zijn tijd worden er verschillende verslagen uitgebracht, doch verder

geschiedt er .... niets! Vanwege 1001 heilige huisjes of omdat men voor

radicale middelen terugschrikt. 

Er zou begonnen moeten worden de publieke opinie te wijzen op de

noodzaak het seksuele leven en alles wat hiermee direct en indirect

heeft te maken, met ander ogen te leren zien.

Vooral jonge mensen zouden er op gewezen moeten worden, dat er aan

geheel andere voorwaarden voldoen behoort te worden, wil men

verzekerd zijn van een gelukkig huwelijk en van de geboorte van

lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen. Hun zou onder het oog

gebracht kunnen worden, dat de seksualiteit niet langer als een spelletje

opgevat mag worden; dat er bepaalde natuurkrachten door in werking
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worden gesteld, die nuttig, doch eveneens schadelijk voor de mens

kunnen zijn. Zij moet leren inzien dat de natuurdriften onder

beheersing van de wil gebracht kunnen worden. Dit is noodzakelijk,

wijl door onverstandig met het scheppend vermogen om te gaan en de

levens-essence voor zingenot te verspillen, de grondslag wordt gelegd

voor zwak en ziekelijk nageslacht, waarbij zich in toenemende mate

gebreken openbaren.

De jeugd moet leren inzien en begrijpen dat geluk in het huwelijk in

hoge mate afhangt van de ‘bewuste’ huwelijkskeuze. Zij mag niet op

onbestemde en oncontroleerbare gevoelens en emoties blijven afgaan,

die veelal van erotische aard zijn. De rede moet zij hierbij leren

inschakelen, want om een duurzaam verbond voor het leven te kunnen

aangaan, moet men zeker zijn dat de huwelijkspartner aan bepaalde

eigenschappen en karaktertrekken voldoet. Wil men zijn huwelijk

degelijk voorbereiden, dan dient men in de eerste plaats te weten of de

wederzijdse karakters, temperamenten en levens-rhythmen elkander al

dan niet aanvullen. Voorts of er bionomisch, d.w.z. krachtens de

levenswetten een hechte grondslag aanwezig is, waardoor men elkaar

lichamelijk, psychisch en geestelijk kan bevredigen.

Hiervoor is nodig dat de levensgrondtonen op elkaar zijn afgestemd. Is

dit niet het geval, dan kan er wel een tijdelijke harmonie optreden, doch

deze zal blijken tegen de stormen des levens niet bestand te zijn.

Gelijk er heden ten dage voor de vervulling van belangrijke functies en

verantwoordelijke plaatsen in het bedrijfsleven een psycho-technisch

rapport wordt verlangd, waarnaar beoordeeld kan worden of de

kandidaat over de vereiste capaciteiten en ontwikkeling beschikt,

zouden ook huwelijkspartners, alvorens tot een levenslang verbond te

besluiten, elkaars sterke en zwakke zijden moeten kennen. Een psycho-

bionomisch rapport zou hier de nodige gegevens kunnen verschaffen,

waaruit is op te maken of de voorgenomen verbintenis tot wederzijds

geluk kan voeren of onvoorzien op een debácle zal uitlopen. Zulk een

rapport kan huwelijkskandidaten op verantwoorde wijze voorlichten
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aangaande de psyche van de wederhelft. Slechts waar beide helften bij

elkaar passen, zal een duurzaam-goede verstandhouding mogelijk zijn. 

Als regel zullen jonge mensen, onder invloed van bepaalde van kracht

zijnde opvattingen of overtuigingen weinig voelen voor een zodanige

‘bewuste’ keuze. Uit film en literatuur hebben zij zich een vertrokken

beeld gevormd van zaken, die direct of indirect met huwelijk en

geslachtsleven samenhangen en het zal niet gemakkelijk zijn hen tot

betere inzichten te brengen.

Dit mag ons evenwel niet weerhouden hen voor onberaden stappen te

waarschuwen of hun bepaalde feiten voor te houden.

Zeker, in het menselijk gemoed ligt diep verscholen het verlangen naar

romantiek. Hierom is het zo begrijpelijk, dat juist de meeste

onbedorven jongeren ‘weg’ raken, wanneer zij de Liefde in lyrische

ontboezemingen horen verheerlijken. De realiteit des levens eist

evenwel, dat zij leren begrijpen dat de Liefde eerst dan tot vervulling

komt, wanneer zij door een even grote en sterke Wederliefde wordt

beantwoord.

Nu kan men zich in jeugdige onbezonnenheid wel inbeelden, dat de

‘gedroomde’ Geliefde aan deze voorwaarden beantwoordt, maar o wee,

als straks de ontgoocheling komt. Dromen gaan slechts in vervulling,

wanneer men het leven kent en weet waaraan een duurzame Liefde

moet voldoen. Wie duurzaam gelukkig willen worden, behoren aan de

voorschriften van Moeder natuur te voldoen. Zij eist dat de wetten van

het Geluk worden vervuld.

Geluk is afhankelijk van harmonie. Onder harmonie wordt verstaan het

evenwicht tussen mannelijk en vrouwelijk beginsel. In wezen ligt dit

evenwicht in het gelijkwaardig verschil der tegendelen. In de natuur

treedt overal polariteit op; wisselwerking tussen het mannelijke en het

vrouwelijke. Ieder levensverschijnsel, ongeacht of het een plant, dier of

mens is, komt tot stand door samenwerking van een scheppende kracht

(positief, mannelijk gericht). In de boven-natuur vormen deze krachten

en machten een twaalfvoud. Dit getal nemen we niet alleen waar op de

wijzerplaat van de klok en in de 12 toetsen van het octaaf; we
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aanschouwen het ook aan de hemel in de twaalf tekens van de zodiac.

Hierin ligt opgesloten dat dit getal een kosmische betekenis heeft. Het

maakt dat het jaar in 12 maanden is verdeeld, die elk een geëigend

karakter dragen. Immers, de maanden Januari en Juni zijn totaal

verschillend van elkaar. Zo is het ook met de mensen in verschillende

maanden geboren. Naar het sterrenbeeld, waaronder ze werden

geboren, bezitten ze allen eigen grond-toon, waardoor temperament en

levensrhythme worden bepaald.

Gelijk de componist, door de wetten der muziek toe te passen, uit 12

tonen de schoonste melodieën en harmonieën voortbrengt, kan ook de

mens, door de levenswetten toe te passen, zich met een levenspartner

verbinden, waarmee harmonie en duurzaam geluk is op te bouwen.

Door de wetten der natuur in acht te nemen, kunnen man en vrouw als

helft en wederhelft, door de gelijkwaardigheid hunner tegenstellingen,

een volkomen eenheid vormen en de harmonie, die tussen hen bestaat,

overdragen op hunne kinderen. Het zijn deze wetten, die het kosmisch-

juiste tijdstip bepalen, waarop de vrouw in staat is gezonde en

welgeschapen kinderen voort te brengen en overeenkomstig de

voorwaarden van Moeder natuur een harmonisch gezin te stichten,

waarvan de leden onderling qua temperament en levensrhythme

zodanig op elkaar zijn afgestemd, dat er geen wanklank wordt gehoord.

Zó ver zijn we momenteel van de natuur afgedwaald, dat we ons deze

zaken eenvoudig niet meer kúnnen voorstellen. En zoals het meestal

gaat, wat wij niet begrijpen, wordt als ‘onbestaanbaar’ beschouwd.

Maar evenals de mogelijkheid voor radio en vliegwezen er waren vanaf

de grondlegging der wereld, doch men er eerst heden weer in slaagde

de mogelijkheden tot werkelijkheid te maken, zo behoort ook de

mogelijkheid om de huwelijks-ellende op te heffen, door gebruik te

maken van de wetten, die Moeder natuur vanaf de eerste dagen der

mensheid instelde, door ons verwezenlijkt te worden.

In de natuur geldt eenvoud als het kenmerk van het ware. Het ware of

harmonische huwelijk kan derhalve gevestigd worden op het

eenvoudige beginsel der natuur-harmonie. Wellicht dat het juist om
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zijn eenvoud door de mensen wordt afgewezen, want in deze tijd deugt

het niet als de zaken niet zeer gecompliceerd worden gemaakt.

Hoe dit ook zij, er staan ons momenteel twee wegen open. De ene is:

de zaken kalm op haar beloop laten en de treurige toestanden op

huwelijksgebied laten voortbestaan, in de hoop, dat er ‘vanzelf’ wel

tegenkrachten in beweging zullen komen, waardoor het euvel wordt

opgelost. In dat geval kunnen we er van verzekerd zijn -omdat de

natuur ons toestaat hare wetten te overtreden- dat de consequenties

hiervan voor onze rekening komen. Toenemende ziekten, kwalen en

afwijkingen bij mens en dier, plant en bodem zullen ons dwingen tot

maatregelen ter verbetering, waar momenteel niemand aan wil. Door

voortschrijdende degeneratie als gevolg van verdere hordevorming en

demoralisatie tengevolge van toenemende zedenbederf zal de

gezagscrisis zich regelmatig uitbreiden. De onrust op de wereld zal er

door toenemen, ten koste van het menselijk geluk en ten slotte zal

hierdoor de strijd van allen tegen allen ontbranden. Door overtreding

van de wetten, waarop in natuur en samenleving de harmonie berust,

brengen wij -of we ons hiervan bewust zijn of niet- de chaos voort en

zo hiertegen door ons geen positieve middelen ter verbetering worden

genomen, moet er ernstig rekening mee worden gehouden, dat de

innerlijke vrees, die velen koesteren bij de gedachte aan de moderne

vernietigingsmiddelen (atoombommen e.d) niet ongegrond zal blijken.

Want in alle tijden van cultuur-verval zijn het de mensen zelf geweest,

die door hun onwetendheid storend in het evolutieproces der natuur

ingrepen en hiervan zelf de slachtoffers werden.

De andere, betere weg is: een aanvang maken met het voorlichten der

mensen en hen bekend te maken met het feit, dat al onze handelingen

aan strikte wetten zijn onderworpen. De wet van oorzaak en gevolg is

werkzaam op ieder terrein des levens. Hierom moet de jeugd vertrouwd

worden gemaakt met de wetten, die huwelijk en geslachtsleven

beheersten, ten einde te voorkomen dat zij nog langer de schadelijke

gevolgen van haar onwetendheid moet ondergaan. Zij moet leren weten

dat het van haar houding ten opzichte van de natuurwetten afhangt, of

zij straks het leger zieke en zwakke kinderen zal vergroten, dan wel     
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-door gehoorzaamheid aan deze wetten- een aanvang gaat maken met

het voortbrengen van volwaardig nageslacht.

Alvorens met een zodanige voorlichting te beginnen, zullen er mensen

gevormd moeten worden. Het meest toegankelijk voor nieuwe

zienswijzen en betere begrippen zullen ongetwijfeld diegenen zijn, die

de ellende van een dis-harmonisch huwelijk of chaotische

gezinsverhoudingen aan den lijve hebben ondervonden.

Dezen zullen zich waarschijnlijk niets meer laten wijs maken, doch

door eigen onderzoek wens te leren weten, waar de wortel van het

kwaad ligt. Zij zullen zich minder bekommeren om allerlei

tegenwerpingen van agnostici, die het nooit verder brengen dan de

bewering: “Het kan niet, want het is altijd slechts geweest op de wereld

en dus zal het wel altijd zo blijven.” Hebben zij eenmaal door studie en

onderzoek de onweerlegbare waarheid der natuurwetmatigheid ontdekt,

dan zullen zij met gezag kunnen spreken en jonge mensen weten te

overtuigen.

Grote vorderingen zouden er in deze richting in korte tijd te maken

zijn, zo er in deze op de steun van officiële instanties kon worden

gerekend. Helaas is het conservatisme en dogmatisme in die kringen

nog zo sterk, dat dit voorlopig tot de vrome wensen zal behoren.

Hoogstens zullen er enkele officiële personen gevonden worden, die dit

sterven zullen aanmoedigen omdat zij hebben begrepen dat we met

afwachten nooit iets zullen bereiken. Het veel-geroemde, doch niet

minder gesmade particuliere initiatief zal ook hier de koers dienen aan

te geven.

Er drukt een grote verantwoording op alle goedwillende en

weldenkende mensen. De massa wil noch kan deze dragen en wendt

zich van de problemen van dit tijdsgewricht af. Hiermede worden ze

evenwel niet opgelost. Aan de oplossing kunnen slechts werken de

realisten; mensen, die met voorbij-zien van allerlei bijkomstigheden,

het oog gevestigd houden op de grote lijnen, waaruit toekomstige

gebeurtenissen zich ontwikkelen. Zij die beseffen dat voortgaan te

leven in strijd met de voorschriften van Moeder natuur onherroepelijk
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tot de ondergang voert, zullen zich willen inspannen om de dreigende

ondergang te helpen afwenden.

Deze maatschappij-vorm, welke door de verwording der moraal, zowel

op het gebied van huwelijk en geslachtsleven als op de overige

terreinen des levens, tot in zijn grondslagen is aangetast, kan zich niet

lang meer handhaven. De gang der gebeurtenissen zal ons dwingen     

-met of zonder ons goeddunken- tot de wetmatigheid van natuur en

bovennatuur terug te keren. Zij moet wederom het richtsnoer worden

van al onze daden, en niet voordat het huwelijk is gesaneerd en het

verkeer tussen de geslachten geordend verloopt naar hogere normen,

zal er ook ‘bewust’ worden gestreefd naar het voortbrengen van betere

mensen, waarvan de verbetering van alle maatschappelijke toestanden

en verhoudingen afhankelijk is.

Er resten thans nog enkele praktische wenken om aan dit betoog toe te

voegen. Zij, die na lezing van dit werkje, zich met de daarin beschreven

gedachte-lijn kunnen verenigen, zouden in nader contact met elkaar

kunnen treden. Er zouden studiekringen gevormd kunnen worden met

het doel zich meer kennis omtrent de wetten van Moeder natuur eigen

te maken en hierdoor meer inzicht te verkrijgen in de tot heden

verborgen gebleven zijde des levens. De metafysica in haar

oorspronkelijke vorm zou in deze kringen bestudeerd kunnen worden,

als gevolg waarvan de begrippen der deelnemers zich zouden

verruimen en zij een samenhang leren zien tussen het leven op deze

wereld en het grote kosmische Al-leven.

Tot deze kringen zouden kunnen toetreden biologen, psychologen,

theologen, medici, leraren en allen, die zich op enigerlei wijze met de

opvoeding en vorming der jeugd bezig houden, binnen zowel als buiten

schoolverband.

Komt er op deze wijze een kern tot stand van mannen en (vooral niet te

vergeten) vrouwen, die weten wat de wetmatigheid der natuur betekent

voor de ordening van het persoonlijk en maatschappelijk leven en hoe

deze praktisch moet worden aangewend, dan zouden er met hun hulp

en medewerking in alle steden consultatie- en adviesbureau’s gesticht

kunnen worden. Aldaar zouden jonge mensen alle inlichtingen kunnen
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bekomen, welke nodig zijn om tot de ‘bewuste’ huwelijkskeuze te leren

geraken. Ouders zouden er hunne kinderen kunnen laten inschrijven en

medisch, psychologisch en bionomisch laten onderzoeken en testen.

Hierdoor krijgen ze de beschikking over gegevens, op grond waarvan

ze hun kinderen voor het huwelijk kunnen opvoeden en hun een goede

seksuele voorlichting leren geven.

Krijgen deze bureau’s de beschikking over allerlei gegevens, dan zullen

zij deze ten dienste kunnen stellen over evtl. huwelijkskandidaten en

dezen behulpzaam kunnen zij bij de juiste keuze. Op deze wijze zou het

b.v. mogelijk zijn jonge mensen, tot harmonische groepen behorend, op

house-party’s, conferenties e.d. onder deskundige leiding, met elkaar in

contact te brengen. Er zouden zelfs vakantie reizen georganiseerd

kunnen worden, ten einde gelijk-afgestemde jongeren in de

gelegenheid te stellen elkander nader te leren kennen en op die wijze

tot een verantwoorde keuze te komen.

Een van de beste methoden is tot nu toe gebleken de anonieme

correspondentie tussen jongelui, wier grondtonen harmonisch op elkaar

zijn afgestemd. Deze correspondentie zou door voornoemde bureau’s

geregeld kunnen worden. In tegenstelling tot de bestaande

correspondentiesclubs, zit hier de bedoeling voor slechts die jonge

mannen en vrouwen met elkander in verbinding te brengen, van wie het

onderzoek vaststelde, dat een bepaalde graad van zieleverwantschap

aanwezig is.

Wanneer jonge mensen elkaar niet persoonlijk kennen, zullen erotische

gevoelens en gedachten de sfeer tussen hen niet licht vertroebelen. De

correspondentie kan dan worden gericht op het doordringen in

elkanders ziele- en geestesleven. Gaat deze correspondentie door de

handen van ervaren psychologen, dan zullen dezen er een leidraad in

hebben bij de beoordeling of de correspondenten elkaar wezenlijk

aanvoelen en aanvullen.

Blijkt dit het geval, dan zal vroeger of later een persoonlijke

kennismaking volgen en omdat men elkaar uit de correspondentie reeds

vrij intiem leerde kennen, zal er spoedig beslist kunnen worden door

partijen of er een verloving zal worden aangegaan. Mocht tijdens de

duur hiervan blijken (hetgeen tot de uitzonderingen zal behoren, omdat
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de correspondentie immers op psychologische gronden tot stand kwam)

dat de overeenstemming niet zo groot is als aanvankelijk werd

gemeend, dan zal deze worden verbroken. Immers, men kan beter ten

halve keren, dan geheel dwalen.

Doorgaans zal blijken, dat de harmonie die uit de correspondentie

sprak, naar mate men elkaar beter leert kennen gedurende de verloving,

en zich wederzijds beijvert elkaar te dienen, toeneemt. Dan zal er op

korte termijn tot een huwelijk overgegaan kunnen worden en heeft men

de zekerheid dat dit niet zal teleurstellen of ooit door scheiding

ontbonden behoeft te worden. Dit is een vorm van moderne romantiek,

die waarborgen biedt voor duurzaam huwelijksgeluk.

Op het eerste gezicht moge deze methoden wat vreemd en onwennig

aandoen, omdat alles wat ‘anders’ is dan we gewend zijn, ongewoon

lijkt. Maar zij, die reeds gebruik maakten van deze methoden, zullen u

verzekeren dat er alles voor te zeggen is. 

Zeker, sommigen zullen de vraag stellen of bij de ‘bewuste’ keuze niet

alle spontaniteit verdwijnt. Dezen kan er op gewezen worden, dat juist

de spontane verliefdheid, die in wezen een passie is, gevoed door

animale driften, oorzaak is van het uiteenvallen der meeste huwelijken.

In plaats van aan zijne driften toe te geven, moet de mens de rede

ontwikkelen en wordt op grond hiervan een deugdelijke basis gelegd

voor het huwelijk, dan behoeft er geen vrees te bestaan dat dit

voortijdig uiteenvalt. 

Overigens is het helemaal niet waar, dat de moderne romantiek alle

bekoring zou missen. Integendeel, het is romantisch in de hoogste mate

om te ervaren met wie (n) men correspondeerde, zomede wat de eerste

ontmoeting brengen zal. Voorts mag niet uit het oog worden verloren,

dat waar harmonie bestaat tussen de zielen (en dit moet uit de

correspondentie blijken) er niet slechts sprake zal zijn van liefde, doch

tevens van wederliefde. En worden in een huwelijk twee zielen

verbonden, die elkaar aanvoelen en aanvullen, dan wordt er een band

voor het leven gesmeed. Dan behoeft er geen enkele vrees te bestaan,

dat een der partners op een kwade dag afdwaalt en de huwelijkstrouw

opzegt.

68                     

En wat van uitzonderlijk groot belang is: wenst men het huwelijk op

een solide basis te sluiten en is er overeenstemming tussen de

aanstaande partners wat betreft karakters, temperament en levens-

rhythme, dan zal men niet zinnenprikkelend op elkaar inwerken. Dan

zal men ook cultuur willen brengen in het geslachtsleven en met het

geslachtelijk verkeer kunnen wachten totdat het huwelijk is voltrokken.

Wordt ook gedurende het huwelijk de seksualiteit ‘geordend’ beleefd,

dan zal er geen onbevredigdheid optreden aan enige kant; er zal geen

onnodige opwinding zijn of verkeerde reacties, die tot zenuwcrisis

aanleiding geven. In een zodanige huwelijksgemeenschap heerst rust. 

Als gevolg van dit alles behoeft de geboorte de kinderen niet langer

van het toeval af te hangen. Integendeel, door het aankweken van een

hogere levensstijl zal men het juiste moment kunnen en willen

afwachten, waarop de vrouw biologisch zowel als psychologisch het

best in staat is een gezond en welgeschapen kind ter wereld te brengen.

Het spreekt vanzelf, dat er over dit onderwerp tien maal meer te zeggen

zou zijn. Hopelijk is het vorenstaande reeds voldoende om ouders, die

hunne kinderen voor de ellende van een dis-harmonisch huwelijk

willen vrijwaren, er toe te bewegen een nadere studie aan dit onderwerp

te wijden. Reeds verschillende publicaties werden er door ons aan dit

onderwerp gewijd. O.a.: “Het harmonisch Huwelijk”, “Het mysterie

der Goddelijke geboorte” en laatstelijk het hoofdwerk “Van Chaos tot

Harmonie”, waarin alle aspecten op dit thema betrekking hebbend,

werden belicht.

Naar mate meerderen zich in deze materie gaan verdiepen, en hierdoor

de noodzaak leren inzien de jeugd met betere begrippen omtrent

huwelijk en geslachtsleven vertrouwd te maken, zullen er mannen

zowel als vrouwen in staat zijn via pers, radio en volksuniversiteit die

voorlichting te geven, welke voor de opvoeding van de jeugd voor het

leven onontbeerlijk is.

De jeugd moet leren beseffen dat de wijze waarop in het verleden en

thans de huwelijken worden gesloten niet deugt. 
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Naar mate zij dit beter leert verstaan, zal zij ook verlangen de betere

voorwaarden te leren kennen om tot een gelukkig huwelijksleven op te

gaan. 

Met het herstel van het huwelijk zal tevens de seksuele moraal worden

vernieuwd en hierdoor de moraal in het algemeen. Door herstel van de

harmonie in het gezin, zal er rust en evenwicht komen in de

maatschappij en allen, die op welk gebied des levens ook, naar

verbetering streven, zouden in de rijen moeten treden van hen, die

bewust willen gaan arbeiden aan het verwezenlijken van een betere

wereld door de geboorte van betere mensen mogelijk te maken.

Jonge mensen, die meer voor deze zaken wensen te weten of zich

willen laten inschrijven voor correspondentie, kunnen zich wenden tot

Vita Felix, Bureau voor psychologische en bionomische adviezen, dat

onder leiding staat van de schrijvers van dit werkje. Het bureau is

gevestigd te Baarn, Postbus 28


