De puberteit voorbij
Weinig mensen kunnen
zo concreet en tegelijkertijd zo beeldend
schrijven over datgene
wat zich afspeelt in het
innerlijk van de mens als Jeanne Meijs. Aan de hand van
drie zelfgeschreven sprookjes neemt Meijs je in dit boek
mee in de dynamiek van de ziel, waar voelen, denken en
willen werken en beleefd worden. De grote helderheid
van de tekst maakt dat je als lezer af en toe het gevoel
krijgt dat je dat denken, voelen en willen vast kunt pakken. En ook: dat je het eindelijk begrijpt! Een boek met
eindeloos veel zinnen om te herkauwen en je eigen te maken. Je krijgt de indruk: alleen al het lezen van dit boek
is sterkend en gezondmakend. En zeker niet alleen voor
jongvolwassenen! Het is een boek over zelfontwikkeling,
wat volgens Meijs betekent dat je je ontwikkelt tot ‘vrijheidsstrijder’. Meijs verwoordt het zo: ‘Wanneer de echte
moedige vrijheidsstrijder in onszelf opstaat, dan gaat het
erom dat wij niet als een puber alles om ons heen verwerpen, maar dat wij de subtiele spinsels waarmee wij
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overeenkomt met Steiners ‘zelfbewegingszin’. En -hoe kon
men dat over het hoofd zien- de evenwichtszin en de tempe-

schap bewezen had dat wij geen ziel hebben of een zelf zijn
(dat bleek inwisselbaar) maar dat dit alles een illusie is. Want
we kunnen de hersenen manipuleren zodat ons gedrag en ons
gevoel en zelfs onze herinneringen worden veranderd. En dat
is nu, volgens de geïnterviewde wetenschappers en filosofen,
wat ons ‘Ik’ uitmaakt. Een Ik dat dus klaarblijkelijk geen onveranderbare constante is en dus niet bestaat. Bas sputterde wat
tegen, maar besloot dat zijn weerstand tegen ‘de waarheid’
ingegeven was door zijn romantische inborst. Hij had maar
één eenvoudige vraag hoeven te stellen om zijn gemoedsrust
terug te krijgen: Wie heeft dan die illusie? (antwoord: ‘Ik’) Trouwens: sinds wanneer is het feit dat wij ons kunnen ontwikkelen
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en onszelf veranderen en dat anderen dat ook bij ons kunnen
doen een argument tegen het Ik?
Maar Steiners ‘Ikzin’ gaat er niet over dat wij aanvoelen dat
wij een Ik zijn, maar juist dat de ander eveneens een Ik is. Een
wezen dat zijn eigen motieven heeft bij zijn daden. Iemand die
ons zodanig aankijkt dat wij hem of haar herkennen als net zo’n
wezen als wijzelf. En voor die empathische vaardigheid heeft
‘de wetenschap’ wel degelijk een begrip: ‘theory of mind’. Dat
gaat erover dat wij een theorie maken over de ander. Dat wij
die ander herkennen als een wezen met wiens motieven wij
kunnen meevoelen, zodat wij zelfs tot op zekere hoogte kunnen
voorspellen wat dit zou kunnen denken en wat het gaat doen.
Lang is door veel neurowetenschappers en - filosofen gedacht
dat wij dankzij het nauwkeurig observeren van het gedrag en
het daardoor toeschrijven van eenduidige motieven aan de ander, de conclusie trekken dat die ander een Ik is, of een zelf
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