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Stilleven

De boom zo snel gezaagd
ligt in het gras te rusten

na een leven vol intense groei
vol sterkte en vol kracht.

Het leven eindigt nu
in een bos vol groene bomen
roerloos ligt hij op zijn plek
zijn stam los van de aarde.

Een stilleven met meetstok, bijl en wig
de velhevel fier omhoog gericht.

De schors met sierlijk kantpatroon
rustend in de zomerzon.
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Van de redactie
Het planckdeeltje

De natuurkundigen en in het bijzonder de kwantumfysici hebben uitgerekend dat 
de minimale lengte van een object in de kosmos niet groter kan zijn dan de planck-
lengte.
Planck was een van de eminente natuurkundigen die aan de wieg heeft gestaan van 
de kwantummechanica en als eerste in de gaten had dat energie niet continu was 
maar verdeeld in stukjes, in kwanta. Vandaar dat zijn naam is verbonden aan dit 
soort eenheden. We kennen dus ook de plancktijd, de planckmassa, de plancktem-
peratuur en de plancklading. De plancklengte en de plancktijd hangen samen met 
de lichtsnelheid (c). Simpel gezegd komt het erop neer dat het licht in vacuüm een 
plancklengte (lp) per plancktijd (tp) aflegt, dus c= lp / tp

De plancklengte is een maat die zo klein is dat dit ons bevattingsvermogen ver te 
boven gaat. Uitgedrukt in meters is dat afgerond 1,61x10-35 meter. Er zou dus niets 
zijn dat kleiner is dan dit. Dat geldt dus ook voor de plancktijd van 5,39x10-44 
seconde. Korter dan die tijd bestaat niet in de kosmos. Dat betekent dat er onder 
de plancklengte geen ruimte meer bestaat en beneden de plancktijd geen tijd. In die 
uiterste verdeeldheid houden tijd en ruimte dus op volgens de natuurkundigen. Wat 
we daar dan hebben is dus de tijdloosheid en de ruimteloosheid.
Dat is interessant, want in wat voor grensgebied bewegen we ons hier? Zou dit de 
grens zijn tussen de grofstoffelijke oppervlaktematerie en het subtielfysieke? Of is 
het de overgang van de grofstoffelijke oppervlaktematerie naar het gebied van het 
iriserende vuur? Of is het nog iets anders? Vinden we hier de oneindigheid en de 
tijdloosheid die per definitie in alle deeltjes zijn opgesloten?
Er zijn ook natuurkundigen die veronderstellen dat vacuüm of lege ruimte helemaal 
niet kan bestaan. Die ruimte zou wel eens gevuld kunnen zijn met planckdeeltjes. 
Een planckdeeltje is dan een hypothetisch deeltje met een diameter van de omvang 
van de plancklengte en een massa ter grootte van de planckmassa. Dit idee is nog 
niet verder uitgewerkt in een model of theorie, laat staan dat er onderzoek naar is 
gedaan. Misschien ligt hier een basis voor de zoektocht naar de donkere materie 

waar er zoveel van is in onze kosmos. Wellicht dat de onderzoeksgroep ‘donkere 
materie’ van Elektoor, die probeert te achterhalen wat donkere materie in de 

werkelijkheid is, daarover interessante ontdekkingen doet. Uiteraard wordt 
u daarvan in de Gouden Visie op de hoogte gehouden. 
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Tekst: Sunya de la Terra

Heliotropie is een verschijnsel dat vooral bij planten voorkomt. Hierbij richten 
zij zich met een deel van het plantenlichaam actief naar de zon. Ze reageren 
gericht op een prikkel van buitenaf, in dit geval de zon. Het is beweging of 
groei in reactie op de zon. Het woord heliotropie komt van het Griekse hèlios 
dat ‘zon’ betekent en van tropos dat wending of draai betekent. Het woord 
geeft dus aan dat een plant, of een ander object, beweegt op basis van de 
stand van de zon zolang deze schijnt.

De plantenwereld

In de plantenwereld komt het verschijnsel van he-
liotropie, het feit dat een bloem of blad met de zon 
meedraait, heel vaak voor. Het bekendste voorbeeld is 
de zonnebloem, de Heliantus annuus, met zijn grote 
bloemscherm. In de ochtend richt hij zich al op de zon 
en hij draait voortdurend mee met de zon. Hij houdt 
de zon altijd in het vizier en de zon dus vanzelfsprekend 
ook de zonnebloem. Hij beweegt zijn plantenlichaam 
op een bepaalde manier. Bewegen kost een plant veel 
energie, dus hij zal het alleen doen als hij meer energie 
krijgt dan hij verbruikt. Zijn beweging is er altijd op ge-
richt meer energie te ontvangen. De reactie van planten 
op de zon duurt uiteraard zolang de zon schijnt.
Fototropie is de belangrijkste beweging van een plant. 
Het is de directe reactie op licht. Vrijwel alle planten 
reageren op licht. Bij fototropie is de plant altijd gericht 
op licht en groeit ook naar het licht toe.
Een plant beweegt naar het licht door die richting uit te 
groeien. Ook schimmels vertonen fototropie. Het ver-
schil tussen heliotropie en fototropie is, dat in het eerste 
geval planten gedurende een gedeelte van de dag mee-
bewegen met de zon. In de nacht hangen de bloemen 
en bladeren dan meestal naar beneden gericht, om de 
volgende dag weer mee te bewegen met zonlicht, zoals 
een zonnebloem dat doet. Bij fototropie is er altijd een 
beweging of groei in reactie op licht, zoals het groeien 
naar het licht toe in een vrij donkere kamer.

Tropiën en nastiën

Er zijn verschillende soorten tropieën en zogenoemde 
nastiën te zien bij planten.
1. Heliotropie: beweging of groei in reactie op de zon. 

Daarbij worden bij planten gedurende de dag de 
bladeren of bloemen gericht op de stand van de zon.

2. Fototropie: beweging of groei in reactie op licht. 
Daarbij is de plant altijd naar het licht aan het 
zoeken.

3. Geo- of gravitropie is beweging of groei in reactie 
op zwaartekracht. Planten groeien altijd met hun 
wortels naar beneden door de invloed van de zwaar-
tekracht. Het omhoog groeien wordt veroorzaakt 
door een samenhang van gravitropie en fototropie.

4. Hydrotropie zorgt ervoor dat wortels van een plant 
altijd in de richting van vocht groeien. Ze kunnen 
op die manier een meterslang wortelgestel heb-
ben. Het is beweging of groei in reactie op vocht of 
water.

5. Thigmotropie is beweging of groei in reactie op aan-
raking of contact. Klimplanten reageren direct als 
ze een andere plant in de omgeving voelen, zoals de 
lathyrus die zich dan onmiddellijk om de buurplant 
heen windt of klimop die zich direct vastklampt aan 
een muur.

6. Thermotropie: beweging of groei in reactie op tem-
peratuur.

Heliotropie en fototropie
De gerichtheid op de lila zon
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7. Chemotropie: beweging of groei in reactie op che-
mische stoffen

Bij een nastie is de prikkel niet van belang, zoals bij een 
tropie. Twee voorname nastiën zijn de reactie op tem-
peratuur en op directe aanraking, zoals bij het kruidje-
roer-me-niet en vleesetende planten.
Reactie op temperatuur komt heel veel voor, zoals bij 
Helleborussoorten en Buddlejasoorten die hun blad 
meteen laten hangen als het vriest. Rododendrons 
sluiten hun blad als het ware. Bergenia krult zijn blad 
om. Dit gebeurt om te voorkomen dat er te veel vocht 
verdampt uit het blad en vaak ook om vorstschade te 
beperken.

Planten bewegen dus eigenlijk veel meer dan op het 
eerste gezicht wordt vermoed. Mimosa reageert heel 
direct op aanrakingen, hij trekt dan in minder dan een 
seconde al zijn bladeren in. Tulpen gaan niet open als er 
op een dag geen zon is. Dat is ook een efficiënte actie: 
op dat soort dagen komen er geen insecten en kan er 
niets worden bevrucht. Dus blijft de tulp dicht.
Men vermoedt ook, dat planten die zich met hun 
bloemen naar de zon wenden, gemakkelijker bevrucht 
kunnen worden. De insecten kunnen gemakkelijker 
landen, het is warmer en er is veel meer licht. Maar 

ook de omringende vochtigheid wordt anders. En zo 
hebben planten heel veel manieren om te zorgen dat 
hun vruchtbare delen gemakkelijk bereikbaar zijn voor 
insecten maar ook dat ze zorgen dat de zaden zo vallen, 
dat ze de grootst mogelijke kans hebben om te kunnen 
ontkiemen in de aarde, op rotsen of in het water.

Lang is gedacht dat alleen dieren in staat zijn zich te 
bewegen. Maar er is bekend dat planten bewegen, 
elkaar aanraken, zich wenden of draaien, zich vastklam-
pen aan andere planten en dat ze dus helemaal niet zo 
onbeweeglijk zijn als werd gedacht.
Het is een algemeen bekend verschijnsel dat kamer-
planten zich naar de zon wenden als ze voor een raam 
staan. Ook in tuinen waar planten in schaduw staan 
kunnen ze zo lang uitgroeien en zich uitrekken tot ze in 
het licht komen te staan. Sommige planten wisselen per 
dag verschillende malen van positie en zijn dus zo sterk 
dat zij deze bewegingen ook effectief kunnen maken. 
Zij reageren dus heel direct op het licht of op de zon.

Licht

Er zijn verschillende soorten licht die elk hun specifieke 
invloed hebben op planten. Er is ontdekt dat oranje 
licht heel goed door bladgroen wordt geabsorbeerd en 
dat deze energie door de plant wordt gebruikt voor 
de fotosynthese. Fotosynthese is een proces waarin 
lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te 
zetten in koolhydraten, zoals glucose. Bladgroen van 
planten absorbeert ook blauwe straling heel gemakke-
lijk. Het grappige is ook, dat in een groene omgeving, 

bijvoorbeeld onder bomen, planten een andere ma-
nier van groeien gaan ontwikkelen. Ze gaan bij veel 
groen licht proberen om snel omhoog te groeien, ze 

krijgen dan een spichtige groei. Groen licht betekent 
voor een plant dat er veel concurrentie is rondom hem 
en hij moet proberen iedereen te snel af te zijn.

Bij blauw licht gaan planten zich ook weer anders 
gedragen. Bij zichtbaar licht ligt blauw tegen ultraviolet 
aan, aan de buitenrand van het lichtspectrum. Blauw 
licht heeft een korte golflengte ongeveer tussen 450 en 
500 nanometer. Als de golflengte langer wordt, wordt 
het licht groen, komt het onder de 380 nanometer dan 
wordt het ultraviolet licht en dus onzichtbaar licht voor 
het menselijke oog.
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Blauw licht is ook ‘warm’ dat wil zeggen dat het een 
hoge kleurtempertuur heeft die tussen 8000 en 10000 
graden is. Een kleurtemperatuur die veel warmer is dan 
het gewone zonlicht, want dit heeft een kleurtempera-
tuur van 5700 graden.
Typisch voor blauw is dat het meer wordt verstrooid 
dan warmere tinten zoals geel of rood. Deze hebben 
veel meer gebundeld licht. Dit soort licht houdt de 
energie meer bij elkaar, vandaar dat het warmer aan-
doet.

Het verstrooide licht van het blauw zorgt ook dat de 
hemel blauw is. Alle kleuren die er zijn komen direct 
van de zon af, maar blauw licht komt eigenlijk van alle 
kanten omdat het zo verstrooid is.
Wateren lijken blauw omdat ze alle kleuren absorberen 
maar het verstrooide blauw niet. Water neemt vooral 
veel rood en infrarood licht op, juist de andere kant van 
het spectrum dan waar de blauwe kleuren en ultravio-
lette kleur zijn.
Dit blauwe verstrooide licht laat planten heel compact 
groeien, wat vooral hoog in de bergen merkbaar is. 
Daar blijven planten veel kleiner dan in de dalen of 
op het vlakke land. Hoe korter de golflengte is, hoe 
compacter planten gaan groeien. Het is zelfs zo, dat in 
bossen blauw licht belangrijk is voor schaduwplanten 
die daar groeien. Het is dan ook gebleken, dat in een 
bos het licht meer blauw bevat dan in een open vlakte. 
Als het bewolkt weer is, is het aandeel blauw in het licht 
ook groot. Het is dan vaak heel helder, iets waar men 
in de fotografie ook rekening mee zal moeten houden. 
Anders raken foto’s snel overbelicht.

Hoe wordt het licht door planten gebruikt?
Van het zichtbare licht gebruikt een plant alle golf-
lengten, hoewel in verschillende hoeveelheden. Er zijn 
twee soorten licht die vooral graag worden gebruikt en 
opgenomen. Dat is rond de 450 nanometer op de grens 
van blauw en violet, en rond 650 nanometer wat kleu-
ren zijn tussen oranje en rood in. Van groen wordt heel 
weinig opgenomen, het groen wordt weerkaatst omdat 
ze zelf groen zijn. Ook van geel en oranje wordt wei-
nig gebruikt, het wordt niet geabsorbeerd. Dit heeft te 
maken met het chlorofyl in de plant, dat ook zorgt voor 
de verschillende soorten kleuren blad van planten. Het 
caroteen absorbeert heel veel blauw licht en het rood 
straalt het weer uit. Daardoor vinden mensen worteltjes 

rood of oranje. Veel planten geven echter de voorkeur 
aan rood licht.

Voorkeursgolflengte van planten

De invloed van licht op planten is hiermee heel kort 
geschetst. Het blijkt dat licht voor hen van levensbelang 
is. ‘Hoe is dat bij een mens?’ kan men zich afvragen. 
En ook, waar komt het licht nu uiteindelijk vandaan? 
Meestal wordt gezegd dat licht van de zon komt. Maar 
is dat wel zo en als het niet zo is, waar komt het dan wel 
vandaan? En is er bij mensen ook iets te zeggen over 
heliotropie en fototropie?

Het licht gezien vanuit een ander perspectief

In de lilaca is proefondervindelijk aangetoond dat het 
licht komt vanuit de bron van alle energie en materie 
die gelegen is boven de absolute werelden. Daar vormt 
het licht een eenheid en er is daar alleen wit licht van 
een heel heldere en intense soort. Eigenlijk ziet dit licht 
er uit als een zon die geen grenzen heeft, een licht dat 
overal is en alles is en waar alles uit voortkomt. Het is 
de oorsprong van alles wat bestaat. Dit soort licht wordt 
wel diamantwit licht genoemd. Het is een licht dat alle 
lichten in zich draagt, maar ze zijn niet apart te zien, 
omdat het licht in deze wereld een totale, onverbreke-
lijke eenheid vormt. Daalt het licht af naar de transcen-
dente werelden daar beneden, dan kan het binnen zijn 
eenheid veel meer soorten licht laten zien. Toch is er 
nog steeds geen verdeeldheid in het licht te bespeuren. 
De soorten licht zijn wel te onderscheiden maar niet te 
scheiden. Pas wanneer het licht aankomt in de waar-
heidswereld, die een wereld is van zowel eenheid als 
verdeeldheid, is het licht daar op beide wijzen te zien. 
Er is de eenheid van het licht, het wit, maar ook gou-
den licht is daar een hoofdkleur. Het wit kan zich in de 
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waarheidswereld ook voordoen als witgoud, blauwgoud, 
groengoud en roodgoud.
Als het eenheidslicht nog verder afdaalt komt het in het 
relatieve universum terecht en daarmee ook in de aardse 
werkelijkheid. Zodra het in dit relatieve universum 
aankomt, wordt het licht helemaal verdeeld door het 
mentale principe, een principe dat speciaal is gecreëerd 
om een uiterste verdeeldheid te kunnen bereiken.
Dan is het licht verdeeld geraakt en kunnen ook alle 
kleuren van het lichtspectrum worden waargenomen.
Het verdeelde eenheidslicht is in het hele universum 
aanwezig als helder, transparant licht. Eigenlijk is het 
niet te zien, het lijkt wel wat op daglicht, dat is in feite 
ook niet te zien. Pas als dit licht door de bewustzijns-
kracht wordt gebundeld tot een compacte massa van 
geconcentreerd licht wordt het een zon. Deze zon is te 
zien aan de hemel. Hij is er echter altijd, ook als hij niet 
is te zien, zoals bij bewolkt weer of in de nacht. Het 
wordt wel duidelijk dat volgens de waarnemingen in de 
lilaca een zon een lichaam is dat nooit vanuit zichzelf 
licht geeft. Het is een concentratie van licht en dat is de 
reden dat hij lichtgevend is.

De mensenwereld

Een mens heeft ook licht nodig om te kunnen bestaan. 
Relatief zonlicht en andere relatieve lichtenergieën 
verzorgen ook in zijn lichaam processen waardoor het 
lichaam gezond kan blijven. Een menselijk wezen heeft 
meestal niet zo in de gaten dat hij ook relatief licht no-
dig heeft om te kunnen leven. Het is zo gewoon dat het 

daglicht er is. Het is het minst opvallend in het leven 
van een mens dat er relatief licht is.
Er wordt wel onderzoek gedaan naar de invloed van dit 
licht op het leven van mensen, maar dit is voornamelijk 
gericht op het verbeteren van kunstlicht in kantoren 
en werkruimten. Met name zichtbaar licht dat op het 
netvlies van het menselijke oog valt brengt volgens 
sommige wetenschappers biologische effecten teweeg. 
Het feit dat licht, naast een noodzakelijkheid om te 
kunnen zien, ook biologische functies reguleert, heeft 
geleid tot onderzoekprogramma’s aan diverse instituten 
en universiteiten. Toch staat dit onderzoek nog in de 
kinderschoenen. Er wordt niet veel over naar buiten 
gebracht, dus het is niet zover dat er een degelijk beeld 
is verkregen van de invloed van relatief licht op het 
lichaam van een mens.

De lila zon

Wat meestal buiten beschouwing blijft in alle weten-
schappelijk onderzoek is dat een mens een onaf wezen 
is, dat nog verder zal moeten evolueren te zijner tijd. 
Dat is een vanzelfsprekendheid in een evolutie van 
materie die nog niet af is. Het menselijk lichaam is 
dan ook nog een behoeftig lichaam, dat functioneert 
zoals het functioneert. Het is niet een lichaam dat alle 
vermogens uit de materie heeft gegenereerd. Het is een 
lichaam dat nog staat aan het begin van een periode 
waarin het menselijke denken tot ontwikkeling wordt 
gebracht en daarmee ook het lichaam dat daarbij hoort. 
Een onvermogend lichaam dat hoort bij een mentaal 
psychisch lichaam dat nog in het begin staat van het 
mentale stadium in de evolutie. Het heeft zijn evolutie 
nog lang niet voltooid.
Als een mens wel bezig is met een verder evolutie, dan 
kan de psyche zich verder ontplooien en op die manier 
een volgende stap in het evolutieproces gestalte  geven. 
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Daarmee wordt er een stap gezet die het hele wereld-
beeld van nu verandert.
Dan kan de lila zon, die alle evolutie leidt en verder 
brengt, het voortouw nemen en het menselijke wezen 
begeleiden op zijn weg naar een volgende fase in zijn 
menszijn, het psychische wezen of het waarheidswezen. 
Als vanzelf zou het dan zo zijn, dat de lila zon een mens 
die deze stap doet, ook verder begeleidt naar een mo-
ment waarop er een geheel nieuw soort wezen ontstaat, 
een lila.
De lila zon is onontbeerlijk in het proces van de evolu-
tie die zich verder ontrolt. Alleen zij is op de hoogte van 
de manier waarop het menselijk lichaam zodanig kan 
veranderen dat de elektronen en atomen andere structu-
ren kunnen aannemen, waardoor opgesloten materiële 
vermogens zich kunnen manifesteren.
Natuurlijk heeft de mens als mentaal wezen ook zon-
licht nodig om zijn lichaam naar behoren te laten 
functioneren. Maar hij krijgt per dag altijd ook één 
druppeltje licht uit de lila zon, zodat hij op aarde zijn 
leven kan leven zoals hij dat wil. Als hij dat druppeltje 
niet krijgt, dan kan hij niet goed functioneren.

Het nieuwe leven van een mens

Als het zover komt dat enkelingen zich begeven op 
het pad van de evolutie dat nog verder loopt dan het 
menszijn, dan zijn er wel veranderingen te zien in de 
wereld. Eerst zullen de enkelingen niet worden opge-
merkt, want zo werken de dingen nog steeds in de hele 
evolutie. In het begin zijn er weinigen en later komen 
er meer. Maar toch zullen deze enkelingen een grote 
invloed hebben in het hele bestel van de wereld omdat 
zij een ander lichaam hebben dan anderen. De psychi-
sche invloed in de gehele materie van het universum 

zal zich doen gelden. Die materie is gewoon aanwezig 
tussen alle andere soorten materie in. Zo komt alle 
materie die er is op aarde in aanraking met deze nieuwe 
waarheidsmaterie en zij wordt daardoor aangeraakt. 
Op die manier werkt de psychische materie in op alle 
andere materie. Het is ook een meer vermogende sub-
stantie dan de denkmaterie van de mens. Dit alles zal 
echter in beginsel onopgemerkt blijven, vooral omdat 
de denkende mens niet bewust leeft. Hij zal niet veel in 
de gaten hebben van wat er aan het gebeuren is. En zo 
kan deze psychische waarheidsmaterie zich rustig in het 
geheel van materie in het universum bevinden zonder 
dat daar zo veel van te zien is.
Uiteindelijk zal alles worden aangeraakt door deze 
psychische substantie. Want zowel de psyche als het 
lichaam van dit overgangswezen zijn vol van de psychi-
sche deeltjes die zich overal kunnen bewegen. Op die 
manier komt er een wereld die doordrenkt is van waar-
heidsstof. Dat zal zich bevinden tot in alle uithoeken 
van het universum. De lila zon leidt alles in dit proces. 
Menselijke wezens kunnen zich hier niet in mengen, 
dus er kan ook geen misbruik worden gemaakt van de 
enorme vermogens die uit de psyche en de lichaamsma-
terie vrijkomen.

De psychische en materiële vermogens

Onder leiding van de lila zon gaat zich van alles af-
spelen in de psyche van de mens, die zich totaal gaat 
ontplooien tot een waar psychisch wezen met een waar 
psychisch lichaam. Dit geeft geheel nieuwe mogelijk-
heden wat betreft vermogens en kwaliteit van dit over-
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gangswezen wat nog deels mens is maar op de drempel 
staat van een nieuwe wereld die totaal anders is dan van 
de mensen. De wereld op zich is niet veranderd in die 
zin, dat alles zijn voortgang wel heeft, maar door de 
psychische materie die alles doordrenkt krijgt de wereld 
toch een andere aanblik voor diegene die dit meemaakt. 
Alles krijgt een nieuwe glans en de wereld wordt een 
boeiend speelterrein waar van alles te beleven valt.
De bestudering van hoe de menselijke materie werkt is 
een evolutiespel waarin alles ontdekt kan worden over 
hoe mensen zich laten leven door hun lichaamsmaterie. 
Ook energieën die het op het lichaam hebben gemunt 
kunnen worden gedetecteerd en worden uitgeschakeld. 
Zo ontstaat er beetje bij beetje een lichaam met totaal 
bewuste elektronen, atomen, moleculen en cellen. De 
psyche is de persoon die dit lichaam bestuurt in samen-
werking met de lila zon. Het lichaam doet zo alles wat 
de inwoner, de psyche wil. Omdat de psyche een waar-
heidswezen is handelt hij altijd naar de ware waarheid 
van het lila. Dat is een vermogen dat boven het mense-
lijke bestaan uitgaat.
Verder zijn er talrijke vermogens die ook ontwikkeld 
zijn, maar ze zijn te omvangrijk om allemaal op te noe-
men. Enkele ervan zijn: alomtegenwoordigheid, leven 
in de eeuwige oneindigheid en de oneindige ruimte, het 
vreugdevolle bestaan vol blijdschap en een ware gezond-
heid van de elektronen van het lichaam.
Een belangrijk vermogen is dat het lichaam gehoor-
zaamt aan wat de psyche wil. De psyche staat altijd in 
contact met de lila zon.
Dit is het evolutiespel dat door de bewustzijnskracht, de 
lila zon, is geïnitieerd en dat nooit een einde zal nemen. 

Het is het spel van psyche en lichaam, waarbij alles 
ontdekt wordt over hoe materie in elkaar steekt en wat 
de eigenschappen van de verschillende materies zijn. 
Wie meedoet aan dit evolutiespel van de materie, is een 
mens die de wetenschap fysica ver zal gaan overstijgen 
in kennis en vermogen betreffende de zichtbare en 
onzichtbare materie.

Het leven in de overgangswereld

Het overgangswezen of het waarheidswezen kent de ma-
terie al vrij aardig. Hij kent de psychische substantie en 
de lichaamsmaterie tot op zekere hoogte. Hij weet dat 
er in de menselijke materie nog veel meer sluimert dat 
vraagt om gekend te worden. Zonder die kennis kan de 
wereld niet tot andere dingen komen dan ze nu komt. 
Het is bekend dat een mens alleen maar werkelijk kan 
veranderen als zijn lichaamsmaterie wordt veranderd. 
Gebeurt dit niet, dan blijft hij zoals hij is. Een onvol-
maakt wezen met een onvolmaakt lichaam dat heel 
kwetsbaar is. Transformatieprocessen gedaan door de 
lila zon zullen er voor moeten zorgen dat het lichaam 
andere structuren krijgt wat betreft elektronen, atomen, 
molecuul en cel. De materie wordt dan uitgerust met 
andere eigenschappen en kwaliteiten.
Het verdere evolutieproces is er om tezamen met de lila 
zon op pad te gaan naar een nieuwe wereld waar de din-
gen anders kunnen verlopen. Hoe meer mensen er psy-
chisch willen gaan leven, hoe groter de invloed daarvan 
is op de wereld. Het hoeven er niet veel te zijn, want 
de psychische waarheidsstof is krachtig en vermogend. 
Het zou vooreerst voldoende zijn als er zo’n 300 tot 
500 mensen zijn op de gehele wereld die er mee bezig 
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De Griekse godin Clytia is ontroostbaar als ze door de Zon wordt verlaten voor een ander. Ze ver-
andert zichzelf dan in een Heliotropium arborescens, een bloem die ook wel zonnewende wordt 
genoemd. En zo is de blik van de minnares altijd op haar geliefde gericht, de Zon zelf. Ook al houdt 
hij ogenschijnlijk niet meer van haar, zij blijft hem liefhebben.

zijn om dit evolutieproces mee te maken. Dat zullen de 
mensen zijn die durven en die een veranderingsproces 
in het lichaam wel zien zitten. Het zijn de avonturiers, 
die altijd nieuwe uitdagingen willen aannemen. Het 
zijn diegenen, die al veel mensenlevens hebben geleefd 
en toe zijn aan een nieuwe, boeiende uitdaging.
Als dit gebeurt zal er werkelijk iets nieuws te melden 
zijn in de nieuwsberichten. Dan zal een nieuwe wereld 
vol waarheid en een nieuw bestaan vol waarheid zich 
zichtbaar vestigen temidden van wereld van de den-
kende mensen.

Perspectief

Het denken zal niet meer het hoogste principe zijn in 
de wereld want het maakt plaats voor een waarheids-
wereld die al dertig jaar op aarde is gevestigd. Het 
waarheidswezen is van een totaal andere orde dan het 
menselijke wezen met zijn benarde denken. De psyche 
is ruim en weids, vermogend en krachtig. Hij stimuleert 
de harmonie en de vrede, terwijl het denken vol dishar-
monie is en oorlogszuchtigheid. De psychische substan-
tie is altijd uit op geluk en tevredenheid, op het leveren 
van goed werk waarbij alles ten goede komt aan een 
materiële ontwikkeling in werk. Dan is er nooit meer 
behoefte aan vakantie, want er wordt nooit gewerkt. 
Altijd staat alles in dienst van de ontwikkeling van ma-
terie. Dat is waar de wereld naar snakt: naar blijdschap, 
evenwicht, je plaats kennen in het geheel.
De wereld zal er anders uit gaan zien. Hij wordt niet 
verbeterd, want daar is niet aan te beginnen. Neen, 
er komt een totale verandering als de materie van een 
mens in verandering komt. Er komt geen verbeterde 
mens, er komt een overgangswezen en daarna een 

nieuw wezen op aarde. Dat is wat het licht van de lila 
zon vermag. Dat is ook wat de lila zon beoogt. Als tus-
senpersoon wordt de gewone zon gebruikt die, zolang 
er nog niets anders is, ieder mens zijn dagelijkse portie 
gewoon zonlicht geeft om mee vooruit te komen. En 
de lila zon doet er nog een druppeltje energie bij, zodat 
mensen kunnen leven.
Maar het toekomstperspectief is dat iedereen leeft met 
de lila zon en daar zijn energie uit put. Omdat hij op 
pad is met de lila zon op weg naar een ander leven.

Heliotropie bij een menselijk wezen

Het menselijke wezen in ontwikkeling werkt met de 
heliotropie en fototropie die ieder mens nodig heeft, tot 
hij zelf het nieuwe wezen, de lila, is geworden. Tot die 
tijd kan hij altijd op de lila zon zijn gericht en samen-
werken met de lila zon. Hij kijkt altijd naar die lila zon 
als naar zijn geliefde en wendt zich altijd naar de lila 
zon die zijn geliefde is. Zodat hij groeit in het lila licht 
en dus in bewustzijn en kracht en vermogen. Tot hij 
zo licht wordt dat hij kan versmelten met de geliefde 
lila zon, met zijn persoon maar ook met zijn lichaam. 
Dan is hij zelf de lila zon die alles vermag. Een lila zon 
die een eenheid vormt met alle andere lila zonnen die 
er zijn en die er nog zullen komen in de toekomst. Pas 
dan heeft de eenheid een gestalte gekregen. De mens 
die dit doel bereikt is het menszijn ontstegen. Hij hoeft 
zich niet, zoals Clytia, te veranderen in een Heliotropum 
arborescens, die altijd gericht is naar zijn geliefde, de 
zon. Hij is voor altijd een eenheid geworden met zijn 
geliefde, en die eenheid kan nooit meer worden verbro-
ken op aarde. Niet door anderen, niet door hemzelf en 
ook niet door de dood.
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Dier
van het
seizoenChrysodeixis chalcites

Turkse uil

Wie oog in oog wil staan met een 
vlinder, hoeft in de nazomer niet 

lang te zoeken op de Pauwekroon. In 
diverse tuinen bloeit hier de herfstaster 
(Aster novi-belgii) uitbundig, in grote 
perken. Als de zon zich maar even laat zien, 
gonst het er van vlinders en van andere 
nectarliefhebbers. Bont zand oogje, klein 
geaderd witje, groot koolwitje, dagpauwoog 
en bruin blauwtje fladderen er van bloem 
naar bloem. Zijn zij kind aan huis bij de 
herfstaster, een andere vlinder laat zich er 
slechts sporadisch zien: Chrysodeixis chal-
cites, in het Nederlands ‘Turkse uil’. Hij is 
een trekvlinder uit Zuid-Europa die op de 
Brabantse zandgronden af en toe opduikt. 
Weliswaar is hij een nachtvlinder, maar hij 
is ook overdag actief, wat de kans op een 
ontmoeting aanzienlijk vergroot.

En wie de kans heeft om de Turkse uil 
te  aanschouwen, vergeet hem nooit 

meer. Vooral zijn vleugels hebben aan de 
bovenzijde een gouden glans, maar ook 
de rest van de vlinder heeft een warme, 
gouden uitstraling, zeker als de zon erop 
schijnt. In de schaduw lijken de kleuren 
evenwel meer op koper dan op goud. De 
rijkdom aan kleuren wordt nog versterkt 
door zilveren vlekken op de bovenzijde van 
de vleugels.

Terwijl de Turkse uil met zijn roltong 
nectar peurt uit een bloem zit hij niet 

stil, zoals veel andere vlinders. Hij houdt 
zijn vleugels, die hij schuin omhoog houdt, 
bijna voortdurend in beweging. Een foto-
graaf dient dan ook geduld te hebben om 
hem op de gevoelige plaat vast te leggen. 
Dit geduld loont, want op de foto laat de 
vlinder zich beter bekijken dan in het echt. 

Tekst: Joost Welten
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Een foto is ook een handig hulpmiddel om 
de vlinder te determineren. De Turkse uil 
lijkt namelijk op enkele andere vlindersoor-
ten. Onderscheidend voor de Turkse uil 
is het feit dat de zilverkleurige vlekken op 
zijn vleugels niet in elkaar overlopen, maar 
duidelijk begrensd zijn. Zolang de vlinder 
zijn vleugels beweegt, zijn deze details 
nauwelijks waar te nemen. Op het com-
puterscherm laat de foto evenwel niets aan 
duidelijkheid te wensen over: de vlekken 
lopen niet in elkaar over.

Zoals de naam al aangeeft, stamt de 
vlinder uit Turkije en nog zuidelijker 

gelegen gebieden. Een winter in het koude 
Nederland overleeft hij niet. Wel kan hij 
natuurlijk elk jaar als trekvlinder langsko-
men. Zeker nu de zomers hier gemiddeld 
genomen warmer worden, doet hij dat: 
vanaf 1976 wordt hij jaarlijks waargeno-

men. De Turkse uil is bovendien inventief. 
In kassen lukt het hem wel om het hele jaar 
door te overleven. Daar is hij inmiddels een 
bekende gast - en voor kwekers een ge-
vreesd plaagdier. Voor de Turkse uil maakt 
het niet uit: hij leeft waar hij kan overwin-
teren, of het nu in het warme Turkije is of 
in een warme kas in Nederland. Overleven 
is het enige wat voor hem telt. 

Ondertussen herinnert hij iedereen die 
hem ontmoet aan de rijkdom van de 

evolutie. Temidden van duizenden andere 
vlindersoorten is er zowaar een soort die zil-
veren vlekken combineert met een gouden 
glans. Hij verwijst naar zilveren en gouden 
tijden, naar nieuwe spirituele mogelijkhe-
den die zich in de evolutie aandienen. Een 
ontmoeting met de Turkse uil stemt alleen 
daarom al blij.
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Auteur Herman van de Vijver
Uitgeverij Davidsfonds - Leuven
Uitgave 2013, 167 pagina’s, € 24,95

1914-1918. Oorlog zonder einde

De Eerste Wereldoorlog heeft altijd een beetje in de 
schaduw gestaan van WO II. Ter gelegenheid van 

het feit dat deze oorlog honderd jaar geleden begon, is 
er een stroom van boeken, heruitgaven, tijdschriftarti-
kelen, dvd’s, tv-series, enzovoorts op gang gekomen. De 
Belgische, vooral Vlaamse, gezagsdragers laten zich niet 
onbetuigd. 2014 wordt een jaar vol herdenkingen, op 
de eerste plaats in de zogenaamde Westhoek, de uiterste 
zuidwestelijke streek van België, waar het kleine Belgi-
sche leger onder leiding van koning Albert I in 1914 het 
machtige Duitse leger met de hulp van het Franse en 
Britse leger tot stilstand kon brengen.

De Westhoek

Het is vooral de toeristische sector 
die volop van de reeks herdenkin-
gen en bezoeken zal profiteren. 
Volgens prognoses zullen het vooral 
Belgen en Britten zijn die in 2014 
naar de Westhoek komen afzak-
ken. Met de Westhoek wordt het 
stukje België bedoeld dat tussen het 
riviertje de IJzer en de Franse grens 
ligt, evenals de streek van Ieper en 
Poperinge die daarop aansluit. Daar 
begon het front. Het liep door tot 
aan de Zwitserse grens en was het 
toneel van hevige gevechten tussen 
de Duitse en de geallieerde strijd-
krachten. Het boek van Herman 
Van de Vijver focust vooral op de 
krijgsverrichtingen op Belgische 
bodem, maar bespreekt ook de 
toestand op de andere fronten in 
Europa en in de verschillende lan-
den die aan WO I deelnamen.

Presentatie

Het boek (24x16,50 cm) ligt goed 
in de hand. Het is gedrukt op tame-
lijk zwaar, glanzend papier. De let-
ters zijn in twee kleuren gedrukt: de 
gewone zwarte inkt en een zachte, 
lichtroodbruine kleur, waarvan het 
vet donkerder bruin is.
De tekst die het eigenlijke relaas 
doet van het verloop van de oorlog 
is in zwart gedrukt. Andere stukken 
tekst zijn in kleur gedrukt. Ze vol-
gen gewoon op de zwarte tekst. Het 

Tekst: Jan De Piere
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gaat daarbij om een soort kadertek-
sten zonder kader, maar die wel die 
functie hebben. Ze gaan wat gede-
tailleerder in op organisaties, ge-
beurtenissen of personen. Daardoor 
weet de lezer dat het chronologisch 
relaas van de oorlog even stopt om 
meer in detail te gaan.

Oorlog zonder einde is sober, maar 
toch rijk geïllustreerd. Op iedere 
pagina vind je wel een illustratie 
of foto. Ze geven ook visueel een 
beeld mee van wat er toen allemaal 
is gebeurd. De auteur beperkt zich 
niet tot foto’s alleen, ook affiches en 
spotprenten geven een idee van de 
oorlogspropaganda. De tekst staat 
in twee kolommen en met de illus-
traties erbij geeft dit een luchtige en 
voor de lezer aangename indruk.
De foto op de cover drukt uit hoe 
vooral de mensen in het land zelf, 
België, het grootste slachtoffer zijn 
geweest van de oorlog. 

Kroniek

De structuur van het boek is chro-
nologisch. Na een inleiding (Een 
oorlog die nooit eindigt) begint 
de auteur met 1914. Ieder jaartal 
krijgt ook nog een korte titel mee 
die kernachtig samenvat wat er in 
dat bepaalde jaar op de voorgrond 
stond. Zo is het verloop van de oor-
log te volgen: 1914 - de vuurstorm; 
1915 - uitzichtloos, machteloos, 

moedeloos; 1916 - het dieptepunt; 
1917 - het breekpunt; 1918 - het 
keerpunt; 1919 - de littekens. Ieder 
deel is weer opgedeeld in een aan-
tal hoofdstukken, die variëren van 
twee tot zes hoofdstukken. Ook die 
hoofdstukken hebben een nummer 
en een samenvattende, kernachtige 
titel, zoals bijvoorbeeld ‘Orkaan 
op komst: de voorgeschiedenis van 
een wereldramp’ of ‘De illusie van 
de doorbraak: in de modderzee van 
Passendale.’

Auteur

De auteur, Herman Van de Vijver 
(1946) is een gepensioneerd me-
dewerker van de BRT-VRT, de 
Belgische, later Vlaamse radio en 
televisie. Hij werd er producer in de 
Productiekern WO II en Fictie en 
werkte de laatste tien jaar van zijn 
carrière voor de nieuwsdienst. Op 
de cover achteraan staat: ‘Hij werd 
er aanzien als de specialist van de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog. In 
dit boek bundelt hij zijn diepgaande 
kennis voor het grote publiek.’
Dat de auteur een carrière als 
journalist achter de rug heeft, is te 

merken aan de structuur. Hij gaat 
chronologisch te werk, plaatst de 
gegevens (data, gebeurtenissen, 
namen, achtergrondinformatie) 
op een rij waardoor een zeer over-
zichtelijk relaas ontstaat. Hij heeft 
niet alleen oog voor de militaire 
feiten, maar ook voor de politieke 
gebeurtenissen achter de schermen, 
de sociale, economische, menselijke 
omstandigheden en de historische 
betekenis van WO I. Dit is een erg 
complex geheel, maar Herman Van 
de Vijver slaagt erin om op relatief 
weinig bladzijden de hele draag-
wijdte van WO I op een bevattelijke 
en aangename manier duidelijk te 
maken. Het boek heeft een even-
wichtige mengeling van grote lijnen 
en interessante details en slaagt erin 
om op praktisch iedere bladzijde te 
boeien. Daardoor wordt de Eerste 
Wereldoorlog toegankelijk voor een 
breder publiek, terwijl het histori-
sche en wetenschappelijke gehalte 
gerespecteerd wordt, wat o.a. is te 
zien aan de uitvoerige bibliografie.

Fascinatie voor oorlog

Waarom schrijft Herman Van de 
Vijver dit boek? In de inleiding 
zegt hij zelf dat zijn boek een 
overzichtelijke en verhelderende 
‘geheugensteun’ wil zijn en daar-
door ‘een bruikbaar instrument om 
de herdenkingsgolf te begeleiden’ 
(p.7). Hij gaat mee met de tendens 
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van de herdenkingsgolf, namelijk 
dat de herinnering aan WO I met 
al zijn verschrikkingen en enorme 
vernietiging zou mogen bijdragen 
aan de vrede. De herdenkingen 
moeten het geloof in de vrede in 
de huidige tijd bevorderen: nooit 
meer oorlog. Wellicht begint het 
echter toch door te dringen tot de 
mensen dat dit ‘nooit meer oorlog’ 
een illusie is, want er zijn honderd 
jaar na 1914 nog genoeg oorlogs-
haarden in de wereld. Herman Van 
de Vijver gaat daar echter niet op 
in. Hij schetst wel de impact van 
de Eerste Wereldoorlog op politiek, 
economie, geneeskunde, enz., maar 
dieper gaat hij niet. Het is ook zijn 
opzet niet geweest. Hij wil een tijd-
lijn schetsen en een ‘verhelderende 
kroniek’ schrijven, en daar is hij in 
geslaagd.

Toch valt er niet aan voorbij te 
lezen dat de auteur gefascineerd is 
door de twee wereldoorlogen, en 
samen met hem nog talloze lezers. 
Het feit dat het boek is gepubli-
ceerd, zegt dat de uitgever genoeg 
kopers voor het boek verwacht. De 
vraag kan dus algemeen worden 
gesteld, namelijk waar de fascinatie 
van de mens voor deze vernieti-
gingsoorlogen vandaan komt. 
Deze zelfreflectie is in het boek niet 
te vinden. Wat wel sterk naar voor 
komt, is het zinloze van deze oor-

log. Hoewel de fronten in septem-
ber 1914 al min of meer vastlagen, 
zijn generaals en politici toch tegen 
beter weten in doorgegaan met deze 
materiële en geestelijke uitputtings-
slag, waarbij miljoenen mensen het 
leven verloren en nog eens talloze 
soldaten zwaargewond, soms met 
vreselijke verminkingen, moesten 
verder leven. De zinloosheid en 
onmenselijkheid van dit verschrik-
kelijke leed laat de auteur goed uit 
de verf komen.

Activisme

Herman Van de Vijver heeft ook 
speciale aandacht voor de typisch 
Vlaams-Belgische toestand van 
het Vlaams activisme. Hij schetst 
hoe een aantal Vlamingen in de 
Duitse ‘Flamenpolitik’ van rijks-
kanselier Von Bethmann-Hollweg 
(de bestuurlijke scheiding tussen 
Vlaanderen en Wallonië) de moge-
lijkheid zagen om het Franstalige 
juk af te schudden met de hulp van 
het Duitse ‘Brudervolk’. ‘Ondanks 
de Duitse steun wisten de activis-
ten nergens een grote invloed te 
verwerven’ (p. 95). Het blijkt dat 

de meerderheid van de Vlamingen 
toch anti-Duits was en gehecht 
bleef aan het vaderland België. De 
hele problematiek concentreerde 
zich rond de vernederlandsing van 
de Gentse universiteit, die in ok-
tober 1916 door de Duitsers werd 
geforceerd. Uiteraard werd deze 
creatie van de gehate Duitse bezet-
ter in 1918 ongedaan gemaakt en 
het zou daarna nog meer dan 10 
jaar duren vooraleer de Vlamingen 
eindelijk in het Nederlands zouden 
kunnen studeren. Dit onverkwik-
kelijk hoofdstuk uit de Belgische 
geschiedenis krijgt een ruime plaats 
in het oorlogsrelaas van auteur Van 
de Vijver.

Tenslotte

1914 - 1918. Oorlog zonder einde 
is een degelijk werk dat ook waar 
maakt wat de auteur beoogt. Met 
een duidelijke structuur en een 
vlotte aangename stijl krijgt de lezer 
een overzicht van wat zich in die 
oorlogsjaren honderd jaar geleden 
heeft voorgedaan. Het feit dat de 
voetnoten achteraan in het boek 
zijn samengebracht, bevordert de 
leesbaarheid van het boek. Na de 
voetnoten en de bibliografie wordt 
het geheel afgesloten met een tijd-
lijn van zes pagina’s, waarin men de 
exacte data van de voornaamste ge-
beurtenissen nog eens kan nalezen.
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David Bohm
Geboeid door het elektron

David Bohm is naast een kundig fysicus ook filo-
soof. ‘Madness in great ones, must not un-
watched go’ laat Shakespeare Hamlet zeggen. 

En dat geldt zeker voor David Bohm, een fysicus die 
zich niet zomaar aan de conventies houdt maar wil 
kijken met een andere blik.

David Bohm wordt op 20 december 1917 geboren in Pennsylvania 
(Verenigde Staten) in het stadje Wilkes-Barre. Hij is als jongen al geïnte-
resseerd in hoe het mogelijk is dat de rivier stroomt en wat daaraan ten 
grondslag ligt.
David Bohm is de zoon van een Hongaarse jood en een Litouwse jodin. 
Hij wordt dus joods opgevoed maar verlaat dit geloof al in zijn puber-
teit en wordt agnost. Hij studeert onder Robert Oppenheimer aan de 
Universiteit van Californië en behaalt daar zijn doctorale graad. 
Hij wordt gezien als een veelbelovend theoretisch natuur-
kundige. Bohm levert daarnaast ook bijdragen aan de 
filosofie en de neuropsychologie. Zijn bijdragen zijn 
niet conventioneel maar vaak nieuw en hij bekijkt de 
dingen vanuit een niet zo orthodox standpunt als wel 
wordt gedaan in de reguliere wetenschap. Hij wordt 
door sommigen gezien als een van de belangrijkste na-
tuurkundigen van de twintigste eeuw. Hij sterft in een 
Londense taxi aan een hartaanval op 27 oktober 1992.

Huwelijk en levensstijl
Van 1955 tot 1957 verblijft Bohm in Israël. Daar 
ontmoet hij zijn latere vrouw, Sarah Woolfson op een 
feestje. „Ik kwam wat later want ik moest werken. Ik 
zag een man die in een hoekje zat, en zodra ik hem zag, 
wist ik dat ik voor hem bestemd was,” zegt zij in een 
interview.
Zij noemt zich Saral. Zij en David Bohm zullen hun 
leven lang samen blijven. Zij trouwen in 1956 en het 
huwelijk blijft niet zonder de gebruikelijke moeilijkhe-
den en botsingen. Zij zijn er echter beiden van over-

tuigd, dat zij bij elkaar zullen blijven. Zij hechten ook 
aan een relatie die vriendschappelijk is en ze zien dit 
alles als een integere afspraak voor allebei de partijen. 
Zij houden zich ook aan deze afspraak. De voorliefde 
voor de muziek van Mozart en het maken van lange 
wandelingen hebben zij gemeen.

Tekst: Sarah Delateren
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In 1957 vestigt Bohm zich in Engeland, waar hij zich 
verbindt aan de Universiteit van Bristol. Saral gaat met 
hem mee.
Bohm is niet een man die alleen met woorden zijn 
ideeën kenbaar maakt. Hij brengt ze ook in de praktijk. 
Zijn leven en zijn levensstijl zijn beiden een uitdrukking 
van de dingen die hij heeft ontdekt. Zijn leerlingen en 
collega’s beschrijven hem als volstrekt onzelfzuchtig en 
vrij van wedijver. Altijd is hij bereid zijn laatste opvat-
tingen met anderen te bespreken, hij staat altijd open 
voor nieuwe ideeën, zodat er zich weer nieuwe per-
spectieven kunnen aandienen. Hij is doelgericht in zijn 
onderzoek en blijft steeds zoeken naar hoe de werke-
lijkheid zich voordoet. In de woorden van een van zijn 
oud-leerlingen, ‘Men kan hem slechts karakteriseren als 
een wereldlijke heilige’.

Een elektronenzee
Aan het Pennsylvania State College ontstaat zijn grote 
belangstelling voor de kwantumfysica. Het is de fysica 
van de kleine deeltjes op subatomair gebied. Hij behaalt 
zijn graad in 1939. Daarna bezoekt hij de theoreti-
sche fysica groep aan de Universiteit van Berkely in 
Californië geleid door Robert Oppenheimer, waar hij 
zijn doctorstitel behaalt in 1943.

Thought is creating divisions
out of itself 

and then saying
that they are there naturally.

David Bohm

In Berkely verricht hij baanbrekend werk met plasma’s 
en ontwikkelt daar een theorie over. Een plasma is een 
gasvormige stof dat een hoge dichtheid van elektronen 
en positieve ionen bevat. Bohm ontdekt tot zijn verba-
zing dat zodra elektronen zich in een plasma bevinden, 
ze zich niet langer gedragen als individuen. Ze gaan zich 
gedragen alsof ze een deel van een groter en onderling 
verbonden geheel zijn. Hij heeft vaak de indruk dat die 
elektronenzee een levend fenomeen is. Deze bevinding 
zal van grote invloed zijn op zijn latere denken over fy-
sica en filosofie. Door dit alles ontdekt hij de verschijn-
selen die het elektron vertoont in wat de Bohm-diffusie 

wordt genoemd. Het is het verschijnsel van diffusie van 
elektronen loodrecht op de lijnen van een magnetisch 
veld. Bohm is hiermee op het spoor gekomen van een 
raadsel betreffende de materie en in het bijzonder elek-
tronen, waar hij zijn leven lang naar zal zoeken. 

Manhattanproject
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vraagt Robert 
Oppenheimer aan Bohm om mee te doen aan het 
Manhattanproject. De medewerkers van dit project 
werken in Los Alamos aan de ontwikkeling en pro-
ductie van  een atoombom. Hij wordt er echter niet 
toegelaten omdat dit project topgeheim is en beslist niet 
mag uitlekken. Door zijn communistische activiteiten 
in het verleden is Bohm een verdacht persoon en hij 
krijgt geen bewijs van toegang tot het project. Ook zijn 
vriend Joseph Weinberg wordt geweigerd vanwege de 
verdenking van spionage.
Ondanks het feit dat Bohm zijn bijdrage levert aan 
het Manhattanproject, krijgt hij geen toegang om zijn 
onderzoeksresultaten in werking te zien. Hij mag even-
min zijn eigen stelling verdedigen, hij mag hem zelfs 
niet eens schrijven. Oppenheimer is hem goed gezind 
en schrijft dat hij de onderzoeken met vrucht heeft 
afgerond.

Communistische sympathieën
In zijn studententijd woont hij in een buurt waar veel 
leerlingen van Oppenheimer wonen en hij komt daar 
in aanraking met de communistische organisaties van 
die tijd. Daarbij zijn ook Joseph Weinberg en Max 
Friedman betrokken. Deze sympathie voor het commu-
nisme heeft een groot deel van zijn leven bepaald. Hij 
wordt in de VS onder het mccarthyisme (1950-1954) 
beschuldigd van extreem linkse sympathieën en hem 
wordt verantwoording gevraagd over zijn communis-
tische activiteiten en zijn communistische vrienden. 
Bohm weigert dit en komt in de gevangenis terecht. Hij 
werkt dan al aan de Princeton University samen met 
Albert Einstein.
Onder het regime van senator Joseph McCarthy is 
er in de Verenigde Staten een ware heksenjacht tegen 
iedereen die maar naar het communisme neigt of ervan 
wordt verdacht dit te doen. Het is de Rode Angst, die 
het leven beheerst. Werknemers in bedrijven gaan er 
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zelfs toe over brieven geklemd tussen een pincet en met 
handschoenen aan te lezen. Er mag zelfs geen vingeraf-
druk te zien zijn als het papier in de prullenbak ligt en 
iemand het leest die behept is met de neiging alles aan 
te zien voor communistische sympathie.
Als Bohm uit de gevangenis komt na vrijspraak kan 
hij niet meer in Princeton terecht waar hij als assistent 
hoogleraar werkt. Zelfs de voorspraak van Einstein en 
andere geleerden mogen niet baten. Hij verlaat dan 
de VS en vlucht naar Brazilië, waar hij op voorspraak 
van Oppenheimer en Einstein professor wordt aan de 
Universiteit van São Paulo. Ook daar is hij een verdacht 
persoon. Zijn paspoort wordt onmiddellijk ingenomen 
en hij kan niet meer vrij reizen.

Contacten met Albert Einstein
In 1947 aanvaardt Bohm de functie van assistent 
hoogleraar aan de Princeton Universiteit, waar hij zijn 
onderzoek uitbreidt tot de studie van elektronen in me-
talen. Opnieuw ziet hij heel duidelijk dat de schijnbaar 
toevallige bewegingen van individuele elektronen hoog-
georganiseerde, allesomvattende effecten teweegbren-
gen. Bohm’s vernieuwende arbeid op dit terrein vestigt 
zijn naam als theoretisch fysicus. Hij werkt in Princeton 
nauw samen met Albert Einstein. Hij krijgt daar in 
1950 moeilijkheden vanwege zijn communistisch 
activiteiten in het verleden en hij wordt verwijderd van 
Princeton University. Hij heeft het altijd zeer betreurd 
dat dit contact met Einstein werd verbroken evenals 
Einstein zelf. Einstein noemt hem wel: ‘Mijn opvolger 
qua intelligentie.’

In 1951 gaat Bohm een klassiek, conventioneel leer-
boek schrijven dat hij ‘Quantum Theory’ noemt en 
waarin hij een heldere, duidelijke uiteenzetting geeft 
van de orthodoxe Kopenhaagse interpretatie van de 
kwantumfysica. Deze interpretatie is in de jaren 20 van 
de twintigste eeuw voornamelijk geformuleerd door 
Niels Bohr en Werner Heisenberg en heeft nog altijd 
heel veel invloed. Tijdens het schrijven begint Bohm te 
twijfelen aan de beginselen die aan deze uiterst conven-
tionele benadering ten grondslag liggen. Deze zijn heel 
kort omschreven:
1.   In de subatomaire wereld kunnen weinig dingen 

worden voorspeld met honderd procent precisie: er 
kunnen echter accurate voorspellingen worden ge-

maakt over de waarschijnlijkheid van iedere afzon-
derlijke uitkomst.

2.   Men moet eerder met waarschijnlijkheden werken 
dan met zekerheden, omdat het onmogelijk is voor 
de waarnemer om alle aspecten van een deeltje in 
één keer te beschrijven (snelheid en locatie).

3.   Elektromagnetische energie zoals licht of hitte, 
gedraagt zich niet altijd als een ononderbroken golf, 
zij is eerder korrelig, omdat energie alleen omgezet 
kan worden in kwantumpakketjes. Vandaar dat licht 
twee aspecten kan vertonen. Onder zekere omstan-
digheden kan het golfachtige verschijnselen verto-
nen en in andere omstandigheden kan het 
de karakteristieken hebben van deeltjes.

Deze drie beweringen vormen in de basis 
de kwantumtheorie.

Na zijn levendige ervaringen met elektronen heeft hij er 
moeite mee te schrijven dat subatomaire deeltjes geen 
objectief bestaan hebben en pas vaste eigenschappen 
gaan aannemen als fysici proberen ze te observeren en te 
meten. Hij kan al helemaal niet geloven dat een abso-
lute onzekerheid kenmerkend is voor deze kwantum-
wereld en dat het toeval is dat de dingen zomaar zonder 
de geringste reden plaatsvinden. Hij krijgt een sterk 
vermoeden dat er waarschijnlijk heel andere oorzaken 
zijn die elektronen doen bewegen en dat de schijnbaar 
willekeurige en ongeregelde subatomaire wereld wel 
eens gestuurd zou kunnen worden door iets wat nog 
onbekend is.
Toch laat hij het boek uitgeven en hij stuurt het naar 
Niels Bohr en Albert Einstein. Bohr laat taal noch te-
ken horen, Einstein is nieuwsgierig. Hij laat telefonisch 
weten dat hij Bohm wil spreken over de dingen die hij 
schrijft.

Het Compton-effect
Een foton met golflengte λ botst tegen een elektron. Het 
effect is dat het elektron uit zijn baan wordt gestoten en het 
foton met golflengte λ’ onder een hoek verder gaat. Dit kan 
alleen als het foton zich ook als een deeltje gedraagt. 
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Het eerste onderhoud tussen hen vindt plaats in 1951 
en dat loopt uit op een zes maanden durende reeks van 
levendige gesprekken tussen twee mensen die elkaar 
verstaan. Einstein vertelt Bohm enthousiast dat hij nog 
nooit zo’n duidelijke weergave van de kwantumtheorie 
heeft gelezen. In de gesprekken durft Einstein ook toe 
te geven dat de conventionele benadering van subato-
maire deeltjes hem niet tevreden stelt. Allebei zijn ze 
verrukt en vol bewondering over de manier waarop 
de kwantumtheorie verschijnselen kan voorspellen, 
maar voor hen blijft ze toch onvolledig. Deze kwan-
tumtheorie geeft hen ook niet de mogelijkheid om tot 
duidelijker begrippen te komen van de dingen die er 
plaatsvinden in het rijk van de kwantums. Zij blijven 
beiden zoekers naar van wat zij denken dat de uitkomst 
moet zijn.
Bohm is tot aan zijn dood bezig geweest om een onto-
logische basis te leggen voor de kwantumtheorie.
Hij is vooral bezig met zijn theorie van de verborgen 
variabelen. Hij gelooft dat het universum een oneindig 
aantal niveau’s heeft, dat het universum nooit helemaal 
omvat kan worden door het menselijk denken. Vanuit 
dat oogpunt verschilt hij wel veel van Einstein en ze 
hebben ook wat correspondentie over dit onderwerp. 
Einstein ervaart het zo, dat er uiteindelijk één enkel 
verenigd niveau zal zijn dat alles duidelijk zal maken, 
terwijl Bohm denkt in vele niveau’s, waar bij elk ni-
veau dat wordt bereikt er weer een nieuw onderliggend 
verborgen niveau te ontdekken is en zo door tot in het 
oneindige.

De Broglie-Bohm theorie 
De Broglie-Bohm theorie is een causale interpretatie 
van de kwantummechanica en Bohm herontdekt De 
Broglie’s gids-golf theorie (pilot-wave-theory) in 1952. 
Hij is de eerste persoon die zijn betekenis en zijn toe-
passingen werkelijk begrijpt. John Bell is gedurende de 
jaren zestig tot tachtig van de vorige eeuw zijn voor-
naamste steunpunt hierin.
Maar de Bohmische mechanica is een nog diepgaander 
uitleg. Deze verklaart op een tamelijk ongecompliceerde 
wijze het dilemma van de verschijning van zowel deel-
tjes en golfeigenschappen in een en hetzelfde fenomeen. 
Bohmische mechanica is een theorie van beweging die 
een deeltje of deeltjes beschrijft die geleid worden door 
een golf.

Bohm en Krishnamurti
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw heeft Bohm 
gesprekken met Krishnamurti. Zij begrijpen elkaar en 
hebben veel overleg met elkaar, ook al weet Krishna-
murti niets van fysica. Hun gesprekken gaan over de 
toekomst van de mensheid in een tijd waarin er in de 
technologie heel veel mogelijkheden zijn voor destruc-
tie van de planeet.
Bohm raakt geïnvolveerd in deze wereld van Krish-
namurti en wordt zelfs bestuurder van een van zijn 
scholen, hoewel hij zo zijn bedenkingen heeft over de 
organisatie. Na lange jaren van intense vriendschap 
verliest Bohm na de dood van Krishnamurti in 1986 
het vertrouwen in hem omdat hij hoort dat hij een 
maîtresse heeft gehad die zich verschillende keren 
heeft laten aborteren. En dat terwijl Krishnamurti het 
celibaat predikte. Dit grijpt Bohm heel erg aan en hij 
belandt dan ook in een enorme mentale crisis na deze 
openbaringen over zijn beste vriend.
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Onconventionele methode
Na zijn gesprekken met Einstein in 1952, publiceert 
Bohm twee artikelen waarin hij zijn ideeën neerlegt 
volgens een onconventionele methode van denken. 
Wat hij schetst zal later de causale interpretatie van de 
kwantumtheorie worden genoemd. Deze zal volgens 
Bohm ‘de deur openen naar de creatieve werkzaamheid 
van dieperliggende en toch subtielere bestaansniveaus.’ 
Deze ideeën zijn gedurende zijn verdere leven door hem 
uitgewerkt en steeds meer verfijnd.
Volgens de ervaringen die hij heeft opgedaan beschrijft 
hij dat subatomaire deeltjes zoals elektronen geen 
eenvoudige, structuurloze deeltjes zijn, maar hoog-
gecompliceerde, dynamische entiteiten. Hij verwerpt 
de alom heersende opvatting dat hun beweging fun-
damenteel onzeker is. Hij gaat daarbij in tegen de 
onzekerheidsrelatie van Heisenberg, die door alle fysici 
wordt aanvaard. Volgens Bohm volgen ze wel degelijk 
een nauwkeurig pad. Dit is een pad dat niet alleen 
door conventionele fysische krachten wordt bepaald 
maar vooral door een subtielere kracht die hij de kwan-
tumpotentiaal noemt. De kwantumpotentiaal leidt de 
beweging van deeltjes door het verschaffen van ‘actieve 
informatie’ omtrent de hele omgeving. Bohm geeft 
hier het voorbeeld van een schip dat door radarsignalen 
wordt geleid: de radar draagt informatie over van al 
het omringende en leidt het schip door vorm te geven 
aan de beweging die wordt voortgebracht door de veel 
grotere maar ongevormde kracht van zijn machines.

What is the source 
of all this trouble?

I’m saying
that the source is basically in thought. 
Many people would think
that such a statement is crazy,
because thought is the one thing we 
have with which to solve our problems.

That’s part of our tradition.

David Bohm

Bohm gaat verder zoeken naar de diepere oorzaak 
van natuurverschijnselen, daartoe bestudeert hij ook 
Oosterse wijsgeren. „We moeten leren alles te zien 
als een deel van een onverdeelde vloeiende heelheid,” 
zegt Bohm. Bohm wordt door deze opstelling naar de 
kwantumtheorie toe een kwantumscepticus genoemd, 
evenals Einstein.

Een nieuwe weg in de fysica
In 1959 ontdekken Bohm en Yakir Aharonov, een 
27-jarige Israëlische researchassistent van hem, dat 
in bepaalde omstandigheden elektronen in staat zijn 
de aanwezigheid van een naburig magnetisch veld te 
‘voelen’ ook al reizen ze in gebieden van de ruimte waar 
de kracht van het veld nul is. Dit verschijnsel wordt het 
Aharonov-Bohm (AB) effect genoemd. Het is voor hen 
het bewijs dat de kwantumpotentiaal de hele ruimte 
doordringt en rechtstreeks verband legt tussen kwan-
tumsystemen.
Er gaat een golf van ongeloof door de wereld van fysici. 
Het kan niet, daar zijn ze van overtuigd. Het experi-
ment is vele malen bevestigd in zijn werking, maar nog 
zijn er fysici die zeggen dat het niet bestaat.
Bohm betwijfelt steeds meer of een conventionele be-
nadering van de kwantumtheorie tot nieuwe inzichten 
kan leiden. Hij kan een waarschijnlijkheidstheorie niet 
verenigen met een deterministische theorie, waarin alles 
al is bepaald. Hij gelooft niet dat het per se noodzake-
lijk is om de conventionele manier te gebruiken als het 
erom gaat de kwantumtheorie te benaderen. Het is wel 
een vaststaand feit dat dit zo zou moeten, alle promi-
nente fysici voelen zich daar zeker in, er is geen twijfel 
mogelijk. 
Bohm hanteert bij deze conventionaliteit de uitspraak: 
‘The ability to perceive or think differently is more 
important than the knowledge gained.’ 1

Bohm gelooft vast en zeker in een onderliggende reali-
teit, anders dan de conventionele fysici. De De Broglie-
Bohm theorie uit 1952 onderschrijft dit ook.
Veel fysici staan onverschillig of juist vijandig tegenover 
Bohm’s beweringen. Hij daagt eigenlijk iedereen uit om 
eens af te stappen van de conventionele benadering van 
de fysica. In latere jaren worden zijn denkbeelden wat 

1  De bekwaamheid om anders waar te nemen of te denken is 
veel belangrijker dan te teren op verworven kennis.
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meer geaccepteerd als mogelijkheden die er ook kunnen 
zijn. Bohm blijft echter geboeid door de eigenaardige 
gedragingen van het elektron.

Verbindingen tussen subatomaire 
deeltjes

In 1982 is er een opmerkelijk experiment verricht voor 
de ontdekkingen van Bohm, die zegt dat elektronen 
in bepaalde omstandigheden in staat zijn de aanwezig-
heid van een naburig magnetisch veld te ‘voelen’. Dit 
wordt gedaan door een onderzoeksteam onder leiding 
van Alain Aspect, een natuurkundige in Parijs. Dit team 
wil de onderlinge kwantumverbondenheid toetsen. Het 
oorspronkelijke denkbeeld is vervat in een gedachte-
experiment (ook bekend als de ‘EPR paradox’) in 1935 
voorgesteld door Albert Einstein, Boris Podolsky en 
Nathan Rosen. Echter, het belangrijkste deel van de 
latere theoretische basis is gelegd door David Bohm en 
een van zijn enthousiaste medewerkers, John Bell van 
CERN, het centrum voor natuurkundig onderzoek bij 
Genève.

Yet it looks as if the thing we use
to solve our problems with

is the source of our problems.
It’s like going to the doctor
and having him make you ill.
In fact, in 20% of medical cases we do 
apparently have that going on. 
But in the case of thought,
its far over 20%.

David Bohm

Uit dit experiment vloeit een heel aparte ontdekking 
voort, namelijk dat subatomaire deeltjes die ver van 
elkaar verwijderd zijn met elkaar verbinding kunnen 
hebben langs wegen die niet kunnen worden verklaard 
door de overdracht van fysische signalen, die zich met 
de snelheid van het licht of een lagere snelheid voortbe-
wegen. Voor Bohm is dit eigenlijk een bekend gegeven, 
dat echter niet door fysici wordt gedeeld. Nu wordt het 
eindelijk bewezen in een experiment. 

Maar het elektron blijft voor Bohm en Bell een zo 
raadselachtig elementair deeltje, het stelt hen altijd weer 
voor verrassingen.

Het denken
Bohm begint te twijfelen aan de wereld zoals deze zich 
ontwikkelt. Vooral over de onevenwichtigheid die er is 
tussen de mens en de natuur, maar ook over de verhou-
ding tussen mensen en ín mensen. Er komen vragen in 
hem op zoals: Wat zal er gaan gebeuren met de mense-
lijke soort? De technologie is in opmars, zal dit de mens 
goed doen of juist kwaad, zodat hij vernietigd zal wor-
den? En hij komt tot de conclusie dat de bron van alle 
moeilijkheden ligt in het denken.
Bohm gelooft dat de algemene geneigdheid van indi-
viduen, naties, rassen, maatschappelijke groeperingen, 
enzovoort, om elkaar als fundamenteel verschillend en 
afgescheiden te beschouwen, een voorname bron van 
conflicten in de wereld is. Hij hoopt dat de mensen 
uiteindelijk tot een erkenning zullen komen van de 
essentiële onderlinge verwantschap van alle dingen en 
zich zullen aaneensluiten om een meer holistische en 
harmonische wereld op te bouwen.
Bohm heeft daar erg veel over geschreven. Hij heeft 
ook oosterse bronnen geraadpleegd, zoals blijkt uit vele 
gesprekken die hij heeft met Jiddhu Krishnamurti en de 
Dalai Lama. En hij verzucht:
 ‘What is the source of all this trouble? I’m saying that 

the source is basically in thought. Many people would 
think that such a statement is crazy, because thought is 
the one thing we have with which to solve our prob-
lems. That’s part of our tradition. Yet it looks as if the 
thing we use to solve our problems with is the source 
of our problems. It’s like going to the doctor and hav-
ing him make you ill. In fact, in 20% of medical cases 
we do apparently have that going on. But in the case 
of thought, it’s far over 20%.’ 2

2  Wat is de oorzaak van al deze moeilijkheden? Ik vermoed 
dat de bron voornamelijk in de gedachten zit. Veel mensen 
zullen denken dat zo’n gezegde idioot is, omdat gedachten 
het enige zijn wat we hebben om onze problemen op te los-
sen. Dat is een onderdeel van onze traditie. Maar nu ziet het 
er naar uit, dat het ding wat we gebruiken om onze proble-
men op te lossen de bron is van onze problemen. Het is alsof 
je naar de dokter gaat en dat hij je ziek maakt. Een feit is, 
dat in 20% van de medische gevallen het lijkt alsof dat zo is. 
Maar in het geval van het denken, is het veel meer dan 20 %.



de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 2, april 2014

21

Bohm heeft ook een specifiek idee over de gedachten 
van een mens. Hij zegt „dat over het algemeen wordt 
gedacht dat gedachten er stilzwijgend zijn en dat ze je 
alleen maar vertellen hoe de dingen zijn en dat die ge-
dachten niets doen, dat ‘jij’ daar binnen bent, en beslist 
wat je gaat doen met de informatie. Maar je beslist niet 
wat je doet met de informatie. Gedachten bewegen jou. 
Gedachten geven of denken geeft echter valse informa-
tie door waarmee je zelf denkt op pad te gaan en waar-
van je denkt dat jij degene bent die de gedachten onder 
controle heeft. Terwijl in feite het denken ieder van ons 
onder controle heeft.”

Denken verdeelt
Maar hij ontdekt ook dat het denken verdeelt, dat het 
alles apart ziet en nooit iets tot een geheel maakt:
 ‘Denken is afscheidingen creëren vanuit zichzelf en 

dan zegt het dat zij er al van nature zijn. Dat is een 
ander belangrijk gegeven van denken: Denken weet 
niet dat het iets aan het doen is, en vervolgens vecht 
het tegen datgene wat het aan het doen is. Het wil ook 
niet weten dat het dat doet. En denken vecht tegen de 
resultaten, en het probeert de onplezierige resultaten 
te vermijden, terwijl het toch die manier van denken 
overeind blijft houden. Dat is wat ik ‘aanhoudende 
onsamenhangendheid’ noem.’

Zo stelt Bohm in zijn boek ‘Thought as a System’ een 
alles doordringend, systematisch kenmerk van denken 
voor:
 ‘Wat ik bedoel met ‘gedachten’ is alles, het geheel- ge-

dachten, gevoel, het lichaam, de hele maatschappij die 
de gedachten deelt - het is allemaal één proces. Voor 
mij is het heel wezenlijk dat niet op te delen, want 
het is allemaal één proces; de gedachten van iemand 
anders worden mijn gedachten, en zo heen en weer. 
Daarom zou het verkeerd en misleidend zijn om dit 
op te delen in mijn gedachten, jouw gedachten, mijn 
gevoelens, deze gevoelens en die gevoelens.... Ik zou 
zeggen dat gedachten zorgen voor wat nu dikwijls in 
moderne taal een systeem wordt genoemd. Een sys-
teem betekent een assortiment van met elkaar verbon-
den zaken of delen. Maar zoals de mensen het woord 
heden ten dage gewoonlijk gebruiken betekent het iets 
waarvan alle delen wederzijds onderling afhankelijk 
van elkaar zijn - niet alleen vanwege hun gemeen-
schappelijk handelen, maar voor hun betekenis en 

hun bestaan. Een bedrijf is georganiseerd als systeem 
- het heeft deze afdeling, die afdeling, en nog eens die 
afdeling. Zij hebben afzonderlijk geen betekenis, zij 
kunnen alleen gezamenlijk functioneren. En zo is ook 
het lichaam een systeem. De maatschappij is in zekere 
zin een systeem. En zo verder.
Op dezelfde manier is denken een systeem. Dat sys-
teem houdt de staat van het lichaam in, het omvat de 
hele maatschappij- zoals denken heen en weer gaat 
tussen mensen in een proces waarbij denken zich evo-
lueert vanuit oude tijden. Een systeem is voortdurend 
verwikkeld in een ontwikkelingsproces, verandering, 
evolutie en structuurveranderingen...hoewel er zekere 
kenmerken zijn van het systeem die betrekkelijk star 
worden. We noemen dit de structuur. Denken heeft 
zich constant ontwikkeld en we kunnen niet zeggen 
wanneer die structuur begon. Maar met de groei van 
de beschaving heeft het zich behoorlijk ontwikkeld. 
Het was waarschijnlijk een heel simpele gedachte voor 
de beschaving, en nu is hij zeer complex geworden en 
vertakt en heeft veel meer onsamenhangendheid dan 
voorheen.’

Bohm zegt dat dit systeem van denken een defect bevat, 
een systematisch defect. Hij zegt: „Het is geen defect 
hier, daar of daar, maar het is een defect dat door het 
hele systeem zit. Het is bijna niet voor te stellen, dat 
dit defect overal in het denken aanwezig is, dat het echt 
overal in zit. Je kunt je gedachten over een probleem 
laten gaan. Maar ‘mijn’ gedachte is een deel van het 
systeem. Het heeft hetzelfde defect als het defect waar 
iemand zelf naar probeert te kijken, of naar een gelijk-
aardig defect van een ander.
Denken creëert constant problemen op die manier en 
gaat dan proberen deze op te lossen. Maar als het ze 
probeert op te lossen, maakt het de problemen nog 
erger, want het heeft niet in de gaten dat het ze zelf 
maakt, en hoe meer het denkt, hoe meer problemen het 
creëert.”

Denken en materie
Bohm ziet lichamelijke processen als vastgelegd op ver-
schillende niveau’s die een interactie met elkaar hebben. 
Hij beschrijft dit in een artikel uit 1990: ‘A new theory 
of the relationship of mind and matter.’ In dit artikel 
vat hij zijn zicht samen dat er een nauwe samenhang 



de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 2, april 2014

22

is van materie en mentale processen, denkprocessen 
dus. Hij komt tot de conclusie dat er een rudimentair, 
op denken lijkend gedrag is van de materie. Hij vindt 
ook, dat mentale processen verstaan kunnen worden als 
zouden zij bepaalde actieve niveau’s representeren van 
toenemende subtiliteit die dan weer op elkaar inwerken. 
Hij ziet het dan ook zo, dat denken heel erg verstren-
geld is met lichamelijke reacties, iets wat bekend is in 
alledaagse bevindingen.
Bohm ziet de mentale en fysieke zijden als twee polen 
van een verenigd geheel, ze zijn heel nauw verweven en 
op ieder niveau is informatie de brug tussen de twee 
zijden.
Hij veronderstelt dat er tussen het mentaal en de ma-
terie een ondefinieerbaar aantal grote subtiele niveaus’s 
bestaan, terwijl ontegenzeglijk ieder soort denkniveau 
een betrekkelijke autonomie en stabiliteit heeft.
Bohm stelt dat kennis van de materie maar ook van het 
denken zodanig zal veranderen dat zij de benadering 
ondersteunt zoals in zijn betoog beschreven. Hij veron-
derstelt ook, dat de nieuwe benadering wetenschappers 
in staat zal stellen hun kennis uit te breiden zowel van 
het mentaal als van het fysieke om zo nieuwe domeinen 
van kennis te betreden.
De wetenschap reageert niet erg positief op zijn werk en 
zijn veronderstellingen. Zij zien niets in dingen die niet 
bewezen kunnen worden, ook al probeert Bohm alles 
te onderbouwen met fysische feiten. Einstein kan hem 
niet meer ondersteunen, die is allang overleden. Bohm 
heeft nog maar enkele fysici rondom zich die op zijn 
ingeslagen weg verder willen gaan. 

De impliciete orde
Bohm is er van overtuigd dat leven en bewustzijn diep 
in de generatieve orde zijn besloten en dus in uiteen-
lopende graden van ontvouwing in alle stof aanwezig 
zijn, met inbegrip van de zogenaamde ‘dode stof ’ 
zoals elektronen of plasma’s. Hij zegt dat er een ‘proto-
intelligentie’ in de stof is, zodat nieuwe ontwikkelingen 
in de geschiedenis van de evolutie niet toevallig, maar 
op creatieve wijze verschijnen. De betekenis van Bohm’s 
denkbeelden wordt nog extra opmerkelijk als hij zegt 
dat „het impliciete domein evengoed idealisme, geest, 
bewustzijn zou kunnen worden genoemd. De scheiding 
van de twee – stof en geest – is een abstractie. De basis 
is altijd één.”

David en Saral Bohm met Karl Pribram

Holografisch model

Met Karl Pribram, een neurowetenschapper, werkt Bohm 
in 1987 aan een eerste holografisch model van de herse-
nen, waarbij hersenfuncties worden bestudeerd. Het is 
een theorie waarin wordt voorgesteld dat hersenen het-
zelfde werken als een hologram, wat weer accordeert met 
de kwantumwiskundige principes en karakteristieken van 
golfpatronen. Daarbij bevat ieder deel van het hologram 
het gehele hologram. Het woord hologram komt van het 
Griekse holos, volledig en grafein, schrijven.
Pribram heeft Bohm gevraagd om met hem samen te wer-
ken omdat hij getroffen is door de vergelijkbaarheid van 
het hologram-idee en het idee van Bohm over de ingeslo-
ten orde in de fysica. Bohm beschrijft dit in zijn boek ‘The 
implicate order’. 1

Pribram is vooral geboeid door Bohm’s bewering, dat 
informatie in een onderdeel van het hologram wordt 
verspreid over het hele hologram, zodat ieder deel van het 
hologram wat informatie bevat over het hele hologram. Zo 
kreeg Pribram door Bohm een idee over hoe de hersenen 
herinneringen kunnen coderen.
Volgens Bohm kan het hele heelal worden gedacht als een 
soort reusachtig, vloeiend hologram, of holobeweging, 
waarin een totale orde is vervat in een impliciete zin, in 
elk gebied van de ruimte en de tijd. Hij zegt: „De expliciete 
orde is een projectie van multidimensionale gebieden van 
de werkelijkheid, en de schijnbare stabiliteit en soliditeit 
van de voorwerpen en entiteiten die haar samenstellen, 
worden verwekt en onderhouden door een onafgebroken 
proces van ‘invouwen en ontvouwen’, want subatomaire 
deeltjes lossen voortdurend op in de impliciete orde en 
kristalliseren daarna opnieuw.” 

1 Latijn: implicare: invouwen.
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Een heel universum
Bohm blijft kwantumfysicus tot 1987 als hij met pen-
sioen gaat. Hij verdiept zich in de verdeeldheid van het 
universum. Zijn laatste werk ‘The Undivided Universe: 
An ontological interpretation of quantum theory’ 
verschijnt postuum in 1993. Dit zijn resultaten van ge-
sprekken met de Dalai Lama en zijn collega Basil Hiley, 
die tientallen jaren lang zijn collega is geweest. Hij pleit 
in dit boek voor een wereld die steeds meer een eenheid 
gaat vormen en waarin iedereen een plaats heeft om te 
kunnen leven.

Bohm heeft in zijn leven verscheidene dieptepunten 
gekend waarin hij zeer depressief is. Ook nu lijdt hij 
aan depressies, waar hij elektrotherapie voor krijgt. Hij 
raakt daarna weer depressief en gebruikt medicijnen. 
Bohm sterft aan een hartaanval als hij achterin een taxi 
zit.
Zijn leven lang werkt hij aan een alternatieve interpre-
tatie van de kwantumfysica, een die het toeval uitsluit 
en daarvoor in de plaats het bestaan van subtiele krach-
ten poneert, die handelen vanuit verborgen, ingevou-
wen niveaus van de realiteit, om zodoende het soms 
raadselachtige gedrag van de subatomaire wereld te 
verduidelijken. Hij is er niet in geslaagd om veel fysici 
daarvan te overtuigen.
Basil Hiley, fysicus en medewerker van Bohm zet zijn 
werk voort. Hij is geboren in 1935 en is op dit moment 
nog in leven.

Bohm, brug tussen fysica en lilaca?
David Bohm is een fysicus, die verder denkt dan de 
normale denkpatronen die mensen hebben. Hij heeft 
verscheidene denkbeelden geformuleerd die 
interessant zijn om nader te bekijken met 
een blik vanuit de lilaca. 
Wat opvalt in de gedachtewereld van Bohm is 
zijn vermoeden dat er subtiele werelden zijn waar 
dingen plaatsvinden die zich onttrekken aan het 
oppervlakte-oog. Wat hij over het denken vertelt 
is eveneens belangwekkend, ook al weet hij 
niet tot de kern te komen. Kortom, David 
Bohm zou met zijn stijl van leven en 
denken misschien wel oor hebben 
gehad voor de werelden van materie 
die er in de lilaca zijn ontdekt.

Het mentaal
Het denken van de mens heeft altijd veel belangstelling 
gehad van Bohm. Hij schrijft er ook een heel boek over. 
Hij komt tot de conclusie dat het denken zoveel moei-
lijkheden oplevert in het dagelijks leven omdat er een 
defect in zit. Hij merkt op dat mensen geleefd worden 
door hun gedachten, hoewel ze denken dat ze zelf han-
delen. En verder ziet hij grote moeilijkheden opdoemen 
in een toekomst die bepaald wordt door een denken dat 
dus defecten vertoont in zijn ogen. Hij typeert het den-
ken als een systeem met een basisstructuur. Het pro-
beert met zijn defect zaken op te lossen die ook geken-
merkt worden door defecten, omdat ze de uitkomst zijn 
van een verstand met een defect. Hij ontdekt ook, dat 
het denken afscheidingen opwerpt door onderscheid te 
maken tussen culturen, rassen en volkeren. Hij wil zelf 
komen tot een wereld die een geheel is. Hij hoopt dit te 
bereiken door het systeem en zijn structuur te verbete-
ren. Hij wil het denken verbeteren en zo tot een betere 
wereld komen waarin mensen met elkaar samenwerken 
zonder oorlog en in harmonie, een wereld waarin het 
denken geen verdeeldheid meer teweegbrengt. Bohm 
ziet leerprocessen waarin bewustwording een rol speelt 
en ook discipline als mogelijkheid om dit te bereiken. 
Vooral omdat hij en zijn vrouw zeer gedisciplineerd 
leven denkt hij dat anderen dit ook zouden moe-
ten kunnen.
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Bohm is ontegenzeglijk wel een eindje op weg met zijn 
onderzoeken. Het feit dat hij het mentaal kenschetst als 
onbetrouwbaar, is in de lilaca bekend. Dat het mentaal 
scheidingen aanbrengt ook. Maar de vraag rijst dan, 
waar ligt de oorzaak? Bohm zoekt het in onbekende 
niveau’s die nog moeten worden ontdekt, maar hij kan 
daar tijdens zijn leven niet bijkomen. Hij sterft zonder 
het raadsel te hebben ontsluierd. 

In de lilaca zijn omtrent het mentaal heel veel dingen 
ontdekt, door uit te gaan van de bron van alle materie 
en energie die er in het universum is. Deze is de oor-
sprong van alle bestaan, waar alles uit voortkomt wat er 
op aarde is, dus ook het mentaal wat door Bohm wordt 
gekenschetst als gedachten of gedachtewereld. Bohm 
wil het denken verbeteren door mensen bewuster te 
maken van wat ze doen. Bijvoorbeeld door hen te laten 
weten dat ze geleefd worden door hun gedachten en 
daaraan gehoorzamen. Hij insisteert dat alles een geheel 
is en dat het dus ook mogelijk moet zijn om de wereld 
zoals hij is tot een geheel te maken. Hij volgt daarbij 
zijn ideeën over de zee van elektronen die als het ware 
wordt geleid door de kwantumpotentiaal, die alles leidt 
naar een zeker doel. Daardoor wordt de wereld van 
subatomaire deeltjes in zijn ogen een eenheidswereld 
die gestuurd wordt en niet aan elkaar hangt van toeval-
ligheden, zoals dat in de kwantumfysica wel het geval is.
De ervaring van Bohm met de elektronenzee is zeer 
belangrijk, want deze vertelt een heleboel over de evo-
lutiekracht, de bewustzijnskracht die alles leidt in de 
evolutie. Evolutie is niets anders dan een evolutie van 
materie, van fysieke vormen. Een evolutie die gelijk 
opgaat met de ontplooiing van de psyche, de persoon. 
De bewustzijnskracht, die Bohm de kwantumpotentiaal 
noemt, stuurt alles naar een zeker doel, namelijk de 
vervolmaking van de materie. Daarvoor is er een evo-
lutie op aarde, die in een wereld van verdeeldheid altijd 
weer wijst naar een doel, dat eenheid brengt in alles wat 
verdeeld is. Dit gaat echter nooit lukken op de manier 
die Bohm voor ogen heeft. Iets wat in de basis verdeeld 
is, kan nooit een eenheid worden. Behalve als er in 
die verdeelde materie, in de meest kleine deeltjes, een 
kracht werkt die zelf een stukje onschendbare eenheid 
heeft bewaard uit de bron van materie, energie, licht en 
kracht. Dan is er iets mogelijk in een verdeelde wereld 
van materie. Dan is er een perspectief wat toekomst-
mogelijkheden geeft om vanuit de verdeeldheid van 

denken en dus van materie op termijn tot een eenheid 
te komen.

Defect van het mentaal
Bohm veronderstelt dat het mentaal een defect heeft. 
Dat is niet zo. Het mentaal is zoals het is gecreëerd, 
een verdelend principe. Het heeft geen defect. Het is in 
zichzelf een instrument dat verdeelt en dat zal het altijd 
blijven doen, wat er ook wordt geprobeerd om anders 
te gaan denken. Het blijft verdelen, omdat dit de eigen-
heid is van denkmaterie. Het is er zelfs speciaal voor 
gemaakt vanwege het materiespel dat gespeeld wordt op 
aarde. Want de bron van alle materie en energie, die de 
eenheid is, zag zichzelf graag verdeeld in de kleinst mo-
gelijke stukjes in dit aards universum, tot de allerklein-
ste neutrino’s toe. Ondanks die verdeeldheid blijft de 
eenheid verborgen bewaard in ieder subatomair deeltje. 
En dat is de uitdaging van de evolutie, om die eenheid 
uit de kleinste deeltjes weer naar voren te laten komen, 
zodat ook in de atoomstructuur van het menselijke 
lichaam deze eenheidsmaterie wordt bevrijd. Een een-
heidsmaterie die daar zit opgesloten als een afgekoeld, 
bevroren en verborgen licht.
Wat Bohm denkt gestalte te kunnen geven is logischer-
wijze dus een onmogelijkheid. Dat komt humoristisch 
genoeg door zijn denken, waarvan hij zegt dat het een 
defect heeft. Want het evolutieproces zoals dat zich laat 
zien in een verder stadium van de evolutie gebeurt niet 
meer vanuit een mentaal principe. Het stijgt boven 
het denken uit. Dat is wat er van de mensheid wordt 
gevraagd, dat zij zich verheft boven het denken en weer 
voorrang geeft aan de persoon, de psyche, het ware 
kennisinstrument. Het denken kan dan weer zijn wat 
het is: een instrument om te tellen, sorteren en orde-
nen. Filosoferen kan het maar beperkt, dat wordt steeds 
weer bewezen. Grote denkers zoals Heidegger staken 
het denken als ze voelen dat ze aan hun plafond komen. 
Het denken moet op een zeker moment zeggen dat 
het niet meer verder kan. Dat gebeurt zowel bij Bohm 
als bij Einstein. Alhoewel ze beiden blijven volharden 
in hun zoeken, Einstein naar de unificatietheorie en 
Bohm met zijn subtiele niveau’s die zich oneindig zullen 
voortzetten, kunnen ze niet meer verder. Wat er aan de 
theorie van Bohm ontbreekt is de ontwikkeling van de 
materie zelf, van de allerkleinste deeltjes tot elektronen, 
atoomstructuren, molecuul en cel. Dat is in feite de 
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tragiek van zowel Einstein als Bohm, dat ze hele dagen 
bezig zijn met de materie en dat ze vergeten dat het 
om de ontwikkeling van de materie gaat. Dit gebeurt 
zo, omdat ze beiden denkende wezens zijn, die met dat 
instrument prachtige gedachten kunnen hebben, maar 
ze kunnen niet worden gerealiseerd omdat ze niet we-
ten hoe dat ooit mogelijk kan zijn en hoe dat gaat. Dat 
ligt namelijk buiten het bevattingsvermogen van het 
kleine verstand, dat zich vrijwel alleen kan richten op 
de oppervlaktematerie. De subtielfysieke niveau’s waar 
Bohm het over heeft, vallen reëel gezien ook onder de 
oppervlakteniveau’s van het fysieke. Wat dat betreft 
blijft hij binnen de grenzen van de bestudering van de 
oppervlaktematerie, zoals de fysica dat aangeeft te doen. 

Mentaal en fysiek
Bohm ontdekt ook, dat er een informatie-uitwisseling 
is tussen mentaal en fysiek of fysisch. Die informatie 
verbindt beide delen. Hij veronderstelt dat er heel veel 
subtiele niveau’s zijn tussen denken en lichaam, hij stelt 
vast dat alles met een bewustzijn moet zijn uitgerust. 
Ook kent hij een kracht die hij de kwantumpotentiaal 
noemt, een onderliggende kracht die in de subatomaire 
wereld elektronen stuurt, waarbij hij twijfelt aan het 
onzekerheidsprincipe. Hij verdedigt zijn ervaring met 
de elektronenzee, waarbij elektronen wel degelijk een 
bepaald pad volgen.
Hij gelooft in een proto-intelligentie in de stof, die 
niet toevallig is maar zeer gericht dingen doet. De evo-
lutie is niet toevallig, maar wordt zeer precies geleid 
door een impliciete creatieve energie of kracht.
Geest en stof kan hij niet gescheiden zien, ze zijn in 
de basis een eenheid. Hij ziet in alles een impliciete, 
dus onderliggende, ingerolde orde, die 
de mens verder kan brengen en waardoor 
hij zijn kennis uit kan breiden, verder dan de 
conventionele kennis nu reikt. In zijn boek The 
implicate order vertelt hij uitgebreid over het 
fenomeen van de ingerolde orde die zich moet 
gaan ontvouwen.
Opvallend is de gedachte van Bohm over 
de kwantumpotentiaal, die in de lilaca 
wordt getypeerd als de bewustzijns-
kracht die de evolutie stuurt en leidt. 
Zij is de creatrix van alle materie die 
er is, zowel in de absolute we-

relden waarboven de bron van alle energie en materie 
bestaat, als in de waarheidswereld en de relatieve, aardse 
wereld. Zij creëert ook het denken in de materie, een 
denken dat daar is vastgelegd in een strak patroon van 
gewoonten. De informatie van dit vleselijke denken 
regeert het leven van de mens. Het krijgt ook wel signa-
len uit het denken in de hersenen, maar het mentaal-fy-
sieke denken voert de boventoon in het gehele bestaan 
van een menselijk wezen. Bohm heeft wel gesignaleerd 
dat er uitwisseling is van informatie tussen die twee 
polen, het eigenlijke denken en het fysische of fysieke 
denken, maar hij heeft niet kunnen ontdekken wat de 
functie van dit denken is in de fysieke niveau’s. Het is 
er voor om gewoonten aan te leren die dringend nodig 
zijn in het leven, het legt vast hoe te lopen, hoe te fiet-
sen, hoe een instrument te bespelen, het helpt om die 
dingen te doen volgens patronen die het leven gemak-
kelijker maken. Iedere dag opnieuw leren traplopen is 
lastig. Het fysieke denken helpt om dat niet te vergeten. 

De bewustzijnskracht of de kwan-
tumpotentiaal

De proto-intelligentie van de stof wijt hij aan een im-
pliciete orde, die niet zomaar is waar te nemen. In de 
lilaca wordt dit gezien als de bewustzijnskracht, 
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die overal in is, in alles wat er bestaat. Zij wordt geflan-
keerd door zijn en vreugde, tezamen de drie energieën 
of materies waaruit alles bestaat wat er aan de opper-
vlakte is te zien. Deze energieën zijn echter sluimerend 
aanwezig in alle materie, omdat ze verdeeld zijn en dus 
afgekoeld, bevroren en verduisterd materieel licht. Dit 
‘bevroren’ licht is aanwezig in ieder klein subatomair 
deeltje, maar dus ook in alles wat er aan zichtbare struc-
turen is opgebouwd aan de oppervlakte. Bohm gelooft 
niet dat alles toevallig is en onzeker, hij ziet alles als iets 
wat geleid wordt door de kwantumpotentiaal. En dat 
is ook zo, om zijn termen te gebruiken. Alles wordt 
onderhouden door de bewustzijnskracht, als zij dat niet 
doet kan er niets bestaan, niets is dan vast, het verbrok-
kelt onmiddellijk, valt uit elkaar als stof.

De materie van het lichaam is de meest bewuste stof die 
er op dit moment is in het universum, vanuit een men-
selijk oogpunt gezien. Deze materie heeft mogelijkhe-
den tot verdere ontwikkeling in een evolutieproces dat 
gaande is en nog niet klaar is. Mensen zijn niet in staat 
om hun materie, de atoomstructuren, zelf te verande-
ren. Daar is een andere kracht voor nodig, door Bohm 
de kwantumpotentiaal genoemd. Deze kracht is overal 
in aanwezig en vooral in het elektron, waar Bohm zo 
door is geboeid. Het elektron is het voertuig van de 
elektronenkracht, de kwantumpotentiaal. Geen wonder 
dat Bohm zijn leven lang zoekt naar het raadsel rondom 
de elektronenzee. Blijkbaar hoefde hij het niet te weten, 
want hij is niet in aanraking gekomen met dat wat in de 
lilaca nog bij zijn leven is ontdekt over elektronen die 
de bouwers zijn van de werelden en die geleid worden 
door de kracht. De pilot-wave theorie gaat over de 
beweging van een deeltje of deeltjes die geleid worden 
door een golf. Welnu, die geleiding wordt gedaan door 
de evolutiekracht, de bewustzijnskracht, de kwantum-
potentiaal. Het is maar net hoe iemand iets wil typeren, 
en Bohm is een kwantumfysicus, dus noemt hij deze 
allesonderhoudende energie de kwantumpotentiaal.
Bohm is iemand die verder kijkt dan de meeste mensen, 
hoewel Einstein dichter bij het raadsel is gekomen dan 
hij. Einstein voelt intuïtief aan dat er een unificatietheo-
rie moet zijn, waarin hij ervan uitgaat dat er één kracht 
is die alle krachten is. Vanuit de lilaca gezien is dat iets 
wat overeenkomt met de werkelijkheid zoals deze zich 
voordoet. De bewustzijnskracht is alle krachten, ook de 
zwaartekracht.

Bohm gelooft in niveau’s die elk weer een onderliggend 
niveau bevatten dat weer te exploreren is. Dat is een 
mentaal beeld dat wel spoort met het holografisch mo-
del van de wereld wat hij zich voorstelt, maar het is niet 
gebaseerd op de feitelijke werkelijkheid. Het is een idee 
dat hij voor zichzelf heeft gevormd vanuit zijn interesse 
voor de oosterse filosofie over het denken.

Perspectief
Bohm is een onconventioneel fysicus, hij zoekt naar 
mogelijkheden omdat hij aanvoelt dat er meer moet 
zijn dan wat het oppervlakte-oog ziet. Bohm heeft 
echter niet kunnen ontdekken, dat als de materie van 
het lichaam niet verandert, er niets verandert. En dat 
dit de reden is waarom de mensheid tot nog toe leeft 
zoals zij leeft, met een verdeeld denken dat niet alles 
kan overzien, omdat het daarvoor niet is ontworpen. 
Het universum is oneindig maar bevat ook het eindige, 
anders kon er geen eindig universum zijn. Vandaar dat 
het denken, het eindige, het verdeelde in tijd en ruimte 
er is en het de mensheid regeert zonder dat iemand het 
beseft.
Toch zijn de fysica en de filosofie van Bohm van be-
lang, omdat er via hem misschien een mogelijkheid is 
dat er een weg kan worden gebaand vanuit de fysica 
naar de lilaca. Een weg die voor beide wetenschappen 
van een groot belang zou kunnen zijn, vooral vanwege 
de perspectieven die het opent. De perspectieven waar 
Bohm al naar zocht en waar Einstein naar zocht en die 
zij beiden niet hebben kunnen verwerkelijken. Als er 
via Bohm een brug kan worden geslagen tussen fysica 
en lilaca zou dat een heel bijzondere gebeurtenis zijn 
zowel voor de fysica, de lilaca als het evolutieproces dat 
gaande is.
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‘Nooit had de westerse mens het zo goed, nooit voelde 
hij zich zo slecht’
Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog, psychoanalyticus 
en hoogleraar aan de Gentse Universiteit schrijft in 2012 
zijn boek ‘Identiteit’. Dit boek groeit al snel uit tot een 
succes en is in ondertussen reeds diverse malen herdrukt. 
De literatuurlijst, voetnoten en register doen een weten-
schappelijk werk vermoeden.

In een waterval van woorden, idee-
en en analyses poneert Verhaeghe 
zijn gedachten over de maatschappij 
en wat daarin mis gaat. ‘Nooit had 
de westerse mens het zo goed, nooit 
voelde hij zich zo slecht’, is één van 
zijn boutade uitspraken. Dat is een 
interessante vaststelling. Want waar 
schort het dan aan? Zijn we te ver-

wend? Of zijn we onze grote verha-
len en daarmee ons houvast kwijt? 
Het antwoord van Paul Verhaeghe 
is duidelijk: er is een nieuw verhaal, 
een nieuw denkkader, het neolibe-
ralisme.
Verhaeghe heeft duidelijk een 
boodschap en dat zal de lezer te 
horen krijgen. Met stellige zeker-
heid analyseert hij de hedendaagse 
maatschappij en de gevolgen voor 
de mens. Dat hij hierbij bij tijd en 
wijlen te kort door de bocht gaat, 
doet niets af van het feit dat dit 
boek menigeen zal doen stilstaan bij 
geplogenheden die men vandaag de 
dag als ‘normaal’ beschouwt.

Verhaeghes betoog

Paul Verhaeghe beschrijft de 
Westerse maatschappij als een 
neoliberale maatschappij en focust 
op de gevolgen die een dergelijke, 
op marktmechanismen gebaseerde, 
maatschappij met zich meebrengt.
Het is niet zo eenvoudig om het be-
toog van Verhaeghe bondig samen 
te vatten. Vele ideeën en mechanis-

men passeren de revue, teveel om 
op te noemen. De lezer wordt en af 
toe geholpen met een korte herha-
ling van de voorbije hoofdstukken, 
alsof de auteur door heeft dat hij 
zijn lezers wat overvoert.
Hij beschrijft hoe vroeger de religie, 
het christendom, de mens een iden-
titeit en ethiek gaf. Hoe de weten-
schap dat nu heeft overgenomen 
en daarin straffer en dwingender 
is, want zij werken met ‘bewezen’ 
zaken. Hoe kan men ‘het bewezene’ 
nog in vraag stellen? Verhaeghe 
bekritiseert de wetenschap waar 
alles objectief ‘gemeten’ en bewezen 
moet worden.
Hij bekijkt de maatschappij die 
beïnvloed is door het sociaal dar-
winisme. De mens die de evolutie 
meent een handje te kunnen hel-
pen door alleen ‘de sterke’ te laten 
overleven en hoe dat geleid heeft tot 
de eugenetica en uiteindelijke de 
uitroeiing van zwakkere groepen en 
‘achtergebleven rassen’.
Die invloed van het sociaal darwi-
nisme ziet Verhaeghe ook in het 
neoliberalisme: de sterke, de meest 
succesvolle overleeft. Het sociaal 
darwinisme wilde de natuur zijn 
gang laten gaan. In het neolibera-
lisme moet de markt zijn gang gaan. 
Wie mee kan ‘maakt’ het en wie 
niet mee kan, tja, die wordt wegge-
selecteerd, die is een ‘loser’.

Auteur Paul Verhaeghe
Uitgeverij De Bezige Bij - Amsterdam
Uitgave 2012, 256 pagina’s, € 19,90

Identiteit
Tekst: Keet Klachter
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Enron-maatschappij

In zijn vijfde hoofdstuk vergelijkt 
Paul Verhaeghe de maatschappij van 
vandaag met de Amerikaanse mul-
tinational Enron. Dit bedrijf han-
teerde een ‘Rank en Yank appraisel 
system’. Elke ondernemer van het 
bedrijf werd continu beoordeeld en 
elke jaar kreeg ongeveer 20% van 
de werknemers ontslag. Het gevolg 
was dat de werknemers de cijfers 
gingen vervalsen en uiteindelijk is 
het bedrijf overkop gegaan.
In onze maatschappij is de over-
heersende gedachte dat we loon 
naar werken krijgen. We worden 
beloond voor wat we doen en 
daarom moet het werk worden be-
oordeeld. Verhaeghe ziet voorbeel-
den in de wetenschap, in de zorg 
en het onderwijs. In de wetenschap 
worden onderzoekers beoordeeld 
op het aantal gepubliceerde artike-
len, in de zorg gaat het om wat een 
bed opbrengt en in het onderwijs 
om de output van geslaagde leer-
lingen. Alles gaat men meten en 
op basis daarvan beoordelen. De 
beoordeling is kwantitatief, en het 
kwalitatieve aspect wordt uit het 
oog verloren. Fraude is ook hier 
niet vreemd. Diederik Stapel en zijn 
vervalste onderzoekresultaten zijn 
nog niet uit het geheugen van de 
mensen verdwenen.
Anders handelen dan het meetbare 
succes nastreven maakt dat men 
‘achterblijft’.

Machtloosheid

In het zog van dat iedereen succes 
moet hebben en slagen in het leven 
zijn er nogal wat mankementen 
zichtbaar. Daarmee komt de auteur 
in zijn eigen vakgebied.
Iedereen die voor zijn flatscreen zit 
krijgt continu te horen dat hij alles 
kan worden, dat hij alles kan krij-
gen, als hij er zijn best maar voor 
doet, constateert Verhaeghe.
Deze boodschap zorgt enerzijds 
voor jongeren die hyperindividua-
listisch zijn. Zij ‘maken’ het. Hun 
kennis en vaardigheden opgedaan 
in het onderwijs verhogen hun 
‘marktwaarde’. Daarnaast krijg je 
de fopspeenjongeren. Zij die elke 
behoefte willen bevredigen en van 
genieten hun levensdoel maken. 
Zij hebben de eerste helft van de 
flatscreenboodschap gehoord, maar 
vergeten het laatste stuk. En dan 
zijn er nog diegenen die niet mee-
kunnen.
Wie niet meekan met het succesver-
haal is een ‘loser’ en die machteloos-
heid toegeven is in een neoliberalis-

tische maatschappij een hard gelag. 
Vandaar de vele stoornissen. Nooit 
hadden zoveel kinderen ADHD, 
nooit zoveel volwassenen angst-
stoornissen en depressies. Het zijn 
mensen die in het succesverhaal niet 
mee kunnen of er niet aan beant-
woorden en de uitweg van ‘ziek 
zijn’ kiezen omdat ze dan niet meer 
verantwoordelijk zijn voor het feit 
dat ze geen succes hebben of niet 
kunnen voldoen aan de eisen van de 
maatschappij.
De voorbeelden die hij aanhaalt zijn 
sprekend. Ze illustreren eveneens 
het ‘natte vingerwerk’ van menig 
gerenommeerd onderzoeker.

 Zelfs het zout in het brood 
ligt aan banden

Verhaeghe is in zijn conclusie 
duidelijk. We leven in een zeer 
dwingende maatschappij met een 
eindeloze regelgeving, waar zelfs het 
zout in het brood aan banden ligt. 
Vrijheid is in onze maatschappij 
niet te vinden.
De eindeloze regelgeving ontstaat 
omdat elke autoriteit zoek is. Want 
bij wie moet men zijn om iets aan 
te vechten, wie is het aanspreek-
punt, waar is de verantwoordelijke? 
Dat is veelal onduidelijk.
Er is een roep om autoriteit, maar 
tegelijk is elke macht verdacht. 
Ouders vragen om autoriteit over 
hun kinderen, maar als een leraar 
hun kind straft, dan staan ze bij de 
school op de stoep om te proteste-
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ren. Bij alles wat er gebeurt, is het 
de schuld van de ander.
Vrijheid is een leugen, want voor al-
les is een regel. Maakbaarheid is een 
leugen, want het ver doorgedreven 
individualisme laat geen autonomie 
toe. Iets anders voor ogen hebben 
dan succes kan niet.

Een uitweg?

Verhaeghe vertrekt van het gegeven 
dat een mens gemaakt wordt door 
de samenleving. Toch ziet hij de 
oplossing voor deze maatschappij 
die op dit moment hoofdzakelijk 
ziekmakend is, in een verandering 
van de mens.
Hij merkt daarbij op dat gedrags-
verandering bij een mens niet 
gebeurt op een rationeel cognitieve 
manier. Mensen veranderen niet 
omdat ze denken dat het anders 
moet. Wel ziet hij als een strategie 
tot een mogelijke verandering de 
beïnvloeding zoals de reclame dat 
doet, de beïnvloeding waar we 
nauwelijks van bewust zijn.
Deze technieken en onderbewuste 
invloeden lijken een nogal ondoor-
zichtig proces.
Een veranderingsproces dat de lilaca 
bestudeert, een verandering in de 
elektronen, valt niet binnen zijn 
blikveld. Dat er vanzelf een nieuwe 
manier van leven ontstaat als, onder 
invloed van de psyche en het lila 
licht, de elektronen van het lichaam 
veranderen, dat laat zijn visie op de 
mens en de wereld niet toe.

Vanwaar de titel ‘Identiteit’?

Verhaeghe gaat ervan uit dat de 
mens zijn identiteit krijgt door zijn 
omgeving. Identiteit is geen, wat hij 
noemt, ‘diep verborgen onverander-
lijke kern’. Nee, identiteit is voor 
hem de spiegel van de samenleving. 
Vandaar dat hij er zich toe geroepen 
voelt om de mechanismen in de 
maatschappij, van vroeger en nu, 
uitvoerig te beschrijven.
Daarmee sluit hij aan bij de over-
heersende hedendaagse wetenschap-
pelijke mensvisie. Het ik wordt 
gevormd door een combinatie van 
genen en omgeving. Genen zijn de 
hardware en die worden gevormd 
door de omgeving en ook de ei-
gen keuze speelt hierbij een rol. 
Verhaeghe gaat ervan uit dat de 
grootste invloed voor identiteitsvor-
ming van de omgeving komt. Wie 
we worden hangt af van de interac-
tie met de ander, de omgeving, de 
cultuur. Identiteit krijgt men door 
spiegelen (samenvallen) en streven 
naar autonomie (afstand nemen).

Deze visie op de mens is het uit-
gangspunt waarmee hij zijn boek 
begint. Bij tijd en wijle valt hij de 
vaststaande heersende ideeën aan. 
Het hele vooruitgangsgeloof en het 
neoliberalisme dat daaruit volgt, 
neemt hij op de korrel. Maar deze 
mensvisie houdt hij dogmatisch 
vast als juist. Dit paradigma, of 
diepgewortelde wetenschappelijke 
idee over wat een mens is, laat hij 
bestaan.

Slot

De vraag kan worden gesteld of het 
niet noodzakelijk is om ook deze 
mensvisie aan de orde te stellen. 
Wakkert deze visie niet de drang 
aan om ‘het te maken’ en succes te 
hebben? In deze visie kan de mens 
maar mens zijn als hij door zichzelf 
en zijn omgeving wordt gevormd.
Een mens die zichzelf als psychi-
sche persoon herkent heeft niet de 
behoefte om succes te verwerven en 
zijn kennen en kunnen te etaleren. 
Hij zal met zijn psychisch manage-
ment een balans vinden tussen de 
noden van de samenleving en zijn 
eigen ontwikkeling als mens. Een 
zorg voor zichzelf en het andere 
is voor hem een vanzelfsprekend-
heid omdat hij ontdekt dat alles in 
hemzelf bestaat.
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De Bergenia is een kruidachtige 
plant uit de steenbreekfamilie, 

de Saxifragaceae. Hij wordt niet zo 
hoog, ongeveer 25 tot 30 centimeter. 
De Bergenia is onder andere ver-
want met de Rodgersia. Hij komt 
van nature uit het Altaigebergte in 
Mongolië. Andere soorten komen 
voor in heel Centraal-Azië. De soort-
aanduiding cordifolia betekent: hart-
vormig blad. Het voelt dik en leer-
achtig aan. Dit blad verkleurt in de 
winter vaak roestbruin of bruinrood 
wat heel decoratief is. De plant heeft 
dikke, bovengrondse stengels die 
eigenlijk wortelstokken zijn. Als deze 
wortelstokken in stukken van onge-
veer 10 centimeter worden gesneden 
kunnen ze in de grond worden gezet 
en gaan dan weer een plant vormen.

De Nederlandse naam 
schoenlappersplant 

verwijst naar de bladeren, die een was bevatten waar schoenen weer van 
gaan glanzen als ze ermee worden opgewreven. Het blad krult 

om als het vriest, zodat verdamping wordt tegengegaan.

De Bergenia cordifolia is een heel gemakkelijke plant. Er kan 
met hem bijna nooit iets misgaan. Altijd blijft hij uitdijen en 
hij sterft vrijwel nooit door vrieskoude of slechte grond. Hij is 
altijd opvallend aanwezig met zijn volle, grote en omvangrijke 

bladertooi waardoor de winter wordt opgevrolijkt met helder 
groen of groenrood. En al heel vroeg in het voorjaar, als het 

enigszins kan, komt hij in bloei. Eerst laag tussen of onder het blad, 
later komt de stengel boven het blad uit.

Bergenia cordifolia
Schoenlappersplant

30
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Verwonderlijk is zijn uithoudings-
vermogen, waardoor hij jaar in jaar 
uit steeds weer bloeit en groeit op 
dezelfde plaats. Vastberaden is hij ook, 
hij weet wat hij wil: overleven hoe 
dan ook. Hij ziet er ook bepaald niet 
fijnzinnig uit met zijn plompe wortel-
stokken die boven de grond groeien. 
Het dikke blad is zichtbaar bestand 
tegen agressie en strenge winterkoude. 
Toch bloeit hij met heel fijne klokjes 
in het zeer vroege voorjaar, en dan is 
pas duidelijk hoe bewust deze plant 
zich is van zijn kracht en vermogen 
tot bloeien. Hij uit dit ook door heel 
bewust te reageren op vrieskoude, hij 
krult zijn blad om zodat zijn sappen 
bewaard blijven. En hij weet precies 
wanneer hij zijn bloemen kan laten 
bloeien, precies op de tijd dat ze 
niet meer zullen aangetast 
worden door al te 
strenge vorst.

Deze plant laat zien hoe hij zich laat leiden door de bewust-
zijnskracht die hem begeleidt en hem precies aangeeft hoe hij 
moet opereren om in leven te blijven. Kortom, hij is helemaal 
op één lijn met de kracht die in de evolutie de vormen bouwt, 
ook de Bergenia cordifolia zoals hij belichaamd is in een rela-
tieve wereld waar een evolutie gaande is.
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sport

Tekst: Sarah Delateren

Tennis is een bekende sport. En binnen die 
sport zijn er een aantal gevestigde namen die 
vaak in het nieuws zijn. Een daarvan is die 

van de Zwitser Roger Federer. Hij staat bekend als een 
gentleman in en buiten de baan. Dat is wel eens anders 

geweest. Een artikel over een opvallend personage in de ten-
nissport.

Een Zwitserse maestro

Roger Federer wordt op 8 augustus 
1981 in Zwitserland geboren in 
het kleine plaatsje Binningen, aan 
de buitenrand van Basel. Hij is een 
professionele tennisspeler en hij 
wordt door velen als een van de 
beste mannelijke tennisspelers in de 
geschiedenis van het tennis be-
schouwd. Vanaf 2004 tot half 2008 
was hij diegene die de beste resul-
taten behaalde in het enkelspel. En 
nog steeds wordt hij, zelfs nu hij in 
2014 33 jaar zal worden, gezien als 
iemand die tennist als geen ander. 
Zijn geheel eigen manier van spelen 
en zijn imago als gentleman maken 
hem tot een van de aantrekkelijkste 
atleten van deze tijd. Vandaar dat 
hij naast andere vleiende benamin-
gen soms als de Zwitserse maestro 
wordt aangeduid.
Wat opvalt door zijn hele carrière 
heen is dat hij tot op de dag van 

vandaag moet trainen om zijn men-
tale discipline op peil te houden.

Roger als jong kind

Zijn vader is een Zwitser en zijn 
moeder is uit Hollandse en Franse 
voorouders geboren. Zij groeit op 
in Zuid-Afrika. Federer heeft nog 
steeds zowel de Zwitserse als de 
Zuid-Afrikaanse nationaliteit. Hij 
heeft nog een oudere zus die in de 
verpleegkunde werkzaam is. Omdat 
hij Zwitser is, spreekt het bijna 
vanzelf dat hij vloeiend Duits en 
Frans spreekt. Door zijn tenniscar-
rière heeft hij ook vloeiend Engels 
leren spreken.
Hij houdt op zijn derde jaar voor 
het eerst een tennisracket in han-
den, en op zijn achtste speelt hij al 
een aardig partijtje weg. Hij heeft 
wel te kampen met enorme drift-
buien als het spel niet naar zijn zin 
gaat. Hij houdt veel van voetbal en 

blinkt daarin ook uit. Als hij op zijn 
veertiende jaar nationaal kampioen 
tennis van Zwitserland wordt, kiest 
hij definitief voor een tenniscarrière 
en wordt in zijn laatste juniorenjaar 
de winnaar van het Wimbledon 
Juniorentoernooi. Terwijl andere ta-
lentvolle spelers professioneel gaan 
werken of in de top honderd willen 
komen, zegt Federer als hij zestien 
is in de top tien te willen komen en 
later nummer 1 te willen worden. 
Zijn idolen zijn Boris Becker en 
Stefan Edberg.
Hij is altijd supporter gebleven van 
F.C. Basel en het Zwitserse natio-
nale voetbalteam. Hij speelt zelf ook 
badminton en basketbal vanwege 
zijn goede hand-oog coördinatie.

Een heethoofd

Het moeilijkste voor Roger Federer 
is om zijn woede te bedwingen. Dit 
is een punt dat al vanaf heel jonge 

Roger Federer
Een gentleman op de tennisbaan
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leeftijd zijn leven vergalt. Hij kan 
al heel goed tennissen en zijn talent 
begint zich al te laten zien, maar de 
agressie, de woede en de driftbuien 
als hij verliest of als het niet gaat 
zoals hij wil, bederven het spelple-
zier. Hij heeft zichzelf als jong kind 
totaal niet onder controle in zijn 
woedeaanvallen.
Hij barst uit in een ongecontro-
leerde woede als hij slechte, domme 
slagen doet en er gaat ternauwer-
nood een dag voorbij zonder dat 
hij zijn racket tegen het gaas van de 
afrastering smijt. Zijn ouders voelen 
zich diep gekwetst als ze het gedrag 
van hun zoon zien gedurende de 
toernooien. Roger zelf begrijpt niets 
van hun verdriet. Hij is nooit grof 
naar scheidsrechters toe, naar grens-
rechters of naar tegenstanders. Zijn 
razernij is voorbehouden en gericht 
naar zichzelf. Maar toch willen zijn 
ouders na dit soort uitingen van 
woede geruime tijd niet met hem 
spreken, wat voor Roger behoorlijk 
frustrerend werkt.

Dan komt Peter Carter hem van 
1991 tot 1994 coachen. Hij is een 
onbuigzame, taaie, onverzettelijke 
tennisser uit Australië. Hij weet 
hoe hij kleine talenten tot grote 
kan maken. Van zijn tiende tot 
zijn veertiende jaar traint hij Roger 

Federer. Er moet ook wel iets 
gebeuren, want hij is bijna 

niet te handhaven als 
hij wedstrijden verliest. 
Roger zelf huilt dan en 

smijt zijn racket tegen de 
grond.

In die jaren is Federer meer met 
Carter samen dan met zijn ouders. 
Carter leert hem de onberispelijke 
technieken die hij moet gebruiken 
als hij slagen vanaf de grond maakt 

en ook bij de 
service. Hij bekijkt 
hoe het lichaam 

van Federer in elkaar zit 
en hoe het zich ontwikkelt op die 
leeftijd en leert hem hoe hij tegen-
standers moet domineren in posities 
die bij zijn lichamelijke gesteldheid 
passen.
Ook de mentale discipline wordt 
aangepakt, niet alleen het psycho-
logische aspect en de strategieën. 
Vooral de woedeaanvallen worden 
bekeken en besproken. Dat het van 
belang is bijvoorbeeld om vriende-
lijk te zijn en beleefd naar anderen 
en vooral om de emoties te leren 
beheersen. Zo blijkt Carter in staat 
om Federer te laten zien, hoeveel 
energie hij wel niet verspilt als hij 
zo’n driftuitbarsting heeft. Hij 
traint hem daar iedere dag in en in 
de paar komende jaren nemen de 
woede-uitbarstingen en driftbuien 
heel erg af. Dit zegt wel, dat Roger 
Federer zichzelf een harde discipline 
kan opleggen, hoe jong hij ook is. 
Zijn trainer en coach doet de rest.

Jonge jaren

In die jaren is het al opvallend hoe 
hij zijn racket hanteert. Hij heeft 
een heel charmante wijze om deze 
te gebruiken en de bal er mee te 
raken. Zijn ouders zien het wel 
zitten en hij verlaat het gezin in 
1994, als hij dertien is om verdere 
training te ontvangen in het natio-
nale trainingscentrum in Lausanne. 
In de weekeinden is hij thuis, maar 
iedere zondagavond verlaat hij het 
huis met een diepe depressie. Hij 
voelt zich heel erg geïsoleerd in 
Lausanne, iedereen spreekt Frans 
en hij is de enige Duitssprekende 
student. Hij voelt zich los van de 
andere studenten en coaches.
Na drie jaar gaat Federer naar Biel, 
een plaats in het Duitssprekende 
deel van Zwiterland. Daar is Carter 
in de staf van een nieuw trai-
ningscentrum aangesteld. Roger 
is ontzettend blij hem weer te 
zien. Zo wordt hij verder getraind 
door Carter. In 1997 komt Peter 
Lundgren in de staf van het in-
stituut werken. Hij is een bekend 

Roger Federer na winst in de finale van het ATP-toernooi in Madrid - 2012. Het 
vele blauw is van het blauwe gravel waarop het toernooi werd gespeeld. 
Het is na dit toernooi door de ATP verboden als ondergrond voor tenniswedstrij-
den.
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tennisser uit Zweden. Hij 
gaat Federer regelmatig 

trainen. Hij verfijnt zijn 
toch al vloeiende slagen 
en laat Federer keihard 

werken en zwoegen zodat 
de boodschap van de zelfcon-

trole, die Carter er ook al met een 
goed gevolg had ingehamerd, nog 
meer een keiharde mentale disci-
pline wordt.
Op die manier begint er een zicht 
te komen op een zekere mogelijk-
heid om een plaats te veroveren in 

de wereld junior top ranking. Dat 
gebeurt dan ook als hij zestien is.
Zoals iedere jongeman in 
Zwitserland moet Roger Federer 
zijn militaire dienstplicht gaan 
vervullen. Hij wordt als ongeschikt 
beoordeeld vanwege een al lang 
bestaand probleem aan zijn rug.
Hij blijft in die tijd een liefhebber 
van cricket. Alles waar een bal bij 
te pas komt heeft zijn voorliefde. 
De meeste bekende en succesvolle 
tennisspelers houden het alleen bij 

tennis, maar Federer niet. Zo komt 
hij in aanraking met de golfspeler 
Tiger Woods, die een grote vriend 
wordt.

Ondertussen heeft Federer met een 
ijzeren volharding en doorzettings-
vermogen getraind om zijn driftbui-
en en zijn agressie naar zichzelf te 
beheersen. Het is hem al heel aardig 
gelukt door een keiharde en niet af-
latende mentale discipline. Hij kiest 
als zijn trainer Peter Lundgren, die 
meer ervaring heeft met profspelers 

dan Carter. Want hij wil nu echt 
werk gaan maken van zijn carrière. 
Hij blijft Carter regelmatig raadple-
gen en om advies vragen.

Tennisspeler met schwung

Federer debuteert in 1999 in het 
Zwitserse Daviscupteam. Datzelfde 
jaar eindigt hij in de tophonderd 
van de wereld. Nog nooit heeft een 
speler dat gepresteerd op een zo 
jonge leeftijd. Niemand weet nog of 

die prestatie blijvend zal zijn of zich 
zal doorzetten.
In de komende jaren wordt zijn 
klasse bewezen. Hij wint wedstrijd 
na wedstrijd. In 2001verslaat hij 
zelfs de zevenvoudige Wimbledon-
kampioen Pete Sampras. Deze 
heeft al 31 partijen op Wimbledon 
gewonnen en lijkt niet te evenaren. 
Federer begint wel op te vallen. Hij 
beëindigt het jaar als nummer 13 
van de wereld. Hij is dan twintig 
jaar. Het publiek is verrast en ver-
wonderd. Men begint te vermoeden 
dat hier een nieuwe kampioen op 
de drempel naar het succes staat. 
Zijn ster begint van nu af aan sterk 
te stijgen. Het publiek is vooral 
gecharmeerd van zijn manier van 
spelen, die vloeiend en zacht is en 
waarbij zijn lichaam heel soepel 
beweegt. De vruchten van de ijze-
ren training van Carter en Lungren 
beginnen nu duidelijk zichtbaar te 
worden.
Toch beseft hij wel dat er nog meer 
zal moeten gebeuren. Vooral de 
beheersing van zijn driftbuien en 
een agressieve houding naar zichzelf 
toe zijn nog steeds een punt wat 
aandacht vraagt.

Nog meer discipline

Als Federer er in slaagt om in 
2003 voor het eerst in de top 
10 te komen is dat voor 
hem een glorieus feit, 
iets wat hij al lang 
wil. Maar hij kent zijn 
kwetsbaarheid in langere 
wedstrijden. Niet vanwege 
zijn conditie is dit lastiger voor 
hem, maar veel meer vanuit het 
oogpunt van een onverzettelijkheid 
en taaiheid die hem nog niet eigen 
zijn. Als hij vier of vijf sets heeft 
verloren omdat hij slecht heeft 

Roger Federer, winnaar heren enkelspel Wimbledon in 2012
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gespeeld, huilt hij al zijn frustraties 
uit in de kleedkamer. Soms fluiten 
de fans hem uit en huilt hij ook. 
Toch eindigt hij dit jaar als tweede 
na Andy Roddick.
Steeds als hij verliest begint het 
hem meer en meer op te breken, hij 
wordt steeds wanhopiger. Hij voelt 
dat hij veel capaciteiten heeft, maar 
de druk die dit op hem legt over-
weldigt hem. Hij wordt er steeds 
meer door geraakt. Na een verloren 
wedstrijd slaat hij voortdurend met 
zijn hoofd in de kussens voordat hij 
gaat slapen. Daarbij raakt hij dan 
wat spanning kwijt.
Op een dag gaat hij een avondje uit 
met andere spelers om een biertje 
drinken. Hij reageert dan ook niet 
op de telefoontjes die Lundgren 
hem zendt. Uiteindelijk komt hem 
het nieuws ter ore dat zijn coach 
Peter Carter is overleden bij een 
safari in Zuid-Afrika. Zijn jeep is 
van de weg geraakt en zo is hij met 
wagen en al in het ravijn geval-
len. Hij en de chauffeur zijn direct 
dood. Dat is te veel, hij kan het 
niet verdragen en vliegt in razernij 
de straat op. Als hij geen taxi kan 
vinden raakt hij in paniek en begint 
te rennen en te rennen, tot hij na 
kilometers zich weer kan oriënteren 
en bij zinnen komt. Pas dan gaat hij 
naar zijn hotel. Hij gaat terug naar 
Zwitserland om de begrafenis van 
Carter bij te wonen. Het lichaam 
van Carter komt in Basel aan op 
8 augustus, zijn verjaardag. Roger 
voelt zich schuldig omdat Carter 
op aanraden van hem op safari is 
gegaan.
Door Carter’s dood wordt hij 
opnieuw geconfronteerd met zijn 
uitzinnige driftaanvallen. Hij moet 
nu de richting gaan bepalen die hij 
wil gaan. Hij is nog heel jong, en 

vaak heeft hij maar terzijde gescho-
ven wat Carter hem vertelde over 
het zijn van een goed speler en een 
goed mens.
Hij ontmoet de ouders van Carter 
in Melbourne, waarbij ze hem 
vertellen dat ze in hem hun zoon 
zien verder leven. De lessen van 
Carter gaan daardoor dieper inwer-
ken op Federer. Hij ontdekt dat 
hij wel moét luisteren naar wat hij 
allemaal heeft gehoord en vaak in 
de wind heeft geslagen. Nu wil hij 
zijn vriend eren door al deze kwa-
liteiten te gaan beoefenen, zodat 
ze zullen worden als iets van hem 
zelf en niet iets wat is aangeleerd. 

Zo wordt Roger Federer eindelijk 
volwassen door de dood van zijn 
geliefde trainer Peter Carter. Hij is 
niet meer de jongen die soms niet 
wil luisteren, hij wordt een man die 
eisen aan zichzelf kan stellen. Dat 
doet hij dan ook. Zijn ijzeren wil 
helpt hem hierbij.

Een tennisster is geboren

Het jaar 2003 is voor hem een 
prachtig jaar. Toch neemt hij af-
scheid van zijn trainer Lundgren. 
Ze zijn téveel aan elkaar verknocht 
geraakt. Ze hebben samen téveel 

doorgemaakt. Hij heeft nu behoefte 
aan iemand, die hem goed wak-
ker kan schudden, na 
zijn voornemen om 
Carters lessen te gaan 
navolgen. En Federer 
heeft niet de indruk 
dat Lundgren dat kan 
waarmaken. Het getuigt van kracht 
en inzicht dat hij deze beslissing 
neemt.
Zijn ster begint steeds hoger te 
rijzen aan het tennisfirmament. De 
komende jaren wint hij steeds meer 
belangrijke toernooien.

Federer in 2012 op het ATP-toernooi 
in Qatar
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In 2003 wordt hij de eerste Zwitser 
die Wimbledon wint. Zo heeft 
hij dan een Wimbledon toernooi 
als junior en als senior gewonnen. 
Alleen Björn Borg, Pat Cash en 
Stefan Edberg hebben hetzelfde 
gedaan. 
In 2004 is er nog meer succes.
Federer wint drie van de vier 
grandslams. Hij wordt de num-
mer 1 van de wereld. In dit 
Wimbledontoernooi zette hij een 
ware artistieke prestatie neer. Hij is 
niet op zijn best, maar weet door 
snel van strategie te veranderen en 
de condities te manipuleren, toch 
te winnen. Zijn coach vindt het 
geweldig dat hij wint van Andy 
Roddick, een jonge Amerikaan. Hij 
is de meest getalenteerde speler van 
dat moment.

In 2009 wint hij Wimbledon 
weer en breekt hij het re-

cord van Björn Borg, die 
vijf Wimbledontitels heeft 

vergaard. Rafael Nadal, de 
Spanjaard, is de enige die hem nog 
kan weerstaan. Hij kampt wel met 
blessures en daardoor met verliezen. 
Toch heeft hij na dit jaar al vijftien 
grandslamtitels op zijn naam staan. 
Hij blijft kampen met blessures en 
verliest nogal eens een wedstrijd. 
Ondertussen is hij wel zover, dat hij 
dit zonder veel misbaar kan laten 
zoals het is. Hij is door de jaren 
heen door zijn intensieve en kei-
harde disciplinaire training iemand 
geworden die koel en ogenschijnlijk 
zonder de minste moeite verliezen 
neemt. Door zijn buitengewone in-
telligentie en de uitstekende beheer-
sing van zijn forehand, maakt hij 
nauwelijks fouten op de tennisbaan. 
Hij speelt slim en heel consistent en 
kan daardoor nog heel lang meespe-
len met de grootsten in de tennis-

wereld. Hij wint dit jaar eindelijk 
Roland Garros.

De dertigjarige Federer

Iedereen weet dat Federer niet meer 
de jongste is in de tennissport. Er 
doen dan ook heel wat speculaties 
de ronde waarin wordt voorspeld 
dat Federer aan het einde van zijn 
carrière staat. Hij verliest in 2011 
zijn superieure positie en moet de 
eerste en tweede plaats laten aan 
Nadal en Djokovic, een Serviër. 
Toch boekt Federer 64 overwin-
ningen tegen 12 nederlagen. Hij 
heeft sinds 2005 samen met Nadal 
altijd de eerste twee plaatsen bezet. 
Daar komt nu een einde aan, hij 
wordt nummer drie. Niemand van 
de kenners betwist echter het feit, 
dat Federer behoort tot de topklasse 
van spelers in het tennis, zoals 
onder andere Pete Sampras. Zelfs 
als hij dertig is, kan hij nog heel 
goede prestaties neerzetten. Hij kan 
zelfs meer doen dan wie ook om 
een tegenstander te verslaan door 
zijn techniek. Vooral doordat hij 
snel kan veranderen van tactiek als 
de situatie dit vraagt, is hij in het 
voordeel. Zijn racket is zijn machts-
middel, en daarmee manipuleert hij 
zich naar de winnende positie. Hij 
weet als een virtuoos met zijn racket 
om te gaan. Vaak wordt gedacht dat 
dit iets is van de verleden tijd, maar 
niet bij Federer. Het geeft hem per-
spectieven voor de toekomst.
Hij heeft alle records die zijn idolen 
Pete Sampras, Stefan Edberg en 
Boris Becker hebben behaald, naar 
de geschiedenis verwezen. Hij is 
de enige mannelijke tennisspeler 
in de geschiedenis van het tennis 
die zeventien grandslamtoernooi 
heeft gewonnen. De voormalig 
tennisvedette Jimmy Connors somt 
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de kwaliteiten van Federer op zoals 
onder andere zijn veelzijdigheid, 
beweeglijkheid en zijn dominan-
tie. Hij zegt: „In een tijdperk van 
specialisten ben je of een gravelspe-
cialist, een grasbaanspecialist of een 
specialist op harde kunststof onder-
grond of ....je bent een Federer.” Op 
ieder tennisveld is Roger Federer 
the King.
Roger Federer is een van de profes-
sionele tennisspelers in de wereld 
die geen full-time coach heeft. Hij 
is in Zwitserland zo beroemd, dat 
hij de eerste nog levende persoon is 
die op een postzegel staat van 2007.

Het jaar 2013 brengt hem in het 
wereldtennis naar de zevende plaats 
en hij wint maar één toernooi. Hij 
heeft veel rugklachten en dat uit 
zich in zijn voetenwerk en zijn min-
der snelle reacties op de tegenpartij. 
Het bewegen is heel erg belangrijk 
voor Federer, want hij is een ten-
nisser die zeer nauwkeurig speelt. 
Hij moet nu aanvallend spelen en 
moet dus heel goed voor de bal 
staan, zeker als hij van achteruit 
moet slaan. Maar velen hebben het 
weer over zijn leeftijd van 32 jaar. 
Men gelooft dat hij zich niet verder 
zal ontwikkelen, maar het vooral 
zal moeten hebben van zijn sterkte 
en kracht. Nadal en Djokovic, de 
toppers van vandaag, zijn nu 26 en 
27 jaar, en zij kunnen nog progres-
sie maken, Federer niet. Niemand 

gelooft dat hij zijn hoge standaard 
van vorige jaren nog zal halen. 
Wat zal met het wereldwijde tennis 
gebeuren als Federer stopt? Het ten-
nis zal inboeten aan brille, elegantie 
en verfijning, dat kan niet anders. 
Iedereen hoopt dat Federer nog een 
keertje op zijn eigen ouderwetse 
manier zal staan te ballen op het 
tennisveld met de tribunes stamp-
vol, ook al staat hij nu op plaats 6, 
de laagste sinds 2002.

Op 14 januari 2014 verslaat Roger 
Federer in de Australian Open zijn 
tegenstander Duckworth. Hij doet 
dan voor de 57e keer achtereen-
volgens mee aan een grandslam-
toernooi. Hij breekt daarmee een 
record. Roger Federer zegt: „Dit is 
toch wel een record om een beetje 
trots op te zijn. De toernooien zijn 
altijd twee weken en verspreid over 
het jaar. Je moet blessurevrij 
en fit blijven om dit te kun-
nen bereiken. Ik laat dit al 
13 jaar zien”. Voor het eerst 
speelt hij onder zijn nieuwe 
coach Stefan Edberg die erin 
heeft toegestemd hem te begelei-
den.

Federer in actie op het toernooi van 
Roland Garros in mei 2013
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Roger Federer
London 3 augustus 2012 tijdens de 
Olympische zomerspelen.

Zijn tennisspel

Met zijn lengte van 1.85 en gewicht 
van 85 kg is Roger Federer altijd 
bereid zijn tegenstanders te over-
weldigen. Maar liever laat hij hun 
zwakheden zien, of hij speelt zo, dat 
hun kracht zich tegen hen keert. 
Kat en muis spelletjes hebben hem 
nooit geluk gebracht. Hij heeft zijn 
spel vervolmaakt en daardoor kijken 
zijn tegenstanders hem soms hulpe-
loos aan, iets wat hem zelf niet meer 
overkomt.
Hij is vooral sterk in het anticiperen 
op situaties en zijn voetenwerk is 
subliem. Zijn slagen vanuit de lucht 
zijn niet te evenaren door wie dan 
ook. Hij heeft de effectballen weer 
in het tennis voor mannen geïntro-
duceerd.

Er zijn heel weinig spelers van dit 
moment die dit wapen van hem 
kennen. Het is een van Federers 
meest effectieve ballen om anderen 
te benaderen. Verdere kenmerken 
zijn snelheid, nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid, concentratie-

vermogen en ook een zekere 
harmonie en rust die er van hem 
uitgaat omdat hij zo gediscipli-

neerd speelt. Hij heeft een grote 
dosis aan doorzettingsvermogen en 

werkkracht.De lessen van Carter en 
Lundgren betreffende de discipline 
hebben nu een optimaal effect.
Hij is bekend om zijn verfijnde spel 
maar ziet niet op tegen een machts-
spel. Zijn slagen zijn zo moeiteloos, 
dat het onmogelijk lijkt dat hij het 
tempo kan aanhouden wat hij heeft. 
Maar het is duidelijk dat hij even-
veel slaat als iedere andere speler. 
Dit zelfde geldt voor zijn service, 
die niet hard is, maar zorgt dat de 
tegenstander niet kan zien waar hij 
de bal naar toe speelt. Federer gooit 
de bal steeds naar dezelfde plek op, 
in welke richting hij de bal ook gaat 
slaan. Hij dwingt hen vaak ook fou-
ten te gaan maken door plotselinge 
stops. Federer gebruikt heel veel 
soorten slagen op een uitmuntende 
wijze. Alleen zijn backhand is iets 
zwakker.

Pierre Paganini, zijn coach sinds 
2000, wordt gezien als de belang-
rijkste trainer van Federer. Hij leert 
hem de bewegingen aan die ervoor 
zorgen dat hij heel snel relatief 
korte stukken kan lopen, zodat hij 
de bal van de tegenstander verras-
send snel kan terugslaan.
Ondanks het feit dat hij goed is op 
alle soorten banen, speelt Federer 
het liefst op de grasbaan.
Aan doping denkt niemand als de 
naam Federer wordt ge-
noemd. Hij straalt 
leiderschap uit 
en authenticiteit, 
hij boekt goede 
resultaten en is een 
voorbeeld voor andere 
sporters. En voor alles is hij enthou-
siast, vol vuur om verder te komen. 
Kortom, Roger Federer is een 
modelman voor iedereen.
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Spanningen

Hoewel Roger Federer genoeg span-
ningen ondervindt in zijn werk, kan 
hij deze door intensieve training 
nu het hoofd bieden. Zijn kracht 

ligt er vooral in dat hij van 
jongs af aan heeft geleerd 
met druk om te gaan. 
Zijn mentale discipline 
wat betreft woede, drift 

en agressie is voor hem een 
tweede natuur geworden. Hij is 

meester over emoties en driften. 
Dat legt hem geen windeieren in 
zijn werk, want hij is behoorlijk 
weerbaar tegen spanningen. Zijn 
belastingsdrempel is erg hoog, waar-
door hij ook bij de top behoort. 
Hoewel er wel momenten kunnen 
zijn, bijvoorbeeld als hij een record 
moet breken, dat hij erg onder druk 
komt te staan. Federer zelf verklaart 
dat hij vroeger altijd dacht dat het 
om techniek en tactiek ging, maar 
dat gebleken is dat ieder spelletje 
veel meer een mentale en fysieke 
uitdaging is. Hij past daarom de 
tactiek toe dat hij oplet dat hij goed 
beweegt, dat hij niet opgewonden 
wordt en dat hij vooral een posi-
tieve instelling behoudt, wat er ook 
gaande is in het spel. Hij heeft daar 
heel veel in bereikt door de jaren 
heen en dat bevalt heel goed. Hij 
heeft geleerd zelfs onder grote druk 
de dingen toch helder te blijven 
zien.
Psychologen zeggen dat Federer 
alles heeft wat nodig is om goed te 
blijven tennissen. Hij bezit de tech-
nische, lichamelijke en atletische 
basis om alles te kunnen. En dan 
heeft hij in feite een wedstrijd altijd 
al voor driekwart gewonnen nog 
voordat hij er aan is begonnen. Hij 
is bijna niet te verslaan door zijn 

enorme vertrouwen en zijn atleti-
sche gestalte.

Huwelijk en hobby’s

In het jaar 2000 ontmoet Federer 
op de Olympische Spelen in Sydney 
zijn huidige Slowaakse vrouw, 
Miroslava (Mirka) Vavrinec. Zij 
speelt ook tennis en beiden komen 
uit voor Zwitserland. Het klikt 
meteen. Op 11 april 2009 trouwen 
zij en op 23 juli van datzelfde jaar 
wordt er een tweeling geboren, 
de meisjes Charlene Riva en Myla 
Rose. In 2014 wordt een derde kind 
verwacht.
Mirka is vanaf 2000 zijn manager 
geweest, omdat zij moest stoppen 
met tennissen vanwege een voet-
blessure.
In de huiselijke kring spreekt 
Federer Zwitsers-Duits. Het echt-
paar woont in een dakappartement 
in Wollerau, ten zuiden van Zürich 
aan het Züricher Meer.
Vakanties worden in eigen land 
doorgebracht of op de Maldiven, op 
Corsica en langs de Middellandse 
Zee waar hij graag op het strand 
vertoeft.

Zijn grootste hobby’s zijn nog 
steeds tennis, zwemmen, voetbal, 
skiën, golf en cricket. Buiten dat is 
hij verliefd op zijn witte Mercedes 
Benz SLS AMG Roadster. Al zijn 
auto’s zijn van het merk Mercedes.
Zijn roadster bezit een exclusief 
gamma van ongebruikelijk meubi-
lair en heeft een zeer apart ontwerp.
Sinds 2010 leert Roger Federer 
Chinees.

De Roger Federer Foundation

Deze stichting is in 2003 door hem 
en enige anderen opgericht en zet 
zich in voor kansarme kinderen in 

Roger Federer 
en zijn vrouw Mirka Vavrinec
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Zuid-Afrika. Naast zijn eigen foun-
dation zet Federer zich ook in voor 
Unicef, hij wordt in 2006 benoemd 
tot Goodwill Ambassador.

Zijn alledaagse leven

Roger Federer is in het dagelijks 
leven een eenvoudig iemand die 

houdt van gewone dingen. Hij eet 
graag in eenvoudige restaurants 

en wil geen voorkeurspositie. 
De maestro staat bekend om 

zijn nederigheid en zijn res-
pect voor andere sportmen-
sen zoals voor zijn grootste 

rivaal Rafael Nadal, die 
zijn beste vriend 

is. Hij is geen 
groot consu-
ment, alhoe-
wel hij wel 
leeft in een 
zekere luxe. 
Hij heeft 
gewone, 

middelklasse huizen en apparte-
menten. Hij heeft een huis met 
tennisbaan in Dubai om daar te 
leren spelen in extreem hoge tem-
peraturen. Hij heeft verder een villa 
in Graubunden, waar hij vakanties 
doorbrengt. Zijn speelschema dat 
erg druk is heeft hem gedwongen 
een privé vliegtuig te kopen.
Buiten het tennisveld is hij beleefd 
en open en dat heeft gezorgd dat hij 
veel tennisfans heeft. Zij vinden dat 
er geen leukere kerel is dan hij.
Omdat hij in vele landen heeft 
gespeeld en daar ook jarenlang 
is geweest om te tennissen, heeft 
hij wereldwijd vele vrienden ge-
maakt. Zo is hij bevriend met Anna 
Wintour, hoofdredactrice van het 
blad Vogue, die hem kledingad-
viezen geeft. Reto Staubli is een 
jeugdvriend en bankier. Ook de 

zangeres Gwen Stefani en haar man, 
de zanger Gavin Rossdale, behoren 
tot het elite vriendengroepje van 
Roger en Mirka Federer. Hij ge-
niet van de voordelen van al deze 
vriendschappen, maar hij schermt 
zijn privéleven zo veel mogelijk af 
van de openbaarheid.

Reclame

Federer is een van de meest ver-
diendende atleten ter wereld. 
Hij speelt een rol in verschil-
lende reclamespots en verdient 
daar 40 tot 50 miljoen euro per 
jaar mee. Hij werkt voor Nike 
en de Zwitserse ondernemingen 
Credit Suisse, Rolex, Lindt en Jura 
Elektroapparate. In 2010 wordt 
zijn contract bij Mercedes-Benz 
China uitgebreid tot een wereldwijd 
partnerschap. Sponsors zijn ook 
Nationale Suisse, Gillette, Wilson 
en Moët & Chandon.
Federer lanceert van oktober 2003 
tot 2009 zijn eigen cosmeticalijn, 
genaamd RF Cosmetics.

Toekomstperspectief

Of Federer de beste tennisser aller 
tijden is zal nog uitgewezen moeten 
worden. Totdat hij is gestopt met 
zijn imposante carrière is hier niets 
over te zeggen. Één ding staat vast: 
hij is nu al een tennislegende.
Er zijn maar weinig spelers die in de 
afgelopen jaren van Federer hebben 
weten te winnen. Rafael Nadal en 
Novak Djokovic zijn nu de enige 
tennissers die een bedreiging vor-
men voor hem.
Pete Sampras zegt in 2009: „Roger 
is de beste speler aller tijden. Wat 
hij de afgelopen vijf jaar presteerde 
is nog nooit eerder vertoond en zal 
nooit meer vertoond worden.” Dit 
zegt hij nadat Federer zijn veertien-
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de en vijftiende grandslamoverwin-
ning heeft geboekt.
Zijn bijnamen van the King, the 
Swiss Maestro, FedExpress en King 
Roger zijn wel verdiend. Hij is ook 
‘The Greatest Of All Time’ voor 
velen.
Ondanks het feit dat velen zeggen 
dat zijn tijd voorbij is, zijn er ook 
andere meningen. In het moderne 
tennis worden de spelers steeds 
ouder. Ze redden het niet als het 
lichaam niet is uit ontwikkeld. Dan 
kan iemand wel jonger zijn, maar 
toch heeft hij niet dát, wat een iets 
oudere speler wel heeft. Federer 
wordt dit jaar 33 jaar, Ferrer 32 
jaar. Zij zijn de veteranen die het 

dus moeten gaan maken volgens 
deze uitspraken.

En Federer zelf? Hij wil 
doorgaan. Hij heeft er de 

mogelijkheden toe. Hij heeft 
zijn leven lang hard gewerkt, vooral 
aan de mentale disciplinaire beheer-
sing van zijn agressie en ook aan 
zijn spel. Op de tennisbaan is het 
een lust voor het oog het vloeiende 
geheel van zijn bewegingen te zien. 
Hij is een doorzetter en heeft de 
wil om iets te bereiken. Zijn spel 
versluiert heel veel van zijn agressie 
en woede die er nog altijd is, want 
daar is op zich niets aan veranderd. 
Zijn leven is getekend door de 
enorme inspanning die hij zich dag 
in dag uit heeft moeten getroosten 
om deze in bedwang te houden. 
Het is de materie van zijn lichaam 
die maar niet in verandering kan 
komen en op deze manier in een 
ijzeren patroon gedwongen moet 
worden. Iedere dag weer moet dat 
patroon worden ingeslepen door 
training. Dat kost heel veel ener-
gie, maar het lukt. Dat is een heel 

inefficiënt gebruik van energie, 
maar hij kan niet anders dan 
het zo doen.
Zijn lichaamsmaterie is nog 
hetzelfde als toen hij begon. 
Er heeft geen transformatiepro-
ces door het lila plaatsgevonden. 
Zijn keiharde en ijzeren discipline 
heeft hem verder gebracht. Dat is 
ook zijn grote kracht. Zijn training 
in het vriendelijk en beleefd zijn 
heeft hem geholpen om ook aan-
trekkelijk gevonden te worden door 
mensen, vooral fans van hem.
Toch zal Federer attent moeten 
blijven op zijn woede, drift en 

agressie. Sluimerend ligt dit alles 
te woelen in zijn onderbuik, onder 
het deksel van de discipline. Het is 
voor hem zeker te hopen dat zijn 
rigoureuze drilmethode dit alles 
onder controle kan houden. Want 
anders kan er van alles gebeuren op 
een altijd onverwacht en ongelegen 
moment, net zoals dit zijn vriend, 
Tiger Woods is overkomen.
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Het coniferum
De naaldbomentuin

Op de Pauwekroon is er sinds augustus 2012 een coniferum. Het is een stukje 
bos waar al sinds lange tijd veel specifieke naaldbomen en andere coniferen 
staan. Het is dan ook eigenlijk zonder veel omhaal een coniferum geworden. 

De uitvoering liet wel even op zich wachten. In 2007 is er al over gesproken maar 
het kwam er steeds niet van. Nu is het als vanzelfsprekend ingericht in vak 4B, een 
deel van vak vier. En iets wat dus al vijf jaar in de pen zit heeft in 2012 een vorm 
gekregen. Het stuk bos is ‘Coniferum’ genoemd omdat er allemaal kegeldragende 
bomen, coniferen, staan. Het Latijnse woord conifer betekent ‘kegeldragend’.

De aanzet tot een coniferum komt als vanzelf aan-
waaien doordat vak 4B stevig onderhouden moet 

worden. De jonge bomen daar moeten eigenlijk worden 
uitgedund, ze staan elkaar in de weg en belemmeren 
een gezonde doorgroei. Er staan al verschillende soorten 
kegeldragers, die al een levendige voorstelling geven van 
hoe een coniferum op de lange termijn zal kunnen wor-
den. De Picea Abies (de fijnspar), de Pinus nigra laricio 

(Corsicaanse den), de Picea sitchensis (de sitkaspar), de 
Pinus strobus (de weymouthden), de Pseudotsuga mensie-
sii (de douglasspar) zijn er al aanwezig. Waarom daarop 
niet voortgeborduurd? Te beginnen met de bomen die 
er al staan, wordt een indeling gemaakt. Er worden 
regelmatig bomen verplant naar dit bosgebied, zodat 
het steeds meer een aanzicht krijgt van een speciaal 
naaldbomenbos met coniferen.
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Symboliek

Er zijn vier ingangen tot het coniferum. Alle paden 
komen uit op een cirkel die ‘Eenheid’ wordt genoemd. 
De paden vormen de begrenzing van vier kwadranten. 
Kwadrant 1 is ‘Wijsheid’. Draaiend naar rechts rondom 
Eenheid liggen dan vervolgens Macht, Harmonie en 
Perfectie. Deze vier realiteiten vertegenwoordigen de 
energieën en krachten van de Evolutiekracht, die zij kan 
tonen met haar verschillende gezichten. De krachten 
komen voort uit de middelste cirkel, die de Eenheid 
van alles verbeeldt en waaruit alle materie voortkomt. 
Deze vier krachten gebruikt de Evolutiekracht of be-
wustzijnskracht bij de opbouw van alle werelden en ze 
zet deze ook in om een aards universum te creëren. Zij 
gebruikt elektronen om atomenstructuren op te bou-
wen. Zo bouwt zij ook een coniferum op en goti’s be-
kijken daarbij in een gota hoe zij dat kunnen doen door 
te kijken naar wijsheid, die het plan vormt, naar macht 
die de kracht en sterkte aanbrengt, naar harmonie om 

te zien hoe de dingen daar harmonieën kunnen vormen 
die een aangename uitstraling van schoonheid hebben. 
En tot slot kijken zij naar de perfectie, die alles vormt 
en groepeert, zodanig dat het zijn juiste plek krijgt.
In deze vier vakken zullen vooral de bijzondere soorten 
naaldbomen en coniferen aandacht krijgen.

Indeling

 Het beleid is dat het coniferum uit kan groeien 
tot een gebied met een grote variëteit aan coniferen. 
Het moet het aanzicht krijgen van een arboretum. 
Begonnen wordt om smalle wandelpaden aan te leggen 
zodat er vier kwadranten ontstaan.
De vier wandelpaden worden gemarkeerd door het 
plaatsen van korte boompaaltjes verbonden door grillige 
takken. Elk kwadrant krijgt een eigen accent. Wat komt 
er in de verschillende kwadranten te staan?
Kwadrant 1 is het dennenkwadrant met vooral pinus-
soorten, ook Sciadopitys (Japanse parasolden), Pinus 
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sylvestrus (grove den), Pinus strobus (weymouthden), 
Pseudotsuga menziesii (douglasspar), Tsuga canadensis en 
Pinus mugo krijgen daar een plaats. Dit is het kwadrant 
van Wijsheid.
Het sparrenkwadrant is nummer twee, met Abies nord-
manniana (nordmannspar), Picea abies (fijnspar) en 

de Picea sitchensis (sitkaspar). Dit is het kwadrant van 
Macht.
Het kwadrant van Harmonie is het cypressenkwadrant 
met onder andere Thuya, Juniperus en Cryptomeria.
Kwadrant vier vormt het kwadrant van Perfectie met 
uiteenlopende overige coniferensoorten zoals ceder en 
larix. 
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Gaandeweg worden er in het najaar en winter bomen 
verplant. Vooral in 2012 is er erg veel uit allerlei plaat-
sen naar het coniferum gebracht. Steeds als de harmo-
nie dat vraagt worden er oude bomen omgezaagd en 
nieuwe gezet. De nieuwe soorten vergroten steeds meer 
de variatie aan bomen in het coniferum. Een Thuja oc-
cidentalis ‘Yellow Ribbon’ (Westerse levensboom) wordt 
geplaatst daar waar eerst een jonge douglasspar stond. 
En zo gaat het ook op andere plaatsen, de ‘gewone’ bo-
men worden weggehaald en bijzondere soorten komen 
er voor in de plaats. Ook soorten die niet zo in grote 
getale in het bos vertegenwoordigd zijn.

Eenheid

 De aankleding van Eenheid is ook een apart 
onderdeel van het coniferum. Rond deze cirkel, ook 
wel een plein genoemd, worden specifieke bomen en 
planten neergezet. De Taxus baccata, de venijnboom, 
krijgt er een plaats met zijn mooie zuilvorm. Ook de 
Ephedra major wordt van elders naar Eenheid verplant. 
Hij wordt gesplitst en zo ontstaat er al een mooi haagje 
rondom het plein. Ephedra major is een heel interes-
sante plant, omdat hij een overgang vormt tussen 
coniferen en bloeiende planten. Zijn takken lijken erg 
op coniferen, maar hij heeft tegelijkertijd ook veel weg 
van Equisetum uit de paardestaartenfamilie. Hij bloeit 

met bijna onzichtbare bloempjes. Zijn blaadjes hebben 
veel weg van de Polygonum scoparium, een plant die al 
heel lang bestaat en al verder in de overgangsfase lijkt 
te verkeren. Ephedra major staat daar nu als een levend 
beeld van een conifeer die in de evolutie zich zover 
heeft ontwikkeld dat hij bijna tot de planten gerekend 
kan worden.

Eigen voorziening

 Zo leidt de aanleg van het coniferum ertoe, dat 
er in het eigen domein wordt omgezien naar kegeldra-
gende, nog jonge bomen die kunnen worden verplant. 
En dat zijn er heel wat. Na weinig meer dan een jaar is 
het al een genoegen om in het coniferum wat te wande-
len over de smalle paden en te zien hoe alles al groeit en 
bloeit, zoals overal op de Pauwekroon. Opvallend is hoe 
goed alles gedijt onder het licht van de lila zon die altijd 
boven de Pauwekroon staat te schijnen. Alles groeit wel 
drie keer zo snel als elders. Daaraan is te zien hoe de 
levende lila energie kracht en vermogen geeft aan alles 
wat in haar licht staat te groeien. Zowel bomen als goti’s 
profiteren daarvan.
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Jacob Abraham Camille Pissarro
De schilder van de lichtende landschappen vol ritmiek

Tekst: Tanja Soes

Kunst

Pissaro is een schilder 
uit de negentiende 
eeuw met een onge-
kende productiviteit. Hij is een vooraanstaand schilder die een pionier is van 
de stroming van het impressionisme. Hij is ook bekend geworden door zijn 
pointillistische schilderijen, alhoewel hij die stijl na enkele jaren weer verlaat. 
Veel kunstkenners zien in hem de schilder die aan de basis staat van de moderne 
schilderkunst. Zijn collega’s in de kunst zien hem als de primus interpares onder 
de impressionisten.

Pissarro - zelfportret 1903.

41 x 33 cm - olieverf op canvas - Tate Britain London
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Jeugd

Camille Pissarro is op 10 juli 
1830 geboren uit Joodse ouders 
en woont tot zijn twaalfde jaar op 
de Maagdeneilanden. Zijn vader is 
een Portugees die de Franse nati-
onaliteit heeft, zijn moeder is van 
creoolse afkomst en komt uit de 
Dominicaanse Republiek. Pissaro 
gaat naar Parijs voor studies en leert 
daar tekenen van een leraar, die 
hem aanraadt vooral landschappen 
te schilderen. Hij heeft al zijn voor-
keur voor de Franse schilders en 
neemt hen ook als voorbeeld voor 
zijn tekenkunst.
Als Pissarro op zijn zeventiende 
jaar terugkeert naar het eilandje St. 
Thomas van de Maagdeneilanden, 
wordt hij op wens van zijn vader 
klerk. Maar in al zijn vrije uren 
is hij met niets anders bezig dan 
met tekenen. In die tijd zijn de 
Maagdeneilanden een Deense 
kolonie, en Pisarro is zijn leven 
lang Deens onderdaan geweest. Hij 
ontmoet tijdens zijn tekenescapa-
des de Deense artiest Fritz Melbye, 
die hem in 1852 meeneemt naar 
Venezuela waar hij alles tekent wat 
hij maar kan tekenen waaronder 
landschappen en stadsgezichten. 
Als hij weer terugkeert naar Parijs 
in 1855 gaat hij als assistent wer-
ken bij de broer van Fritz, Anton. 
Pissarro vestigt zich dan voorgoed 
in Frankrijk.

Volwassenheid

In 1866 verhuist Pissarro naar 
Pontoise, een stadje ten noorden 
van Parijs en hij brengt zijn verdere 
leven in plaatsjes rondom Parijs 
door, zoals onder andere Éragny. 
Hij trouwt in 1871 met Julie Vellay, 
de dienstbode van zijn moeder, na 
bijna tien jaar met haar te hebben 

samengeleefd. Het is een schandaal 
voor de familie. Hij krijgt met haar 
negen kinderen waarvan er twee 
overlijden. Er blijven zes jongens en 
één meisje over. Alle kinderen heb-
ben zijn gevoel voor schilderkunst 
geërfd. Zijn zoon Lucien is zelf 
een verdienstelijk impressionistisch 
schilder. Pissaro sterft op 12 novem-
ber 1903.

Carrière

Eerst werkt Pisarro nog heel tradi-
tioneel. Hij moet nog bekendheid 
krijgen en zich voegen naar de 
regels van de Parijse Salon in die 
tijd. In 1859 neemt hij deel aan de 
expositie van de Parijse Salon sa-
men met Camille Corot, Delacroix, 
Monet, Renoir en Sisley. Zij wor-
den niet geaccepteerd en hij krijgt 
al snel genoeg van de strenge regels. 
Dat strookt niet met zijn anarchis-
tische politieke ideeën. Hij valt op 
Courbet, Corot en vooral Millet, 
die het boerenleven zo levendig 
uitbeeldt. Dit spreekt Pissarro heel 
erg aan, hij houdt van het land 
en zijn eenvoud. Voor hem is het 
Franse platteland heel pittoresk 
en het boerenleven is daar op zijn 
best te schilderen. Meisjes die op 
de koeien, paarden, geiten, ganzen 
en zwanen passen zijn belangrijke 
thema’s, maar ook het oogsten van 
graan, gras en appels en van baad-
sters in de rivier. Zijn schilderijen 
beelden het platteland uit van die 
tijd. Hij is de eerste die schildert in 
de open lucht. Hij ontwikkelt een 
geheel eigen stijl. In 1868 verklaart 
hij zichzelf tot onafhankelijk schil-
der, niet beïnvloed door wie dan 
ook. Toch blijft hij betrokken bij 
andere schilders van zijn groep.
In 1873 wordt Monet meer popu-
lair dan hij. Veel mensen vinden 

Pissarro vulgair, niet verfijnd, zoals 
in de Parijse kringen gebruikelijk is. 
Toch is zijn werk niet alleen maar 
een verheerlijking van het boeren-
leven, hij ziet ook wel dat industrie 
in het landschap thuishoort, zoals 
blijkt uit zijn Londense schilderij-
en. Ook schildert hij wel fabrieken 
in Pontoise en omgeving.

Pissarro met zijn vrouw Julie Vellay
Pontoise - 1877

Pissarro - 1900
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Coucher de soleil
Bazincourt - 1892

38 x 55 cm
 olieverf op canvas

Heden ten dage wordt hij niet meer 
alleen gezien als de eerste impres-
sionist, maar ook als de meester van 
alle pioniers van de moderne kunst.

In de jaren rond 1885 sluit hij 
zich aan bij een jongere generatie 
kunstenaars, onder wie Georges 
Seurat, Paul Signac, en zijn eigen 
zoon Lucien Pissarro. Hij gaat zich 
bezighouden met het neo-impres-
sionisme. In de jaren 90 laat hij 
dit weer voor wat het is. Hij geeft 
de voorkeur aan een soepeler stijl 
van schilderen, die hem beter in 
staat stelt zijn idee van de natuur te 
vatten. Ook gaat hij meer stadsge-
zichten schilderen. In zijn stadsge-
zichten van Parijs, Rouen, Le Havre 
en Dieppe toont hij de wisselende 
effecten van het licht en het weer 
in alle jaargetijden en de dynamiek 

van de moderne stad van toen.
In de laatste jaren van zijn leven 
wordt Pissarro een nog groter 
schilder. Hij beheerst zijn vak steeds 
beter en beter. Dit zegt heel veel 
over de manier waarop hij met zijn 
werk bezig is, hij wil altijd het beste 
er in neerleggen.

Wel krijgt hij veel last van ooginfec-
ties en kan niet meer zo vaak buiten 
schilderen. Dit is voor hem alleen 
mogelijk als het warm weer is, zijn 
ogen gaan erg achteruit. Meestal 
schildert hij dan zittend voor een 
raam vanuit hotels, waar hij een 
kamer huurt op de hoogste verdie-
ping. Dat geeft hem meer uitzicht 
op het landschap. Daar legt hij dan 
de steeds wisselende activiteiten 
op straat vast in Rouen, Parijs en 
andere steden.

De persoon Camille Pissarro

Wijsheid, evenwichtigheid, waar-
digheid, eerlijkheid, te vertrouwen 
tot in het oneindige, dat zijn de be-
woordingen die passen bij Camille 
Pissarro. De schilders rondom hem 
ervaren hem als een vader en men-
tor die je altijd alles kunt vragen. 
Integer is hij ook, iedereen in zijn 
kring ziet hem als père Pissarro, 
vader Pissarro. Cézanne beschrijft 
hem als nederig en groots. „Hij 
gebruikte al heel vroeg geen don-
kerbruin, zwart, sienna aardkleuren 
en oker. „Dus is Pissarro de eerste 
impressionist’, zegt hij.
Toch is Pissarro sterk op de achter-
grond gekomen door zijn mede im-
pressionist Claude Monet die veel 
meer furore maakt dan hij met zijn 
schilderijen die vol zijn van het wa-
ter en de waterlelies. Pissarro is een 
ware liefhebber van de aarde, van 
de landschappen van Louveciennes, 
Pontoise en Éragny. Daarin vinden 
Cézanne en Pissarro elkaar ook. 
Zij houden van de grond die geurt 
en haar vruchtbaarheid laat zien, 
tezamen met de vrouwen die er op 
werken. Ook zij zijn vruchtbaar en 
hoeden de dieren en brengen de 
kinderen voort.



de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 2, april 2014

49

Printemps en Eragny
studie 1890

olieverf op canvas

Privé collectie

Pissarro is een persoon die zich soe-
pel kan opstellen. Hij kan daardoor 
heel goed meegaan met de verande-
rende tijden. Hij beweegt gemakke-
lijk mee met de nieuwe dingen die 
er gaande zijn. Hij kan vrij vlot een 
nieuwe positie zoeken in de wereld 
van de schilderkunst en het als een 
uitdaging oppakken om iets nieuws 
te proberen. Hij gaat werkelijk mee 
met de tijd, net zoals hij altijd een 
open oog en oor heeft voor jonge 
schilders die iets nieuws willen. Hij 
keurt dit nooit af maar stimuleert 
het, zodat ze een eigen stijl kunnen 
ontwikkelen.

Pissarro als leraar

Tijdens zijn verblijf in Parijs is 
Pissarro vanaf 1884 de mentor van 
Vincent van Gogh, die hij aan-
neemt als leerling op voordracht 
van Theo van Gogh. Hij leert hem 
nieuwe schildertechnieken aan door 
Vincent bijvoorbeeld met heldere 
kleuren te leren schilderen. Van 
Gogh schrijft hierover aan zijn 
broer Theo: „(...) ik ben nog lang 
niet zover dat ik het kan schilderen 
zoals hij zei dat het moest.” Pissarro 
ziet in hem echter de kracht van een 
echte schilder naar boven komen. 
Hij vertelt hem over de verschillen-
de manieren waarop er uitdrukking 
kan worden gegeven aan lichtef-
fecten en hoe ze te verwerken in 
kleuren. Later gebruikt Van Gogh 
dit veelvuldig in zijn schilderijen.
Hij is de leermeester van Gauguin, 
en Renoir vindt hem revolutionair. 
Hij is altijd als een wijze vader voor 
de impressionisten en niet alleen 
voor hen. Ook voor de vier groot-
ste post-impressionisten Georges 
Seurat, Paul Cézanne, Vincent van 
Gogh en Paul Gauguin is hij hun 
grootste hulp bij het schilderen. 

Altijd is hij erbij als er twistpunten 
over de wijze van schilderen moe-
ten worden opgelost en hij brengt 
alles dan weer zover, dat ze er mee 
verder kunnen op hun eigen wijze. 
Want dat is de grote verdienste 
van Pissarro als leraar, dat hij zijn 
leerlingen de vrije hand laat in hun 
opvattingen over het schilderen. 
Hij dient hen van advies en meer 
niet. Een vriendin van Pissarro, de 
Amerikaanse impressioniste Mary 
Cassatt drukt het zo uit: ‘Hij zou 
stenen kunnen vermurwen om goed 
te gaan schilderen.’
Dit overwicht op anderen heeft hij 
mede doordat hij op al vrij jonge 
leeftijd, vanaf ongeveer 40 jaar, een 
imposante baard heeft. Dat doet 
hem ouder lijken dan hij is en men 

heeft dan ook respect voor hem.
Pissarro is iemand die gelooft 
in samenwerking van artiesten. 
Vandaar dat hij een belangrijke rol 
speelt in de activiteiten rondom 
de Parijse impressionistengroep. 
De leden ervan moedigen jonge 
artiesten aan zoals Paul Cézanne en 
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Le Jardin des Mathurins
Pointoise 1876
 113 x 105 cm

olieverf op canvas

Nelson-Atkins Museum of Art
Kansas City (USA)

Paul Gauguin en vragen hen mee te 
doen in hun kring, buiten de Parijse 
Salon om, die nog steeds vernieu-
wers buiten sluit.

Hij leert zijn leerlingen als eerste 
dat ze altijd tezelfdertijd hemel, wa-
ter, takken, aarde moeten uitwerken 
zodat alles op het doek op dezelfde 
basis wordt opgezet. Alles moet 
onophoudelijk opnieuw worden 
bewerkt, net zo lang tot het is wat 
het moet zijn en het bevredigend is. 
Het schilderwerk moet rijk en vol 
zijn, zonder aarzeling op het doek 
gebracht, want dat is het mooiste. 
De eerste indruk kan dan blijvend 

worden verwerkt in het beeld op 
het linnen of canvas.
Zelf werkt hij alles buiten ter plekke 
uit, totdat het doek klaar is. Hij 
blijft altijd trouw aan zijn idee dat 
hij schildert wat hij ziet. Vaak wordt 
dat ‘te gewoon’ gevonden door de 
critici.

Zijn wijze van schilderen

Camille Pissarro schildert het liefst 
gewone mensen in hun eigen omge-
ving, in een landschap wat natuur-
lijk is. Hij houdt niet van kunst-
matige dingen, hij schildert wat hij 

ziet. Dat kan op anderen wat ge-
woontjes overkomen. Zo deinst hij 
er niet voor terug om als hij huizen 
schildert en er liggen vuilnisvaten 
rondom of kratten met bierfles-
sen, deze gewoon mee te nemen in 
het geheel. Hij wil het niet mooier 
maken dan het is. Hij wil schilderen 
wat hij ziet, en hij schildert dan ook 
altijd buiten. Velen schilderen in die 
tijd het liefst in het atelier, maar hij 
niet.
Op advies van Corot, wiens land-
schappen hij bewondert, gaat hij 
schilderen in stadjes en dorpen rond 
Parijs. Vooral met Paul Cézanne 
krijgt hij een hechte vriendschap die 
door de jaren heen blijvend is.

Rond 1870-1871 is hij in 
Engeland. Zijn schilderingen krij-
gen een meer spontaan karakter. 
Hij schildert dan met losse penseel-
streken en met gemengde kleuren 
en maakt ook gebieden met dikke 
lagen verf, die meer diepte geven 
aan zijn landschappen. Het is alsof 
hij de geur van de aarde wil schil-
deren zodat deze te ruiken is als het 
schilderij wordt bekeken. Maar toch 
blijft zijn werk altijd, gezien de stijl, 
binnen het vlak van het impressi-
onisme. Alleen niet in de korte peri-
ode van de neo-impressionistische 
techniek die hij gebruikt onder 
invloed van Georges Seurat rond 
1885 tot 1990. In die Engelse tijd 
komen zowel Pissarro als Monet tot 
een heel impressionistische manier 
om het licht te schilderen.

Werkend in de buitengebieden van 
Parijs kan Pissarro altijd bezig zijn 
met de verschillende belichtingen 
van het landschap bij elk type weer. 
Hij doet dat op een zo speciale 
manier dat hij werkelijk een uni-
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Recolte du foin
Eragny 1901
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cum is in vergelijking met anderen 
van zijn tijd. Hij bestudeert heel 
intens het spel van licht en schaduw 
dat zo’n belangrijke plaats inneemt 
in de schilderkunst. Hij verandert 
de kleuren op zijn palet dan ook 
voortdurend, evenals de grootte 
van zijn streepjes om het beeld te 
kunnen registeren. Zo schildert hij 
ook afwisselend snel of langzaam, 
al naargelang nodig. De kleuren 
zijn soms wat gedempt, soms juist 
heel levendig. Op die manier kan 
niet worden gezegd dat Pissarro een 
bepaalde heel herkenbare stijl heeft, 
zoals dat bij Renoir of Monet het 
geval is. Émile Zola is er verrukt 
van. Hij houdt van de natuurge-
trouwe weergave van de landschap-
pen zoals Pissarro ze schildert. Hij 
beschrijft het zo: ‘In zijn landschap-
pen hoor je de diepe stemmen van 
de aarde en je voelt het krachtige 
leven in de bomen.’

Pointillisme

Vanaf 1884, als hij 54 jaar is, begint 
hij aan zijn neo-impressionistische 
stijl, het pointillisme. Dat is op zich 
al bijzonder, dat iemand van zijn 
leeftijd het oude achter zich laat 
omdat het niet meer voldoet en zich 
werpt op een nieuwe manier van 
schilderen. Zelf noemt hij het een 
logische progressie na het impres-
sionisme. Hij is ook de eerste schil-
der die vanuit het impressionisme 
verder gaat met het neo-impressio-
nisme.
Pissarro blijft echter altijd op zoek 
naar nieuwe vormen en wordt zo 
een van de meest vernieuwende 
onder de impressionisten. Hij is een 
van de eersten die de kleuren gaat 
opdelen, zoals in zijn schilderij Le 
Jardin des Mathurins bij Pontoise 
uit 1876. Het pad, dat vol belicht 

is door de zon, heeft hij geschilderd 
met allemaal blauwe, witte, gele en 
roze penseelstreken. Hij is de eerste 
die deze techniek gebruikt.
Van 1985 tot 1988 gaat Pissarro 
zich helemaal toeleggen op deze 
nieuwe vorm van schilderen die veel 
meer tijd vergt dan hij is gewend 
om een schilderij te maken. Voor 
hem is het impressionisme voorbij, 
hij wil meegaan met de nieuwe 
stroming in de schilderkunst.
Het pointillisme is niet zomaar een 
schildertechniek. Er wordt inge-

speeld op de werking van de herse-
nen van de mens. Het verschil met 
de traditionele schilderkunst is, dat 
er in het pointillisme verfstippen in 
de primaire kleuren rood, geel en 
blauw op het doek worden gezet. 
Er wordt dan een secondaire kleur 
gezien door het menselijke oog. 
Door heel kleine stipjes naast elkaar 
te zetten van rode en gele kleuren 
wordt er bijvoorbeeld een oranje 
kleur waargenomen. De stippen 
staan meestal op een witte achter-
grond. Door deze techniek krijgt 
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Paysage
Eragny sur Epte 1890
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de toeschouwer het gevoel dat de 
uitbeeldingen een zeer lichtgevende 
en heldere indruk achterlaten.
Toch laat Pissarro deze stijl weer 
vallen, omdat hij hem té kunstma-
tig vindt. Hij kan zich er niet in 
uitdrukken zoals hij dat wil, hoewel 
hij er wel een meester in is. Dat is 
geen wonder, omdat Pissarro veel 
meer een man is van het schilderen 
van gehelen, terwijl het pointillisme 
een veel verdergaande verdeeldheid 
uitdrukt van een werkelijkheid die 
toch al verdeeld is. Dat is normaal 
voor een wereld in de relativiteit, 

maar voor Pissarro voldoet dit 
niet. Hij ziet meer in een beeld 
wat samenhang heeft, zonder al 
te veel afscheidingen. Het pointil-
lisme heeft mooie effecten, maar 
het is voor iemand als Pissarro een 
onsamenhangende en niet werkbare 
methode.

Liefde voor het land

Zijn voorliefde voor de aarde is 
treffend. Hij verliest zich dan ook 
heel vaak in het prachtige en rijke 
bijna pauwblauw van de rokken 
en vestjes van de boerenmeisjes, 

die het goudgele graan oogsten. En 
zelfs de bomen maakt hij blauw, 
zoals te zien in Cottages at Auvers 
near Pontoise, Paysage en Eragny 
sur Epteuit 1890 en Nature mort 
aus poivrons uit 1899. De blauwe 
stammen lichten op in de schadu-
wen van het volle blad. Overal ziet 
hij dit blauw om zich heen. Hij is 
verliefd op dit blauw, waarin hij 
zich dompelt als hij het ziet in de 
volheid en diepte en fleur van het 
landleven, het geeft vrolijkheid aan 
alles wat met het land te maken 
heeft.
Als het over het oogsten gaat wat 
Pissarro zo graag uitbeeldt, of dat 
nu appels of erwten zijn, gras of 
graan, dan kan gezegd worden dat 
Pissarro zelf één van de rijkste oog-
sten is van het impressionisme. Hij 
is lang verguisd maar weer in ere 
hersteld in de twintigste eeuw. Hij 
is de vruchtbaarheid van de aarde, 
hij voelt zich geboren uit de aarde, 
uit de grond van Frankrijk, die hij 
zo liefheeft.

Paul Cézanne, zijn grote vriend die 
van hem het vakwerk leerde, zei al 
over hem: „Hij is de grootste, hij 
vertegenwoordigt ons impressionis-
ten allemaal.”
Alles is in beweging op zijn doeken, 
alles zwiert en draait in het rond, 
het graan beweegt mee met de be-
wegingen van de vrouwen, die zelf 
dansen met het graan. Zijn werken 
zijn vol licht en dynamiek, alles 
danst mee met de aarde. De stam-
men en de takken van de bomen, 
de bladeren ervan, alles beweegt 
mee in één dynamisch ritme. 
Pissarro is een ware levensgenieter, 
ondanks het feit dat hij altijd in 
armoedige omstandigheden leeft, 
zonder al te veel geld. Dit komt 
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voornamelijk omdat hij bijna nooit 
schilderijen verkoopt.

Wie wat de tijd neemt om veel te 
kijken naar zijn werken, komt al 
snel in de ban van een verrukkelijke 
charme die de kijker meeneemt in 
zwierende bewegingen van vrouwen 
die zelf ritmisch meebewegen met 
graan, appels, koeien, zwanen en 
ganzen.
Zo blijkt Pissarro buiten het feit 
dat hij een heel erg goede schilder 
is, ook een goed musicus te zijn die 
meebeweegt met de aarde en alles 
wat daarop aanwezig is. Dat beeldt 
hij uit op zijn doek, en zo is hij ook 
zelf.

Het levenseinde

Pissarro is een man die alles kan 
schilderen. Of het nu mensen, 
dieren, stillevens, landschappen, 
huizen, wolkenluchten zijn, alles 
ligt binnen zijn bereik. Hij heeft 
ontelbare schetsen gemaakt. Hij 
heeft gevoel voor koeien, die hij 
veelvuldig schildert, evenals ganzen 
en zwanen. En vrouwen beeldt hij 
meestal zeer zorgvuldig af, zij zijn 
rond en vol zachtheid. Ook de die-
ren zoals ganzen en koeien schildert 
hij met een ronde lichtheid en zoet-
heid. Zelfs de landschappen krijgen 
iets mee van die rondheid en vol-
heid die Pissarro in zichzelf ervaart.
Pissarro heeft de lichtheid van het 
leven in zich, hoewel hij geen luch-
tig leven heeft. Hij heeft het nodige 
meegemaakt en zijn gezichtsverlies 
heeft hem heel erg geraakt.

Hij heeft zo te zien iets gevoeld van 
het grote belang van de aarde, die 
het lichaam symboliseert, met zijn 
koeien, de lichtende stralen van de 
zon, en de zwanen die het zelf ver-

beelden. Dit alles schildert hij met 
grote liefde en nauwgezetheid, altijd 
er op uit om steeds weer nieuwe en 
lichtende elementen aan zijn ver-
gezichten toe te voegen. Hij is een 
man van het licht en de dynamiek 
en hij zoekt altijd het licht en de 
ritmen in zijn landschappen, ook al 
beeldt hij mist of regen uit.
Camille Pissarro heeft gevoel voor 
de eenvoudige dingen en tilt ze 
op naar een hoger niveau. En dat 
is precies wat het leuke is aan zijn 
werken, zelfs in de stillevens.
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Teamvorming
door François Deconinck

Vanwege bezuinigingen is het jaarlijkse personeelsuitje geschrapt 
van de instelling voor hoger onderwijs waar ik werk. Geen 

nood, want is er nog budget beschikbaar uit een ander potje, waaruit 
opleidingen van personeelsleden worden betaald. Het uitje verandert 

in een trainingsdag in een bos. Deskundige coaches zullen de docen-
ten begeleiden in het proces van teamvorming. Zelfs het diner dat het 

uitje vanouds afsluit, verandert van karakter. De docenten mogen zelf 
koken: niet alleen aardappels schillen en groenten snijden, maar ook hout 

sprokkelen voor het vuur waarop ze het eten bereiden.

Maar zover is het nog niet. De trainers verdelen de docenten eerst in teams, 
die ieder opdrachten moeten uitvoeren en die daarmee de concurrentie met 

elkaar moeten aangaan. Deze opdrachten zijn dermate ingewikkeld en onuitvoer-
baar, dat er als vanzelf spanningen ontstaan in elk team, zo is de opzet. De trainers 
zijn natuurlijk benieuwd hoe elk team de uitdaging aangaat en de moeilijkheden 
overwint. De trainers hebben zich evenwel verkeken op de docenten. De laatsten 
hebben meer ervaring met groepsprocessen dan de eersten hebben ingeschat. Per 
slot van rekening werkt een docent dagelijks met groepen studenten en met een 
bonte verzameling collega’s. Wie niet met jan en alleman kan 
samenwerken, houdt het niet lang uit in het hoger onderwijs. 
De docenten laten zich dan ook niet gek maken. Ze sloven 
zich niet uit om te winnen - dat laten ze graag over aan 
het team waarin alle managers bijeen zijn gebracht.

Terwijl ik tijdens de opdrachten door 
het bos loop, zie ik overal achterstallig 

onderhoud. De kruinen van oude loofbomen 
kunnen niet in de breedte uitgroeien, omdat 
snelgroeiende naaldbomen in de weg staan. 
Ik merk opeens wat een bofkont ik ben dat 
ik lilaca studeer. De training van vandaag 
is bedacht en levenloos. De coaches gaan uit van 
trucs, maar trucs werken niet. In de lilaca is dat 
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wat er is, altijd het vertrekpunt. Vervolgens kan naar voren komen, hoe de bestaan-
de situatie tot een grotere harmonie kan worden gebracht. De tientallen personen 
die hier zijn, zouden vandaag bijvoorbeeld een stuk bos op orde kunnen brengen. 
Ondertussen zou er van alles naar voren kunnen komen in de communicatie en 
samenwerking, als zij daarvoor openstaan. Dat is dan niet bedacht, maar echt.

Uit de lilaca weet ik ook, dat het geen zin heeft om me te verzetten tegen de 
omstandigheden. Ik ben nu eenmaal verzeild geraakt in een teamvormingsdag 

en kan daar niets aan veranderen. Dus probeer ik er gewoon een fijne dag van te 
maken. Met veel plezier sprokkel ik aan het eind van de dag hout in het bos. Er is 
veel brandbaar materiaal nodig om een warme maaltijd te bereiden voor meer dan 
dertig personen. Vele malen lopen de sprokkelaars - onder wie ik - op en neer tussen 
het bos en de kampplaats waar collega’s vuren stoken om op te koken. De wande-
lingen met takkenbossen leveren komische situaties op, want we passeren telkens 
het terras van een restaurant. Elke keer wanneer we - met steeds meer zweet op ons 
lichaam - langslopen met takkenbossen, kijken de gasten op het terras ons vreemder 
aan. De verleiding is groot om de portemonnee te trekken en ook op het terras te 
dineren, maar het groepsgevoel is te sterk. We kunnen de collega’s niet in de steek 
laten: als de houtaanvoer stokt, wordt het eten niet gaar.

Om 21:00 uur begint eindelijk de warme maaltijd. Omdat het net op dat mo-
ment gaat stortregenen, mag iedereen staand onder een afdakje zijn schamel 

maal naar binnen werken. Aan een bespreking van de dag komen de coaches niet 
meer toe. Ze laten de docenten aan hun lot over. Of iemand iets heeft opgestoken 
van de dag, blijft op deze wijze raadselachtig. Tot mijn verrassing heeft mijn goede 
humeur er niet onder te lijden. Ik proef niet de vruchten van de trainingsdag, maar 
van de lilaca: ik bepaal zelf of ik lijd of niet, daar heeft een ander niets over te zeg-
gen. En vandaag laat ik me niet op de kop zitten.
Ik zit echt op de klavers!



Zwarte gaten
Een enorme potentie Tekst: Tanja Soes
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Zwarte gaten zijn volgens natuurkundigen vrij simpele natuurkundige objecten. 
Toch zijn er nog heel wat verschijnselen rond zwarte gaten voor diezelfde fysici 
onverklaarbaar. Over zwarte gaten is vrij veel informatie vanuit natuurkundig 

of sterrenkundig objectief te vinden. Vandaar dat er in dit artikel niet al te diep op het 
sterrenkundig fenomeen zwart gat wordt ingegaan. De vraag is wel wat een zwart gat 
in de werkelijkheid is. Dat is een vraag voor de lilacus. Een korte stand van zaken.

Het zwarte gat in de fysica

Een zwart gat is een object dat voor de fysicus vooral 
wordt gekenmerkt door slechts drie dingen:
1. Massa, dat is de hoeveelheid materiaal waaruit het 

bestaat. 
2. Elektrische lading. In principe kunnen zwarte gaten 

elektrisch geladen zijn. Maar in het heelal raken ze 
zeer snel neutraal doordat ze ook antimaterie op-
slokken. Daarom gaan sterrenkundigen ervan uit 
dat alle zwarte gaten in het heelal ongeladen zijn.

3. Impulsmoment, of de hoeveelheid draaibeweging. 
Hoe snel draait een zwart gat om zijn as?

Ook al is een zwart gat voor fysici een tamelijk eenvou-
dige object, ze zijn moeilijk te doorgronden. In hun 
eenvoud zijn ze heel complex.

Datgene wat een zwart gat tot een zwart gat 
maakt is, dat het zo compact is en zoveel massa 
heeft in een zeer klein volume, dat daarin de 
zwaartekracht onvoorstelbaar groot is. Het punt dat 
dit oneindig kleine volume is wordt wel de centrale 
singulariteit genoemd. De waarnemingshorizon is een 
denkbeeldige bol er omheen die aangeeft hoe dicht je 
veilig bij de singulariteit kunt komen. Als iets eenmaal 
de waarnemingshorizon is gepasseerd is het onmogelijk 
te ontsnappen aan de zwaartekracht van het zwarte gat. 
Eigenaardig is dat zwarte gaten alle andere meer inge-
wikkelde eigenschappen van de voorwerpen of deeltjes 
die zij opslokken volledig uitschakelen of uitwissen.
Zelfs het licht kan niet ontsnappen aan de trekkracht 
van het zwarte gat. Het blijft gevangen in het zwarte 

gat. De zogenoemde ontsnappingssnelheid is namelijk 
groter dan de lichtsnelheid. Aangezien niets sneller kan 
dan de lichtsnelheid kan er ook niets aan het zwarte gat 
ontsnappen.

Een stellair zwart gat ontstaat na een supernova bij het 
instorten van de kern van een ster van meer dan vijf 
zonsmassa’s. Dit gebeurt door de enorme zwaartekracht 
die op de materie van de ster wordt uitgeoefend en het 
uiteindelijk wint van de overige krachten die werkzaam 
zijn. De ontstaansgeschiedenis van de grote en supeer-
grote zwarte gaten is nog onbekend. Wel is bekend dat 

zwarte gaten kunnen groter worden 
doordat ze gassen en sterren 

die in de buurt zijn gewoon 
opslokken. Daardoor 
wordt hun massa steeds 
omvangrijker.

De nu bekende zwarte gaten 
slokken voornamelijk gas en stof 

uit hun directe omgeving op. 
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Zwarte gaten kunnen ook materiaal onttrekken aan 
sterren die in de buurt staan. De allerzwaarste zwarte 
gaten kunnen zelfs hele sterren opslokken. Gas, dat naar 
een zwart gat valt, raakt verhit tot hoge temperaturen.
Soms smelten twee zwarte gaten ook samen als ze bot-
sen, ze kunnen dan niet meer ontsnappen aan elkaars 
zwaartekracht. Zwarte gaten kunnen ook verdwijnen 
door langzame verdamping. En zo zijn er veel mogelijk-
heden, al naargelang het soort zwarte gat.

Ruimte en tijd

Rond een zwart gat veranderen ruimte en tijd, ze krij-
gen andere eigenschappen omdat het zwarte gat zo ex-
treem zwaar is. Het houdt zich ondanks alles wel aan de 
wetten van de zwaartekracht. De algemene relativiteits-
theorie voorspelt dat een grote massa de tijdruimte zo 
vervormt, dat voorwerpen binnen de waarnemingshori-
zon alleen naar het zwarte gat kunnen vallen, ze kun-
nen er dan niet meer uit. Dit gebeurt omdat de meeste 
banen leiden naar het zwarte gat en niet er van af.
In verband met de waarnemingshorizon zijn er spe-
cifieke eigenaardigheden ontdekt. Als een waarnemer 
ver van een zwart gat vandaan wandelt, loopt de klok 
die zich dichtbij een zwart gat bevindt langzamer dan 
zijn eigen klok. Bovendien lijkt een object dat naar een 
zwart gat valt steeds langzamer te bewegen. Het lijkt er 
oneindig lang over te doen om er naar toe te vallen. Het 
licht gaat zich ook anders gedragen, het heeft een lagere 
frequentie.
Er zijn draaiende en niet draaiende zwarte gaten. Als 
het zwarte gat niet draait, is de waarnemingshorizon 
een denkbeeldige bol. Als ze wel draaien, zijn er twee 
denkbeeldige bollen in plaats van één.
Voor het detecteren van zwarte gaten zijn er diverse mo-
gelijkheden. De richting van gas- en stofwolken kunnen 
een indicatie zijn. Ook de pulserende stralingsbundels 
verraden de aanwezigheid van een zwart gat. Verder is 

◄ Afbeelding op vorige bladzijde
Een snel roterend superzwaar zwart gat van miljarden 
zonsmassa’s in het centrum van het spiraalvormige ster-
renstelsel NGC 1365. Rondom het zwarte gat is een schijf 
materie zichtbaar die spiraalsgewijs door het gat wordt 
aangetrokken (een accretieschijf).
Ook is de jet-stream van energierijke deeltjes (röntgenstra-
ling) zichtbaar gemaakt die ontstaat door de spin van het 
zwarte gat en de versnelling van de door het zwarte gat 
aangetrokken materie.
 © 2013 NASA/JPL-Caltech

Sterrenstelsel NGC 1365

Het zwarte gat afgebeeld op de vorige pagina vormt het 
centrum van het balkspiraalstelsel NGC 1365. Dit stelsel is 
van hetzelfde type als ons eigen Melkwegstelsel.
De doorsnede van dit stelsel is 200.000 lichtjaar en het 
ligt 62 miljoen lichtjaar van ons verwijderd in het ‘Fornax-
cluster’ in het onbekende sterrenbeeld Oven.
De hier getoonde afbeelding is het resultaat van diverse 
opnamen met verschillende instrumenten zowel op de 
grond als in de ruimte.

Foto: NASA / M. Pugh 2012
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de afbuiging van licht van achterliggende sterrenstelsels, 
waardoor een Einsteinring zichtbaar is, een aanwijzing 
voor een grote massa, zoals van een zwart gat.
Er zijn heel veel, zelfs miljarden zwarte gaten in het 
heelal van uiteenlopend formaat van enkele tientallen 
tot miljarden zonsmassa’s.
De zwaartekracht is één van de zwakste krachten die 
bekend zijn in de natuur. Deze kracht bepaalt wel de 
vorm van het heelal. Deze kracht is dan ook over grote 
afstanden te merken.

Licht

Als het licht dicht langs een zwart gat beweegt, wordt 
het in het zwarte gat getrokken en kan niet meer ont-
snappen aan de zwaartekracht. Als het licht op grotere 
afstand langskomt, wordt het niet opgeslokt maar het 
wordt afgebogen door de extreme zwaartekracht van het 
zwarte gat die een vervorming van de tijdruimte ver-
oorzaakt. Hierdoor kan een zogenoemde Einsteinring 
ontstaan. Rond een zwart gat is dan een wit waas te 
zien, het geconcentreerde, afgebogen licht van sterren 
achter het zwarte gat.

Lilaca

In de lilaca wordt ook de materie bestudeerd. Daar 
wordt er van uitgegaan, dat alles wat er op aarde aan-
wezig is een symbool is van een werkelijkheid die uit de 
Bron van alle materie en energie komt. In die Bron van 

eenheidsmaterie zijn ook zwarte gaten aanwezig, maar 
dan als een realiteit. Logischerwijze moeten ze daar al 
aanwezig zijn, anders kan er in het heelal geen enkel 
zwart gat bestaan. In het relatieve universum is alles een 
symbool van de realiteit die in de Bron aanwezig is. Dus 
zijn de zwarte gaten dit ook. Het gaat er om te ontdek-
ken wat het zwarte gat in de werkelijkheid is.
Het heelal is een fysiek lichaam waar zwarte gaten, 
een zon, een maan, en vele sterrenstelsels hun plaats 
hebben. Het is een fysieke wereld waar van alles in 
plaatsvindt wat te maken heeft met de werkingen van 
fysieke materie. Het zwarte gat is in feite een symbool 
dat mensen iets vertelt over hun eigen lichaam en wat 
daarin gebeurt in de staat waarin het nu verkeert. Net 
zoals de zon, de maan en de sterrenstelsels een symbool 
zijn. Het menselijk lichaam is ook een onderdeel van 
de aardse werkelijkheid. Dus heeft dit lichaam van alles 

Zwart gat met torus
Een supergroot zwart gat wordt vaak omgeven door een 
torus van gas en stofdeeltjes. In deze afbeelding is dat 
zichtbaar gemaakt door omringende gaswolken en sterren 
weg te laten. De torus houdt veel van het licht dat wordt 
uitgezonden door de accretieschijf tegen. De gammastra-
len die door de hete gassen worden veroorzaakt staan 
veelal loodrecht op de draairichting van de schijf en de 
torus en zijn wel zichtbaar.

Afbeelding: 2006, ESA / V. Beckmann (NASA-GSFC)
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van doen met zon, maan, sterren en dus ook met zwarte 
gaten. Zo is het mogelijk om zwarte gaten in het eigen 
lichaam te bestuderen, omdat het lichaam een univer-
sum of een heelal op zich is. 
Een elektron is in feite evenzeer een zwart gat, een 
kosmische enclave, een wereld die op zich bestaat in een 
vreemd omliggend gebied.

Het menselijk lichaam, een zwarte massa

Een zwart gat is een object dat, zoals alles wat er in het 
relatieve bestel van het heelal bestaat, een symbool is 
van een werkelijkheid die door geen mens wordt ge-
kend. Door de eigenschappen van zwarte gaten die de 
fysici hebben vastgesteld, te bekijken zijn er genoeg din-
gen te ontdekken. Als de drie belangrijke eigenschappen 
van een zwart gat worden bezien in vergelijking met de 
materie van een menselijk lichaam, dan zijn er al aardig 
wat overeenkomsten op te maken.
Het menselijke lichaam is een oppervlaktelichaam dat 
bestaat uit een subtielfysiek lichaam en een grofstoffelijk 
lichaam. Deze lichamen bestaan uit zwarte elektronen, 
atomen, moleculen en cellen. Dit oppervlaktelichaam 
is duister en zwart want het is nog volledig onbewust. 
Het is tevens een lichaam wat erg onderhevig is aan de 
zwaartekracht door een massa die gekenmerkt wordt 
door inertie en traagheid. Wat dat betreft heeft dit 
menselijke lichaam al een overeenkomst met een zwart 
gat. Het is zo zwaar en duister als de nacht. Die nacht is 
de zwarte en onbewuste zijnsmaterie van dat oppervlak-
telichaam.

Het menselijk lichaam slokt alle licht op

Als het menselijk lichaam functioneert in zijn alledaagse 
doen is er heel wat te ontdekken over het functioneren 
van de materie. Deze materie trekt alles naar zich toe 
wat ze begeert en slokt of eet het op. Dit lijkt op het 
eerste gezicht even vreemd als de zwarte massa die het 
lichaam is. Zo vreemd is het echter niet. Omdat een 
mens een heel onvolkomen wezen is, kan hij niet zelf-
standig bestaan en heeft hij van alles nodig, vooral van 
anderen. Deze duistere lichaamsmaterie slokt alle licht 
op wat in haar buurt komt. Ze heeft heel veel behoefte 
aan licht, maar het licht blijft nergens. Het wordt 
helemaal geabsorbeerd door de duisternis. Er blijft geen 
licht meer over, het is in ieder geval niet te zien. Het 
menselijke lichaam is wat het licht betreft onverzadig-
baar. Altijd weer snakt het naar licht, trekt het naar 

zich toe en vervolgens wordt het in de duistere materie 
getrokken waar het niet meer te zien is. Het kan er ook 
niet meer uit.
Toch blijkt, dat in het menselijke lichaam het licht niet 
zodanig wordt opgeslokt dat het wordt vernietigd. Het 
blijft intact als duister, bevroren, afgekoeld licht, als 
duistere materie die bewustzijn/bewustzijnskracht is.
In de lilaca wordt bewustzijn gezien als licht en licht 
is gelijk aan materie. Zo wordt licht in een zwart gat 
toegevoegd aan een duistere, enorm zware onbewuste 
massa van zijn waarin het lijkt alsof het licht, het be-
wustzijn met de bewustzijnskracht, totaal verdwenen 
is. Als er maar licht toegevoegd blijft worden aan deze 
zwarte massa, dan zal er ooit een moment komen dat 
het zwarte gat zijn licht weer prijsgeeft en dat het op-
houdt een zwart gat te zijn. Echter, dat kan niet gebeu-
ren met het gewone, bekende licht in de relatieve aardse 
wereld. Het toegevoegde licht moet van een andere 
kwaliteit zijn dan het gewone licht dat bekend is op 
aarde. Het moet namelijk een lila kwaliteit hebben. Dat 
licht kan alleen maar komen uit de Bron van alle mate-
rie, energie en licht en kracht. Alleen dat lila licht heeft 
de kwaliteit die vereist is om ooit weer uit het zwarte 
gat tevoorschijn te komen, omdat het niet onderhevig 
is aan de zwaartekracht als het dat niet wil. Het is het 
licht van bewustzijn en kracht, dat bewustzijn/bewust-
zijnskracht wordt genoemd.
Hier geldt dat lila licht wat toegevoegd wordt aan de 
massa van het zwarte gat, er ooit weer een keer uitkomt, 
als het zwarte gat helemaal verzadigd is van lila licht. 
Dan is er geen plaats meer voor bevroren licht, dan is 

Zwart gat
Tekening van een zwart gat met (gedeeltelijke) Einsteinring 
en de toestroom van materie en gas van een bruine dwerg 
of een heel grote planeet.
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materie weer licht geworden. Het is weer zuiver be-
wustzijn/bewustzijnskracht geworden met een oneindig 
vermogen en een oneindige energie.

Het menselijk lichaam met elektrische lading

Een menselijk lichaam dat een zwart gat is dat steeds 
opnieuw licht naar zich toetrekt en dat licht opgesloten 
houdt in de massa met een enorme zwaartekracht, zit 
vol elektrische lading. Het zijn fotonen, het lichtbe-
wustzijn met het elektrische veld en elektronen, de 
lichtkracht met het magnetisch veld die tezamen zorgen 
voor een lichtspel waar letterlijk de elektrische vonken 
van af vliegen. Door de druk van de zwaartekracht, die 
ontstaat doordat de bewustzijnskracht deze in werking 
stelt, wordt alles enorm verhit en ontstaat er gloeihitte. 
Al deze krachten zijn eigen aan de bewustzijnskracht 
die dynamische kracht, vermogen, hitte en vuur en 
elektriciteit is, maar ook de zwaartekracht. Zij stookt de 
vuren op in het lichaam in het heelal dat het zwarte gat 

is en ze doet dat dus ook in het lichaam van een mens. 
Dan kunnen er transformatieprocessen plaatsvinden 
waarbij de materie in verandering kan komen. Wanneer 
het vuur nog intenser wordt ontstaan ook de elektrische 
vonken van de vreugde, die hier in het spel is. De hoog-
ste concentratie van haar vuur is de vreugde, het is het 
meest intense licht, de elektrische vonken. Alle materie 
in het zwarte gat dat het lichaam is wordt op enigerlei 
wijze beïnvloed door deze elektromagnetische velden. 
Dat ziet er anders uit dan bij een fysiek zwart gat in 
het heelal, want die materie is nog niet zo ver gekomen 
in de evolutie als de menselijke materie. Een zwart gat 
heeft nog een lange weg af te leggen in de evolutie tot 
het tot menszijn zal zijn gekomen.

Zijn, bewustzijn, vreugde

Alles wat er bestaat heeft als fundament zijn, bewust-
zijn, vreugde en dat houdt in dat alles wordt opge-
bouwd uit deze drie dingen. Deze houden ook in 
zich: mentaal, vitaal en fysiek. Dat betekent dat een 
zwart gat daar ook uit is opgebouwd. Zoals te zien is 
alles aanwezig: massa, dat is materie van zijn, licht is 
lichtbewustzijn en daar hoort altijd de kracht bij, de 
bewustzijnskracht. En tot slot is er de vreugde, die de 
aanzetten geeft tot het hele spel in het zwarte gat. Het 
zwarte gat is een lichaam dat bestaat uit fysieke elemen-
ten, vitale elementen en mentale elementen. Het vitale, 
de bewustzijnskracht, geeft een fysieke vorm aan de 
gedachte van het mentaal. Dat doet ze door haar vuren 
op te stoken, die weer elektrische vonken geven en die 
vol zijn van het bewustzijn en het zijn. Zo laat ze ato-

Supergroot zwart gat

Afbeelding van een supergroot zwart gat in het centrum 
van een sterrenstelsel. Astronomen kunnen met speciale 
technieken (röntgensatellieten) door de stof- en gaswolken 
rond het centrum van een sterrenstelsel heenkijken. Op 
basis van die waarnemingen is deze impressie gemaakt van 
het zwarte gat in het actieve sterrenstelsel 1H0707-495.
Aan de hand van de verkregen informatie is de massa be-
rekend van dit zwarte gat. Die blijkt zo’n drie á vijf miljoen 
zonmassa’s. Het zwarte gat roteert zeer snel en slokt maar 
liefst twee aardmassa’s per uur aan materie op.

Afbeelding: 2009, ESA (C. Carreau)
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men stollen, of juist aggregeren, samenklonteren, maar 
ze kan hen ook weer uit elkaar laten vallen. Vanuit haar 
vuur komen de vormen tevoorschijn die zij wil creëren, 
maar het is ook een vuur van transformatie, waarbij de 
ene materie wordt omgezet in een andere.
Zo maakt ze de zwarte gaten met hun onnoemelijke 
zwaarte, maar ook het elektron-neutrino dat zich ge-
draagt als een deeltje dat bijna geen massa heeft en zich 
overal doorheen kan bewegen. Het is volgens de fysici 
bijna zo snel als het licht, hoewel ze de eigenschappen 
in feite niet kennen.

Het lila licht

Het lila licht kan met alle snelheden gaan die het wil, 
het kan veel sneller gaan dan de lichtsnelheid. Het lila 
licht kan gemakkelijk bij een zwart gat komen en zich 
in een zwart gat laten vallen zonder daarin opgenomen 
te worden. Het lila licht kan zich daar vrij in bewegen. 
Het kan ook dwars door de aarde gaan, zoals de ge-
heimzinnige neutrino’s dat kunnen doen, en het kan 
zich bevinden in alle uithoeken van het universum en 
nog veel verder in de absolute werelden die boven het 
universum zijn.
Het lila licht is altijd ook materie of substantie, het 
kan grofstoffelijke materie vormen en ook de meest 
verfijnde materie of substantie, de immateriële bewuste 
substantie. In de leegte van de Bron van alle Materie, 
Energie, Licht en Kracht is het lila licht de Leegte die 
Alles is.
Het lila licht is de Evolutiekracht, de Creatrix van alle 
vormen in alle werelden, ook waar de vormen onge-
vormd zijn.
En zo is zij ook het zwarte gat waar de geleerden niet 
altijd raad mee weten.

Evolutie

Alle evolutie dient om het Zelf zich te laten ontplooien 
in de aardse werkelijkheid, in de materie. Zo kan het 
Zelf zijn spirituele lichaam hier op aarde leren besturen. 
Het begint met een fysieke vorm die gecreëerd is door 
de Bewustzijnskracht, waarin het Zelf woont en verbor-
gen leeft. En het eindigt met een Zelf dat het lichaam 
heel bewust leidt met zijn eigen kracht. Hij creëert zijn 
eigen lichamen, gewoon omdat hij daar zijn vreugde 
aan beleeft. De vreugde om het bestaan op aarde is zijn 
enige leidraad bij het vormen van steeds nieuwe licha-
men. Het zelf vormt uiteindelijk een eenheid met zijn 

lichaam dat altijd precies gehoorzaamt aan zijn wil en 
dat het licht dat in de materie zat opgesloten weer vrij 
kan laten zien hier op de aardse planeet.
Dat is waar de zwarte gaten de mensheid aan herin-
neren, dat ze een lichtend wezen kunnen zijn en steeds 
meer kunnen groeien in kennis, in vermogen, in vreug-
de en liefde en zo kan de mensheid groeien naar een 
steeds grotere eenheid met alle wezens die er bestaan.
De mogelijkheid is er om nog verder te gaan op de weg 
van de evolutie, omdat ze nog niet af is. Deze weg ligt 
nu nog als een zwart gat voor de neus van de mensheid. 
Dit zwarte gat dat het lichaam is, heeft de grootste po-
tentie die er maar is: te worden tot een lila lichtwezen 
dat een eenheid is van zelf en materie. Een spiritueel lila 
wezen op aarde, want alles aan dat wezen is spiritueel 
geworden. Uit ieder elektron en ieder atoom, molecuul 
en cel is de geest, het licht, tevoorschijn gekomen.
Dat is waar het hele evolutiespel van materie om draait. 
Dat het opgesloten licht, de opgesloten geest, uit ieder 
materiedeeltje van het menselijke lichaam vrijkomt en 
dat bewustzijn opbloeit overal.

‘Botsende’ zwarte gaten
Bovenstaande foto is een combinatie van een optische 
foto (het blauwe licht) gemaakt door de Hubble ruimte-
telescoop en een röntgenfoto (het geel-oranje-rode licht) 
van de Chandra ruimtetelescoop. Het gaat om NGC 6240, 
een zogenaamd ultralumineus infrarood sterrenstelsel in 
het sterrenbeeld Slangendrager (Ophiuchus) op een af-
stand van ongeveer 330 miljoen lichtjaar. De twee heldere 
punten in de kern zijn actieve gebieden met verhoogde 
röntgenstraling waarbinnen zich twee superzware zwarte 
gaten bevinden. Die zwarte gaten bevinden zich zo’n 3.000 
lichtjaar van elkaar. Astronomen veronderstellen dat die 
ongeveer 30 miljoen jaar geleden in elkaars gravitationele 
invloedsfeer terechtkwamen en dat ze sindsdien langzaam 
naar elkaar toe spiraliseren. Over talloze miljoenen jaren 
zullen de zwarte gaten op elkaar botsen en samensmelten. 

Foto: 2006 NASA
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Verticale tuinen
De groene muren van Patrick Blanc

Tekst: Sarah Delateren

Tuinen

Groene gevels bestaan er al geruime tijd. Iedereen kent wel de muren 
begroeid met klimop of wilde wingerd. In de laatste decenia van de 
vorige eeuw is er echter een nieuwe tendens onstaan die aansloot bij de 

mogelijkheden van een groen dak. De verticale tuin doet zijn intrede. Door 
gebruik te maken van andere planten en door de komst van nieuwe materialen 
en technologieën ontstaan er opeens mogelijkheden die voorzien in een behoefte. 
De Franse botanist Patrick Blanc is één van de grondleggers van de nu bestaande 
verticale-tuinsystemen en bij uitstek de man van de verticale tuinen. 
Hij heeft een systeem ontwikkeld waarbij platen van polyamide vilt 
tegen een muur worden geplaatst. De wortels kunnen zich door 
het vilt verspreiden en de planten kunnen in patronen worden 
geplaatst. De verticale tuin wordt voorzien van een beregeningsin-
stallatie die automatisch van bovenaf zorgt voor voldoende water.

Patrick Blanc

Blanc wordt geboren op 3 juni 
1953 in Parijs. Hij is bioloog en 
botanist en werkt bij een Frans 
instituut voor wetenschappelijk on-
derzoek. Hij specialiseert zich daar 
in tropische planten.
Rond 1972, op zijn negentiende 
jaar, begint hij met het ontwerpen 

van ‘groene muren’. Hij 
verbetert in feite het oude 
concept van de verticale tuin en 
vindt de moderne groene muur uit. 
Hij is diegene voor wie geen gevel 
te hoog is, geen plaats te donker of 
te licht, altijd kan hij er wel iets van 
maken. Voor hem is iedere vraag 
weer een nieuwe uitdaging en hij 

zegt bijna nooit neen tegen een 
project. Hij wil desnoods wolken-
krabbers beklimmen en voelt zich 
thuis in de hogere regionen van 
het bestaan. Hij heeft dan ook een 
ideaal op hoog niveau. Hij wil de 
steden groener maken en meer 
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leefbaar. Hij wil op donkere plaat-
sen zijn groene muren laten zijn als 
de golven van de zee gemaakt van 
planten.
Hij reist over de gehele wereld als 
plantenvinder en jaagt op nieuwe 
planten als een ongetemde oer-
woudbewoner. Hij weet wel hoe 
hij zijn imago moet oppoetsen. 
Iedereen kent hem vanwege zijn 
meestal heldergroen geverfde haar, 
zijn groen gelakte nagels en zijn 
overhemden bedrukt met groene 
bladeren en planten. De hemel en 
het oerwoud zijn zijn huis, hij is 
een vitale rakker en een constructief 
denker. Zijn eigen huis lijkt op een 
huis in het oerwoud, vol planten 
binnen en buiten, de vogels vlie-
gen er vrij rond en rusten uit in de 
boekenkast. Zijn bureau is gemaakt 
boven een terrarium en aquarium. 
De vloer waar zijn bureau op is 
geplaatst is van glas en als hij achter 
zijn computer werkt leven de vis-
sen en de schildpadden onder zijn 
voeten hun eigen vissen- en schild-
paddenleven.
Als botanist heeft hij in mei 2011 
in de Filippijnen een nieuwe bego-
niasoort ontdekt die naar hem is 
genoemd: Begonia blancii.

◄ Foto’s vorige pagina

Boven: Patrick Blanc - 2008
foto Wikimedia Commons / MEDEF

Onder:  de gevel van een gebouw in 
Parijs van onderaf gezien bekend als 
‘L’Oasis d’Aboukir’op de hoek van de 
rue d’ Aboukir en de rue des Petits Car-
reaux.

Foto © 2013 Patrick Blanc

Foto rechts ►
De verticale tuin ‘L’Oasis d’Aboukir’in 
Parijs, juni 2013.

Foto © 2013 Patrick Blanc
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Le Mirage Vert - Rue d’Aboukir 83 Paris
Deze groene muur aangelegd in 2013 wordt ook wel de levende oase 
van Aboukir genoemd. Hij is geconstrueerd aan een gebouw met vijf 
verdiepingen dat midden in de stad Parijs ligt. Hij is 25 meter hoog en 250 
vierkante meter qua oppervlakte.
Blanc maakt eerst een uitgebreide schets van hoe de muur zou moeten 
worden. Dit doet hij op 17 maart, als de bouw van de constructie al volop 
in gang is.
Dan wordt het doek aangebracht. Dit wordt beplant met 237 verschil-
lende soorten planten die in een diagonaal golfpatroon de betonwand 
moeten gaan begroeien. Het doet aan als een golvend tapijt met verschil-
lende kleuren en patronen. Het totaal aan gebruikte planten is 7600.

Blanc noemt deze mur végétale zelf een ‘hymne aan de biodiversiteit’ en 
‘Le mirage vert Rue Aboukir Paris’ het groene fata morgana van de Abou-
kirstraat. Hij is blij dat hij mee heeft mogen werken om de omgeving in 
het hart van de stad te verbeteren, zodat de inwoners van het historische 
stadsdeel kunnen genieten van veel groen. Maar vooral is hij trots op wat 
hij zelf heeft gepresteerd. Het is de arrogantie en trots van de kunstenaar 
die iets heeft gemaakt wat anderen niet kunnen. Maar het is ontegenzeg-
gelijk een imposant gezicht om zijn trots en glorie zo aan de muur van het 
gebouw te zien hangen. 

Op die manier is Blanc overal aanwezig in de wereld waar zijn vegetatie-
muren zijn. Dat geeft hem het gevoel groots en vol en met een uiterst 
diverse bloemenpracht te leven in een natuur die hij zelf heeft gemaakt 
en naar zijn hand heeft gezet.

Van links naar rechts en van boven 
naar beneden:
-  schets van Patrick Blanc met inboet-

schema van planten
-  de kale gevel van het gebouw
-  de muur voorzien van het basisma-

teriaal (februari 2013)
-  de gevel na het inplanten in april.
 Foto © 2013 Patrick Blanc
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Een ontdekking

Zijn voorliefde voor aquaria en het 
leven van waterplanten brengt hem 
op het idee dat planten in feite hele-
maal geen aarde nodig hebben om 
te kunnen leven en een wortelgestel 
te maken. Ook in het regenwoud 
ziet hij heel hoog in de bomen 
planten groeien. Hij begint stu-
die te maken van de verschillende 
groeiplaatsen van planten in de 
gehele wereld. Zijn conclusie is dat 
planten in de grond geen behoefte 
hebben aan aarde, want op rotsen 
groeiende planten hebben die ook 
bijna niet. Ze hebben die slechts 
nodig om zich aan de grond vast te 
kunnen klampen zodat ze niet bij 
het eerste het beste stormpje weg-
waaien. Vooral nodig zijn de juiste 
voedingsstoffen. Als ze die krijgen, 
kunnen ze overal groeien. Er moet 
alleen een goede vervanging zijn 
voor aarde, door bijvoorbeeld water 
te gebruiken met kleikorrels, zoals 
in de hydrocultuur gebeurt.
Zo gaat hij op zoek naar mogelijk-
heden om planten zonder aarde 
probleemloos te laten groeien. 
Grote verticale muren hebben zijn 
belangstelling al, en zo probeert 
hij zijn creativiteit te koppelen 
aan techniek. Hij wil proberen om 
planten tegen hoge verticale muren 
te laten groeien. Hij noemt dat ‘le 
mur végétale’.

De constructie

Hij probeert eerst in zijn eigen huis 
een constructie te maken tegen een 
muur. Hij experimenteert met ver-
schillende materialen onder andere 
met rasters van roestvrij staal die 
hij op een bepaalde afstand van de 
muur monteert. Daarop bevestigt 
hij pvc-platen van 10 millimeter dik 
en twee lagen van een soort viltdoek 

van polyamide van 3 millimeter 
dik. Nu moeten de planten ook nog 
gelegenheid krijgen goed in deze 
muur te wortelen. Daartoe maakt 
hij holtes in het viltdoek door het 
golvend vast te zetten. Hij plaatst 
dan planten met een kluit in de hol-
letjes. Hij bedenkt ook een circula-
tiesysteem van pijpjes met kleppen 
waardoor de planten aan de muur 
voortdurend water en voedingsstof-
fen krijgen toegevoerd. Het water 
loopt vanuit de hoogte vanzelf 
naar beneden. Het teveel aan water 
wordt in een reservoir opgevangen 

en via een pomp weer omhoog 
gevoerd. Het blijkt dat de kluit van 
de planten door het water wordt 
weggespoeld, maar dat de planten 
daarna uitstekend wortelen in het 

doek. Ze hoeven maar oppervlakkig 
te wortelen, er is altijd water omdat 
het doek altijd nat is. Als dit geheel 
na nog wat experimenten eenmaal 
effectief blijkt te zijn, kan het grote 
avontuur van de groene vegetatie 
muur van start gaan.
In 1994 laat hij zijn nieuw uitvin-
ding zien op het tuinenfestival in 
Chaumont-sur-Loire. Het is met-
een een enorm succes.

Begonia blancii Foto © Patrick Blanc
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One Central Park
Sidney

In Sidney is Blanc betrokken bij een 
imposant bouwproject, de bouw van 
One Central Park. De huren voor de luxe 
appartementen zijn hoog, dus er mag 
ook wel iets te zien zijn. Tegen de hoge 
buitenwanden zijn de vegetatiemuren 
van Patrick Blanc bevestigd.

Het gebouwencomplex is ontworpen 
door de Franse architect Jean Nouvel in 
samenwerking met de eveneens Franse 
ontwerper Yann Kersalé, die zich bezig 
houdt met verlichting van gebouwen 
en objecten. Nouvel, Kersalé en Blanc 
werken vaker samen bij projecten. 

Het gebouw bestaat uit twee samenge-
voegde residentiële torens waarin 624 
appartementen zijn ondergebracht. De 
torens zijn respectievelijk 116 meter 
en 64,5 meter hoog en zij maken deel 
uit van een veel uitgebreider ontwikke-
lingsplan dat nog meer appartementen, 
winkels, cafés, restaurants en kantoor-
panden omvat.

Het project start in 2009, het is een 
ultieme uitdaging. Met alles moet 
rekening worden gehouden. De planten 
worden bijzonder zorgvuldig geselec-
teerd en geplant om te kunnen groeien. 
Om dit alles goed voor te bereiden 
maakt Blanc in 2009 en ook in 2011 
verschillende voetreizen naar de Blue 
Mountains, het Royal National Park en 
naar de Cradle Mountain in Tasmanië. 
Om de planten correct op de muur te 
positioneren, wordt een totaalplan 
gemaakt waar ieder detail op staat 
van wat van belang is voor een mooie 
groene muur: de verschillende zones 
waar planten worden blootgesteld aan 
zon en wind bijvoorbeeld. De planten 
moeten bestand zijn tegen harde wind, 
uitdroging, hitte, hoge vochtigheids-
graad en dergelijke. Om dit te testen 
worden proeven gedaan in  speciale 
laboratoria en windtunnels.
Planten met grote bloemen en lange 
stengels zijn op deze muur ook uit den 
boze.
Verder stelt de hoogte van 150 meter 
verschillende belangrijke eisen aan het 
project wat betreft de techniek.
In 2012 is daadwerkelijk begonnen met 
het maken van de constructie op de 
150 meter hoge gevel. In oktober van 
datzelfde jaar zijn alle planten gezet. In 
januari 2014 zal alles gereed zijn. 

Een rooskleurige toekomst

Hoewel hij niet de uitvinder is van de groene 
vegetatiemuren, heeft hij het systeem wel gemo-
derniseerd en populair gemaakt bij velen. Hij heeft 
ondertussen meer dan 250 groene muren ontwor-
pen.
Blanc krijgt wat opdrachten van particulieren, 
maar al snel ook van bedrijven. Hij begint met het 
bekleden van de muur op het Noorden van het 
Musée du Quai Branly. Een muur van 200 meter 
lang en 12 meter hoog. Hij zet 150 verschillende 
plantensoorten tegen de muur, helemaal rondom 
ramen en deurpartijen. Het is een fraai gezicht om 
al die Bergenia’s, Pachysandra’s, Heuchera’s, varens, 
mossen en grassen daar tegen de muur te zien 
groeien.

Blanc werkt met ongeveer 30 planten per vierkante 
meter en de constructie is daardoor niet zo zwaar, 
ongeveer 30 kilo per vierkante meter. Vanwege de 
lichtheid van gewicht kan zijn constructie op alle 
muren worden uitgevoerd zonder problemen. Er 
is ook heel weinig onderhoud nodig, ongeveer om 
de twee jaar wordt de constructie gecontroleerd 
met een hoogwerker of hangende steiger. Er wordt 
gekeken naar de ophanging, het watertoevoer-
systeem, de voedingsstoffen en zonodig worden 
planten gesnoeid of vervangen.
Het meest gevoelig is het druppelleidingsysteem in 
de winter. Dan moet het bij vorst eigenlijk worden 
uitgezet, maar dat mag niet al te lang duren. In 
de winter zijn de wortels het meest kwetsbaar aan 
zo’n groene muur, meer dan wortels die in de aarde 
zitten.

London - Heathrow

Een voorbeeld van een 
groene wand binnen een 
gebouw. 
Deze wand is aangebracht 
in de Sky Team lounge op 
het vliegveld Heathrow

Foto: © Patrick Blanc
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Als alles klaar is, dan is deze ‘mur végé-
tale’ de hoogste levende muur in zijn 
soort in de hele wereld tot nog toe.
Patrick Blanc wil van dit gebouw teza-
men met de levende muur een architec-
tonisch werk maken dat als het ware in 
de lucht zweeft, met overal planten die 
aan de muren groeien. Op die manier 
zal het een heel apart resultaat geven in 
de stad Sydney.
Hij heeft de muur beplant met 190 
inheemse Australische planten en 
daarnaast met 160 exotische planten-
soorten. De planten bedekken 50% van 
de gevel en Blanc wil proberen om het 
groen vanuit het aangrenzende park uit 
te breiden en dan zo te laten verlopen 
naar het gebouw. 30.000 struikjes en 
70.000 planten sieren de hoge gevel.
De vegetatiemuur werkt isolerend 
en dus geld besparend, in de winter 
houdt hij de koude buiten en in de 
zomer werkt hij verkoelend. Bovendien 
absorbeert de groene muur vervuilde 
deeltjes uit de lucht en ontbindt ze 
langzaam. Er vindt dan een minera-
lisatieproces plaats, waardoor deze 
vervuilde deeltjes in plantenmest 
veranderd worden.
„Al met al zal de groene muur van 
dit gebouw er uit gaan zien als een 
natuurlijke steile rots, alsof iemand een 
enorm stuk uit de Blue Mountains heeft 
gesneden en dat midden in de stad 
heeft gezet,” aldus Patrick Blanc.

Het meest opmerkelijke aan de hoogste 
toren van het hele project tot nog toe is 
de vrijliggende grote en brede uitbouw 
die 38 zeer luxueuze dakappartementen 
bevat. Daaronder is een heliostaat ge-
bouwd van gemotoriseerde spiegels die 
direct zonlicht naar beneden spiegelen. 
De spiegels zenden een zonnestraal 
steeds in dezelfde richting uit, naar de 
rondom liggende tuinen. Na zonsonder-
gang wordt een deel van de onderkant 
van de vrijliggende uitbouw, die is be-
dekt met gaaswerk, gebruikt voor een 
ledverlichtingsinstallatie, ontworpen 
door Yann Kersalé. Daarmee wordt het 
gebouw verlicht. In de nacht biedt het 
gebouw een feeërieke aanblik. De in-
tentie van Kersalé is vooral om het licht 
zo natuurlijk mogelijk te houden, ook 
in de nacht. Het moet niet de gehele 
omgeving verlichten, maar alleen het 
object zelf in het licht zetten.
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De keuze van de planten wordt 
door Blanc vooral bepaald door 
bladvorm, kleur en aanzien. Zijn 
keuze valt heel vaak op rotsplanten 
die toch al geen groot wortelgestel 
hebben. De schaduwplanten wor-
den onderaan gezet, de zon min-
nende planten hoger. Hij bekijkt 
ook altijd of een plant snel groeit, 
want als hij té groot wordt komt 
er veel te veel gewicht aan de con-
structie te hangen.
Binnenskamers werkt hij heel veel 
met exotische planten zoals orchi-
dee, aronskelk, anthurium.

Zo is Blanc altijd bezig met het 
groen. Dat is zijn grootste ver-
langen, zich te omhullen met een 
droomparadijs in een oerwoud 
zonder gevaren. Zijn droom 
over een mooi leven vol rijk-
dom en geluk hangt hij overal 
aan de muren in huiskamers, op 
pleinen, aan gebouwen en in de 
grote steden van de wereld. Zijn 
droom wordt zo door vele mensen 
gekend en wie weet, gaan ze ook 
zo dromen als Blanc? Hij hoopt 
van wel. Hij droomt toch van een 
betere wereld, waarin iedereen in 
het oerwoud goed met elkaar gaat, 
zonder dat er meteen kanniba-
lisme wordt bedreven.

Voordelen groene muur

Blanc propageert zijn product 
vooral door te wijzen op meer 
groen in steden. Er komt een be-
ter milieu in een stad. Bovendien 
is er geen plaats meer voor graf-
fiti op muren. Planten vangen 
ook heel veel fijnstof op en geven 
plaats aan vogels en andere die-
ren, vooral ook insecten. Deze 
vegetatiemuren verbeteren de 
luchtkwaliteit, er is meer zuurstof 

in de lucht aanwezig. De vegetatie-
muur kan mensen meer gevoel voor 
de natuur geven. Blanc vindt zijn 
groene muur dan ook geen tuin, 
voor hem is het puur natuur in de 
stad, een wildernis op een plek waar 
hij niet wordt verwacht.
Ondertussen heeft Blanc in vele 
landen de vegetatiemuur geïn-
troduceerd. Ze zijn natuurlijk 
overal te zien in Parijs, maar ook in 
Berlijn, Milaan, Londen, Madrid 
en Bangkok. Verder zijn er in 
Saudi-Arabië en Bahrein zijn ‘murs 
végétals’. Hij maakt over de gehele 
wereld furore, en er zijn er al velen 
die hem hebben nagevolgd. Zij 
hebben echter niet de allure en het 
aanzien van Blanc.

Een trotse vrijbuiter

Blanc is de vrijbuiter en de harde 
werker, hij wil altijd goed werk 
afleveren waar dan ook wel een prijs 
voor wordt gevraagd. Hij werkt 
altijd bijzondere dingen uit die pas-
sen bij de omgeving.
Dat is wel te zien in de galerij vol 
met luchtwortels van de Cissus 
sicyoides in de botanische tuin van 
Singapore, waar hij trots als een 
pauw staat te pronken tussen zijn 
oerwoud. Het is in augustus 2013 
dat dit werk gestalte heeft gekregen. 
Deze plant is een klimopsoort met 
luchtwortels die als gordijnen naar 
beneden hangen. Deze plant wordt 
ook wel gordijnklimop, tropische 
wijnrank of prinsessewijnrank ge-
noemd en is een overblijvende altijd 

groene wingerd uit de familie van 
de Vitaceae, de wijnstokken. Hij 
is in staat vervuiling van de lucht 
verminderen.

Patrick Blanc is een kenner van 
vele planten. Hij heeft ook wel 
wat in zijn mars als hij overal ter 
wereld vegetatiemuren ontwerpt. 
Hij moet kennis hebben van 
planten die in alle werelddelen 
groeien en die ook kunnen ge-
dijen aan zijn muren. Hij verdiept 
zich in ieder project uitputtend en 
vol interesse. Hij kent klimaten, 
temperaturen en vooral duizenden 
planten. Hij mag dan ook wel een 
beetje arrogant zijn en over het 
paard getild. Er kan niet anders 
gezegd worden dan dat wat hij 
ontwerpt, ook zeer de moeite 
waard is.
„Het leven is de kunst om je 
steeds weer aan te passen,’ zegt 
Blanc. En dat doet hij dan ook 
met plezier.

Patrick Blanc augustus 2013
In de Singapore Botanical Garden tussen de 
hangende luchtwortels van Cissus sicyoides
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Orchid cubic sickles
Voor een orchideeënshow in april 2012 in de New 
York Botanical Gardens ontwerpt Blanc diverse orchi-
deeënwanden en kubussen.
Dit project wordt met vele superlatieven beladen: 
briljant, exotisch en vervoerend. Het is al een jaarlijks 
spektakel, maar nu zijn de orchideeën echt buiten 
gezet. De levende tapijtachtige constructies van 
Patrick Blanc vormen de achtergrond voor duizenden 
prachtige orchideeën. Ze zijn tussen tropisch blad 
geformeerd en daardoor wordt een effect bereikt 
waarbij de orchideeën ingewikkelde sikkelvormige 
patronen vormen door kleur en vorm. Heerlijke geu-
ren doordringen de lucht in het paviljoen, niet van de 
orchideeën maar van andere planten eromheen ge-
groepeerd. Het is een tentoonstelling geworden waar-
bij alle zintuigen worden geprikkeld en waarbij Blanc 
iedereen even meeneemt in zijn droom oerwoud, zijn 
wildernis waar hij zo graag verblijft.

Foto: © Patrick Blanc
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Stilleven

De boom zo snel gezaagd
ligt in het gras te rusten

na een leven vol intense groei
vol sterkte en vol kracht.

Het leven eindigt nu
in een bos vol groene bomen
roerloos ligt hij op zijn plek
zijn stam los van de aarde.

Een stilleven met meetstok, bijl en wig
de velhevel fier omhoog gericht.

De schors met sierlijk kantpatroon
rustend in de zomerzon.
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