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Nymphoïdes peltata

Goudgele zonnester, vol vermogen
stil drijvend in heldere wateren

van de Zwanenvijver met de zwaan
je bent vol beloften van een nieuw leven
daar is het met de verdeeldheid gedaan.

Alle sterren worden tot zonnen
het leven speelt zich af op de zonnebaan

verlicht door stralende elektronen
een weg die heerlijk is om te gaan.

Jij bent het symbool van de ware dromen
over geluk en gouden waarheidsstof
niets kan daar meer tussen komen
de realiteit is daar, de vaste grond.



de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 3, augustus 2013

2

Colofon

de Gouden Visie
is een uitgave van Stichting Elektoor, instituut voor lilaca. 
Dit E-magazine verschijnt in digitale vorm en is onderdeel 
van het internetportaal van Elektoor.

Hoofdredactie 
A.Th. Maissan

Redactieleden
A.J. Kerkmans, B.T.L.M. Laleman, E.C. Stikkelman

Vaste columnist
François Deconinck

Overige medewerkers
S.D.L. Delateren  T.G.E. Soes
Sunya de la Terra   F.J.J. Welten

Fotografie en opmaak
A.Th. Maissan, E.C. Stikkelman, F.J.J. Welten e.a.

Advertenties
Er is geen mogelijkheid om te adverteren in dit E -maga-
zine. 

Redactie adres
Stichting Elektoor   info@elektoor.com
Rijksweg Zuid 57   
4715 TA Rucphen   Webadres
Nederland   www.elektoor.com
telefoon: +31 (0)165-343251 www.lilaca.com

ISSN 1876-6749

Kleurenafdruk
U kunt een gebrocheerde kleurenafdruk van dit tijdschrift 
en van voorgaande edities aan vragen via de pagina publi-
caties op het internetportaal van Elektoor: www.elektoor.
com.

De illustraties in deze uitgave zijn voor zover mogelijk opgeno-
men in overleg met de rechthebbenden. In gevallen waarin dat 
niet mogelijk was, wordt de rechthebbende verzocht om desge-
wenst contact op te nemen met de uitgever. De illustraties wor-
den hier gebruikt met een educatief en spiritueel wetenschap-
pelijk oogmerk.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mecha nisch, door fotokopieën, opnamen of 
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgever.

© 2013 Elektoor



de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 3, augustus 2013

1

Inhoudsopgave

 Vaste rubrieken

20 Lilapark de Pauwekroon 
Het Schip - Lilaïsch kunstwerk in vak 7

28 Column Op de Klavers
De teamvergadering

40 Bloem van het seizoen
Campsis radicans - trompetklimmer

51 Recensie
Koninkrijk vol sloppen
Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw
Auteur: Auke van der Woud

59 Dier van het seizoen 
Enoplognatha ovata - Gewone tandkaak

 Wetenschap
3 De Werkelijkheid

De realiteit van de werelden van materie
35 Max Planck - De vader van de kwantumfysica

 Praktijk van de gota

14 Geen zin - Het opknappen van een oude schuur

60 Giftige taxus - Een wonderlijke snoeigeschiedenis

 Lilaca en samenleving

11 Mode
Giambattista Valli
Kroonprins van de Haute Couture

22 Tuinen 
Giardini Vaticani - De tuinen van het Vaticaan

30 Maatschappij
De droom van Albert Kahn - Een gedreven ban-
kier reist en tuiniert voor een universele vrede

42 Kunst
IJskunst in het barre Noorden
Het ijshotel in Jukkasjärvi

46 Zakelijk
Geboeid door licht - Auguste en Louis Lumière

55 Royalty
Madeleine Bernadotte
Volgens zeggen Europa’s mooiste prinses

14 Geen Zin
Het opknappen van een oude schuur
In De Gouden Visie wordt regelmatig plaats inge-
ruimd voor praktijkvoorbeelden van onderzoeks-
activiteiten bij Elektoor. In dit artikel gaat het om 
het opknappen van een oude schuur en wat daar 
zoal aan onderzoeksresultaten te noteren valt. In 
de eerste plaats komt naar voren wat de mogelijk-
heden van psychisch management zijn. Maar de 
grootste verrassing bij deze gota is dat duidelijk 
wordt dat er een vast verankerde tegenzin in het 
menselijk lichaam ligt opgeslagen.
Rubriek Praktijk van de gota

35 Max Planck
De serie artikelen over vermaarde natuurkundigen 
is nog niet ten einde. In deze editie is een artikel 
opgenomen over Max Planck. Het leven van deze 
eminente geleerde is niet op rolletjes verlopen. 
Op wetenschappelijk gebied heeft Max Planck de 
nodige successen behaald en essentiële bijdragen 
geleverd aan met name de thermodynamica en 
de kwantumfysica. Op persoonlijk gebied is zijn 
lange leven een aaneenrijging van rampen.
Rubriek Wetenschap

46 IJskunst in het barre Noorden
Een verrassend artikel over kunst gemaakt van 
sneeuw en ijs. Het is toegepaste tijdelijke kunst 
in het ijshotel van Jukkasjärvi in het noorden van 
Zweden.
Rubriek Lilaca en samenleving - Kunst

Voorpagina:
Tekst ‘ Nymphoïdes peltata’

Sunya de la Terra, 3 augustus 2013
Pagina 64
Foto ‘ Nymphoïdes peltata’ 6 juli 2004



de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 3, augustus 2013

2

Van de redactie
Publicatiedatum Gouden Visie

De redactie van De Gouden Visie bestaat uit onderzoekers die hun redactionele ac-
tiviteiten uitvoeren naast hun andere bezigheden. Tot nu toe was dat redelijk goed 
te combineren. Het afgelopen jaar zijn de prioriteiten echter wat anders komen te 
liggen. De capaciteit om elk kwartaal op tijd een goed gevulde editie van De Gouden 
Visie te leveren ontbreekt nu. Er is gepoogd om het aantal redacteuren uit te breiden, 
maar dat is niet gelukt. Vandaar dat uiteindelijk is besloten om de vaste verschijnings-
cyclus van een kwartaal los te laten. Om die reden is de verschijningsdatum van dit 
nummer dan ook een maand later dan gewoonlijk, augustus in plaats van juli. Het 
streven is nog steeds om vier nummers per jaar te laten verschijnen, maar dat zal 
vooral afhangen van het aanbod van artikelen door derden en de beschikbare capaci-
teit voor eindredactie, correctie en opmaak. De vaste maand van het verschijnen van 
De Gouden Visie wordt in ieder geval losgelaten.

De Gouden Visie is ook een platform voor informatie over de uitgangspunten en 
theorie van de lilaca. Er wordt dan ook regelmatig een artikel geplaatst over de meer 
theoretische kant van deze wetenschap in ontwikkeling. In deze editie is dat het arti-
kel over de Werkelijkheid op pagina 3. Al dergelijke artikelen met de daarbij op-
genomen schema’s vormen inmiddels met elkaar een soort handboek voor de lilaca. 
Het genoemde artikel behandelt een ‘onbegrijpelijk’ onderwerp. Dat is niet zo 
vreemd omdat het vooral gaat over werelden die boven het mentaal uitstijgen. Met 
het verstand is dan wel een ordening aan te brengen, maar het verstand schiet tekort 
om te begrijpen hoe die werelden er precies uit zien.
De omschrijving van de werkelijkheid zal voor een rationele wetenschapper onvol-
doende worden onderbouwd met proefondervindelijk verkregen informatie. Dat is 
ook niet mogelijk aangezien er om dergelijke waarnemingen te doen niet kan worden 
volstaan met een rationele benadering. De lilaca biedt wel mogelijkheden om de om-
schrijving van de werkelijkheid te toetsen aan eigen ervaringen. De onderzoeker is zo 
zowel waarnemer als onderzoeksobject tegelijkertijd. Mits op de juiste wijze toegepast 
is dit een prima en objectieve methode gebleken.
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De Werkelijkheid
De realiteit van de werelden van materie

Tekst: Sunya de la Terra

De mensheid leeft in een wereld die haar grotendeels onbekend is. Zij kent het op-
pervlakteleven zoals zij dit voor zichzelf gestalte heeft gegeven. Zij kent de opper-

vlakkige omstandigheden waarin zij leeft. Maar meer niet.
Fysici doorgronden de materie op hun eigen, oppervlakkige wijze, zij bestuderen de 
zichtbare materie. De wetenschappen, ook de filosofen, vermoeden wel dat er meer 
is dan er te zien is, maar zij houden toch vast aan wat er zichtbaar is. Daarbij ont-
houden zij zich veel, want de zogenaamde onzichtbare wereld is niet zo onzichtbaar 
als ze wel lijkt.

Evolutieproces

 Wie meegaat in het evolutieproces dat gaande is zal 
merken, dat de onbewustheid en de blindheid van een 
mens in de staat waarin hij nu verkeert, de oorzaak is 
van de beperkingen van zijn visie. Want er is heel wat 
meer te beleven dan de 1% van de realiteit die voor de 
doorsnee mens zichtbaar is. Deze wereld die mensen 
denken te kennen is het eindproduct van een proces dat 
al triljarden jaren en meer gaande is, en wat nog niet aan 
het einde is van zijn mogelijkheden. Dit proces is dus 
al langer gaande dan de door kosmologen uitgerekende 
leeftijd van ons heelal van 13,8 miljard jaar.
Een wijd verbreide gedachte is, dat de mens het eind-
product is van de evolutie en dat er daarna niets meer 
komt. Een blinde misvatting. Want een mens is nog niet 
op het toppunt van zijn kunnen, hij is nog heel erg on-
volmaakt en onwetend. Hij leeft vanuit zijn atomische 
onwetendheid. Logischerwijs kan het niet de bedoeling 
van een evolutie van materie zijn die al eeuwig duurt, 
dat er zo’n onvolmaakt product als een mens een eind-
product zou moeten zijn. Een mens is een broos wezen, 
met een lichaam dat nog niet ten volle is ontwikkeld. 
Hij kan zelfs mentaal bekeken niet een eindproduct zijn. 
Dan zou de evolutie een kracht zijn, die zelf onvolmaakt 
en hulpeloos is. Dat kan eigenlijk niet zo zijn, gezien 

de mogelijkheden die steeds weer uit de materie en de 
vormen tevoorschijn zijn gekomen in al die triljarden en 
triljarden eeuwen.
Maar hoe zit het evolutieproces dan wel in elkaar?
Om dit te kunnen ontdekken moet een ander instru-
ment worden ingeschakeld dan het denken, namelijk de 
psyche, diegene die een mens in wezen is, een persoon 
die nu meestal nog ondergedompeld is in onbewustheid. 
Maar deze persoon kan in iemand ontwaken en dan zijn 
er grootse perspectieven te zien.

De afzwaaier van het mentaal

Om te kunnen ontdekken hoe de aarde en de hele mens-
heid tot stand is gekomen moet er worden teruggegaan 
naar de oorsprong. Die ligt niet zo voorhanden, maar 
er is in de oudheid al mee gewerkt door wijze mensen 
die toen leefden. Zij kenden de psyche, zij werkten ook 
met die kennis. Maar enige eeuwen voor Christus is die 
wijsheid verworpen en wordt het verstand, het mentaal, 
verheven tot hoogste instrument van kennis. Op dat mo-
ment vindt er een afbuiging plaats in het hele proces van 
evolutie. Mensen zijn steeds meer alles verstandelijk gaan 
beredeneren en op die wijze is de wijsheid van de psyche 
vergeten en in het ongerede geraakt. Het verstand, het 
mentaal, is in feite geen instrument om kennis te ver-
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DE WERKELIJKHEID

DE ABSOLUTE WERELDEN

De Realiteit, de Lila, het Oneindige Wezen.
De Ene die in zichzelf voor eeuwig de Twee is en voor altijd het ontelbare Al,

de Eeuwige en Oneindige.
Het Zijn in zijn vreugdebestaan.

Boven Tijd en Ruimte.
Dit is de wereld van de causale materie.

↓
De ongemanifesteerde Realiteit.

Het Oneindige Wezen met zijn Tegenwoordigheid, Vermogen en Impuls.
De Ene die Twee is die het Vele is, ondersteund door de Vreugde.

Boven Tijd en Ruimte.
↓

De Absolute Realiteit van de Geest.
Het Oneindige Wezen in zijn Absoluut zijn, Absoluut Bewustzijn, Absolute Vreugde.

In de Eeuwige Oneindigheid.

Dit zijn de werelden van het ZIJN
Dit zijn de werelden van EENHEID

DE WAARHEIDSWERELD

De Realiteit van de WAARHEIDSWERELD.
De werelden van Zijn, Bewustzijn-Bewustzijnskracht, Vreugde.

Het is een wereld van Eenheid in Veelheid.
De wereld van de Reële Idee.

In de Eeuwige Tijd en de Oneindige Ruimte.

Dit is een wereld van TRANSFORMATIE.

DE RELATIEVE WERELDEN

De Realiteit van het UNIVERSUM.
↓

Universeel Denken, het verdelende principe.
↓

Universeel Leven, het dynamische principe.
↓

Universeel Fysiek, de wereld van vormen, lichaam.

In de tijd.
Dit zijn de werelden van verdeeldheid, de wereld van het WORDEN.

↓
De realiteit van de werelden van ONEINDIGE VERDEELDHEID.

Het iriserend vuur onder de aarde, in het onderbewuste.
In de tijd.
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garen. Het heeft wel een heel goede functie, namelijk 
ordenen, sorteren en tellen. Dat kan het ook goed. Het 
kan logisch redeneren, het kan dingen op een rij zetten. 
Maar de realiteit kent het mentaal niet, daar heeft het de 
mogelijkheden ook niet voor. Nu het mentaal het in deze 
tijd voor het zeggen heeft, is er dus weinig te doen met 
de psyche. De psyche is een voor mensen onzichtbaar 
wezen waarvan het bestaan niet kan worden bewezen 
met de methoden die in courante wetenschappen aan-
wezig zijn. Meestal wordt het door wetenschappers ge-
zien als het mentale lichaam of het emotionele lichaam. 
Dat is een misvatting die alles op een afzwaaiend spoor 
zet. Omdat het mentaal zich allures aanmeet die het niet 
heeft, wordt het bewustzijn van mensen ook steeds meer 
duister. Duistere gedachten over van alles en nog wat 
maken het leven ondoorzichtig en momentane oplos-
singen moeten alles verder brengen. Het zijn allemaal 
noodoplossingen en geen werkelijke mogelijkheden om 
de wereld en de maatschappij kansen te bieden. Ze zijn 
meestal ook gericht op hebzucht en overleven.

Hoe ziet de werkelijkheid eruit zoals hij is, zonder in-
breng van het mentaal, dat alleen maar leeft in fantasieën 
en illusies? Hoe ziet de wereld eruit zoals hij door de 
realiteit wordt gezien?

Het totale wereldbeeld

Het totale beeld van de werelden van materie kan 
heel kort worden samengevat (zie schema ‘DE 
WERKELIJKHEID’ op pagina 4). Daarna wordt in 
de volgende paragrafen per wereld bekeken wat zijn ei-
genheid is en wat zijn mogelijkheden zijn. Dit alles kan 
worden ontdekt als een mens meer psychisch leeft. Hij 
kan dan zelf toetsen of zijn bevindingen dezelfde zijn. 
Die toetsen kunnen niet met het mentaal worden ge-
daan, evenmin met de emoties. Alleen het psychische 
wezen in iemand kan dat doen. Helaas kent bijna nie-
mand zijn psyche, dus zal het heden ten dage nog moei-
lijk zijn om te toetsen. Maar het perspectief kan zijn dat 
dit nog kan komen, als de mensheid meer psychisch gaat 
leven.

De Realiteit

Er is de Realiteit, de Lila, De Ene, het Oneindige Wezen 
in rust dat eeuwig Een is in zijn Absolute Wereld van 
Stilte. Hij is het Zijn in zijn vreugdebestaan. Hij is de 
Twee in zichzelf maar ook het ontelbare Al, de Eeuwige 

en Oneindige. Hij leeft boven tijd en ruimte, in een leeg-
te die voor een sterfelijk wezen aandoet als het Niets. In 
Zijn Huis kan geen mens en ook geen psychisch wezen 
komen. Hier is de Leegte die vol is van Alles wat er is. 
Dit is een wereld die ligt achter een sluier, niet in wezen, 
maar wel voor een sterfelijk mens die er naar kijkt. Hij 
is niet in staat om deze wereld te begrijpen of te omvat-
ten, hij kan er geen zicht op krijgen. Het is een leegte 
die vormloos is maar vol vormen, een eenheid die ab-
soluut en onverbrekelijk is, een stilte die niet verstoord 
kan worden. Het is een wereld zonder begin en zonder 
einde, die er altijd al is geweest en altijd zal bestaan. Het 
is een wereld die onbekend is aan iedere sterveling, hij 
is zo onbekend aan alles wat een mens kent, dat wat hij 
ook maar noemt als voorbeeld van wat het zou kunnen 
zijn beantwoord moet worden met de woorden: dit is het 
niet, neen, dit is het ook niet, het is niets van alles wat 
opgenoemd wordt. Het lijkt er zelfs niet op.
Deze wereld bestaat uit een zo verfijnde heldere stof, dat 
het bijna geen materie meer te noemen is. Het wordt dan 
ook wel aangeduid als ‘immateriële bewuste substantie’ 
of ‘essentiële bewuste substantie’. Het is de meest fijne 
materie die er is. Ether is materie en deze heeft twee ei-
genschappen: substantie en energie. Daarmee kunnen 
alle symbolische vormen worden gemaakt.

Ether is de Leegte die Alles bevat aan Realiteiten die Hij 
is, een Leegte zonder vorm, zonder einde, want het einde 
is ook weer het begin. Hier is sprake van de oorzake-
lijke materie, de materie waaruit alles wordt gecreëerd, 
de causale materie.
Ether is hetzelfde als materiële ruimte, dat wil zeggen, 
ether is het zich uitbreidende bewustzijn in de spirituele 
stof. Deze etherzee is hij, daarin vertoeft hij, is hij onbe-
weeglijk stil aanwezig.
Alles is hij, alles was hij, alles zal hij voor eeuwig en al-
tijd zijn, hij is overal Tegenwoordig, in alle werelden, 
zowel in die van de Eenheid als die van de verdeeld-
heid. Tegenwoordigheid is één van Zijn Vermogens. De 
Eenheid staat hier voorop en de Veelheid is er wel, maar 
is onzichtbaar aanwezig.
Deze wereld is boven Tijd en Ruimte.
Het is de eerste Absolute Wereld van Zijn.
Het licht in deze wereld is heldere straling, een licht dat 
onzichtbaar is. Alles is daar transparante ether, kristalhel-
der, als een transparante lucht. Dit is essentieel licht van 
zijn, statisch licht.
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De ongemanifesteerde Realiteit

Het Oneindige Wezen, Zelf of Geest met zijn 
Tegenwoordigheid, Vermogen en Impuls, bestaat in deze 
wereld waar alles aanwezig is maar waar nog niets is te 
zien. Hier is het de Ene, het Oneindige Wezen dat het 
vele is, het Oneindige Wezen met zijn bewustzijn, in een 
statische rust in de witgloeiende ether. Hij is de Ene die 
Twee is. Alles is nog verborgen, maar hier begint zich 
af te tekenen hoe de creatie er uit ziet. Het Zijn, het 
Bewustzijn wordt ondersteund door de Vreugde, die 
overal aanwezig is. De Vreugde is de basis voor alle cre-
atie, de energie die de creatie draagt en ondersteunt van-
wege de Vreugde die er in ligt besloten en vanwege het 
Spel met materie.
Het Oneindige Wezen droomt zichzelf als ontelbare, 
triljoenen en triljoenen realiteiten, en de bewustzijns-
stof breidt zich daardoor gestaag uit. Door dit dromen 
ontstaat er in de Oneindige en Eeuwige Zee van Ether 
een eerste rimpeling door Zijn Zelfkracht, door Zijn 
Vermogen, door Zijn Impuls.

Impuls is vibratie, en vibratie is de eerste minieme be-
weging van het bewustzijn van het Zelf in spirituele stof. 
In deze eerste beweging wordt in de spirituele substantie 
contact gemaakt van ether tot ether in zijn eigen veld van 
bewegende zelfkracht, alsmede contact van bewustzijn 
met bewustzijn. Door deze eerste rimpeling in de ether 
kunnen alle symbolische vormen en krachten ontstaan. 
Ether ondersteunt altijd alle acties van de kracht, zodat 
de droom van het Oneindige Wezen gestalte kan krijgen. 
Met deze eerste actie is de creatie geïnitieerd.

Deze eerste beweging is wel de eerste in zijn vorm, maar 
hij heeft altijd bestaan en is altijd origineel. Iedere keer 
dat er een impuls is, is hij altijd de eerste, maar hij is ook 
eeuwig en oneindig. Deze eerste beweging is zo origineel 
en oorspronkelijk, dat hij nooit herhaald zal worden in 
deze vorm en op deze wijze. Er is nog steeds de Eenheid 
die niet kan worden verbroken, hoewel er een toestand 
is die een zaadtoestand genoemd kan worden. Er is wel 
iets, maar het is nog onzichtbaar en verwachtingsvol aan-
wezig. Alles wacht op het verdergaande proces van cre-
atie waarin de gedroomde Realiteiten een vorm zullen 
worden gegeven door de Bewustzijnskracht.
Wat zijn die Realiteiten? Zij zijn de Zelven die de Ene 
droomt van zichzelf, namelijk dat hij zijn Zelven overal 
kan ontmoeten, in absolute stof maar ook in harde ma-

terie, het afgekoelde licht, en zelfs tot in de meest kleine 
deeltjes die er maar zijn op aarde, in de relatieve wereld.
In deze wereld is het de Eenheid die voorop staat en de 
veelheid die er is in een onzichtbare zaadvorm op de 
achtergrond. Hier zetelt het Centrale Wezen, de unieke 
persoon met de identiteit, het totale individuele zelf met 
de Vlam en de absolute Vonk. Het is als het ware een 
zon vol zelven.
Hier vertoeft het Oneindige Wezen met zijn Bewustzijn 
en Zelfkracht Boven Tijd en Ruimte.
Dit is de tweede, derde en vierde Absolute Wereld van 
Zijn, Bewustzijn, en Vreugde met de Bewustzijnskracht 
met haar liefde, wijsheid en vermogen.
Deze wereld is vol van een vurig wit licht.

De Absolute Realiteit van de Geest

Deze wereld bergt alles in zich wat in de Lila, de Ene, 
Het Oneindige Wezen is. Hier regeren Zijn, Bewustzijn 
en Vreugde. Dit is de wereld waar de realiteiten, die 
identiteiten zijn, geboren worden. Hier worden de dro-
men van het Oneindige Wezen een vorm gegeven die 
volstrekt absoluut is en onschendbaar. Niets kan deze 
identiteit aantasten of kapot maken. Deze realiteiten zijn 
absoluut gezond en zij zijn ieder een absolute Eenheid. 
De Bewustzijnskracht gaat hiervoor lichamen bouwen 
van een absolute stof, met absolute essentiële elektronen 
en absolute essentiële atomen.

De talloze identiteiten in hun verschillende vormen le-
ven in deze wereld van de Geest in Zijn Absolute Stof, 
spirituele stof. De ether heeft zich in deze wereld van 
de Geest zo geïntensiveerd, is zo geconcentreerd en 
verdicht, dat er vuur ontstaat. Dit vuur is de branden-
de ether waarmee de Bewustzijnskracht haar vormen 
smeedt, het is een creatief vuur waarmee zij allerlei vor-
men en lichamen kan maken van alle soorten substanties 
en materies. Zo wordt ether tot een vuur of vonkjes en 
elektriciteit. Dit vuur bevat de psychische entiteit, het 
Ware Zelf, uitgerust met de identiteit. De Vlam is niet 
in evolutie, evenmin als de psychische entiteit. De Vlam 
heeft de functie om te waken over de psyches die wel in 
evolutie zijn, en die via de Waarheidswereld het relatieve 
universum gaan betreden. Het psychische wezen, dat zijn 
oorsprong heeft in de Vlam, is een vonk van deze Vlam 
die de uitdaging aangaat om een proces van evolutie mee 
te maken. Het is eigenlijk een zonnetje van geconcen-
treerd licht en vuur dat vol bewustzijn en kracht is en vol 
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vreugde. Dit zonnetje of vonkje is identiteit of persoon 
of Ware Zelf omhuld met een lichaam, een vorm van 
spirituele stof.
In de wereld van de Geest is alles Geest, het Oneindige 
Wezen, zowel de spirituele stof als de Vlam, de psychi-
sche entiteit, ook wel benoemd als de ziel. Al deze zaken 
zijn absoluut en een eenheid, in deze wereld van de geest. 
Ze zijn wel te onderscheiden.
De wereld van de Geest is in de Eeuwige Oneindigheid.
Deze wereld bestaat uit drie Absolute werelden van Zijn, 
Bewustzijn en Vreugde.
Deze wereld is vol van vurig licht van de Bewustzijnskracht 
en elektrisch licht van de Vreugde.
Het is de psychische wereld in het Absolute.

Zo is te zien dat er zich in deze Absolute Werelden een 
proces voltrekt van volstrekte Eenheid op de voorgrond 
met een ontelbare veelheid op de achtergrond. Dit gaat 
naar een staat van een verborgen creatie die de Eenheid 
is met het Vele verborgen in de moederschoot. Vandaar 
uit vindt er een verdere vormgeving plaats in de wereld 
van de Geest, waar nog steeds de Eenheid voorop staat 
en de Veelheid op de achtergrond aanwezig is. Maar er 
is al een soort veelheid te ontwaren in deze eenheidsstof, 
door alle realiteiten die zich daar bevinden en transpa-
rante vormen hebben.

De Realiteit van de Waarheidswereld

De Waarheidswereld is een heel praktische wereld die het 
Oneindige Wezen van zichzelf heeft gecreëerd om abso-
lute stof te kunnen omzetten in materie en vice versa. 
Dat geeft Hem de mogelijkheid om een relatief univer-
sum te creëren, waarin hij zichzelf miljarden malen kan 
tegenkomen in een aardse vorm. Voordat het zover is 
moet er eerst de Waarheidswereld zijn, een wereld van 
ware substantie waarin zowel het principe van Eenheid 
als van Veelheid is ingebouwd. Deze wereld bestaat uit 
een heel compact goudwit licht, zoals zonlicht kan zijn 
met vormen die van gouden materie zijn gemaakt. Deze 
materie is zowel hard als zacht tegelijkertijd.

Deze wereld is een universele wereld van waarheid, vol 
waarheidswezens, waarheidsstof, en ware vormen en 
gestalten. Het is een wereld van transformatie. In deze 
wereld wordt alles wat er in de Wereld van de Geest is, 
omgezet in relatieve stof van de aardse werkelijkheid. 
Het waarheidsbewustzijn is een zelfdeterminerend be-

wustzijn, zelfbepalend. Niemand kan daar invloed op 
uitoefenen, de dingen zijn daar zoals ze zijn in een ware 
vorm.

In deze wereld zijn vier grote koninkrijken te onder-
scheiden.
Reële Idee, dat is het Ware Denken 
het Ware Leven 
het Ware Bestaan
de Ware Vreugde.
Alles wat er bestaat, bestaat uit deze vier ingrediënten. 
Als er eentje ontbreekt, kan er niets bestaan. Er zijn 
ook nog vier belangrijke krachten of energieën van de 
Bewustzijnskracht, die het Ware Leven is:
1. Het vermogen van Macht
2. Het vermogen van Wijsheid
3. Het vermogen van Harmonie
4. Het vermogen van Perfectie
Deze vier energieën zijn allemaal Vermogens van de 
Bewustzijnskracht, die deze vier gezichten of aspecten 
van zichzelf laat zien. Zij verwerkt deze energieën in al 
haar creaties. Zij is de Creatrix, de Moeder van alles wat 
bestaat. Zij is alle krachten en energieën die er bestaan. 
Zij is licht, kracht, energie, vuur, elektriciteit. Zij zorgt 
voor alle energieën waar de vormen uit zijn opgebouwd 
en onderhoudt het leven in deze vormen. De symboli-
sche vormen ontstaan door de dromen die het Oneindige 
Wezen droomt van zichzelf en die hier al een ware vorm 
hebben gekregen. Er zijn al psychische wezens die zich 
klaarmaken voor het proces van evolutie.
De Waarheidswereld is een wereld in de Eeuwige Tijd en 
in de Oneindige Ruimte.

De psyches of psychische wezens die een evolutieproces 
willen gaan doen zijn in de Waarheidswereld door de 
Bewustzijnskracht uitgerust met een waar mentaal, een 
waar vitaal en een waar fysiek lichaam. Zij komen dan 
terecht in het relatieve universum.

Realiteit van het Universum

Dit is de wereld van het relatieve Universum, de aarde 
die mensen kennen en waarop zij leven en waar drie 
principes werkzaam zijn.

• Universeel Denken
Dit is het verdelende principe dat door het Oneindige 
wezen van zichzelf is gecreëerd om te mogelijkheid te 
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hebben zichzelf oneindig verdeeld te zien, tot zelfs in 
de oneindig kleine deeltjes. Het Universele Denken ge-
bruikt het Leven, de Bewustzijnskracht voor zijn den-
kende acties. Zij geeft namelijk een relatieve dus ver-
deelde symbolische vorm aan zijn verdeelde gedachten. 
Het Universele Denken deelt alles op, alle materie uit de 
Waarheidswereld wordt verdeeld, behalve het psychische 
wezen, de vonk, die ondeelbaar is en altijd één en waar. 
Het Universele Denken zorgt dat er materiedeeltjes ont-
staan, zoals oneindig kleine deeltjes, elektronen, proto-
nen, neutronen, atomen, moleculen en cellen.
Hier is het heldere, droge licht van het Denken te zien, 
met een soort blauwige, kille glans.

• Universeel Leven
Dit is het dynamische principe dat alle vormen van le-
ven onderhoudt, ook de ogenschijnlijk niet levende 
vormen in de optiek van het menselijke verstand. Het 
is de Bewustzijnskracht die de verdeelde ideeën van 
het denken gebruikt om deze leven te geven in de ver-
deeldheid van de aardse werkelijkheid. Dit Leven, de 
Bewustzijnskracht, is in alles, want in alles onderhoudt 
zij de vorm. Zij houdt deze symbolische vorm in stand 
tot een vorm of lichaam door haar wil overlijdt, vergaat 
of weer ontbindt. Zij onderhoudt alle oneindig kleine 
deeltjes, elektronen, protonen, neutronen, atomen, mo-
leculen en cellen. Dit zijn allemaal vormen die zij heeft 
gecreëerd en in leven houdt. 
De wereld van de schemering, het schemerlicht.

• Universeel Fysiek
De wereld van symbolische vormen, lichaam.
Hier krijgen uiteindelijk de ideeën van het den-
ken een symbolische vorm, een lichaam, dat door de 
Bewustzijnskracht is gecreëerd. Het is een duistere vorm, 
een relatieve vorm, een vorm die zijn, bewustzijn-be-
wustzijnskracht en vreugde is. Het is een vorm die niet 
meer correspondeert met wat de Ene droomde in zijn 
Absolute Wereld van Zijn.
In de tijd.
De wereld van het duistere licht of negatieve licht, scha-
duw.

Vanuit deze universele wereld van Denken, Leven 
en Fysiek waar alles totaal verdeeld wordt door het 
Universele Denken, komt alle materie terecht in:

 De Realiteit van de Werelden van Oneindige 
Verdeeldheid

Dit is een wereld van iriserend vuur onder de aarde in het 
onderbewuste. Alles komt vanuit het Universele Denken 
terecht in dit iriserende vuur. De uiterste verdeeldheid in 
een Relatieve Wereld.
Deze uiterst verdeelde relatieve wereld is in de tijd.

Devolutie

Alle materie uit de wereld van de Geest is nu verdeeld, en 
terechtgekomen in het iriserende vuur. Alleen de vonk 
van de Vlam is niet verdeeld geraakt door het Denken, 
want deze vonk is absoluut en ondeelbaar. Zo zijn er 
in het iriserende vuur triljarden en triljarden, ontelbare 
heel kleine deeltjes te zien van alle denkbare kleuren, 
maar er zijn ook witte vonken, zonnen, zichtbaar. Dat 
zijn de realiteiten, de identiteiten die nu, in de uiterste 
verdeeldheid van dit iriserende vuur op pad zullen gaan 
om een evolutieproces mee te maken en zich daaraan te 
ontwikkelen. Dit hele proces is tot nu toe een proces van 
devolutie, van inrollen en afkoelen van licht, waardoor 
harde materie ontstaat. Met deze harde materie worden 
de symbolische vormen gemaakt die niet meer corres-
ponderen met wie de persoon, het psychische wezen is. 
Het iriserende vuur is dan ook een koud vuur, waarin 
alles is gestold en afgekoeld en waarin aan de vorm totaal 
niet meer kan worden gezien welke identiteit of realiteit 
hij uitdrukt in het lichaam. Zo zijn er symbolische vor-
men en lichamen die niet meer corresponderen met de 
realiteit of identiteit.

Evolutie

Pas als er door de Bewustzijnskracht deeltjes worden sa-
mengevoegd tot atomen, gaat er een proces van evolutie 
beginnen, van ontrollen. Dan komt er uit het iriserende 
vuur de mogelijkheid om zowel psychisch als lichamelijk 
een opgaande ontwikkeling van materie te gaan meema-
ken, met de psyche als de gangmaker die de vreugde is.

De drie principes van Universeel Denken, Leven en 
Fysiek halen onder druk successievelijk het fysieke, het 
leven en het denken uit de verdeelde materie van het iri-
serende vuur, met de psyche en het lila als de motor.

Er zijn dan twee lijnen:
De lijn van de psyche, die op de achtergrond in con-
tact staat met het lila, en zich ontplooit en steeds meer 
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mogelijkheden naar voren laat komen in het proces. De 
psyche zoekt de materie uit voor zijn subtielfysieke li-
chaam vanuit het iriserende vuur samen met de bewust-
zijnskracht.
De tweede lijn is het lichaam dat de psyche kiest. Hij 
zoekt datgene uit, wat hem ideaal lijkt om aan te ontwik-
kelen. Een lichaam of vorm bestaat uit fysieke, vitale en 
mentale stof die bijeengegaard wordt via de materiedeel-
tjes uit het iriserende vuur. 

De psyche zelf is niet in ontwikkeling, maar gedurende 
het gehele evolutieproces ontplooit hij zich en bij iedere 
verdere ontplooiing komt er een nieuw principe (fysiek, 
leven, denken) naar voren. De psyche kiest bij ieder 
nieuw principe dat hij ontplooit de daarbij behorende 
vorm. Daarmee ontwikkelt zich het lichaam, de vorm, 
in gelijke tred met de psyche. Dit is een ontwikkeling 
van materie, die steeds meer mogelijkheden prijsgeeft 
van alle kwaliteiten die er in zijn verborgen. De psyche 
stimuleert dit alles onder leiding van het lila. Tot en met 
het mentale wezen is er geen bemoeienis van het lila met 
de oppervlaktevormen. Deze behoren onder het regime 
van Moeder Natuur, diegene die de normale natuur-
lijke processen in de hand houdt onder leiding van het 
lila. Het lila zorgt alleen voor het totale evolutieplan en 
voor een versnelde of trage ontwikkeling in de evolutie. 
Moeder Natuur is dus van een lagere orde en van een an-
dere aard dan het lila, dat de hele evolutie ondersteunt.

Dit evolutieproces ziet er als volgt uit:
Uit het iriserende vuur komt:
• Een fysieke psyche, deze ontwikkelt fysieke lichamen 

en vormen: kristal, microben, eencelligen, aarde, ster-
ren, maan, zon en verder.

• Een vitaal fysieke psyche, deze ontwikkelt vitaal fysie-
ke lichamen en vormen: de plantenwereld.

• Een vitale psyche, deze ontwikkelt vitale lichamen en 
vormen: de dierenwereld.

• Een mentale psyche, deze ontwikkelt mentale licha-
men en vormen: de mensenwereld.

• Een waarheidspsyche, deze ontwikkelt ware lichamen 
en vormen: een waarheidswereld.

• Een lila psyche, deze ontwikkelt lila lichamen en vor-
men: een lila wereld.

Deze werelden zijn hier allemaal door elkaar aanwezig.

Het is zo dat zelfs in het kristal, een fysieke vorm, ook 
het leven en het denken aanwezig zijn in een zeer slape-
rige en duistere vorm. Want zonder zijn, bewustzijn of 
vreugde kan niets bestaan. Geen enkele van deze elemen-
ten kan ontbreken. Dat wat door een mentaal wezen, 
een mens, betiteld wordt als dode materie is geen dode 
materie. Alles is altijd voorzien van leven en denken, al-
leen zien mensen dit niet door hun beperkte gezichts-
vermogen. De materie van het oog is nog niet zodanig 
ontwikkeld, dat het dit kan waarnemen. Het menselijk 
oog heeft nog een zeer beperkt gezichtsveld, zoals dit ook 
het geval is bij het waarnemen van verschillende soorten 
licht.

Iedere keer als de psyche voldoende heeft gespeeld met 
de desbetreffende materiële vorm, en dat kan vele eeu-
wen duren, ontplooit hij zich in die mate, dat hij in een 
volgend stadium van ontplooiing terecht komt. Onder 
invloed van het lila licht vormt hij bijbehorende licha-
men, die worden onderhouden door Moeder Natuur 
en de bewustzijnskracht. Zo gaat de psyche van stadi-
um naar stadium en zo ontstaat er onder druk van het 
Universeel Fysieke een fysieke wereld van symbolische 
vormen, onder druk van het Universeel Vitale een vi-
tale wereld van symbolische vormen, onder druk van het 
Universeel Denken een mentale wereld van symbolische 
vormen.

De mentale wereld

In dit stadium is de mensheid nu aangeland. Maar, zo-
als is te zien in de opbouw van de werelden, is er nog 
meer mogelijk na het menselijk wezen met zijn mentale 
vermogens. Bovendien is een mens nog maar een zwak 
ontwikkeld mentaal wezen, hij heeft nog lang niet alle 
mogelijke denklagen laten ontwikkelen, en ook niet zijn 
vitale lichaam en het fysieke. Hij hoort nog veel meer 
tot het dierlijke, vitale wezen dan tot het mentale wezen. 
Een mens wordt dan ook gezien als een dier dat kan pra-
ten en wat redeneren, meer niet.
Een mens die kiest voor een versneld evolutieproces 
wordt door Moeder Natuur losgelaten en overgegeven 
aan het lila, die voor een verdere ontplooiing van de 
psyche en een ontwikkeling van de lichamelijke vorm, 
de materie, zorgt. Deze symbolische lichamelijke vorm 
wordt in de ontwikkeling steeds meer een uitdrukking 
van de persoon. Zo wordt iemand die in ontwikkeling 
is, steeds meer diegene die hij is, tot hij uiteindelijk een 
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lichaam heeft dat helemaal correspondeert met de per-
soon die hij is. Aan dat lichaam is ook te zien wie hij 
is als identiteit. Dan is hij geworden die hij is en is zijn 
persoonlijk evolutieproces klaar.

Het evolutieproces

Wat gebeurt er nu precies in het iriserende vuur? Het is 
een afgekoeld vuur, dat vol is met oneindig veel deeltjes, 
de een kleiner, de ander groter, maar vooral veel oneindig 
kleine deeltjes, die symbolische vormen en krachten zijn. 
Het is een vuur vol fotonen en elektronen en vele andere 
deeltjes. Dit omdat het Oneindige Wezen zichzelf graag 
ziet met een gezicht van de allergrootste verdeeldheid die 
maar mogelijk is. Zelfs het allerkleinste deeltje is nog een 
volledig en compleet aspect van de Ene, in zijn duistere 
en eindige symbolische vorm, met op de achtergrond de 
onzichtbare eenheid. Ook de Bewustzijnskracht is daar 
nog compleet aanwezig, ook duister en afgekoeld, het 
is het elektron waar zij in is verborgen als een klein wit 
wolkje licht. Zij is daar half slapend aanwezig, net zoals 
het zijn, het oneindige wezen ook half slapend aanwezig 
is in ieder oneindig klein deeltje. Ook de vreugde doet 
mee, die hoort er onverbrekelijk bij. Het iriserende vuur 
is dan ook een schouwspel om niet te vergeten. Het is te 
zien in de aarde, in de zeeën en bergen en weiden. Daar 
is te zien hoe alle kleuren zich door elkaar heen bewegen 
in een eeuwigdurend wervelend systeem, een schouwspel 
dat zo levendig is dat diegene die het heeft gezien dit 
nooit meer vergeet. Wanneer de bewustzijnskracht zich 
weer herinnert wat de Ene droomde, gaat zij die realiteit 
vormen. Maar wel in een zeer vertraagd tempo, vanwege 
haar somnambulistische bewustzijn. Die vorm is ook 
niet de uitdrukking van het psychische wezen in een ma-
teriële vorm. De bewustzijnskracht is zo slaperig en het 
oneindige wezen ook, dat zij bij lange na niet vormen 
zoals het zou moeten zijn. De psyche, het diamantwitte 
vonkje licht en vuur, kiest zich een lichamelijke vorm 
van alles wat er in het iriserende vuur voorhanden is. Alle 
kleuren kiest hij, en zo kiest hij zichzelf een lichaam dat 
de bewustzijnskracht samen met de vreugde gaat maken. 
Als de psyche nog heel fysiek is getint, zal hij veel rode 
deeltjes uitzoeken voor zijn lichaam. Is hij al vitaal inge-
steld, dan zullen het voornamelijk groene deeltjes zijn en 
als hij al een menselijk stadium heeft bereikt kiest hij veel 
geel en blauw. Zo kiest ieder wezen zijn eigen lichaam 
uit, en dat geldt ook voor de nog erg collectieve psyche 
van dieren en de planten.

Zo begint er een evolutieproces dat zijn weerga niet kent. 
Dit evolutieproces is een materiespel waarin er een sa-
menspel is tussen psyche en lichaam om uiteindelijk zo-
ver te komen, dat iedere psyche weer wordt op aarde die 
hij eens was: het oneindige wezen met al zijn vermogens 
en dan als een lila wezen op aarde. Met een lichaam dat 
laat zien wie de inwoner is die er in vertoeft, de identiteit 
van de persoon. Dat is waar de mens uiteindelijk voor op 
aarde is, om te worden die hij is in een proces van ont-
wikkeling van de materie. De zelfwording en de realisatie 
van een lichaam dat precies uitdrukt wie de persoon is 
die het lichaam bestuurt, is het uiteindelijke doel en de 
ultieme glorierijke overwinning van een persoon en zijn 
materie in een altijddurend proces van evolutie.
Ieder mens gaat dat ooit meemaken, of het nu is of over 
tienmiljoen jaar. Want de evolutie gaat gewoon voort in 
haar eigen tempo, of iemand dat nu wil of niet.
Alleen is er voor de echte liefhebbers van de materie een 
mogelijkheid om nu al te beginnen aan een volgende 
stap in de evolutie. Zodat deze liefhebbers ook voorlo-
pers zijn in het hele evolutieproces van een ontwikke-
ling naar een mentaal wezen dat compleet is en psychisch 
leeft, een waarheidswezen, een psychisch levend mens. 
En dat zij als echte liefhebbers nog een verdere stap kun-
nen doen naar een volgend wezen dat in de evolutie ver-
schijnt, de lila.
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mode

Tekst: redactie mode
Giambattista Valli is een Italiaans mode-ontwerper 

die hoge ogen gooit in de modewereld. Hij wordt 
door sommigen gezien als de opvolger van Valentino 
en door anderen meer algemeen als de kroonprins van 
de Haute Couture. Er zijn echter heel wat excentrieke 
mode-ontwerpers die een dergelijk imago krijgen aan-
gemeten. Wat is er bijzonder aan Giambattista Valli 
en zijn ontwerpen?

Valli is geboren in Rome, in 1966. 
Hij heeft van jongs af aan altijd al 
belangstelling voor de tekeningont-
werpen van Yves Saint Laurent. Hij 
ziet hem als een groot voorbeeld 
voor hemzelf omdat Saint Laurent 
altijd trouw is gebleven aan zijn ei-
gen manier van leven. Nadat hij een 
tekencursus heeft gevolgd richt hij in 
1986 een modeschool op in Rome. 
Hij oriënteert zich langdurig in het 
modevak, en neemt kennis van aller-
lei soorten modestijlen. In 1995 ver-
huist hij naar Milaan, waar hij werkt 
voor Krizia design voor dames.
In 1997 gaat hij naar Parijs waar hij 
samenwerkt met Emanuel Ungaro. 
Hij is tot 2001 hoofd van het atelier 
van Ungaro voor de prêt-à-porter. 
Hij verlaat dit modehuis in decem-
ber 2004 om voor zichzelf te gaan 
werken. Hij heeft intussen heel veel 
geleerd over het kleermakersvak. 
Balenciaga heeft ook zijn bewonde-
ring vanwege de gestrengheid in zijn 
manier van knippen, het belangrijk-
ste element in het modevak. Wie 

niet kan knippen, kan wel ophou-
den met mode maken.
In maart 2005 houdt hij zijn eerste 
eigen modeshow in Parijs. In 2010 
opent hij zijn eerste winkel in deze 
stad. In juli 2011 showt hij daar zijn 
eerste haute-couturecollectie. Het 
blijkt dat hij een excellente knip-
en naaitechniek heeft en dat hij een 
buitengewoon kundig talent is.

Levensfilosofie

Zijn lijfspreuk is ‘Leef met 
de dag’. Daarmee bedoelt 
hij ook dat iemand zich 
thuis moet voelen in zijn 
mode-ontwerpen en dat 
spreekt zijn klanten 
heel erg aan. Niet 
dat deze opvatting 

Giambattista Valli
Kroonprins van de Haute Couture
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zo uniek is in de modewereld, want 
er zijn talloze mode-ontwerpers die 
vinden dat hun creaties prettig moe-
ten zitten.
Zijn collecties laten een modern 
concept van luxe en vrouwelijkheid 
zien dat zorgt dat hij wereldwijd 
klanten heeft die dit appreciëren. 
Zijn cultuur, zijn visie, zijn manier 
om de wereld te bekijken geven daar 
nog extra kleur aan.
Giambattista Valli is een individua-
list in de modewereld. Hij heeft al-
tijd weer nieuwe interesses, of het nu 
kaas of kaviaar is. Hij heeft ook ac-
cessoires zoals tassen en schoenen 
in zijn modelijn. Zijn ontwerpen 

zijn meestal licht en verfijnd.
Giambattista Valli is een ex-

centriek persoon. Ook dat 

is schering en inslag in de modewe-
reld. Hij houdt zich daarbij aan zijn 
eigen principes en laat zich door nie-
mand beïnvloeden. Dit heeft hem 
geen windeieren gelegd, want onder 
zijn klanten telt hij een vrij jong pu-
bliek tussen de 20 en 40 jaar. Vooral 
filmsterren adoreren hem maar ook 
Rania van Jordanië apprecieert zijn 
kleding. Wat bij deze mode-ont-
werper opvalt is dat hij heel vriend-
schappelijk met zijn klanten omgaat. 
Hij heeft een heel zachte, sensuele 
uitstraling die vrouwen zeker aan-
spreekt. Hij is heel mannelijk maar 
hij straalt tevens een vrouwelijke 
zachtheid uit. Hij is altijd hetzelfde 
gekleed, in het zwart met een parel-
ketting om. Hij geeft daarmee uiting 
aan zijn levensfilosofie. Hij heeft ge-
voel voor de duisternis van de we-
reld, waar alles draait om de klein-
heid van de mens in een wereld waar 
hij zich staande moet houden. Die 
tegenstelling tussen de duisternis en 
de uiterste blankheid van het parel-
snoer dat het Oneindige verbeeldt in 
het extreem kleine is voor hem alleen 
een soort visitekaartje zonder dat hij 
de betekenis kent. Het is een gevoel 
dat hem daarbij leidt. De zwarte 
blankheid is echter ook verborgen in 
iedere japon van hem, een kleding-
stuk dat bestaan geeft in een wereld 
van niet-bestaan. Een japon als een 
lichtende parel in de duisternis van 

een onbewuste mensheid. Hij is de 
nieuwe, jonge modeprins, die 
de wereld gaat veroveren, een 
debutant in de Haute Couture, 

die trouw wil blijven aan zijn 
eigen filosofie over het leven. 
Giambattista Valli wordt 
wel de nieuwe Valentino ge-

noemd, die vrouwen met zijn japon-
nen laat leven in een sprookje.

Baljapon
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Baljapon

De roze baljapon (voorjaarscollectie 
2013) vertoont verfijnde en zuivere 
lijnen, met prachtig gedrapeerde 
stof die de lichaamsvormen bena-
drukt. De japon is heel vrouwelijk 
en aantrekkelijk. Hier is te zien dat 
Valli er van houdt om de vrouwe-
lijke vormen harmonieus te accen-
tueren, door zijn manier van stoffen 
knippen en de bewerking ervan. Hij 
zorgt ook dat de stof natuurlijk rond 
het lichaam valt, zodat er een mooi 
silhouet ontstaat. Dat is vooral te 
merken bij de baljurk, die om het 
bovenlichaam is geplooid met een 
idee dat het lijfje ‘los’ zit, terwijl het 
heel goed om het lichaam past. De 
tule is delicaat geplooid en de ver-
schillende roze schakeringen in de 
overrok en de onderrok vallen ook 
op. De overrok van tafzijde wordt op 
een bijna slordige wijze opgebold, 
maar het is heel ingenieus gedra-
peerd. Een ceintuur van veren maakt 
het geheel af. De achterzijde is van 
een koninklijke allure met een diep 
ingesneden rugzijde.

Baljapon met pantalon

Als Valli japonnen ontwerpt voor 
vrouwen kijkt hij altijd naar hun 
gebaren, hun blik, een houding en 
de manier van lopen en bewegen. 
Dat inspireert hem tot de creatie. 
Gestrengheid en fantasie spelen al-
lebei een rol in zijn ontwerpen. Dat 
is te zien in zijn ontwerp van een 
baljapon in roze theekleur van gaas-
stof, die minutieus is geplisseerd. 
Rond de schouders is een krans van 
bloembladen gelegd, die de japon 
een rijk en weelderig aanzien geeft. 
Tegelijkertijd is de pantalon heel 
strak en recht in dezelfde kleur-
schakering als de japon zelf. Er zijn 

in één japon twee werelden te zien, 
die van de vrouwelijke rondingen en 
vlotheid in de bewegingen, en het 
meer mannelijke element dat wordt 
vertegenwoordigd door de pantalon.

Beide japonnen zijn baljaponnen, 
maar ze hebben elk hun eigen stijl, 
de eerste statig en chique, de ander 
meer romantisch en blijk gevend 
van een ingehouden luxe.
Giambattista Valli laat hiermee zien, 
wat een buitengewoon goede kleer-
maker hij is. Hoe hij speelt met 
stoffen die gemakkelijk zitten en 
vrouwen omarmen als in een tedere 
omhelzing.

Baljapon met pantalon
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Geen zin
Het opknappen van een oude schuur

Tekst: A.Th. Maissan

De Gouden Schuur is een van de bijgebouwen op 
De Pauwekroon. Hij ligt in de buurt van onder-

zoekspaviljoen Heliodoor. Deze houten schuur wordt 
voor diverse zaken gebruikt. Zo is er plaats voor een 
garage en een aantal aparte opslagruimten. Deze 
ruimten worden onder andere gebruikt voor het 
opbergen van steigermateriaal en voor alle spullen die 
nodig zijn voor de beregening. Achter de schuur is 
een overdekt gedeelte dat voor de helft opslagruimte 
en voor de andere helft fietsenstalling is.
In het jaar dat Elektoor De Pauwekroon betrok is 
deze oude schuur, die in een deplorabele toestand 
verkeerde, grondig opgeknapt. Alle wanden zijn afge-
broken en opnieuw opgebouwd. Ook is het dak van 
planken en een bitumen dakvilt vervangen door een 
eternit golfplatendak. Die opknap dateert dus al van 
ruim twintig jaar geleden. De houten wanden begin-
nen dan ook hier en daar weer wat slechte plekken te 
vertonen.

Herstel buitenwanden

Vorig jaar is de zuidkant van deze 
schuur al opgeknapt. Het houtwerk 
van de wand is vervangen door ge-
impregneerde rabatdelen. Nu is 
de muur aan de noordkant aan de 
beurt. Dat is een wand van de op-
slagruimte voor de beregenings-
materialen. Het met creosootolie 
en teer behandelde hout van deze 
wand zal worden vervangen door si-
dings, onderhoudsvrije planken van 
cementvezel. Aan de binnenkant 
worden platen chipwood of snipper-
hout geplaatst. De sidings hebben 
dezelfde kleur als die van de pas op-
geknapte garage aan de andere kant 
van onderzoekscentrum Heliodoor. 
Zo komt er een leuke eenheid in de 
aanblik van de gebouwen aan die 
zijde van het Acaciaplein, het plein 
voor hoofdgebouw Lichtmaterie.
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De start

Op een vrijdagmorgen beginnen 
twee geroutineerde onderzoekers, 
Hein en Abe, met deze gota. Het 
zijn ervaren doe-het-zelvers die niet 
opzien tegen wat timmerwerk. Ze 
hebben opzettelijk geen plan ge-
maakt, in een poging te ontdekken 
hoe psychisch management werkt. 
Ze zullen steeds de situatie ter plaat-
se bekijken en proberen te handelen 
naar wat zich aandient. Het begin is 
eenvoudig. Om het hout van de bui-
tenwand te kunnen weghalen moet 
aan de binnenzijde de op de wand 

gemonteerde elektrische bedrading 
worden verwijderd. Om daar bij te 
kunnen zal allereerst de binnenwand 
bereikbaar moeten zijn. Er staat nu 
een steiger voor die beladen is met 
tuinslangen en rollen polyethyleen 
pijpmateriaal voor de beregening. 
Er staan ook stellingen met appa-
raten plus toebehoren en een elek-
triciteitskast in de weg. Die zullen 
eerst moeten worden weggehaald. 
Het pijpmateriaal en de tuinslangen 
krijgen een tijdelijke plaats in de op-
slag aan de achterzijde. De fietsen-
stalling die daar is, wordt verplaatst 

naar de nieuwe autohaven aan de 
andere kant van Heliodoor. Het is 
mooi weer, dus verschijnen er alras 
een aantal onderzoekers op de fiets. 
Ze kijken wat verdwaasd rond als ze 
zien dat er geen ruimte voor fietsen 
meer is. Maar ze vragen niets, op 
een enkeling na. Die wordt naar de 
nieuwe stalling verwezen. Overtollig 
materiaal zoals steigers, balkhout en 
planken, worden in een inmiddels 
opgehaalde aanhangwagen geladen 
en afgevoerd. Zo blijft de zaak over-
zichtelijk en opgeruimd.

Protest

Na het uitruimen is de volgende 
stap om alle elektriciteitskabels van 
de binnenmuren te verwijderen. 
Ook de schakelkast die aan de muur 
hangt moet worden ontmanteld. 
Daarvoor is het nodig enkele minu-
ten de elektra af te sluiten en ook de 
druk van het beregeningssysteem te 
halen. Binnen tien minuten komt 
er al iemand langs om te vragen wat 
er aan de hand is. De portier in de 
portiersloge bij de ingang kan geen 
water meer tappen voor thee. Het 
tappunt is namelijk aangesloten op 

de beregeningsinstallatie. Herstel 
van die situatie kan geen uitstel ge-
dogen. Dat is tenminste de vibratie 
die rond deze melding hangt. Een 
mens heeft recht op zijn thee blijk-
baar. Als er een vakbond voor por-
tiers zou zijn dan kwam er onmid-
dellijk een protestdemonstratie met 
spandoeken en op sensatie beluste 
medewerkers van de media. Hein en 
Abe kijken elkaar even aan en gaan 
vlot verder met het demonteren van 
de elektra en het opnieuw aansluiten 
van de beregeningspomp. De span-
ning kan er weer op, er is weer druk 
op het beregeningssysteem en dus 
kan de portier weer water tappen. 
Deze crisis is bezworen. Er is geen 
tijd om dit direct nader te onderzoe-
ken, want het toont natuurlijk wel 
iets over hoe de mens vastzit aan zijn 
eenmaal verworven rechten.

Om zelf wel de beschikking over een 
elektriciteitsaansluiting te houden 
fabriceert Hein een bouwaanslui-
ting. De rest van de bedrading kan 
nu eenvoudig worden verwijderd.
Als het dan tijd is voor een korte 
pauze en een kop thee blijkt dat 
Hein en Abe eigenlijk nergens zin 
in hebben. Ze zijn wel aan deze gota 
begonnen, maar wel met een fors 
portie tegenzin. Dat blijkt des te 
duidelijker nu ook blijkt dat ze zelfs 
geen zin hebben om op weg te gaan 
voor een korte pauze. Tijdens de 
theepauze, waar ze zich toe weten te 
zetten, hebben ze het daar even over. 
Want het is wel een aparte ontdek-
king. Daarna wordt de draad van de 
gota weer opgepakt.

Standaard magazijnstellingen

Alle overgebleven stellingen worden 
nu ook verwijderd. Op één stelling 
na, die kan dienen om de lange pvc-
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leidingen in op te slaan. De stellin-
gen zijn gemaakt van onderdelen 
van een door Elektoor zelf ontwik-
keld stellingsysteem. Het biedt het 
gemak van een uniform systeem 
met standaardmaten. Zo kunnen de 
diverse onderdelen als staanders en 
legplanken moeiteloos op diverse 
plaatsen worden gebruikt. Maar hier 
niet. Het valt op dat er nogal wat 
modificaties aan staanders en leg-
planken zijn uitgevoerd. De onder-
delen zijn daardoor niet zomaar te 
gebruiken voor een andere stelling. 
Eigenlijk is het alleen nog te gebrui-
ken als brandhout. Het waarom van 
de aanpassingen is nu niet direct te 
achterhalen. Vreemd is het wel.
Het is tijd om alvast de nodige mate-
rialen af te voeren. De zaagmachine 
wordt, met nog meer houtbewer-
kingsapparatuur en gereedschappen, 
terug meegenomen. Het is wel han-
dig om een goede zaagmachine bij 
de hand te hebben met alle zaagwerk 
dat er ongetwijfeld gepaard zal gaan 
met de heropbouw van deze kant 
van de schuur.

Geen zin

Steeds weer blijkt bij nadere be-
schouwing dat Hein en Abe bij elke 
actie die nodig is voelen dat ze er 
geen zin in hebben. Er is altijd een 
extra impuls nodig om tot actie over 
te gaan. Die impuls kan een gevoel 
of een gedachte zijn, maar vanzelf 
gaat het nimmer. Dit is iets wat hen 
nog nooit eerder zo is opgevallen.
Het uitruimen en ontruimen van de 
schuur verloopt desondanks derma-
te vlot, dat er alvast wordt begonnen 
met het afbreken van de desbetref-
fende buitenwand. Omdat er geen 
plan is ligt dit voor de hand, omdat 
blijkt dat dit nu aan de orde is.

Een deel van het hout is niet meer 
voor hergebruik geschikt. Dus het 
uit elkaar halen hoeft niet met de 
nodige omzichtigheid te gebeuren. 
Wat al snel blijkt is wel, dat de be-
vestiging van de dakbedekking op 
een paar plaatsen niet goed is uit-
gevoerd. Daardoor kon regenwater 
doordringen tot de dragende delen 
van het dak. Dat is voor een deel 
vermolmd. Om te voorkomen dat 
de zaak instort, wordt snel een aantal 
stempels onder de nokbalk geplaatst.
‘s Avonds is vrijwel de gehele bui-

tenmuur verwijderd en kan worden 
bekeken hoe de constructie kan wor-
den gerepareerd en de nieuwe wand 
geplaatst. Tussen de bedrijven door 
blijkt steeds weer dat wat er kan ge-
beuren zich vanzelf aandient, maar 
ook dat er altijd een weerstand moet 
worden overwonnen om ook te doen 
wat er aan de orde is. Hein en Abe 
hebben er eigenlijk gewoon geen zin 
in. Omdat ze dat ook steeds tegen 
elkaar zeggen krijgt het ook wel een 
humoristisch tintje. Maar dat maakt 
de tegenzin niet minder.

Nog steeds geen plan

Op zaterdag wordt de construc-
tie van de buitenwand aangepast. 
De oude planken waren verticaal 
aangebracht en de sidings worden 
gepotdekseld, dus horizontaal aan-
gebracht. Dat betekent dat er extra 
staanders moeten komen en ook een 
aantal draagbalken voor het dak zul-
len worden vervangen. In de hout-
voorraad ligt nog hout voor staan-
ders genoeg. Er hoeft geen hout te 
worden bijbesteld.
Hein en Abe krijgen in het weekend 

extra hulp van Patrique. Hij helpt 
mee met het timmerwerk en omdat 
er geen plan is, gaat dat als van een 
leien dakje. Met zijn drieën zorgen 
ze voor de aanpassing van de con-
structie. En passant wordt de aparte, 
kleine ruimte waar het drukvat van 
de beregening staat geïsoleerd. Het 
drukvat voor de beregeningsinstalla-
tie moet natuurlijk vorstvrij staan en 
er is verder geen verwarming in deze 
schuur. Langs de wanden en boven 
het verlaagde plafond wordt glaswol 
aangebracht. Als dat is gebeurd kan 
de buitenwand - waar het allemaal 
om te doen is - worden getimmerd.
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Samenwerking

De samenwerking verloopt prima. 
Ook dat lijkt veroorzaakt door het 
ontbreken van een plan. Ieder kijkt 
voor zich wat er kan worden gedaan. 
Zo wordt niet per se alles samen 
gedaan, alleen als het nodig is. Dat 
schiet extra op want er staat nie-
mand te kijken naar wat een ander 
doet. Wel is het zo dat er steeds op 
tijd een helpende hand wordt gebo-
den als dat nodig is.
Bij het bevestigen van de sidings 
aan de wand wordt afwisselend een 

nieuwe plank opgehaald, de maat 
afgetekend, de plank op maat ge-
zaagd, tegen de wand vastgehouden, 
met waterpas gecontroleerd en met 
boormachine vastgeschroefd. Er is 
niets afgesproken en toch loopt alles 
op rolletjes.

Op zondag is de hele operatie aan de 
buitenzijde klaar. Alleen een deel van 
de dakbedekking moet nog opnieuw 
worden bevestigd. De windveerstuk-
ken die aan de zijkant van het dak 
moeten worden aangebracht zien 
er erg verweerd uit. De oorspron-
kelijke zwarte coating is aangetast 

door weer en wind. Dat vraagt om 
een laagje verf en dat wordt dan ook 
gedaan. Dit is allemaal extra werk en 
dan steekt de tegenzin weer danig de 
kop op. Tijdens de korte pauzes en 
tijdens de gota wordt daar uitgebreid 
over gesproken. Het lijkt een heel fy-
sieke tegenzin te zijn, iets wat kei-
hard in het lichaam voelbaar is. Het 
is blijkbaar een belangrijke drijfveer 
om maar niets te doen, om zo inert 
te zijn als maar zijn kan. Door het 
er over te hebben wordt het allemaal 
wel veel lichter en dat leidt er toe dat 

steeds weer opnieuw de verbouwing 
met elan wordt voortgezet.
Om de sidings van binnenuit niet te 
beschadigen wordt de binnenwand 
afgetimmerd. Dat gebeurt dus met 
snipperhoutplaten. Er is nog isola-
tiemateriaal over en dat wordt dan 
maar gebruikt om ook deze wand 
te isoleren. Er is voldoende snip-
perhoutplaat voorhanden om ook 
de achterwand in de ruimte die in 
behandeling is af te timmeren. Er is 
geen glaswol genoeg om die wand 
ook helemaal te isoleren. Maar er 
is nog voldoende polystyreenplaat 
(piepschuim) van voldoende dikte 

voorradig. Dat ligt al jaren opgesla-
gen op een zoldertje van het maga-
zijn van de onderhoudsafdeling en 
het krijgt nu een zinvolle bestem-
ming. Als dat is gebeurd kan de 
bedrading van de elektriciteit weer 
langs de wanden worden aangelegd. 
Daarvoor wordt deze keer slagvaste 
pvc-pijp gebruikt om de kabels in 
weg te werken. Dat ziet er netjes 
uit en de bedrading is beter be-
schermd. Ook de schakelkast wordt 
weer opgehangen en afgemonteerd. 
Wandcontactdozen en verlichting 
zijn nu weer in orde.

Inrichting

Dan kan de ruimte opnieuw worden 
ingericht. Om alles op te slaan zijn 
stellingen nodig. Die worden nu 
gemaakt van hout dat op voorraad 
aanwezig is. Dat zijn oude planken 
van het dak en de buitenwanden 
van de garage die enkele maanden 
geleden is opgeknapt. Zo worden de 
uitpuilende stellingen in de houtbe-
werkingsschuur weer wat leger. De 
tuinslangen krijgen een plek op die 
stellingen. Daar worden aparte vak-
ken voor gemaakt, zodat het geheel 
wat ordelijker kan worden opgebor-
gen dan voorheen, toen alle slangen 
nog werden opgehangen op haken 
en slanghouders. Aan de tuinafde-
ling wordt gevraagd uit te zoeken 
welke slangen vaak worden gebruikt 
en welke als voorraad kunnen wor-
den beschouwd. Tot dan toe werd er 
lukraak maar wat gepakt. 
Centraal in de ruimte komt een rui-
me werktafel, ook van materiaal dat 
er is. De stelling aan de andere muur 
is de enige stelling die er was en die 
gehandhaafd kan blijven. Deze sys-
teemstelling blijkt echter zeer slordig 
in elkaar gezet. Planken zijn ongelijk 
van lengte, de bevestiging aan de 
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muur is ondeugdelijk enzovoorts. 
Hein is er een halve dag mee bezig 
om dat allemaal weer opnieuw in 
elkaar te zetten. Maar dan is er ook 
een deugdelijke stelling waar mate-
rialen tot een lengte van vijf meter 
een plaats kunnen krijgen. Een ide-
ale plek voor de pvc-leidingen die 
er zijn voor de beregening. Ook de 
overgebleven siding-planken krijgen 
er een plaats. Inmiddels is het twee-
de weekeinde aangebroken. Hein, 
Abe en Patrique zijn alles bij elkaar 
nog geen tien dagen bezig geweest 
met deze gota. Korter dan verwacht.
Wat opvalt is dat ondanks de plaat-
sing van een twee keer zo grote werk-
tafel als er oorspronkelijk stond, de 
opslagruimte veel ruimtelijker aan-
doet en er veel meer materialen kun-
nen worden opgeslagen. De plaats 
en de inrichting van de stellingen is 
veel meer toegespitst op de opslag 
van riolerings- en beregeningsmate-
rialen dan voorheen.

Achterzijde

Dan is er het gevoel dat de klus is 
geklaard. De buitenwand is voor-
zien van sidings, de binnenwanden 
zijn afgetimmerd en geïsoleerd, de 
ruimte is opnieuw voorzien van stel-
lingen en een werktafel en alles is 
opgeruimd en geordend. Alleen de 
opslagruimte aan de achterzijde is 
een grote bende.
Er wordt besloten om die ook aan 
te pakken. Dat ligt namelijk nogal 
voor de hand. Er ligt vooral tuin-
hout, dakpannen, kalkzandsteen, 
lege pallets en strooizout opgeslagen. 
Daar komen nu de rollen met PE-
leiding voor de beregening bij.
Alles wordt weggehaald en er wor-
den van voorradig gebruikt hout 
weer nieuwe stellingen getimmerd. 
Daar wordt o.a. het oude tuinhout 

voor gebruikt dat al achter de schuur 
was opgeslagen. Zo krijgen de ma-
terialen hun nieuwe plek, die ook 
goed toegankelijk is. En omdat het 
opgeslagen hout wordt gebruikt om 
de stellingen te maken, is er ook 
voldoende lege ruimte op de stellin-
gen voor iets anders. Er is nu plek 
genoeg voor alle materialen die hier 
een plaats moeten vinden. Voor de 
rollen met PE-leidingen wordt nog 
een afscheiding gemaakt, zodat ze 
goed op hun plaats blijven. Dat is 
een kleinigheid die nog moet wor-
den uitgevoerd.

Traagheid van massa

Intussen wordt iets duidelijker wat 
het toch is met het ‘geen zin heb-
ben’. Dat blijkt een constant aanwe-
zige weerzin te zijn die in de materie 
werkt. Het is een actieve energie die 
vanuit de onbewuste en onderbe-
wuste lagen van de materie haar 
werk doet. Normaal gesproken heeft 
iemand daar geen erg in, want de 
tegenzin wordt meestal door andere 
energieën ondergedompeld of over-
spoeld. De basis van die andere ener-
gie kan van alles zijn: een patroon of 

gewoonte, een afspraak, een belo-
ning, of omdat iets leuk is. Er is wel 
altijd een reden nodig, een impuls, 
om ondanks de tegenzin tot actie 
over te gaan. In bedrijven is de sti-
mulans doorgaans de baas die orders 
geeft en de medewerker beloont met 
loon of salaris. Zonder die stimulans 
gebeurde er waarschijnlijk niets.
De tegenzin vestigt zich ook in ho-
gere lagen van de materie zoals in het 
fysieke, bijvoorbeeld het mentaal-fy-
siek. Het breed voelbare verzet tegen 
elke wijziging in werkprocessen en 
werkorganisatie ligt hier mogelijk 
aan ten grondslag. Een verandering 
die extra inspanning kost mag beslist 
niet. Het moet allemaal makkelijker 
en er moet meer geld in de porte-
monnee komen. ‘Doe minder voor 
meer geld’ is de slogan. Misschien 
dat hier ook een oorzaak kan wor-
den gezocht voor al die protestacties 
die overal in de wereld aan de orde 
zijn en meestal nergens over gaan.

Door alle ervaringen naast elkaar te 
leggen is een voorlopige conclusie 
dat de gevoelde tegenzin heel veel 
te maken heeft met de traagheid 
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van massa. In de natuurkunde is dit 
een bekend fenomeen dat direct aan 
massa (= materie) is gekoppeld. Het 
kost altijd kracht om een lichaam 
(massa) in beweging te krijgen, of 
juist af te remmen. Traagheid of 
inertie is onverbrekelijk met massa 
verbonden. Het zal nog wel wat in-
spanning vergen om deze conclusies 
voldoende duidelijk in een onder-
zoeksrapport vast te leggen. Hein en 
Abe hebben er op voorhand al geen 
zin in, dat is duidelijk.

Nog steeds geen zin

Dat herkenning van de oorzaak van 
tegenzin nog niet wil zeggen dat er 
dan ook geen tegenzin meer is blijkt 
enige tijd nadat de gota zogezegd 
klaar is. Abe is een paar weken niet 
op de Pauwekroon, maar hij weet 
wel dat er in de open opslagruimte 
aan de achterzijde van de schuur 
naast de opgestapelde zakken met 
strooizout nog een hok zal worden 
gemaakt voor de opslag van de rol-
len PE-pijp. Hein voert dat uit sa-
men met Habbe, een ander onder-
zoeker van de onderhoudsafdeling. 

Als het klaar is stuurt Hein een foto 
van de nieuwe situatie naar Abe, die 
daar een volgend bericht over stuurt.

Het ziet er allemaal wel zeer geordend 
uit. Door de foto kom ik weer op an
dere mogelijkheden, want die zakken 
met zout liggen nu blijkbaar niet zo 
handig. Die kunnen nu beter tegen de 
nieuwe afscheiding aan worden gelegd 
(in een vierkant) zodat de plek voor de 
leidingen nog wat naar links geplaatst 
had kunnen worden. (...)

Veertien dagen later ontvangt hij een 
bericht van Hein met een nieuwe 
foto van de aangepaste situatie.
Vandaag hebben we (Habbe en ik) 
de opslag achter de schuur afgewerkt. 
Dat wil zeggen we hebben de door jou 
aangegeven mogelijkheid van veertien 
dagen geleden om de afscheiding naar 
links te verplaatsen en de zoutzakken 
er voor te leggen uitgevoerd. Toen je 
met een aantal mogelijkheden kwam 
had ik er geen zin in om het meteen te 
doen, terwijl ik wel zag dat deze ma
nier van opbergen ordelijker is, omdat 
de zoutzakken veel beter toegankelijk 
zijn. (...) Je kunt het zien op de bijge
voegde foto. (...)
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Het Schip

Het lilaïsch kunstwerk ‘Het Schip’ heeft heel wat woelige jaren gekend. Eerst staat het nabij 
de Gouden Schuur, waar het wat verloren in het struweel staat. Als het lilaïsch kunstwerk 

‘Helder Bewustzijn’ wordt aangelegd, toen nog ‘De Waterput’, verhuist ‘Het Schip’ naar een on-
bestemde plek nabij het trapje dat leidt van het Lijsterbesveld naar de Esdoornlaan. Het staat daar 
bijna ongezien onder de bomen. De takken van de Abies grandis buigen zich welwillend over dit 
schip, dat blijkbaar in het bos is gestrand.
Het voetenveeg- en voetenafklopapparaat staat er vlakbij, en als goti’s hun schoenen reinigen van 
aarde, grond en stof dan is dat heel goed te horen voor alle passagiers van dit schip, als die er zouden 
zijn. Gelukkig is het na elven ‘s avonds heel stil, dan kan er rustig worden geslapen.

Nadat het kunstwerk ‘Zonnewijzer’ is verplaatst komt ook ‘Het Schip’ weer in beeld. Een schip 
in het bos is geen gezicht, ook al ligt het op prachtige blauwe stenen. Zo wordt het op een gege-
ven moment naar de Moerastuin gebracht, waar het ligt in de landtong tussen de heuvel naar de 
Driftentuin en het moerasje waar de heelbloem uitbundig bloeit. Heelbloemen groeien hoog op, 
dus is er geen schip meer te zien. Alleen als iemand gaat wieden in het hellinggedeelte, komt hij 
dit kunstwerk tegen. Verder is er niemand die zich er om bekommert, ook de wetenschappelijke 
afdeling Lila Lila Elektronen niet, die de tuinen verzorgt. Er komt geen enkele aanduiding binnen 
over een nieuwe plaats voor ‘Het Schip’. Het wordt ook niet gemist op zijn oude plek, want er is 
geen opmerking over binnengekomen bij de wetenschappelijke afdeling Parelgrijze Lila Elektronen, 
het bestuur.

Voor het lila is dit schip wel van betekenis. Het is een zeeschip, dat zich kan begeven in de wateren 
van het lila, het kan de oceanen bevaren en het leven in de materie verkennen. Het is een lila schip, 
gemaakt van diamantwit licht, dat vaart als een lichtlichaam in de donkere nacht waarin de mens-
heid leeft.
Het lila bekijkt dag in dag uit waar een geschikte plek is voor ‘Het Schip’. Een plek, waar het opvalt 
en men kan weten dat het er is. Dan kan er bij worden stilgestaan wat dit schip voor een goti bete-
kent in zijn ontwikkeling. Het Schip van het lila, dat uitvaart op de oceanen van het lila, en waar 
grote hoeveelheden energie aanwezig zijn om de ontwikkeling te kunnen doen en te gaan voltooien.
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Op een dag wordt een plek gevonden voor ‘Het Schip’, vlakbij de Rozenlaan en de Rozenheuvel, 
nabij de Iepenterp. Daar waar iedere goti zich op het bankje kan bezinnen en voorbereiden op de 
klim bergopwaarts, is het houten kunstwerk van ‘Het Schip’ neergezet. Het vaart op de blauwwitte 
zee van licht, en het is van een grote schoonheid als het zo in volle snelheid vaart en aankoerst op 
Lichtmaterie.
‘Het Schip’ is vanaf vele plekken te zien. Vanaf het Torenterras, vanuit de Driftentuin en natuurlijk 
vanuit de Moerastuin en vanaf de Rozenheuvel. Wie staat vóór of in de erker van Lichtmaterie kan 
‘Het Schip’ zien tussen de vier esdoorns door.
Hij vaart in een bed van grijze cement, wat zegt dat het bar weer is op de oceaan van licht. Want 
de mensheid blijft nog steeds leven in zijn illusie en donkere wolken pakken zich samen aan het 
firmament. Dit kleurt de wateren grijs. Wanneer één mens meer psychisch gaat leven, zal de grijze 
zee veranderen in de gouden wateren van de waarheid vol honing en vol van de psychische wijn van 
onsterfelijkheid.
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De Vaticaanse Tuinen hebben een oppervlakte van 
ruim 20 hectare, bijna de helft van het grondge-

bied van Vaticaanstad. Ze zijn helemaal omringd door 
muren of door gebouwen. De tuin ligt op een heuvel, 
Vaticanus Mons, die 75 meter boven de zeespiegel 
ligt. Het Sint-Pietersplein ligt op vrij korte afstand 60 
meter lager. De ondergrond bestaat voor een groot 
deel uit tufsteen. Daarin bevinden zich ook een aantal 
waterbronnen die mede zorgen voor de dichte vegeta-
tie van de tuinen.

Pauselijke invloeden

Vrijwel alle pausen uit de afgelopen 
eeuwen hebben hun stempel in de 
tuinen nagelaten. Zo’n stempel is 
nu eenmaal het teken van het bezit. 
Wie zijn er allemaal met deze tuinen 
in de weer geweest? Het begint al in 
de 13e eeuw, als paus Nicolaas III, de 
eerste paus die in Vaticaanstad ver-
blijft, er zijn ‘bosschetto’, een kleine 
bossage, laat maken op de hellingen 
van de Vaticaanse heuvel. Hij laat er 

Giardini Vaticani
De tuinen van het Vaticaan

Vaticaanstad is hier het gebied binnen de groene lijn. Rechts beneden de Sint Pieter met het Sint-Pietersplein. De linkerhelft 
van het grondgebied bestaat voor een groot deel uit de befaamde Vaticaanse tuinen.
[1] Moestuin. [2] Vierkante tuin. [3] Franse tuin. [4] Italiaanse tuin. [5] Tuin bij Radio Vaticaan.
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ook nog een boomgaard, een wijn-
gaard en een kruidentuin aanleg-
gen. Verder visvijvers met vissen en 
weiden waar konijnen ronddartelen 
die uiteindelijk in de pauselijke pan 
terechtkomen.
De volgende paus, Nicolaas IV, heeft 
een idee over eenvoudige tuinen.
Julius II laat er vervolgens zijn ter-
rastuinen met beeldenrijen aanleg-
gen.
Dan is er ook nog paus Paulus III met 
zijn geheime tuin, die tegenwoor-
dig de ‘vierkante tuin’ (Giardino 
Qudrato) wordt genoemd.
Ook Pius IV heeft opvattingen 
over tuinen en laat er zijn prachtige 
‘Casina’ bouwen, een verfijnd ge-
bouwtje in laat-renaissancestijl. 
Paus Pius V richt er zijn botanische 
tuin in en Paulus V houdt van grote 
fonteinen die allemaal worden voor-
zien van water door de fontein die 
zijn naam draagt ‘L’ acqua Paola’, het 
water van Paulus.
Leo XIII laat er een complete die-
rentuin maken en paus Pius XI vindt 
een Italiaanse tuin weer heel mooi.
En ga zo maar verder, iedere paus 
heeft zijn eigen voorkeuren en die 
worden nauwgezet uitgevoerd. 
De tuinen zijn zeker geen geheel en 
dat is ook niet hun attractie. Ook 
zijn er geen specifieke bijzondere 
botanische planten of bomen te vin-
den. Het is vooral het historisch as-
pect dat trekt en dat vertelt over de 
tuin.

Opmerkelijk is natuurlijk dat overal 
in de Vaticaanse tuinen de Sint-
Pieter basiliek is te zien, grotendeels 
het werk van Michelangelo. Wie 
door de pauselijke tuinen loopt voelt 
zich als het ware steeds door de basi-
liek bekeken.

Geschiedenis

Innocentius VIII heeft in de vijf-
tiende eeuw de basis gelegd voor de 
tuinen zoals ze nu zijn. Hij laat een 
galerij bouwen waar hij gedurende 
het hele jaar kan wandelen. Hij wil 
daarbij beschermd zijn voor zon en 
regen. Bij en in die galerij laat hij 
een siertuin aanleggen, zodat hij nog 
meer het gevoel heeft buiten rond 
te wandelen. Verder wil hij graag 
genieten van de uitzichten over het 

landschap rondom Rome. Zo wordt 
er een zomerverblijf gebouwd, het 
Belvédère, waar hij de wereld rond-
om kan beschouwen met een weidse 
blik. Dit alles laat hij na aan de vol-
gende paus, Alexander VI, die de 
tuinen gebruikt voor zijn decadente 
feesten. Julius II, die paus is van 
1503 tot 1513, geeft de tuinen meer 
cachet. Hij wil ze wat verfraaien 
voor eigen gebruik.
Deze paus ziet vele mogelijkheden 
om het voor zichzelf aangenamer te 
maken in het Vaticaan. Hij wil het 
Belvédère laten verbinden met het 
Sint-Pieterspaleis. En dat moet ge-

[1] Een overzicht van de Vaticaanse tuinen met in het midden het klooster Mater 
Ecclesiae en de moestuinen. Foto: Wikimedia Commons
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beuren door het maken van tuinen 
met terrassen. Julius is een beelden-
verzamelaar en wil dan ook langs 
deze terrassen al zijn beelden neer-
zetten. Het eigenbelang staat wel 
voorop, maar dat doet niet af aan het 
feit, dat het een heel mooi gezicht 
zal worden. Over geld wordt nooit 
gesproken, dat is altijd voorhanden.
De architect Donato Bramante 
ontwerpt op verzoek van deze paus 
twee hele lange zuilengangen tus-

sen de beide pauselijke paleizen. 
Zo ontstaat een heel grote, lange 
binnenruimte die 100 meter breed 
en 300 meter lang is. De hellin-
gen overbrugt hij met terrassen en 
prachtige trappen. Dit is nog nooit 
vertoond in de tuinarchitectuur van 
weleer, dat er een zo grote ruimte 
wordt gecreëerd met doorkijken 
en verre uitzichten. Deze architect 
probeert voor het eerst een samen-
hang te scheppen tussen gebouw en 
tuin. Hij ontwerpt de tuin dan ook 
helemaal passend bij de omliggende 
gebouwen. De lagere terrassen zijn 
bedoeld voor feesten en hebben een 

openluchttheater. De hogere terras-
sen bestaan uit parterretuinen, met 
fonteinen en onder andere Citrus si
nensis, (sinaasappelboompjes), Myr
tus communis, (myrte) en Laurus no
bilis, (laurier). Op deze terrassen zet 
Julius zijn beeldenverzameling neer. 
Pas in de volgende eeuw is dit grote 
werk voltooid, en in feite meteen 
weer vernietigd door de volgende 
paus, Sixtus V, die meer hield van 
een bibliotheek dan van een monu-
mentale tuin.
Daarmee is de unieke opzet van de 
architect Bramante helemaal teniet 
gedaan, de tuin is door de bouw 
van de bibliotheek gesplitst. Zoals 
de tuin daarna is geworden, is het 
niets bijzonders meer, het ruimtelijk 
effect van Bramante is helemaal ver-
loren gegaan. Het schijnt dat deze 
paus de beelden van Julius te mon-
dain vindt, ze zijn heidens en dus 
opgedoekt. Heden ten dage is deze 
ruimte een parkeerplaats verdeeld 
in vier rechthoeken met gras en een 
fontein in het midden.

Het is Leo XIII die aan het einde 
van de negentiende eeuw de tui-
nen weer herstelt na twee eeuwen 
verwaarlozing. Hij geeft opdracht 
tot de aanleg van de rozentuin met 
mooie arcaden, bogen vol klimplan-
ten, waaronder de heerlijk geurende 
Trachelospermum jasminoides, de 
Toscaanse of Italiaanse jasmijn. Hij 
laat er ook waterbassins aanleggen. 
Terwijl hij jarenlang daar in het 
Vaticaan zit opgesloten omdat de 
Italiaanse staat de aanspraken van de 
kerk op de grond niet accepteert en 
hij zijn territorium wil verdedigen 
restaureert hij de tuinen en brengt ze 
weer tot bloei. Er zijn intiem bescha-
duwde laantjes en bredere wegen 
waar de zon vrij spel heeft.

[2] Gedeelte van de Giardino Quadrato. Achter de bomen de Gallinaro-toren.
Foto: uit privé-collectie
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De pauselijke tuinen worden door 
hem steeds meer steeds uitgebreid 
en gewijzigd, tot uiteindelijk de hui-
dige verschillende tuinen met hun 
karakteristieke hagen en buxushagen 
ontstaan.

In de tuinen staan diverse fonteinen 
en bouwwerken, die door allerlei 
landen zijn geschonken. Het mooi-
ste gedeelte is het park van de Villa 
Pia (ook bekend als Casina de Pio 
IV) met prachtige oude dennenbo-
men, eiken en haagbeuken.
Er zijn paden onder de Pinus syl
vestris (pijnboom) door, langs de 
zijkanten staan bloempotten bescha-
duwd door de bomen. Deze weg 
leidt naar Radio Vaticaan. Een an-
dere weg gaat via de Franse tuin en 
leidt naar de privé vertrekken van de 
paus en de helihaven.
Verder lopend naar de Sixtijnse 
kapel wordt de tuinmanswoning 
gepasseerd. Daar in de buurt staat 
de Grevillea robusta, (Australische 
zilvereik) die bloeit in mei en de 
Magnolia grandiflora (beverboom) 
die wat later in de tijd bloeit. Er 
staan ook een aantal Sophora japoni
ca (honingboom) met hun goudgele 
bloemen en de mooie Metasequoia 
glyptostroboides (watercipres) naast 
diverse eucalyptus-soorten.

Muren

De hele tuin is omgeven door hoge 
muren die gebouwd zijn in de 
Middeleeuwen. Paus Nicolaas II 
wilde graag alles voorzien van muren 
om indringers tegen te houden. Ze 
zijn deels ingestort. Binnen de mu-
ren zijn de wijngaarden en boom-
gaarden achter het pauselijk paleis. 
Wie wandelt door de tuinen komt 
de muren steeds weer tegen of ziet ze 
in de verte slingeren langs de heuvel. 

Op de muren zijn inscripties aange-
bracht van klassieke uitspraken van-
uit de christelijke leer maar ook van 
wijze niet-gelovigen.
Deze muren zijn begroeid met 
Bougainvillea glabra en Ipomoea tri
color, de dagbloem. Ze begroeien de 
gehele, metershoge lange muur. 

Aan de voet van de muur is zomaar 
opeens een beschaduwde rotstuin 
aangelegd, deels overdekt. En verder 

gaand langs de schaduwrijke smalle 
en afwisselend brede zonnige lanen 
daalt men af naar beneden waar nog 
een veel grotere rotstuin is. De laan 
er naar toe is vol gezet met vetplan-
ten die als ze bloeien een waar bloe-
menfestijn zijn. Deze planten staan 
tegen de kunstmatig aangelegde 
stenen taluds. En langzaam tot be-
neden aan de helling afdalend ligt 
daar, helemaal onderaan de helling 
in een warme kom, een reusachtige 
rotstuin waar vele woestijnplanten 
staan uit alle delen van de wereld. 
Een heel speciaal gezicht.

[3] Rozenbogen en fontein in de Franse tuin
Foto: uit privé-collectie
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De Engelse tuin

Rondom Villa Pia, heden ten 
dage de Pauselijke Academie van 
Wetenschappen, ligt de Engelse 
tuin. Deze tuin is pas laat ontstaan, 
in de 19e eeuw. Voordien is het een 
stervormige parterretuin. Deze werd 
daarna een kruidentuin, tot in de 
19e eeuw alles wordt omgeploegd. 
Er komt een Engelse tuin met ga-
zons en bomengroepen. Het is een 
landschappelijke tuin zoals gebrui-
kelijk, met grote grasvlakken en 
daarin Cedrus atlantica (atlasceders) 
en Sequoiadendron giganteum (mam-

moetboom). Vanuit de Engelse tuin 
is het zicht op de Sint-Pietersbasiliek 
bijzonder mooi. Achter de villa is de 
helling van de heuvel beplant met 
een bos, het ‘Sacro bosso’, Heilig 
Bos, genoemd. Het is een behoorlijk 
groot bos, dat twee hectare van de 
heuvel beslaat. Hier zijn veel oude 
beelden en zuilen, restanten van 
oude gebouwen die daar in vroeger 
tijden hebben gestaan. Deze beelden 
zijn vervangen door beelden, meer 
passend bij de hedendaagse opvat-
tingen over religie.

Italiaanse tuin

Bij de Lourdesgrot, het centrum van 
de Vaticaanse tuinen, is een tempel 
van de Heilige Theresa van Lisieux. 
Zij is de patroonheilige van de tui-
nen van het Vaticaan. Leo XIII liet 
hier zijn Italiaanse tuin aanleggen 
met deze grot van Massabielle. De 
tuin heeft een verzonken parterre en 
er zijn twee waterbassins. Deze bas-
sins zijn omgeven door hagen, strak 
geknipt in gestileerde patronen in 
klassieke stijl. Volgens een nog niet 
zo lang lopende traditie wordt daar 
jaarlijks op de avond van het feest 
van Maria Visitatie de Mariamaand 
afgesloten. Er wordt dan een een-
voudige viering gehouden, waarbij 
de paus voorgaat in gebed, waarin 
hij een lofprijzing houdt op Maria. 
Aanwezig kunnen zijn pelgrims, 
kardinalen die in Rome wonen en 
vrome Italianen.
De Lourdesgrot is een geliefkoosde 
plek van paus Benedictus XVI, hij 
verbleef daar graag in de tijd van zijn 
pontificaat. 

Franse tuin

De Franse tuin munt uit door zijn 
fleurige bloemen. Er staan ook weer 
oleanders die in de zomer volop in 
bloei zijn. Er staat een beeld van de 
heilige Fatima, ook een beeld van 
Onze Lieve Vrouwe van Guadalupe.

Fontana dell’Aquilone

De adelaarsfontein is in een kunst-
matige grot gesitueerd. Hij wordt 
ingesloten door het slotklooster dat 
daar staat en biedt heden ten dage 
geen mooie aanblik meer op, zoals 
dat in de 17e eeuw wel het geval is 
geweest. Deze fontein is ontworpen 
door de Nederlander Jan van Santen, 
die voor het gemak de Italiaanse 
naam Giovanni Vasanzio gebruikte. 

[4] De Italiaanse tuin vlakbij Radio Vaticaan
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Dat is gemakkelijker uit te spreken 
in Italië. Boven aan de helling is de 
laan met oude olijfbomen, waarvan 
er een uit Gethsemané komt. De 
fontein wordt omsloten door de 
vestingmuren van de tuinen op deze 
plaats.

Waterpartijen

Heel opvallend is het water in de tui-
nen. Overal is het aanwezig, bruist 
het en murmelt het, stroomt het en 
spat het op aan alle kanten. Er zijn 
97 fonteintjes te vinden die overal 
verfrissing brengen. Er is niet zo veel 
wat de onderlinge tuinen met elkaar 
verbindt, of het moet het water zijn 
dat overal te horen is.
Het water wordt langs de heuvels 
gevoerd over het oude Romeinse 
aquaduct Trajan, waar het ver-
volgens veertig kilometer verder-
op uitstroomt in het kratermeer 
Bracciano. Nooit ontbreekt er water 
in de tuinen, zelfs niet in de droogste 
zomers. Altijd voedt het de fontei-
nen, bevloeit het de grasvelden, en 
stroomt het naar watervallen.

Moestuin

In de moestuin mag niemand ko-
men, evenals in de kassen en de ser-
res waar groenten en planten worden 
gekweekt. Daar is het domein van de 
hoveniers, die daar altijd bezig zijn. 
Het is het stilste hoekje in de tuinen: 
de groenten- en fruittuin van de 
paus. Hij beslaat ongeveer vijfhon-
derd vierkante meter en ligt achter 
de muren van het kleine klooster 
Mater Ecclesiae.
Bijna alle tijd wordt besteed aan het 
telen van groenten, fruit en bloe-
men. Twee keer per week krijgt de 
paus groenten en fruit uit eigen tuin 
op tafel. Alles onbespoten, bemest 
met natuurlijke mest van de pause-

lijke boerderij in Castel Gandolfo. 
Tomaten, courgettes, kool, papri-
ka’s, bietjes, broccoli. Kruiden, na-
tuurlijk, citroenen en sinaasappelen. 
In de afgesloten groententuin staan 
ook rozenstruiken. Twee soorten: 
de goudgeel met heel lichtbruin ge-
kleurde Beatrice d’Este en een geu-
rige witte roos genaamd Giovanni 
Paolo II.

Een tuin van alle continenten

Al die uiteenlopende tuingedeelten 
zijn door verschillende pausen aan-
gelegd, weer verstoord en opnieuw 

aangelegd. De bomen zijn er vaak 
oud, maar het meest opmerkelijke 
is dat er altijd is getracht planten 
en bomen uit alle continenten naar 
deze tuinen over te brengen. Het 
kleinste staatje van de wereld ver-
enigt op die manier alle werelddelen 
in zich, symbool van de allesomvat-
tende wereldkerk.
De Australische papegaaien vlie-
gen er rond, vreemde vogels in een 
vreemde omgeving, bontgekleurd 
en wat schreeuwerig in de stilte van 
de tuinen. Alleen tuinlieden zijn 

daar te bespeuren, en af en toe een 
Vaticaans ambtenaar. Maar verder is 
het er stil, heel stil, alleen is er altijd, 
ieder moment van de dag, de koepel 
van de Sint-Pieter die zich verheft op 
de heuvel die uitkijkt over Rome.

[5] Tuin bij Radio Vaticaan
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De teamvergadering
door François Deconinck

Op de instelling voor hoger onderwijs waar ik werk, vindt met enige regelmaat een 
teamvergadering plaats. Het ‘waarom’ ervan heeft niemand mij ooit duidelijk kunnen 
maken. Het lijkt een traditie als Sinterklaas of Kerstmis die niet ter discussie staat, 
ook niet onder mensen die al lang van hun geloof zijn gevallen. Vanaf het begin is 
het me duidelijk gemaakt, dat het heel belangrijk is om aanwezig te zijn bij de team-
vergaderingen. Zonder dringende reden is het onmogelijk om me af te melden voor 
deze rituele bijeenkomst.

Met ruim dertig collega’s zit ik dan in een lokaal, aan het eind van de middag. De 
opleidingsmanager zit de bijeenkomst voor. De agenda is overvol. Als er een gesprek 
ontstaat over een agendapunt, wordt dat meestal snel afgekapt, omdat er geen tijd is 
voor een uitgebreide gedachtewisseling. De voorzitter besluit dan dat het onderwerp 
in klein comité verder besproken zal worden, waarna een beter uitgewerkt voorstel de 
volgende keer ter tafel zal komen. Als iedereen het eens is over een voorstel, wordt het 
aangenomen. Meestal vallen er evenwel geen besluiten, maar worden nieuwe beleids-
regels toegelicht van het ministerie van Onderwijs of het College van Bestuur. Soms 
duurt de bijeenkomst twee uur, soms drie uur. Een pauze is er niet, en er is evenmin 
iets te drinken. Na afloop is menigeen uitgeput.

Wanneer mijn gedachten afdwalen tijdens de vergadering, maak ik wel eens een som-
metje. Ik tel de aanwezigen, schat de vergaderduur in en bereken de bruto loonkosten 
per uur per deelnemer. Vervolgens bereken ik de totale personeelskosten. Ik kom uit 
op bedragen boven de zesduizend euro. Wat kost een vergadering een smak geld! Ik 
word er stil van.
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In de lilaca heb ik ontdekt, dat het zinloos is om lang van tevoren vergaderingen te 
plannen. Als het nodig is om bijeen te komen, kan dat spontaan gebeuren, als de situ-
atie om concreet overleg vraagt. Meestal kan dat en petit comité gebeuren. Daar heb 
je geen dertig dure professionals voor nodig. In de praktijk gebeurt dat in mijn werk 
natuurlijk ook op deze manier. Wanneer ik samen met een andere docent een cursus 
verzorg, overleggen we vooraf uiteraard wat ieder van ons in zijn colleges aan bod 
laat komen, zodat ik morgen niet vertel wat een collega vandaag al heeft behandeld. 
Daarvoor hebben we geen teamvergadering nodig.

Omdat ik noodzaak en nut van de teamvergaderingen niet inzie, laat ik daar zelden 
mijn stem horen. Als iets mij niet bevalt, zwijg ik het dood. Bij een beoordelingsge-
sprek met mijn leidinggevende, blijkt mijn verbale afwezigheid toch een minpuntje 
op mijn verder uitstekende conduitestaat. We spreken af dat ik voortaan prominenter 
aanwezig zal zijn in de teamvergaderingen.

Nu ben ik de beroerdste niet. Bovendien wil ik mijn baan niet kwijt. De managers 
kunnen het dus krijgen zoals ze het willen hebben. Sinds het beoordelingsgesprek 
roer ik mijn mond volop in de teamvergaderingen. Welk aspect van het onderwijsbe-
leid er ook aan de orde komt, luid en duidelijk voer ik er het woord over. Het blijft 
niet onopgemerkt. Collega’s hebben me al gepolst, of ik de rol van voorzitter van de 
vergadering op me wil nemen. Vooralsnog heb ik voor de eer bedankt. Maar er sijpelt 
wel iets door van wat ik in de lilaca heb ervaren. Zolang ik me tegen iets verzet - in 
dit geval de teamvergaderingen - maak ik het mezelf heel erg moeilijk. Nu ik vrolijk 
meedoe met het vergadercircus, heb ik het aanzienlijk gemakkelijker.

O ja, er is nog meer goed nieuws. Vanwege bezuinigingen is de helft van de teamver-
gaderingen geschrapt. Blijkbaar zijn deze bijeenkomsten toch minder noodzakelijk 
dan het management vroeger dacht. Nu zit ik helemaal op de klavers.
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De droom van Albert Kahn
Een gedreven bankier reist en tuiniert 
voor een universele vrede

Tekst: Sara Delateren

Maatschappij

De familie Kahn

Albert Kahn is geboren als Abraham Kahn, op 3 maart 
1860. Zijn wieg staat in het département Bas-Rhin, in 
het plaatsje Marmoutier in Elzas-Lotharingen. Zijn ou-
ders maken deel uit van een groep Joodse handelsmensen 
die allemaal in de omgeving van dit plaatsje hun bedrijf 
uitoefenen. Zijn vader is veehandelaar.
Albert Kahn maakt drie oorlogen mee: de Frans-
Pruisische oorlog van 1870-1871, de Eerste Wereldoorlog 
van 1914-1918 met Duitsland en de aanvang van de 
Tweede Wereldoorlog in 1940, zijn sterfjaar. 
In zijn jeugd, in 1870, wordt de Elzas geannexeerd door 
Duitsland en de familie vertrekt naar het oosten van 
Frankrijk, omdat ze er voor kiezen om Fransen te blijven.

Een jonge, slimme bankier

Op zijn 16e jaar vertrekt Albert Kahn naar Parijs en gaat 
werken bij de bank Goudchaux Frères, waar hij jong-
ste klerk wordt. Hij studeert tegelijkertijd en leert Henri 
Bergson kennen als zijn één jaar oudere leraar, die zijn 
leven lang zijn beste vriend blijft. Hij behaalt zijn uni-

versitaire diploma’s terwijl hij ook werkt en studeert in 
de avonduren.
Hij heeft wel veel gevoel voor geldzaken en weet altijd 
voordeel te halen uit bedrijven die het goed doen en 
waarvan de beurswaarden nog laag zijn. Hij behaalt daar 
enorme winsten mee en hij maakt ook door zijn fijne 
neus voor dit soort zaken snel promotie bij de bank. Hij 
wordt zelfs mede-eigenaar van deze in Europa vanwege 
zijn solvabiliteit en betrouwbaarheid befaamde bank. In 
1889 kan hij zijn eigen bank in het leven roepen. 
Hij ziet een rijke en weelderige toekomst tegemoet, 
waarin het hem aan niets zal ontbreken.

Levenswijze

Kahn trouwt nooit, hij kiest voor een leven alleen. In de 
weinige gegevens die van hem bekend zijn, lijkt het ook 
alsof hij nooit vrouwen ontmoet. Altijd is hij omringd 
door geleerde mannen. Op foto’s van bezoekers aan zijn 
tuinen bij de prachtige villa’s zijn meestal geen vrouwen 
te zien. Hij heeft ook een strenge levenswijze, laat zich 
zelden of nooit fotograferen en is nogal ascetisch van 

30

Ce que j’ai cherché, c’ était le chemin de la vie et 
les principes de fonctionnement; or, plus j’ai avancé 
dans la vie et plus j’ai vu la hardiesse et l’extrême 
difficulté de cette tâche. Essayer de tâcher d’y arriver, 
reste le plus noble devoir de l’homme. 
Albert Kahn - 1938. 

Dat wat ik heb gezocht, is de weg van het leven en de basis waarop dat 
leven functioneert; maar nu, hoe verder ik kom in het leven, hoe meer 
ik het avontuurlijke en de buitengewone moeilijkheid van deze taak 
heb ingezien. Toch probeer ik mijn doel zo dicht mogelijk te benade-
ren, want dit is de meest nobele taak van de mens.
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instelling. Hij is een streng vegetariër, wat overeenkomt 
met zijn fundamentalistische en onwankelbare principes. 
Zijn dag begint dan ook altijd om 5 uur in de morgen, 
zonder uitzondering.
Hij is naast bankier ook mecenas en filantroop, hij wil de 
wereld verbeteren. Door zijn trouwe vriendschap met de 
filosoof Henri Bergson wil hij ook dit geestelijk erfgoed 
meedelen aan de gehele wereld.
Hij wil zijn fortuin dan ook niet alleen voor zichzelf 
houden, maar besteden aan de verwezenlijking van het 
grootse plan dat hij in zijn hoofd heeft: een plan dat 
moet leiden tot de verzoening van volkeren die elkaar 
altijd bevechten, hoe dan ook. Zijn idee is dat door een 
beter wederzijds begrip en een bewustwording van de 
sociale, politieke en economische realiteiten van tot dan 
vrij onbekende landen van West-Europa en elders in de 
wereld, er minder oorlog en vijandschap zal zijn. Hij is 
een cultuurminnaar en maakt in die kringen ook veel 
vrienden. Hij reist over de gehele wereld om veel mensen 
te leren kennen, van diplomaten, politici, wetenschap-
pers, dichters en schrijvers tot adellijke personen uit vele 
landen. Dit alles heeft tot doel om zijn droom waar te 
maken.
Want zijn droom is zijn leven, hij gelooft er stellig in. 
Hij denkt dat dromen werkelijkheid worden door ze te 
bedenken en ze dan uit te voeren. Albert Kahn merkt in 
zijn leven wel, dat dit niet werkt, maar dat houdt hem 
niet af van zijn levensideaal.
Hij verwerft verschillende villa’s aan de Franse Rivièra, 
allen met prachtige tuinen. Hij heeft ook een huis in 
Cornwall in Engeland, waar hij een mooie Engelse tuin 
heeft aangelegd aan de zeekant.
Hij heeft als gezelschap een paar honden en hij houdt 
van muziek, bezoekt concerten en ontvangt vrienden zo-
als Henri Bergson, de beeldhouwer Gustave Rodin, en 
Rabindranath Tagore, de beroemde dichter, roman- en 
toneelschrijver. Hij speelt zelf niet onverdienstelijk pi-
ano.

Zijn wereldreizen zijn altijd gecombineerd met handels-
missies of financiële transacties. Hij kent geen vakan-
ties, hij werkt van vroeg tot laat. Op een van zijn reizen 
ontmoet hij Eileen Power, die voor het Kahn Travelling 
Fellowship een jaar rond de wereld mocht reizen. Eileen 
had nooit gedacht dat deze beurs aan een vrouw zou 
worden toegekend. Zij is een zeer intelligente en knappe 
vrouw die historische studies verricht, en waarvan wordt 

gezegd dat alle mannen waar zij mee werkt, verliefd op 
haar worden. Albert Kahn en Eileen zijn goede vrienden, 
maar meer dan bewondering voor haar eruditie is deze 
vriendschap niet. Kahn houdt zich aan zijn belofte alleen 
te leven, het blijft daarom bij een goede vriendschap. Hij 
staat zichzelf niet toe om zich niet te houden aan zijn 
belofte het leven alleen door te brengen. Zo maakt hij 
het zich wel moeilijk, maar ook dat beantwoordt aan zijn 
ascetische houding en zijn strenge manier van leven. Hij 
wil zijn vrijheid behouden en niet gebonden zijn aan een 
vrouw. Hoewel hun idealen wel overeenkomen, kunnen 
zij hun levensvrijheid niet opgeven. Eileen werkt immers 
ook voor de wereldvrede, een sterk ideaal van haar.

Kahn en Bergson

De leermeester van Kahn in zijn studietijd is Henri 
Bergson, een Frans filosoof die een enorme invloed 
heeft gehad op vele wetenschappen en op de cultuur in 
Frankrijk. Hij gaat uit van de idee, dat men de dingen 
niet analytisch moet bekijken maar veel meer intuïtief. 
Volgens Bergson geeft dat een beter beeld van de wer-
kelijkheid. Hij geeft daarbij een voorbeeld dat heel spre-
kend is. Wanneer men een stad fotografeert tot in de 
kleinste details dan krijgt men nog niet een juist beeld 
van de stad. Men kent dan de wegen, straten, kruisingen 
en alle belangrijke punten, maar het kan nooit dat beeld 
geven van deze stad wat iemand heeft als hij er gewoon 
doorheen wandelt. Hij wandelt dan in een driedimensi-
onale ruimte, en ziet gebouwen ook driedimensionaal. 
Dan ervaart hij de stad met de intuïtie. Hij proeft de 
sfeer, de geluiden, kleuren en vormen. Hetzelfde geldt 
voor het lezen van stukken van Homerus. Ze kunnen 
nog zo mooi zijn vertaald, ze geven niet het beeld en de 
sfeer van het zelf lezen van de originele tekst. Alleen de 
intuïtie kan iemand brengen naar de kern van de dingen, 
de stad zoals hij is, en de regels van Homerus in hun 
oorspronkelijke vorm.

Kahn is zeer beïnvloed door Bergson. Ook zijn ideeën 
over evolutie en ‘duur’ als een theorie van tijd en bewust-
zijn maken grote indruk op Albert Kahn. Hij heeft ook 
aandacht voor de verbinding tussen materie en verstand 
en tussen schepping en evolutie. Bergson spreekt ook 
over de mechanische structuur van het verstandelijke 
denken, ook al kan hij daar geen uitleg over geven. Hij 
weet niet hoe dit in elkaar zit. In de lilaca is rond 1980 
ontdekt, dat een mens leeft vanuit de mechanische pa-
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tronen van het vlees, de materie. Deze materie zal in ver-
andering moeten komen, anders zal er nooit iets anders 
zijn dan deze vaststaande mechanismen. Bergson is daar 
nog niet aan toe, hij moet het nog van zijn filosofisch 
denken hebben, en daarmee kan de materie niet worden 
doorgrond.

Deze filosofie van zijn beste vriend geeft aan Albert Kahn 
de basis voor alles wat hij in zijn leven doet. Hij maakt 
de filosofie van Henri tot de leidraad in zijn leven. Dit is 
een nobel streven, maar Kahn zal zijn doel nooit berei-
ken. Want de vrede is geen bedenksel, zij is een materiële 
energie die vrij moet gaan komen uit ieder elektron en 
atoom van het menselijke lichaam. Eerder kan er geen 
vrede zijn, dat blijkt ook uit alle maatschappelijke en we-
reldproblemen die er zijn, nog steeds.

De droom van Albert Kahn

De droom van Kahn is niet zomaar iets. Het is een 
droom die weliswaar gebaseerd is op egomotieven, maar 
hij heeft wel invloed gehad op vele mensen die deze 
droom ook koesteren en willen verwerkelijken.
Zijn droom is om een universele vrede te bewerkstelligen 
in de wereld. Een vrede waar alle volkeren bij betrokken 
zijn.
Dit wil hij bereiken doordat mensen elkaar leren ken-
nen, vooral door de cultuur van een volk. Kahn leeft in 
de vaste overtuiging dat dit mogelijk moet zijn doordat 
kennis over een volk en zijn eigenheden respect oproept 
voor elkaar. Zijn hele leven heeft hij in dienst gesteld van 
deze droom.
Gelukkig weet Kahn niet dat zijn droom nooit werke-
lijkheid zal worden, niet in zijn leven, en ook nog niet 
in een mensenleven daarna. Zijn droom is een waan-
idee, een onmogelijkheid. Alles wat hij heeft gedaan 
kan hoogstens vragen oproepen bij mensen, waardoor 
zij gaan zoeken naar de mogelijkheden om de univer-
sele vrede waar iedereen zo naar snakt, gestalte te geven. 
Ernaar handelen kan ook helpen. Dat de ware vrede te 
maken heeft met de transformatie van de lichaamsmate-
rie van mensen, staat nog wel heel ver van Kahn af, en 
ook van zijn vriend Bergson. Dat kan ook niet anders, er 
is nog weinig over bekend. Maar Kahn maakt een begin, 
voortbouwend op eerdere pogingen, en dat geeft toch 
een mogelijkheid dat er ooit door een aantal mensen 
ontdekt wordt waar de werkelijke oorzaken liggen van 
de oorlog en onvrede in de mensheid.

Ondertussen richt Kahn verschillende stichtingen op 
die de vriendschap tussen volkeren kunnen bevorderen. 
Ook richt hij een leerstoel op waar kennis over volkeren 
in alle werelddelen wordt gedoceerd, een soort geografie 
van de mensheid. Hij sticht een centrum voor preventie-
ve medicijnen en een biologisch laboratorium. Maar ook 
stuurt hij bekende fotografen uit naar overal ter wereld 
om situaties te fotograferen die verre volkeren dichterbij 
zouden kunnen brengen door de kennis van hun leven 
en cultuur. Daarbij gebruiken ze de nieuwste technieken 
die er voorhanden zijn in de fotografie uit die tijd. Deze 
zijn ontwikkeld door de gebroeders Lumière en ze ver-
oorzaken een regelrechte revolutie in de fotografie. Zo 
zijn alle foto’s in kleur, iets wat nog lang geen gemeen-
goed is. Ook het filmmateriaal is van de beste kwaliteit. 
Deze zeer uitgebreide collectie foto’s en films vormt nog 
steeds een uniek document over het reilen en zeilen van 
volkeren in vijftig landen ter wereld uit die tijd rond de 
eeuwwisseling.
De foto’s die door fotografen over de gehele wereld zijn 
gemaakt zijn verzameld in Les Archieves de la Planète. 
Dit archief bevat 72.000 foto’s in kleur en filmmateriaal 
ter lengte van 183.000 meter.
Het schrijven met licht in kleur is hierdoor een feit. De 
gebroeders Lumière doen hun naam eer aan. Want met 
hen wordt iedereen herinnerd aan het licht en hoe dat 
beelden kan beschrijven op een gevoelige plaat of licht-
gevoelig materiaal.

Het gouden licht

Deze ontdekking over het fotograferen in kleur is een 
van de voorboden van het waarheidslicht dat eens zal ko-
men, om precies te zijn rond de jaren 1950 van diezelfde 
eeuw. Want op een dag in 1956 breekt de hemel open 
en stroomt het gouden licht van de waarheid de aarde-
materie in. Zonder dat Kahn, Bergson en de gebroeders 
Lumière het weten, is het licht voor de transformatie van 
de materie al in de aarde gevloeid en doet daar haar werk. 
Het geeft alle mogelijkheden om de droom van Albert 
Kahn werkelijkheid te laten worden. Niet op korte ter-
mijn, maar toch wel binnen het tijdsbestek van de twin-
tigste eeuw. Want dit waarheidslicht geeft de mogelijk-
heid om vredesmaterie vrij te maken in een subtielfysiek 
elektron. Dat heeft Albert Kahn nooit kunnen dromen, 
want dat is geen mentale of waandroom, maar een re-
ele droom. En reële dromen worden altijd verwerkelijkt, 
ook al lijkt het lang te duren. Albert Kahn heeft op zijn 
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eigen wijze toch wel iets gestalte gegeven in verband met 
de universele vrede. Want hij concentreert zich op vrede, 
en dan gebeurt daar ook iets mee.

De droomtuinen van Albert Kahn

Albert Kahn is een liefhebber van tuinieren. Het is daar-
om niet vreemd, dat hij zijn droom ook gestalte wil ge-
ven in de manier waarop hij zijn tuinen aanlegt. 
De eerste tuin waar hij zijn droom in neerlegt is in 
Boulogne-Billancourt, in Parijs. Dit eigendom verwerft 
hij in 1893. Het landgoed wordt door hem stukje bij 
beetje uitgebreid door telkens als 
er stukjes land te koop zijn, deze 
er weer bij te voegen. Uiteindelijk 
omvat dit grondstuk vier hectare 
tuin. Hij noemt de tuinen die hij 
daar ontwerpt ‘Les Jardins du Monde’. 
Dit wordt een unieke tuin voor die tijd, waar-
in hij heel verschillende tuinstijlen gebruikt. 
Daarin is zijn verlangen naar culturele 
diversiteit ook te zien, de basis van zijn 
vredesplan.
Op dit stuk grond worden door hem 
allerlei tuinen uit de gehele wereld bij elkaar ge-
bracht met hun typische kenmerken en tuinstij-
len. De Engelse, Franse, Japanse tuin omarmen 
elkaar en lopen in elkaar over op een harmonieu-
ze wijze. En dat is precies wat Albert Kahn voor 
ogen heeft, alle culturen zullen op een van-
zelfsprekende en vloeiende wijze in elkaar 
overgaan.

Zijn tuin is tot 1929, het jaar van de beurskrach, een 
ontmoetingsplaats voor de intelligentsia en de hoogge-
plaatsten van heel Europa en ver daarbuiten. Tot 1936 
worden ze alleen nog bezocht door hoogwaardigheids-
bekleders, dichters, filosofen, koningen en prinsen uit de 
gehele wereld. Kahn heeft hen allemaal ontmoet tijdens 
zijn wereldreizen. Het is een voorbeeld hoe een tuin een 
uitdrukking kan zijn van een droom die werkelijkheid 
lijkt te zijn geworden, maar toch nooit verwerkelijkt is. 
Er is alleen een schijnwerkelijkheid vorm gegeven. Want 
er is daardoor geen eenheid gekomen tussen volkeren, er 
is nog steeds oorlog overal in de wereld. De universele 
vrede die Albert Kahn zo graag wilde verwezenlijken is 
nog helemaal niet tot stand gebracht door zijn tuinen. 
Materieel is er ook nog geen vooruitgang geboekt, er zijn 

nog slechts enkele mensen die bezig zijn met de experi-
menten van de transformatie van de materie. Hoe dat zal 
aflopen weet nog niemand. Die wetenschap is nog heel 
nieuw, ze wordt integrale yoga genoemd.

De teloorgang van een droom

In 1929 klapt de beurs en Kahn raakt successievelijk zijn 
hele fortuin kwijt. Hij is dan 69 jaar oud. Hij neemt 
tussen 1930 en 1932 een hypotheek op al zijn huizen 
en bezittingen, waaronder ook die in Cap Martin aan de 
Rivièra en in Boulogne-Billancourt. Het zijn de bezittin-

gen met de tuinen waar hij het meeste van houdt. Zo kan 
hij toch verder om zijn droom te verwerkelijken. In 1932 
wordt ook de bank Kahn failliet verklaard. In 1936 zijn 
al zijn bezittingen stuk voor stuk verkocht. Het huis in 
Boulogne-Billancourt wordt verworven door de prefec-
tuur van de Seinestreek. Albert Kahn mag ondanks het 
feit dat hij geen eigenaar meer is daar wel blijven wonen 
en wandelen tot aan zijn dood in november 1940.
Hij heeft geen middelen meer om zijn droom over de 
universele vrede op zijn manier waar te maken. Het geld 
is op en hij moet leven van de goedwillendheid van an-
deren.
Zijn pacifisme heeft niet veel voeding gekregen in zijn 
leven, en hij heeft geen vrede kunnen brengen aan de 
wereld. Zijn elektronen en atomen zijn niet getransfor-

Plattegrond uit 2002 van de Jardin du Musée Albert-Kahn in Boulogne-Billancourt
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meerd, de vrede is er nog niet uit tevoorschijn gekomen. 
Zijn jonge leven begint al met oorlog, zijn volwassen le-
ven is vol van de Eerste Wereldoorlog en het einde van 
zijn leven is gevuld met de uitwassen van de Tweede 
Wereldoorlog. Het feit dat hij van Joodse afkomst is 
speelt daarbij ook nog een specifieke rol voor hem per-
soonlijk. Want Joden zijn niet gewenst en worden op 
grote schaal gedeporteerd en vergast. Er is weinig te mer-
ken van respect voor een Joods volk met een andere cul-
tuur. Voor Albert Kahn moet dit een zeer bittere pil zijn, 
die heel wat laat zien over de onmogelijkheid van zijn 
droom. In het licht daarvan gaat Albert Kahn in 1940 
dood met een grote teleurstelling, die hij maar moeilijk 
kan verwerken.

Niets wijst er op dat er ook maar iets is gebeurd met 
de grote concentratie van Albert Kahn op de universele 
vrede. Toch kan er niet worden gezegd dat hij alles voor 
niets heeft gedaan. Want er wordt gewerkt aan het waar-
heidslicht dat komen gaat en dat de wereld gaat verove-
ren. En Kahn deelt mee in de lenteprélude die vooraf 
gaat aan het werkelijke muziekstuk, want hij heeft toch 
zijn mentale concentratie gelegd in de vibraties die hij de 
wereld in stuurde door zijn fotoarchief van de mensheid 
en de volkeren. 
Maar vooral zijn tuinen dragen die mentale boodschap 
uit. Ze zijn te zien, ze zijn om in te wandelen, en ie-
dereen heeft het er over hoe bijzonder het is om in het 
drukke Parijs zo’n rustige tuin te vinden waar het goed 
toeven is na de hectiek van de stad. Intuïtief voelt het 
publiek wat daar komt aan, dat er iets te beleven is, en 
dat is wat Henri Bergson bedoelde.

Musée Albert Kahn

In 1968 wordt het Conseil Général des Hautes de Seine 
de eigenaar van heel zijn collectie foto’s, films en van het 
huis te Boulogne-Billancourt met zijn tuinen. Het wordt 
een Albert Kahn museum dat vanaf 1986 wordt opge-
knapt. Zowel het huis als de tuinen worden helemaal ge-
renoveerd. De beroemde Japanse tuin zoals Albert Kahn 
deze heeft ingericht bestaat niet meer. Hij is opnieuw 
ontworpen door een Japanner.
Zijn gehele collectie foto’s en films van meer dan vijftig 
landen wordt in het museum bewaard en is te zien gedu-
rende een paar maanden per jaar. De collecties wisselen 
regelmatig, omdat er zo veel foto’s en films zijn.

Het huis en de tuinen zijn geheel gerenoveerd naar de 
geest van Albert Kahn. Eenvoudig maar praktisch en 
vooral heel licht. Albert Kahn hield van licht.

Wie de tentoonstelling van foto’s heeft bekeken komt 
daarna in de tuinen terecht. Als eerste in de Japanse tuin, 
met zijn stenen, lantaarns en tempeltjes. Er is ook een 
eigentijdse tuin met azalea’s en riviertjes waar stenen 
bruggetjes overheen liggen. De Franse tuin bestaat uit 
een boomgaard, een rozentuin en een grote kas, en in de 
Engelse tuin is veel gras, er zijn rotsen zoals in Cornwall 
en een cottage garden. Ook is er een gedeelte met bossen 
zoals die in de Vogezen voorkomen bij de geboorteplaats 
van Kahn in Elzas-Lotharingen. Het zijn tuinen die he-
lemaal zijn aangelegd in het teken van de wereldvrede. 
Het zijn de enig overgebleven tekenen van de droom van 
Albert Kahn, een droom verbeeld in een museum, waar 
de droom in statische rust is voor altijd.

Het begin van een nieuwe droom

Albert Kahn overlijdt op 14 november 1940, ongetwij-
feld als een teleurgesteld man, die toch willens en wetens 
blijft geloven in zijn ideaal van de universele vrede op 
aarde. Hij houdt daar aan vast, want als hij eenmaal een 
idee heeft, blijft hij dat koesteren. Na zijn dood komen 
de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog die van 1940 
tot 1945 duurt. De vrede kan niet zomaar worden af-
gedwongen. De vrede die Albert Kahn voor ogen heeft, 
moet met het mentaal worden gestructureerd, en dat zal 
niet lukken. Zo gedisciplineerd zijn mensen niet.
De ware vrede ligt nog opgesloten in de elektronen van 
de lichaamsmaterie van de gehele mensheid. Hij kan er 
nog niet zijn, hij is nog niet bevrijd door het lila licht. 
Pas als dat gebeurt, zal de droom van Albert Kahn lang-
zaam maar zeker worden verwerkelijkt. Niet op zijn ma-
nier, niet zoals hij het heeft bedacht. Wel zoals de werke-
lijkheid die dingen laat gebeuren. Via een ontwikkeling 
van materie in een evolutieproces dat zijn einde nog niet 
heeft en dat nog steeds langzaam voortschrijdt naar zijn 
verwerkelijking.
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Max Planck
De vader van de kwantumfysica

Science cannot solve the ultimate mystery of nature. 
And that is because, in the last analysis, we ourselves 
are a part of the mystery we are trying to solve.’
Uit ‘Where is science going? - Max Planck 1932

Geluk en leed

Max Planck is geboren in Kiel op 23 april 1858 en hij 
overlijdt op 4 oktober 1947 in Göttingen.
Hij neemt als jongeman zanglessen en speelt piano, orgel 
en cello. Hij bereikt daarin een hoog niveau, maar omdat 
zijn muziekleraar hem afraadt verder muziek te studeren, 
gaat hij wiskunde doen. Tijdens zijn studie blijkt hij ook 
uit te blinken op het gebied van de natuurkunde. Hij 
kiest ook voor de fysica ondanks het feit, dat zijn profes-
sor aangeeft dat er niet zoveel meer te ontdekken is op 
dat gebied. Er moeten nog slechts enkele gaten worden 
gedicht. Waarop Planck antwoordt dat hij niet komt om 
dingen te ontdekken, maar dat hij alleen de grondprin-
cipes van de fysica wil leren kennen. Vooral de wereldbe-
schouwing over de natuur van het universum.
Tijdens zijn studie krijgt hij steeds meer interesse voor 
het studiegebied van de thermodynamica. Hij experi-
menteert wel wat, maar dat bevalt hem uiteindelijk niet 
zo. Hij stapt al snel over naar de theoretische fysica waar 
hij zich veel meer thuis voelt. Al in 1879 promoveert hij 
met een proefschrift over de tweede wet van de thermo-
dynamica en heeft daarmee zijn studie afgerond.

Planck’s huis wordt na zijn huwelijk in maart 1887 een 
soort zoete inval van wetenschappers, een soort soci-
aal middelpunt waar men van gedachten wisselt over 
van alles en nog wat. Hieronder zijn befaamde na-
tuurkundigen als Otto Hahn, Lise Meitner en Albert 

Einstein. Ook waren er theologen van de partij zoals 
Adolf von Harnack. Zij hebben de gewoonte om naast 
de gesprekken ook met zijn allen muziek te maken, zodat 
deze avonden ook ontspannende muzikale ontmoetin-
gen zijn. Planck is getrouwd met de zus van een oude 
schoolvriend en krijgt met haar vier kinderen, twee zoons 
en twee dochters die als tweeling op de wereld komen.

Planck heeft de nodige persoonlijke tegenslagen gekend 
in zijn leven. In 1909 sterft zijn geliefde vrouw Marie 
aan tuberculose. Het jaar daarop trouwt hij een nicht 
van zijn vrouw, Marga von Hoesslin. In 1916 verliest 
hij zijn oudste zoon Karl in de slag bij Verdun, terwijl 
zijn jongste zoon Erwin gevangen wordt genomen door 
de Fransen. Een dochter overlijdt bij de geboorte van 
haar eerste kind in 1917. Zijn andere dochter overkomt 
hetzelfde lot in 1919. Zo blijft voor Planck alleen zijn 
jongste zoon Erwin over aan wie hij zeer gehecht raakt. 
Die zoon wordt in 1945 terechtgesteld vanwege zijn ver-
meende deelname aan een complot tegen Hitler.

Max Planck ca. 1930

Tekst: redactie wetenschap
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Dit zijn uitermate zware slagen voor Max Planck, maar 
hij laat niemand iets merken van zijn verdriet. Hij blijft 

zijn werk doen. Hij lijkt er een stoïcijns genoegen in 
te hebben te doen alsof er niets is gebeurd. Hij spreekt 
zich ook tegen niemand uit over wat hij meemaakt. Het 
is alsof het hem allemaal niets doet. Hij lijdt in stilte.  
Lange uren speelt hij op de piano, om uiting te geven 
aan zijn diepe leed.
Hij houdt van bergbeklimmen, lange wandelingen ma-
ken en trekken. Op zijn 85e jaar wil hij nog samen met 
zijn vrouw met een gids erbij een 3000 meter hoge berg 
beklimmen. De gids wil niet met zo’n oude man en 
vrouw de berg in gaan, en weigert dit. Dan gaat Planck 
samen met zijn vrouw op pad. De gids blijft hen voor de 
zekerheid toch maar volgen. Later zegt hij dat hij zelden 
iemand heeft begeleid die zo goed en vol zekerheid een 
berg heeft bestegen.

De kwantumtheorie

Aanvankelijk blijft Planck bezig met de thermodynami-
ca, want dit interesseert hem sterk. Zijn theorie over de 
straling van een zwart lichaam is heel bekend geworden 
in natuurkundige kringen. Het leuke is dat hij ontdekt, 
dat verhitte metalen eerst roodgloeiend worden, met nog 
meer hitte een gele gloed vertonen en als ze nog heter 
werden zelfs witgloeiend zijn. Die zwarte lichamen stra-

len een warmte uit die net zoals in de zon uit vele fre-
quenties en kleuren is samengesteld. Het uitzendvermo-
gen van een zwart lichaam heeft te maken met golflengte 
en temperatuur. Pas in 1890 komt hij hiermee verder, 
en na jarenlange arbeid heeft hij de warmteformule ge-
vonden. Hij is wel genoodzaakt geweest in zijn formule 
een kleine energiehoeveelheid in te voeren, die hij de 
‘quantensprong’ noemt. Hij heeft namelijk gemerkt dat 
elektromagnetische energie niet op een constante manier 
stroomt maar meer in bescheiden, kleine pakketjes. Met 
deze kwantumsprong doet hij de klassieke regel: ‘de na-
tuur maakt geen sprongen’ wel geweld aan. Indien hij 
daarna de verschijnselen van vuur diepergaand zou heb-
ben bestudeerd was hij uiteindelijk, als hij een ontwikke-
ling van zijn materie had toegestaan, boven het denken 
uitgestegen en bij de flamboise uitgekomen. In de lilaca 
is de flamboise het alvermogende lila creatieve vuur dat 
alle materie vormt. De tijd is daarvoor nog niet rijp.

Op 14 december 1900 maakt Planck zijn gedachten 
openbaar. Daarmee is deze dag de geboortedag van de 
kwantumtheorie. Er wordt een nieuw tijdperk ingeluid 
in de fysica. De kwantumtheorie zal de fundamentele 
theorie van de natuurkunde van de twintigste eeuw wor-
den. Planck weet op dat moment niet hoe belangrijk dit 
alles wordt in de toekomst. Hij is zich niet eens bewust 
van het bijzondere van zijn vinding. En al helemaal niet 
van de consequenties die deze kwantumsprong zal heb-
ben voor de natuurkunde in de nabije toekomst. Want 
er is rond 1900 niemand die de impact van de formule 
van Planck ziet.

Max Planck in 1878
Foto: Wikimedia Commons
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Pas veel later hebben Einstein en Bohr deze theorie 
verder uitgewerkt zodat de verreikende consequenties 
van Planck’s theorie kunnen worden begrepen. Werner 
Heisenberg kan pas in 1927 met zijn ‘onzekerheidsre-
latie’ de kern van de constante h van Planck verklaren.
Planck is een zeer bescheiden man, hij heeft nooit één 
keer zijn naam aan een formule verbonden, hij gebruikt 
altijd andere benamingen. Zo heeft hij zelf nooit gespro-
ken over de constante van Planck, Planck’s stralingsfor-
mule en de vele andere zaken die naar hem zijn genoemd. 
Dat tekent zijn persoon, zijn voorname bescheidenheid 
en zijn grote eenvoud. Planck heeft klasse, en dat is niet 
alle wetenschappers eigen.

Planck, die zijn vakliteratuur goed bijhoudt, leest op 
een dag een artikel dat gaat over ‘Zur Elektrodynamik 
bewegter Körper’. Lorentz en Hertz hebben zich hier-
over al eens gebogen en nu leest Planck opeens een heel 
originele manier om het probleem dat zij daarbij had-
den op te lossen. Het artikel is geschreven door Albert 
Einstein, een eenvoudige beambte bij een patentbedrijf 
in Bern. Planck heeft nog nooit van hem gehoord. Hij 
vindt het een bewonderenswaardig artikel, dat ruimte 
en tijd op een geheel andere manier voorstelt dan tot 
dan toe. Planck heeft kennis genomen van de ‘Speciale 
Relativiteitstheorie’ die hij van groot belang vindt. Maar 
niemand besteedt verder aandacht aan het artikel, tot 
Planck het een keer noemt op een Berlijnse bijeenkomst. 
Hij betoogt dat deze relativiteitstheorie menig probleem 
zou oplossen betreffende de lichamen die door elektro-
dynamiek worden bewogen. Hij pleit ervoor dat ieder-
een aan deze theorie aandacht zal besteden. Bovendien 
schrijft Planck in een brief aan Einstein dat hij volgend 
jaar vakantie houdt in het Berner Oberland, en of hij dan 
het genoegen kan smaken hem te mogen ontmoeten.
Daarbij is het wel zo, dat Einstein’s revolutionaire hypo-
these over de lichtquanten Planck zo vreemd voorkomt, 
dat hij dit voor totaal onmogelijk houdt. Het is daarnaast 
heel speciaal om te zien hoe Planck steeds meer gaat twij-
felen aan zijn eigen kwantumtheorie en die niet ziet als 
een omwenteling in de fysica. Planck converseert vanaf 
het moment dat hij hem persoonlijk leert kennen heel 
veel met Einstein over zijn relativiteitstheorie en tevens 
over de kwantumtheorie. Dat zijn heel andere conversa-
ties dan die van Einstein en Bohr. Ze zijn veel fijnzinni-
ger van aard en veel hoger gestemd, omdat Planck altijd 
op deze manier met zaken omgaat. Ze spreken Einstein 

evenzeer aan doordat deze conversaties met Planck meer 
corresponderen met zijn eigen vrijere gedachten over de 
realiteit die is.
Het driemanschap Planck, Sommerfeld en Einstein geeft 
de Duitse fysica haar grootste glans, want Einstein is het 
genie, Planck de autoriteit en Sommerfeld is de uitmun-
tende leraar.

Planck is een beminnelijke, gedistingeerde man en hij 
heeft een grote vriendenkring, vooral onder collega’s 
maar ook onder hun leerlingen, hoewel hij zelf geen leer-
lingen heeft.
Arnold Sommerberg, die op de Universiteit in 
München vele leerlingen om zich heen heeft, waaron-
der Heisenberg, schrijft een keer in poëtische termen aan 
zijn vriend Max Planck, hoe hij hem ziet:

Der sorgsam urbar macht das neue Land,
Die weil ich hier und da ein Blumenstraüßchen fand.

En Planck antwoordde daarop even poëtisch:
Was ich gepflückt, was du gepflückt,
das wollen wir verbinden,
den schönsten Kranz draus winden.

Nobelprijs

In 1918 krijgt Planck de 
Nobelprijs voor fysica, 
voor zijn revolutionaire 
ontdekking van de na-
tuurconstante h en de 
kwantumformule E = h.ν
Rond 1927 hadden Bohr, 
Heisenberg en Pauli de kwantumtheorie uitgewerkt.
Planck verwierp de theorie zoals hij was, evenals Einstein. 
Planck hoopte dat er snel een nieuwe golftheorie zou ko-
men, die zijn eigen theorie zou vervangen. Dat was type-
rend voor Planck, die heel erg conservatief was in alles. 
Als het wetenschap betrof was hij totaal revolutionair, 
ook wanneer het zijn eigen ideeën betrof. Zowel Einstein 
als Bohr bewonderden het in hem dat hij zo recht door 
zee was, ook en vooral naar zichzelf toe.

Planck’s grote onvermogen

Planck, die een humanistische instelling had, kon niet 
begrijpen dat de jacht op Joden in Wereldoorlog II een 
vooropgesteld plan was van het toen heersende regime. 
Hij vroeg iedere wetenschapper in Duitsland zo moge-
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lijk te blijven. Werner Heisenberg heeft aan zijn oproep 
gehoor gegeven en bleef, tot verwondering en ontstelte-
nis van anderen. Planck wilde het geestelijk erfgoed van 
Duitsland bewaren voor een jongere generatie. Maar zijn 
edelmoedige gedachten hadden geen vat op een stel on-
behouwen moordenaars en raddraaiers. Zijn voorbeeld 
werd echter wel gevolgd door de jongere generatie in 
Duitsland. Het heeft niet mogen baten, alle joodse we-
tenschappers moesten uiteindelijk Duitsland verlaten, 
en dat waren er heel wat. De bloem van de natie week uit 
naar Amerika en Zweden. Vol woede en onmacht moest 
Planck aanzien hoe al zijn collega’s van jaren wegvlucht-
ten. Iedereen in Duitsland die waarde hechtte aan hogere 
doelen voelde zich verbonden met de ideeën van Planck.
Voor Planck was het onvoorstelbaar dat mensen zo wa-
ren als bleek in het Duitsland van die tijd. Hij zag de 
mens als goed, het beste kon eruit worden gehaald. Dat 
dit maar een façade was die nu afgebroken werd waar-
door er veel van de ware aard van mensen tevoorschijn 
trad, was voor Planck niet te pruimen. Hij wist niet dat 
deze dingen allemaal neergelegd zijn in de atomen, mo-
leculen en cellen van het menselijke lichaam. Meestal 
wordt al deze moordlust en agressie verborgen achter een 
waanidee over hoe goed een mens wel niet is. Nu kwam 
dit overlevingsprincipe heel duidelijk naar voren. Planck 
was daardoor ongelofelijk ontzet. Het was voor hem iets, 
wat buiten zijn verstandelijke vermogens lag om dit te 
begrijpen. Hij moest het wel accepteren want hij zag 

hoe iedere dag de afbraak van waarden verder ging. Alles 
waar hij aan hechtte werd met voeten getreden. En hij 
zelf bleef ook niet gespaard voor de voor hem niet te 
geloven acties van het Nazi regime.

In 1943 wilde men Planck de Goethe-prijs uitreiken 
maar dit werd door het regime verhinderd omdat hij 
zich had ingezet voor de Jood Albert Einstein. Ze gingen 
Planck’s stamboom na en ontdekten dat hij voor 1/16 
Joods was. Dit was geen aanleiding om hem op te pak-
ken, maar de prijsuitreiking ging dus niet door. Pas toen 
de oorlog voorbij was kon hij deze prijs in ontvangst ne-
men.

Op 16 februari 1944 werd Planck’s huis volledig in de 
as gelegd door bombardementen. Al zijn boeken, cor-
respondentie, dagboeken en brieven werden daarbij 
vernietigd. Al eerder was zijn huis deels verwoest door 
bombardementen, maar weer opgebouwd.
In juni 1944 kwam hij voor het laatst in een verwoest 
Berlijn. Hij was zeer blij daar te kunnen zijn op een feest 
met zijn vroegere vrienden en collega’s. Zijn zoon Erwin, 
die in het Duitse verzet zat, was daar ook en zat gedu-
rende de hele avond naast hem. Planck was zo gelukkig 
als een kind dat hij daar aanwezig kon zijn. Iedereen keek 
naar hem met bewondering, iedereen ervoer hem als een 
heerlijke aanwezigheid. Het leek alsof het geen oorlog 
was en het was als in vroeger tijden, in de bloeitijd van 
de wetenschap in Berlijn.
In de laatste maanden van 1944 werd Planck gevraagd 
een verklaring te tekenen ten gunste van het Nazi-
regime. In ruil daarvoor zou zijn zoon Erwin, die in de 
gevangenis zat in verband met de aanslag op Hitler, wor-
den vrijgelaten. Planck kon dit niet doen. Het was een 
aanslag op al zijn ideeën over hoe mensen met elkaar 
omgingen. Diverse malen is hem gevraagd dit stuk te 
ondertekenen. Hij heeft het systematisch geweigerd. Hij 
was toen 86 jaar oud.

Toen Planck tegen het einde van de oorlog in 1945 hoor-
de van de terechtstelling van zijn geliefde zoon, ging hij 
aan de piano zitten en speelde Erwin’s lievelingsmelo-
dieën. ‘Mijn verdriet is niet in woorden uit te drukken,’ 
schreef hij aan Sommerfeld. ‘Hij was mijn zonneschijn, 
mijn hoop, mijn trots. Wat ik verloren ben met hem, valt 
niet met woorden te schilderen’.

Max Planck in 1918
Foto: Wikimedia Commons
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In 1947 stierf Planck doordat hij veel kwalen had, onder 
andere artrose, maar vooral omdat hij niet over de dood 
van zijn zoon heen kon komen.

Planck’s filosofie

In zijn latere jaren schreef Planck veel over filosofie, 
esthetiek en godsdienstige onderwerpen. Hij bleef 
samen met Einstein ook oppositie voeren tegen de 
Onzekerheidsrelatie waar Bohr en Heisenberg zo mee 
wegliepen. Dit zicht op de wereld was helemaal in strijd 
met de intuïtie en het geloof waarmee Planck de wereld 
van de natuurverschijnselen tegemoet trad.
Planck geloofde dat het fysieke universum onafhankelijk 
van de mens, de toeschouwer, bestaat en dat we geen 
controle hebben over de wetten van de natuur. Hij vond 
dat we ze kunnen beschouwen en kunnen proberen om 
zulke wetten te begrijpen, maar we kunnen hen niet ver-
anderen. De toeschouwer en de realiteit kunnen niet ge-
koppeld worden. Hij trad daarmee in de voetsporen van 
Einstein, die ook deze mening was toegedaan. Planck 
bewonderde Einstein zeer.
In 1944 zei hij: ‘Alle materie heeft zijn oorsprong en be-
staat alleen bij gratie van een kracht die een deeltje van 
een atoom laat vibreren en dit hele kleine zonnesysteem 
van een atoom tezamen houdt. We moeten achter deze 
kracht het bestaan vermoeden van een bewust en intelli-
gent denken. Dit denken is de moeder van alle materie.’ 
Dit deed het vermoeden rijzen dat hij toch geloofde in 
een soort van God als realiteit.

De integriteit, loyaliteit en wijsheid van Planck waren 
vooral in Duitsland buiten kijf. Als hij iets poneerde 
waren daar geen vragen over, het was gewoon zo. Het 
kwam ook helemaal overeen met zijn instelling dat hij 
persoonlijk naar Hitler toeging om hem te bevragen over 
de racistische politiek die er werd gevoerd. Hij bleef zelf 
in Duitsland om de fysica daar zoveel mogelijk in stand 
te houden.
Hij had een heel beheerste wil om niet te tonen wat hij 
voelde. Zonder dat had hij alle ellende in zijn leven die 
op hem af kwam na zijn vijftigste jaar, waarschijnlijk niet 
overkomen. Maar zijn ijzeren wil waarmee hij zichzelf 
voorhield dat hij verder moest gaan met zijn werk en zijn 
wetenschap, hielden hem op de been. Altijd kon Planck 
weer verder, als hij zich wierp op zijn werk. Echter niet 
bij de dood van zijn geliefde zoon Erwin, die geëxecu-
teerd werd door de SS. Deze meedogenloze daad brak 

zijn wil om te blijven leven. De dood kwam voor hem 
als een bevrijding.

Planck was een nobel man, die leefde in een zeer strak 
harnas. Zijn ideeën over wat hij wel en niet kon doen 
hielden alles in hem geblokkeerd. Hij mocht niet buiten 
zijn grenzen opereren. Zij starheid is te zien in het feit, 
dat hij na zijn 85e hevige pijnen in zijn lichaam kreeg 
en zich totaal niet meer kon bewegen. Zijn lichaam was 
verstard door angsten en lijden en pijn. Hij was gefrus-
treerd door de hevige slagen die hem getroffen hadden 
in zijn leven.
De enige manier waarop hij zijn leed kon uiten was naar 
enkele vrienden toe zoals Einstein en Sommerfeld, en in 
zijn muziek.

Planck is hevig teleurgesteld in de mensheid gestorven. 
Hij leefde in de illusie dat de mensheid en hijzelf ook, 
alleen leefde voor de hogere, mooie en edele dingen. Dat 
moordenaarswerk en uitroeiing van een ras niet tot de 
mogelijkheden van een mens kon behoren. Dat was uit-
gesloten. Toch werd hij geconfronteerd met een andere 
werkelijkheid. Zijn rechtlijnigheid botste zo hevig met 
zijn waanideeën over de mens, dat zijn lichaam dit niet 
meer kon verdragen. Dat heeft hem verscheurd en ge-
broken en leidde uiteindelijk tot zijn dood.

Max Planck en zijn vrouw Marga von Hoesslin in Florida
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Campsis radicans
Trompetklimmer
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De Campsis radicans, de trompetklimmer zoals hij ook wordt genoemd, is een plant die 
heel erg van zon houdt. Hij kan het beste tegen een beschutte warme en zonbeschenen 

muur worden gezet. De klimplant heeft graag rijke grond waar voldoende voedsel in zit om 
zijn lange takken die soms wel tien meter hoog kunnen worden, te kunnen voorzien van de 
nodige energie. Zijn bloemenpracht is uitzonderlijk mooi, de felrode bloemen komen in juli 
uit hun knop te voorschijn. De bloei kan onder gunstige omstandigheden tot in september 
duren. De bloemen zijn meestal schakeringen tussen rood en oranje. De plant heeft houtige 
stengels en luchtwortels waar hij zich mee vasthoudt tegen muur of rots. Het heldere groen 
dat gewaaierd is steekt leuk af tegen muren en andere afscheidingen. Er zijn verschillende 
soorten Campsis, waaronder ook een klimplant met een gele kleur. Meestal neemt een jong 
geplante Campsis ruim de tijd om tot bloei te komen, gemiddeld vijf of zes jaar. Er zijn soor-
ten die wat hoger of lager worden, of die eerder bloeien.

De bloemen van de gewone Campsis radicans hebben een bijzonder mooie, oranjerode kleur. 
Zij stralen iets uit van de vele mogelijkheden van de fysieke materie, die altijd weer in wor-
ding is. Zij vibreren in een oneindige trilling alles uit, wat een fysiek lichaam tot doel heeft, 
namelijk niet onderhevig zijn aan de beperktheden van het onvolkomen lichaam dat er nu 
nog is. Het menselijke lichaam is onwetend en onvolkomen, het moet naar een hoger be-
wustzijn en een grotere volmaaktheid worden gebracht. 
Dat de bloem van de Campsis radicans dit als een boodschap in zich draagt, kan verstaan 
worden met de psyche, de persoon in elk mens die luistert naar de zachte vibratie van ieder 
ding en wezen. De aantrekkelijkheid van de bloem, die er uitziet als een langgerekte trom-
pet, heeft in zijn binnenste de heerlijkheden verborgen die het voedsel zijn voor de psyche, 
die houdt van nectar en honing. Daarvan wordt het leven zoet en krachtig, het leven gaat 
zich ontwikkelen en daarmee het fysieke. De vibraties van deze bloem laten het lichaam 
van een mens dat daar gevoelig voor is verlangen naar zijn ongekende mogelijkheden, een 
verlangen naar het bereiken van zijn uiteindelijke bestemming in het evolutieproces van de 
materie dat al zeer lang gaande is.
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Inkomhal ijshotel Jukkasjärvi augustus 2005  Foto: Wikimedia Commons, Tom Corser

Wie met het idee leeft, dat kunst lange tijd meegaat, 
eeuwenlang in de belangstelling kan staan of zelfs 

een eeuwigheidswaarde kan hebben, heeft buiten de 
waard gerekend waar het ijskunst betreft. Het is een 
zeer fragiele en helaas vaak wegsmeltende kunstvorm 
die steeds meer wordt bedreven in verschillende lan-
den van de wereld. Elk land heeft zijn eigen accent 
aan de ijskunst gegeven, maar vooral Japanners en 
Chinezen zijn er meesters in. Een ijskunstwerk wordt 
meestal niet door één persoon gemaakt, vaak werken 
meer kunstenaars mee aan het uitvoeren van een pro-
ject.
In dit artikel wordt de ijskunstvorm besproken rond 
de jaarlijkse bouw van een ijshotel in Zweden.

Het ijshotel in Jukkasjärvi

De vraag of het ijshotel in Jukkasjärvi 
een voorbeeld is van absurde luxe of 
een ultieme vorm van kunst mag 
ieder zelf beantwoorden. Het is wel 
zo, dat ieder jaar hier een groep ijs-
beeldhouwers uit de hele wereld aan 
het werk is om weer een andere crea-
tie te maken die alle vorige overtreft.
Jukkasjärvi ligt zo’n 200 kilometer 
ten noorden van de poolcirkel in 
Zweeds Lapland aan de oevers van 
de rivier Torne en het meer waar 
het plaatsje naar is genoemd. Het 
ligt in een zeer idyllische omgeving 
van sneeuw en ijs en romantisch 
Noorderlicht, de aurora borealis.
Het is tamelijk gemakkelijk bereik-
baar, want het op minder dan 20 ki-
lometer afstand gelegen Kirula heeft 
een vliegveld en een treinstation.
Het idee van een ijshotel is op een 
heel eenvoudige manier ontstaan. 

IJskunst in het barre Noorden
Het ijshotel in Jukkasjärvi

Tekst: Tanja Soes 
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Men had Japanse ijskunstenaars die 
bezig waren met eenvoudige wo-
ningdecoratie in 1992 een iglo zien 
bouwen om mensen in te laten sla-
pen toen er te weinig ruimte was in 
huis voor het vele bezoek. Zo is het 
ijshotel eerst begonnen met het ma-
ken van één ijskamer. Dit eenvou-
dige idee is nu na zoveel jaren uit-
gegroeid tot een complex van 5.000 
vierkante meter met meer dan vijftig 
hotelkamers dat is opgebouwd van 
30.000 ton sneeuw en 4.000 ton ijs. 
Er zijn altijd een receptie, een bar 
met de naam ‘Absolute Icebar’, een 
centrale hal, een kapel en suites in 
het hotel aanwezig.
Sinds 1992 jaar wordt er ieder jaar 
vanaf oktober een nieuw ijshotel 
gebouwd. De Torne is de bron waar 
het ijs om het ijshotel te bouwen uit 
wordt gehaald. De kunstenaars mo-
gen geheel naar eigen inzicht met 
elkaar het hotel bouwen. Alleen de 
art suites en de luxe suites worden 
voorzien van de ijsdecoraties van de 
kunstenaars. Dat zijn de duurdere 
kamers die minstens €  350,00 per 
nacht kosten. Wie hier na een jaar 
weer een kamer wil boeken, moet 
weten dat het nooit dezelfde kamer 
zal zijn als het jaar daarvoor.

Een heel koud karwei

De bouw van zo’n ijshotel is geen 
lichte arbeid. Eind oktober begint 
het spektakel. De kunstenaars en 
overige ambachtslieden verzamelen 
zich en beginnen aan hun ijskoude 
opdracht. Met shovels en sneeuw-
kanonnen wordt sneeuw in stalen 
bekistingen gedaan die na twee da-
gen kunnen worden weggehaald. 
Op die manier worden verscheidene 
naast elkaar liggende gewelven ge-
vormd met spitsbogen. De grootste 
boog is vijf meter hoog en zes meter 

breed. Deze gewelven worden voor 
de zekerheid nog met zuilen van ijs-
blokken ondersteund. In deze boog-
gewelven zijn de entreehal en de bar 
van het ijshotel ondergebracht. Er 
worden daarna nog meer kleinere 
tunnels gemaakt, allemaal gangen 
die naar de hotelkamers leiden.
De muren van de hotelkamerruim-
ten bestaan uit grote sneeuwblok-
ken. De ramen worden van heel hel-
dere ijsblokken gemaakt.
Zo verkrijgt men een gebouw, een 
fysiek lichaam dat een meer of min-
dere helderheid uitstraalt. Dat is 
symbolisch een gelukkige creatie, 
want een lichaam dat transparant 
aan het worden is, is een teken van 
meer oprechtheid in de materie. Dit 
ijshotel is daar deels een voorbeeld 
van omdat veel sculpturen trans-
parant zijn, doorzichtige lichamen 
die helder en oprecht zijn in hun 
atoomstructuur.
Alle ruimten binnen zijn met ver-
lichte sculpturen en voorwerpen 
van ijs gedecoreerd. Dit heel heldere 
ijs wordt in maart uit de rivier ge-
haald en in blokken van twee ton in  
koelruimtes opgeslagen. Het heldere 
water samen met de sterke stroming 
in de rivier de Torne zorgen dat het 
ijs kristalhelder en volledig transpa-
rant is. Dit kristalheldere water is 
een vorm van bewustzijn en bewust-
zijnskracht die gebruikt wordt in 
een bevroren staat van zijn. Een te-
ken dat het bewustzijn van de mens-
heid nog in een ijstoestand is, een 
toestand van onbewustheid. Want 
bevroren bewustzijn en bewustzijns-
kracht kunnen alleen bevroren licha-
men creëren, zoals hier een ijshotel, 
dat een symbool is van een bevroren 
fysiek lichaam dat nog niet is ont-
waakt uit zijn diepe, bevroren slaap 
en staat van zijn.

IJskunst

Het is een uitdaging voor de kun-
stenaars om het hotel ieder jaar weer 
anders op te bouwen en in te rich-
ten. Zij hebben hun ideeën kunnen 
inleveren bij een jury die uit alle 
aanmeldingen 50 kunstenaars kiest.
Zo verschilt de architectuur ieder 
jaar, volgens de weer nieuwe inzich-
ten van andere teams uit de gehele 
wereld.
Als de basisconstructie uit sneeuw 
en ijs is opgetrokken komen de 
handarbeiders en kunstenaars om 
het interieur af te maken. Zij bewer-
ken de wanden en maken ramen, 
deuren, bedden, stoelen, tafels en 
lampen. Begin december moet alles 
klaar zijn. Tot einde april of begin 
mei kan het hotel in bedrijf blijven, 
daarna smelt alles en komt weer in 
de rivier terecht.

Wat bezielt deze kunstenaars om 
iets te ontwerpen wat slechts enkele 
maanden dient en heel veel energie 
en geld kost? Is het om een toppres-
tatie te leveren met een onmogelijk 
materiaal van een keiharde, kille 
structuur? Het ziet er naar uit dat ze 
toch hun hang naar schittering ge-
bruiken voor een ultieme uitdaging 
die de hoogste eisen stelt aan hun 
kunnen. Wie aan het ijshotel heeft 
meegewerkt, heeft een naam, heeft 
prestige. En zo is ook het ijshotel 
dan toch een object waar mensen 
aan werken om roem en eer te be-
halen. Naast de enorme inspannin-
gen die zij zich getroosten om uit-
eindelijk iets neer te zetten voor vijf 
maanden, hebben zij toch het gevoel 
te kunnen bestaan, iets te zijn, iets te 
hebben gepresteerd. Want de sculp-
turen die zij maken zijn niet zomaar 
iets. Ze zijn soms feeëriek, soms 
lichtend, lijken vaak zonder gewicht 
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te zijn. Het ijshotel is ook letterlijk 
vaak adembenemend om te zien, is 
het niet door de koude daar bin-
nen, dan is het vanwege de pracht 
en praal van al dat ijs en de sneeuw.

Tijdelijkheid

Dit hotel, dat helemaal van ijs en 
sneeuw is gemaakt, heeft dezelfde 
luxe en het comfort zoals ieder ho-
tel dat heeft. Alleen is de beleving 
totaal anders dan van een normaal 
hotel. Hier is alles koud, kil, ijzig en 
wit of kristalhelder. Alles staat vol 

kunstwerken die gedoemd zijn weer 
te smelten. Men kan maar korte tijd 
van hun pracht genieten. Alles is hier 
doortrokken van de tijd, de tijd die 
voorbijgaat en alles wat opgebouwd 
is weer teniet doet. Het ijshotel is als 
het leven van de mens, kort, men 
kan even intens genieten maar dat 
is snel voorbij. Het ijshotel confron-
teert een mens heel erg met de korte 
duur van het leven, met alles wat 
voorbijgaat. Even is er de schoon-
heid van kristalglas, van sneeuw en 
ijs, van lichtende regenboogkleuren 

aan het altijd schemerige firma-
ment in de poolwinter. Opeens is 
het voorbij, er blijft niets van over. 
Alleen afgebrokkelde muren van 
sneeuw, die wel hun eigen charme 
hebben, maar zij zijn gedoemd te 
smelten, weer terug te keren tot het 
element waar ze uit bestaan. Het is 
dan weer water van het bewustzijn 
dat opnieuw stroomt, dat beweegt 
in een dynamische actie die aan 
het einde van de zomer weer tot 
stilstand wordt gebracht. Zoals een 
mens die zijn vitale leven achter zich 

Flamingo Blush 

Een ontwerp van de Nederlandse kunstenaars Marjolein 
Vonk en Marinus Vroom voor een luxe hotelkamer in het 
ijshotel, een zogenoemde ‘Art Suite Deluxe’.

Een ontegenzeggelijk ‘warm’ aandoende suite van Neder-
landse ontwerpers, die een tegenstelling willen creëren 
tussen de steenkoude, bevroren toendra en het flamingo 
roze, een blosje rozerood in een zaal vol ijs. De auteurs zijn 
wel wat belerend, deze suite moet iemand ook herinneren 
aan het feit, dat hij omringd wordt door de grootste luxe 
van de planeet, met name het water, ook al is dat hier in 

bevroren toestand aanwezig. Hier leer je de warmte van 
het leven waarderen, in de ijzige koude waar een zonnige 
en tropische flamingo rondloopt. De goudkleurige snavel 
verbeeld de zon, de leven- en lichtgevende zon die alles tot 
bloei brengt. De uitgehouwen sneeuwkristallen en de op 
elkaar gestapelde ijsblokken benadrukken de koude en de 
kilte, terwijl daardoor heen de flamingo vrolijk rondstapt. 
Helaas is deze roze vogel niet vanuit het ledikant te zien, 
daar zijn alleen de blokken ijs te bewonderen die op steeds 
verschillende manieren zijn opgestapeld.

 Foto: Nate2b op Flickr.com, 19 januari 2012
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laat, de ouderdom meemaakt en dan 
onherroepelijk zal moeten sterven. 
Dat is de wet van de Natuur, waar-
aan een mens onderhevig is die nog 
niet kan meegaan in het versnelde 
evolutieproces waar hij ook aan kan 
deelnemen als hij dat wil.

De omgeving van het ijshotel is bij-
zonder, met de aurora borealis en 
de prachtige kleuren die dit aan de 
hemel te zien geeft vanuit de koude 
hotelkamer met het mooie, trans-
parante ijzige glas. Het noordelijke 

ijslandschap met de enorme witheid 
en de rust en ruimte, geven iets spe-
ciaals aan dit gebied vlakbij de pool. 
Het zinderende licht en de dagen 
zonder echt daglicht werken daar 
ook aan mee. Het noorderlicht is er 
niet altijd, maar als iemand minstens 
drie dagen blijft heeft hij grote kans 
daar iets van mee te kunnen maken. 

Het is blijkbaar wel rendabel zulke 
ijshotels en iglodorpen te bouwen 
overal ter wereld. In het leven draait 
alles om geld, ook al wordt beweerd 

van niet, en dat is heel duidelijk te 
zien in het fenomeen van de ijsho-
tels die als paddestoelen uit de grond 
verrijzen. Wat trekt een mens aan in 
zo’n koud hotel? Is het zijn eigen kil-
heid en koude waar hij contact mee 
heeft? Of zou het verlangen hier een 
rol spelen, het verlangen naar een 
zuiver leven en lichaam? Dat zou ie-
der die een ijshotel bezoekt, zich af 
kunnen vragen zodat hij het zelf kan 
gaan ontdekken.

Linnaea Borealis

IJskapel in het ijshotel van Jukkasjärvi in maart 2007. Dit is 
een kunstwerk van de Nederlandse kunstenaars Cindy Berg, 
Marjolein Vonk, Jan Willem van der Schoot en Marinus 
Vroom.

Het beeldhouwwerk in de ijskapel van de Linnaea borealis 
is volgens de Nederlandse makers een hommage aan Carl 
von Linné, de Zweedse botanicus. Door deze klokjesbloe-
men, Linnaea borealis, te gebruiken als een soort klokken-
spel gevat in een opgaande beweging van de ‘vaas’ worden 
bloemen, vaas en de ijle sfeer in de kapel tot een geheel 
waar men vanzelf stil is en kan schouwen in zichzelf. Het 

Linneusklokje is een plant, die altijd twee bloemen op een 
steel heeft, die beide een andere kant uit kijken. Gebeeld-
houwd in ijs is het toch alsof de klokjes altijd luiden, altijd 
oproepen tot stilte en tot schouwen in een oneindige 
ruimte van sneeuw en transparant licht van roze en blauwig 
wit. De vorm van de zaal, als een gotisch bouwwerk met 
spitse opgaande lijnen en gewelfd plafond, ondersteunt de 
vormen van de vaas met klokjes. 
In deze ijskapel is het goed toeven als men in de stilte wil 
zijn, ware het niet dat het er behoorlijk koud is.
 Foto: Bjaglin op Flickr.com, 14-03-2007
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De gebroeders Lumière spelen een vooraanstaande 
rol in de geschiedenis van de cinématografie en de 

fotografie. Zij worden meestal aangeduid als de ge-
broeders Lumière, omdat zij hun hele leven samen het 
bedrijf Lumière hebben bestuurd.

Inleiding

De ouders van de gebroeders 
Lumière zijn de industrieel Antoine 
Lumière, die ook schilder en foto-
graaf is, en Jeanne Joséphine Costille. 
Ze wonen in Besançon, waar hun 
beide zonen Auguste Marie Louis 
Nicholas Lumière en Louis Jean 
Lumière worden geboren. Auguste 
op 19 oktober 1862, Louis op 5 
oktober 1864. Deze groeien verder 
op in Lyon. Daar worden nog twee 
dochters en twee zoons geboren. 
Vader Lumière heeft een bedrijf in 
foto-apparatuur, waar beide zoons 
in gaan werken. Louis is de natuur-
kundige die zich bezig houdt met de 

techniek en Auguste is de manager. 
Ze hebben beiden chemie en fysica 
gestudeerd. In 1893 nemen zij de 
zaak van hun vader over.

Er zijn op dat moment heel wat ont-
wikkelingen gaande in de wereld van 
de fotografie. Hun vader spoort hen 
aan mee te gaan in die beweging. 
Zij moeten vooral de uitvindin-
gen op dat terrein goed volgen. De 
uitvinding van de kinetoscoop van 
Thomas Edison en zijn constructeur 
Dickson vraagt daarbij bijzondere 
aandacht. Vader Antoine vraagt of 
zij ook niet iets dergelijks kunnen 
ontwerpen. Bij Louis is dat niet te-

gen dovemansoren gezegd. Zijn gro-
te interesse voor de natuurkunde en 
vooral het gebied van de fotografie, 
boeit hem zeer. Zij leveren hun bij-
dragen op dat gebied onder andere 
voor manieren van het transport 
van films voor bewegende beelden. 
Verder gaan ze volop aan de slag om 
een nieuwe machine uit te vinden 
die meer kan dan die van Edison - 
Dickson.

De cinématograph

Thomas Edison en zijn assistent 
William Dickson maken met be-
hulp van hun camera, de kineto-
graaf, vanaf 1891 en tot 1895 zo’n 
70 films, de eerste doorlopende 35 
mm filmstroken, met afzonderlijke 
beelden. Als die beelden één voor 
één heel kort worden belicht, is het 
net alsof ze bewegen. Er kan echter 
maar één persoon tegelijk achter de 
kast zitten om de bewegende foto’s 
te zien.
In 1894 komen de broers Lumière 
met het bericht, dat zij bezig zijn 

Zakelijk

Tekst: Tanja Soes 

Geboeid door licht
Auguste en Louis Lumière
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met het construeren van een nieuw 
soort apparaat. Later blijkt dat dit 
toestel veel beter functioneert dan de 
kinetograaf. Vanaf 1895 komen zij 
met dit apparaat op de markt. Het 
wordt door hen de cinematograaf 
genoemd. Dit werktuig is veel lich-
ter dan de kinetograaf en het is dus 
gemakkelijker mee te nemen op reis. 
En er kunnen meer mensen tegelijk 
de bewegende foto’s bekijken. Op 
13 februari 1895 nemen zij octrooi 
op de ‘cinématographe’. Dit is het 
begin van een bloeiende foto- en fil-
mindustrie, waarmee zij hun fortuin 
verdienen. Zij zijn allebei bevlogen 
van vooral het lichtelement in de 
fotografie, dat mogelijkheden geeft 
om de dingen op een bijzondere ma-
nier uit te beelden.

De eerste film die wordt opgenomen 
met de cinématographe is ‘La sortie 
de l’usine Lumière à Lyon’.
De meeste films zijn niet langer dan 
een minuut en worden gefilmd door 

Louis. Hij heeft meer dan honderd 
films gemaakt.
Op 19 maart 1895 houden de broers 
hun eerste vertoning met dit appa-
raat voor een heel klein publiek in 
Lyon en wel met het al opgenomen 
filmpje over de Lumière-fabriek. Zij 
doen dit in de fabriek die naast hun 
woonhuis is gelegen. Op die zelfde 
plaats bevindt zich nu ‘L’Institut 
Lumière’.

De eerste film

De eerste publieke vertoning van 
de bewegende foto’s vindt plaats in 
Parijs, op 28 december 1895 in de 
Salon indien du Grand Café. Dan 
geven de broers Lumière hun eerste 
voorstelling van geprojecteerde, be-
wegende beelden. Zij gebruiken als 
eersten een filmprojector. Er wordt 
door hen een sterke lamp achter een 
camera gezet en vervolgens wordt de 
film afgedraaid. De film wordt ge-
presenteerd door hun vader, Antoine 
Lumière. Er zijn 33 kijkers in de 
zaal. Charles Moisson, diegene die 

het apparaat heeft geconstrueerd, is 
er ook en hij kijkt of alles goed gaat.
Dit is het moment van de eerste film 
die wordt afgedraaid, ook al wordt 
dit nog niet zo genoemd, het woord 
‘film’ bestaat nog niet. Dit heeft te 
maken met het feit, dat het hier 
om een ‘groot’ publiek gaat van 33 
mensen die tegelijkertijd dezelfde 
beelden kunnen zien. Een histori-
sche gebeurtenis, waarbij een trotse 
Antoine Lumière aanwezig is.
De Figaro van 30 december 1895 
schrijft over deze gebeurtenis;
‘Wanneer iedereen zijn dierbaren 
kan fotograferen, niet alleen in hun 
roerloze contouren, maar in hun be-
wegingen, hun handelingen, hun ge-
baren, terwijl zich woorden vormen 
op hun lippen: dan zal de Dood niet 
langer absoluut zijn.’

De filmpjes zijn nog altijd heel een-
voudig. Het gaat ook niet zozeer om 
het verhaal, als wel om de mogelijk-
heden te laten zien die dit medium 
biedt. Zo zijn er een voorbijvarende 

De cinematographe van de gebroeders Lumière in 1895. Dit apparaat is filmcamera en 
filmprojector in een. Men kan met dit apparaat beelden opnemen, ze ontwikkelen en 
vertonen op een scherm (zodat meer personen tegelijk de beelden kunnen zien).
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boot, wandelende mensen te zien. 
Maar ook hoe een paard loopt, wat 
iets heel bijzonders is. Op dit filmpje 
is namelijk te zien dat een paard op 
een zeker moment met zijn benen de 
grond niet raakt, wat met de ogen 
niet waar te nemen is.
Het verhaal over de eerste bewe-
gende beelden gaat overal rond. De 
uitvinding heeft een behoorlijke im-
pact.

Autochrome Lumière

In 1907 vinden de gebroeders 
Lumière een methode om kleur op 
een fotografische plaat vast te leg-
gen. Dit noemen zij ‘autochrome’. 
Louis beschouwt dit zelf als zijn 
grootste uitvinding, waar hij nog wel 
tien jaar van zijn leven mee bezig is 
geweest. Vooral is hij dan bezig om 
dit procedé te vervolmaken. Het is 
wel grappig dat Louis helemaal niet 

houdt van het maken van films. Zijn 
voorliefde gaat veel meer uit naar de 
kleurenfotografie. Louis wordt des-
ondanks wel de vader van de cinema 
genoemd.

Albert Kahn

Albert Kahn, de bankier en zoeker 
naar de vrede op de wereld, heeft 
dankbaar gebruik gemaakt van de 
capaciteiten van Auguste en Louis 

Lumière. Zijn hele fotografenteam 
stuurt hij de wereld rond om foto’s 
te maken met apparatuur van de eer-
ste soort, ontworpen door de broers 
Lumière. Zij zitten qua ideeën ook 
op één lijn, ze willen alle drie de 
vrede in de wereld bevorderen. Kahn 
wil dit bewerkstelligen door kennis 
van volkeren en hun cultuur, en 
brengt mensen dan in contact met 
zijn fotoseries van overal op aarde. 

De broers zien het meer in de taal. 
Zij vinden Esperanto een taal die de 
volkeren bij elkaar kan brengen. Zij 
kunnen elkaar dan beter begrijpen 
en dat is een voorwaarde waarop er 
meer vrede kan zijn in de wereld. 
Duidelijk wordt, dat iedereen op 
zijn eigen wijze de vrede in de wereld 
wil brengen. Het is de verdeeldheid 
ten top.

Licht en schoonheid

Het is niet vreemd dat de zoons van 
Antoine Lumière een voorliefde heb-
ben voor licht. Hun vader is schilder 
en fotograaf, hij werkt altijd al met 
het licht. Zo leren beide zoons het 
licht begrijpen in wat het betekent 
voor schilderkunst en fotografie. Zij 
weten ook, dat het gebruik van licht 
ervoor kan zorgen dat objecten er 
totaal anders uitzien in de schilder-
kunst maar zeker ook in de fotogra-
feertechniek.
Dat spelen met licht heeft hen hun 
hele leven geboeid, het heeft ook 
de kleur gegeven aan hun leven. Zij 
leefden voor het licht en zij zijn wat 
dat betreft een soort vroege men-
tale voorlopers in het experimen-
teren met licht in al zijn gradaties. 
Zij zouden geboeid kunnen zijn 
geweest door de lichtenergie in de 
lilaca als ze in de huidige tijd had-
den geleefd. Want het licht staat in 
de wetenschap lilaca centraal. Het 
licht is daar de hoofdrolspeelster die 
altijd gebruik maakt van haar licht 
om de dingen tot hun vervolmaking 
te brengen.
Vooral Louis is een liefhebber van 
fotografie en het spel van het licht. 
Het is dan ook geen wonder dat zijn 
experimenten met fotografie verder 
gaan dan bij Edison en Dickson, die 
er veel meer vanuit het oogpunt van 
de techniek en mechaniek mee bezig 

Zelfportret van Auguste en Louis Lumiere in autochrome 
Lumière - 1914
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zijn. Louis probeert in zijn bewegen-
de foto’s een bepaalde schoonheid 
neer te leggen via lichtval en licht-
tinten. Zijn composities zijn meestal 
uitgebalanceerd en strelen het oog. 
De pers is dan ook helemaal verrukt 
over het werk dat ze van hem te zien 
krijgen. Vooral het natuurlijke as-
pect van de bewegende foto’s roept 
hun bewondering op. Ze verwach-
ten dat niet van een bewegend beeld. 

Het blijkt dat de intenties van 
Edison-Dickson en de Lumières to-
taal anders liggen. De Amerikanen 
zoeken het grote publiek en de za-
kenlieden die zich willen storten op 
hun uitvinding om een filmindustrie 
op te zetten. Zij zien hun uitvinding 
als een zakelijk object, waarmee 
ze veel geld kunnen verdienen. De 
Lumières zoeken een geheel ander 
publiek. Zij mikken op klanten die 
voornaam zijn en welgesteld, en die 
het leuk vinden om hun familie te 
fotograferen op een mooie dag in de 
tuin, of op vakantie, op reis. Deze 
mensen kopen een cinematograaf 
voor hun plezier, zij willen van de 
mogelijkheden ervan genieten, meer 
niet. En zij kopen ook films van 
Lumière om de opvoeding van hun 
kinderen uit te breiden met wetens-
waardigheden en kennis. De mensen 
willen met het licht blijven spelen, 
voor zichzelf en met anderen, zodat 
het licht het leven kan verrijken en 
kan veraangenamen. De broers zelf 
willen plezier blijven houden in hun 
hobby met het licht, een hobby die 
zo goed bij hun achternaam past.

Een eigen weg

De broers Lumière volgen hun ei-
gen weg. Als zij een gigantisch aan-
bod krijgen om hun uitvindingen te 

verkopen aan een Franse filmmaat-
schappij weigeren zij dit pertinent. 
Zij vinden dat de cinema geen toe-
komst heeft. Ondanks dat gaat de 
filmindustrie een steeds grotere rol 
spelen in het maatschappelijke le-
ven. Louis en Auguste beseffen dit 
uiteindelijk wel. Zij zien zakenlie-
den bankroet gaan, omdat die niet 
willen inzien dat film een specifieke 
plaats krijgt in het bestel, waar ze 
niet in mee kunnen gaan. Het is te 
kleinschalig opgezet, terwijl de film 
de wereld gaat veroveren op een ge-
heel andere wijze dan men had kun-
nen denken.
In 1902 houden de broers op met het 
maken van films, als ze gaan zien dat 
de filmwereld een geheel nieuwe weg 
inslaat en dat zij deze weg niet meer 
willen bewandelen. Zij beseffen dat 
het een product is dat wereldwijd 
aan de man moet worden gebracht 
en dat zij niet op de hoogte zijn 
van de regels die daarbij gelden. 
Thomas Edison zei al vanaf het 
moment dat hij de film uit-
vond, dat dit medium later één 
van de pijlers van de menselijke 
cultuur zou worden waar 

niemand meer omheen zou kunnen. 
En dat gebeurde ook zo aan het be-
gin van de twintigste eeuw.
Auguste en Louis gaan wel verder 
met hun eigen uitvindingen, want 
ze zijn van alle markten thuis.
In 1896 hebben zij de ‘droge’ fo-
tografische plaat en de kleurenfo-
tografie uitgevonden, en in 1903 
vragen zij patent op de ‘Autochrome 
Lumière’. In 1907 wordt door hen 
de autochrome voor kleurenfoto-
grafie gecommercialiseerd in een 
procedé voor de industrie. In 1920 
ontwikkelen zij een procedé van 
anaglyfen voor de fotostereosyn-
these, een procedé voor fotografie 
in reliëf, dat in 1935 gevolgd wordt 

Het riante woonhuis van de gebroeders 
Lumière in Lyon, tegenwoordig het Institut 
Lumière
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door ditzelfde soort procedé voor de 
cinema in reliëf.
De gebroeders worden algemeen 
beschouwd als diegenen, die de 
technologie voor de bioscoop heb-

ben uitgevonden. Zij ontwikkelen 
technieken om bewegende beelden 
te maken. Dit heeft ertoe geleid dat 
de bioscoop een massamedium kon 
worden. Zij waren dan ook een van 
de eersten die begrepen hoe je deze 
technieken kon aanwenden voor 
goede films.
Ook op andere terreinen laten 
zij zich niet onbetuigd. Zo heeft 
Auguste een heel vooruitstrevend 
idee ontwikkeld op het gebied van 
de moderne immunologie.

Fascisme

In 1935 betuigen zij hun homma-
ge aan het fascistische regime van 
Benito Mussolini in Italië. Blijkbaar 
zijn ze het licht vergeten, dat ze zich 
in zo een duister avontuur storten 
als dat van het fascisme. Het wordt 
hen niet in dank afgenomen door 
veel Fransen. Er heeft nog wel eens 

een strijd gewoed over de foto van 
Louis en Auguste Lumière op een 
bankbiljet vanwege hun fascistische 
neigingen in de tijd van net vóór de 
Tweede Wereldoorlog. Heden ten 

dage schijnt dat wel wat te zijn af-
gezwakt, want veel straten en insti-
tuten worden nog steeds genoemd 
naar de broers Lumière.
Het fascisme kan bij hen gemak-
kelijk een aansluiting vinden door 
hun ideeën over vrede en vrijheid 
voor alle volkeren. Want wie niet 
naar de werkelijke bedoelingen kijkt 
van Mussolini en zijn aanhang, kan 
in eerste instantie ook denken dat 
het gaat om verbroedering en ge-
lijkheid van volkeren, waarbij men-
sen die niet willen meegaan daarin 
worden buitengesloten. Bovendien 
is het regime er ook op uit om de 
Amerikaanse filmindustrie, die daar 
nogal een vooraanstaande positie in-
neemt, te weren uit Europa zodat in 
het eigen werelddeel een filmindus-
trie zal kunnen worden opgebouwd. 
En dat zou voor de gebroeders 
Lumière zelf een voordeel kunnen 

zijn. Immers, zij verkopen hun ap-
paraten nu slechts aan een klein, 
speciaal publiek.

Lumière, het licht

Wat te zeggen over Auguste en 
Louis Lumière en hun excellente 
vader Antoine die hen op het spoor 
zette van de uitvinding van Thomas 
Edison? Alle drie zijn ze gefascineerd 
door licht. Het wordt gebruikt in 
de schilderkunst, zoals Antoine dat 
doet die tevens fotografie als hob-
by heeft. In zijn bedrijf komen de 
broers tot volle wasdom en vinden 
ze de ‘Autochrome Lumière’ uit, het 
kleurenfotografieproces. Dat legt 
hen geen windeieren en het is voor 
hen een buitenkansje, om, terwijl ze 
met hun hobby bezig zijn, ook nog 
geld te verdienen.
Maar het licht speelt door heel hun 
leven, al is het alleen maar vanwege 
hun achternaam. Zij zijn wijs en 
kortzichtig, gedurfd en behoudend, 
niet op geld uit maar meer goedwil-
lende zakenlieden die geen grote ri-
sico’s nemen. Vooral Auguste is een 
goedlachs mens, zoals zijn vader ook 
is.

Op hun zelfportret is te zien hoe zij 
de lichtval bepalen op hun gezicht 
en hoeveel plezier ze er in hebben 
om deze foto te maken van zichzelf, 
op de manier die zij voor ogen heb-
ben. Hoe zij zichzelf zien als twee 
broers die blij zijn met hun werk en 
hun leven, waarin ze genoegdoening 
hebben van wat ze hebben verricht. 
Het licht speelt over hun lachende 
gezichten en Louis kijkt wel wat seri-
euzer dan Auguste, maar beiden zijn 
mensen die tevreden zijn met het 
licht in hun leven en in hun werk.

Auguste en Louis Lumière spelend met licht
Foto: toutlecine.com
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Auteur Auke van der Woud
Uitgeverij Bert Bakker - Amsterdam
4e druk 2012, 440 pagina’s, € 39,95

Koninkrijk vol sloppen
Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw

De materiële aspecten van de menselijke samenleving staan meestal niet zo in het 
middelpunt van de belangstelling van historici. Voor stront en pis en de bijbeho-

rende geuren trekken zij vaak hun neus op. Auke van der Woud is uit ander hout 
gesneden. In zijn boek Een koninkrijk vol sloppen beschrijft hij de primitieve om-
standigheden waarin ruim een eeuw geleden meer dan de helft van de Nederlandse 
bevolking woonde.

Een buitenbeentje

Auke van der Woud mag gerust 
een buitenbeentje in de academi-
sche wereld worden genoemd. 
Na een studie kunstgeschiedenis 
werkte hij bij Museum Kröller-
Möller in Otterlo. Pas op rijpe 
leeftijd maakte hij de overstap 
naar de wereld van de weten-
schap. In 1987 promoveerde hij 
op de studie Het lege land. De 
ruimtelijke orde van Nederland 
17981848. Dit boek staat mo-
del voor de aanpak die Van der 
Woud in al zijn latere werken 
hanteert. Van der Woud schrijft 
consequent overzichtswerken 
die voor een groot publiek toe-
gankelijk zijn. Hij kiest voor 
de grote lijnen en gebruikt de-
tails alleen om die grote lijnen kleur te geven. Daaruit 
blijkt al, dat hij zich weinig gelegen laat aan de trend 
in de wetenschap om zich verregaand te specialiseren en 
voornamelijk - of uitsluitend - artikelen in Engelstalige 
vaktijdschriften te publiceren. Een koninkrijk vol slop-
pen verscheen in 2010, een jaar voordat de auteur met 

pensioen ging als hoogleraar 
in de geschiedenis van archi-
tectuur en stedenbouw aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.

Enthousiaste verteller

Van der Woud heeft zich voor 
deze studie wederom grondig 
gedocumenteerd, zij het op 
hoofdlijnen. Originele docu-
menten in archieven raadplegen 
is aan hem niet besteed. Dat 
monnikenwerk kost hem te veel 
tijd en is hem te gedetailleerd. 
Opvallend is verder, dat Van der 
Woud zich in zijn boek nauwe-
lijks mengt in wetenschappelij-
ke debatten. Hij ontwijkt ze in 
feite, door te schrijven dat het 
om ingewikkelde kwesties gaat 

die hij in het bestek van een overzichtsgeschiedenis niet 
kan aanroeren. Van der Woud blijft liever de enthousi-
aste verteller.
Hij lijkt een soort autodidact die onderwerpen opraapt 
die anderen links hebben laten liggen. Hij verdiept zich 
te hooi en te gras en begint er vervolgens enthousiast 
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over te schrijven. Zijn boeken 
lijken onaf in de zin dat ze een 
duidelijke structuur missen. 
Van der Woud probeert niet 
zozeer een betoog te schrijven 
als de lezer te laten delen in zijn 
fascinatie voor een onderwerp. 
Hij heeft ook het lef om fouten 
te maken en zich te bewegen op 
terreinen waarvan hij niet veel weet. Zo beschrijft hij het 
analfabetisme in de late negentiende eeuw als een grote 
misstand (p. 385). Hij lijkt zich er niet van bewust te 
zijn, dat er uitgerekend op het gebied van onderwijs en 
alfabetisering reuzensprongen waren gemaakt in de loop 
van de negentiende eeuw.

Vol, vochtig, vuil en vies

In Het koninkrijk der sloppen vertelt Van der Woud de 
voorgeschiedenis van een van de Nederlandse succes-
verhalen uit de twintigste eeuw: de woningbouwver-
enigingen die op grote schaal fatsoenlijke en betaalbare 
woningen voor arbeiders bouwden. Dat succesverhaal 
is al vele malen uit de doeken gedaan, maar wat daar-
aan voorafging niet. Van der Woud beschouwt het als 
zijn roeping om de wereld van sloppen te evoceren die 
Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw 
was. Van de nationale woningvoorraad in 1899 bestond 
30% uit eenkamerwoningen en nog eens 30% uit twee-
kamerwoningen. De kwaliteit van deze woningen was 
bovendien meestal bedroevend. Wind- en waterdicht 
waren ze vaak niet, terwijl ze stromend water en een af-
voer op de riolering ontbeerden. Het was er vol, vochtig, 
vuil en vies. Ongedierte had er vrij spel. Licht kwam er 
nauwelijks binnen, omdat de sloppen dichtbij andere ge-

bouwen stonden, langs steegjes 
en op achtererven. Het stonk er 
altijd, enerzijds door de emmers 
waarin de poep en pis werd 
verzameld, anderzijds doordat 
de walmen binnenwaaiden van 
grachten die als open riool wer-
den gebruikt. Als er gekookt of 
gestookt werd, was het er roke-

rig bij gebrek aan een goede luchtafvoer. Privacy was er 
niet en ruimte voor schaamte evenmin, want de gezins-
leden zagen, hoorden en roken alles van elkaar. Dit was 
evenwel voor de mensen zelf wel een mogelijkheid om 
te ervaren hoe fysiek afhankelijk zij waren van uiterlijke 
omstandigheden. En juist die omstandigheden beletten 
hen om vooruit te zien naar een toekomst die wat meer 
perspectief zou kunnen bieden. Zij moesten het hoofd 
boven water zien te houden, en dat kostte al genoeg 
energie.

Grote schoonmaak

Op indringende en plastische wijze beschrijft Van der 
Woud de primitieve omstandigheden waarin heel veel 
mensen leefden. Met vaardige pen schetst hij een we-
reld die in Nederland letterlijk is opgeruimd en die er 
daarom nooit lijkt te hebben bestaan. Bovendien verle-
vendigt Van der Woud zijn boek met veel authentieke 
foto’s. De historische centra van Nederlandse steden lij-
ken tegenwoordig openluchtmusea waar men zich terug 
in de tijd kan wanen - maar men ziet er uitsluitend de 
glorieuze resten van het verleden, want alle viezigheid is 
opgeruimd. De sloppenwijken bestaan niet meer.
Deze grote schoonmaak kwam er pas relatief laat. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw rekende de staat 
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het nog niet tot zijn taak om 
sociale problemen op te lossen. 
Pas na 1880 groeide het besef 
dat volkshuisvesting en volks-
gezondheid zaken van algemeen 
belang zijn die niet volledig 
kunnen worden overgelaten aan 
de vrije markt. In 1901 kreeg 
dit zijn beslag in de Woningwet 
en de Gezondheidswet. Zo wordt in feite de samenwer-
king van staat en volk een mogelijkheid om verder te 
komen in staat van zijn, die nog getekend wordt door 
dierlijkheid en hebzucht.

Schoon water

Van der Woud is op zijn best als hij uitlegt welke bar-
rières er overwonnen moesten worden om op steden-
bouwkundig gebied daadwerkelijke verbeteringen door 
te voeren. Net als in andere steden fungeerden de grach-
ten in Den Haag bijvoorbeeld als open riolen. Om deze 
grachten door te spoelen, was de stad afhankelijk van 
water uit de Maas, dat tussen Vlaardingen en Schiedam 
werd ingenomen. Voordat dit water Den Haag bereikte, 
passeerde het evenwel Delft, waar de grachten eveneens 
als open riool werden gebruikt. Het ‘schone’ water dat 
de stinkende grachten van Den Haag moest verversen, 
was dus in feite het afvalwater uit Delft. Bovendien stag-
neerde het water in Den Haag, omdat er geen doorgang 
naar de zee was om het vuile water in af te voeren. Toen 
die doorgang eindelijk was gerealiseerd, kon er geen ge-
bruik van worden gemaakt in de zomermaanden - uitge-
rekend de maanden waarin de stank het ergst was. Het 
gemeentebestuur vreesde namelijk dat lozing van vuil 

grachtenwater in zee de chique 
badgasten uit Scheveningen zou 
wegjagen.
Aan de hand van dit soort voor-
beelden maakt Van der Woud 
de verwevenheid van allerlei 
moeilijkheden zichtbaar. Een 
goed functionerende riolering 
blijkt bijvoorbeeld alleen mo-

gelijk te zijn, als er heel veel water beschikbaar is om 
faecaliën mee door te spoelen. Droge varianten van ri-
olering werden weliswaar beproefd - met luchtdruk als 
transportmiddel - maar zij faalden. Dit noopte steden 
om eerst te investeren in een goede drinkwatervoorzie-
ning, voordat zij de riolering ter hand konden nemen. 
Als oppervlaktewateren zo vervuild zijn en vol poep en 
pis zegt dit wel iets over de staat van het bewustzijn van 
het Nederlandse volk en zijn leiders. Om op het vlak van 
vooruitgang iets te presteren is het nodig om te regeren 
en te leven met een helder bewustzijn. Een bewustzijn 
dat ziet wat de vele mogelijkheden zijn om mensen zover 
te brengen, dat ze hun dierlijke staat achter zich laten en 
wat meer bewust gaan leven. Dan pas kan men werkelijk 
komen tot een menswaardig bestaan en daarbij ook een 
bewustzijn dat meer menselijk mentaal en niet zo dierlijk 
meer is. Vooral dit is het interessante van het boek, dat 
mensen niet kijken naar een verdere stap in de evolutie 
voordat voldaan is aan zekere voorwaarden die er voor 
zorgen dat mensen zich een redelijk bestaan kunnen op-
bouwen.

Alcoholroes

In Het koninkrijk der sloppen laat Van der Woud zien dat 
de verbetering van huisvesting en volksgezondheid niet 
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alleen een kwestie is van nieuwe tech-
nische mogelijkheden en een groeiende 
welvaart. Hij heeft heel goed in de ga-
ten dat een mentale verandering voor-
afgaat aan een verbetering van materiële 
omstandigheden. Bij allerlei mensen in 
leidinggevende posities moest eerst het 
besef groeien dat de ellende van meer 
dan de helft van de bevolking geen na-
tuurlijke, vanzelfsprekende situatie was die altijd voort 
zou duren, maar dat er een echte verbetering mogelijk 
was. Ook was er een dienstbaarheid aan en inzet voor het 
algemeen belang nodig, in plaats van het louter najagen 
van privé-belangen.
Bij de armen zelf diende zich een vergelijkbaar proces 
te voltrekken. Degenen die geen werkelijke verbetering 
in hun lot mogelijk achtten, zetten financiële meevallers 
immers om in een alcoholroes in een gezellige kroeg, in 
plaats van te sparen voor betere huisraad en dergelijke. 
De fatsoenlijke armen, die zelfdiscipline wisten te be-
trachten, slaagden er dan ook het eerste en het beste in 
om een stap omhoog te zetten en een betere woning te 
betrekken.
Zo blijkt dat mensen met een hoger ontwikkeld mentaal, 
dat meer discipline kan betrachten, sneller stijgen op de 
maatschappelijke ladder. Zij zullen eerder zoeken naar 
een steeds beter, een steeds meer verfijnd en mentaal be-
staan, waarin intelligentie en schoonheid hun eigen rol 
spelen. In de hele toestand van de sloppen is dus een 
mogelijkheid verborgen om te komen tot een volgende 
stap in een evolutieproces dat nog altijd gaande is. En 
zo is het met alles in het menselijke bestaan, overal lig-
gen de mogelijkheden voor het grijpen, hoewel vaak nog 
verborgen. Maar ze zijn er wel en bieden weidse perspec-

tieven voor een toekomst die vol spiri-
tuele rijkdommen is.

Samenvattend

In een wereld waarin welvaart normaal 
is geworden, is het verfrissend om her-
innerd te worden aan de inzet die men-
sen hebben moeten tonen om in mens-
waardige omstandigheden te kunnen 

leven. Om op dit moment een stap vooruit te zetten en 
het materiële welzijn van de mens naar een hoger niveau 
te brengen, is eveneens een grote inzet nodig. Een mens 
is niet zomaar van zijn stront en pis af...

Toch blijkt uit dit boek, dat met een gezonde instelling is 
geschreven, dat een mens niet hoeft te blijven wie hij is. 
Hij heeft nog talloze mogelijkheden die opgeslagen lig-
gen in zijn materiële lichaam, in alle elektronen en ato-
men zijn de vermogens sluimerend aanwezig. Wie zich 
uit de sloppen kan opwerken naar een meer menswaar-
dig bestaan, moet ook de mogelijkheden in zich hebben 
om verder te gaan dan het menselijke bestaan. Die zal de 
psychische wereld gaan verkennen en het een uitdaging 
vinden om ook nog verdere werelden te betreden. Er zijn 
nog vele mogelijkheden die als een fascinerend perspec-
tief aan de horizon zichtbaar zijn voor diegenen die de 
uitdaging aannemen en verder willen met zichzelf in een 
wereld die ogenschijnlijk geen perspectief meer te bieden 
heeft. Maar de wereld is ieder mens zelf, en die wereld, 
die zijn lichaam is, heeft alles in zich waar mensen van 
dromen.
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Madeleine Bernadotte
Volgens zeggen Europa’s mooiste prinses

Prinses Madeleine Bernardotte is een dochter van ko-
ning Carl XIV Gustaf Folke Hubertus van Zweden 

en koningin-gemaal Silvia Sommerlath. Er zijn 
naast Madeleine nog twee oudere kinderen in dit 
gezin: kroonprinses Victoria en prins Carl Filip.
Madeleine wordt geboren op 10 juni 1982 op slot 
Drottningholm net even buiten Stockholm. Zij 
krijgt bij haar doop de namen Madeleine Therèse 
Amelie Josefine. Zij is vierde in de lijn van de 
troonopvolging.
De Zweedse monarchie is de oudste ter wereld. 
Er zijn al meer dan duizend jaar koningen en Carl 
Gustaf is de zevende koning van de dynastie Ber-
nadotte.

Studie en beroep

Als kind is Madeleine een schattig 
klein meisje met heel blond krul-
haar. Zij is vrolijk en is op school een 
goede leerling. Ze loopt de bekende 
scholen door en van 1998 tot 2001 
zit ze op het gymnasium en behaalt 
haar diploma. Ze gaat daarna in 
Engeland een taalcursus volgen om 
het Engels goed te leren. Ze volgt 
hierin toch een beetje haar moeder, 
die zes talen kent, tolk-vertaalster is 
geweest voor haar huwelijk en ook 
nog een Zweedse gebarentaaltolk 
is. Madeleine moet ook op het ter-
rein van de algemene vorming iets 
doen, want ze gaat computerweten-
schappen studeren en bovendien een 

cursus rechten, wat er bij hoort als 
je een koningskind bent. Als bijko-
mende hobby en voor het culturele 
aspect volgt ze een cursus architec-
tuur en meubelstijlen, dit heeft haar 
bijzondere interesse. En zij studeert 
dan ook nog wat kunstgeschiedenis, 
volkenkunde en geschiedenis. Naast 
Zweeds spreekt Madeleine ook 
vloeiend Engels en Duits en redelijk 
Frans.

Haar beroepsleven wordt vooral ge-
kenmerkt door studies op het ter-
rein van maatschappelijk werk en 
welzijnszorg. Zij richt zich groten-
deels op werk dat te maken heeft 

met liefdadige doelen, zoals dat vaak 
gebeurt met prinsessen en koningin-
nen. Er wordt verwacht dat ze zich 
daarmee bezighouden en Madeleine 
voldoet ook aan dit beeld. Ze gaat bij 
Unicef werken in New York en volgt 
daar een stage. Zij stapt daarmee 
in de voetsporen van haar moeder, 
die Unicef ziet als een organisatie 
die zij van harte wil ondersteunen. 
Ze werkt daar ook voor de afde-
ling Kinderbescherming. Bovendien 
maakt ze studie van kinderen die 
seksueel worden misbruikt of in ar-
moedige omstandigheden leven. Op 
het moment werkt zij voor de World 
Childhood Foundation.

Tekst: royalty-redactie

royalty

Foto: Kungahuset.se - Jonas Borg
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Relaties

Na acht jaar verloofd te zijn geweest 
met Jonas Bergström, een advocaat, 
krijgt het Zweedse volk op 11 augus-
tus 2009 te horen dat de verloving 
is verbroken. De reden is dat Jonas 
haar ontrouw is geweest. Tijdens de 
bekendmaking van dit nieuws zit ze 
al in het vliegtuig naar de Verenigde 
Staten, om in New York te gaan 
werken voor de World Childhood 
Foundation, waarvan haar moeder 
mede-oprichtster is. Madeleine wil 
liever na het debacle van haar aan-
staande huwelijk ver van Zweden 
zijn.
Opvallend is hoe zij de voetsporen 
van haar moeder nauwgezet volgt 
als het om liefdadige doelen gaat, zij 
heeft geen eigen inbreng hierin. Het 
is een meisje, dat geen eigen initia-
tieven toont, geen eigen doel voor 
ogen heeft. Zij heeft altijd iemand 

nodig die het voorbeeld is, waarnaar 
ze kan leven.
Men heeft nogal wat kritiek uitgeoe-
fend op het feit dat ze in New York 
is gaan wonen. Maar ze heeft dat al-
lemaal kunnen verklaren en zegt ook 
dat haar rol als prinses van Zweden 
in geen enkel opzicht is veranderd. 
Zo is het volk dan weer tevreden.

Na korte tijd ontmoet ze in 2010 
in New York een nieuwe vriend, de 
miljonair Chris O’Neill, een finan-
cieel adviseur van Brits-Amerikaanse 
afkomst, geboren in Londen op 27 
juni 1974. Madeleine gaat vrijwel 
direct met deze man samenwonen, 
waarvoor ze van haar ouders nu niet 
direct de schoonheidsprijs krijgt. 
Ze vinden het gênant dat ze dit zo 
openlijk doet, nog zelfs voordat er 
een verloving is aangekondigd. Maar 
het strookt helemaal met haar aard 
en natuur, zij kan niet alleen leven 

en heeft iemand nodig die haar on-
dersteunt en voorthelpt. Dan pas 
voelt zij zich op haar gemak in het 
leven. Het leven alleen kan ze eigen-
lijk niet aan, zij heeft niet geleerd 
om te kunnen bestaan in een onaf-
hankelijke positie. Zij heeft mensen 
nodig in haar omgeving die haar 
richting geven. 
Op 25 oktober 2012 verlooft zij 
zich met hem. En inmiddels zijn 
zij op 8 juni van dit jaar met el-
kaar getrouwd. Bij haar huwelijk 
behoudt Madeleine zelf haar titels 
zoals hertogin van Hälsingland en 
Gästrikland evenals haar aanspraken 
op de troon. Het jonge paar is na 
hun huwelijk gewoon in New York 
blijven wonen.

Hobby’s en werk

Madeleine’s hobby’s zijn paardrijden, 
theater, cultuur en danskunst. Ze is 
ook geïnteresseerd in maatschap-
pelijke problemen in de Zweedse 
samenleving. Verder houdt ze van 
wandelen in de natuur en van skiën, 
allemaal dingen die heel gewoon 
overkomen en niets bijzonders in 
zich dragen. Wat nog wel opgemerkt 
kan worden is dat zij zich over het 
geheel zeer sexy kleedt.
Chris houdt van skiën, de Londense 
voetbalclub Chelsea, literatuur en 
muziek en ook nog van tennis en 
golf. Voorwaar, een hele portefeuille 
vol goeds om hem aan te prijzen bij 
het Zweedse volk. Dat is wel nodig, 
want Madeleine staat van de hele 
koninklijke familie het laagst op de 
waarderingslijst. Haar zus is num-
mer één. 
Chris en Madeleine zijn beiden fer-
vente rokers. Het geeft wel aan hoe 
onrustig en gespannen hun beider 
leven is, zeker voor Chris, die als 
een onbekend man van de ene op de 
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andere dag opeens bestookt wordt 
door paparazzi. Volgens sommige 
bronnen heeft hij hen al danig de 
les gelezen, wat voor paparazzi een 
buitenkansje is, zij kunnen die foto’s 
duur verkopen.
O’Neill heeft zich echter vrijwel 
nooit met zijn prinses vertoond bij 
officiële gelegenheden. Hij wil ge-
woon zijn werk blijven doen en hij 
heeft meestal geen tijd om mee te 
gaan als zij haar officiële verplich-
tingen vervult als Zweedse prinses. 
Dat leven wil hij ook na hun huwe-
lijk continueren, heeft hij al gemeld. 
Vandaar dat hij ook niet in aanmer-
king komt voor titels na zijn huwe-
lijk.
Wat Chris nog zal moeten aanvaar-
den is, dat hij zijn vriendelijkste 
glimlach moet gaan tonen aan de 
fotografen en hen laten voor wat ze 
zijn. Hij zal hen ook rustig te woord 
moeten kunnen staan. Want nu 
maakt hij zich druk over hen. Zij 
volgende hobby zal zijn: leren glim-
lachen en zich correct gedragen in de 
meest lastige situaties. Het valt niet 
altijd mee om opeens de verloofde 
van een knappe Zweedse prinses te 
zijn. Dat vraagt om soepelheid en 
omschakelen en dat is niet ieder-
een direct gegeven. Vooralsnog staat 
Chris dan ook nog op foto’s met 
een vrij strak, gespannen gezicht, 
met soms een vaag lachje. Hij is 
het duidelijk niet gewend om zo in 
de schijnwerpers te staan, hij is een 
man die liever in de papieren duikt 
op zijn werk, of de beurs volgt.

Knapste prinses

Madeleine wordt algemeen be-
schouwd als de knapste jonge prin-
ses van Europa. Zij is dan ook steeds 
betrokken geweest bij speculaties 
over haar liefdesleven. Zij heeft door 

alle affaires veel van haar populari-
teit verloren bij het Zweedse volk. 
Dat ligt mede aan het feit, dat het 
Zweedse volk nu niet direct warm 
loopt voor het koningshuis. Haar 
moeder kwam in het nieuws door 
geruchten over haar vader die zich 
bij de Nazipartij zou hebben aange-

sloten in de Tweede Wereldoorlog. 
En de dyslexie van Carl Gustaf zorg-
de ook voor veel beroering bij het 
Zweedse volk.
Dat Madeleine in New York woont 
bevalt het Zweedse volk ook al niet. 
Zij vinden dat een Zweedse prinses 
in Zweden thuishoort. Madeleine 
schijnt zich daar niet veel van aan 
te trekken. De verhalen dat zij een 
rijk leven zou leiden en alleen dure 
winkels bezoekt en dure restaurants 
uitzoekt om uit eten te gaan, spreekt 
zij ten stelligste tegen.
Over haar gaan altijd verhalen de 
ronde, en meestal niet de meest gun-
stige. Dat zijn blijkbaar de gevolgen 
van het feit, dat ze vele malen tot een 
van de meest knappe jonge Europese 
prinsessen werd uitverkoren door 
Forbes Magazine. Ook andere inter-
netpagina’s en tijdschriften noemen 

Prinses Madeleine met Chris O’Neill, 08-06-2013
 Foto: Kungahuset.se - Brigitte Grenfeldt
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haar als één van ‘The hottest young 
royals’.
Op foto’s wordt zij dan ook graag 
getoond met laag decolleté en sexy 
japonnen. Dit fenomeen in de pers, 
dat zelfs wordt gekeken wie de meest 
sexy uitstraling heeft van de jonge 
prinsessen in Europa, geeft exact aan 
wat er gaande is in de mensheid. De 
seksinteresse die in ieder mens de 
boventoon voert doet zich ook hier 
weer gelden, tot groot genoegen van 
iedereen. Er wordt van gesmuld.

Een eenzame vrouw

Madeleine is alles bij elkaar geno-
men een nogal eenzaam meisje. Zij 
kan zich in het leven niet goed alleen 
staande houden, zij heeft anderen 
nodig om zich prettig te voelen. Zij 
moet het hebben van de bewonde-
ring van anderen, daardoor voelt zij 
zich leven. Als dat er niet is, wat zij 
duidelijk toont als zij haar verloving 
met Jonas Bergström verbreekt, dan 
is zij een heel klein, zielig en ellendig 
mensje.
Haar sexy uitstraling en haar ima-
go als knappe prinses ondersteu-
nen haar in haar bestaan. Zonder 
dat kan zij eigenlijk niet verder. 
Gelukkig heeft ze nu weer een flinke 
stut en steun aan haar man, Chris 
O’Neill. Hij is gevormd op het in-
stituut Auf den Rosenberg, gelegen 
in St Gallen, Zwitserland, waar als 
devies geldt wat Maxime Pestalozzi, 
de Zwitserse pedagoog zei: ‘Leben 
zu lernen ist der Endzweck aller 
Erziehung.’ Pestalozzi geloofde dat 
als je het hart, de handen en het 
hoofd van kinderen harmonisch 
ontwikkelde, zij een waardig lid van 
de maatschappij zouden zijn. Zo is 
O’Neill dus opgevoed, hij kan het 
leven aan. Hij wil zeker een steun-
pilaar in het huwelijk voor haar zijn. 

Want zij hebben elkaar beiden no-
dig, dat kan niet anders in het men-
selijke bestaan. Hoe groot de liefde 
ook is, hij is altijd gebaseerd op seks 
en op eigenbelang. Zij hebben elkaar 
nodig, hoe dan ook. Want er is geen 
menselijke relatie die niet op 
deze egocentrische eigen-
schappen van het mense-
lijke lichaam is gebaseerd.
Toch houden zij van el-
kaar, de prinses en haar 
miljonair, de financierings-
adviseur. Zij vinden elkaar 
als twee helften van 
de appel, zoals dat 
gaat bij mensen, 
misschien wel 
voor altijd?

Prinses Madeleine op het huwelijk 
van haar zuster prinses Victoria op 
19-06-2010
▼
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Dier
van het
seizoen

Enoplognatha ovata 
Gewone tandkaak

Hij blijft lang onopgemerkt op 
deze zonnige zomerdag - en 

dat is precies zoals hij het wil heb-
ben. Zijn web heeft hij gespannen 
tussen de ontluikende bloemen 
van de Astrantia major ‘Lars’ in de 
Ganzentuin op de Pauwekroon. 
Deze bloemen trekken als vanzelf 
de aandacht, zodat het spinnenweb 
nagenoeg onzichtbaar is. De roze-
purper schutbladen van het Zeeuws 
knoopje ontvouwen zich en laten 
tientallen minuscule bloemen zien, 
wit met een vleugje roze erin. De 
bloemen steken fleurig af tegen de 
frisgroene stelen en bladeren. De 
spin heeft de perfecte camouflage 
voor deze omgeving: de poten en 
de onderkant van zijn lichaam zijn 
zachtgroen, terwijl de bovenkant 
van zijn achterlichaam wit is met 
een streep roze. Hij is helemaal as-
sorti met de bloeiende Astrantia’s. 
Hij beschikt over een subtiel gevoel 
voor verhoudingen en weet in welke 
omgeving hij het minst opvalt.

Deze spin heeft in het Nederlands 
de onalledaagse naam gekregen van 
gewone tandkaak. Zijn officiële, 
Latijnse naam luidt Enoplognatha 
ovata. Aan zijn bolvormige achter-
lijf is te zien waarom hij behoort 
tot de kogelspinnen. Op de foto is 
een mannelijk exemplaar te zien. Bij 
het vrouwtje van deze soort - dat 
een slag groter is dan het mannetje - 
valt het kogelvormige abdomen nog 
meer in het oog.
Tussen de Astrantia’s heeft de gewo-
ne tandhaak een web van kleefdra-

den gespannen. Hij construeert zo’n 
web heel anders dan de bekendere 
kruisspinnen en andere wielweb-
spinnen dat doen. Het web van een 
wielwebspin vormt een min of meer 
plat vlak, met een spiraalvormige 
vangdraad in het midden en een 
aantal steundraden die van het cen-
trum van het web naar buiten lopen. 
De gewone tandkaak daarente-
gen bouwt een web dat losjes in de 
ruimte hangt. Aan de draden van dit 
web zitten lijmdruppeltjes. Wanneer 
een vlieg of een andere prooi in dit 
web terechtkomt, blijft hij vastzitten 
aan deze draden. De spin spint dan 
nog wat extra draden, zodat de prooi 
letterlijk geen kant op kan. Daarna 
zuigt de spin zijn prooi leeg. 
Op de foto is dat goed waar te ne-
men. Een vlieg is pardoes in het web 
van de gewone tandhaak gevlogen 
en heeft dat met de dood moeten 
bekopen. Dat de vlieg veel groter is 

dan de spin toont hoe efficiënt de 
jachtmethode van de spin is. Op een 
bescheiden schaal draagt deze spin 
er dus toe bij, dat vliegen en andere 
diertjes zich niet ongebreideld kun-
nen vermeerderen. 

De gewone tandhaak laat heel goed 
het spinnenbewustzijn zien: ervoor 
zorgen dat hij zelf onzichtbaar blijft, 
en ondertussen lijntjes uitzetten 
waarmee hij anderen kan binden. 
Zodra de ander eenmaal in het web 
zit en geen kant meer op kan, komt 
de spin tevoorschijn om de prooi uit 
te zuigen. In de evolutie is dit een 
efficiënt overlevingsmechanisme. 
Ook in de mensheid leeft dit spin-
nenbewustzijn nog voort. Specifiek 
aan de gewone tandhaak is dan weer 
dat subtiele gevoel voor kleuren en 
camouflage. Dat maakt hem tot een 
charmante bewoner van de tuin.
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Giftige taxus
Een wonderlijke snoeigeschiedenis 

In juli 2013 is er op de Pauwekroon een snoeigota van de hagen voorzien, aange-
vraagd door de afdeling voor het bosonderhoud. Er zijn een beperkt aantal onder-
zoekers die kunnen en mogen snoeien met de twee motorheggenscharen die voor-
handen zijn. De snoeiers organiseren de gota zelf. De verschillende hagen met een 
totale lengte van 1.500 meter, worden één voor één geknipt, van hoog naar laag, in 
een bolletje, of in een kegel, of golvend, of zelfs kaarsrecht. De snoeiwijze is voor 
iedere soort haag weer anders. En er zijn ook de verschillende soorten hagen: taxus-
hagen (Taxus baccata), laurierkershagen (Prunus laurocerasus), leylandcipreshagen 
(Cupressocyparis x leylandii), levensboomhagen (Thuja occidentalis). Allemaal komen 
ze aan de beurt, en dat zijn er heel wat.

Tekst: onderzoeksteam Waanideeën
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Planning

De snoeiers hebben een aantal da-
gen vastgelegd om het snoeiwerk 
gezamenlijk te doen, met de twee 
motorheggenscharen, in een groepje 
van twee om beurt, afwisselend. De 
overige goti’s van de afdeling boson-
derhoud helpen bij het opruimen 
van het snoeiafval.
De gota kent een vliegende start in 
het eerste weekeind. Maar het vol-
gende weekeind zit er vertraging 
op de lijn. Het schilderen van het 
Rozenhuis krijgt opeens prioriteit. 
Dit wordt door de afdeling onder-
houd gebouwen zo vastgesteld. Deze 
schildergota heeft echter niet zo veel 
om het lijf, en ter afwisseling van 
het snoeien kan het heel aangenaam 
zijn om ook eens even te schilderen, 
zou men veronderstellen. De boei-
boorden moeten worden gedaan, en 
dat is een betrekkelijk klein werkje. 
Dit vinden de desbetreffende goti’s 
echter niet. Met vijf man gaan ze op 
de gota af en je zou zeggen, dat het 
schilderen dan binnen een dag klaar 
is. Dat is evenwel niet zo, het duurt 
langer. Maar het is ook nog zo, dat 
alle goti’s die daar aan het schilde-
ren zijn niet meer gaan snoeien. 
Terwijl juist in deze afdeling heel 
veel onderzoekers zijn die toestem-
ming hebben om de parkmachines, 
zoals de heggenscharen, te bedienen. 
Maar daar hadden ze geen zin in, ze 
gaan schilderen en niet snoeien.

Na deze aanvankelijke vertraging 
wordt er op de middag van het 
tweede weekeinde toch gestart met 
het snoeiwerk. Regelmatig gaat de 
inmiddels aangewezen coördinator, 
Rianne Slot, polshoogte nemen en 
brengt van ter plaatse verslag uit. 
Waarom er bij deze op zich simpele 
gota’s een coördinator moet zijn is 

de vraag, maar die is nu niet aan de 
orde.
Alles gaat goed. Alle hagen worden 
gesnoeid op de taxushagen na. Die 
moeten apart worden gedaan. Dan 
wordt er op een zeker moment de 
vraag gesteld waarom de taxusha-
gen apart worden gesnoeid, ook al 
staat hij zo dichtbij een andere dat 
het in één moeite door gedaan kan 
worden?

Taxushagen apart

Michou Belfort krijgt die vraag op 
haar bordje. Er wordt haar gevraagd 
hoe dat verhaal in de wereld komt, 
want in naslagwerken is nergens iets 
te vinden over het feit dat taxusha-
gen apart gesnoeid dienen te wor-
den.
Het eerste wat haar vervolgens ter ore 
komt is, dat er is verteld dat taxusha-
gen schadelijke stoffen uitscheiden 
die slecht zijn voor de andere hagen. 
Maar wie heeft dat verteld? Waar 
komt dat verhaal vandaan? Op inter-
net is wel te vinden dat de taxus een 
giftige stof bevat. Maar die is alleen 
gevaarlijk voor paarden en koeien. 
Maar heel veel bomen en struiken 
bevatten giftige stoffen, moeten die 
dan allemaal afzonderlijk worden 
gesnoeid? Daar is niets van terug 
te vinden. Waar komt dan dat idee 
over het afzonderlijk snoeien van de 
taxushaag vandaan?
Michou gaat samen met een paar 
snoeiers bij een kop thee in de scha-
duw van een grote beuk inventarise-
ren wat er bekend is.

De verhalen

Duidelijk is al snel dat er in de groep 
van de snoeiers het verhaal de ronde 
doet dat de taxushaag niet samen 
met de andere hagen kan worden ge-
snoeid omdat de motorheggenschaar 

eerst weer schoonge-
maakt moet worden na het snoeien 
van de taxushaag voordat een ander 
soort haag kan worden aan ge pakt. 
De taxushaag zou een stof bevatten 
die niet goed is voor de andere ha-
gen. De twee goti’s die vorige jaren 
nog in hun eentje week in week uit 
alle hagen hebben gesnoeid, hebben 
daar toen niet naar omgekeken. Als 
rechts de coniferenhaag werd ge-
snoeid, dan werd in één beweging 
links de taxushaag meegenomen. Nu 
zijn ze beiden meegegaan met het 
idee dat de taxushaag afzonderlijk 
gesnoeid moet worden, ook al heb-
ben ze nooit gemerkt dat door elkaar 
snoeien niet goed zou zijn voor de 
hagen. Ze hebben daar geen vragen 
over gesteld, vroeger deden ze het zo, 
nu gaat het anders. Ze laten het zich 
aanpraten, het klinkt aannemelijk.
Verder hoort de een het van de ander 
en er is verteld dat de taxus in het 
Nederlands ‘venijnboom’ wordt ge-
noemd, wat het verhaal geloofwaar-
dig maakt. Venijn moet je tenslotte 
uitzonderlijk behandelen.

Michou gaat wat later ook babbe-
len met snoeier Habbe Kortarm. 
Voor hem is het verhaal van het 
afzonderlijk snoeien van de taxus-
haag geen nieuw verhaal. Dat ver-
haal kent hij nog uit vroegere jaren 
toen hij snoeier was in de afdeling 
bosonderhoud. Hij weet niet meer 
van wie hij dat toen heeft gehoord. 
Tijdens deze snoeigota is dit verhaal 
weer boven water gekomen tijdens 
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het eten aan de 
tafel naast hem. Hij heeft dat zijde-
lings gehoord, maar is niet actief bij 
dat gesprek betrokken en heeft daar 
verder ook niet naar gevraagd. Hij 
neemt het verhaal klakkeloos over 
en checkt het niet na. Wie is hij om 
het beter te weten? Ook andere on-
derzoekers die zij spreekt hebben het 
weer van anderen gehoord en heb-
ben het gewoon stomweg aangeno-
men.
Ook aan Loes Sneppers gaat Michou 
vragen of zij hier iets vanaf weet. 
Bingo! Loes zegt dat zij het is geweest 
die dat oude bericht weer op tafel 
heeft gelegd. Tijdens het eten. Zij 
heeft dat verhaal nog paraat uit de 
tijd dat zij net als Habbe nog snoeier 
was bij de afdeling bosonderhoud en 
dat was tot 2008. De taxus bezit gif-
tige stoffen, die niet goed zijn voor 
de andere hagen. En om haar woor-
den kracht bij te zetten vertelt ze dat 
vroeger Bernardino de goti’s erop 
wees dat ze handschoenen en andere 
bescherming aan moesten doen als 
ze bezig waren met de taxushagen. 
Dat was dan vanwege de prikkelen-
de stoffen die in taxussen aanwezig 
zijn. „Aaltje Sas heeft het beaamd,” 
vertelt ze er nog bij. Dit kan niet 
missen, dat moet zo zijn als Loes 
dat zo overtuigd vertelt. En zo is dit 
oude bericht dit jaar weer gaan leven 
bij de snoeiers. Loes en Aaltje zeggen 
het en dus is het zo.
Michou gaat als een echte speurneus 
nog eens langs bij Hein Heggen. 
Je weet nooit of er nog iets nieuws 

aan het licht komt. Hein heeft het 
verhaal echter ook gewoon aange-
nomen, hij heeft er zich verder niet 
mee bemoeid en hij doet gewoon 
wat er wordt gevraagd.

Verdere wetenswaardigheden

Michou doet nog wat diepgravend 
literatuuronderzoek en leest niet 
veel meer dan dat een taxus giftig 
is voor paarden en koeien. Ze leest 
ook dat een thuja heel giftig is voor 
de mens, zowel het blad, de twijgen 
als de vruchten. En daar wordt niet 
over gesproken terwijl die hagen 
ook worden gesnoeid. Hetzelfde 
geldt voor de laurierkers. Dat is toch 
apart.
En dat je van de taxus rode vlekken 
op de huid kan krijgen is waar. Maar 
dat geldt ook voor kornoelje struiken 
en vele andere struiken. Dus in het 
hele plantenrijk zijn duizenden 
planten die irritatie kunnen veroor-
zaken aan de huid, en waartegen je 
je moet beschermen.

Dus het begint er wel op te lijken, 
dat dit verhaal over de taxus die 
apart gesnoeid zou moeten worden, 
gewoon op een dikke waan berust. 
Er zijn een paar personen die ‘iets’ 
hebben gehoord, en het verhaal gaat 
een eigen leven leiden. Vooral omdat 
Loes zo gewiekst is om Bernardino 
erbij te betrekken, oefent ze een be-
hoorlijke druk uit die niet mis is te 
verstaan. Terwijl Bernardino het al-
leen heeft over de bescherming van 
de huid, vanwege irritatie. En dat is 
logisch. Maar het onderbewuste vi-
tale en mentale vinden dat niet ge-
noeg, het is niet enerverend genoeg. 
En zo ontstaat er door het verhaal 
van Loes een soort idiotie, die tot nu 
toe, na een jaar of tien, nog steeds 
zijn uitwerking heeft. En Aaltje is 

haar stut en steun, die bevestigt alles 
wat Loes zegt als een kip zonder kop.

Gevolgen van een waanidee

Zo’n waanidee, waar iedereen in 
gelooft, blijkt wel grote gevolgen te 
hebben. Er moet dus nu steeds een 
afzonderlijke extra snoeironde wor-
den gemaakt. Alles moet dubbel 
gebeuren, wat niet erg efficiënt is en 
dus nog niet getuigt van psychisch 
management.
Er is blijkbaar niemand die een vraag 
stelt, bang om voor dom te worden 
aangezien. En als Loes met veel 
aplomb vertelt wat Bernardino heeft 
gezegd, gebruikt ze wel barbaarse 
methoden om iedereen aan zich te 
onderwerpen. Iedereen moet doen 
wat zij zegt, want zij heeft het van 
Bernardino. Zij heeft er niet eens 
erg in dat ze waanideeën in het rond 
aan het strooien is. Ze is alleen maar 
uit op macht, verder niet. Niemand 
vraagt zich af wat Bernardino nu 
eigenlijk heeft gezegd, namelijk dat 
je kleding met lange mouwen aan 
moet hebben om geen geïrriteerde 
huid te krijgen. Meer is het niet. 
Maar ook daar kijkt niemand naar 
om in zijn onbewuste en onwetende 
staat van zijn.
Er zitten zelfs professoren en andere 
gestudeerde lieden in het goedgelo-
vige gezelschap. Ze slikken alles als 
zoete koek. Ze kunnen niet luiste-
ren, en maken meteen een dogma 
van iets wat wordt gezegd. Loes ver-
vormt ook wat er wordt gezegd voor 
haar eigen doelen. Hein Heggen is te 
traag en te inert om een vraag te la-
ten opkomen, hij doet als hond wat 
er van hem wordt gevraagd. Habbe 
vindt het ook goed, als hij maar kan 
werken en de gota klaar is, dan is het 
voor hem goed. Niets vragen, dat 
kost tijd. Aaltje vindt het ook wel 
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goed, dan is er tenminste extra werk 
en dat is goed, dan duurt alles wat 
langer en dan kun je klagen dat je 
zo moet sloven in een gota. Dus dat 
komt haar goed van pas.

Michou zelf merkt dat er geen haar 
op haar hoofd is die heeft getwijfeld 
aan dit verhaal. Het zal wel zo zijn, 
degene die dat vertelt zal het wel we-
ten. Ze neemt het over en het is zo. 
Dat doet zij heel vaak. Het is ook 
een traagheid en een inertie die in 
haar lijf zit, zodat er niets zin heeft 
om te bewegen. Dat geldt ook voor 
de andere snoeiers. Ze is wel graag 
belangrijk en stuurt ook vaak al-
lemaal onzinverhalen de wereld in 
met een stelligheid waar niemand 
iets over durft te zeggen. Goti’s zijn 
bang, heel bang voor elkaar. Ze zijn 
bang voor Loes, voor Michou, voor 
Hein, voor Habbe, voor Aaltje met 
haar scherpe tong, enzovoorts. Zelfs 
degenen die het zelf altijd zo goed 
weten, laten het er nu bij zitten. Dat 
is ook gemakkelijk. En iedereen doet 
mee om het waanidee vaste grond te 
geven, niemand kijkt wat er gebeurt, 
iedereen is te traag en te inert om in 
beweging te komen.

Wat blijkt uit de gota

Er blijkt zonneklaar dat iedereen 
hier alles voor zoete koek aanneemt. 
Dat komt vooral omdat iedereen 
nogal bang is om voor dom te wor-
den versleten. Of iedereen vindt dat 
anderen het beter weten en meer 
ervaring hebben. Beide zaken zijn 
er vooral om te zorgen dat iemand 
niets te maken heeft met wat er ge-
beurt. Er treft hem of haar dan geen 
blaam. Het is gemakkelijk en je 
hoeft niets te doen. Je hoeft alleen 
maar te geloven dat het echt waar is 
wat er wordt verteld.

De goti’s zijn niet bij de tijd, ze gaan 
mee in inefficiënt werken en stellen 
niets voor om het anders te doen. 
Ze vragen niets. Dat kost tijd en je 
moet praten, en niemand heeft zin 
om zijn hoofd boven het maaiveld 
uit te steken. Dat zal hem zeker de 
kop kosten.
Er blijkt ook dat iedereen bang is 
voor iedereen. Niemand durft iets te 
zeggen, uit angst dat zijn onvermo-
gen blijkt. Aaltje is bang omdat ze 
dan voor dom en vernietigend wordt 
aangezien.

Er blijkt dus ook, dat iedereen heel 
schijnheilig doet, en zich heel anders 
voordoet dan hij is. Iedereen wendt 
de methoden aan van de farizeeërs 
en de hypocriet. Iedereen doet of 
zijn neus bloedt. Niemand heeft 
ook maar iets te maken met de an-
der. Niemand is zeker van zichzelf, 
iedere goti zoekt het in het niet be-
staan wat hij leidt, en hij houdt zich 
stil. Alleen als iets niet bevalt vallen 
er koppen.

De onbewuste staat van leven en de 
onwetendheid vieren hoogtij. Praten 
over zaken is onmogelijk. Alle goti’s 

gaan akkoord met dit alles. Iedereen 
vindt het prima. Dus zij kunnen 
Loes niets verwijten, want die pro-
beert ook met alle macht met haar 
hoofd boven water te blijven, zoals 
iedereen.
Onwetendheid en onbewustheid 
zijn de enige ziekten die een goti 
heeft. Meer is het niet. En door de 
wanen in de illusie wordt alles alleen 
maar gekker.
Wat een taxushaag, zelfs als venijn-
boom, niet allemaal kan vertellen!
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Nymphoïdes peltata
Goudgele zonnester, vol vermogen
stil drijvend in heldere wateren
van de Zwanenvijver met de zwaan
je bent vol beloften van een nieuw leven
daar is het met de verdeeldheid gedaan.

Alle sterren worden tot zonnen
het leven speelt zich af op de zonnebaan
verlicht door stralende elektronen
een weg die heerlijk is om te gaan.

Jij bent het symbool van de ware dromen
over geluk en gouden waarheidsstof
niets kan daar meer tussen komen
de realiteit is daar, de vaste grond.
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