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 hilip Dirk baron van Pallandt ontbeerde de klassieke adellijke distinctiedrift
P
en was geen gevangene van tradities. Onder invloed van zijn niet-adellijke
Britse moeder, oom en gouvernante eigende hij zich de houding van de sportieve gentleman toe.
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Vgl. Ian Buruma, Anglomanie (Amsterdam 2007) 179 en 203-204.
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Philip Dirk van Pallandt zocht een spirituele, buitenkerkelijke vorm van zingeving, maar heeft zichzelf nooit beschouwd als een afvallige van de Nederlandse Hervormde Kerk.
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Wie suggereert dat Philip Dirk van Pallandt in 1921 zijn landgoed en kasteel
Eerde weggaf aan Krishnamurti baseert zich niet op feiten.
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Contra René Zwaap in De Groene Amsterdammer 119:39 (1995), www.groene.nl/artikel/
jiddu-krishnamurti.
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Krishnamurti opent het venster naar een wereld van introspectie en bewustwording van dogma’s en ontspoord denken.
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Vgl. Hillary Rodrigues, Krishnamurti’s insight: an examination of his teachings on the
nature of mind and religion (Varanasi 2002).
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Er zijn goede gronden om het huidige beleid van Natuurmonumenten omtrent door Philip Dirk van Pallandt geïntroduceerde exoten op het landgoed
Eerde bij Ommen af te wijzen.
Vgl. Michiel Purmer, Het landschap bewaard (Hilversum 2018), 179.
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Een van de belangrijkste vragen die een biograaf zichzelf bij het schrijven
van een wetenschappelijke biografie moet stellen, is ‘hoe geef ik mijn intuïtie
vorm?’

6

Vgl. Jan Fontijn, ‘Wetenschap en biografie, ten geleide’ in: Biografie Bulletin 6 (1996)
1-4.
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De provincie Overijssel miskent haar (hoger opgeleide) bevolking door de
wetenschappelijke functie van de Atheneum Bibliotheek in Deventer niet
langer financieel te steunen.
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Er dient meer wetenschappelijk onderzoek gedaan te worden naar de oorzaken en behandelwijze van de auto-immuunziekte sarcoïdose.
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10 De tijd is rijp dat het Koninklijk Concertgebouworkest een vrouwelijke
chef-dirigent aanstelt.
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