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Triomflied van de nieuwe aarde

De bergen zingen hun liederen van vuur,
de rivieren zingen de gouden stromen

de weilanden zingen het leven dat is gekomen
de vlinders zingen hun metamorfose vol vuur
de vissen springen op in het goudwitte water

dat zingt van het vreugdevolle uur.

Alles zingt de nieuwe aarde
een aarde vol eeuwig geluk

een aarde die zingt in de vulkanen
in de mensen met hun gouden tranen

in hemelen blauw en sterren zilvergoud
ijsbergen zijn niet meer koud.

Alles zingt de nieuwe aarde
een triomflied van vreugde en van zijn

alles zingt de nieuwe aarde
een triomflied van de stromende liefdeswijn.
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Het laatste artikel over de vier hoofdillusies waar-
in mensen leven gaat over de bewustzijnsillusie. 
Naast die hoofdillusies zijn er nog talloze soorten 
illusies aan de orde. Bewustzijn is licht, dus de 
informatie over deze illusie past wel in het jaar 
van het licht en de overige artikelen die veel met 
licht te maken hebben. Het artikel over André 
Rieu sluit hierop aan, omdat veel aspecten uit de 
bewustzijnsillusie daarin zijn terug te vinden. Een 
praktisch voorbeeld dus.
Rubriek wetenschap

17 Friedrich Nietzsche
Van alle inmiddels in de Gouden Visie behan-
delde filosofen is Nietzsche wel een van de zwaar-
gewichten. Zijn denkbeelden blijken volgens het 
artikel vooral gevoed door ingevingen vanuit het 
intuïtieve mentaal. Die denkbeelden sluiten goed 
aan in een lange rij van visies over de grond van 
het bestaan van de mensheid. Dat loopt van de 
oude Indiase wijzen via Herakleitos en Plato uit-
eindelijk naar Nietzsche. Vooral zijn constatering 
dat de mensheid niet af is maar een tussenfase 
naar een volgende creatie, de Übermensch, is van 
groot belang en ressorteert het nodige effect in 
het Europese denken.
Rubriek lilaca en samenleving - filosofie

45 De roes in de illusiespelen
Bij alle illusiespelen blijkt uit onderzoek ook een 
specifieke roes te horen. Die roes wordt veroor-
zaakt door bekende middelen als koffie, alcohol, 
opium, tabak, lsd en zo meer. De verschillende 
roesstoffen en de rol van de ‘seksmaniak’ in dit 
geheel wordt in het artikel kort uitgelegd. Dat 
betekent dat er naast de parfums die aan een be-
paalde illusie kunnen worden gelinkt ook diverse 
verdovende middelen direct in verband met een 
illusie kunnen worden gebracht. Zie in dit kader 
ook het artikel over het parfum Anaïs Anaïs op 
pagina 50.
Rubriek wetenschap

Voorpagina:
‘ Triomflied van de nieuwe aarde’
Sunya de la Terra,  
2 juni 2015
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Van de redactie
Adieu vaste rubrieken 

Omdat er de laatste tijd veel onderwerpen worden ingeleverd die interessant ge-
noeg zijn om daar een artikel in de Gouden Visie aan te besteden is vanaf dit num-
mer het aantal vaste rubrieken beperkt. Feitelijk is het aantal tot nul teruggebracht. 
Alleen de rubriek ‘recensie’ heeft de schifting tot nu toe overleefd, maar ressorteert 
nu onder de noemer ‘overige rubrieken’. Dit om ruimte te bieden aan andere on-
derwerpen zonder het totaal aantal pagina’s per nummer van de Gouden Visie sterk 
toe te laten nemen. Ook aan de lengte van de artikelen worden nu minder eisen ge-
steld, zodat er diverse artikelen worden opgenomen die langer zijn dan het geldende 
maximum van acht pagina’s. Overigens is daar de afgelopen jaargangen sowieso al 
niet streng de hand aangehouden. 
Dat betekent dat er in deze editie een aantal vaste rubrieken ontbreken zoals de ru-
briek ‘Lilapark de Pauwekroon’ met een beschrijving van interessante zaken die er 
op de Pauwekroon te vinden zijn. En ook de rubrieken ‘bloem van het seizoen’ en 
‘dier van het seizoen’ zal de lezer in deze editie niet terugvinden. Dat wil niet zeggen 
dat er nooit meer een dergelijk artikel in de Gouden Visie te vinden zal zijn, maar 
het is vanaf nu dan geen vast terugkerende rubriek meer. Het is tegelijk een hele op-
luchting voor de afdelingen die de basisinformatie voor deze rubrieken horen te le-
veren. Zij kunnen de vrijvallende capaciteit goed gebruiken voor het uitwerken van 
de vele onderzoeksrapporten.
Door deze maatregel kan de Gouden Visie meer artikelen opnemen die voortvloei-
en uit de lilaïsche onderzoeken die op de Pauwekroon plaatsvinden. Er is inmiddels 
alweer de nodige kopij ingeleverd voor de volgende nummers. De onderwerpen zijn 
divers, en toch ziet de redactie vrij vaak een soort centraal thema in de uitgekozen 
artikelen ontstaan. 
Deze keer is dat het licht. Dat past heel goed bij het Internationaal Jaar van het 
Licht zoals dat door de Verenigde Naties is uitgeroepen. Bij de Verenigde Naties zal 
men daarbij niet direct aan ‘bewustzijn’ hebben gedacht, terwijl dit de essentie van 
licht is. Daarom past een artikel over de bewustzijnsillusie prima in de verzameling 
artikelen die in deze editie zijn opgenomen. En dat Nietzsche gebruik maakte van 
intuïtief licht zal bij de VN ook niet bekend zijn. Het artikel over André Rieu lag al 
even op de plank, maar blijkt prima bij het artikel over de bewustzijnsillusie te pas-
sen.
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Tekst: Sarah Delateren

2015 is door de Verenigde Naties gekozen tot Internationaal 
Jaar van het Licht. Dit is gedaan omdat er in dit jaar veel 
feiten te vieren zijn die met licht te maken hebben.

1.  In 1015 was de Arabische Ibn Al-Haytham of Alhazen, een 
van de pioniers van de optica, bezig om zijn Book of optics 
te schrijven. Hij wordt beschouwd als de eerste fysicus.

2.  In 1815 bevestigde Fresnel in Frankrijk de golftheorie van 
licht.

3.  In 1865 beschreef Maxwell in Engeland het licht als elektro-
magnetisch golfverschijnsel.

4.  In 1915 komt Albert Einstein met zijn algemene relativiteits-
theorie, waar licht en de lichtsnelheid een hoofdrol in spelen.

5.  In 1965 wordt de kosmische achtergrondstraling - het licht 
van het heelal direct na de zogenoemde oerknal - ontdekt.

Mogelijkheden met licht

Licht en de energie die daaruit kan worden geput zijn 
van groot belang voor het leven op aarde. Planten zijn 
daarvan het sprekendste voorbeeld. Zonder licht komen 
de meeste planten niet tot groei.
Door de ontdekkingen over de werking en eigenschap-
pen van licht zijn er de afgelopen eeuwen diverse toe-
passingen van licht in het dagelijks gebruik ontstaan. 
En die ontwikkeling gaat steeds verder. De gloeilamp is 
inmiddels verbannen in de Europese winkels en daar-
voor in de plaats zijn andere lampen gekomen, zoals de 
veel zuiniger led-verlichting. Verlichting is zo normaal 
geworden dat de steden op Aarde vanuit de ruimte aan 
de nachtkant gemakkelijk herkenbaar zijn. Ook data-
verkeer verloopt steeds meer door licht via glasvezelka-
bel.
De VN wil vooral dat er meer aandacht is voor licht-
technologieën die de duurzaamheid stimuleren op aller-
lei gebied zoals landbouw, gezondheid en onderwijs.

In Nederland timmert 
- om een voorbeeld te 
noemen - Studio Roosegaarde 
flink aan de weg. Deze ontwerpstudio houdt zich bezig 
met allerhande vernieuwingen. Men probeert om tech-
nologie en kunst bijeen te brengen in kunstobjecten 
van allerlei soort. Van hun hand is het ‘Lichtlandschap 
Dune’ en de transparante jurk ‘Intimacy 2.0’. Er is ook 
een kunstwerk ‘Lotus Dome’. Met al deze speciale ont-
werpen heeft deze studio heel veel bekendheid gekre-
gen. Zo zijn er concrete plannen om ‘slimme’ snelwe-
gen te ontwerpen. Dit gebeurt in een speciaal project 
samen met bouwbedrijf Heijmans. Op een moderne 
slimme snelweg is interactieve verlichting die vanzelf 
aangaat als er verkeer is en die bijvoorbeeld waarschuwt 
voor gladheid. In de Brabantse plaats Oss is een stukje 
slimme snelweg aangelegd. Ook is er een Van Gogh 
fietspad in Nuenen, geïnspireerd op zijn schilderij ‘de 
Sterrennacht’.

Lilaca en licht

Internationaal Jaar van het Licht
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Noctiluca scintillans - zeevonk   Foto: Kin Cheung  

Er zijn dieren die hun eigen licht produceren zoals 
de glimworm, diverse diepzeevissen en de Noctiluca 
scintillans - beter bekend als de zeevonk.
De zeevonk is een neteldier dat in het voorjaar en aan 
het begin van de zomer bioluminescentie licht geeft 
bij beweging. De luminescente reactie wordt veroor-
zaakt door het pigment luciferine en het enzym luci-
ferase wanneer deze in aanraking komen met zuur-
stof.
Op de foto van de baai bij Hongkong is daarvan een 
goed voorbeeld te zien.

Vele lichten

In de inleiding zijn vijf punten genoemd om van 2015 
een jaar van het licht te maken.
Daar past de research die in de lilaca wordt gedaan heel 
goed bij. Het doel van dit onderzoek is namelijk om het 
licht uit de elektronen van het menselijk lichaam te be-
vrijden door middel van instraling door lila licht en zo 
te komen tot een nieuw wezen, een lichtwezen.
Dit feit is echter niet in de overwegingen meegeno-
men, gewoon omdat de lilaca té onbekend is. En als er 
al wetenschappers zijn die iets van lilaca afweten dan 
klasseren ze lilaca als een wetenschap die geen weten-
schap is, omdat ze al bij voorbaat vinden dat het óf een 
soort religie óf flauwekul is. Grondig onderzoek naar de 
plaats van de lilaca in het wetenschappelijk landschap 
is nog niet aan de orde geweest. Alles moet blijkbaar bij 
het oude blijven, en het komische van het geval is, dat 
dit in de lilaca ook is gebleken. Uit proefondervinde-
lijk onderzoek is naar voren gekomen dat een mens niet 
graag zijn bestaande gedachtegoed laat verstoren door 
iets nieuws. Toch zou alleen al de mogelijkheid het on-
derzoek waard zijn, niet alleen voor lilaci maar eveneens 
voor fysici en biologen, medici, psychologen en psychi-
aters en vele anderen zoals de Marsgangers die in 2020 
op deze planeet een nieuw leven willen beginnen. Want 
zij allen zijn misschien wel geïnteresseerd in nieuwe 
mogelijkheden van leven.

Verborgen licht in elektronen

In de lilaca wordt sedert 1980 onderzocht hoe het licht 
uit de materie tevoorschijn kan komen door inwerking 
van lila licht. Lila licht is een energie die werkt in de 
wereld aan de evolutie van de materie. Menselijke li-
chaamsmaterie is de meest ontwikkelde materie doch 
nog verre van perfect en ze staat dus open voor een ver-
dere ontwikkeling. In de menselijke materie zijn talloze 
vermogens aanwezig die nog niet naar voren zijn geko-
men. Zij liggen te wachten tot ze bewust kunnen wor-
den gebruikt door de mens.
De mogelijkheden om te worden tot een persoon die 
bewust gebruik wil gaan maken van zijn verborgen ma-
teriële vermogens zijn ruimschoots aanwezig. Het is aan 
de individuele mens zelf om de keuze te maken om een 
versneld evolutieproces door te maken of niet. Pas dan 
kan er iets gebeuren. Door inwerking van lila licht kan 
de persoon, de psyche, worden ontplooid en daarmee 
komen er mogelijkheden om ook de vermogens in het 

oppervlaktelichaam te gaan ontdekken en te laten ont-
wikkelen. Als dit gebeurt kan een mens helemaal com-
pleet worden, dat wil zeggen dat hij steeds meer gebruik 
kan gaan maken van al zijn mentale vermogens en daar-
naast zijn psychische vermogens. Want een mens is een 
denkend, mentaal wezen dat eigenlijk nog bijna geen 
gebruik maakt van zijn mentale mogelijkheden en zeker 
niet van zijn psychische vermogens. Na een groei tot 
een psychisch menselijke wezen kan de volgende stap 
worden gezet op het pad van de evolutie, de stap naar 
het einddoel.
Door inwerking van lila licht kan de structuur van de 
elektronen en atomen van het lichaam worden veran-
derd zodat een nieuw lichtwezen ontstaat wat veel meer 
kan dan het huidige menselijke wezen.

Licht is licht van bewustzijn

Licht is altijd licht van bewustzijn. Alle licht op aarde is 
afkomstig van de Ene Bron van Licht die bestaat boven 
de Absolute Werelden. 
Het licht dat op aarde is te zien, is slechts de uiterste 
verdeeldheid van het licht, wat in het Absolute een on-
verbrekelijke eenheid van licht is.
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Licht is ook substantie, materie. Licht en materie zijn 
identiek, het zijn twee vormen van dezelfde essentiële 
substantie. Lila licht is een vorm van kracht, dynami-
sche kracht van bewustzijn. Het speelt de belangrijkste 
rol in de evolutie om te komen tot een nieuw wezen na 
de mens.
Vandaar dat het naast alle andere heuglijke feiten hier-
boven genoemd ook interessant is om in het Jaar van 
het licht eens te bekijken wat de mogelijkheden van lila 
licht zijn zoals deze worden gezien in de lilaca. Want in 
de nabije toekomst zal daar zeker van alles van te be-
merken zijn.

  Het logo van het Internationaal Jaar van het 
Licht

Het logo bestaat uit een geheel van symbolen met een 
zonnetje in het midden, de belangrijkste lichtbron voor 
de aarde. Deze zon zegt iets over de oorsprong van leven 
en duurzaamheid. De vlaggen er omheen geven aan dat 
het een internationale gebeurtenis is. De kleuren van de 
vlaggen zijn die van het spectrum van het licht.
Dit jaar van het licht wil laten zien wat er allemaal is 
gerealiseerd op het gebied van lichttechnologie en alle 
toepassingen die er zijn. Verder is het gericht op zaken 
die in de toekomst van belang zijn. Het is er ook om 
toekomstige wetenschappers en ingenieurs te inspireren 
zodat er nog meer mogelijk wordt dan wat er tot nog 
toe is ontdekt over licht.

Het logo betekent in de symboliek van de lilaca dat de 
lila zon met haar lila licht en straling alles doet in de 
evolutie en de vlaggen zeggen dat ieder mens een ver-
sneld evolutieproces kan meemaken die dit wil. De 
kleuren van het spectrum vertellen dat het hier gaat om 

verdeeld licht dat uit de Ene Bron van Licht in de ver-
deeldheid is gevallen, in onze relatieve wereld op aarde.

Lichtwezen

In de lilaca is ontdekt dat alle materie licht is, gestold 
licht dat zich heeft opgesloten in een hard donker om-
hulsel. Het is in alles aanwezig, vanaf de allerkleinste 
materiedeeltjes tot in de cellen van het menselijk li-
chaam. De lilaca onderzoekt wat dit lila licht allemaal 
gestalte kan geven in het menselijke lichaam. Want het 
moet mogelijk zijn om het licht dat opgesloten en on-
gezien in de materie aanwezig is, vrij te maken door 
toevoeging van lila licht. Dan kan er een nieuw wezen 
worden ontwikkeld wat zelfvoorzienend en onafhan-
kelijk kan leven en bestaan. Dit wordt het lichtwezen 
genoemd. Het is niet een verbeterde mens, maar een 
totaal ander wezen, dat een volgende stap heeft gezet 
in het evolutieproces dat al vele miljarden jaren gaande 
is door gebruikmaking van licht. Een mens verbeteren 
heeft weinig zin, met zijn goede eigenschappen zouden 
ook de slechte worden versterkt en dat geeft alleen maar 
problemen.
Het zou het toppunt van technologie zijn als de mens-
heid zou kunnen komen tot zo’n lichtwezen dat vanuit 
zijn lichaamsmaterie licht uitstraalt met steeds wisse-
lende kleuren die de energie aangeven die werkzaam is. 
Deze energie kan helend en voedend zijn, maar ze heeft 
ontelbare andere mogelijkheden om dingen gestalte 
te geven in de materie. De belangrijkste mogelijkheid 
van het lila licht is om de materie te transformeren. En 
juist die transformerende kracht wordt bestudeerd in de 
lilaca, omdat het transformerende helderrode licht een 
hoofdrol speelt in het hele evolutieproces tot nog toe.

Transformatie door lila licht

Er zijn heel veel soorten lichten te noemen zoals xenon 
licht, led licht, het licht van een gloeilamp, zonlicht, la-
serlicht en nog veel meer. Het zijn allemaal lichten van 
de relatieve wereld waarin mensen leven op aarde. Zij 
hebben hun typische eigenschappen in de verdeelde we-
reld van dit universum.
In de lilaca zijn nog andere soorten licht ontdekt zoals 
onbewust licht, onderbewust licht, fysiek licht, vitaal 
licht, emotioneel licht, mentaal licht, waarheidslicht 
en lila licht. Al deze lichten en vele afgeleiden daar-
van bestaan in het menselijke lichaam, hoewel nog niet 
bewust ontwikkeld. Het zijn in feite nog vrij duistere 
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lichten, wat betekent dat ze nog niet zo bewust zijn. 
Het evolutieproces maakt het mogelijk al deze lichten 
te maken tot een bewuste kennis en kracht, waardoor 
de lichaamsmaterie in verandering komt. Het licht uit 
de elektronen kan successievelijk worden vrijgemaakt 
en beetje bij beetje wordt het oppervlaktelichaam een 
lichaam van licht. Dit elektronenlicht dringt ook door 
tot in atomen, moleculen en cellen. Het brandt daar 
dan in de materie als de hel, en het menselijk lichaam 
is dan ook geen menselijk lichaam meer. Het is getrans-
formeerd tot een lichtlichaam, dat geheel zelfvoorzie-
nend is en onafhankelijk van wat dan ook. Het heeft 
geen voedsel nodig, het produceert zijn eigen kracht en 
energie, het is volledig bewust want het is licht, en een 
eenheid met zijn persoon, de psyche. Als de psyche iets 
gestalte wil geven, gaat het lichaam ook zodanig han-
delen. Dat houdt in, dat dit lichaam alles kan zijn wat 
het wil, een paleis, een leeuw, een vliegtuig, een zieke, 
een reus, een materiedeeltje. Als de psyche zich wil laten 
zien met een lichaam van licht, dan gebeurt dat ook. 
Dat is zeker een hoogtepunt in de lichttechnologie als 
dat een keer zou gebeuren.

Toekomstperspectief

De mens is niet groot door wat hij is, maar door de 
mogelijkheden die hij meedraagt in zijn lichaamsma-
terie, de elektronen, atomen, moleculen en cellen. De 
vermogens die daarin nog liggen te sluimeren kunnen 
tot ontplooiing komen door toevoeging van lila licht 
aan het licht dat ze al in zich dragen. Juist in die ogen-
schijnlijk duistere elektronen zit het licht verborgen, 
daar ligt de mogelijkheid om te worden tot een lichtwe-
zen. Bovendien geeft het licht worden van het lichaam 
de mogelijkheid om een eenheid te vormen met de per-
soon, de psyche. Geest en lichaam zijn dan tot een on-

verbrekelijke eenheid geworden, materie is geestmate-
rie, geest is materiegeest. Ook de lichtwezens onderling 
kunnen een eenheid vormen, doordat ze met hun licht 
een eenheid kunnen zijn met zijn allen.
In de evolutie is geen plaats voor een supermens, wat 
iedereen zo graag wil geloven. Neen, het is een wezen 
van een geheel andere aard dat zijn intrede doet. Het is 
een geheel nieuw wezen, met totaal andere eigenschap-
pen dan de mens.
De mens is een denkend wezen, het nieuwe wezen is 
dat niet. Het is eerst nog een psychisch wezen, een per-
fecte mens. Vanuit deze positie kan deze kant en klare 
mens beginnen aan de volgende stap: het worden van 
het lichtwezen.

Het lichtwezen

De naam zegt het al, het lichtwezen is een totaal ont-
plooide psychische persoon met een lichaam wat hele-
maal bewust is geworden. Materie en licht zijn identiek, 
twee gezichten van hetzelfde. Bewustzijn is essentiële 
bewuste materie, die zich gewaar is van zichzelf en van 
objecten. Bewustzijn is weer een vermogen van het zelf, 
het wezen, het zijn. Dat komt allemaal vrij uit de elek-
tronen van het lichaam van het lichtwezen, dat alle ken-
nis, intelligentie, bewustzijn en licht is. Wordt dat licht 
geïntensiveerd, dan ontstaat er vuur in ieder lichaams-
elektron en dan is het lichtwezen een zon of een vuur 
vol vreugde en licht en kracht en elektriciteit.
Dat zijn heel kort geschetst de mogelijkheden die er in 
het verschiet liggen voor diegenen die het pad van de 
evolutie volgen en nu, op dit moment, willen werken 
aan de volgende stap in het evolutieproces dat uiteinde-
lijk een lichtwezen zal opleveren.
Het verstand staat versteld, maar dat is logisch. Het is 
beperkt en benauwd en kent alleen maar de bekende 
dingen. Het zegt al snel dat iets niet kan. Maar lila licht 
is een alvermogende energie, en zij is in staat om alle 
materie te transformeren, ook de materie van het men-
selijke lichaam.

Het Internationale Jaar van het Licht zou volledig zijn 
geslaagd, als er vele nieuwe technologiën zouden wor-
den uitgevonden. Want dat is leuk voor de mensheid.
De grootsheid van de mens zou echter blijken uit het 
feit, dat hij een lichtwezen is geworden. De rest is alle-
maal kinderspel.
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kunst
architectuur

In Wattens, een plaatsje twintig kilometer ten oosten 
van Innsbrück, is het museum ‘Swarovski Kristalwel-
ten’ gevestigd. Dit museum is in 1995 opgericht bij 

het honderdjarig bestaan van de firma Swarovski, be-
kend van haar geslepen kristallen voorwerpen.
Het museum heeft als eerste aanzicht een met gras 
bedekte kunstmatige heuvel die het hoofd van een reus 
voorstelt. Uit de mond stroomt een grote straal water 
een vijvertje in. Dit is de blikvanger van het museum. In 
het binnenste van de reus zijn er exposities die geïnspi-
reerd zijn door en gerelateerd zijn met kristal.

Andre Heller heeft het museum 
ontworpen.

Het omvat onder meer veertien 
wonderkamers, er is een speelto-
ren voor kinderen, een fraai aan-
gelegd park rondom en een café. 
Het museum is het gehele jaar door 
geopend. Na kasteel Schönbrunn 
in Wenen is museum Swarovski 
Kristallwelten de drukst bezochte 
bezienswaardigheid in Oostenrijk.

Een Swarovski droomwereld

Met dit museum gaat een droom-
wereld leven, zowel voor de ontwer-
per als voor de bezoeker. Er is van 
alles te vinden over de geschiedenis 
van het Swarovski-concern: van het 
polijsten van kristallen tot verrekij-
kers voor jagers en natuurvrienden. 
Natuurlijk ook de vele kristallen 
figuren waar het bedrijf zoveel van 
verkoopt. Het is het wereldje van 

Swarovski, waarin iedereen kan de-
len die bewondering heeft voor het 
glaskristal in zijn vele vormen, te-
voorschijn getoverd uit zand. De za-
len zijn door kunstenaars vorm ge-
geven op een heel bijzondere wijze, 
waardoor het glaskristal gaat leven 
voor de toeschouwer.

Op 30 april 2015 werd dit mu-
seum opnieuw geopend na meer 
dan een half jaar gesloten geweest 
te zijn vanwege een renovatie en 
uitbreiding. Ter gelegenheid van het 
120-jarig bestaan zijn verschillende 
zalen helemaal opnieuw ingericht. 
De bezoeker voelt dat kristal een 
speciale betekenis heeft voor de 
Swarovski’s, het idee dat dit alles 
vanuit gewone zandkorrels wordt 
geboren is bijna niet te geloven. 
Een duistere, absolute kristalachtige 
wereld die op aarde wordt gebo-
ren uit zand, dat glinstert en schit-
tert in licht in vele kleuren. Nadja 

Swarovski Kristallwelten
Museum van glas en licht

Tekst: Tanja Soes
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Swarovski en Markus Langes-
Swarovski zijn de gastvrouw en 
gastheer op de openingsdag van het 
vernieuwde museum.

De nieuwe vormen

De veertien ‘Wonderkamers’ die 
André Heller ontwerpt worden in-
gericht door internationaal bekende 
kunstenaars en vormgevers. Zij ge-
bruiken daarbij miljoenen glaskris-
tallen die de vertrekken maken tot 
een grote caleidoscoop.
Landschapsarchitecten hebben een 
parklandschap laten ontstaan rond 
het hoofd van een reus, op 7,5 hec-
tare grond. 
Er zijn overal kristallen voorwerpen 
te bewonderen. Daaronder allerlei 
bekende gebouwen in kristal uitge-
beeld. Bijvoorbeeld de Taj Mahal in 
Agra, de piramide van Cheops in 
Giza die 105 kilo zwaar is, het New 
York Empire State Building dat uit 
386 losse onderdelen bestaat, en 
het Lenin Mausoleum in Moskou. 
Deze werkstukken zijn gemaakt 
door Russische artiesten die zichzelf 
‘Blue Noses’ noemen.
De tempel Monocrystal valt daar 
ook te bewonderen.

De IJsstraat, ontworpen door de 
Tiroler artist Oliver Irschitz is ook 
bekend. Als iemand daar loopt laat 
hij lichtende sporen na. Als er heel 
veel mensen over lopen, dan ver-
spreidt de straat een zee van licht 
om zich heen via de kristallen. Bij 
elke stap is er een mysterieus geluid 
te horen van gekraak en barstend 
ijs, net alsof er werkelijk ijs is waar-
op wordt gelopen en waardoor er 
kleine scheurtjes in ontstaan.

De reus

Bij binnenkomst in het park van 
het museum is er meteen de reus, 
een ontwerp van Heller, die toegang 
geeft tot een glinsterende kristalwe-
reld. De reus is het middelpunt van 
de kristalwereld van Swarovski. In 

zijn buik zijn vijf fonkelende schat-
kamers gemaakt, de meest bijzon-
dere kunstzinnige interpretaties met 
glaskristal. Mensen dromen hun 
illusoire dromen, die voor hun ego 
de werkelijkheid zijn. Maar nu lijkt 
de grens tussen droom en droom-
werkelijkheid compleet te vervagen. 
Iedere kunstenaar ervaart het kristal 
op zijn eigen wijze en brengt dit tot 
expressie geleid door het glinsterend 
materiaal. Een symbool van een 
duistere absolute materie op aarde.

De reus staat middenin het park en 
is de blikvanger van het museum. 
Dit park is ook een soort droom-
tuin, waar vele kristallen creaties 
en andere kunstwerken zijn uitge-
beeld. In de zomer is vooral de wa-
terval die uit de mond van de reus 
komt en neervalt in het meertje, het 
meest opvallend. In de winter is hij 
bedekt met sneeuw en ijs en zijn 
vooral zijn kristallen ogen goed te 
zien. Maar in december is hij om-
ringd door licht, dat hem een zeer 
bijzonder aanzien geeft. De speci-
aal voor de feestdagen aangebrach-
te 120 lichtstaven met in totaal 
200.000 led-lampen verlichten de 
omgeving van de reus, die de wacht 
houdt over het museum.

Eisgasse
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De reus is het symbool van het ego 
van de mens, die alles wil heb-
ben om zo te kunnen bestaan. De 
Swarovski wereld speelt daar hele-
maal op in. Want het verhaal gaat, 
dat de reus uit zijn hol is vertrokken 
om de schatten van de wereld te le-
ren kennen. In Wattens is hij geble-
ven, omdat daar alle schatten die hij 
zo mooi vindt in zijn buik, de plaats 
van de begeerten, kan koesteren en 
bewaken.
Hij kan ervan genieten, want sinds 
de renovatie van 2014 is zijn buik 
vol kristal en licht, een fascinatie die 
niet ophoudt. In die wonderkamers 
in het binnenste van de reus is een 
betoverende sfeer, die veel emoties 
in mensen losmaakt, maar ook de 
begeerten van de buik verhevigt. 
Vooral het lichtspel van glaskristal-
len met vele facetten en vele kleu-
ren zorgt voor een onvergetelijk 
schouwspel.

Het ontvangstgebouw

Het ontvangstgebouw van 
Swarovski Kristallwelten is ook to-
taal vernieuwd. Witte berkenstam-
men dragen het plafond. Ze zijn 
aangeplant door Cao en Perrot, een 
Amerikaans/Frans kunstenaarsduo. 
Het stelt een berkenbos voor en 
biedt ruimte aan aankomende en 
wachtende bezoekers. Het wordt 

meestal de foyer genoemd. De ber-
ken ondersteunen het betonnen dak 
van het gebouw. De muren en pla-
fonds zijn geheel bedekt met ber-
kenhout. Onder het dak is de open 
ruimte, die uitkijkt op de reus en 
het plein ervoor. Een deel van de 
tuinen van de reus is ook te zien.

 Zich spiegelende kristalwol-
ken

De tuin van de reus die zijn schat-
ten goed bewaakt, is een mooie plek 
om rond te dwalen en bijzondere 
kunstwerken te bekijken. Een hoog-
tepunt zijn de kristallen wolken 
waarin 800.000 kristallen met de 
hand zijn verwerkt. Deze kristalwol-
ken zijn het stralende middelpunt 
van het park. Ze zijn gemaakt bo-

ven een zwart water dat spiegelglad 
is. Ze zweven als het ware boven dit 
water en zij spiegelen zich ook daar-
in. Dat geeft weer zo’n wonderlijk 
beeld als van zomerdagen waarin 
kristallijne wolken zich spiegelen in 
meren en rivieren. Dit is een plekje 
vol poëzie en romantiek. Het is een 
zeer ijl kunstwerk, het ziet er schit-
terend uit en is uniek in de wereld. 
Het is het grootste kunstwerk in 
zijn soort met zijn oppervlakte van 
1.400 vierkante meter. Het water 
spiegelt ook bij daglicht het fonke-
lende licht van het glaskristal zodat 
het een zee van lichtjes lijkt te zijn.
Het doet denken aan een kristal-
len melkweg vol licht en donker, de 
dag en de nacht, een uiting van de 
verdeeldheid zoals die in het men-
selijke bestaan ook is. Men kan zelfs 
in deze lichtende sterrenzee gaan 
wandelen, dankzij een pad dat over 
het water is aangelegd. Te midden 
van deze lichtende kristalwolken 
waant men zich in een sprookjes-
zee. De illusies waarin mensen toch 
al leven, worden hier nog eens extra 
benadrukt. Dat gevoel is prettig, het 
speelt in op alle illusoire dromen 
die mensen maar kunnen dromen. 
Even kunnen mensen vergeten dat 
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de wereld wreed is en hard. Dit 
kunstwerk is ontworpen door Andy 
Cao en Xavier Perrot.

De wonderkamers

De wonderkamers zijn gebaseerd 
op de historische wonderkamer 
in Schloss Ambras. Het Schloss 
Ambras is een dependance van het 
Kunsthistorisches Museum Wien in 
Wenen. Daar werden in de zestien-
de eeuw alle bijzonderheden over 
wetenschap en kunst uit de gehele 
wereld verzameld. In de wonderka-
mers van Swarovski laten kunste-
naars zien wat ze kunnen op het ge-
bied van architectuur, vormgeving 
en kunst. Zij zijn vrij om dat te 
doen naar eigen inzicht. Zij zorgen 
voor de adembenemende schoon-
heid die al deze kristallen laten zien 
in de gecreëerde ruimten en die het 
publiek versteld laten staan. Want 
de reus, het ego, heeft nooit genoeg, 
hij wil altijd meer, dan heeft hij het 
gevoel dat hij leeft.

De schoonheid, de rijkdom en het 
licht van de kristallen zorgen voor 
een speciale beleving voor ieder 
die deze wonderkamers betreedt. 
Meestal worden ze geroemd, maar 

er zijn ook andere stemmen die zeg-
gen dat alles wat gestalte is gege-
ven heel erg gericht is op de ver-
koop. Hoe het ook moge zijn, het 
is ontegenzeglijk zo, dat hier iets 
gestalte is gegeven met kristal dat 
zijn weerga niet kent. Kunstenaars 
als Tord Boontje, die al langer sa-
menwerkt met Swarovski en die al 
eerder opzien baarde met zijn ont-
werpen, richt een Wunderkammer 
in. Ook de Zuid-Koreaanse kun-
stenares Lee Bul, heeft haar kamer 
evenals het extravagante Nederlands 
- Belgische kunstenaarsduo van 
Studio Job. Verder zijn er de Britten 
Frederikson en Stallard, die ook al 
lang voor Swarovski werken.

Een explosie van kleuren en een 
droomwereld van glaskristal zor-
gen voor de algemeen sprookjes-
achtige sfeer. Er wordt alles gedaan 
om dit museum tot een plaats te 
maken, waar men zich iedere keer 
weer verwondert, omdat er steeds 
iets onverwachts of nieuws wordt 
gepresenteerd. Een duistere absolute 
wereld op aarde ontvouwt zich hier 
voor de ogen van het publiek. Een 
wereld geboren uit zandkorrels.

De verwondering

Verwondering is iets wat niet zo 
vaak voorkomt. Mensen zijn in het 
algemeen gesproken niet zo snel 
door iets geraakt. De wereld geeft 
zoveel nieuws op een dag, het is te 
veel om het allemaal tot zich toe te 
laten. Nieuwsfeiten en nieuwe din-
gen worden dan ook door mensen 
als vanzelf streng geselecteerd, om-
dat er anders teveel op hen afkomt. 
Verwondering vanuit de persoon 
zelf, de psyche, komt eigenlijk bijna 
niet voor, omdat mensen niet psy-
chisch leven. En de realiteit ‘ver-
wondering’ kent in feite bijna nie-
mand, omdat verwondering in de 
grond een materiële energie is die 
nog niet in de lichamen van men-
sen is ontwikkeld. Dat is allemaal 
nog toekomstmuziek.

Tempel Monocrystal Foto: Wikimedia Commons
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In ‘Swarovski Kristallwelten’ kan er 
nog wel een verstandelijke verwon-
dering zijn. Verbazing over wat nog 
nooit is gezien. Verwondering over 
dingen die een mens ook in het hart 
aanraken of verrukken, of in een 
bepaalde stemming brengen. Dat is 
wat de objecten in dit museum wel 
oproepen en dat is ook de kracht 
van dit museum vol kristal. Dat 
heeft André Heller in elk geval voor 
elkaar gekregen. Dat er een nieuw 
tijdperk van verwondering is inge-
gaan met deze kristallen wereld die 
hij creëert. Een wereld die iets uit-
beeldt van hoe hij zelf is: van ogen 
vol verwondering, van kristallen die 
spreken over poëzie en rijkdom die 
hij overal om zich heen wil zien, vol 
licht en kleur. Zijn droom wil hij 
waarmaken, zijn visie op de wereld 
krijgt hier gestalte.

Hij heeft een idee van Daniel 
Swarovski omgezet in een heden-
daags concept: het goede steeds 
verder verbeteren. Tord Boontje 
verwoordt het zo: „Swarovski doet 
iets, wat alle mensen op een emo-
tioneel vlak verbindt. En dat is de 
grote kracht, een machtige kracht. 
Want in het rijk van de fantasie is 
alles mogelijk.”

 Wonderkamer ’Silent Light’ 
door Tord Boontje

Deze wonderkamer spreekt vooral 
tot de verbeelding door het zicht 
op een winterlandschap dat gere-
geerd wordt door een felle vries-
koude. In het midden van de ka-
mer staat de kristallen boom ‘Silent 
Light’, die Boontje samen met 
Alexander McQueen ontwerpt. Dit 
ontwerp moet al lang geleden zijn 
ontstaan, want McQueen benam 
zich al in 2010 van het leven. De 
boom bestaat uit 150.000 fonke-
lende Swarovski kristallen, waar-
mee vooral door de belichting een 
ijskoude en duistere sfeer wordt 
geschapen. Ook hier kunnen weer 
woorden voor worden gevonden als 
magisch en ijskristallen die lijken te 

dansen in de ruimte. Een beeld van 
een kille en donkere wereld, waar 
ergens toch een lichtje brandt. Een 
beeld van de mensheid in zijn een-
zaamheid en duisternis, met slechts 
een klein licht om zijn bestaan wat 
dragelijk te maken. Het is een ty-
pisch tafereel voor Boontje, men 
ziet er niet zozeer de hand in van 
McQueen. Boontje werkt veel met 
zaken die de natuur te bieden heeft 
zoals ook hier.

Boontje, een Nederlander die in 
Londen zijn atelier heeft, ontwierp 
in het verleden ook de beroemde 
kroonluchter ‘Blossom’ voor het 
Crystal Palace van Swarovski. Maar 
ook juwelen voor het Swarovski ate-
lier en de ‘Winterwonderland’ ten-
toonstelling, die van 2006 tot 2010 
bij Swarovski in Innsbrück te zien is 
geweest.

 Wonderkamer ‘Into Lattice 
Sun’ door Lee Bul

Deze Zuid-Koreaanse kunstenares 
wordt geïnspireerd door de moder-
nistische architectuur, waarbij het 
functionele van het object belangrij-
ker is dan de vorm, zoals dat bij Le 
Corbusier te zien is in zijn ‘woon-

Wunderkammer ‘Silent Light’

Wunderkammer ‘Silent Light’  Foto: Anotol Jasiutyn
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machine’ gebouwen. Daar zijn so-
berheid en geometrische vormen 
in zwang, vooral het gebruik van 
gewapend beton als materiaal voor 
woningbouw.
Het is een voortdurend wisselend 
spiegeleffect waardoor de bezoeker 
wordt geboeid. Ook de bezoeker 
zelf wordt gereflecteerd in het land-
schap. Het is een universum van 
talloze kristallen en spiegels, zoals er 
in een glas-in-loodraam talloze ven-
stertjes zijn, de vensters van de ver-
deeldheid waarin mensen leven.

Deze kunstenares werpt in haar 
land van herkomst heel veel discus-
sie op omdat zij zich anders be-
weegt dan de conventionele kunste-
naars in haar land. De toeschouwer 
is in haar werken vaak in het mid-
delpunt, hij voelt zich de hoofdper-
soon in interactie met het kunst-
werk. Zo wil een toeschouwer dat 
ook, hij wil het middelpunt van 
het universum zijn. Aan deze wens 
komt de kunstenares volledig tege-
moet.

Studio Job wonderkamer

De Nederlandse Nynke Tynagel en 
de Belg Job Smeets die zich Studio 

Job noemen zijn geïnspireerd door 
het begrip Wunderkammer. Zij 
omschrijven hun werk zelf als een 
mix van Albert Speer, de architect, 
en Donald Duck. Hun werk ligt 
op de grens van design en kitsch. 
Weelderigheid en monumentale 
vormen hebben hun voorkeur, ze 
zijn wel gedurfd door hun kleurge-
bruik bij hun objecten. Alles kan 
inspirerend zijn voor hen, van stijl-
meubel tot cartoon. In hun won-
derkamer draait alles om de totali-
teit van de ervaring van de ruimte. 
De gewaagde kleur, de burgerlijke 
vorm, de compositie en het ge-
hele ontwerp zijn bedoeld om te 
overdonderen. Als dat gevoel wat 
is verdwenen, komt de fascinatie. 
En wat dan eerst een soort bijeen-

geraapte bontgekleurde vuilnisbelt 
lijkt, wordt tot een soort verhaallijn 
met beweging en vol muziek. Het 
worden dan spiegels van en toespe-
lingen op de huidige maatschap-
pij. Zij zien het leven als een dans 
op een vulkaan, je moet het leven 
maar net zien te houden want ie-
der moment kan hij uitbarsten. En 
wat moet je dan beginnen? De felle 
kleuren moeten nog even wat vro-
lijkheid brengen in een leven vol 
kommer en kwel, dat is de indruk 
die achterblijft.

Zij hebben ateliers in Amsterdam, 
Breda en in Antwerpen en werken 
voor Swarovski, maar ook voor be-
drijven als Bulgari, L’Oreal, Royal 
Tichelaar Makkum en de Belgische 
kristalfabriek Val-Saint-Lambert.

 ‘Eden’ van Fredrikson  
Stallard London

Deze wonderkamer is buiten ge-
situeerd en is totaal anders dan de 
kamers binnen. De wonderkamer 
is een woud, een bos. Het is geen 
normaal bos, neen, het is een soort 
oerwereld die heel fantastisch is en 
vol archaïsmen, haast primitief in 
al zijn moderniteit. Een uit de om-
geving gefilmde waterval stort zich 
met enorme kracht naar beneden 
op een soort filmscherm. Het water 

Into the lattice sun

Wunderkammer van  Studio Job
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spiegelt zich in de wanden en het 
donderend geweld van het neerval-
lende water is in alle wonderkamers 
te horen. In dit dichte bos kan over 
een pad worden gelopen dat voert 
door dicht struikgewas. Dit is op-
gebouwd uit gepoleerde koperen 
staven, die door de spiegelwanden 
zich wel tot in het oneindige lij-
ken uit te strekken. In het hart van 
dit donkere bos ziet de wandelaar 
steeds weer vreemde, bijna verstopte 
schatten die de vorm hebben van 
grote kristallen, die Swarovski ooit 
wel eens heeft gemaakt. Ze lichten 
op als toortsen in de duisternis, ze 
zijn als vreemde, exotische vogels en 
reptielen, bloesems of vruchten die 
voor de kunstenaars een symbool 
zijn van de geweldig grote schep-
pingskracht en van de oorsprong 
van het leven.

Patrick Fredrikson en Ian Stallard 
zijn een duo noordse designers. 
Patrick komt uit Zweden en Ian uit 
Engeland. Ook zij zijn modernis-
tisch evenals Studio Job. Zij heb-
ben wel een geheel eigen stijl, die 
een mengsel is van popcultuur en 
intelligentie. Zij ontwerpen zui-
vere lijnen en werken met primaire 
kleuren.
Dit bos verbeeldt in feite hoe de 
mens leeft in zijn onzekerheid over 

het leven. Het leven is ook een 
oerwoud, waar je van alles tegen 
kunt komen en waar je je weg maar 
moet zien te vinden in duisternis, 
met maar weinig licht. Het kan 
goed uitpakken, maar ook slecht. 
Eigenlijk is dat het Eden van de 
mensheid, het niet weten waar het 
leven voor dient.

 ‘Timeless’ - de geschiedenis 
van Swarovski

In de ruimte die ‘Timeless’ is ge-
noemd wordt alles verteld over 
de geschiedenis van het bedrijf 
Swarovski en het kristal. Dit wordt 
van alle kanten belicht, van mode 
tot juwelen, verrekijkers en oortjes, 
USB-stokken en japonnen. Vanaf 
de oprichting tot op heden worden 

alle specifieke zaken belicht, die van 
belang zijn om het concern beter te 
leren kennen. Het is een mengeling 
van curiositeiten, historie, heimwee 
naar vroeger, en vooral technologie.

De benaming Timeless is hier ge-
kozen vanwege de zich verande-
rende tijdgeest die duidelijk is waar 
te nemen in een geschiedenis die 
aanvangt in 1895 en doorloopt tot 
op heden. Oordelen horen hier 
niet thuis, eerder een ontdekking 
dat een nieuw tijdperk wordt in-
geluid, dat zijn geheel eigen plaats 
heeft in een tijd waarin niets meer 
zeker is. Alleen het glaskristal blijft, 
het uit het zand verrezen glinste-
rend juweeltje, dat de illusie van 
de mensheid verbeeldt. Niemand 
mag daaraan tornen, de illusie moet 
blijven bestaan. Anders zou er geen 
toekomst meer mogelijk zijn. Zo is 
Timeless een tegemoetkoming aan 
de sterke wens van de toeschouwer, 
dat er toch nog iets moois in de 
wereld is te vinden, in het rijk van 
de reus, het ego. En het moois is er 
zeker.

Voor de veelzeggende rond gebouw-
de galerijen is het architectenbu-

Eden - Fredrikson Stallard

Timeless
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reau HG Merz verantwoordelijk. 
Bovendien wordt er gevraagd, alle 
objecten zo te ordenen, dat er een 
mystieke en betoverende sfeer van 
uitgaat, zodat ze het best tot hun 
recht komen. De manier waarop ze 
bij en naast elkaar zijn gerangschikt 
is een hele kunst. Bovendien moet 
deze ruimte ook de tendens van 
Swarovski uitstralen, als een plek 
waar intellectuele uitdagingen wor-
den aangegaan zonder dat dit een 
dwang wordt. Zo wordt de Timeless 
ruimte een plaats waar men voelt 
wat de intenties van het bedrijf zijn 
en wat er allemaal al gestalte is gege-
ven in de 120 jaar van het bestaan.

De architect heeft ervoor gezorgd, 
dat er een prettig en interessant 
kooplandschap is opgebouwd, 
met koepels en zuilen waarvoor de 
Italiaanse firma Bisazza een indruk-
wekkend mozaïek vervaardigt.
Er is van alles te vinden, zoals ju-
welen en kleerkasten van beroemde 
sterren, historische foto’s, filmfrag-
menten, klassieke stukken staan ge-
rangschikt naast hele moderne pro-
ducten. Ook verrekijkers ingelegd 
met kristallen en verkeerslichten die 
door de fabriek worden gemaakt.

Hier wordt in één enkele ruimte de 
geschiedenis verteld van een fami-
liebedrijf die aanvangt met de pio-
nier Daniel Swarovski. Hij vertelt 
over de liefde voor vernieuwing, 
een variëteit aan producten vol lok-
kende charme, die tot op heden 
voortduurt. Alles hier vertelt in een 
lichtende kristallijne omgeving over 
het fascinerende Swarovski merk en 
wat dat te bieden heeft. Een boei-
end portret van een bloeiend fami-
liebedrijf, dat tegemoet komt aan 
de wensen van het publiek. Zoals 
de kolossale reus ook gekregen 
heeft wat hij wenste: een wereld van 
schatten die alleen van hem zijn. Zo 
moet de bezoeker ook tevreden naar 
huis gaan.

Crystal stage

De Swarovski winkel in 
Kristallwelten heeft verschillende 
toegangen met een prachtige licht- 
en klankinstallatie. Dit hele win-
kelcomplex is ontworpen door het 
Noorse architectenbureau Snøhetta. 
De ruimte geeft het beeld van een 
meanderende rivier in een land-
schap, die alle zintuigen in werking 
zet. Boven dit rivierenlandschap 
spant zich een spectaculaire koe-
pel uit, die ‘The Starry Mosaic Sky’ 
wordt genoemd. Deze sterrenhemel 
is bezet met handgemaakte zwarte 
mozaiekstenen van Bisazza tezamen 
met Swarovski kristallen.
Hier gaan traditioneel handwerk 
en kristalmateriaal hand in hand en 
dat heeft een bijzondere uitwerking 
op de toeschouwer. Lichtende en 
unieke oppervlakken die hun weer-
schijn hebben op de zuilenrijen.

De bezoekers komen, als ze uit 
de donkere wonderkamers ko-
men, opeens in een zee van licht te 
staan waar allerlei producten van 
Swarovski te bewonderen zijn. Een 
cadeauwinkel om tijdenlang in te 
grasduinen. Om alles wat je begeert 
te zien en te kunnen kopen. Om de 
bezoeker zo een gevoel te geven dat 
je iets bent, dat je bestaat en dat je 
kunt genieten. Omdat een mens nu 

 Crystal Stage

 De Taj Mahal in kristalglas Foto: 2012  Wikimedia Commons
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eenmaal van alles nodig heeft om te 
kunnen bestaan. Hij kan niet van-
uit zichzelf leven, want dan zouden 
de glinsterende kleinoden die nu 
lichtend zijn doordat het licht erop 
valt, licht moeten gaan geven vanuit 
zichzelf. Dat zou het toekomstper-
spectief kunnen zijn, een kristallen 
transparant lichaam dat licht geeft 
vanuit de atomen en cellen, zoals 
dat gepland is in het evolutieplan. 
Eigenlijk laat Swarovski dat steeds 
weer zien in zijn museum, ondanks 
het feit dat de familie daar geen 
weet van heeft. Het is een museum 
met een boodschap die niemand 
kent, maar waar vele bezoekers wel 
door worden geboeid.
Een staf afkomstig uit de gehele we-
reld staat bezoekers te woord in hun 
eigen vertrouwde taal.

Deze ruimte is een van de groot-
ste Swarovski winkels wereldwijd. 
Hij is ingericht door Conran & 
Partners en zij hebben er een twin-
kelende en schitterende, verleidelij-
ke en verlokkende plaats van ge-
maakt om inkopen te doen. Het is 
vooral een plek waar op ontspannen 
wijze gewinkeld kan worden.

De kristallen koepel

Deze koepel is gemaakt volgens het 
principe van de geodesie, waarbij 

bolvormige oppervlakten worden 
gemeten zoals de aarde. Langs de 
geodetische lijn worden verstijvers 
aangebracht. Dit soort koepel is 
bijzonder stevig, zeker als in aan-
merking wordt genomen dat er 
een betrekkelijk kleine hoeveelheid 
materiaal is gebruikt om hem op te 
bouwen.

De koepel bestaat uit 595 spiegels 
waardoor een zeker diepte-effect 
wordt bereikt. Bovendien heeft de 
bezoeker het gevoel dat hij midden-
in een kristal staat. Alweer is hij als 
egopersoon het middelpunt van een 
lichtend en glinsterend universum 
van glaskristal. Er zijn verschillende 
soorten spiegels, waaronder negen 
spiegels die allerlei kunstobjec-

ten verbergen. Er wordt ook altijd 
muziek van Brian Eno gespeeld in 
de koepel. Vele paartjes die in het 
huwelijk treden laten zich hier foto-
graferen, omdat dit aan de bruids-
foto’s een heel spectaculair accent 
geeft. Honderden spiegelende vlak-
jes weerkaatsen licht en klanken, en 
het bruidspaar is het stralende mid-
delpunt van deze rijkdom aan licht 
en glaskristal en lichtende klanken.

De kristallen koepel is een ontwerp 
van Heller zelf, uitgevoerd samen 
met Susanne Schmöger. Het is een 
wereldwonderland in optima forma. 
De schittering en de rijkdom komt 
de bezoeker tegemoet en maakt zijn 
meest fantastische illusies waar.

Poseidon’s puzzle

Dit kunstwerk voert de bezoekers 
naar een kunstmatige wereld onder 
water. Allerlei kristallen zeedieren 
laten de schoonheid van de oceanen 
zien. Iedere stap laat het beeld van 
de omgeving veranderen.
Alles is azuurblauw in deze wereld 
van de zeegod Poseidon. Tussen 
wanden die bestaan uit een soort 
lamellen en golven die steeds van 
kleur wisselen, zijn glinsterende 

Poseidon’s puzzle
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zeewezens waar te nemen, terwijl 
subtiele klanken en kunstmatige 
stromen van licht het geheel bege-
leiden. De weg voert de toeschou-
wer over 55 miljoen kristallen, die 
een symbool zijn voor de verande-
ringsmogelijkheden van het kris-
tal als materiaal. Uiteindelijk komt 
men uit bij een spiraal die bestaat 
uit 48 veelhoeken, waarop zich 
stukjes van tekeningen bevinden, 
gedachtenflarden, grafieken, kleine 
illustraties en animaties. Al deze 
dingen zijn bedoeld om iets dui-
delijk te maken van het belang van 
het kristal, de invloed die het heeft 
op de maatschappij, de rol die het 
in de natuur heeft alsmede in gods-
dienst en wetenschap.
Een video-installatie toont een film-
pje, waarop een boeiend spel van 
verschillende elementen wordt ver-
beeld. Vuur knettert en vlamt op, 
water bruist en kristal flonkert in 
een vrolijk spel van wie de meeste 
aandacht kan trekken.
Alles in dit museum geeft een on-
verwacht beeld van hoe een mens 
leeft, zijn behoefte aan aandacht, 
zijn enorme begeerten, zijn hang 
naar aanzien en macht. Dat is ook 
in Poseidon te ervaren.

De tuinen van de reus

De tuinen rondom het museum 
zijn in ieder seizoen de moeite 
waard om een kijkje te nemen. Ze 
zijn ontworpen door Cao Perrot. Er 
staan veel kunstwerken van bekende 
moderne kunstenaars. Er is een heel 
verwarrende doolhof in de vorm 
van een hand gemaakt door André 
Heller.

Vanaf een verhoging is het mo-
gelijk uit te kijken op de val-
lei van de rivier de Inn en het 
Karwendelgebergte.

Er is overal voldoende ruimte voor 
kinderen om te spelen en er is zelfs 
een hondenkennel voor wie de 
hond niet in de auto wil laten.

Een café restaurant is er voor de 
behoeften van de maag, een speelto-
ren van vier verdiepingen is er voor 
kinderen die zich met veel lawaai 
moeten uitleven.
Het hele museum blijft een uit-
drukking van waar mensen waarde 
aan hechten, wat voor hen belang-
rijk is om te kunnen bestaan. De 
tuinen van de reus en de wonder-
kamers spreken mensen vooral aan 
door hun rijkdom, hun schoonheid 
en hun inventiviteit. Heel veel van 
wat mensen verlangen voor hun be-
staan is hier te vinden.

Het is opmerkelijk dat de reus die 
zijn schatten en zijn tuinen be-
waakt, zo goed verbeeldt wat men-
sen willen. In het museum van 
Swarovski blijft dat niet verborgen, 
op een heel openlijke manier wordt 
getoond hoe de mensheid het altijd 
weer zoekt in uiterlijk vertoon en de 
bevrediging van de begeerten. En 
dat er voorbij wordt gegaan aan de 
ontplooiing van het innerlijk we-
zen, dat hunkert naar zijn absoluut-
heid en zijn totaliteit op aarde.
Ook vanuit dat oogpunt bekeken is 
‘Swarovski Kristallwelten’ een gran-
dioos succes. Een wereld van kristal 
die duidelijk toont dat de wereld 
van de mens slechts een illusie is.
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Friedrich Nietzsche
Een leven in de schemering
en in het intuïtief lichtTekst:  Sarah Delateren 

Jan De Piere

Filosofie

Nietzsche, een Duits filosoof die leeft van 
1844 tot 1900, is een man die met zijn 
vernieuwende en controversiële ideeën grote 

invloed heeft gehad op het denken in Europa. Nog 
steeds wordt hij door velen gelezen maar door weini-
gen begrepen. Nietzsche, Schopenhauer en Emerson 
zijn drie geheel verschillende denkers van een heel 
grote importantie. Zij hebben gezamenlijk, ieder op 
hun geheel eigen wijze, de kijk op moraal en ethiek 
grondig veranderd. Nietzsche heeft de grote invloed 
van de Amerikaanse filosoof Emerson op het Eu-
ropese denken van een bijzonder belang genoemd. 

Emerson is bijna even controversieel te noemen als 
Nietzsche zelf, vandaar hun verwantschap. Met dit drie-

tal is er een klimaat geschapen waarin Europa wel moést 
gaan veranderen door anders te kijken naar de men-

selijke bestemming. Richard Wagner, de grote 
vriend van Nietzsche, behoorde ook bij die 

vernieuwers. In de grond is Nietzsche een 
hedendaagse Herakleitos, die ziet dat de 
wereld altijd in verandering is, dat er in 
de wereld geen zekerheden zijn. Dat er 
echter wel de zekerheid is dat de mens-
heid zijn eindbestemming nog niet heeft 
bereikt, is voor hem een gegeven. 

Dit artikel wil niet de wereld 
van Nietzsche in zijn volle-

digheid beschrijven. Het wil alleen 
een aanzet zijn om te komen tot 
een zicht op zijn intuïtieve wereld 
en zijn leven in de schemering van 
zijn vitale driften. Tussen die twee 
werelden speelt zijn vernieuwende 
ideeënwereld zich af.

Het intuïtieve mentaal

Maar wie is Nietzsche als een mens, 
zoekend naar zijn bestemming? 
Wie is deze man die door velen op 
latere leeftijd krankzinnig wordt 
verklaard? Met zijn grote vrienden 
Schopenhauer en Wagner breekt 
hij uiteindelijk, omdat hij zich niet 
meer kan verenigen met hun denk-

beelden. En hij was op dat punt 
tamelijk rechtlijnig.

Nietzsche heeft de juiste bron aan-
geboord door niet zoveel te denken, 
maar zich te begeven naar een veel 
hoger mentaal niveau, het intuï-
tieve mentaal. Een wereld van een 
zeer hoog waarheidsgehalte, waar-
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uit flitsen kunnen neerdalen in een 
mentaal dat daarvoor openstaat. 
Nietzsche is een mens, die open-
staat voor nieuwe ideeën en nieuwe 
wetten, die de oude kunnen vervan-
gen. Niet iedereen kan hem waarde-
ren, hij is té vernieuwend en tegen-
draads bezig in vergelijking met de 
bestaande filosofische gedachtewe-
reld van die tijd.

Opvoeding

Friedrich Wilhelm Nietzsche wordt 
op 15 oktober 1844 geboren in het 
dorp Röcken bij Lützen, op een 
twintigtal kilometer ten zuidwes-
ten van Leipzig. Zijn vader, Carl 
Ludwig en zelf domineeszoon, is 
daar Luthers predikant. Niet on-
belangrijk voor de financiële situ-
atie van de Nietzsches is het feit dat 
een van de oudere stiefbroers van 
Carl Ludwig in Engeland een niet 
onaanzienlijk vermogen vergaart 
en dit aan zijn familie nalaat. Wat 
Friedrich ook doet in zijn leven of 
waar hij zich ophoudt, hij zou door 
die erfenis nooit in geldnood ko-
men.
Ook Friedrichs moeder komt uit 
een domineesfamilie. Als zeven-

tienjarige trouwt ze in 1843 met de 
dertigjarige predikant, die voordien 
huisleraar van de dochter van ko-
ning Friedrich Wilhelm IV is ge-
weest. Daarom krijgt zijn zoon ook 
deze naam bij zijn geboorte, die 
juist op de verjaardag van de koning 
plaatsvindt. Godsdienst is een eerste 
belangrijke invloed in Nietzsche’s 
leven.

Vader, die een groot muzikaal talent 
bezit, maar daarnaast niet wars is 
van dweperij en sentimentaliteit, 
sterft echter als Friedrich pas vijf 
jaar oud is. Deze groeit vervolgens 
op in een louter vrouwelijke om-
geving, want hij deelt het huis met 
grootmoeder, twee tantes (zussen 
van vader), moeder en zijn twee jaar 
jongere zus Elisabeth. Naast de pro-
testantse vroomheid en het vrouwe-
lijke karakter van zijn ouderlijk huis 
is Nietzsche ook sterk doordrongen 
van de onbewezen familielegende 
dat de Nietzsches zouden afstam-
men van een Poolse edelman. Zo 
voelen ze zich speciaal in het boers 
en provinciaal milieu waarin ze le-
ven.

De familie verhuist naar de nabu-
rige stad Naumburg en dat komt 
hard aan voor de gevoelige, zelfs 
teerhartige Friedrich. Op school 
haat hij de regels waar hij zich aan 
moet houden, maar tezelfdertijd 
blijkt dat hij bijzonder begaafd is. 
Hij gaat gebukt onder de religieuze 
en morele dwang van zijn omge-
ving en in zijn latere geschriften 
zal hij niet ophouden om tegen die 
heilige huisjes te trappen. Titels als 
Morgenröte, Gedanken über mora-
lische Vorurteile, Jenseits von Gut 
und Böse, en der Antichrist spreken 
‘boekdelen’.

Hij neemt niet deel aan de wilde 
spelletjes van zijn klasgenoten. Hij 
houdt zich bij voorkeur met muziek 
en literatuur bezig. In zijn vroege 
jeugd componeert hij en schrijft hij 
talloze gedichten, waarin hij zijn 
gevoel voor taal oefent. Hij snakt 
naar kennis, weet zich anders dan 
anderen, voelt zich superieur en 
trekt zich ook vaak in eenzaamheid 
terug, alleen doorbroken door het 
samenzijn met een klein groepje 
gelijkgezinden. Ondanks zijn wat 
ziekelijk gestel wordt hij als een 
wonderkind beschouwd. Dat opent 
ook de deur naar de eliteschool 
Schulpforta, waar hij zijn middel-
bare studies doet en er vooral een 
uitstekende humanistische en filo-
logische opleiding krijgt. Zijn liefde 
voor de klassieke oudheid wordt 
gewekt en hij maakt er kennis met 
de romantische Duitse literatuur 
van de negentiende eeuw. Vooral 
Hölderlin draagt hij op handen: 
diens machtige taalbeheersing, zijn 
ongenadige kritiek op de Duitse 
cultuur (het ‘Duitse barbarendom’) 
en het romantische idealisme beval-
len de jonge Nietzsche.

Geboortehuis Nietzsche in Röcken
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Een intuïtieve wereld

In de grond is Nietzsche geen den-
ker. Hij is iemand die flitsen op-
vangt uit een intuïtieve wereld die 
heel helder en waar is. Hij kan ech-
ter door zijn turbulente karakter en 
zijn chaotische vitaal deze heldere 
gedachtenflitsen niet goed opschrij-
ven en ze ook niet doorgeven aan 
anderen. Zij zijn bij het neerdalen 
in de lagere mentale regionen ver-
duisterd en gechaotiseerd. De hel-
dere flitsen worden vervormd. Hij 
ziet veel meer met het oog van een 
ziener. Alleen dat al is moeilijk te 
begrijpen voor een mens, omdat 
deze gewend is alles met het den-
ken te doen. Maar juist deze heldere 
intuïtieve gedachtenflitsen zijn de 
kracht van Nietzsche. De verwarde 
vitale chaos waarin hij leeft doet 
daar niets aan af. Hij put uit een 
bron waar bijna niemand uit put, 
uit een wereld waar waarheid veel 
meer waarheid is dan in de sche-
mering van zijn vitale lichaam, daar 
waar de chaos heerst. 
Deze intuïtieve helderheid, die 
bij vlagen ook te vinden is bij 
Schopenhauer en Richard Wagner, 
heeft geleid tot een grote, diepgaan-
de en vergaande verandering in het 
Europese denken.

Zwakke gezondheid

Nietzsche wordt al op jonge leeftijd 
geplaagd door zware migraineaan-
vallen en een beginnende blind-
heid. Hij heeft in de gaten dat hij 
vrij zuivere waarheden ziet, maar  
dat hij ze niet meer zuiver weer 
kan geven doordat hij zo chaotisch 
is, en dit levert de nodige span-
ningen op. Zijn gewaardeerde col-
lega Schopenhauer zegt: „Als je een 
heldere gedachte hebt en je kunt 
hem niet helder weergeven, is hij 

Intuïtieve kennis
De intuïtieve kennis behoort tot de 
bovenste lagen van het mentaal, 
dat uit zes gelaagdheden bestaat. 
De huidige mens gebruikt meestal 
alleen de onderste lagen van het 
mentaal, de denkende rede en het 
wetenschappelijk mentaal.
De intuïtieve kennis is het eerste 
niveau in het mentaal dat een ope-
ning heeft naar meer waarheid. 
Men heeft contact met die waar-
heidskennis, hoewel beperkt. Toch 
is er een directheid en een zeker-
heid van weten, die duurzaam zijn.
Het is mogelijk dat slechts een 
zeker aspect van deze beperkte 
waarheidkennis opgepakt wordt 
uit het intuïtieve, zonder het in zijn 
compleetheid te kennen en zonder 
de zekerheid te hebben dat het 
werkelijk is zoals het is.
Deze aspecten worden wel intu-
itieve flitsen genoemd. Deze flit-
sen vermengen zich echter heel 
gemakkelijk met de gewone denk-

stof en zijn dan niet meer wat ze 
waren. Het zijn halve waarheden 
geworden. Het denken kan soms 
intuïtie simuleren en er is dan niet 
meer na te gaan of het een echte 
intuïtieve idee is of een vals, na-
maakidee. Vandaar ook dat het in-
tellect de intuïtie wantrouwt en er 
niet mee in zee wil gaan, totdat uit 
toetsen blijkt dat het is zoals het is.  

Er ontstaat nog meer vervorming 
als het idee met lager vitale ge-
dachten wordt vermengd. Het la-
gere vitale is een heel schemerig 
gebied waarin weinig helderheid 
is. Van de halve waarheid blijft er 
nog slechts een duistere idee over, 
die nog wel een heel klein beetje 
waarheid bevat. Dit wordt niet zo 
aangevoeld door anderen. Het 
idee wordt eerder als idioot of als 
een leugen ervaren. 

mentaal vitaal

expressief mentaal

visie + wil

denkende rede

wetenschappelijk mentaal

bevrijde intelligentie

intuïtief denken

verlichte denken

bovenmentaal
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niet de moeite waard.” Dat is een 
frustratie van Nietzsche, die door 
zijn bijna blindheid het leven zelf 
ervaart als een schemerduistere we-
reld. Daarnaast is er parallel lopend 
aan zijn blindheid, het schemer-
duister van het vitale leven waarin 
hij zich grotendeels beweegt. Hij 
weet dat en voelt de spanning in 
zijn lichaam daarover. Hij wil al-
les graag op een rij hebben en alles 
zelf in de hand houden. Dit zorgt 
voor een vernauwing van het den-
ken en dit wordt gevoeld als migrai-
ne. Zo iemand kan geen licht meer 
velen aan zijn ogen, geen klanken 
aan zijn oren, niets. Alles is te veel. 
Vijandige energieën zorgen er bij 
Nietzsche verder voor, dat hij in een 
heel nauw hokje terechtkomt, waar 
alleen migraine heerst.
In zijn latere leven schrijft hij veel 
werken die bestaan uit korte aan-
tekeningen omdat hij door zijn 
ziekelijkheid niet zo lang achter 
elkaar kan schrijven. Also sprach 
Zarathustra is daar een voorbeeld 
van. Nietzsche sterft na een moeilijk 
leven door zijn ziekten uiteindelijk 
aan hersenkanker. 

Hoofdthema’s

Nietzsche heeft verschillende zaken 
aangeroerd die een omwenteling 
in het Europese denken veroorza-
ken. Ze worden zeker in zijn tijd als 
onconventioneel en confronterend 
ervaren. Terugkerende thema’s zijn 
‘God is dood’, de Übermensch en 
de eeuwige terugkeer naar hetzelfde.

God is dood

„God is dood,” zegt Nietzsche en 
daarmee zijn ook alle waarden 
van het Christendom ontkracht. 
In De vrolijke wetenschap 1 zet hij 
zijn zicht op deze theorie uiteen. 
De mens zelf heeft God vermoord 
door de vooruitgang van de weten-
schap die de religieuze gedachten 
uitbant. Geen goed en kwaad meer, 
geen waarheid. Wat moeten mensen 
zonder God? Het bestaan wordt als 
totaal zinloos ervaren.
Een ander interessant werk is in dit 
verband De genealogie van de mo-
raal 2, waarin hij de oorsprong be-
schrijft van goed en kwaad.
Nietzsche zegt dat in de chaos van 
de zinloosheid ieder mens zijn ei-
gen verantwoordelijkheid heeft 
voor zijn leven. Je bent geen slaaf 
meer, die afhankelijk is van God. 
Daarbij moet je liefde hebben voor 
je levenslot en zowel het mooie als 
het slechte accepteren, hij noemt 
dat Amor Fati. Je moet verdraaglijk 
zijn, dan ben je iemand die levens-
lust uitstraalt. Mensen vol wan-
hoop en vol pijn kunnen deze nare 
dingen verheffen tot de vreugde of 
blijdschap om de nieuwe perspectie-
ven die zich nu weer kunnen ope-
nen. Alle waarden worden opnieuw 
bekeken en zo mogelijk aangepast. 

1 Die fröhliche Wissenschaft - 1882

2 Zur Genealogie der Moral - 1887

Hiermee is tevens de slavenmoraal 
opgeheven, een moraal van goed en 
slecht die zich altijd keert tegen de 
heersers. De heersersmoraal is de 
mens die zich als sterk en voornaam 
ervaart. De slavenmoraal is altijd 
zwak en sluw. Deze zal er altijd op 
gericht zijn de heersers een hak te 
zetten. De heersers zijn de aristocra-
ten, toekomstige Übermenschen, 
die helden zijn. De heerser streeft 
naar macht en heeft ook heersers-
kwaliteiten. De slaaf is behept met 
de kuddenmentaliteit en hij moet 
door de heersers worden geleid en 
overheerst. 

In de lilaca wordt dit fenomeen ge-
zien als een pluskracht en een min-
kracht die in ieder mens leven. De 
pluskracht is een persoon die zich 
meer voelt dan een ander, de min-
kracht voelt zich de onderliggende 
partij. Het zijn personen die elkaar 
altijd bestrijden, zowel in het ego 
zelf als naar anderen toe. Dit kan 
alleen veranderen als er een trans-
formatie van de materie van het li-
chaam plaatsvindt. Zoals Nietzsche 
het voorstelt zal er altijd strijd 
blijven en die wordt niet uitgewist 
door verdraaglijkheid of wat dan 
ook. Deze personen zijn gesitueerd 
in de atomen van het fysiek-mate-
riële lichaam. Zij kunnen slechts 
evolueren naar een hoger plan als er 
transformaties in de materie plaats-
vinden.

De Übermensch 

In Aldus sprak Zaratrustra 3 probeert 
Nietzsche te komen tot zijn ideaal, 
de Übermensch, en hij wil dat de 
mensheid daar ook in meegaat. De 
Indiase profeet Zarathustra verkon-

3 Also sprach Zaratrustra - 1883/1885Nietzsche in 1869 - Leipzig
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digt in dit boek een nieuwe moraal 
aan de mensheid. Die moet zijn heil 
niet verwachten van het leven na de 
dood. De nieuwe mens moet in het 
hier en nu leven en alles verdraag-
lijk maken wat er is aan lijden en 
willekeur.
De theorie van de Übermensch 
vloeit voort uit de visie die hij ont-
leent uit de intuïtieve wereld.

Hij herinnert mensen eraan dat ze 
met hun menszijn het einddoel nog 
niet hebben bereikt. God is dood 
en de mens is een overgangswezen 
tussen dier en Übermensch. Hij 
moet zijn lot in eigen hand nemen. 
Hij heeft nog een weg te gaan, een 
weg die hij eigenlijk niet wil gaan, 
omdat de uitdaging te groot is voor 
zijn verstand. 

Deze Übermensch kan niet in ver-
band worden gebracht met anti-
semitisme. Bij Nietzsche speelt dit 
geen enkele rol. Nietzsche ziet in de 
Übermensch een strijder die des-
noods oorlog voert voor zijn ideaal. 
Nietzsche ziet de ideale mens dus 
als een strijder. Namelijk eerst als 
een kameelmens, daarna als kind-
mens en vervolgens als leeuwmens. 
Deze dappere leeuwmens moet hij 
worden om de perfectie te bereiken 
na zijn gewone menselijke bestaan. 
Hij ziet de supermens als een leeu-
wenziel die zich heeft ontworsteld 
aan zijn kameel-zijn. Hij stijgt 
boven de massa uit, hij neemt het 
leven in eigen hand en wordt de 
meester van zijn bestaan. 
Zijn theorieën hebben een geheel 
eigen onweerlegbare, gegronde 
reden en ze brengen de mensheid 
naar een waarheid die zij meestal uit 
de weg willen gaan. 

Nietzsche wil een supermens ont-
wikkelen uit de huidige mens, 
een zeer onbevredigend menselijk 
wezen, dat weinig kan. Dat is een 
toonaangevend idee. Hij formu-
leert dat als ‘jezelf worden’ en ‘jezelf 
overstijgen’. Dit houdt in dat een 
mens zijn zelf nog niet heeft gevon-
den. Niet zijn ware natuur waar-
door hij succesvol en spontaan kan 
leven. Zarathustra zegt vrij vertaald: 
De mens is een touw dat gespan-
nen is tussen dier en mens, en wat 

groot is in de mens moet hij laten 
ontwikkelen, hij is de brug en niet 
het einde.

Wat bedoelt Nietzsche als hij het 
heeft over dat er zich iets in de 
mens moet ontwikkelen, waarin 
hij nog niet is ontwikkeld? Hij zegt 
dat het iets goddelijks is. Bedoelt 
hij een soort Apollonische of een 
Olympische god in dat denkende 
en willende dier zoals hij de mens 
typeert? Een dier dat leeft in zijn 

Lou Andreas Salomé

Lou Salomé is een jonge, intelligen-
te Russin, waar Friedrich verliefd 
op wordt in 1882. Zij wil hem ech-
ter niet als man, alleen als vriend. 
Nietzsche is daarover hevig teleur-
gesteld. Het is echter wel interes-
sant hoe Lou Nietzsche beschrijft, 
en hoe zij hem ziet.
‘Eenzaamheid - dat was de eerste 
sterke indruk, waardoor Nietz-
sche’s verschijning boeide. Voor 
de vluchtige waarnemer was er 
niets opvallends aan hem. De mid-
delgrote man in zijn eenvoudige, 
maar zorgvuldige kledij, met de 
rustige trekken en het naar ach-
ter gekamde bruine haar kon men 
makkelijk over het hoofd zien. De 
fijne, zeer expressieve lijnen van de 
mond werden bijna helemaal be-
dekt door een grote, naar voren ge-
kamde snor. Zijn lachen was zacht, 
zijn manier van spreken stil en 
zijn gang voorzichtig en peinzend. 
(...) Zijn handen trokken de aan-
dacht. Ze waren ongelooflijk mooi 
en edel gevormd. Hij zelf geloofde 
dat ze zijn geest toonden. (...) Zijn 
halfblinde ogen hadden niets van 
het spiedende, knipperende van 
bijzienden. Bij een interessant ge-
sprek lichtten ze op. Als hij in som-

bere stemming was, sprak de een-
zaamheid eruit, duister, dreigend, 
als uit onheilspellende dieptes.
Eenzelfde indruk gaf zijn gedrag. In 
het alledaagse leven was hij heel 
beleefd en van een bijna vrouwe-
lijke mildheid, van een constante, 
welwillende gelijkmoedigheid. Hij 
had plezier in de voorname om-
gangsvormen. Daaruit sprak het 
plezier aan de verkleding: een mas-
ker voor een nooit bloot gegeven 
innerlijk leven.’ 1

1  Uit Ivo Frenzel ‘Friedrich Nietzsche 
in Selbstzeugnissen und Bilddoku-
menten’ (Rowolt, 1966) p. 102/103. 
Vertaling J. De Piere

Lou Andreas Salomé
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halve duisternis en dat dit dan moet 
worden? Hoe kan hij dat dan berei-
ken? Gebeurt dat met zijn intellect 
of zijn wil tot macht en tot leven? 
Nietzsche geeft daar niets over aan. 
Maar hij geeft wel zijn visie op de 
Übermensch. Dit is in wezen een 
woest, wreed en kwaadaardig wezen 
dat behoorlijk arrogant is. Hij heeft 
weerstand tegen de zwaarwegende 
last van verdriet en dienstbaarheid 
in het leven. Het is nu niet direct 
een wezen dat triomferend oprijst 
boven dood en lijden uit. Niet een 
wezen dat vol overwinningskracht 
het triomflied zingt van een bevrij-
de mensheid. Zo een Übermensch 
van Nietzsche kan alleen een men-
selijk wezen zijn met een kolossaal 
en een heel opgebold ego. Bij zo’n 
menselijk ego is er geen sprake van 
dat dit kan evolueren naar een ho-
ger plan door transformatie van de 
materie en een ontplooiing van de 
psyche. 

 De eeuwige terugkeer naar 
hetzelfde

Nietzsche stelt dat alles weer terug-
keert in dezelfde gedaante als het 
om menselijk leven gaat. In tegen-
stelling tot de wereld waarin al-
les stroomt, zoals Herakleitos het 
noemt, pantha rhei, is de mens niet 
in verandering. Ook gebeurtenissen 
die in het verleden hebben plaatsge-
vonden zullen zich steeds herhalen.

De gedachte van de Übermensch 
en die van de eeuwige terugkeer 
van hetzelfde (de tijd die voor al-
tijd in steeds terugkerende krin-
gen verloopt) lijken tegenstrijdig. 
De Übermensch echter speelt een 
belangrijke rol, want hij kan in de 
terugkeer de wereld rijker maken.

Dit inzicht is op zich niet vreemd, 
want doordat mensen zijn zoals ze 
zijn, roepen ze zelf steeds dezelfde 
dingen op. Zij kunnen niet anders 
dan gehoorzamen aan de gewoon-
ten die in het lichaam zitten inge-
bakken. Zodra het lichaam van de 
mens is getransformeerd tot een 
nieuw soort wezen en een eenheid 
vormt met zijn psyche, zal dit niet 
meer opgaan. Dan gebeuren er 
nooit dezelfde dingen, alles is altijd 
anders. Het leven wordt een avon-
tuur, niet wild, zoals Nietzsche dit 
ziet, maar een avontuur dat leidt tot 
het doel van de mens in de evolutie, 
een lichtwezen.

  De wil tot macht en wil tot 
leven

De ideeën van Nietzsche op het 
punt van de wil tot macht en de wil 
tot leven kunnen op zijn minst heel 
dynamisch worden genoemd. Zij 
zijn de wet van het nieuwe leven, 
de wortel ervan die in de aarde zijn 
oorsprong vindt. Deze vaak zuiver 
intuïtieve ideeën leiden vooral naar 
een nieuwe veelvormige en vooral 
pragmatische filosofie. Die is voor-
namelijk gericht op leven en niet 
op de psyche van de mens. Ze is 
pragmatisch omdat Nietzsche het 
bestaan probeert te interpreteren in 
termen van kracht en actie en niet 
zozeer in licht en kennis, wat een 
meer statische, beschouwende bena-
dering is. Nietzsche werkt niet met 
de psyche, die kent hij niet. Hij wil 
dat de Übermensch wild en avon-
tuurlijk leeft, op onderzoek uitgaat, 
en zo tot ontdekkingen komt over 
zijn nieuwe bestaan. Hij spreekt 
wel over het zelf, maar daar komt 
dan altijd weer de vraag boven: wat 
bedoelt hij daarmee? Dat blijkt dan 
het vitale leven te zijn vol avontuur 

De vitale schemering

In het vitaal, dat zich typeert 
door zijn schemertoestand van 
weinig licht, dus weinig bewust-
zijn, zijn globaal vier verschillen-
de niveau’s te onderscheiden.

• Het mentaal-vitaal (hals tot 
borstkas) dat via het expres-
sieve gebied (de keel en mond) 
alles tot expressie brengt wat 
er in het vitaal leeft.

• Het emotionele vitaal (hart) 
dat zich uit in liefde, blijd-
schap, verdriet, haat etc.

• Het centraal vitale (navel) 
toont ambitie, trots, angst en 
vrees, willen schitteren en al-
les wat met macht te maken 
heeft.

• Het lagere vitale (buik) houdt 
zich bezig met dagelijkse din-
gen, zoals eten, drinken, ge-
noegens, seks, ruzies, hang 
naar complimentjes, onge-
noegen, bang zijn om een buil 
te vallen, schaamte etc.

Vooral het centraal vitaal en het 
lagere vitale zijn gehuld in een 
diepe schemertoestand. De ho-
gere delen zijn ook schemerig, 
maar kunnen worden getypeerd 
als een invallende schemering. In 
dit vitaal heerst vaak een enorme 
verwarring door een mengeling 
van gevoelens, ambities, trots, 
machtsuitoefening, agressie en 
dwang.

Het vitaal komt op alle lagen in 
het lichaam voor, maar het torso 
is bij uitstek vitaal. 
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en ontdekking, een onderdeel van 
het schemerige leven dat hij zelf 
leidt als hij in zijn vitale lichaams-
wereld duikt. Hij is ervan overtuigd 
dat door dat gevaar de overwinning 
zeker komt en daarmee de zeker-
heid in het leven. De Übermensch 
is een strijder vol dynamiek en 
macht en hij schuwt geen oorlog. 
Dat is de wil tot macht en de wil 
om te leven.

Nietzsche is zelf een aartsegoïst en 
zijn Übermensch is dat ook. Hij 
vindt dat het ideaal van alle verlich-
te denkers moet zijn dat ze goede 
Europeanen zijn, en dat ze niet zo 
eng patriottistisch en nationalistisch 
moeten denken. Ze moeten wild 
zijn en openstaan voor een nieuw 
soort leven en niet blijven in hun 
kleine gevangenisje van vaderlands-
liefde en volksheid.

Deze ideeën van Nietzsche berusten 
op het feit, dat hij in zijn intuïtieve 
wereld de slaaf in de mens heeft 
gezien. Dit is een verontrust wezen 

dat leeft in de schemering van het 
vitale bestaan. Dit wezen heeft een 
eigenaardige en halfslachtige helder-
heid, het heeft heel gewelddadige, 
half uitgewerkte los-vaste kleine 
ideeën. Het zijn deze heel zwak 
schijnende intuïtieve beelden die in 
het brein van Nietzsche binnenko-
men. Een visie die wel getekend is 
door een absolute waarheid en een 
oppermachtig intuïtief licht.

Vaak kan hij niet vertellen wat hij 
heeft meegemaakt. De boodschap 
die in zijn innerlijke horen is geko-
men en daar is uitgevibreerd, komt 
van oneindig ver. Die wordt in zijn 
mentaal gehoord als de klanken 
van de snaren van een lier, bespeeld 
door goden die heel ver weg leven. 
In zijn pogingen om dit voor zich-
zelf dichterbij te brengen, vermengt 
deze muzische boodschap zich vaak 
met een turbulente stroom van bij-
komstige of ondergeschikte ideeën 
waarin heel veel van de zuivere, ori-
ginele klank van de intuïtieve mu-
ziek ten onder gaat.

De betekenis van Nietzsche

Het idee van Nietzsche’s 
Übermensch is van wezenlijk be-
lang voor de toekomst van de mens-
heid. Bij iedereen die een beetje bij 
zichzelf te rade wil gaan, kan dit een 
veerkracht en sterkte teweegbren-
gen, die anders niet zou worden ge-
bruikt. Hij zou zich verliezen in een 
slapheid en luiheid, die als vanzelf 
al aangemoedigd worden door de 
zoetsappige en kwezelachtige ideeën 
van filosofie, religie en ethiek, waar-
bij het niet geoorloofd is te strijden 
en te vechten om een doel te berei-
ken.
De Natuur wordt vaak uitsluitend 
gezien in haar aspect van liefde, 

leven, schoonheid en vooral als het 
goede. Maar op die manier keert 
een mens zich af van het grimmige 
masker van de dreigende dood en 
alles wat daar omheen hangt. De 
Natuur is naast mooi ook wreed 
en meedogenloos, maar dat laatste 
wordt doorgaans weggemoffeld.

Door wat Nietzsche zegt kan de 
mensheid de oprechtheid en de 
moed opbrengen om het bestaan en 
het leven recht in de ogen te zien. 
Als zij dit niet wil, zal zij nooit ko-
men tot een effectieve oplossing van 
de wanklanken en tegenstellingen 
die er in het leven en bestaan zijn. 
De mensheid zal eerst moeten gaan 
zien hoe het leven en de wereld in 
elkaar zitten, daarna kan zij beter 
de juiste weg vinden om in veran-
dering te komen. Om werkelijk aan 
het doel te komen is een transfor-
matie van de materie nodig, waar-
door een andersoortig opgebouwd 
materieel lichaam ontstaat.

Dit doel zal echter niet worden be-
reikt door de filosofie van Nietzsche 
daarbij als leidraad te nemen. Zijn 
zienswijze is zeer interessant, maar 
hij mist in feite dat wat typerend is 
voor de mens en wat de werkelijke 
wet is die zijn bestaan drijvende 
houdt: zijn doel in de evolutie. 

Het blijkt dan ook, dat Nietzsche 
een mentaal menselijk idee heeft 
over een Übermensch. Dat is een 
mens die de normale menselijke 
grenzen overschrijdt. Hij is iets van 
hetzelfde, maar dan een verbrede, 
wat meer uitgewerkte persoonlijk-
heid, een opgeblazen ego met een 
toenemend mentaal vermogen, 
een toenemend vitaal vermogen, 
maar met een onafzienbare, duis-

Friedrich Nietzsche in 1872 in zijn tijd 
als professor filologie aan de universi-
teit van Basel.
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tere menselijke onwetendheid. En 
vooral heeft hij het idee dat deze 
Übermenschen de mensheid moe-
ten regeren. Dat is de reinste bar-
barij en het ergste wat de mensheid 
kan overkomen. Dat heeft niets 
meer te maken met het plan van de 
evolutie, het is gewoon terugkeren 
naar de oertijd. Deze ideeën roepen 
veel vijandige energieën op die in 
Nietzsche’s denken en leven wer-
ken. Hij bevredigt zichzelf met zijn 
tirannie en oersterkte, hij doet aan 
zelfvervulling op een egowijze, door 
zich te voeden met machtswellust. 
Dat is de reus, de verslinder van de 
werelden, die alles begeert en bij 
zich houdt, zijn buik opbollend van 
begeerten. 

De evolutielijn

Wat is eigenlijk datgene wat 
Nietzsche vergeet in zijn wanorde? 
Het is de connectie met de evolutie 
van de Natuur, die hij niet telt en 
verwaarloost. Want het blijft toch 
zo, dat alleen door de lijn van de 
evolutie te blijven volgen, de mens 
kan uitstijgen boven zijn menszijn. 
Als hij werkelijk die intentie heeft, 
dan kan een nieuw wezen uit het 

hart van een mensheid voortkomen. 
Uit deze mensheid, die al heel lang 
is beproefd en geslagen, gerijpt en 
gezuiverd door het vuur van ego-
isme en lijden. Al miljarden jaren 
lang, want in feite bestaat er in het 
evolutieplan alleen een mens en 
niets dan de mens, in alle vormen 
die er zijn geweest in het evolutie-
proces. Van allerkleinste materie-
deeltje naar eencellige naar worm 
naar mens, dat is de evolutie van de 
mens in allerlei verschillende licha-
men, om zo de eigenschappen van 
de materie te leren kennen.

Er is ook iets in de mens dat ho-
ger is dan zijn rede en zijn intellect. 
Dat is de psyche, die verborgen zit 
achter de muren van de lagere na-
tuur van de mens. Dat is het ge-
heim dat slechts enkelen kennen 
en dat kan leiden naar een ander, 
hoger bestaan. Als deze psyche 
wordt ontdekt en bevrijd en zich 
kan ontplooien, een licht dat boven 
het licht van het denken uit gaat, 
dan kan er een ander soort wezen 
komen. Niet een Übermensch zoals 
Nietzsche hem schetst, maar een 
wezen, stevig gefundeerd in de kern 
van zichzelf, in de psyche.

Duidelijk wordt, dat Nietzsche zijn 
eigen boodschap nooit helemaal 
heeft begrepen, evenmin als zijn 
tijdgenoten zijn boodschap begre-
pen. Zij bestempelen hem later als 
krankzinnig, maar dat is hij zeer 
zeker niet. Alleen is de heldere ge-
dachte verward geraakt door zijn 
confusie waardoor vijandige krach-
ten vrij spel krijgen.

Vooral bij zijn concept van de 
Übermensch wordt zijn denken 
nooit helder, door zijn altijd daar-

aan voorafgaande verwarring. 
Daardoor wijst Nietzsche ook niet 
de juiste weg, hij leidt de mens eer-
der naar de donkere kant van het 
bestaan dan naar de psyche, die 
zonnig is en licht. Hij doet alsof hij 
mensen de Apollonische weg aan-
wijst, maar doet het tegengestelde, 
hij raadt de mens de Dionysische 
weg aan.

Nietzsches filosofie

Het is heel jammer dat Nietzsche 
niet duidelijk kan vertellen wat hij 
ziet en meemaakt, hij spreekt heel 
verward over deze dingen. Altijd 
vertelt hij over dit heldere, opper-
machtige licht, de waarheid, maar 
door de chaos komt dit op de toe-
hoorder over als een boodschap van 
een gek, een warhoofd. Voor de 
luisteraar is wat hij zegt dan geen 
waarheid meer, het wordt tot een 
leugen. Een bijkomend euvel is, dat 
de meeste luisteraars geen onder-
scheidingsvermogen hebben voor 
ware of duistere dingen.

Soms is er even iets anders, iets wat 
boven zijn eigen kleine driftige tem-
perament en zijn eigen kleine vitale 

Nietzsche - 1882

Nietzsche - 1875
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en schemerige gedachten uitkomt. 
Dan spreekt hij over de Europese 
erfenis en de sfeer daarvan, over zijn 
opstand tegen de Christus-idee, zijn 
oorlog tegen de morele waarden van 
die tijd. Dan spreekt hij de din-
gen uit op een heel zuivere manier, 
zoals hij ze heeft gehoord en gezien 
vanuit de lichtende, intuïtieve we-
reld. De waarheid zoals hij ze heeft 
meegemaakt, lichtend, onpersoon-
lijk, objectief, vloeiend en onver-
gankelijk.

Als voorstander van het leven, de 
wil en het instinct kent hij aan het 
verstand een ondergeschikte rol toe. 
Nietzsche schakelt verstand en be-
wustzijn min of meer gelijk, terwijl 
dit geheel verschillende zaken zijn. 
Bewustzijn is voor hem hetzelfde 
als een mentale activiteit. Dat ver-
stand is geen orgaan voor kennis en 
is alleen in staat tot abstractie. Het 
behoort ten dienste te staan van het 
leven.
Hij fundeert al deze gedachten 
op zijn concept van Bestaan dat is 
als een weidse Wil om te Worden 
en van de wereld als een spel van 
Kracht. Het goddelijke vermogen is 
voor hem het creatieve woord, het 
begin van alle dingen, dat wat naar 
een waar leven aspireert. Hij geeft 
geen uitsluitsel over hoe dat geprak-
tiseerd kan worden. En zoals hij het 
Worden aan alle kanten bevestigt, 
sluit hij het Zijn radicaal uit, dat 
blijft buiten het gezichtsveld. 

Bekeken vanuit het gezichtspunt 
van Zijn is zijn filosofie onbevre-
digend, onvoldoende, halfslachtig, 
eenzijdig en onevenwichtig. Het is 
een heel erg stimulerende filosofie, 
maar het lost voor een mens niets 
op. Herakleitos doet dat anders, 

die sluit het Zijn niet uit van het 
probleem van het Bestaan. Hij zal 
nooit enige tegenstelling of kloof 
opwerpen tussen Zijn en Worden. 
Nietzsche doet dat wel, hij ontkent 
Zijn, maar spreekt over een univer-
sele Wil om te Worden, en dat is 
interessant. Want wat hij daar zegt, 
komt erop neer dat hij meegaat met 
de boodschap die hij verneemt uit 
de intuïtieve wereld. Hij zegt ei-
genlijk: Wilsenergie is het Zijn, het 
is Bestaan en dat moet je Worden. 
Dat neemt echter niet weg, dat hij 
het niet zo wil noemen en ook niet 
zo wil praktiseren. Dat lijkt tegen-
strijdig, maar de oorzaak ligt vooral 
daarin, dat Nietzsche vaak niet weet 
wat hij heeft gezien. 

Nietzsche als ziener

Nietzsche is als men hem een beet-
je leert kennen, eigenlijk de meest 
levendige, concrete en veelbeteke-
nende denker van alle hedendaagse 
denkers, al is het exacter hem een 
ziener te noemen. Hij leeft tus-
sen twee werelden, is of totaal cha-
otisch, of hij is in het licht van 
de intuïtieve wereld, waarbij hij 
bij het overbrengen van wat hij 
heeft gezien, gestoord wordt door 
zijn verwarring. Hij is de heden-
daagse Herakleitos, de man die het 
Europese denken verandert. De 
man die zich afzondert en zoge-
naamd krankzinnig wordt. Naar 
zijn eigen zeggen is het vrij vertaald 
zo: Wie wil leven naar andere wet-
ten van moraal en ethiek en een 
nieuw leven wil beginnen, zal, als 
hij nog niet gek is, zich er wel toe 
moeten verplichten zichzelf gek te 
maken. En zo zijn zij beiden als 
mens veroordeeld tot een leven van 
teruggetrokkenheid en eenzaam-
heid. 

Nietzsche is een wezen dat lijkt op 
zijn Übermensch, hij is arrogant en 
stelt zich boven anderen, hij is de 
aristocraat. Het zou goed kunnen 
dat zijn vermeende krankzinnigheid 
vooral zijn oorzaak vindt in zijn 
aspiratie om een Übermensch te 
worden, terwijl hij dit niet kan ver-
wezenlijken. Hij zit aan het plafond 
van zijn denken, zoals Einstein, 
Schopenhauer en ook Wagner dat 
ervaren. 

Wat zijn grote intuïtieve gaven 
tekent, is zijn boodschap over de 
universele Wil om te Worden. Hij 
zegt in feite zoveel als: Wilsenergie 
is Zijn. Want het Worden is het 
Worden die je bent, dat is: het 
Zijn worden. Zo staat het in de 
Upanishaden beschreven, die 
hij leest in zijn intuïtieve we-
reld. Humoristisch is het wel, dat 
Nietzsche een hogere of transcen-
dente wereld radicaal verwerpt, 
maar dat hij er ongeweten wel ge-
bruik van maakt.

Nietzsches gedachtegoed

Nietzsche krijgt gedurende zijn le-
ven vaak nieuwe inzichten vanuit 
de intuïtieve wereld waaruit hij zijn 
ideeën put. Mensen vinden daarom 
dat er veel tegenstrijdige bewerin-
gen in zijn werken te vinden zijn. 
Op zich is dit niet vreemd, want in-
zichten kunnen zich altijd wijzigen 
en dus ook tegengesteld uitvallen. 
Bij het lezen en bestuderen van zijn 
werk is het wel handig om hiermee 
rekening te houden. Want voor 
Nietzsche blijft niets hetzelfde in 
een voortdurend veranderende we-
reld. Hij verandert zijn concepten 
als deze daarom vragen. Hij houdt 
het praktisch. Vandaar dat hij alles 
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wat hij in zijn jeugd schrijft, later 
weer verwerpt.

Wetenschap is voor hem gebaseerd 
op een kunstmatig beeld van de 
werkelijkheid en ze zal zeker op een 
bepaald moment aan haar grenzen 
komen. De illusie speelt hierin een 
grote rol, want de wetenschap is 
evenzeer een illusoir gegeven. Met 
die kunstmatige, verzonnen idee 
schept ze haar eigen wereld die een 
leugen is. 

Dit geldt ook voor de gewone man 
die een slaaf is, die zet de wereld 
naar zijn hand en vervolgens gelooft 
hij echt dat ze zo is. Hij schept zich 
een wereld aan de hand van zijn be-
hoeften en verlangens. Leven wordt 
hier door de schijn belemmerd zich 
te ontplooien. Alles is schijn van 
schijn, illusie van een illusie, ook 
de kunst of de dromen van men-
sen. Dit is een bekend gegeven in 
de lilaca, waar is gebleken dat ieder 
mens in een illusoire wereld leeft. 

Deze illusie kan alleen worden 
ontmanteld als mensen een meer 
psychische instelling krijgen. Het 
illusoire bestaan van de mensheid is 
een zeer belangrijk gegeven, hoewel 
niemand dat ook maar wil bekijken 
en het zeker niet wil horen. Toch 
zullen op een zeker tijdstip de ogen 
van de mensheid open moeten gaan 
en ze zal moeten erkennen dat ze de 
werkelijkheid niet kent, maar leeft 
in één onophoudelijke illusie.

Voor Nietzsche is moraal een dek-
mantel voor machtswellust en hon-
ger naar macht, vandaar dat men-
sen die daarmee werken ook de Wil 
tot Macht ontkennen. Juist omdat 
er veel zwakken, dus slaven, leven 
in de maatschappij, overheersen zij 
de sterken. De aristocraten krij-
gen daardoor geen kansen, zij zijn 
gebonden aan de volksen of sla-
ven. Er is de haat naar de sterken, 
de aristocraten, maar er is ook haat 
naar de slaven, de zwakken. Voor 

Nietzsche behoren onderdrukking, 
machtswellust, overweldiging, uit-
buiting, hardheid tot het wezen van 
alle leven, daar helpen geen socia-
lisme of democratie aan. Plussen en 
minnen zullen er altijd zijn, zolang 
mensen in hun illusoire wereld wil-
len blijven leven. Dit is ingegrift in 
de materie van het lichaam als een 
gegeven en dit is niet zomaar uit te 
wissen, alleen door transformatie 
van het lichaam.

Grootmoedigheid

Grappig is zoals Nietzsche de 
grootmoedigheid van mensen ont-
mantelt: grootmoedigheid is in 
de grond wraak. Toch moeten de 
grootmoedigen het maken in de 
toekomst, zij zijn de Übermensch 
die andere Übermenschen gaan ma-
ken. Zij zijn dapper, onderzoeken 
ook alles wat hen voor de voeten 
komt en wat er aan overwinningen 
te boeken valt. Zo zijn zij de eer-
sten die in een nieuwe wereld gaan 
leven en gaan heersen over de sla-
ven. Het lijkt wel wat op de idee die 
heden ten dage wel leeft in bepaalde 
kringen, namelijk dat de mensen 
die aan het syndroom van Asperger 
lijden, de mensen zijn die de gehele 
mensheid naar een nieuw tijdperk 
moeten leiden. Het geeft iets aan 
over de verdeeldheid van het den-
ken, dat altijd alles in meer of min-
der, plus of min verdeelt.

Lilaïsche visie

Al deze zaken zijn vanuit een 
lilaïsch oogpunt bekeken heel inte-
ressant, omdat het ideeën zijn die 
wel een zekere waarheid bevatten 
maar onaf zijn en niet uitgewerkt. 
Nietzsche houdt zich niet bezig met 
een ontwikkeling van de lichaams-
materie, die moet leiden tot een 

Het Nietzsche Haus in Naumburg, met daarachter het Nietzsche Archiv (het witte 
gebouw op de achtergrond)
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nieuw wezen in de evolutie. Hij 
spreekt ook niet over de psyche die 
zich moet gaan ontplooien onder 
invloed van lila licht. Hij houdt het 
bij een soort supermens, en daar-
mee is hij zijn tijd ver vooruit.

De gedachten op zich geven heel 
veel stof tot nadenken over de mens 
en hoe hij bestaat en of de mens 
wel af is en het eindproduct van een 
evolutieproces. Het antwoord is hel-
der en duidelijk: neen, de mens is 
niet af. Hij is niet het eindproduct 
van een evolutief plan. Er is veel 
meer mogelijk. Dat vooral is wat 
Nietzsche de mensheid meegeeft: 
Zoek naar het einddoel en verwe-
zenlijk dat. Dat is ook zijn groot-
heid en zijn helderheid van visie.

Het werk van Nietzsche blijft fas-
cineren ook in de huidige tijd. De 
nazi’s vonden hun inspiratie in zijn 
boeken mede door de ijver van zijn 
zuster Elisabeth, die met een ijzeren 
volharding na zijn dood zijn wer-
ken omtovert tot teksten waardoor 
zelfs Hitler en Mussolini worden 
geboeid. Zij vereren daarom ‘de 
filosoof met de hamer’, zoals hij 
zichzelf heeft genoemd. De inspi-
ratie voor hun ideeën vinden zij 
in de Übermensch van Nietzsche. 
Met dit idee gaan zij aan de haal 
en fantaseren zij over natuurlijke 
selectie en over een moraal, die 
door zwakken wordt aangehangen. 
Het is alweer een humoristisch feit, 
dat Nietzsche, die zelf wars is van 
antisemitisme en heel anti nati-
onalistisch is, gebruikt wordt als 
inspiratiebron voor nazi’s doordat 
zijn zuster die ideeën aanhangt en 
met een immer volhardende wil en 
doorzettingsvermogen deze idee-
en wereldkundig maakt. Eigenlijk 

wordt Nietzsche door haar ijverige 
inspanningen algemeen bekend. Als 
Elisabeth aan Rudolf Steiner vraagt 
om haar te helpen de boeken van 
haar broer te herschrijven, door 
haar filosofie te leren, wil hij dat wel 
doen. Maar na enige maanden legt 
Steiner het bijltje erbij neer, omdat 
het niet mogelijk is haar enige ken-
nis van filosofie bij te brengen, hij 
vindt haar té dom.

De huidige tijd past echter ook heel 
goed bij de wilde Übermensch van 
Nietzsche, het is een tijd waarin het 
individualisme hoogtij viert. 

Samenvatting

Wat in de lilaca het meeste aan-
spreekt zijn de intuïtieve gedach-
ten die Nietzsche heeft over de 
Wil tot Leven en daarmee zijn 

Übermensch. Het is duidelijk dat 
hij de mensheid wil laten weten dat 
de mens niet het eindpunt is van 
zijn bestemming. Dit punt komt 
helemaal overeen met de zienswijze 
die er in de lilaca wordt aangehou-
den. De mens moet nog een verdere 
ontwikkeling doormaken, waardoor 
hij tot een volledig menszijn kan 
komen. Veel in het menselijke li-
chaam is nog niet ontwikkeld, niet 

de fysieke vermogens die schuilen 
in de elektronen en atomen van 
zijn lichaam. Niet de vitale vermo-
gens die nog slapende zijn. Niet het 
denkvermogen, wat blijkt uit het 
feit, dat de meeste mentale denk-
niveau’s niet worden benut door 
mensen, terwijl zij toch mentale, 
denkende wezens zijn. Maar ook 
de psychische vermogens zijn totaal 

Friedrich Nietzsche door Edvar Munch - 1906 (olie op canvas)
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niet ontplooid. Zo blijft de huidige 
mens een nog overwegend dierlijk 
wezen, zodat ook de mens in de 
taxonomie terecht nog gerangschikt 
blijft onder de zoogdieren. 

Wat Nietzsche beoogt is niet een 
nieuwe mens maar een verbe-
terde mens, een soort superman, 
die moet strijden voor een nieuwe 
maatschappelijke orde waarin hij 
slaven tot zijn mede Übermenschen 
moet proberen te maken. Er is een 
typisch verdeelde maatschappelijke 
orde die behoort bij een mentaal 
leven, waar meerderen en minde-

ren zijn. Hij speelt zo helemaal in 
op de verdeeldheid van het mentaal, 
hij komt daar niet bovenuit. Het 
verdraaglijk maken van het lot van 
de mens is in feite een zwakte, want 
het geeft geen mogelijkheid het lij-
den, haat en verdriet achter zich te 
laten. Bovendien blijft onduidelijk 
wat een mens moet ontwikkelen in 
zichzelf wat nog niet ontwikkeld 
is. De Übermensch van Nietzsche 
blijft dus een dierlijk wezen behept 
met een macht die anderen over-
heerst. Hij moet blijven vechten 

om zijn plaats in de samenleving te 
kunnen behouden, want er zijn al-
tijd anderen die hem ten val willen 
brengen. En wordt een Übermensch 
oud en zwak, dan zal hij al snel zijn 
bevoorrechte positie verliezen, want 
jongeren zullen hem voorbijstre-
ven in hun opgebouwde machts-
besef. Er blijft bij Nietzsche, hoe 
goed hij het ook bedoelt, slechts een 
Übermensch over die lijdt onder 
de last van zijn eigen Übermensch 
zijn, een mens die uitgroeit tot een 
barbaar die alle methoden gebruikt 
die er maar zijn om de zwakken te 
dwingen te doen wat hij zegt en wil. 

Deze menselijke idee zorgt ervoor 
dat zijn theorie niet gepraktiseerd 
kan worden. Nietzsche heeft niet 
ontdekt, dat de mens past in een 
opgaande lijn in de evolutie, en dat 
die lijn er is om te blijven volgen. 
Hij fabriceert zelf een uitwijkmo-
gelijkheid die hem bevalt, maar hij 
kijkt niet om naar het evolutieplan 
en hij heeft wel een vermoeden 
waar het heen moet gaan, maar hij 
kent niet het doel van de evolutie. 

De nieuwe mens in de lilaca 

In de lilaca is het technisch procedé 
ontdekt waardoor mensen kunnen 
evolueren naar volledig mens zijn. 
Dit kan door een keuze uit vrije wil 
om samen met de Evolutiekracht 
de mogelijkheden te scheppen daar-
toe. Zij kent de lijn, en het doel van 
de evolutie zoals zij die heeft ont-
vouwd in een allesomvattend plan. 
Dit betekent dat eerst de psyche 
zijn mentale mogelijkheden verder 
moet gaan ontplooien, zodat alle 
mentale vermogens, en tegelijker-
tijd de fysieke en vitale mogelijkhe-
den in de mens worden ontvouwd. 
Daarbij wordt voortdurend lila licht 
in de psyche gestraald, waardoor 
hij tot zijn volle ontplooiing als 
mens komt. Tevens wordt daarbij 
het subtiel-fysieke lichaam van de 
mens zodanig omgevormd, dat het 
een psychisch subtiel-fysiek lichaam 
wordt, dat gehoorzaamt aan de wil 
van de psyche, de persoon die ie-
mand is.

Daarna ligt de mogelijkheid open 
om een verdere stap te ondernemen, 
die op koers ligt van het einddoel: 
een nieuw wezen dat een lichtwe-
zen wordt genoemd. Dit lichtwe-
zen heeft totaal andere kwaliteiten 
dan de psychisch levende mens en 
natuurlijk ook veel meer vermogens 
dan de nog dierlijk levende mens. 
Het nieuwe wezen kan niet meer 
onder de zoogdieren worden ge-
rangschikt, omdat zijn lichaam een 
totaal andere opbouw en structuur 
heeft.

Zo is er in de lilaca een beeld ont-
staan over een verdere en meer reële 
uitwerking van het evolutieplan. 
Dat neemt niet weg dat de intuï-
tieve gedachtewereld van Nietzsche 

De zieke Nietzsche in Villa Silberblick in Weimar, verpleegd door zijn 
zus Elisabeth - 1899
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over zijn Übermensch van het 
grootste belang blijft. Omdat hij 
door de aankondiging van een 
nieuwe mens in de mensheid de 
grond al omploegt en gereed maakt 
voor de geboorte van een psychisch 
levende mens. Deze vruchtbare 
aarde kan gebruikt worden voor 
het inzaaien van de gedachten over 
een nieuwe mens die kan ontstaan 
uit het diermens. In het gehele plan 
van de evolutie is deze ontwikke-
ling een gebiedende eis, niemand 
kan er aan ontkomen. Vroeg of laat 
zal de mensheid moeten gaan zien, 
dat er ongemerkt menselijke wezens 
zijn gekomen die een compleet en 
psychisch menselijk leven leiden. 
Ook zullen er wezens zijn die daar 
weer bovenuit zijn gestegen en een 
andere lichaamsstructuur vertonen. 
Deze wezens hebben al hun psy-
chische en lichamelijke vermogens 
totaal laten ontwikkelen. Zij zijn de 
nieuwe mens. 

Leeuwmens

Nietzsche ziet de Übermensch als 
een leeuwmens die zich heeft ont-
worsteld aan de kamelenstaat. In de 
lilaca kan dit beeld ook worden ge-
zien, alleen op een iets andere wijze. 
Daar ziet het beeld eruit als volgt:
het nieuwe wezen is de leeuw die 
zit op de kameel en de kameel staat 
op de lichtende koe van overvloed, 
met uiers vol van de melk van de 
Wilsenergie die de leeuw het ver-
mogen geeft om te worden die hij 
is.
Dat is de nieuwe mens.

Wat de slaaf betreft zal de mens 
eerst de slaaf moeten willen zijn van 
de gehele mensheid. Want wie geen 
slaaf wil zijn van de mensheid, kan 
ook nooit de meester zijn van de 

mensheid. Dat wil zeggen de lei-
dende figuur, de wijze mens, die de 
slaaf, de slavernij, de meester en het 
meesterschap is.
Wie dat niet is, is niet de nieuwe 
mens.

Wie zijn lichaam niet laat maken 
tot de lichtende koe met uiers vol 
melk, heeft geen lichaam vol over-
vloed en vreugde.
Wie dit niet is, is niet de nieuwe 
mens.

De nieuwe mens is voor de wereld 
diegene die leeft als een leeuw, zon-
der angst en met heerschappij, hij 
is voor niets en niemand bang in de 
gehele wereld en ver daarbuiten. Hij 
zal als de kameel zijn, vol geduld en 
gehoorzaamheid, en hij zal ook zijn 
als de lichtende koe in haar rustige 
verdraagzaamheid en in haar moe-
derlijke weldadigheid.

Deze nieuwe mens waakt over de 
vreugde en de gelukzaligheid die de 
Wilsenergie in hem vrijmaakt, zoals 
een leeuw over haar prooi waakt. 

Maar hij brengt ook de gehele 
mensheid naar die oneindige wei-
den vol overvloeiende heerlijkheid, 
vreugde en gelukzaligheid, om daar-
in te dansen en te zingen en zich te 
verheugen en om daar te rusten en 
te grazen voor altijd.

De nieuwe mens is geen mens meer, 
hij is boven het mens zijn uitgeste-
gen. Hij heeft de beschikking over 
al zijn vermogens en is de werkelij-
ke vrije geest die een eenheid vormt 
met zijn lichaam, dat gehoorzaamt 
aan de wil van de geest. Die reali-
teit bestaat, omdat geest materie is 
geworden en materie geest, zodat er 
een perfecte eenheid is van geest en 
lichaam. Dat is het einddoel in een 
proces van evolutie.

Het graf van Friedrich Nietzsche in zijn geboorteplaats Röcken naast het graf van 
zijn zus Elisabeth en zijn vader Carl Gustav
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Auteur Dirk De Wachter
Uitgeverij Lannoo nv, Tielt - 2014

Tekst: K.M.H. Klachter

Liefde
Een onmogelijk verlangen?

Iets over de auteur

Dirk De Wachter is een bekend 
psychiater in België. Vooral zijn 
boek ‘Borderline times’ zette hem 
op de kaart van begeerde sprekers. 
‘Borderline times’ is een bestseller 
met een kritische kijk op de maat-
schappij. Vanuit zijn psychiatrische 
praktijk komt De Wachter heel wat 
patiënten tegen die niet meer kun-
nen functioneren in onze maat-
schappij, en zo de diagnose ‘border-
line’ krijgen. De Wachter geeft de 
Westerse, c.q. Vlaamse maatschap-
pij, diezelfde diagnose. Er moet 
immers zoveel, zowel in het werk 
als in de vrije tijd. Ook geluk moet 
en als men dit dan niet kan berei-
ken, dan ontstaan er hardnekkige 
gevoelens van zinloosheid en leegte. 
Het boek is eerder een essay van 
iemand die vanuit eigen beleving 
schrijft over wat hij merkt en denkt. 
Antwoorden zijn er niet, constate-
ringen des te meer.

Het boek

Het boek ‘Liefde, een onmogelijk 
verlangen?’ gaat op dezelfde leest 
verder. Het lijkt of de auteur in een 
schrijverselan zit. Dit boek kan gre-
tig van de bekendheid van het vo-
rige meesnoepen.
‘Liefde, een onmogelijk verlangen’ 
stelt zich de vraag hoe het komt dat 
duurzame liefde voor velen een na 
te streven ideaal is. Terwijl net in 
de praktijk blijkt dat duurzaamheid 

zeldzaam is. Hij vraagt zich af of 
duurzame liefde wel bestaat of eer-
der een romantisch ideaal is.

 Rommelige wetenschappe-
lijkheid

Het boek geeft enige blijk van we-
tenschappelijkheid door de vermel-
ding van bronnen en de poging tot 

definiëring van de woorden ‘duur-
zaam’ en ‘liefde’. Toch doet het 
boek rommelig aan. Wie er voor het 
eerst in bladert merkt dat de tekst 
weergegeven is in verschillende let-
tertypes. Streamers en citaten in 
een bruinrode kleur doorbreken de 
tekst en enkele kleurenfoto’s van 
kunstwerken fleuren het essay op. 
Bij het lezen valt uiteindelijk alles 
wel op zijn plek. De honderdenze-
ven pagina’s vertellen kriskras door 
elkaar allerlei gedachten over liefde, 
enkele voorbeelden uit de praktijk 
van de auteur en uit de wereldlitera-
tuur en de kunst.
De Wachter blijkt een voorlief-
de voor de rode kleur te hebben. 
Ook dit boek is, net als zijn vo-
rige, oranjerood. Achter twee ven-
sters, uitsnijdingen in de kaft, zit 
het schilderij van René Magritte 
‘Les amants’ uit 1928. Het schilde-
rij bestaat uit twee personen, een 
man en een vrouw. Ze zijn naar 
elkaar toegekeerd, maar ze zien el-
kaar niet. Het hoofd en het gezicht 
van de man en de vrouw zijn be-
dekt met een sjaal. Het typeert ook 
ten dele de boodschap van Dirk De 
Wachter: we kunnen onszelf en de 
ander niet begrijpen. Maar dat, zegt 
de auteur, maakt het net boeiend.

 Filosofisch en maatschappij-
kritisch

De denkbeelden die de auteur over 
de liefde heeft baseert hij op eigen 

René Magritte -  ‘Les amants’
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ervaring en op de geschriften van 
enkele filosofen. Zo verwijst hij 
naar de twee helften waar Plato over 
sprak. De twee helften die elkaar 
moeten terugvinden in de eros. Dat 
is dan de hereniging van de oor-
spronkelijke natuur. Hij verwijst 
naar de filosoof Lévinas die de zin 
van het leven in de ander ziet. Die 
tegenwicht aan het bedreigende 
nietsige van het bestaan vindt in 
het genieten van het kleine, het ge-
wone. Hij is ook gefascineerd door 
Michel Houellebecq, waarvan hij 
enkele maatschappijkritische visies 
overneemt.
In het boek ‘Liefde’ zijn de maat-
schappijkritische elementen re-
gelmatig aanwezig. De Wachter 
laakt onze gemediatiseerde cultuur 
waarin de verwachtingen van de 
liefde Hollywoodiaans hoog zijn. 
We kunnen er nauwelijks aan be-
antwoorden. Hij bekritiseert de 
wauwcultuur waarin iedereen aan 
200 km/h moet leven, haastig en 
vluchtig. Hij gaat in tegen de he-
dendaagse tendens om alles vanuit 
het brein te verklaren. Hij gelooft 
niet in de maakbaarheid die alom 
geprezen wordt en waarin we zelf 
verantwoordelijk zijn voor wat we 
meemaken. Door deze gedachte van 
maakbaarheid móet er ook zoveel, 
het onderste moet uit de kan wor-
den gehaald. Het móet fantastisch 
zijn. En als het dan niet lukt gaan 
mensen naar ‘de verdrietdokter’. Zo 

omschrijft hij zichzelf als psychia-
ter. We lijden teveel aan ‘ikkigheid’ 
en zo vallen er nog wat typerende 
woorden die De Wachter uit de taal 
tovert. 
Hij houdt een pleidooi voor ‘doe 
maar gewoon’. Een beetje verdriet 
en ongelukkig zijn mag ook. ‘Want 
als je lijdt aan het gewone leven dan 
moet je niet naar de psychiater’, 
zegt De Wachter.

Liefde, iets mystieks

De Wachter geeft toe dat hij het 
ook niet allemaal weet. Hij noemt 
de inhoud van zijn boek ‘een per-
soonlijke meandering door een 
onmogelijk thema’. Voor hem heeft 
liefde iets mystieks. Liefde is on-
grijpbaar, ondoorgrondelijk maar 
levensnoodzakelijk. Hij noemt het 
een imperfecte maar waarachtige 
verzamelplaats van allerlei verschil-
lende aspecten. Deze aspecten zijn 
dan onder andere lichamelijke as-
pecten, maar ook hoe we in het le-
ven staan en het spirituele, mystiek 
onbegrijpbare. Liefde weeft de ver-
halen van twee mensen samen.

De Wachter wil niet moralistisch 
zijn. Hij zegt ook letterlijk: „Zij die 
weten wat mag en moet in de liefde, 
zij dwalen”. Ondertussen is hij wel 
een moraalridder. Zijn oordeel over 
de hedendaagse maatschappij die 
niet zo denderend bezig is, klinkt 
volop door het boek heen.
Bij het lezen van het boek is een ze-
kere weemoedigheid en melancholie 
voelbaar. Het verlangen is voelbaar 
in de dromen... naar iets moois, on-
grijpbaars, romantisch. Iets wat niet 
te forceren valt, maar overvalt.

Onbeantwoorde vragen

Maar wat liefde nu is en waar dat 
verlangen vandaan komt, dat blijft 
onbeantwoord.
Antwoorden op de gestelde vragen 
zijn er niet. Het is geen nuchter 
boek. De dromen worden eerder 
aangewakkerd dan een plek gege-
ven. In de ogen van de auteur geeft 
liefde het leven een zin.
En zo wakkert Dirk De Wachter de 
dromen van de absolute liefde aan 
zoals die leven in het bewustzijn van 
het lichaam van de mens. De liefde 
is daar mooi en prachtig en de seks 
mag er niet ontbreken, want die 
zorgt voor eenheid en vervulling.

De menselijke liefde zoals die leeft 
in het lichaam van de mens wordt 
uitvoerig beschreven in de Gouden 
Visie, jrg 8 nr 1.
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De bewustzijnsillusie
Het ruitenspel

In de bewustzijnsillusie die in het vlees van het 
oppervlaktelichaam ligt gegrift, komen vooral 
de mooie en tedere momenten aan bod. Het 

leven is zo hard, zo ellendig en verschrikkelijk, 
dat een mens er als vanzelf toe komt te gaan 
dromen over een leven vol absolute genade en 
alles wat daarmee samenhangt.

Dit is de vierde van de vier hoofdillusies van 
de mensheid. De andere zijn de machtsil-
lusie, de bestaansillusie en de liefdesillusie, 

die in eerdere edities van de Gouden Visie 
aan de orde zijn geweest.

Het ruitenspel

Wat zijn zo in het algemeen de za-
ken die in het oog springen bij dit 
ruitenspel, zoals de bewustzijnsillu-
sie in de lilaca ook wel wordt ge-
noemd?
Het leven moet mooi zijn en ver-
heven, de alledaagse werkelijk-
heid is zo platvloers, daar kan men 
maar beter niet mee te maken heb-
ben. Alles is lief en schattig, alles 
is wonderlijk en prachtig, heerlijk. 
De harmonie viert hoogtij en men 
is dankbaar voor alles wat het le-
ven te bieden heeft. Schoonheid en 
eenvoud, overvloed en weelderig-
heid zijn de dingen die er toe doen. 
En vooral de psychische tederheid 
staat bovenaan de lijst als het gaat 
om de onderlinge verhoudingen 
tussen mensen en in de relatie. Er 
hoort vanzelfsprekend ook een rijk 

innerlijk leven bij, met veel diep-
gang en mooie, wijze gesprekken. 
Hoogstaande ideeën zijn vanzelf-
sprekend, het laag-bij-de-grondse 
kan hier niet zijn. In deze illusie 
wordt alles tot een edele hallucina-
tie, het smerige wordt tot schoon-
heid verheven en oorlog tot vrede. 
Alles is paradijselijk, want dat moét. 
Deze illusie heeft zijn zetel in de 
borstkas, daar waar de emoties zich 
bevinden, hoewel het hele lichaam 
erbij is betrokken. De belangrijkste 
elementen in de bewustzijnsillusie 
zijn kostbaarheid, fijnzinnigheid, 
zachtheid en maagdelijkheid. Dit 
ruitenspel is in de grond een ver-
nietigingsspel, waarin via een 
psychedelische euforie men-
sen elkaar vernietigen omdat 
ze niet willen doen wat de 
ander wil. Daarbij wordt 

kostbaarheid gebruikt om de ander 
tot een waardeloos mens te maken, 
fijnzinnigheid is het grove geweld, 
zachtheid is keihard zijn en maag-

Tekst: Sunya de la Terra
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delijkheid is de seksuele perversie 
in het vlees. Met deze attributen is 
een mens erop uit het bewustzijn 
van zichzelf en anderen te vernie-
tigen. Vandaar dat dit ruitenspel 
ook wel de bewustzijnsillusie wordt 
genoemd. Er wordt in deze illusie 
gewerkt met alcohol, lsd, extasy, co-
caïne, mescaline, cannabis, hasjiesj, 
opium en vele andere middelen die 
het bewustzijn vernauwen en kapot 
maken.

Dagelijkse praktijk

Deze illusie is in het dagelijkse 
leven te herkennen aan verschil-
lende ingrediënten die nogal uitge-
sproken naar voren komen. Ze kun-
nen ook wat meer ingehouden aan 
de oppervlakte te zien zijn.

Genade

In deze tedere illusie is genade een 
belangrijk gegeven, dit is de psychi-
sche tederheid waarmee de wereld 
wordt overstroomd, waardoor ieder-
een teder en genadig wordt. Alles is 
vol liefheid en iedereen is ook lief. 

Kinderen zijn lief, 
ze zijn puur en zui-
ver en ze kunnen nog geen kwaad 
doen. Het jongetje, de man, en het 
meisje, de vrouw in deze illusie zijn 
heel lief voor elkaar, zij doen al-
les samen. Het zijn de man en de 
vrouw die zich nog een kind voelen 
in hun liefde voor elkaar. Het meest 
interessante in deze illusie is dat er 
een vijandige tweeling de hoofd-
rol in speelt, die met elkaar ervoor 
zorgt, dat mensen in het onheil 
worden gestort. De een zet de vallen 
uit, en de ander zorgt dat je er in 
wordt gelokt. Deze tweeling wordt 
Hannah, de tweelingdemon van ge-
nade genoemd.

Hoewel het leven in de bewustzijns-
illusie ook een leven is vol zon-

neschijn en heerlijkheden, vol 
droomgenade en gelukzalig-

heid, is de genade meer wel-
lust dan genade, meer vijan-

digheid dan voldaanheid. 
Er wordt echter voor-
gewend dat de gehele 

wereld overstroomd moet 
worden met de tederheid die de 

mensen uitstralen, met de trance 
waarin iedereen leeft. De flowerpo-
wer is daar een goed voorbeeld van. 
Alles is mooi, iedereen is vol goed-
heid, de mens is goed, er schuilt 
geen enkel kwaad in. En door 
bloemen in het haar te dragen ziet 
iedereen dat je bewust bezig bent 
op een fijne manier. Geluk ligt voor 
het oprapen en iedere dag begint 
met zonneschijn en een ode aan het 
levensgeluk. Vrouwen leven heel 
fijnzinnig, zij hebben witte broek-
jes aan met kant, zacht en maagde-
lijk wit zoals zij zelf zijn. Daarmee 
kunnen zij genade geven aan ieder-
een die zij ontmoeten, vooral aan 
mannen. Voorname feesten wor-
den wekelijks gevierd, dan wordt er 
gesproken over cultuur en muziek, 
over opera en theater. Schrijvers en 
dichters lezen voor uit eigen werk 
en schilders vertellen over hun 
nieuwste schilderijen. Alles is rijk-
dom en overvloed, de huizen zijn 
villa’s, kastelen en paleizen die ge-
legen zijn aan de zonnige stranden 
op zonnige eilanden of in de koele 
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heuvels. Het regent daar nooit, en 
altijd kun je luchtig gekleed gaan. 
Kostelijke wijnen worden geschon-
ken en er mag natuurlijk ook wat 
gesnoven worden om high van te 
zijn. Zo draagt de psychische teder-
heid, die de grote genade is waar ie-
dereen naar zoekt, bij aan het geluk 
van de gehele wereld. Want alles is 
absoluut mooi en prachtig en zeer 
hoog verheven.

Lief zijn

Iedereen is lief voor elkaar, er valt 
nooit een onvertogen woord. Niet 
tussen echtelieden, niet tussen 
vrienden, ouders of familie, kennis-
sen of op het werk. Alles is mooi en 
vol serene kracht. Omdat de ge-
sprekken hoogstaand zijn en gaan 
over religie en hogere zaken, is er 
nooit onenigheid. Iedereen bejegent 
elkaar hoffelijk met lieve woorden 
en loftuitingen. De grandeur van 
dit leven straalt op iedereen af die 
in de nabijheid van deze mensen 
verkeert, zij zijn welhaast goden, 
zo kostbaar zijn ze en zo wonder-
schoon. Kinderen stralen en spelen 
lief met hun speelgoed, zij huilen 
nooit, maar leven tevreden in de 
sfeer vol tederheid en liefde en eu-
forie. De nobelen van de wereld 
bezoeken deze genadevolle mensen 
graag. Zij passen in deze sfeer, waar 
dure schilderijen de wanden sieren, 
waar kostbare muziek klinkt als de 
vrouw des huizes haar pianostukken 
speelt. En daarnaast zijn er de za-
kelijke gesprekken van de mannen, 
die altijd weer proberen om projec-
ten te starten die nog meer teder-
heid en genade zullen brengen in 
de wereld. En als zij ‘s avonds hun 
echtgenoten ontmoeten dan om-
helzen ze elkaar blij en verwonderd, 
gelukkig omdat ze weer in staat zijn 

geweest zoveel genade en tederheid 
de wereld in te sluizen. Dan duiken 
zij het bed in en hij geniet van haar 
heerlijke lichaam met de prachtig-
ste borsten van de hele wereld en 
zij geniet van haar heerlijke man, 
met zijn welgevormde, gespierde en 
krachtige lichaam, die haar zo za-
lig omvat in zijn sterke armen. Hij 
geeft haar zijn genade in het num-
mertje en zij geeft hem haar psy-
chische tederheid.

 Maagdelijkheid en kost-
baarheid

Maagdelijk en kostbaar is al-
les wat er bij vrouwen te vinden is. 
De mannen komen daar ook op af, 
vooral omdat het witte broekje dat 
uitstraalt. Dit spierwitte, zuivere en 
maagdelijke broekje is de sleutel tot 
alle geluk dat er te verwerven valt in 
de wereld van de psychische teder-
heid. Het broekje bevat de meest 
kostbare tempel die de vrouw dan 
ook met zachtheid omgeeft. 
Zij moet ook fijnzinnig benaderd 
worden, want grofheid zou het 
witte broekje bezoedelen. Alles 
moet teer en fijn zijn, niets moet 
met geweld gebeuren, alleen de 
zachte tedere woorden die de man 
uitspreekt naar zijn stralende witte 
vrouw zorgen voor een sfeer waar-
in de liefde bedreven kan worden. 
Samen drinken zij de fijnzinnige, 
kostbare rode wijn die zorgt voor 
een heerlijke droom van liefde, 
geluk, ruisende palmen en blauwe 
zeeën. Alles is heerlijkheid, alles is 
verfijnd, geen grof woord kan in 
deze sfeer geuit worden. Dat zou de 
droom van de psychische tederheid 
verstoren en dat wil natuurlijk geen 
mens. Verzaligd drijven zij op de 
golven van geluk, opgenomen in de 
witheid en zuiverheid van de zon-

nestralen die 
zacht hun jonge 
lichamen koesteren. Alles 
is kostbaar als een juweel, zacht als 
fluweel, rijk als de midzomernacht, 
fijnzinnig als de klanken van kost-
bare muziek, die maagdelijk haar 
volle tonen door de avond laat zwe-
ven. Alles is mooi, er is geen wan-
klank te bespeuren.

Hannah

Toch is het niet alleen rozengeur 
en maneschijn in de bewustzijnsil-
lusie, er is een vijandige kracht in 
het spel die genadeloos te keer gaat. 
Het is een vijandige kracht die zeer 
verschrikkelijk en eng is, zij jaagt 
iemand graag de stuipen op het lijf. 
Het is een vrouwelijke tweeling-
kracht, die er plezier in heeft ande-
ren in de val te lokken. De ene helft 
van de tweeling lokt de prooi naar 
de plek waar de val staat, en de an-
der duwt hem erin, zodat hij geen 
kant meer op kan. Daarbij maakt 
de tweeling verschrikkelijke gelui-
den, die angstaanjagend zijn en de 
rillingen over het lijf laten lopen. 
Zelfs al is de tweeling niet te zien, 
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dan sturen zij toch 
die enge doodsvibra-

ties uit naar alle kanten. De vijandi-
ge krachten laten zich zien als twee 
leuke jonge vrouwen, die iedereen 
wel wil hebben om een nummer-
tje mee te maken. Maar ondertus-
sen lokken ze de mannen wel in de 
val en ze komen er helemaal kapot 
en verkreukeld uit, áls ze er nog uit 
kunnen komen. Want vaak worden 
hun slachtoffers onder de grond be-
graven, onder de rozenstruiken. Die 
groeien goed op lijken. Vaak laten 
ze zich ook zien als een demonisch 
kadaver, wat een verschrikking is 
om te aanschouwen. Het is een hor-
rorgeweld en een nachtmerrie die 
een mens nooit meer kan vergeten 
als hij dit een keer heeft meege-
maakt.

Kostbaarheid is dwang en tiran-
nie, de baas zijn over anderen. 
Fijnzinnigheid is grove seks en oor-
log, scheldpartijen zijn niet van de 
lucht. 

Tederheid is ruwheid, bruutheid, 
lompheid naar iedereen en zichzelf, 
onverdraagzaamheid en gemeen-
heid. 
Zachtheid is hardvochtigheid, on-
verschilligheid en keihard zijn. 
Onbeschaafd tekeer gaan en elkaar 
te lijf gaan met poken en bijlen. 
En de maagdelijkheid is de geweld-
dadigheid in de seks, waarin de 

vrouw wordt verkracht en zij er 
nog plezier in heeft ook. 

Mensen breken elkaar gewoon 
af en vooral in relaties is dat 

heel sterk aanwezig. Helaas 
is nog niemand in staat 

Hannah te ontdekken die dit alles 
in scene zet, de tweeling die gena-
deloos tekeer gaat en alles maakt tot 
stof en een lijk, tot compost waar 
de rozen goed op groeien.

Een rijk innerlijk leven

Het rijke innerlijke leven stelt niets 
voor, want een mens leeft slechts in 
oorlog, in geweld, in haat en nijd. 
Het leven wordt slechts geleefd 
vanuit een bestaan vol patronen 
en herhaling van steeds hetzelfde. 
Er verandert ook niets, dat is ook 
niet mogelijk bij mensen zoals ze 
zijn. Zij worden geleefd door hun 
vlees, waarin al deze dingen wer-
ken en zij laten zich erdoor leiden 
in leven en bestaan. De hemelse 
sferen bestaan niet, mensen leven 
eerder op een vuilnisbelt die stinkt 
en geurt zodat het walging oproept. 
Alles is schijn, er is geen bewust-
zijn en geen psychische tederheid, 
geen fijnzinnigheid en kostbaar-
heid. Maagdelijkheid is nergens te 
bespeuren en zachtheid ook niet. 
En Hannah, de vijandige tweeling, 
zorgt wel dat dit alles zo blijft.

Ontwikkeling van materie

Hannah heeft er groot belang bij 
dat mensen in de bewustzijnsil-
lusie blijven leven. Dan komt er 
niets van een ontwikkeling van 
materie terecht en dan kan zij on-
opgemerkt door mensen haar gang 
gaan. De psyche kan zich niet ont-
plooien. Was dit wel het geval, dan 
zou er een mens kunnen komen die 
compleet is, het psychische wezen. 
Levend in een illusie is dit alles een 
onmogelijkheid. Wil een mens ko-
men tot een verdere stap, dan zal 
hij moeten bekennen dat hij al deze 
dromen en hallucinaties verzint om 
op die manier nog een beetje leuk 
leven te hebben. Pas als dat wordt 
gezien en geaccepteerd, kan er iets 
anders gebeuren en is het mogelijk 
dat een ander leven in het verschiet 
komt.

Vrijwel niemand wil accepteren dat 
hij is zoals hij is. Dat is té erg, te 
kinderachtig, te kleintjes, te ver-
schrikkelijk. Als een mens dit wel 
zou kunnen accepteren zouden 
er heel wat meer dingen mogelijk 
zijn in zijn leven. Pas dan kan de 
werkelijkheid aan bod komen en 
langzaamaan plaats maken voor de 
wanen in de illusies. Pas dan kan 
een mens werkelijk gaan genieten 
van zijn leven. Een leven vol gezond 
avontuur en spanning. Een avon-
tuur waarin bewustzijn overal op-
bloeit, terwijl het nu slechts vernie-
tigd wordt.
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Over de gehele wereld is de naam van André Rieu bekend. Hij geeft overal zijn 
concerten met zijn Johann Strauß Orchestra. Hij doet dit vooral om men-
sen wat blijdschap en harmonie te brengen in een wereld die vol ellende en 

oorlog is. Als hij zijn publiek ziet bewegen op de klanken van zijn populair klassieke 
muziek, dan wordt hij zelf ook blij. Hij heeft dan het gevoel dat hij iets kan doen voor 
mensen om hen even te verlossen van de zwaarte van alledag. Hij kan hen dan een 
moment laten wegdromen in een wereld die vol zwier en vrolijkheid is, vol romantiek 
en vol melodieuze klanken die hij uit zijn Stradivariusviool laat klinken. Het helpt hen 
om even te vergeten hoe moeilijk het leven kan zijn. André Rieu weet overal een lach 
te ontlokken en zijn publiek is even in een droomwereld waar 
hij hen uren geboeid kan weten te houden. Hij weet van 
geen ophouden, ook al is hij op 1 oktober 2014 de 65 jaar 
gepasseerd. Hij blijft de walsende muziek over de wereld 
uitstrooien als een genade die nooit ophoudt en die ervoor 
moet zorgen dat de hemel op aarde wordt gerealiseerd.

Jeugd

Zijn volledige naam is André Léon 
Marie Nicolas Rieu en hij is ge-
boren in Maastricht op 1 oktober 
1949. Hij is een Nederlandse vio-
list die overal bekendheid geniet. 
Hij heeft de muziekaanleg niet van 
vreemden, want zijn vader is diri-
gent van het Limburgs Symfonie 
Orkest. André vindt hem altijd 
thuis als hij uit school komt, hij 
repeteert dan voor de voorstelling 
van ‘s avonds. Op zijn vijfde jaar 
krijgt hij van hem een viool en hij 
leert hem erop spelen. Hij wordt na 
zijn normale schoolopleiding naar 
het Luikse en Maastrichtse con-
servatorium gestuurd. Hij krijgt 
daar onder andere les van Herman 
Krebbers. In 1977 wordt zijn mu-

ziekstudie beëindigd met een 
‘Premier Prix’ van de muziekaca-
demie van Brussel. Zijn voorlief-
de voor de wals en de salonmu-
ziek heeft hij daar ontwikkeld.
Hij heeft geen strenge op-
voeding gehad. Er is veel 
vrijheid, maar er moet ook 
gewerkt worden. Iedere 
zomervakantie gaat André 
met zijn oudere broer naar 
een talenkamp. Ieder jaar 
wisselt de taal. En zo kent 
André Rieu behoorlijk wat 
talen die hij ook vloeiend 
spreekt. Dat is gemakkelijk 
voor als hij op tournee gaat.

MuziekAndré Rieu
en de harmonie in de wereld

Tekst: Tanja Soes
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Volwassenheid

Na deze gedegen muziekop-
leidingen richt hij in 1978 het 
Maastrichts Salonorkest op. Hij is 
dan vooral bekend bij een ouder 
publiek, dat veel romantische her-
inneringen heeft aan de walsen van 
weleer. Na tien jaar is hij zo bekend, 
dat hij zijn orkest uitbreidt tot het 
Johann Strauß Orchestra. In die tijd 
naait hij zelf de kostuums van de 
dames en zoekt ook de stoffen uit. 
Hij bekleedt zelf de stoelen van het 
orkest die behoren bij de entourage 
op het toneel. Hij maakt zelf de 
muziekstandaards en naait de shirts 
waarin hij optreedt. 

In 1995 wordt hij pas goed bekend, 
doordat hij met de Tweede Wals 
uit de Suite voor Variété orkest van 
Dmitri Sjostakovitsj een hit maakt 
die zijn weerga niet heeft. Het is tij-
dens de rust van de voetbalwedstrijd 
AFC Ajax en Bayern München. Er 
is net voor de rust een doelpunt 
gemaakt door Ajax en als hij dan 
de wals speelt, zingt en beweegt 
iedereen mee. Hij heeft dit totaal 
niet verwacht, maar vanaf dit mo-
ment begint hij met zijn grote mu-
ziekspektakels. Hij verkoopt dat jaar 
meer cd’s dan Michael Jackson. Hij 
viert in de hele wereld zijn triom-
fen. Overal waar mensen worden 
gevraagd wat hen nu trekt in zijn 
uitvoeringen is het antwoord: „Hij 
haalt je even uit het alledaagse leven 
met zijn pijn en zijn narigheid, hij 
brengt je in een wereld waar je van 
droomt, en waar je altijd zou wil-
len blijven.” Zo brengt André Rieu 
mensen in een wereld waar ze van 
dromen maar die nooit werkelijk-
heid wordt. Alleen bij zijn concer-
ten kunnen de mensen even zijn in 
die wereld vol glans en klank, vol 

romantiek en mooie kostuums, vol 
schitterende decors en lichten. In 
zijn uitvoeringen speelt hij op zijn 
kostbare Stradivarius uit 1667 klas-
sieke muziek, salonmuziek, operette 
maar ook popmuziek. Hij wordt 
wel ‘The King of the Waltz’ ge-
noemd, omdat zijn grote liefde toch 
blijft uitgaan naar de walsen van 
Strauß. Hij dirigeert zijn orkest ter-
wijl hij speelt, door middel van zijn 
wenkbrauwen.

Het droomkasteel

Het kasteeltje ‘Huis de Torentjes’ 
ligt aan de oostkant van de Sint-
Pietersberg op een plek waar vroe-
ger het dorpje Sint Pieter lag. Dit 
dorp is nu ingelijfd bij de gemeente 
Maastricht. André Rieu heeft het in 
1999 gekocht. Hij kent het kasteel 
uit zijn jeugd, want hij woont in de 
buurt en komt er als kind om pia-
noles te nemen. Maar hij droomt er 
altijd van om in dat kasteel te wo-
nen en het op te knappen. Om het 
er licht te maken en het vol gouden 
kandelaars te zetten. De muren vol 
te hangen met mooie schilderijen. 
Die droom is uitgekomen.
Het huis ligt aan de Lage 
Kanaaldijk en is gebouwd in laat-

gotische stijl. Het ligt op een recht-
hoekig stuk grond en het is ge-
bouwd van mergelstenen. Rondom 
is een bakstenen muur. De toren 
heeft een uivormige spits.

In dit kasteel staat alles in het teken 
van de viool. Er zijn violen uitge-
sneden in staande lampen, en in 
muren. Overal staan bloemen en 
schalen vol fruit. In de zitkamer 
hangen twee heel grote schilderijen 

van André en zijn vrouw Marjorie, 
geschilderd door de oudste zoon 
Marc, een getalenteerd schilder.
André gebruikt het kasteel 
vooral voor publiciteit en er 
zijn ook kantoorruimten in. 
Enige minuten van het kasteel 
verwijderd heeft André ook 
een opnamestudio. Daar is 
een kantine waar de hele 
groep musici 
kan eten ge-
durende de 
opnamen. 
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Er is ook een crèche waar op kin-
deren wordt gepast. Hij zelf woont 
met Marjorie in een wit privéhuis 
op het terrein van het kasteel.
Er is bij het kasteel ook een oran-
jerie waar verschillende honderden 
vlinders uit Costa Rica huizen. Hij 
staat vol tropische planten. Het is 
een hobby van André, die begaan is 
met het milieu in de wereld. Ook 
het uitsterven van olifanten gaat 
hem aan het hart. Hij vecht ook 
voor het in standhouden van de 
bossen.

Familie

Rieu is sinds 1975 getrouwd met 
zijn jeugdliefde Marjorie Kochman, 
geboren in 1951. Hij kent haar al 
vanaf zijn elfde jaar van school. Zij 
zit in de klas bij de zus van André 
en is 13. Hij herinnert zich van 
haar alleen een heel grote bos krul-
haar, die ze nu nog heeft. Pas als 
hij 20 is ontmoet hij haar weer en 
daarna zijn ze na negen maanden 
getrouwd. Ze hebben twee zonen, 
Marc is geboren in 1978 en Pierre 
in 1981.
Ze werkt altijd met haar man sa-
men als productiemanager. Zij 
heeft Duits en Italiaans gestu-

deerd, maar ook filmweten-
schap en Franse literatuur. Zij 
schrijft graag kinderboeken. Zij 

heeft gewerkt als lerares Duits. 
André spreekt behalve na-

tuurlijk Limburgs 
ook Engels, Duits, 
Frans, Italiaans 
en Spaans. Hij is 
ook Portugees aan 

het leren.
Hun rela-

tie is heel 
sterk, hij 
is nog 

hetzelfde als de eerste dag dat ze 
elkaar tegenkwamen, wordt er be-
weerd.

André Rieu als familiebedrijf

Marjorie biedt aan de kost te ver-
dienen, zodat André zijn droom 
kan waarmaken. Dat gebeurt nog 
voordat hij zijn eigen orkest op-
richt. In 1987 heeft André een or-
kest dat bestaat uit veertien man.
André’s vrouw werkt in alles met 
hem samen. Of het nu gaat over 

een tournee, het muziekgezel-
schap, de kostuums, het terrein 
waar wordt opgetreden, bij alles is 
zij betrokken. Zij is in feite de drij-
vende kracht achter André Rieu en 
zijn bedrijf. Zij produceert albums 
van concerten die in de hele we-
reld worden gegeven. Marjorie geeft 
geen interviews en wil niet worden 
gefotografeerd. Dat hoort bij haar 
man en haar zoon Pierre. Zij houdt 
zich altijd op de achtergrond en 

wil ook niet bekend worden bij het 
grote publiek. Zij praat wel graag 
over wat zij en André doen. Zij gaat 
nooit met hem mee op tournee, 
omdat er altijd veel te doen is in het 
bedrijf. Zij helpt bij het uitzoeken 
van het repertoire, een van haar vele 
verantwoordelijkheden. Soms gaat 
ze mee, als het niet te ver weg is, zo-
als Duitsland of Wenen. Dan zit ze 
daar om aan André terug te geven 
hoe ze over het concert denkt, maar 
ook wat er werkt en wat niet werkt 

als het om het publiek gaat. André 
zegt dan vol humor: „Ja, ze zit daar 
dan met een notitieboek en daar 
schrijft ze al mijn fouten in op.” Zij 
heeft eigenlijk zijn carrière gemaakt, 
zij heeft van een onbekend figuur 
die af en toe in Nederland optreedt 
een musicus gemaakt van een in-
ternationaal allure. Dat is ook haar 
ambitie geweest, om van iemand 
die totaal onbekend is een groot-
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heid maken. Dat heeft haar heel 
veel plezier gegeven in haar werk. 
Zij schrijft ook een boek over 
André: ‘My music, my life’.
André Rieu Productions wordt 
steeds meer een familiebedrijf. 
Naast zijn zoon Pierre die vanaf 
2001 in het bedrijf werkt, is er zijn 
broer Jean-Philippe die shows regis-
seert en de video’s die ervan worden 
gemaakt.
André zelf is heel betrokken bij alles 
wat er op het podium gebeurt. Alle 
zaken zijn door hem al van te voren 
gepland. Hij wil overal bij zijn en 
hij checkt ook af of het in orde is. 
Hij vindt zichzelf wel moeilijk en 
veeleisend, maar hij zegt zelf: „Dat 
wil niet zeggen dat ik geen leuk en 
aardig persoon ben.” 

Het leuke van André Rieu is, dat 
hij tegelijkertijd artiest is maar ook 
zakenman. Zijn zoon Pierre heeft 
zijn zakelijke kant geërfd, zijn zoon 
Marc zijn artiestennatuur. Zijn zo-
nen zijn helemaal tegengesteld aan 
elkaar. De een met zijn hoofd in de 
wolken, de ander met beide benen 
op de grond. André heeft beide 
kanten van zijn persoon ingezet 
voor zijn droom. Johann Strauß zelf 
is zijn grote voorbeeld, die had vijf 
orkesten en componeerde ook nog 
prachtige muziek.

Pierre

Pierre is geboren in 1981 en is 19 
jaar als hij zijn rechtenstudie laat va-
ren en bij André Rieu Productions 
gaat werken als technisch produc-
tiemanager. Het bedrijf heeft 120 
werknemers op dat moment. Als 
zijn vader concerten geeft is hij ver-
antwoordelijk voor het licht, het 
geluid, het decor. Hij verzorgt de 
gehele logistiek. Hij heeft tevens de 

regie over alle medewerkers in dat 
onderdeel. Hij maakt de planning 
en hij neemt de financiën voor zijn 
rekening, die volgens zijn zeggen 
‘een soort boekhouding zijn als van 
een dorpskruidenier’. Ondertussen 
is hij vice-president geworden, 
voornamelijk omdat hij in de VS al-
leen terecht kan met een goede titel. 
Als Pierre Rieu is hij daar niet zo 
bekend, maar met ‘vice president’ 
op zijn kaartje komt hij wel binnen 
bij bedrijven.
Pierre is een zeer lieve, leuke jongen 
die heel psychisch teder is, zoals zijn 
vader. Hij leeft in een aaneenrij-
ging van lieve, zachte en aangename 
gebeurtenissen. Hij is ook wel eens 
overspannen door de druk, maar hij 
heeft het tegenwoordig in de gaten 
en dan doet hij het kalmer aan.
Pierre speelt trompet in zijn vrije 
tijd. Verder is hij met zijn vader 
op tournee. Gevraagd of het hem 
hindert dat zijn vader zo perfecti-
onistisch is, zegt hij dat hij dit wel 
begrijpt. Het is zijn show, hij heeft 
ook een beeld in zijn hoofd over 
hoe alles er uit kan zien en dat wil 
hij ook op het toneel zo zien. Dus 
voor Pierre is het geen punt dat zijn 
vader nogal veeleisend is.

Zijn orkest

Het orkest komt overal, vooral op 
plaatsen waar ook veel jonge men-
sen komen. André speelt in sport-
stadions, openbare pleinen en in 
culturele gebouwen.
Overal oogst hij lof met zijn orkest, 
altijd gekleed in romantische kos-
tuums. Hij brengt klassieke muziek 
voor alleman en is daarmee een van 
de artiesten die klassieke muziek 
speelt op een wijze die veel mensen 
tegen de haren strijkt, terwijl an-
deren hem vereren. Hij weet zijn 
stukken zo te modificeren, dat ze in 
grote stadions toch een grote im-
pact hebben op mensen. Hij speelt 
dan de walsen van Strauß bijvoor-
beeld een octaaf hoger op zijn viool. 
Ook presteert hij het om zijn hele 
orkest te dirigeren terwijl hij zelf 
aan het spelen is.
Zijn repertoire is verbazingwek-
kend populair bij iedereen wat voor 
veel klassieke muziekliefhebbers een 
aanleiding is om zich tegen hem af 
te zetten. André trekt zich er niets 
van aan, zijn orkest evenmin. Veel 
critici vinden dat hij van klassieke 
muziek een laag-bij-de-grondse 
kunst maakt. Hij zorgt echter dat 
het iedereen raakt zowel klassiek 
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geschoolden als de groep die houdt 
van moderne muziek.
Rieu is ervan overtuigd dat muziek 
een helende werking heeft. Dat is 
ook wetenschappelijk bewezen. Als 
mensen lachen en zich bewegen en 
zich gelukkig voelen bij zijn mu-
ziek hebben zij een heerlijke avond. 
Hij voelt zich ook energiek door de 
blijdschap van het publiek. Hij kan 
dan eindeloos doorgaan met spelen.

Enkele onderscheidingen

André Rieu heeft verschillen-
de onderscheidingen ontvangen 
sinds hij zo beroemd is. In 2002 
is hij geridderd in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw.
Op 5 maart 2009 is hij geridderd 
in de Franse Orde van Kunst en 
Letteren. Dit wegens het uitdragen 
en populair maken van de klas-
sieke muziek in de gehele wereld, 
met name in Frankrijk. En in 2009 
krijgt hij ook een eremedaille van 
de Provincie Limburg.

 Tegenslagen

Als André Rieu in 2003 zijn zilve-
ren jubileum viert ziet alles er nog 
heel rooskleurig uit. Het gaat hem 
voor de wind, en hij reist nog steeds 
de gehele wereld door met zijn or-
kest. Zijn zoon Pierre helpt hem al 

enige jaren bij het technisch ma-
nagement.
In 2008 breekt een moeilijke tijd 
aan. Na het grote succes van zijn 
uitvoeringen met het nagebouwde 
kasteel Schönbrunn in Wenen als 
decor zijn er andere tijden ingeluid. 
Het is een mooi idee, maar wel erg 
duur. Voor het vervoer van het kas-
teel van keizerin Sissi naar alle de-
len van de wereld zijn 220 contai-
ners nodig. Tot overmaat van ramp 
wordt in Australië de gehele op-
bouw twee keren afgekeurd omdat 
ze niet voldoende brandvrij is naar 
de maatstaven van dat land. Dat 
kost heel veel geld. Dit kan André 
Rieu Productions niet trekken, De 
holding heeft dan ook in dat jaar 
een schuld van 11 miljoen euro. De 
Rabobank is onverbiddelijk. Rieu 
wordt verplicht alles in onderpand 
te geven wat hij heeft: het kasteel 
waar hij woont, zijn Stradivarius 
en alle orkestmaterialen en instru-
menten. Zelfs zijn naam moet hij in 
onderpand geven aan de bank. Toch 
heeft het hem ook geen windeieren 
gelegd: de show maakt een enorme 
indruk in de wereld en zorgt voor 
nóg meer bekendheid.
Gelukkig loopt in het jaar 2009 al-
les als een trein. Binnen de kortste 
keren zijn de miljoenen weer bij 
elkaar verdiend. De schuld neemt 

beduidend af en alles wat in onder-
pand is bij de bank kan weer wor-
den vrijgegeven. In dit jaar verkoopt 
hij meer albums dan Britney Spears 
en Beyoncé. Hij haalt dan ook een 
omzet van ruim 67 miljoen euro. 
Het bedrijf is weer gezond en er 
hoeft niemand te worden ontslagen.

Pas in 2010 gaat blijken wat deze 
schuldenlast allemaal heeft veroor-
zaakt aan lichamelijke kwalen bij 
André. Hij blijkt een virusinfectie te 
hebben die zorgt voor evenwichts-
stoornissen. Hij is misselijk en ziet 
alles om zich heen draaien. De 
enige remedie is rust. Hij moet in 
dat jaar veel optredens afzeggen in 
Groot-Brittannië, Ierland, Australië 
en Nieuw-Zeeland. Zelf vermoedt 
hij dat het komt doordat hij geen 
conditie heeft omdat hij sinds vijf 
jaar is gestopt met sport en zwaar-
der is geworden. Hij gaat daarom 
weer krachtsport doen en eet min-
der. Ook jogt hij veel. Rust is niets 
voor André. Hij wil altijd maar 
bezig zijn en muziek maken. Hij 
wordt ook behoorlijk kwaad door-
dat hij lichamelijk beperkt is. Hij 
wil weer van alles gaan doen. Maar 
hij moét wel rust houden, anders 
moet hij nog meer optredens afzeg-
gen.
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Optredens en verkoop

Zijn optredens zijn vol glamour 
en overdaad. De kostuums van de 
vrouwen zijn uniek, er is geen japon 
hetzelfde. Zij lijken kasteelvrouwen 
die zijn weggelopen uit de sprook-
jes van weleer. Het publiek gaat er 
helemaal in op. Zijn ‘Een roman-
tische nacht in Wenen’ is wel het 
toppunt van extravagantie met het 
kasteel Schönbrunn als decor. Het 
is 125 meter breed, 30 meter diep 
en 35 meter hoog en het kan al-
leen maar in de allergrootste stadi-
ons worden opgebouwd. Er horen 
ook twee ijsbanen bij, twee fontei-
nen en een dansvloer die boven en 
achter het orkest is gesitueerd. Het 
is het grootste decor ooit opgezet. 
In Melbourne is ook het grootste 
aantal toeschouwers geteld: 38.605 
mensen. Daar is hij werkelijk de 
‘Koning van de Wals’ die vol genade 
iedereen zijn dromen schenkt. Aan 
een groot publiek, dat uitzinnig 
van enthousiasme danst en zingt en 
wiegt in een omgeving vol roman-
tiek, beantwoordend aan de dro-
men in het lichaamsvlees. Dromen 
die waar lijken te zijn geworden, 
voor even.
Het is al een traditie dat André Rieu 
ieder jaar voorstellingen verzorgt 
op het Vrijthof in Maastricht. Als 
teken van erkentelijkheid voor zijn 
geboortestad waar hij nu ook nog 
woont, in zijn droomkasteel aan de 
Maas. Hij zegt daarover: „We toeren 
over de hele wereld en komen op 
de meest bijzondere locaties. Maar 
ik woon in Maastricht, dit is mijn 
stad. De openluchtconcerten op het 
zonovergoten Vrijthof, in de meest 
unieke ambiance, voelen voor mij 
aan als een thuiswedstrijd. Kortom, 
een muzikaal hoogtepunt van de 
zomer.”

De verkopen bedragen meer dan 
40 miljoen albums. Hij wordt be-
kroond met 411 platina en 100 
gouden platen. In 2008 wordt hij 
in de VS uitgeroepen tot Klassiek 
Artiest nummer 1.
Zijn album ‘Moonlight Serenade’ 
krijgt de Classic Brit Award voor 
het album van het jaar 2011. Het 
is een selectie van de mooiste ro-
mantische melodieën die door 
hem zijn gespeeld. Bij de kroning 
van Willem-Alexander in april 
2013 speelt hij op verzoek van 
het koningspaar een speciale mix 
van walsen, die door André de 
Kroningswals wordt genoemd. Deze 
staat op het album Rieu Royale.
Toch heeft hij nog wel wat in petto 
voor zichzelf. Naast zijn nieuwe cd 
die is verschenen ‘Love in Venice’ 
heeft hij ook nog interesse op een 
ander vlak, de politiek. Zijn vrouw 
is daar niet blij mee, en wil niet dat 
hij daaraan begint. Hij heeft veel 
idealen, als het politiek betreft is dat 
voor hem dat politici elkaar weer 
respecteren. Verder wil hij iets doen 
voor de olifanten en de bossen. Hij 
wil ze van de ondergang redden. Of 

dat ook gaat lukken is de vraag. Het 
is natuurlijk een nogal kleinmen-
selijk gebeuren. Het gaat er toch 
vooral om de mensheid, waartoe 
André zelf ook behoort, een stap 
verder te brengen in de evolutie. 
Dat zou een meer vruchtbaar doel 
zijn, want dan zou vanzelf blijken 
wat er met de politiek en de olifant 
en de bossen moet gebeuren. Een 
heleboel vliegen in één klap, zoals 
het gezegde luidt. Maar zover is het 
nog niet, het blijft voor André bij 
kleinschalige dingetjes, zoals dat bij 
mensen meestal gaat.

Spanningen

In februari 2012 krijgt André Rieu 
weer last van zijn evenwichtsorgaan. 
De strakke planning van zijn optre-
dens, de weinige rust die hij zich-
zelf gunt, de opgepepte toestanden 
tijdens optredens beginnen hem 
parten te spelen. De spanningen 
nemen steeds meer toe naarmate hij 
meer vrolijkheid moet veinzen en 
meer dromen moet vervullen.
In april 2014 gaat André naar een 
Zwitsers osteopathisch chirurg van-
wege hevige pijn in zijn nek. Het 

André Rieu met zijn zoon Pierre in Maastricht - 2012
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lijkt sterk op een stoornis door 
overmatige en regelmatige belas-
ting van de spieren en botten op die 
plaats. Hij geeft echter wel voor de 
tiende keer op rij zijn reeks concer-
ten op het Vrijthof in Maastricht.

 De Stradivarius viool

André Rieu heeft een Stradivarius 
viool waar hij altijd op speelt. Hij 
neemt hem mee naar elk concert, 
waar ook ter wereld. Hij is er bij-
zonder zuinig op en er is ook ie-

mand die hem speciaal bewaakt tij-
dens de vele reizen, de lijfwacht van 
de Stradivarius. Hij is bijna 400 jaar 
oud, uit 1667. Het is een onder-
deel van zijn lichaam geworden in 
al die jaren. De viool maakt deel uit 
van zijn leven. Vandaar dat overal 
in zijn kasteel violen zijn te vinden, 
uitgesneden uit hout of in de muur.
Het geluid van een piano is totaal 
anders dan dat van een viool vol-
gens André. Een piano wordt aan-
geslagen met toetsen, zo afgemeten 
beweegt een viool niet als je over de 
snaren strijkt. De viool is in feite 
een uitbreiding van het lichaam. 
Hij houdt ook van het gevoel dat de 
viool hem geeft als hij hem onder 

de huid van zijn kin voelt, dan is er 
een soort vereniging met de viool.

Levensopvatting

Als André geen violist zou zijn, zou 
hij architect zijn geworden. Als hij 
niet meer viool kan spelen, zou hij 
daarin verder gaan. Natuurlijk is hij 
veel bezig met het opknappen van 
zijn kasteel. Daarnaast is hij veel 
doende met de opbouw en herop-
bouw van de walsen die hij speelt 
op zijn viool. Hij is er trots op dat 
hij nooit tegen zijn publiek hoeft 
te zeggen dat ze moeten opstaan en 
gaan dansen. Ze doen het vanzelf-
sprekend, als hij de Blauwe Donau 
speelt op een bepaalde manier. Hij 
houdt ervan deze bijvoorbeeld als 
een soort slaperig deuntje aan te 
vangen, om dan opeens over te gaan 
in een andere ritme waardoor er een 
lach op ieders gezicht wordt geto-
verd en het publiek gaat klappen of 
met de voeten mee gaat tikken. Zijn 
doel is harmonie in de wereld bren-
gen via zijn muziek.

Hij houdt heel erg van de wals. 
Die is het belangrijkste in heel zijn 
werk. Hij kan er alles in kwijt, zijn 
positieve levensinstelling maar ook 
de humor die hij overal wil in bren-
gen. Een wals kan droevig zijn maar 
ook opwekkend, hij heeft twee kan-
ten, en dat voelt het publiek aan. 
Zo is het leven ook. André geniet 
ervan om te zien wat een wals doet 
bij mensen. Je kunt je laten mee-
voeren door het ritme van de wals, 
of je kunt het buiten je laten. Maar 
altijd is er iets.
Zijn droom is mensen mee te ne-
men in zijn droomwereld van mu-
ziek, om ze te brengen naar het 
hogere, waar iedereen naar verlangt. 
Hij voelt zich dan een genadevolle 
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muzikant, die mensen even brengt 
naar het land van hun droom, waar 
alles romantiek en vol genade en 
overvloed is. Hij laat de hemel voor 
hen op aarde terecht komen. Het 
orkest is nu uitgegroeid tot onge-
veer 60 man. Hij heeft een heel ei-
gen wereldje opgebouwd, waarin hij 
zelf de Koning van de Wals is. Hij 
kan zijn eigen droom waarmaken 
en die van anderen door zijn wals-
muziek.

Hijzelf blijft dromen om steeds 
meer mensen blij te maken, hij wil 
zijn muziek over hen uitstorten zo-
als een regenbui zich kan uitstorten 
over de aarde, waardoor hij vrucht-
baar en vol leven wordt. Hij is als 
een persoon die al zijn levensvreug-
de en genade uitstort over mensen 
die een moeilijk leven hebben.
Een oudere vrouw vertelt hoe zij 
André vereert in wat hij doet. Hij 
geeft haar heel veel liefdevolle ge-
voelens. Zij vindt dat hij in een re-
gering moet gaan zitten. Alles zit zo 
vol met geweld. Bij André is het an-
ders, daar is het veilig en warm en 
vol liefde. Er zijn geen inspannin-
gen nodig. Zij denkt dat hij in het 
gewone leven ook zo is, en dat er 
ook geen inspanningen nodig zijn. 
Andere vrouwen vinden hem char-
mant, boeiend maar waarschijnlijk 
ook erg ondeugend.
Gelukkig voor zijn publiek wil hij 
nog niet met pensioen, ook al is 
hij 65. Hij kan er niet tegen, hij 

moet er ook niet aan denken. 
De Koning van de Wals zou 

dood gaan van na-
righeid.

Over het geloof 
vertelt hij 

van 
het 

Alziend Oog van God, dat altijd 
boven de deur hing in de kleuter-
school. Dan dacht hij: „Hoe kan 
een papier nu iets zien?” Hij en 
Marjorie zijn niet gelovig, zij heb-
ben afgesproken dat zij zelf ver-
antwoordelijk zijn voor hun leven 
op aarde. Zij willen iedereen laten 
bij wat hij gelooft, maar zij beiden 
geloven dat zij de hemel op aarde 
kunnen brengen, met al zijn spiritu-
aliteit, schoonheid en genade.

De bewustzijnsillusie

André Rieu en Marjorie hebben het 
grote ideaal om de hemel op aarde 
te brengen. Voor zichzelf maar ook 
voor anderen. Dat krijgt gestalte 
met de muziek die André maakt, 
want daar wordt iedereen gelukkig 
van.
Dat ideaal maakt duidelijk dat 
André Rieu leeft in een bewustzijns-
illusie. Hij moét zijn grote goedheid 
en genade over de gehele wereld 
uitstorten. Met zijn genadevolle 
moed en dapperheid brengt hij het 
hogere en spirituele, de klassieke 
muziek, met al zijn goede gaven 
naar het volk. Hij is vol expressie, 
vol tederheid met de Stradivarius 
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onder zijn kin, zijn kleinood, zijn 
kostbaarheid. Hij is de leven bren-
gende Koning van de Wals, waar-
mee hij zachtmoedigheid, eenvoud, 
dankbaarheid, schoonheid en vrij-
heid brengt voor iedereen, om zijn 
dromen van liefde en harmonie in 
de wereld te dromen. Hij en zijn 
vrouw zijn zeer zorgzaam voor het 
publiek, zij kijken altijd wat het 
mooi vindt of niet, wat aanslaat of 
niet. Deze bewustzijnsillusie van 
psychische tederheid en schoonheid 
wordt gekenmerkt door de grote 
overvloed die ervan uitgaat, waar-
door mensen gaan dansen en zwie-
ren op zijn romantische nummers. 
André Rieu is onweerstaanbaar, vol 
charme, met een rijk innerlijk le-
ven, waarin het milieubeheer een 
grote rol speelt. Daar getuigt de 
vlinderserre met weelderige tropi-
sche planten van. Zijn vrouw is vol 
sereniteit, vol rust en kalmte, zij 
staat niet in de schijnwerpers. Zij 
is de sterke vrouw achter André, 
samen met zijn zoon, die ook een 
duit in het zakje doet. Een zeer ai-
mabele zoon, altijd vriendelijk, lief 
en uiterst aardig en beleefd.
In deze illusie zijn oorkwalen, waar-
onder verstoring van het even-
wicht, opmerkelijk aanwezig. 

Spierverkrampingen in nek en 
overal in het lichaam kunnen 
zich voordoen door de voort-
durende spanningen waarbij 

André zijn gezicht moet 
blijven plooien in 

een lach. Hij 
voelt zich bijna 
heilig en heel 

spiritueel in zijn positie van Koning 
van de Wals, hij is door niemand 
te evenaren. In zijn machtige eufo-
rie bespeelt hij zijn publiek op een 
heerlijke manier, waardoor niets in 
het leven meer belangrijk is. Alleen 
zijn concerten, zijn muziek, zijn 
spirituele droom vol genade en 
overvloed en vol harmonie tellen.

Met zijn vaak wilde en opzwepen-
de melodieën wordt echter geen 
ruimte gelaten voor de psyche, alles 
verdwijnt totaal in het gezang en 
gejoel, in de dans en de roes waarin 
iedereen een momentane vervulling 
voelt. Het is de tirannie van de lief-
heid, de tirannie van de psychische 
tederheid in de illusie die de con-
certen maakt tot een onwerkelijke 
hemel die niet bestaat en die er al-
leen voor zorgt dat alles wat psy-
chisch is ondergaat in modder en 
slijk. Het publiek verkeert in feite 
in een lsd-roes, waardoor het in ho-
ger sferen komt en alles vergeet wat 
er aan gewone dagelijkse dingen aan 
het gebeuren is. Het helpt om de 
ellende en de narigheid in de we-
reld te vergeten en er niet naar om 
te kijken. Zo kan er nooit een ander 
leven gestalte krijgen, een leven vol 
werkelijkheid, vol waarheid en licht.
André Rieu is een schattig, klein lief 
jongetje, dat psychisch lijkt, maar 
wat in de werkelijkheid van de il-
lusie alleen maar zorgt dat niemand 
zijn evolutieproces vervolgt. Hij 
speelt als een tiran het genadespel 
van psychische tederheid, vol kost-
baarheid, fijnzinnigheid, maagde-
lijkheid, zachtheid en liefheid, din-
gen die allemaal moéten. De genade 
bestaat uit een seksuele bevrediging 
van de lagere gebieden in het li-
chaam, daar waar altijd de leegte 
wordt gevoeld van het bestaan. Alles 

is zon bij André Rieu, alles is een 
droom van muzikale genade, vol 
blijdschap en gelukzaligheid. Het 
is de schijngenade, de psychische 
tederheid, die door vijandige krach-
ten wordt gebruikt om de mensheid 
af te houden van een volgende stap 
in de evolutie.
André Rieu wordt een soort robot, 
die beweegt en lacht en vol emo-
tie is, maar mensen niet werkelijk 
raakt. Wel raakt hij aan hun begeer-
ten en behoeften in het leven, maar 
niet aan hen zelf. Hij bezit het pu-
bliek en het publiek bezit hem, hij 
brengt hen in de lsd-roes. Zo zijn 
zij beiden aan elkaar gebonden met 
vele ketenen. Zij kunnen niet zon-
der elkaar. Hij stort zijn ongenade 
over de wereld uit, waardoor na 
het concert de ellende niet is ver-
zacht, maar nog erger wordt. Dit is 
de bewustzijnsillusie waarin André 
Rieu leeft en met hem zijn publiek 
en fans.

Als de Koning van de Wals met zijn 
edele Stradivarius betovert hij het 
publiek met zijn schijnromantiek, 
zijn kostbare melodieuze klanken, 
zijn zachtheid die vooral wordt 
opgewekt door zijn lange krulhaar. 
Hij kan alles, hij is de lieveling der 
goden. Dat voelt het publiek en als 
zij naar hem luisteren in de grote 
stadions, dan is het alsof zij zelf 
beroemd zijn, vol genade en teder-
heid. Dan leven zij even zijn leven, 
vol creatie, vol liefde, vol eenvoud, 
vol van goedheid en genade, zij zijn 
dan vol van alles wat beslist moét in 
de hemel op aarde.
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De mensheid die leeft in een illusie heeft ongemerkt heel 
wat te doorstaan. Ongemerkt, omdat mensen onbewust 
en onderbewust leven en niet kunnen onderscheiden wat 

zich afspeelt in hun lichaam, vooral niet in elektronen, atomen en 
moleculen. Vijandige krachten kunnen gewoon hun gang gaan, 

ze worden niet gesignaleerd. Zo zijn er ook 
roesstoffen die in het lichaam worden 

vrijgemaakt. Bij iedere illusie hoort 
een bepaalde roesstof. Aangezien er 

vele illusies zijn wordt alleen de 
roes besproken die bij de be-
langrijkste illusies behoort.

Staat van het lichaam

Roesstoffen zijn giftige stoffen. 
Logischerwijze vergiftigen zij het 
lichaam voortdurend, waardoor het 
zich nooit echt fit en gezond voelt. 
Omdat ook seks een grote plaats 
inneemt in het leven van mensen, 
raakt het lichaam - door de inspan-
ningen die samenhangen met seks 
- nog meer uitgeput. Tezamen met 
de roesstoffen en de inwerking van 
vijandige krachten die het lichaam 
vaak ook nog in bezit hebben, 
brengt dit het lichaam van men-

sen in een moeilijke 
situatie. Als iemand 

nog jong is valt het allemaal 
wel mee, het lichaam heeft in de 
meeste gevallen voldoende afweer. 
Maar onderhuids sluimert de on-
gezondheid altijd. De ziekten van 
de mensheid zijn niet het grootste 
probleem. Daar hebben de artsen 
wel iets op gevonden om die te lijf 
te gaan. De grootste ziekte van de 
mensheid is de onwetendheid en 
de onbewustheid van het lichaam, 
en dat gaat gewoon voort, want er 
is geen kennis over. Verder is er een 
psyche die in een totale duisternis 
verkeert, verzonken in de materie 

van het lichaam. Op die manier kan 
er geen sprake van zijn dat de psy-
che het lichaam kan aansturen zoals 
het behoort. Zo is het lichaam van 
een mens als een notendopje dat 
drijft op de woeste golven van de 
oceaan. Een lichaam zonder bestu-
ring, een lichaam zonder kapitein, 
de psyche, aan boord. 

Het sekslichaam 

Een mens leeft voornamelijk vanuit 
zijn sekslichaam, een onbewust en 
onderbewust lichaam dat vooral te 
vinden is in de weke organen. In de 
penis en de clitoris, de lever, baar-
moeder, zaadballen, nieren, maag 
en ingewanden. Ook longen, hart, 
hersenen, zenuwstelsel, tong en lip-
pen horen daar bij. Er is bij mensen 
vaak een voorkeur voor bepaalde 
organen bij het seksen.

De roes in de illusiespelen
De vergiftiging van het lichaam

Tekst: Sunya de la Terra
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De gebrande boon van de 
Coffea arabica 
de koffieboon

De romantische seksmaniak in de 
liefdesillusie zal zich concentreren 
op de emoties van het hart, de vech-
ter focust zich op de maag, en ie-
mand die altijd wil seksen zal zich 
centreren op de geslachtsorganen. 
Maar hoe dan ook, het gaat er altijd 
om dat er wordt gepaard. Dit seks-
lichaam wordt ook wel eenvoudig-
weg aangeduid met de seksmaniak. 
Dit sekslichaam zit vol klieren en 
organen die verschillende stoffen 
afscheiden tijdens de paringsdaad. 
Die seks vindt dag en nacht plaats. 
Of men nu in gedachten sekst, of 
vitale oprispingen krijgt, of aan de 
oppervlakte een nummertje maakt, 
geeft geen verschil. Vierentwintig 
uur per dag is de seksmaniak in 
touw om te zorgen dat hij zijn or-
gasme krijgt, zijn vervulling in de 
narigheid van alledag. Tijdens dit 
seksen worden er roesstoffen afge-
scheiden in het lichaam, die grote 
invloed hebben op het alledaagse 
leven. Zij zijn bepalend voor hoe 
mensen werken en leven. 

De verschillende roezen

Bij de onderzoekingen in het vlees 
van de mens waar de illusies zich af-
spelen zijn verschillende roesstoffen 
waargenomen. Deze stoffen werken 
heel bedwelmend, ze zijn giftig. In 
de praktijk van het leven is het zo, 
dat de gehele mensheid lijdt aan 
een verslaving, die zij niet kennen. 
Het is een natuurlijke verslaving die 
voortvloeit uit hun illusies en daar-
om valt hij helemaal niet op. Maar 
hij is er wel en oefent zijn negatieve 
invloed uit op het lichaam, dat de 
gehele dag gedrogeerd is door deze 
stoffen. 
Er zijn verschillende roesstoffen, ie-
der met hun eigen aard. De cafeïne 
bij de machtsillusie, de mescaline 

bij de liefdesillusie, de opium bij de 
bestaansillusie, de lsd bij de bewust-
zijnsillusie en de alcohol bij de illu-
sie van perfectie of lila illusie. 
Verder werkt in de vredes-
illusie een narcosestof die 
narcolepsie veroorzaakt. 
De seksmaniak han-
teert deze stoffen al-
lemaal en doseert ze 
in het lichaam. De 
seksmaniak heeft vele 
gezichten, zijn basis 
is de seksmaniak zelf, 
geflankeerd door de fun-
damentalist. Maar hij heeft 
evenzeer een gezicht van macht, 
liefde, bestaan, bewustzijn of teder-
heid, perfectie of vrede of van welke 
illusie dan ook.
Dit is gevisualiseerd in de tabel op 
deze pagina.

Wat doen de roesstoffen?

Cafeïne pept het lichaam enorm op. 
Men voelt zich sterk en heel mach-
tig in de illusie. De seks wordt sterk 
gestimuleerd. Er breekt dan een 
grote machtsstrijd uit, die alle ge-
bieden van het leven omvat. Overal 
is strijd, in het privéleven, in het 
werk, in de vrijetijd met vrienden 
en kennissen, in sport en spel. Want 
altijd weer moet, net als in het die-
renleven, de macht dagelijks wor-
den bevochten om zo te komen 
tot de leider voor die dag. Maar 
overal ligt het venijn op de loer en 

Illusie is in feite roesstof bedwelming

seksmaniak van de macht dictatuur cafeïne euforie

seksmaniak van de liefde verkrachting mescaline hartstocht

seksmaniak van bestaan terrorisme opium bezetenheid

seksmaniak van de tederheid tirannie lsd high zijn

seksmaniak van de perfectie vernietiging alcohol dronkenschap

seksmaniak van de vrede oorlogsstokerij narcosestof narcolepsie

Cafeïne
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Lophophora williamsii, 
de wetenschappelijke naam voor de peyote, 
de cactus die mescaline levert.

Het sap van de zaadbol van de Pa-
paver somniferum wordt gebruikt 
als basis voor diverse opiaten.

de machthebber heeft alleen vij-
anden, geen vrienden. Dat is een 
zeer wankele positie dus moet de 
seksmaniak weer wat cafeïne in het 
lichaam spuiten zodat de dictator 
weer de moed krijgt al zijn vijanden 
tegemoet te gaan en te vechten voor 
zijn behoud. Natuurlijk wil de seks-
maniak niet weten dat hij zo ver-
nietigend te keer gaat overal waar 
hij komt, en hij maakt dus van alles 
wat hij doet een deugd. De begeer-

ten naar macht en de wellusten, 
het moorden en doodslaan 

worden wijze hande-
lingen die nodig zijn 
om te zorgen voor 
het welzijn van al-
len. De cafeïne werkt 
heel destructief op 

het lichaam, maar 
de vijandige krachten 

zorgen wel dat er genoeg 
in het lichaam wordt afgeschei-

den om het voortdurend opgepept 
te houden.

Zo gaat het ook met de mesca-
line, die in het lichaam wordt 

gebracht door de seksmaniak van de 
liefde. Maar die liefde is alleen maar 
haat en nijd en de ondergang, grove 
verkrachting en ellende. Deze roes-
stof versterkt de haat enorm, even-
als het seksen en de verkrachting. 
Dit alles werkt zeer vernietigend 
in het lichaam van de persoon zelf, 
maar ook in de lichamen van ande-
ren. Alles wordt geschoven onder 
de mantel der liefde, dat is een heel 
mooie deugd, daar kan niemand 
omheen. Ondertussen bedwelmt 
de mescaline het gehele lichaam en 
maakt stoffen vrij die hartstoch-
ten en agressie verhevigen. Zo kan 
iemand gemakkelijk komen tot 
moord en doodslag onder het mom 

van de liefde. Ook vijandige krach-
ten bevorderen het afscheiden van 
deze stof, zodat er meer en meer 
vernietigd wordt.

Opium hoort bij de illusie van 
het bestaan, en de seksmaniak 

van bestaan zorgt ervoor dat deze 
stof vrijelijk in het lichaam wordt 
afgescheiden. Opium bevordert de 
terreur in het lichaam en overal in 
de omgeving ervan. De seksmaniak 
wil natuurlijk helemaal niet we-
ten dat hij zo bezig is, en ook hier 
verheft hij de terreur tot een deugd 
van bestaan. De vijandige krachten 
zullen ook hier zorgen dat er veel 
opium wordt afgescheiden, zodat 
het lichaam daar zeer onder lijdt.

Papaverine

Mescaline
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Lsd hoort bij de seksmaniak van 
tederheid, die iedereen en alles 

in zijn omgeving en ver daarbuiten 
tiranniseert met een zeer lief en ai-
mabel gezicht.
Onder het mom van heel lief te zijn 
wordt de tirannie tot deugd 
verheven. Lsd versterkt 
de neiging tot tirannie en 
ogenschijnlijke tederheid en 
absoluutheid, de hang naar het 
hogere. Als je lekker high bent, in 
hogere sferen, is alles goed. Zo ver-
heft de seksmaniak de tirannie tot 
de deugd van zachtheid, liefheid, 
het zijn in het absolute, waar alles 
mooi is en luisterrijk. Het lichaam 
gaat eraan ten gronde, en de vijan-
dige krachten stimuleren dat ook.

Alcohol stimuleert de perfectie in 
het werk en het leven, daar-

door wordt alles vernietigd. Het 
sekslichaam is altijd dronken van de 
alcohol, drinken is perfecte vernie-
tiging. De seksmaniak heeft verzon-
nen dat alcohol en vernietiging een 
prachtige deugd van perfectie zijn. 
De deugd versluiert ook hier dat al-
les in feite heel slecht wordt gevon-
den door de seksmaniak. De vijan-
dige krachten zorgen ervoor dat er 
veel alcohol wordt vrijgemaakt in 
het lichaam zodat het uiteindelijk 
wordt vernietigd door dit roesmid-
del.

De narcose hoort bij de seksma-
niak van de vrede, die altijd 

oorlog maakt, overal waar hij komt. 
Hij is een oorlogsstoker. De nar-
cosestof zorgt dat het sekslichaam 
altijd slaapt, zodat er niets binnen-
komt van de dingen die er wel zijn 
maar die de seksmaniak niet wil 
weten. De narcolepticus slaapt vrij-
wel altijd, hij hoort niets van wat er 

hem wordt gezegd. Voor de seksma-
niak van de vrede is oorlog stoken 
de vrede. En zo heeft hij ook van 
het oorlog stoken weer een prach-
tige deugd van vrede gemaakt, die 
hem vrijpleit van het slecht zijn. 

Deze handige manoeuvres om 
slechte dingen om te zetten 

in deugden horen helemaal bij de 
seksmaniak met zijn gezicht van 
fundamentalist, die de deugden 
voorstaat. Door voortdurend sek-
sen brengt hij vele roesstoffen in het 
lichaam die slechte dingen bevorde-
ren. Maar de fundamentalist zorgt 
dat het allemaal deugden worden, 
die leiden naar het superparadijs 
van Condena 1. De roesstoffen hel-
pen er nog aan mee om vlugger in 
dat superparadijs te kunnen ver-
keren. Ondertussen breken vijan-
dige krachten het lichaam af, dat 
helemaal versuft en verdoofd door 
de wereld loopt. Vijandige krach-
ten zijn altijd doende om te zorgen 
dat het lichaam breekt, dat de il-
lusie wordt versterkt, dat het leven 

1 Condena is een heel verdelende vij-
andige kracht die sterk werkt met goed 
en slecht en dus met oordelen en vooral 
veroordelingen.

Lysergeenzuurdi-ethylamide 
lsd

Ethanol
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wordt verziekt en ellendiger wordt. 
Zo gaat iedereen op weg naar het 
superparadijs van Condena, dat 
eigenlijk een concentratiekamp is 
waar alles moét en waar nooit iets 
goed is.
Met al deze roesstoffen in het li-
chaam wordt er door de gehele 
mensheid voor gezorgd dat onei-
genlijke macht, haat, niet-bestaan, 
ongenade en vernietiging, oorlog en 
geweld de overhand hebben en ook 
in stand blijven.
Bovendien is iedereen ook in han-
den van Condena, doordat zij ieder 
mens in haar hypnose brengt zodat 
alle mensen doen wat zij wil.
Dit is de toestand van de mensheid 
op dit moment.

Conclusie

Roesstoffen van de seksmaniak en 
hypnose van Condena beheersen de 
lichamen van de mensen. Zij we-
ten dit niet, omdat ze erg onbewust 
leven en niet zien wat er gebeurt in 
hun lichaam. Zo hebben de vijan-
dige krachten het in feite voor het 
zeggen in de wereld, zij bepalen wat 
er gebeurt. De psyche van mensen 
is niet actief, die zit gevangen in de 
duistere, onbewuste materie van het 
lichaam. De mensheid voelt wel dat 
er dingen zijn waar zij niet de hand 
op kan leggen, maar in de narcolep-
tische slaap van de vrede tezamen 
met de andere roesstoffen hebben 
zij geen zin om te gaan zoeken naar 
oorzaken. De vijandige krachten 
zorgen ook altijd, dat de weerstand 
tegen verandering flink in stand 
wordt gehouden en liefst wordt op-
gevoerd. Zij breken het lichaam af, 
dat moe wordt, vol spanningen zit 
en uiteindelijk maar moeilijk verder 
kan in het leven. Zij stimuleren de 
oorlogen, die er dan ook volop zijn. 

Zolang een mens niet het pad van 
de evolutie gaat volgen, zal er niet 
veel veranderen in de wereld. Het 
zal allemaal alleen maar erger wor-
den, omdat het verstand alles ook 
niet meer kan manipuleren. Het 
heeft geen overzicht meer en ook 
geen inzicht in wat de juiste oplos-
singen zouden kunnen zijn bij lan-
delijke problemen en wereldproble-
men.
Alleen een radicale verandering in 
een mens kan uitkomst brengen. 
Deze verandering kan bij enkele 
mensen beginnen die dat zelf ook 
willen, en dat zal tot gevolg hebben 
dat meer mensen dat aantrekkelijk 
gaan vinden.
De vijandige krachten zullen alles 
in het werk stellen om dit tegen te 
houden, want dan hebben zij steeds 
minder macht over mensen. Dan 
zal de evolutiekracht meer kunnen 
doen. Zij kan een mens die dat wil, 
op het goede spoor van de evolutie 
zetten. Dat is waar het uiteindelijk 
om gaat, dat mensen hun evolutie-
proces afmaken en niet half in blij-
ven hangen zoals dat nu gebeurt. 
In wezen gaat de evolutie toch ver-
der, of men nu wil of niet. Alleen 
kan dat nog wel wat eeuwen duren. 
Leuker en aangenamer is het om nu 
al op pad te gaan, zodat een mens 
en ook de gehele mensheid meteen 
de vruchten kunnen plukken van 
de vermogens die de lichaamsmate-
rie gaat prijsgeven. Ook de psyche 
kan het voortouw gaan nemen, zo-
dat mensen niet meer als hulpeloze 
notendopjes overgeleverd zijn aan 
het geweld van de woeste oceanen, 
maar met de kapitein aan boord 
vast en zeker afgaan op het doel 
waar ze naar toe willen.

Ether
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Een voorbeeld van een parfum die past bij de 
illusie van het bewustzijn of het ruitenspel is 
Anaïs Anaïs. Dit parfum wordt voor het eerst 

uitgebracht in 1978 door de firma Cacharel. Anaïs 
is genoemd naar de Perzische godin van de liefde, 
Anaïtis. Omdat deze naam wat lang is en lastig te ont-
houden, is het Anaïs geworden. 

De topnoten van het oorspronkelijk parfum zijn 
licht en sprankelend, citroenachtig. Er zijn citrus-
geuren in verwerkt met oranjebloesem, lavendel, 
galbanus (een soort amberachtige stof ), kamper-
foelie, hyacint, zwarte bes, bergamot, citroen en 
witte lelie.
De hartnoten zijn marokkaanse jasmijn, kamper-
foelie, anjer, tuberoos, iris, lelie, granaatappelbloe-
sem, orriswortel, ylang-ylang, lelietje van dalen, 
roos. In de basis is leder, sandelhout, amber, pat-
chouli, muskus, eikenmos, vetiver, wierook en ce-
derhout gebruikt.
De neuzen bij dit parfum zijn Olivier Cresp en 
Dora Baghriche van het huis Firmenich. Later 
worden Raymond Chaillan of Roger Pellegrino 
ook genoemd als neus. De kleur van het parfum is 
lichtroze.

Alles is tederheid bij dit parfum en daar wordt 
ook reclame mee gemaakt. Het is de tedere aanra-
king van de man waar vrouwen zo naar verlangen, 
die dit parfum vooral geliefd maakt. ‘Een vleugje 
tederheid voor de wereld’ is een slogan die het 
wel doet. Wie dit parfum draagt, verspreidt een 

Tekst: Tanja Soes

Parfum Anaïs Anaïs
De hunkering naar tederheid en het hogere
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vleugje tederheid in de wereld en leeft in het zonnepa-
radijs vol droomgenade. In de advertentie (op de pagina 
hiernaast) doet Lonneke Engels ook echt wel engel-
achtig aan. Zij blaast haar tederheid met meisjesach-
tige onschuld de wereld in. Zij is kostbaar, fijnzinnig, 
maagdelijk en zacht. Zij draagt een spierwit broekje. 
De fotografe Sarah Moon weet haar modellen zodanig 
te fotograferen dat de geur een heel onschuldig, poëti-
sche en decadente sfeer omgehangen krijgt. Dromerig 
en verheven spreekt het ieder jong meisje aan dat nog 
gelooft in de liefde, alles is zwoel en zacht, week bijna. 
De vrouwen zijn een heerlijke meisjesachtige prooi voor 
de mannen, met zacht vlees. Zij willen heel graag hun 
witte broekje uitdoen. Zo wil de vrouw er ook zijn voor 
de man, in hogere sferen maar heel bewust acterend, zo-
dat zij zijn als een klein onschuldig meisje en een klein 
onschuldig jongetje, die alleen leven voor tederheid en 
beslist niet voor seks. Dit is echter allemaal bedrog, er 

wordt voortdurend gesekst op een manier die heel ti-
ranniek is. De droomgenade in het zonneparadijs blijkt 
slechts schijngenade te zijn, het heeft meer te maken 
met ongenadig er van langs krijgen. Maar de seks is 
nummer een en daar houden zij zich aan. Ondertussen 
is er grote angst om gedumpt te worden, omdat de 
maagdelijkheid meer hoerigheid is dan wat anders. In 
hun psychedelische lsd roes blijven de tederen echter 
vasthouden aan de heerlijkheid, de maagdelijkheid en 
kostbaarheid van hun verhouding. Alles is tederheid, al-
les is zachtheid en liefheid, een tirannie naar elkaar die 
nooit eindigt, omdat tederheid moét. Het spreekt van-
zelf dat in de loop der tijd deze geur vooral een parfum 
is geworden dat gebruikt wordt door jonge romantisch 
ingestelde meisjes en vrouwen, die kostbaar, zacht, lief, 
maagdelijk en fijnzinnig zijn. Het is typisch een geur 
voor vrouwen die zich voordoen als kleine meisjes en zo 
mannen willen veroveren.
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Op 21 juni 2014 wordt er in het karmelietes-
senklooster in Le Havre een geheel vernieuwde 
tuin geopend. Het is de ‘Jardin du Silence’, de 

tuin van de stilte. Deze tuin is opgedragen aan de heilige 
Theresia van Ávila, een van de bekendste mystici onder 
de katholieke heiligen.

Een nieuwe tuin

Het klooster met zijn tuin is ge-
bouwd in 1953. Het oude klooster 
moest wijken voor een nieuwe tun-
nel. De nieuwe behuizing bestaat 
uit een aantal eenvoudig opgezette 
gebouwen met rode dakpannen. Er 
is plaats voor de onderkomens van 
de nonnen, een kapel en een aantal 
gastenverblijven. Er zijn ongeveer 
achttien zusters die in het klooster 
van de Transfiguration (gedaante-
verwisseling, metamorfose) bidden 
en werken.
In het jaar 2015 willen de zusters 
de tuin nog eens in het zonnetje 
zetten. Het is dan vijfhonderd jaar 
geleden dat Theresia van Ávila werd 
geboren. De lijfspreuk van Theresia 
is: ‘Ik ben van U Heer, voor U ben 
ik geboren’. Zij is een van de grond-
leggers van de huidige orde van de 
Karmelieten. En de tuin is naar 
haar vernoemd: le Jardin de Sainte 
Thérèse.
De tuin is helemaal ingericht op de 
stilte waarin men kan komen tot 
gebed.

Architectuur

Op verzoek van de moeder-overste 
wordt in 2012 Samuel Craquelin, 
een landschapsarchitect uit de om-
geving, gevraagd een tuin te ont-
werpen die past bij het werk van de 
karmelietessen. Hij heeft die uit-
daging aangenomen en in nauwe 
samenwerking met de zusters een 

Tuinen

Tekst: Tanja Soes

Le jardin du Silence
De tuin van het karmelietessenklooster 
in Le Havre

Het klooster van de karmelietessen in Le Havre (le carmel du Havre)
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plan uitgewerkt en gepresenteerd. 
Daarbij is er veel gemediteerd en 
gesproken over de geschriften van 
Theresia van Ávila. Craquelin heeft 
zich grondig georiënteerd op het 
biddende leven dat is voorgeschre-
ven door deze prominente heilige. 
Hij heeft bijvoorbeeld de vier ver-
schillende wijzen waarop een tuin 
van water kan worden voorzien, 
verwerkt in zijn ontwerp. Na een 
jaar van overleg en tekenen heeft hij 
een tuin ontworpen die passend is 
en waar zij allen heel content mee 
zijn.
De tuin is mede gestalte gegeven 
in samenwerking met verschil-
lende creatieve geesten en kunste-
naars. Als eerste Samuel Craquelin, 
de architect, en verder Chantal 
Giraud, beeldhouwster, Jean-Pierre 
Lartesien, een siersmid, en de me-
dewerkers van bouwonderneming 
Vallois. Deze aannemer werkt veel 
aan landschapsprojecten onder an-
dere voor de gemeente Le Havre.
Vooral door de goede samenwer-
king tussen de diverse disciplines is 
de tuin een groot succes geworden. 
Het is een heel afgerond project 
dat iets heel speciaals uitstraalt. Een 
tuin die geboren wordt vanuit de 
noodzaak om de omgeving van het 
klooster te maken tot een oord van 
stilte, is een uitdaging geworden 
die iets laat zien van de intentie en 
grondslag van de orde.

Vanaf het moment dat de tuin 
voor iedereen is opengesteld, blijft 
de ruimte bezoekers verwonderen 
door zijn eenvoud en stilte. Samuel 
Craquelin heeft alles wat de zusters 
hebben gevraagd vlekkeloos uitge-
voerd. Hij heeft het als volgt gefor-
muleerd bij de opening: „Deze tuin 
van de stilte staat open voor alles, 

het is een plaats waar het geluid 
van het water dat van de stad over-
stemt en het is er om ons te her-
inneren aan de zin van de vrede, 
het beschouwen van de diepte van 
ons wezen.” Zo is na verscheidene 
jaren van gedachtewisseling, maan-
den werken en enkele weken om de 
planten de gelegenheid te geven om 
te groeien, de tuin gerealiseerd.

Nog datzelfde jaar, op 11 decem-
ber 2014, wordt aan het klooster de 
eerste prijs toegekend en uitgereikt 
door Victoires du Paysage. Victoires 
du Paysage is een concours met 
een filosofie over landschapstuinen, 
of ze nu van bedrijven zijn of van 
particulieren. Iedereen kan daaraan 
meedoen. De organisatie van het 
concours wil de aandacht vestigen 

op landschappen die een groot of 
klein meesterwerk zijn en streeft op 
die manier naar meer groen in de 
steden.
De president van de jury noemt 
deze tuin betoverend wat betreft 
kennis van planten en gevoel voor 
opbouw.

Hoe de prijs in ontvangst is geno-
men? Daar heeft de priorin iets op 
gevonden. Een vriendin is naar de 
prijsuitreiking gegaan en zij heeft 
de Victoire d’Or naar het klooster 
gebracht. Want de gemeenschap zelf 
mag geen prijzen in ontvangst ne-
men.

De tuin van de stilte

Wat gaat er eigenlijk uit van deze 
kloostertuin, bedoeld voor medi-
tatie en gebed? Een tuin waarin 
water een grote rol speelt, omdat 
het wordt beschouwd als het voed-
sel voor de ziel? De heilige Theresia 
van Ávila heeft daar haar hele leer 
van het gebed op gebouwd. Maar 
er is niet alleen dat. De tuin heeft 
een grote visuele kracht, hij is zeer 
verfijnd met een sterke oproep tot 

meditatie. En dat, terwijl hij in oor-
sprong slechts is gemaakt om ge-
luiden van buitenaf te weren. Alles 
centreert zich rond de diepgang en 
de gevoeligheid van de zusters, zo-
wel vanuit het culturele als het es-
thetisch aspect. De paden zijn van 
witte stenen die steeds in een andere 

Een gezelschap met daarbij Samuel Craquelin en Chantal Giraud met een aantal 
zusters in de tuin bij het kunstwerk La Noria
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vorm zijn gelegd. Steeds kan bij een 
wisseling van motief een andersoor-
tig gebed worden ingezet. De paden 
geven ruimte om te ontdekken hoe 
je God kunt vinden in de stilte.

Groepjes planten in zachte kleuren 
en vaak aparte vormen staan rond-
om een enkel kunstwerk. Zo’n blik-
vanger geeft tevens een aanwijzing 
op welke plaats je bent aangekomen 
op weg naar Christus.
Alles leidt ertoe dat de zusters in 
zichzelf gaan schouwen en hun in-
nerlijke aarde gaan ontdekken. Ze 
moeten hun eigen innerlijke tuin 
gaan verzorgen, want dat is wat de 
heilige Theresia voor ogen heeft.
Zij heeft de exacte manieren aan-
gegeven om de innerlijke tuin te 
bevloeien. Een manier geboren uit 
de streek waar zij woont in Ávila 
in Spanje. De droogte die er heerst 
op de hoogvlakte van Castilië en 
León, aarde die uitgedroogd is door 
de winterwind en gebarsten door 
de hitte van de zon in de hel van de 
zomer. Om die aarde vruchtbaar te 
maken moeten alle middelen wor-
den aangewend om ze te bevloeien, 
door waterputten, het waterrad met 
emmers, irrigatiekanalen en natuur-
lijk ook de regen.
In de aanvang is de tuin vol on-
kruid, hij ligt op een braakliggend 
stuk land. Maar volgens de leer zal 
hij door bidden vanzelf vrij raken 
van onkruid en kunnen de bloemen 
volop gaan bloeien door de hand 
van God.
De zusters hoeven naast het bidden 
slechts bezig te zijn met het bevloei-
en van de tuin, zodat de planten 
kunnen groeien en de bloemknop-
pen kunnen gaan ontluiken. Dan 
valt hen alles ten deel waar ze zo 
van houden. Zo kan iedere zuster 

binnengaan in zichzelf door medita-
tie, wandelen en bidden in de tuin 
van de stilte.
Zo leren zij dankbaar te zijn voor 
het water dat op de aarde valt en 
weer opstijgt naar de hemel, als een 
bron van leven voor alle wezens. 
Zij voelen de aarde en de stenen als 
een stevige basis waar ze op kun-
nen lopen zodat zij Christus kun-
nen ontmoeten. Zij zijn blij met 
de planten, die groeien en bloeien 
en hen hun weldadigheid geven. 
Zij genieten van de lucht, de wol-
ken, de zon en de sterren, die altijd 
weer vertellen over de grootheid van 
Christus. De vogels zingen, de vlin-
ders dansen, de bladeren ruisen en 
de gehele natuur in de tuin wordt 
overgoten met schoonheid en licht. 
Maar vooral is er de stilte, waarin ze 
worden ontvangen om zich te ope-
nen voor de Heer en voor zichzelf. 
Want Christus is voor hen het le-
vende water dat zij drinken en het 
brood waar zij zich mee voeden. 
Op die wijze willen zij de tuinman 
van God zijn in hun zoektocht naar 
Christus. Een tuinman in de car-
mel, zijn tuin, de wijngaard van 
God.

De tuin wordt het gehele jaar door 
bezocht, of het nu winter of zo-
mer is, goed of slecht weer. Jong en 
oud gaat door de entreedeur naar 
binnen en komt, verrijkt door het 
vertoeven daar, anders weer naar 
buiten.

Entree

Jean-Pierre Lartesien heeft de op-
dracht voor het ontwerp aange-
nomen omdat hij geboeid is door 
twee dingen die hem aanspreken: 
de plaats en de karmelietessenge-
meenschap. Hij creëert een smeed-

ijzeren klaphek dat geheel is open-
gewerkt. Het is heel doorzichtig 
gehouden om transparantie te krij-
gen. De blik kan vrij door het ob-
stakel dwalen zonder dat hij blijft 
steken bij het hek zelf. De poort 
moet ook een plantenmotief heb-
ben, zodat het zich vrij kan vermen-
gen met het landschap wat er ach-
ter is. Het heeft een beschermende 
werking zonder dat het opvalt en 

het is bewerkt zonder stekels of an-
dere scherpe ornamenten. Lartisien 
meldt het niet, maar het hek heeft 
veel weg van gesmede wijnranken.
Voor de zusters symboliseert dit 
hek Christus, want hij is de deur. 
Iedereen die erdoor naar binnen 
treedt wordt gered, want hij komt 
binnen in zijn wijngaard.

Het water

Water is de leidraad in de tuin, met 
zijn eigen symboliek. Het gebed is 
te vergelijken met de eeuwige zoek-
tocht naar het water van de tuin-
man om de planten te bevloeien en 

De entree van le Jardin du Silence naar 
een ontwerp van Jean-Pierre Lartesien
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de paden leiden daar stilletjes heen, 
langs een bassin of een kanaal of 
een heel droge plaats.
De vier manieren om een tuin van 
water te voorzien zijn allemaal in-
gebracht in de tuin. Zij verbeelden 
de wijze waarop de zusters hun ziel 
kunnen laten groeien en bloeien. 
Theresia van Ávila ziet het leven van 
een kloosterlinge als een voortdu-
rende zorg voor het water in haar 
tuin. Hij moet ook van water voor-
zien blijven zodat hij kan groeien 
en bloeien. Dat water vindt altijd 
nieuwe wegen om zich te versprei-
den in de tuin. Zo is het ook met 
het gebed, het vindt zijn weg in de 
wereld en in de harten van de men-
sen. Op die manier is het water een 
onafscheidelijke begeleider in de 
tuin van de stilte.
De wijzen om een tuin te bevloei-
en zijn de fasen waarin verdieping 
wordt gevonden in gebed en me-
ditatie en het ultieme doel is de 
ontmoeting en de verbintenis met 
God.

De waterput

Nadat het hek met de wijnranken 
is gepasseerd, komt de eerste tuin 
in beeld. Dit is een dorre, droge 
tuin met kruidachtige planten zo-
als grassoorten. Armeria maritima, 
het Engels gras, Thymus vulgaris, de 
gewone tijm en cypressen. Planten 
van de rotsachtige kust zo dichtbij. 
Opvallend is een droge waterput 
die gevuld is met een apart glazen 
kunstwerk erin. Een ronde gebeeld-
houwde steen die gepolijst is door 
het vuur in de smeltoven. Hij is 
gelegd op donker zand, waaruit kan 
worden opgemaakt, dat het heel 
moeilijk is water daaruit op te ha-
len.

De waterput ligt te midden van een 
vlakte vol kiezelstenen. Dit is de ziel 
die nog niet profiteert van het wa-
ter. De aarde, de tuin van de ziel, 
moet nog worden bewerkt en om-

geploegd, voordat er iets kan groei-
en. Ook al zijn er al wat planten, ze 
moeten het doen met het weinige 
dat er is. Ze kunnen net in leven 
blijven. Hier kan voor het eerst het 
innerlijke wezen worden ontmoet.
Hoewel er in de waterput nog geen 
water is te vinden, is dit de begin-
nende manier om de innerlijke tuin 
te bevloeien. Er is een inspanning 
voor nodig om water op te halen uit 
de diepte van de waterput. Dat ge-
beurt door gebed.
Wie verder doorwandelt in de tuin, 
komt hij steeds meer water tegen. 
Het water brengt kalmte en daar-
door raakt de oppervlakte wat meer 
op de achtergrond.

De noria

Al snel komt de noria in zicht, het 
grote glazen waterwiel. De noria 
is in de landbouw een emmerwiel 
of emmerladder die de landbouw-
gronden bevloeit via een rivier. In 

de Jardin du Silence is het een sym-
bool dat de aanzet is tot een ont-
moeting met Christus door medi-
tatie. De noria is in een omgeving 
vol keien geplaatst. Het moet het 

opgroeien van planten verbeelden 
die met hun wortels op zoek zijn 
naar water. Ze moeten heel diep 
wortelen om het te vinden. Hier 
zijn vooral groene eiken, Cordyline, 
Santolina, Lavandula, bamboe, 
Yucca en Convolvulus geplant. De 
noria vraagt een inspanning die alle 
arbeid wat verzacht, want de aarde 
wordt wel bevloeid met water en de 
ziel kan zich daarin verheugen.
De noria staat op een soort verho-
ging die een stenen brug voorstelt. 
Hij roept dynamiek maar ook een 
enorme stevigheid op. Hij ziet er 
ook lichtend en speels uit. De twee 
grote wielen van doorschijnend glas 
zijn bewerkt en laten allerlei groe-
ven en nerven zien die het effect op-
roepen van stromend water.
Hij lijkt daardoor heel levendig, hij 
is het leven, hij lijkt een bewegend 
wezen. Het is het werk wat er ge-
daan wordt aan de ziel, door gebed 
en wandelend mediteren. De ge-

Jardin du Silence met le Puits (de waterput) en achter zuster Geneviève de Noria. 
De zuster houdt de Victoire d’Or in haar hand.
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nade van de Heer begint dan te wer-
ken en heeft ook zijn effect in de mens. 
De noria past daarom heel goed in de 
tuin, waar rondom planten naar wa-
ter zoeken en het ook vinden. Dankzij 
deze glazen noria is er in de tuin van 
de stilte een symbool waarin te zien is 
dat materie ook lichtend en transparant 
kan zijn.

Het irrigatiekanaal

De volgende tuin waar men binnen-
treedt is vergeleken met de vorige heel 
weelderig. Er is een klein irrigatieka-
naal waarin het water zachtjes kab-
belend vanaf de bron door het kanaal 
stroomt en licht klaterend in het bas-
sin valt. Het kanaal is bedekt met witte 
stenen en strandkeien, die er aan her-
inneren dat het een tuin is gelegen in 
Normandië, aan de kust van de oceaan.
Het water verbeeldt de bron van alle 
leven op aarde. Hier heeft de ziel zich 
verenigd met zijn oorspronkelijke bron, 
Christus. De innerlijke ontmoetingen 
met hem worden veelvuldiger en rijker, 
ze verwarmen het hart en de ziel, ze 
verdiepen zich steeds meer.
Hier groeien de planten uitbundiger, 
er bloeit veel meer. Het zijn stevige en 
kleurige planten. Dit herinnert aan 
overvloed en vernieuwing. Er zijn iris-
sen, Petasites, Geranium, wilgen te zien. 
De verschillende intens groene blad-
vormen geven aan dat er veel vocht en 
water is. Met deze indruk verlaat men 
de derde tuin.

De regen

Uiteindelijk komt men in de regen-
zone, een lichtend groene plek, waar 
twee houten bankjes staan op een ge-
maaid en goed bijgehouden gazon. Dit 
is de regentuin. Een kleine tuin, waar-
in de bomen het groene gras lijken te 
beschermen tegen de zon en waar het 
vredig en rustig vertoeven is. Hier ont-

Jardin du Silence - Noria

In het gedeelte met de waterput is ook de noria te vinden, een stukje 
achter de waterput. Het is een glazen waterwiel ontworpen door de 
beeldhouwster Chantal Giraud.

Giraud heeft glas gebruikt dat door het vuur een geheel ander karakter 
heeft gekregen. Het is doorschijnend geworden door het vuur en ver-
anderd van vorm. Het heeft een heel simpele en eenvoudige uitstra-
ling. Er is voor glas gekozen omdat zand en kiezel overal op aarde te 
vinden zijn. Het is aanwezig in de aardkorst maar ook in het menselijke 
lichaam. Bovendien is het waarschijnlijk een van de oudste materia-
len die door mensen is bewerkt. Als dit mengsel wordt verwarmd tot 
hoge temperaturen, wordt het vloeibaar en kan alle vormen aanne-
men. Bij het afkoelen moet rekening worden gehouden met de gren-
zen van de kritieke temperaturen waarbij zich spanningen opbouwen 
die weggenomen moeten worden omdat anders het materiaal breekt. 

Voor de noria is een mengsel van pleisterkalk, silicium en chamotte 
gebruikt. Chamotte verstevigt het materiaal, zodat het niet zo gauw 
zal breken.
Ook moet de bewerker genoegen nemen met een zeker toeval bij de 
bewerking. De kunstenaar moet het geduld hebben om het vuur zelf 
te laten werken, goed te kijken, om dan op een zeker moment opeens 
te ontdekken wat het vuur laat zien. Zo wordt het vuur een bewonde-
renswaardige medespeler, dat ingenieuze veranderingen aanbrengt 
zonder dat de kunstenaar intervenieert.
In de natuur ontstaan glasvormen vanzelf door vulkanen, het lavaglas, 
en door bliksem die woestijnzand treft, het fulguriet. De kunstenares 
vindt deze symboliek heel sterk omdat aards materiaal wordt veran-
derd door vuur. Zij ziet een nieuwe vorm geboren worden in het vuur, 
in de duizenden vlammen waardoor het glas heel licht en transparant 
wordt. De grote golvingen over het wiel doen denken aan stromend 
water, zoals het vloeibare glas stroomt in het vuur tot het gaat verhar-
den door afkoeling.
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moet men Christus in al zijn vol-
heid, hij die het gebed en de medi-
tatie heeft gegeven aan de zusters. 
Hier is de plaats waar de ontmoe-
ting met God een verbintenis wordt 
en de bron van alle handelen. In het 
midden van de tuin voedt de regen 
de weide, typerend voor le Pays de 
Caux met zijn kalkrijke graslan-

den. Het bassin roept iets op van de 
weidse oceaan, de bronnen, de wa-
tervallen en de valleien in de buurt.
De beplanting is van de nabije om-
geving en de vlakten en zij geeft de 
indruk van rijkdom en overvloed 
in tuinen vol water en een vochtig 

milieu. Er staan varens, Primula, 
Salicaria, kornoeljes, Osmanthus, 
palmen, bananen en Euphorbia.
Hier is de plaats van contemplatie, 
de door God gegeven beschouwing 
van het innerlijk leven. Deze plaats 
vraagt dit ook, het is een tuin die als 
vanzelf uitnodigt binnen te gaan in 
het hart.

Een tuin voor de zelfwording

De Jardin du Silence is ontworpen 
voor de mens die zichzelf wil wor-
den. Een zelfwording die eigenlijk 
het doel is van het geloof, maar in 
het vergeetboek is geraakt. Want in 
de Jardin du Silence is alles gericht 

op het schouwen in zichzelf en een 
verbinding krijgen met God.
In de lilaca zal deze tuin ook zijn 
vruchten afwerpen voor wie psy-
chisch wil gaan leven. Want de stilte 
en de symboliek van deze tuin gel-
den evenzeer voor diegenen, die 
zich bezighouden met de ontwik-
keling van de materie en daarbij tot 
zelfwording willen komen. Worden 
die je bent, dat is het devies. En in 
deze stille tuin kan een aanzet daar-
toe worden gegeven.
In het onderzoek dat wordt gedaan 
in de lilaca gebeurt dit door gota’s 
te doen, een praktische bezigheid, 
zoals de Karmelietessen hun tuin 
begieten en daarmee hun ziel kan-
sen geven om tot God te komen. 
In de gota’s is het streven, een con-
tact met het lila te krijgen, zodat 
alle handelen komt vanuit die bron, 
de oerbron van materie. Daarbij is 
concentratie een belangrijk gege-
ven. Niet meditatie, want dat is een 
denkactiviteit. In de gota gaat het 
om een hele lichte concentratie op 
de dingen die er worden gedaan, zo-
dat er ook iets in het zelf, in de psy-
che kan gebeuren in de richting van 
meer licht, meer kennis en kracht.
Zo kan ook iemand die een gota 
doet verder komen met zichzelf 
door te schouwen maar ook door 
een gota te doen die van alles laat 
zien over zijn handelen.
De Jardin du Silence is ook voor li-
laci een voorbeeld van hoe een gota 
gedaan kan worden. Alleen de ma-
nier waarop is anders en het doel is 
anders. Karmelietessen streven naar 
een verbintenis met God, lilaci stre-
ven naar zelfwording en zetten daar-
mee een volgende stap in het evo-
lutieproces dat leidt naar een nieuw 
wezen op aarde.



de Gouden Visie
Jaargang 8, nummer 3, juli 2015

58

Auteur Rick Honings en Peter van Zonneveld
Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker - Amsterdam
Eerste druk, 2013, 653 pagina’s, € 49,95

De gefnuikte arend
Het leven van Willem Bilderdijk

Bij leven zat Willem Bilderdijk 
(1756-1831) op de dichterstroon. 
Hij was onbetwist Nederlands 
grootste poëet. Thans leest niemand 
zijn werk meer. Toch is zijn leven 
interessant, zo komt naar voren in 
een biografie van hem.

Uitvoering

Het gebonden boek is verzorgd 
uitgegeven, met veel relevante il-
lustraties, overwegend in zwart-wit. 
Op de omslag prijkt een portret van 
Willem Bilderdijk. Op de binnen-
zijde van de omslag staat een foto 
van de auteurs, die beiden zijn ver-
bonden aan de Universiteit Leiden. 
Peter van Zonneveld is al decennia 
gefascineerd door Bilderdijk, maar 
heeft de biografie pas na zijn pensi-
oen gerealiseerd. Hij heeft dat ge-
daan samen met de Rick Honings, 
die op de foto oogt als een jonge 
bolleboos.

Kroniek van een leven

De auteurs beschrijven het leven 
van Willem Bilderdijk bijna van 
dag tot dag en hebben zich daartoe 
grondig gedocumenteerd. Hierin 
ligt een belangrijke verdienste van 
het boek: de feiten liggen nu op 
tafel. Aan de context besteden de 
schrijvers minder aandacht. Ze gaan 
ervan uit dat de lezer daarvan zelf 
op de hoogte is. Een beetje meer 
hulp voor de lezer die niet goed is 
ingevoerd in de geschiedenis zou 

aangenaam zijn geweest. Af en toe 
zijn de auteurs in dit opzicht ook 
slordig. Zo menen ze dat uit een 
gedicht van Bilderdijk over dieren 
naar voren komt, ‘dat hij niet in 
evolutie geloofde’. (p. 356) Dit is 
een anachronisme, want in 1817 - 
het jaar waarin Bilderdijk het des-

betreffende gedicht publiceert - is 
evolutie een onbekend concept. Het 
werk waarmee Darwin de evolutie-
leer introduceert, verschijnt pas in 
1859. 
In de beschrijving van het leven van 
de protagonist slagen de auteurs 
veel beter. Willem Bilderdijk wordt 
in 1756 te Amsterdam geboren als 
zoon van een arts. Al op jonge leef-
tijd komt naar voren dat hij ver-
standelijk erg begaafd is. Daarnaast 
heeft hij een grenzeloze ambitie om 
uit te blinken. De auteurs typeren 

hem als ‘een intelligent en leergierig 
knaapje, dat al spoedig in de gaten 
heeft hoe hij door zijn kennis be-
wondering en waardering kan af-
dwingen bij volwassenen.’ (p. 27)
Op zevenjarige leeftijd loopt 
Bilderdijk een ernstige beenvlies-
ontsteking op, die niet adequaat 

wordt behandeld. Tien jaar lang kan 
hij niet op eigen kracht buiten ko-
men. Door zijn verblijf binnenshuis 
vereenzaamt hij. Sociale vaardig-
heden ontwikkelt hij niet, wel een 
fenomenale schrijfvaardigheid. Met 
eindeloos oefenen krijgt hij de tech-
niek van het dichten onder de knie. 
Hij verwoordt zijn gedachten even 
gemakkelijk in metrische verzen als 
een ander in proza. Wanneer zijn 
voet op ongeveer zestienjarige leef-
tijd geneest en hij de buitenwereld 
weer binnenstapt, heeft Bilderdijk 

Tekst: Joost Welten
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een aparte positie. Hij weet zich 
niet goed raad in het maatschappe-
lijk verkeer, maar hij heeft dankzij 
zijn dichtkunst ook het besef dat hij 
veel in zijn mars heeft.

Studie

Na een paar ongelukkige jaren als 
boekhouder op het kantoor van 
zijn vader - die zijn artsenpraktijk 
heeft opgegeven - gaat Willem op 
zijn 23e rechten studeren aan de 
Universiteit Leiden. Hij heeft al 
prijzen gewonnen met gedichten 
en wetenschappelijke verhandelin-
gen, zodat hij als een beroemdheid 
de studie aanvangt. Hij werkt hard, 
maar kan nauwelijks genieten van 
zijn maatschappelijke successen. 
Zijn perfectionisme zit hem in de 
weg.

Na zijn studie vestigt hij zich als 
advocaat in Leiden. Ondanks zijn 
werklust en schrijfvaardigheid 
wordt zijn praktijk geen succes. Hij 
wil alles te goed doen en steekt te 
veel tijd in zijn dossiers. Bovendien 
leeft hij op te grote voet, een zwak-
heid die hem de rest van zijn le-
ven parten speelt. Zijn huwelijk 
met de knappe dichteres Catharina 
Woesthoven is niet gelukkig. 
Bilderdijk is een prikkelbaar mens 
en zijn vrouw is weinig meegaand. 
Af en toe ontsteekt Bilderdijk in 
woede. Tijdens deze driftbuien kan 
hij zijn handen niet thuishouden, 

wat een scheiding min of meer on-
vermijdelijk maakt. 

Ballingschap

In 1795 gaat Bilderdijk in balling-
schap, uit onvrede met de politieke 
omwenteling die in dit jaar plaats-
vindt. De Fransen veroveren het 
land en de prins van Oranje moet 
het land ontvluchten. Er waait een 
nieuwe wind: de idealen van de 
Franse Revolutie worden ingevoerd, 
zoals de rechten van de mens. Aan 
Bilderdijk zijn ze niet besteed. Hij 
is conservatief ingesteld en vertrekt 
in zijn eentje naar Londen, de prins 
van Oranje achterna. Zo kan hij 
tevens zijn slechte huwelijk en zijn 
schuldeisers achter zich laten.
Zijn behoudende ideeën weerhou-
den hem niet van een verrassende 
stap op relationeel gebied. Terwijl 
hij officieel nog steeds getrouwd is, 
bezwangert hij een twintig jaar jon-
gere vrouw die hij in Londen heeft 
ontmoet, Katharina Schweickhardt. 
Vanwege de zwangerschap vertrek-
ken zij naar Brunswijk, een stad in 
het noorden van Duitsland. Onder 

één dak kunnen ze daar niet leven, 
omdat Bilderdijk anders klanten 
verliest in zijn praktijk van privé-
docent. In de weekeinden bezoekt 
hij stiekem zijn vriendin en kinde-
ren, die in een naburige stad wo-
nen. Uiteindelijk redt zijn eerste 
vrouw Bilderdijk uit deze schijntoe-
stand, doordat zij een echtscheiding 
regelt. Voor Bilderdijk is dit geen 
reden om de situatie met zijn vrien-
din te regulariseren: hij treedt niet 
met haar in het huwelijk. Met deze 
vriendin heeft hij geluk: zij is ido-
laat van hem, stelt zich dienstbaar 
op en regelt de praktische kanten 
van het leven voor hem.

Terug in Nederland

In 1806 keert Bilderdijk met 
vriendin en kinderen terug naar 
Holland. Hij krijgt eervolle taken 
en ontvangt royale vergoedingen, 
maar het is hem allemaal niet ge-
noeg. Hij tamboereert steeds op 
dezelfde trom: het leven is hem 
te moeilijk en pijnlijk, reden voor 
hem om uit te kijken naar het graf. 
Van tuinen of de natuur kan hij 
niet genieten, net zomin als van 
andere aardse zaken. Met geld kan 
hij nog steeds niet omgaan en in 
1811 wordt hij failliet verklaard. 
Het liefst trekt hij zich als een klui-
zenaar terug in zijn privébibliotheek 
om zich aan verheven bezigheden te 
wijden, zoals dichten. Om minder 
last te hebben van allerlei kleinere 
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en grotere lichamelijke ongemak-
ken gebruikt hij al vanaf zijn tijd 
in Duitsland opium. Hij raakt er-
aan verslaafd. Dit ietwat troosteloze 
leven eindigt in 1831 wanneer de 
bard eindelijk verscheidt - veel later 
dan hij zelf had verwacht. 

Dichterschap

De auteurs geven een vlotte be-
schrijving van het leven van de 
dichter. Over het dichterschap zelf 
komt de lezer net iets te weinig te 
weten. De schrijvers vermelden 
dat er over de ideeënwereld van 
Bilderdijk al een aparte studie is 
verschenen, maar deze redenering 
bevredigt niet. Het boek is dik ge-
noeg om royaal aandacht te kunnen 
schenken aan de dichtkunst van 
Bilderdijk. 
Nu zijn veel van de gedichten nogal 
tijdgebonden en vandaag de dag 
niet meer goed genietbaar, maar 
soms hebben ze een eigen charme. 
Het ambacht beheerst Bilderdijk als 
geen ander. Virtuoos zet hij klank 
en ritme in om een sfeer te creëren. 
In het gedicht ‘Uitvaart’ is bijvoor-
beeld het doffe geluid van de trom 
te horen die de rouwstoet begeleidt, 
afgewisseld met de schellere klank 
van de klok.

De gedichten van Bilderdijk zijn 
óf onpersoonlijk, óf ze verwoorden 
zijn lijden en het doodsverlangen 
dat een einde moet maken aan zijn 

lijden. Dichtbundel na dichtbundel 
wijdt hij aan dit thema, tot het lon-
ken naar het graf in zijn herhaling 
iets humoristisch krijgt.

Portret van een mens

Ook al bieden de auteurs slechts 
een kroniek van een dichtersleven, 
tussen de regels door is te lezen hoe 
een mens zijn ellende vormgeeft. 
Bilderdijk wil graag een beroemd 
kunstenaar zijn. Hij wil groots le-
ven en zich als een adelaar verheffen 
boven de wereld van gewone ster-
velingen. Hij denkt dat hij god is. 
Hoewel de auteurs deze term niet 
expliciet gebruiken, bieden ze vol-
op stof voor zo’n duiding. ‘Als hij 
[= de dichter] zijn gevoel uitstort, 
dan is hij een orakel dat goddelijke 
waarheden verkondigt.’ (p. 368) 
‘Bilderdijk presenteerde zich als de 
ware dichter die verheven was bo-
ven andere mensen. Als hij in tran-
ce raakte en naar hogere sferen op-
steeg, was hij naar eigen zeggen in 
staat domeinen binnen te gaan die 
doorgaans ontoegankelijk waren.’ 

(p. 403-404) In zijn verzenschrijve-
rij en opiumroezen kan Bilderdijk 
de waan van een groots en meesle-
pend leven meemaken.
Zijn verlangen naar een groots be-
staan houdt tevens een geweldig 
verzet tegen de wereld in, die hem 
onvoldoende bevestigt in zijn waan 
dat hij god zelve is. Hij staat met de 
rug naar de wereld toe: overal waar 
hij woont is het bijvoorbeeld te 
vochtig, gehorig, koud, heet, toch-
tig, druk of afgelegen. Hij vindt zijn 
pleziertjes door te zwelgen in zijn 
lijden. Hij voelt zich een gefnuikte 
arend, een adelaar die door tegen-
werking van de wereld niet hoog 
boven iedereen uit kan vliegen. Hij 
heeft niet in de gaten dat er hele-
maal niemand is die hem fnuikt. 
Hij is gewoon een egocentrisch in-
gestelde man die een verheven leven 
wil leiden. Al jong heeft Bilderdijk 
in de gaten dat hij zijn mentaal 
daarvoor kan inzetten. Zijn vermo-
gen om te dichten moet hem een 
glorieus bestaan opleveren. Telkens 
probeert hij deze droom gestalte te 
geven, maar hij slaagt daar niet in, 
ondanks zijn succes als dichter. Hij 
wil iets wat niet kan. Dit leven is nu 
fraai gedocumenteerd. Een prachtig 
voorbeeld van een leven in de be-
staansillusie met alle ingrediënten 
die daar bijhoren.

Uitvaart

Befloersde trom
Noch rouwgebrom
Ga romm’lende om

Voor mijn gebeente;
Geen klokgebom
Uit hollen Dom
Roep ‘t wellekom

In ‘t grafgesteente
Geen dichte drom
Volg’ stroef en stom
Festoen noch blom
Van krepgefrom
Om ‘t lijk, vermomm’

Mijn schaamle kleente!
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