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Wind

Niemand kent de wind,
de wind die overal is,
te zien of niet te zien,
maar wel te voelen in
zijn bewegingsenergie.
Wie is de wind
met al haar kracht
haar energie vol leven?
Wie is zij, die alle weer bepaalt?

Het is de meestal onbekende kracht,
die alle werelden opbouwt,
alle materievormen schept,
zoals foton, elektron en atoom,
en ook die van de wind.
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Het Zijn
Het zal niet vaak voorkomen dat lezers worden
uitgenodigd om een volstrekt onbegrijpelijk
artikel te lezen. Dat is bij dit artikel echter wel
het geval. Het artikel over het Zijn is voor het
verstand niet te volgen. De lezer is daarbij in
goed gezelschap. Er zijn al vele filosofen geweest,
zoals Heidegger, die het Zijn op de een of andere
manier in een denkkader hebben proberen te
plaatsen. Tot nu toe is dat niet goed gelukt. Dat
lukt ook in dit vrij korte artikel niet, en dat is
ook niet de bedoeling geweest van de auteur.
Het biedt de lezer wel inzicht in de mysterieuze
grootsheid van het Zijn in al zijn eenvoud. En
dat is in ieder geval een begin.
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Giardino Giusti
Bij het onderwerp over tuinen is aansluiting
gezocht bij het artikel over Sandro Botticelli.
Bij de schilderijen van
Botticelli staat Venus nogal
centraal, vandaar dat is ge
zocht naar een tuin waar
Venus eveneens centraal staat.
De zoektocht duurde niet zo
lang, want de tuin van Giusti
in Verona (Italië) is een tuin
waar Venus in allerlei vormen
en gedaanten een hoofdrol
speelt. Deze tuin uit het eind
van de zeventiende eeuw
blijkt ook nog eens een per
fect voorbeeld van een Italiaanse renaissancetuin
te zijn. Dat is genoeg aanleiding om uitvoerig
aandacht aan de Giardino Giusti te besteden.
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Van de redactie

De goden uit het bovenmentaal

In de artikelen die in de Gouden Visie verschijnen, komen met enige regelmaat de
goden uit de oudheid op de proppen. Ook in deze editie zijn ze prominent aanwe
zig, zoals Aphrodite of Venus, en Zephyros, Flora, Mercurius, Aura om er een aantal
te noemen. Het is interessant om te constateren dat de diverse goden uit de Griekse
en Romeinse oudheid vaak overeenkomstige evenbeelden hebben in totaal andere
culturen. Vaak worden ze zelfs op een vergelijkbare wijze afgebeeld.
Deze goden zijn over het algemeen wezens die bestaan in de bovenmentale werel
den. Er zijn dus kennelijk ‘zieners’ die af en toe toegang hebben tot die werelden en
waarnemingen doen die vervolgens in meestal een mondelinge overlevering meer
algemene kennis worden. Het bovenmentale gebied grenst aan de waarheidswereld
en heeft dan ook kenmerken die daarop wijzen. In de schilderijen van Botticelli is
te zien dat hij vaak goud gebruikt om een soort gouden gloed mee te geven aan zijn
afbeeldingen van de goden. Ook in het schilderij ‘de geboorte van Venus’ is dat dui
delijk weergegeven. Dat is niet vreemd, want de gouden Waarheidswereld die aan
de bovenmentale werelden grenst verspreidt zijn gouden licht tot in de naastgelegen
werelden. Omdat hij dit niet van een ander heeft afgekeken kan dit als een aanwij
zing worden beschouwd, dat Botticelli waarnemingen kon doen in die bovenmen
tale wereld.
Het afwijkende van de bovenmentale werelden ten opzichte van de wereld waar de
mens zich doorgaans in beweegt is ook af te leiden uit andere zaken. Zoals het feit
dat Venus bij haar geboorte direct volwassen is. En ook dat zij direct na haar ge
boorte al nakomelingen heeft zoals Amor. De meeste menselijke trekken die de go
den volgens afbeeldingen en verhalen vertonen zijn door het menselijk verstand aan
het gedrag van de goden gekoppeld. De bovenmentale wereld is wel een verdeelde
wereld, want het mentaal is per slot van rekening een verdelend principe. Alleen
horen allerlei vitale zaken daar niet direct thuis. Zoals de moordpartijen, jaloezie,
driften, woede, pesterijen en daarmee gepaard gaande grove activiteiten die aan de
goden worden toegeschreven. Dat gedrag hoort bij de mens, een wezen dat het dier
zijn nog niet echt is ontstegen.
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Tekst: Sarah Delateren

Weer en wind

Een zoektocht naar de oorsprong van het weer

V

eel mensen kijken regelmatig naar de weersver
wachting. Ze zijn benieuwd wat de volgende
dagen aan weer zullen brengen en de vele weer
mannen en weervrouwen uit alle streken en landen op
aarde putten zich uit om daarover te vertellen. Het weer
roept vaak wel iets leuks op: niemand kan het weer ma
nipuleren. Sommige weermannen doen wel net alsof zij
het weer hebben verzorgd voor die dag of de komende
dagen, maar dat is natuurlijk niet zo. In hun arrogantie
doen zij het voorkomen of ze het weer onder controle
hebben. Niets is echter minder waar.
De levensenergie
Er wordt wel veel gesproken over
het weer; mensen praten erover met
elkaar als ze verder geen onderwerp
hebben om aan te snijden. Over het
weer kan iedereen iets zeggen, wat
het ook is. Maar wat is weer eigen
lijk? Het zijn normaal gesproken
de dagelijkse veranderingen in de
atmosfeer die ieder moment kun
nen wijzigen. Het zijn kringlopen
en krachten, lucht, wind en energie,
die een systeem vormen in de at

		
		

mosfeer die rond de aarde aanwezig
is. En dit alles wordt in gang gezet
door de warmte van de zon, de le
vensenergie.
Wind heeft zijn oorsprong in het
Absolute. Hij is ontstaan vanuit de
ene bron waaruit alle energie en
materie is voortgekomen. In deze
Bron van alle Materie en Energie
doet wind zich nog niet voor als
wind, maar als een eerste beweging
in ether, de meest ijle stof die er is.

Vanuit deze eerste impuls van de
bewegende zelfkracht wordt alles
geïnitieerd, alle vormen ontstaan
uit deze ether, die het Zijn is. In die
eerste beweging, die eerste impuls
van het Zijn, de eerste rimpel in
een oceaan van bewustzijnsstof, is
er een contact van bewustzijn met
bewustzijn. Op dat moment ont
staat er een beweging, de beweging
van de Zelfkracht in deze ether, een
oceaan van spirituele stof. Er ont
staat een magnetisch veld dat wordt
gecreëerd door deze beweging van
het Vermogen van Zijn. Dit is de
bewustzijnskracht, die alle vormen
schept in alle werelden en dus ook
in het relatieve bestaan van de aarde
en ons universum. Zij is de elektri
citeit, hitte, het vuur, licht, vermo
gen en de kracht.
Deze vormen ontstaan in de relatie
ve wereld vanuit de Onwetendheid.
Een vorm is een formatie van de
geconcentreerde energie van de
Bewustzijnskracht die is samenge
bald in haar bewegingen. De vorm

Akasham		 Vayu			 Agni		 Jalam		
Ether			 Lucht		 Vuur		 Water		
De elementaire staten van de materie (Sanskriet, Nederlands)

Prithvi
Aarde
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wordt altijd in stand gehouden
door haar constante beweging, haar
wervelingen van energie en actie,
maar ook door concentratie. Als de
bewustzijnskracht dit alles opheft,
en de vorm niet meer samenbalt,
wordt hij opgeheven en valt hij uit

de oorzaak van zwaartekracht. Zij
houdt de elektronen in hun baan in
het atoom. Zij is de kracht die alles
in zich houdt aan krachten en sym
bolische vormen. Waar de bewust
zijnskracht is, is ook het bewustzijn.
Samen vormen zij een onafscheide

D

e Bewustzijnskracht
creëert met haar energie de wind.
Zij is de levensadem die overal,
in alle materie aanwezig is.

elkaar, de vorm ontbindt of breekt.
De concentratie van de Bewust
zijnskracht is een vuurconcentratie,
waarin ze de vormen schept. Zij is
het creërende vuur met zijn hitte,
energie, concentratie en ritme.
Zo doet zij het ook met alles wat
het weer op aarde betreft: zij is de
wind, de regen, het onweer, de wol
ken, de lucht en het gas. Zij is ook

Josep Tomás
Andorra TV
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lijk paar, samen scheppen zij alles
wat er aan vormen bestaat.
In de relatieve wereld gebruikt het
Denken het Leven, de bewustzijns
kracht, om zijn ideeën een vorm te
geven. Daardoor ontstaat een fysie
ke wereld van lichamen en vormen.
Zij creëert met haar energie ook de
wind. Zij is de levensadem die over
al, in alle materie aanwezig is. Zij
is lucht, gas, vuur en energie, zij is

Helga van Leur
RTL (Nederland)

Sabine Hagendoorn
Een (Vlaanderen)

de zon met al haar kernfusie, hitte
en straling. Zij onderhoudt het hele
universum, de aarde en alles wat
daarin bestaat.
Geest
De oorsprong van het woord ‘geest’
is adem of wind. Geest is zijn of
wel materie. In oeroude tijden wist
men al dat dit met leven te maken
heeft. In de Bijbel wordt gesproken
van God, die zijn adem blaast in het
menselijke lichaam en het daardoor
leven geeft.
In het animisme wordt bezieling,
anima, geest, ook toegeschreven aan
voorwerpen, stenen, donder, blik
sem, planten en meer. De animisten
weten dat de levensadem overal in
aanwezig is, in elke vorm. Zij staan
dichter bij de oorsprong van de din
gen dan vele andere vooral Westers
denkende wetenschappers.
In ‘The hour of God’ beschrijft Sri
Aurobindo Ghose het volgende:
‘Er zijn momenten waarin de Geest
zich beweegt tussen de mensheid en
de adem van het Bewustzijn zweeft

Alfredo Pico
TV3 (Catalunya)

Tomas Molina
TV3 (Catalunya)
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boven de wateren van ons wezen;
er zijn andere momenten wan
neer deze adem zich terugtrekt en
de mensheid wordt gelaten voor
wat hij is, om te handelen met de
kracht of de zwakheid van zijn ei
gen egoïsme. De eerstgenoemde
zijn perioden wanneer zelfs de
kleinste inspanning leidt tot groot
resultaat waardoor het levenslot ver
andert; de vervolgens genoemde pe
rioden zijn tijdruimten waarin heel
veel werk nodig is om te komen
tot een klein resultaat. Het is waar,
dat het laatste een voorbereiding
kan zijn op het eerste, waarin het
kan zijn dat een heel klein beetje
rook van de aspiratie naar de
hemel opstijgt die dan de regen
oproept die een gave is van de
Bewustzijnskracht’.
De schrijver vertelt hier
over de vermogens van een
mens die zich richt op de
Bewustzijnskracht, de bron van alle
levensenergie, waardoor alles moge
lijk wordt of, als hij dit niet doet en
zich bindt aan de kleine krachten
van het ego, waardoor alles zwaar
wordt en moeilijk. Hij spreekt over
de levensadem, bewustzijn-bewust
zijnskracht, die het leven stuurt of
niet stuurt en wat de gevolgen daar
van zijn. De regen is hier het sym
bool van de spirituele overvloed van
de Geest die de mensheid ten deel
valt als zij zich daarop richt.
De zon
De zon is een ster in het stelsel van
planeten waar de aarde een onder
deel van is. De zon is dan ook vanaf
de aarde het helderste object aan de
hemel. Kleine veranderingen in de
zonne-activiteit kunnen grote ver
anderingen opleveren in het klimaat
op aarde. De zon is zo belangrijk

omdat zij de aarde verwarmt en
licht geeft. Levensprocessen op aar
de kunnen er zijn dankzij de zon.
Op de zon zijn zonnewinden, een
snelle en een langzame zonnewind.
Dit zijn geladen deeltjes die ont
snappen aan het oppervlak van de
zon en de ruimte in vliegen. Door
enorme uitbarstingen die er op de
zon zijn, kunnen die deeltjes een
snelheid van 145 kilometer per
seconde hebben. Als deze deeltjes

valt op, dat er in de natuur altijd
wordt gezocht naar evenwichten.
Daarbij hoort de regel dat relatief
warme lucht stijgt en koude lucht
daalt.
Wie de zon is en waar ze vandaan
komt in haar oorsprong, is een
raadsel voor velen. Natuurlijk zijn
er theorieën over het ontstaan van
de zon. Of deze overeenkomen met
de werkelijkheid is de vraag.
Want bewustzijn / bewustzijns
kracht creëert met haar vuur en
hitte en energie een vurige bal die
wordt tot de aarde als ze afkoelt in
het universum. En de zon zelf geeft
geen licht, zij geeft licht doordat
de heldere straling van zijn, door
de bewustzijnskracht is gevormd
tot een intens compacte massa
van licht en vuur en energie.
Een lichaam waarin kernfusie
processen plaatsvinden als een
symbool van alles wat er mogelijk
is als de materie van het menselijk
lichaam getransformeerd wordt tot
een lichtvorm.

de aarde zouden raken zou er ver
schroeiing plaatsvinden van plan
ten en ander leven. Het magnetisch
veld rond de aarde buigt deze stro
men van deeltjes af, zodat er geen
schade kan worden toegebracht aan
het leven. Een sterke zonnestorm
zorgt op deze manier voor het pool
licht, aurora borealis.
De zon zorgt er met zijn energie en
zonnestraling voor, dat alle lucht
stromen op aarde in stand blijven.
Daarbij straalt de aarde haar warm
te uit. De warmte van de aarde en
de energie van de zon zorgen voor
wind, bewolking, vochtigheid en
temperatuur op de aarde. De zon
wordt daarom door meteorologen
wel de weermotor genoemd. Het

In de Veda’s wordt de zon verbeeld
door Surya Savitri, de Creator, het
Licht dat de vader is van alles wat
bestaat. De straling van de zon in
dit relatieve universum is de fysieke
vorm van Surya Savitri, die met
zijn licht de wereld onderhoudt,
maar die ook de sleutel is om te
komen tot steeds meer verlichting
en kracht van de menselijke psyche.
Deze zon is in de lilaca een symbool
van het geconcentreerde licht van
de waarheid. De fysieke zon zorgt
tevens voor dag en nacht, voor het
ochtendgloren, het symbool van
het leven van de mens die leeft tus
sen licht en duisternis. Hij kan via
de hogere waarheidszon komen tot
een uitbreiding van de waarheid en
5
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het licht in zijn psyche en lichaam.
Deze reële zon uit de hogere ni
veau’s brengt het ongemanifesteer
de tot manifestatie in deze aardse
wereld.
Zonne-instraling
Anemoon
De Anemone is een bloem, die
met de naam iets aangeeft over
de ijlheid die zij vertegenwoordigt. Het zijn planten uit de familie Ranunculaceae. Ze groeien in
een noordelijk, gematigd klimaat.
De naam Anemone is al bekend in
de antieke oudheid en betekent
wind of ijlheid.
Plinius de Oudere verbindt de
naam van deze plant met het
Griekse woord anemos dat wind
betekent. Hij refereert aan Anemona, een nimf aan het hof van
de godin Flora. Volgens het verhaal wordt de minnaar van Flora,
Zephyr, de god van de westenwind, verliefd op Anemona. Het
gevolg is dat Flora jaloers wordt
en Anemone in een bloem verandert uit kwaadheid en agressie.
Zo zou dan de bloem deze naam
hebben gekregen.
Er zijn andere bronnen die zeggen
dat de naam te maken heeft met
de oude Griekse en Latijnse verbastering van de naam Adonis.
Uit zijn bloed ontstaat in het Midden-Oosten de Adonisbloem met
helderrode blaadjes. Maar zeker
is dit allemaal niet. Wel heeft de
naam te maken met adem, wind
of geest.

6

De zon is vijf miljard jaar oud en
de temperatuur aan de oppervlakte
is ongeveer 6000 graden Celsius. In
de kern is de temperatuur veel ho
ger, 15.000.000 graden Celsius. In
die kern vindt kernfusie plaats en
waterstofatomen botsen, smelten
samen en worden daar veranderd in
heliumatomen.
Door de instraling van de zon op
aarde ontstaat een aanmerkelijk
temperatuurverschil tussen de eve

lagedrukgebied, die overigens voor
het noordelijk en zuidelijk halfrond
precies tegengesteld zijn. Alles blijft
er daarbij op gericht de verschillen
in energiebalans op te heffen.
Lucht is eigenlijk een samenstel van
allerlei gassen. Een eigenschap van
lucht is dat het relatief gezien maar
kleine hoeveelheden energie kan
opnemen of afgeven. Daarbij is wa
ter dat in de lucht zit heel efficiënt
qua werking. Het neemt een groot
deel van alle transport van energie
op zich in de vorm van waterdamp,
wolken en regen. Bovendien vindt
heel veel uitwisseling van energie
plaats via de zeeën, oceanen en de
zeestromingen die daarin voorko
men. Onnoemelijk veel energie

Nimbostratus met flarden - een stormgebied

naar en de beide polen. De natuur
wil deze verschillen opheffen, zo
dat er evenwicht komt in tempera
tuur en luchtdruk. Zo begint het
grote transport van koude lucht
dicht langs het oppervlak van de
aarde naar de evenaar en van opstij
gende warme lucht naar de polen.
De aarde heeft een draairichting, en
deze zorgt ervoor dat de luchtbewe
gingen wat afwijken, het zogenoem
de corioliseffect. Dit veroorzaakt de
draairichting rondom een hoge- of

wordt via deze waterstromen van
het zuiden naar het noorden en
omgekeerd getransporteerd. Het
water en de lucht zijn dus eigenlijk
één grote transportonderneming die
altijd in werking is, dag en nacht.
En dat alleen om een evenwicht te
bewerkstelligen in alle energiestro
men op aarde. Overal waar geen
water is, is lucht te vinden. Ook in
de aardbodem zit in de bovenlaag
lucht. De persoon die dit enorme
transport te allen tijde goed kan la
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ten verlopen moet wel iemand zijn
die ontzettend vernuftig is en een
perfecte planning heeft.
Dit is allemaal het werk van be
wustzijn / bewustzijnskracht. Zij
regelt alle energiestromen in de
wereld die te maken hebben met
luchtverplaatsing. Zodoende is er in
de atmosfeer steeds een totaal an
dere samenstelling van lucht. Want
de kracht is altijd bezig om haar
evenwichten te bewaren, zodat alles
stabiel blijft en betrouwbaar in een
relatief universum dat onderhevig is
aan de verdeeldheid van het men
tale principe. Met die evenwichten
speelt zij en heeft daarbij macht
over de energie die lucht wordt ge
noemd. Haar spel is dat met lucht
stromingen, wolken, wind, en wa
ter. De zon en de aarde zijn haar
speelgoed. Zij zijn de hemel en de
aardbol die medespelers zijn in haar
spel met wijsheid, macht, harmonie
en perfectie.
Haar stralen zijn stralen van licht
en kennis en vermogen, waardoor
de mens verder komt in het evolu
tieproces waaraan hij onderhevig is
in de Natuur. Het is dit licht, waar
door een mens tot meer bewustzijn
en bewustzijnskracht kan komen.
De zonnestraling is niet zomaar
iets, het is een kracht in beweging
die alles bestuurt in het universum
en daarbuiten. De zon in onze rela
tieve wereld is een symbool van een
hogere realiteit, die door weinigen
wordt gekend. Deze verwijst altijd
naar de waarheid van een ander ni
veau. Want alle dingen die hier op
de planeet te zien zijn, zijn over het
algemeen symbolen. Ook het li
chaam van de mens zelf is een sym
bool van een realiteit die op een ho
ger niveau bestaat. Vuur, licht, zon
en maan zijn gebruikelijke symbo

len die ook innerlijk worden gezien
en zij duiden meestal een beweging
of actie aan van krachten die in een
mens werkzaam zijn, net zoals dat
op aarde en in de hemelruimte het
geval is.
Wind
Wind is volgens de meteorologie
niet veel anders dan stromingen van
lucht van een hogedrukgebied naar
een lagedrukgebied. Als dat gebeurt
ontstaan er verschillen in de opwar
ming van het aardoppervlak. Lucht
is niet te zien, maar ze bevat naast
vele andere stoffen zuurstof, stikstof
en waterdamp die noodzakelijk zijn
om op aarde te kunnen leven.

Om de aarde zit een omhulsel van
gas, de dampkring, ook wel de tro
posfeer genoemd. In de onderste
lagen van de dampkring speelt het
weer zich af. Alle verschijnselen
van weer, zoals wolken en wind en
luchtstromingen zijn daar te vin
den. Waterdamp is een kleurloos,
reukloos en onzichtbaar gas. Het
kan zich als vloeibaar water laten
zien, maar ook als ijs, een vaste stof.
Warme lucht kan veel meer water
damp bevatten dan koude lucht.
Wolken die vol zijn van waterdamp
veroorzaken regen.
Weerkaarten geven meestal aan hoe
de isobaren lopen. Dit zijn lijnen
van gelijke luchtdruk. Liggen de
isobaren dicht bij elkaar, dan blaast

Windorgel
Er worden instrumenten en machines gemaakt die door wind worden geactiveerd, zoals het windorgel dat in Vlissingen op het uiterste puntje van
de Nolledijk staat. De wind giert of blaast zachtjes door de bamboepijpen
en dan zingt het orgel in de wind, hard of zacht al naar gelang de stromingen van de wind. Meestal geeft het windorgel vrij brommende, diepe
tonen. Officieel heet dit windorgel Wereldwindorgel. Het is verscheidene
keren verwoest door storm of vandalen. Sinds 1985 staat dit windorgel op
de dijk. Het is het enige windorgel in Nederland dat altijd in gebruik is. Andere windorgels in Nederlandse gemeenten hebben geen kans gekregen,
meestal zijn ze afgebroken vanwege geluidsoverlast.
Windorgels zijn een symbool van lichamen, die zich laten bespelen door
de bewustzijnskracht, zonder dat ze tegenstribbelen, zoals dat bij een
mens gebruikelijk is.
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de wind hard. Liggen ze verder
uit elkaar dan is er weinig of geen
wind. Aan de windkracht wordt
ook een nummer gegeven, bijvoor
beeld 3 Beaufort.
Wind is vaak niet te voelen, alleen
als het wat harder waait. De lucht
moleculen zijn dan voelbaar voor
het lichaam. Hoe luchtmoleculen
ontstaan en wie de wind is, vraagt
niemand zich af. Wind is zo ge
woon, hij is alleen lastig als hij heel
hard gaat waaien en tot orkaan
kracht aanzwelt. Maar mensen ne
men dan genoegen met het feit, dat
ze er niets tegen kunnen doen. Ze
zijn onmachtig om de wind te be
zweren.

vocht uit de bodem. Als de zon ach
ter de horizon verdwijnt, koelt de
aarde af, maar de lucht erboven nog
niet direct.
De wind veroorzaakt een vrij inge
wikkeld proces van stromingen. Als
er geen wind is kan mist ontstaan
of dauw door condensatie en dan is
dat te zien vlak boven het aardop
pervlak.
Water en ijskristallen in wolken
nemen bijna alle straling op van de
aardbodem. Die wordt weer terug
gekaatst naar beneden. Daardoor
zijn er heldere, koude nachten en
bewolkte, warmere nachten.
Zonnestraling, luchtstromingen en
vocht in de atmosfeer zijn dus be

Altocumulus lenticularis - lenswolk

Eigenschappen van wind
De wind bepaalt vooral hoe sterk
de warmtestraling van de aarde is
die wordt afgegeven aan de lucht.
Hoe meer wind, hoe meer er een
uitwisseling is van warmte en vocht
met de aardbodem. Hoe harder de
wind blaast, des te groter is het ef
fect. Overdag voert de wind vooral
warmte af en draagt die over aan
de lucht. De onderste luchtlagen
worden dan ook gedurende de dag
vooral flink opgewarmd. De wind
zorgt dan voor verdamping van
8

langrijke gegevens bij het weer.
Wind kan een zacht briesje zijn, een
flinke bries of een orkaan. Waar de
lucht niet overal even warm is, ont
staat wind.
Bij windkracht 0 is het windstil,
bij windkracht 3, een zacht briesje,
bewegen de bladeren aan de bo
men. Bij windkracht 12 wordt de
wind een orkaan genoemd, en is het
zwaar weer. Daken vliegen van hui
zen en bomen waaien om, elektrici
teitsmasten breken.

Vayu
Hij is de windgod die door de wolken rijdt op zijn gazelle, een symbool van snelheid en daarom ook
van wind. Want snelvoetigheid
gaat altijd gepaard met windenergie. Over hem wordt het volgende geschreven in de Veda’s.
‘O Vayu, kom met je wagen vol
lichtend geluk om de somawijn te
gaan drinken. Span de honderd
lichtende paarden in die zich
steeds zullen vermenigvuldigen
en als ze ieder tot duizend geworden zijn, laat je wagen dan binnenkomen in de massieve kracht
ervan, zodat er een volledige
massa is van potentiële energie
voor de vreugde.’
Daarmee wordt bedoeld dat het
vuur en het vermogen en het
licht zich tienvoudig kunnen vermeerderen en een dusdanige
intensiteit kunnen verkrijgen dat
ze worden tot vreugde, kennis, vitale kracht en fysieke vermogens.
Zijn wagen symboliseert de energiebewegingen en dat zijn bewegingen vol blijdschap want als het
vitale al lichter is geworden en
niet meer ademt in de schemering van het bestaan, regeert de
blijdschap en niet het verdriet. De
levensadem wordt bevrijd uit het
duistere, gebonden vitale, men
kan vrijer ademhalen en sneller
handelen als er blijdschap is.
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Een tornado is een wervelstorm of
wervelende wind die als het ware
een tunnel vormt. Deze zuigt op
zijn weg alles op wat hij tegenkomt.
Huizen, bomen, auto’s, gebouwen,
niets is veilig voor dit soort wind.
Het is de levensenergie, de bewust
zijnskracht die dit alles op touw zet.
Ze zorgt voor expansie en contractie
in de longen, het principe van lucht
of gas, het inkrimpen of uitzetten.
Zij beheerst ook de zwaartekracht.
Zij is de levensadem die in alle ma
terie werkt, ook in de zogenaamde
dode materie. Als die levensadem
er niet in aanwezig zou zijn, zou er
nooit leven uit de materie tevoor
schijn kunnen komen. Zij is de vi
tale kracht, die overal leven brengt
en het ook weer teniet kan doen.
Zij is de kracht die alle materiële
bestaan doordrenkt en ook de con
dities waaronder haar activiteiten
kunnen plaatsvinden.
Alle nerveuze en vitale activiteiten
van de mens vallen binnen deze le
vensadem.
De wind is een vermogen van de
bewustzijnskracht die alle werelden
schept met haar dynamische bewe
ging, zoals ook de storm, de regen.
In de Veda’s wordt deze allesomvat
tende bewustzijnskracht ook wel
aangeduid als Vayu.
Luchtdruk
Alle lucht uit de dampkring oefent
kracht uit op de aarde. Dit is lucht
druk. Luchtdruk ontstaat door de
aantrekkingskracht van de aarde.
De luchtlaag drukt als een deken
op alles wat er op de aarde bestaat.
Luchtdruk wordt dan ook aange
duid als de druk die het gewicht
van de totale kolom lucht op een
stukje aardbodem van 1 bij 1 meter
uitoefent. Deze druk wordt uitge

drukt in hectopascal, afgekort met
hPa. Direct boven de grond is de
luchtdruk het hoogst want daar
is de kolom lucht uiteraard het
grootst. Gemiddeld is de luchtdruk
op de grond 1013 hPa. De be
wustzijnskracht is ook hier diegene
die zorgt voor druk, voor zwaarte
kracht. Daarmee speelt ze haar evo
lutiespel van druk en geen druk en
voor alle typische symptomen van
het weer in al zijn staten. Zij werkt

met haar vuur dat tegelijkertijd heet
en koud is en kan daardoor zorgen
dat lucht opstijgt of juist daalt.
Wolkenloze blauwe lucht
Hoewel het zonlicht wit is, is de he
mel zonder een enkel wolkje blauw.
Zonlicht bestaat uit alle kleuren
van de regenboog met verschil in
golflengte. Rood heeft de langste
golflengte, dan komen oranje, geel,
groen, blauw, indigo en violet met

Cirrocumulus

9

de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 2, april 2016

de kortste golflengte. De luchtmo
leculen verstrooien alleen het licht
met de meest korte golflengten.
Tegen de zwarte achtergrond van
de hemelruimte is dan alleen het
blauwe licht te zien. Deze zwartheid
is laag boven de aarde niet te zien,
vanwege grotere deeltjes en water
druppels in de atmosfeer.
Grote luchtmoleculen verstrooien
alle kleuren en geven dan ook wit
licht. Veel vuil of stof in de lucht
levert een vale lucht op, niet diep
blauw.
De blauwe lucht is alleen te zien te
gen de donkere, zwarte achtergrond
van buiten de dampkring, waar de
hemel inktzwart is. Daar zijn over
dag de sterrenstelsels te zien. Achter
deze sterren werken vele krachten
en energieën zoals dit bijvoorbeeld
ook is bij zon en maan.
Vishnu, de god van het bewustzijn,
staat met zijn werkingen achter de
zon en de maan, hij geeft konink
lijke allure en overwinning en dat
stralen deze hemellichamen uit naar
alle kanten. De maan is niet con
stant, wel lieflijk en charmant, ook
artistiek en poëtisch. En zo heeft
iedere ster en iedere planeet en ieder
hemellichaam een werkende kracht
achter zich, ook het zwarte gat.

Detail van het schilderij ‘Nascita de Venere’ (de geboorte van Venus)
van Sandro Botticelli. In de linkerbovenhoek van het schilderij zijn twee
windgoden geschilderd, Zephyros (de westenwind) en Aura (de koele
morgenlucht). Zij blazen de reuzenschelp van Venus zachtjes naar het
strand van het eiland Cynthera of naar Cyprus, daar is geen uitsluitsel
over.

Wolken
De druppels water of ijsdeeltjes in
een wolk zijn heel erg klein, zo mi
niem dat ze zweven. Druppels uit
wolken vallen niet zo snel naar be
neden, ze moeten eerst met grote
hoeveelheden samenklonteren. Ze
worden dan zwaarder en vallen.
Wolkenpartijen laat de bewustzijns
kracht ontstaan door haar energie
en dynamische actie, evenals de re
gen en de regenboog.
10

Foto van een fries van de windtoren in het oude Athene, erop staat links de Griekse
windgod Boreas, de noordenwind, en rechts Skiron, de noordwestenwind.
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Wolken zijn een symbool van een
hogere realiteit, ze verbeelden voor
al de gewone bewegingen van het
alledaagse leven die het licht ver
duisteren. Ze zijn dus symbolen
van duisternis, ook aan de gewone
hemel. In de wolken wordt kennis,
de druppels water, samengebracht
door de bewustzijnskracht die ze als
regen neer laat komen om het land
vochtig te laten worden. Zodoende
kan er weer nieuw bewustzijn op
bloeien uit de aarde. Ze kan met de
hittekoude van haar vuur uit water
sneeuw en hagel en ijs creëren.
Aiolos
Aiolos (Latijn: Aeolus) is de Griekse
god van de wind, de heerser over
de anemoi, de geesten van de wind.
Hij is de door Zeus aangestelde be
hoeder van de winden. Hij houdt
de winden zorgvuldig opgesloten in
een grot en laat ze waaien wanneer
hij het wil. Hij zorgt ervoor dat
Odysseus op zijn bootreizen nooit
tegenwind heeft in de zeilen. Aiolos
heeft hem een zak gegeven, waarin
de winden zitten opgesloten zodat
hij ze kan laten waaien in elke rich
ting die hij nodig heeft om verder
te zeilen. De medepassagiers van
Odysseus zijn echter zo nieuwsgie
rig naar wat er in die zak zit, dat ze
het niet kunnen nalaten er stiekem
in te kijken. Zodoende kunnen de
winden ontsnappen en Odysseus
heeft zijn doel niet meer bereikt.
Hij heeft altijd tegenwind.
De vier belangrijkste anemoi of
windgoden zijn:
Boreas, de noordenwind, een kille
koude winterwind.
Euros, de oostenwind, hij veroor
zaakt de herfstwind en de herfst
stormen.

Notos, de zuidenwind veroorzaakt
zomerse regenbuien en stormen die
een overgang zijn van zomer naar
herfst.
Zephyros, de westenwind, veroor
zaakt een zachte lentebries.

Vayu

Goden van de wind
Niet alleen in Indië, Griekenland
en Rome zijn er bekende windgo
den. In vele culturen worden goden
van de wind vereerd. Zij brengen de
levensadem die voor het leven on
misbaar is. Vaak zijn zij daarbij ook
dappere strijders.
Azteken
Bij de Azteken is Quetzalcoatl de
windgod. Hij ziet eruit als een slan
gengod en zijn naam betekent: ‘ge
vederde slang’. De veren duiden op
lichtheid, ijlheid. Hij is de god van
wind, wijsheid, maïs en leven. Hij
is het symbool van het goede in de
mens. Hij is de enige Azteekse god
die geen mensenoffers vroeg.
Coatl betekent tweeling en slang,
en hij vertegenwoordigt voor de
Azteken de vrouwelijke psyche.
Hij is een androgyne persoon. Hij
draagt de veren van de mannelijke
Quetzalvogel en hij heet QuetzalEhecat’l als hij met een snavelmas
ker van de windgod wordt afge
beeld.

Quetzalcoatl

Egypte
Shu is een Egyptische windgod.
De naam betekent: hij die zich ver
heft, de leegte.
Hij is de personificatie van lucht en
wind. Hij wordt vaak afgebeeld met
veren op zijn hoofd, want hij wordt
vereenzelvigd met licht en lucht.
Hij wordt ook wel afgebeeld als een
leeuw met een meer uitgesproken
verenkleed op zijn hoofd.

Shu, god van de wind en de lucht
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Hij is de god van de wind, de at
mosfeer, de ruimte tussen hemel
en aarde. Hij is ook het zonlicht en
geeft bescherming. Hij draagt de
hemelruimte boven zich.

De Heimolen in Rucphen

Enkele bekende windsoorten
Wind kan in verschillende vor
men voorkomen, zoals een bries,
storm, orkaan, tornado, valwind of
windhoos. Er zijn over de wereld
honderden verschillende soorten
winden met een eigen typische be
naming. Hier volgen er enkele:

Oorspronkelijk staat er sinds 1826
een kleine houten windmolen
in de buurtschap Achterhoek in
Rucphen. Deze molen werd afgebroken omdat hij zou zijn versleten.
In 1844 wordt door Martijn van
Broekhoven in Bosschenhoofd, gemeente Hoeven, een houten achtkant windmolen gebouwd. In 1864
wordt de molen onderhanden
genomen door de broer van Martijn, Willem. Hij vervangt de gehele
bovenkant en maakt er een ronde
stenen romp van. De Heimolen is
een ronde stenen korenmolen.
Een zogenoemde beltmolen, ook
wel bergmolen. Dit is een windmolen die op een natuurlijke of
kunstmatig opgeworpen heuvel is
gebouwd. Dat wordt de molenbelt
genoemd en deze heuvel neemt de
functie van de stelling bij een stellingmolen over. De stelling is een
galerij of hoogte waarop de molen
is gebouwd om voldoende wind te
vangen.

12

Meestal kunnen paard en wagen
tot in de molen rijden om de zakken meel op te halen. Tot 1951
is deze molen ook bekend onder
de naam Broekemolen, genoemd
naar de familie van Broekhoven.
De Heimolen is in 1952/1953 gerestaureerd. In 2009 is hij in eigendom gekomen van de Gemeente
Rucphen en daarna is in 2012 de
restauratie afgerond. Het onderste
gedeelte van de molen in de berg is
nog steeds achtkantig.
Sinds 2014 is de molen particulier
bezit. Men wil de molen gaan exploiteren en er weer graan malen.
De landschappelijke waarde is
gereduceerd omdat er overal vrij
hoge bomen omheen staan.
========
Molens zijn fysieke lichamen waar
de Moeder van Macht in werkt als
iemand in ontwikkeling is. Door
haar windenergie laat ze de wieken
van molen draaien. De vier wieken
zijn de symbolen van haar vier vermogens: wijsheid, macht, harmonie en perfectie.

• Straalstroom
Dit is een bundeling van krachtige
winden op een hoogte van 5 tot 10
kilometer. Er wordt een soort tun
nel vol wind gevormd waarin de
wind steeds verder aanwakkert om
dat ze samengeperst wordt in de
ontstane koker. De windsnelheid
daarin is dan ook zeer hoog. Onder
deze straalstroom vormt zich een
lagedrukgebied.
• Föhn
Dit is een warme, droge wind die
vaak aan de noordzijde van de
Alpen waait. De naam komt van
het Latijnse favonius, wat ‘warme
wind’ betekent, en van het gotische
woord fôhn, met de betekenis vuur.
De föhn waait ook op veel andere
plaatsen in de wereld, soms wordt
hij daar anders genoemd, zoals dat
met veel plaatselijke winden het
geval is.
• Mistral
Dit is de strakke en harde noord
westelijke wind die vanuit MiddenFrankrijk richting Middellandse
Zee waait, vaak door het Rhônedal.
Vroeger was deze wind zeer impo
nerend en riep heel veel ontzag op
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bij de Romeinen. Ze noemden hem
‘magistralis’ dat wil zeggen: meester
lijk. De naam mistral stamt uit het
Zuid-Franse dialect langue d’oc en
betekent ook meesterlijk. De wind
heeft verschillende benamingen in
diverse talen.
• Passaat
Dit is een oostelijke wind die het
hele jaar door waait over het tropi
sche deel van de Stille Oceaan vanaf
de hogedrukgebieden bij de keer
kring naar lagedrukgebieden bij de
evenaar. Een El Niño verstoort dit
proces totaal. Passaat is afgeleid van
het Spaanse woord ‘pasar’, passeren
of langskomen.
• Torb
De torb is een zeer onstuimige wind
die heel eigen is aan de Catalaanse
Pyreneeën. Ze tilt de in de bergen
gevallen sneeuw hoog op en deze
hoopt zich op in kuilen en gaten.
Ook riviertjes worden hopen vol
sneeuw. De wind waait zo hard en
blaast zoveel sneeuw op, dat er niets
meer is te zien. De temperatuur
daalt zeer snel ver onder het vries
punt en de gevoelstemperatuur is
zeer laag.
Deze wind waait bij een diepe de
pressie en steekt heel plotseling op,
hij is niet te voorspellen. Vooral als
er veel stofsneeuw is gevallen in de
voorgaande dagen komt dit feno
meen voor. Al veel mensen hebben
in de berg de dood gevonden in
de torb, omdat ze totaal gedesori
ënteerd raken en stikken door de
stuifsneeuw in neus en mond.
• Sirocco
Deze zuidelijke wind waait vanuit
de landen rond de Middellandse
Zee naar Europa.

Ze voert veel zand en stof met
zich mee die met regen naar be
neden komt in Spanje, Frankrijk,
Italië en Griekenland. Soms kan
het rode woestijnzand veel verder
naar het noorden worden gebracht
door zuidelijke winden, zelfs tot in
Nederland.
Het Arabische woord sirocco bete
kent oostelijk, maar het is een zui
delijke wind.
• Tramontana
Een droge, koude en sterke wind in
de regio Languedoc-Roussillon en
de Pyreneeën.

Tramontana is een windsoort die
een specifieke eigen naam heeft
gekregen omdat ze onder bijzon
dere condities waait. Tramontana
komt van het Latijnse woord
transmontanus, wat de beteke
nis heeft van: de overkant van de
bergen. Tramontana waait vanuit
het noordwesten in LanguedocRoussillon, in de Spaanse regio
Alt Empordà, in de Franse en
Spaanse Pyreneeën en op het ei
land Minorca. Het is een wind die
zeer koud is en zeer hard waait met
snelheden soms van 150 tot 160
kilometer per uur. In Catalunya
wordt deze wind genoemd naar het

Torb

Altocumulus
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gebergte Serra de Tramuntana in
Mallorca.
• Bora
De bora is genoemd naar de god
van de noordenwind, Boreas. Het is
een noord-oostelijke wind die voor
komt langs en boven de Adriatische
Zee. De wind ontstaat op de hoog
vlakte van de Balkan en valt langs
bergwanden ongeveer een kilome
ter naar beneden. Zo ontstaat een
koude valwind met hoge snelhe
den tot orkaankracht toe die door
dringt tot de kustgebieden langs de
Adriatische zee inclusief Italië.

 Eolische erosie in een berggebied in Bolivia
 En hetzelfde verschijnsel in Australië (Mount Olga, Northern Territory)

Eolische erosie
Wind speelt een belangrijke rol
in de vorming van het landschap.
Duinen zijn meestal door de wind
gevormd en wind kan ook erosie in
rotsen veroorzaken. Dit wordt eo
lische erosie genoemd waarbij bij
voorbeeld zandkorrels door de wind
worden meegenomen en rotsen
afslijpen. Daardoor krijgen zij heel
bijzondere, verwonderlijke vormen.
De strepen die te zien zijn in het
beeld van de sfinx in Egypte zijn
ook ontstaan door eolische erosie.
En de meeste woestijnen op de we
reld worden gevormd door de wind.
Zeegang
Ook op zee kan de wind heel wat
aanrichten. De wind veroorzaakt
golven aan het wateroppervlak.
Eerst zijn het nog kleine korte golf
jes zodat de stroming niet meer
stabiel is. Deze korte golfjes wek
ken weer langere golven op, die dan
weer langer worden onder invloed
van de wind. Op zee en op de ocea
nen kan dit fenomeen zich over heel
grote afstanden voortzetten, waarbij
er zeer lange en hoge golven ont
14

staan. Dit wordt zeegang genoemd.
Dit is voor schepen een gevaarlijke
toestand.
Geen wonder
Alles wat de bewustzijnskracht doet
in alle werelden is geen wonder,
maar wel iets wat verwondering
opwekt. Alles is materie en mate
rie is energie die trilt in een vorm.
Die elementaire vorm wordt tot het
vuur dat brandt en dat tevoorschijn
wordt geroepen door de bewust
zijnskracht uit het luchtprincipe,
dat ook de oorzaak is van de zwaar

tekracht. Zo zorgt zij dat de aarde
draait en voor alles wat beweegt
in het universum en nog meer. Zij
werkt in haar plan alles uit wat in
een evolutie van materie past, een
eeuwigdurend spel met materie,
energie en licht en wind en wolken.
Evolutie is slechts het Zelf dat zich
manifesteert als Geest, als ziel of
psyche en als materie of lichaam.
Het zijn eigenlijk drie manifestaties,
drie verschijningen van dezelfde
Ene, de Lila, het Zijn of Zelf.
Het creëren van vormen in de
Materie wordt gedaan door de
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Eolische harpen
Eolische harpen zijn apparaten met snaren die meestal unisono zijn gestemd en geluiden geven als er wind langs waait. Zij worden windharpen
genoemd naar de Griekse god van de wind, Aeolus. Kleine harpen kunnen
door mensen die dat geluid leuk vinden in een raam worden gezet zodat
de wind ermee kan spelen.
De dichter Shelley schreef eens over de mens als een instrument waarop
het leven een reeks indrukken achterlaat. Net zoals het veranderlijke blazen van de wind een eolische harp aanraakt en beweegt tot een eeuwig
veranderende melodie, zo zal de mens ook veranderen door een onzichtbare macht die hem bespeelt. Shelley ziet de windharp als een symbool
voor de goddelijke inspiratie. De kunstenaar is zoals een magische windharp die zijn eigen muziek maakt en zich in volle harmonie richt op het
zingen van de wind en daarin een medespeler is.
De geportretteerde harp staat in de Verenigde Staten en heeft 50 roestvrijstalen snaren. De korte snaren geven hoge tonen en de lange snaren
lagere klanken.

Bewustzijnskracht, en daarbij ge
bruikt ze het vermogen van de Reële
Idee uit het Waarheidsbewustzijn
en het universele mentaal als grond
patroon. De Reële Idee bouwt de
vormen voor de psyche, en zijn kos
mische bestaan. Ook het weer en de
wind zijn daar verschijningen van.
Het zijn natuurverschijnselen en
Natuur is de universele intelligentie
van de Geest. Dat is bewuste kennis
die bewuste kracht is en die alle fy
sieke vormen schept naar het beeld
dat het Universele Denken daarvan
heeft. Dit wordt wel de Kosmische
Wil genoemd, die in alles werkt in
de relatieve wereld.
Door de bewuste kracht worden
oneindig kleine deeltjes gecreëerd,
geladen met een enorme energie,
ze voegt ze samen door een ont
werp te maken en de aantallen te
bepalen die gevormd moeten wor
den. Daarna manifesteert ze gro
tere oneindige deeltjes die hun ba
sis hebben in het eerste ontwerp.
Vervolgens groepeert ze deze en
voegt ze van alles samen om op die
wijze te zorgen voor het verschijnen
van tastbare vormen en objecten,
zoals aarde, water, mineralen, meta
len en het hele materiële koninkrijk
wat er op aarde aanwezig is, waar
onder ook een heel sterrenstelsel en
het weer.

Altocumulus undulatus
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Sandro Botticelli
De meester van gratie, verfijning en ritme
Sandro Botticelli, zijn echte naam is Al
lesandro Filipepi, is een Italiaanse kunst
schilder op de grens van de Middeleeuwen
en de Renaissance. Zijn meest vermaarde
werken zijn ‘La Primavera’ (de lente) en
‘La Nascita de Nevere’ (de geboorte van
Venus). Het zijn typische werken die een
fantasiewereld lijken te verbeelden. Wat de
schilder met deze schilderijen heeft bedoeld
is voor kunstkenners nog steeds een open
vraag.
Beide schilderijen zijn geschilderd in op
dracht van Lorenzo De’ Medici voor zijn
Villa di Castello. Wat valt op aan deze
schilder en deze schilderijen als het wordt
bekeken met een gouden blik?
Leven
Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, beter bekend
als Sandro Botticelli is geboren rond 1445 in Firenze
(Florence) en stierf in zijn geboorteplaats op 17 mei
1510. Hij krijgt van zijn vader, Mariano Filipepi een
zeer gedegen opvoeding. Hij laat Sandro werkelijk in
alles onderwijzen wat goed is voor kinderen voordat
ze een vak gaan leren. Sandro is een gemakkelijke leer
ling, hij is geboeid door van alles en nog wat. Daardoor
vindt zijn vader hem zeer wispelturig. Naast lezen,
schrijven en wiskunde wil hij ook nog voor goudsmid
gaan leren. Zo stuurt zijn vader hem in de leer bij een
vriend, die een zeer bekwame goudsmid is met de bij
naam Botticelli, wat ‘vaatje’ of ‘tonnetje’ betekent. Deze
goudsmid wordt zo genoemd, omdat zijn broer zo dik
is. Sandro neemt die naam over, omdat ze heel erg op
elkaar gesteld zijn geraakt.
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kunst

Tekst: Sarah Delateren

Detail uit Adorazione dei Magi (Aanbidding der Koningen)
met een portret dat wordt beschouwd als een zelfportret
van Botticelli

Het leuke is, dat goudsmeden en schilders in die tijd
vaak contact hebben met elkaar. Op die manier leert
Sandro spelenderwijs allerlei schilders kennen en met
zijn soepelheid van denken wordt hij al snel geboeid
door het ontwerpen van composities op het doek. Tot
grote schrik van zijn vader, die het weer als een gril ziet.
Want Sandro is als kwikzilver zo veranderlijk, alles in
teresseert hem en hij vindt ook alles leuk om te doen.
Maar het is toch serieus, en daarom brengt zijn vader
Sandro naar de karmelieter monnik Fra Filippo Lippi.
Bij deze in die tijd belangrijke Florentijnse schilder leert
hij het vak. Hij leert zó snel en zo goed, dat Fra Filippo
hem van alles bijbrengt in zo’n korte tijd dat zowel de
meester als de leerling er versteld van staan. Sandro leert
naast voortreffelijk schilderen op een grootse en meesle
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pende wijze vervolgens ook om meer intiem en detail
listisch te zijn in zijn werk.
In 1470 opent hij zijn eigen studio.
In een werk uit 1475 over de aanbidding van Jezus door
de drie koningen, beeldt Botticelli zichzelf af. Hij staat
helemaal rechts op het schilderij. Het is het enige waar
schijnlijke portret wat er is van hem, hoewel hij wel
portretten van jonge mannen heeft geschilderd die doen
vermoeden dat hij dat ook is.
Botticelli krijgt rond 1482 de opdracht voor het maken
van drie grote fresco’s in de Sixtijnse kapel te Rome.
Lorenzo De’ Medici
Botticelli schildert zijn meest bekende schilderijen in
de Vroege Renaissance, hij behoort tot de Florentijnse
School. Lorenzo di Pierfrancesco De’ Medici is zijn be
schermheer, een humanist en staatsman en zeer vooruit
strevend. Hij regeert de Florentijnse Republiek. Zijn fa
milie is rijk geworden in de bankierswereld. Bovendien
zijn zij ook grootindustriëlen en beheersen het gehele
sociale leven omdat zij als enigen macht hebben over
het monetaire systeem.
Lorenzo is een hartstochtelijk liefhebber van kunst.
Hij steekt dan ook veel geld in het ondersteunen van
de beste kunstenaars, waartoe ook Botticelli behoort.
Er wordt verondersteld dat La primavera bestemd is
als bruidsgeschenk van Lorenzo aan zijn jonge vrouw
Semiramide Appiani voor haar eigen slaapkamer. Zij is
Venus en hij wordt voorgesteld als Mercurius. Ze kan
dan aan Lorenzo denken als ze daar alleen in haar bed
ligt.
De periode van 1478 tot 1490 is voor Botticelli de
meest creatieve periode. Hij schildert dan zijn twee be
kendste mythologische werken ‘De geboorte van Venus’
(ca 1483) en ‘Venus en Mars’ (ca 1483), maar ook ‘La
Primavera’ (ca 1477-1483). Hij combineert daar een
manier van decoratief schilderen met alle elementen van
de bekende tradities. Hij zorgt voor de harmonie van
zijn compositie en vooral voor soepele omtrekken van
zijn figuren. Deze schilderwerken zijn een grote door
braak voor die tijd, omdat er tot dan toe alleen religi
euze onderwerpen worden afgebeeld. Hij is dan ook de
eerste die mythologische schilderingen maakt tegen alle
traditie in. Hij doet dit omdat Lorenzo De’ Medici hem
vraagt deze te schilderen voor hun paleis in Florence.
Zij staan open voor nieuwe dingen en religie is niet
meer zo het hoofdthema van de schilders. De kerk ac

Adorazione dei Magi - 1476
111 x 134 cm
Galleria degli Uffizi - Firenze

 Madonna della Melagrana - 1487
∅ 143,5 cm
Galleria degli Uffizi - Firenze 
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cepteert het ook, wat eerder zeker niet het geval geweest
zou zijn. Toch worden De’ Medici in 1492 verbannen
uit Florence vanwege hun modernistische opvattingen.
Uiteindelijk moet ook Botticelli zich aanpassen en hij
gaat de religieuze toer weer op. Als de aanstichter van al
dit onheil, Savonarola, een dominicaans monnik die de
oude tradities van de kerk weer wil herstellen, wordt ge
ëxecuteerd in 1498, is Botticelli zeer aangedaan.
Botticelli blijft zijn religieuze manier van schilderen
behouden. Het werk van hem heeft nog dezelfde verfij
ning en charme als zijn werken van daarvoor, maar ze
vinden geen aftrek. Voorbeelden hiervan zijn Madonna
della Melagrana uit 1487 en De maagd en het kind,
ook met granaatappelgranaatjes. Het lijkt erop dat
Simonetta Vespucci op het doek uit 1487 de Madonna
is, zijn grote liefde in het leven. Zij is omringd door
bloemen, rozen en witte lelies die de engelen rondom
haar bij zich dragen. Het goud rond het hoofd van De
maagd en het kind is van een bijzondere schittering en
glans, hij heeft daar bladgoud voor gebruikt.
Madonna con bambino e melagrana - 1485 / 1500
67,9 x 52,7 cm
The National Gallery - London

Portret van een jonge vrouw - 1460 / 1465
(mogelijk Simonetta Vespucci) 47,5 x 35 cm
Gemäldegalerie - Berlijn
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Simonetta Vespucci
Botticelli heeft geen zin om te trouwen. Hij heeft er een
afschuw van en volgens hem bezorgt alleen al het idee
van een huwelijk hem nachtmerries. Uit verschillende
dingen blijkt, dat het er meer om gaat dat hij verliefd
is op Simonetta Vespucci, een getrouwde edelvrouw
die leeft van 1453 tot 1476. Hij leert haar bij de fami
lie De’ Medici kennen als hij 25 jaar oud is en zij 17.
Zijn liefde voor haar kan nooit worden beantwoord. Zij
staat bekend als de mooiste vrouw van Firenze en is al
op haar zestiende getrouwd. Men ziet haar terug als de
Venus in het schilderij ‘de geboorte van Venus’ en ook
als de Venus-figuur in La Primavera. Er zijn verschil
lende portretten van haar geschilderd, niet alleen door
Botticelli maar ook door anderen waaronder Piero di
Cosimo. Zij komt steeds weer terug in zijn schilderijen.
Hoewel zij al in 1476 is overleden aan longtuberculose
blijft ze leven in zijn gedachten en schildert hij haar
heel vaak.
Het is zelfs zo, dat Botticelli gevraagd heeft, of hij als
hij zelf sterft, begraven mag worden aan haar voeten bij
haar tombe in de kerk van Ognissanti in Firenze. Zijn
wens wordt vervuld als hij 34 jaar later na haar sterft.
Simonetta is zijn droomvrouw die hij nooit kan ver
geten, zijn hele leven wordt door haar beheerst. Haar
portretten zijn een genoegen om te zien. Haar verfijnde

de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 2, april 2016

gelaat, haar edele trekken, alles voldoet aan het schone
beeld wat Botticellia van haar heeft. Niets kan dat ver
storen, in zijn liefdesillusie is er alleen maar goeds bij
haar te vinden. Er zijn echter ook psychische elementen
te vinden in zijn schilderingen van haar. Het lot heeft
bepaald dat zij elkaar alleen in de dood konden ont
moeten, aan haar voeten rust hij nu voor eeuwig.
Poëtische en muzische ritmen
Als Botticelli nog een nieuweling is in het vak, maakt
hij vrij kleine schilderijen. Ze zijn echter wel heel ele
gant en poëtisch van aard, met een verfijnde kleuren
pracht. Nadat hij daar voldoende in heeft geoefend,
gaat hij over tot werken van grotere afmetingen. Hierbij
horen La Primavera uit ongeveer 1478 en De geboorte van Venus, dat zo rond 1483 is gemaakt. In die tijd
schildert hij ook veel portretten, vooral en profil. Zijn
onderwerpen zijn heel vooruitstrevend, modernistisch
voor die tijd.
Zijn manier van schilderen is vooral heel soepel, zoals
zijn denken en gevoelens ook zijn. De lijnen zijn vloei
end en harmonisch. Er kan dan ook van Botticelli wor
den gezegd dat hij een man is die zeer gevoelig is voor

tedere schoonheid, een gevoelige zachtheid, een hang
naar het hogere. Hij drukt in zijn schilderijen altijd iets
uit van dit verlangen, in kleuren en gebruik van materi
aal. Zijn werk is vaak poëtisch en muzisch tegelijkertijd,
door ritmen van lijnen en zoete kleurstellingen die heel
langzamerhand op het canvas of het paneel tevoorschijn
komen. De figuren zijn bijna gewichtloos zoals hij ze
neerzet op het doek, de naakten wat lichtend. Altijd ziet
hij bij het schilderen Simonetta Vespucci voor zich, zijn
allergrootste geliefde voor altijd. Het kan dan ook niet
anders dan dat zijn vrouwenfiguren meestal wel wat
weg hebben van haar trekken.
La Primavera
La Primavera en La Nascita de Venere zijn gemaakt
in opdracht van de invloedrijke Toscaanse familie De’
Medici voor hun paleis in de stad Florence, in het bij
zonder door Lorenzo di Piero Francesco De’ Medici.
De sinaasappelbomen in beide schilderijen refereren aan
deze familie, die deze boom als familiesymbool heeft.
Botticelli toont in de beide schilderijen Venus op twee
verschillende wijzen. Het lijkt op een tweeluik en lan
ge tijd hangen ze in eenzelfde zaal in het paleis van

La Primavera - ±1477 - 203 x 314 cm - Galleria degli Uffizi - Firenze
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La Nascita de Venere - 278,5x172,5 cm - Galleria degli Uffizi - Firenze

Lorenzo. Kunsthistorici zeggen dat ze verbeelden dat
liefde altijd bruutheid overwint. Eerder zijn het verbeel
dingen van wat Botticelli zo af en toe ziet in de werel
den van de hoogste denkniveau’s, de godenwereld van
het bovenmentaal vermengd met de aardse begeerten.
In ‘de geboorte van Venus’ is te zien hoe ze net op aarde
aankomt na haar geboorte uit het zeeschuim. Het is nog
vroeg in de lente, de bomen dragen nog geen vrucht.
De wereld wacht op haar komst, te zien aan Flora, de
godin van de lente, die haar op het strand opwacht met
een draperie om haar naaktheid te omhullen.
In La Primavera is het volop lente, er groeien grote
vruchten aan de bomen en er is een overvloed aan bloe
men. Alles is tot rijpheid gekomen. Venus is aanwezig
in dezelfde wereld, maar in een totaal andere omgeving
te midden van bloeiende weiden en een overvloedige
natuur.
De schilderijen zijn met dezelfde techniek geschilderd,
verfijnd, vol licht en helderheid, harmonieuze vormen
en sierlijkheid. De figuren worden extra omlijnd door
tere, zwarte contouren. Botticelli heeft een buitenge
woon fraaie techniek van schilderen en hij gebruikt de
meest verfijnde materialen om het werk tot een goed
20

einde te brengen. De werken blijven boeien door hun
charme en eenvoud.
De geboorte van Venus is een van de eerste schilderwer
ken in Toscane gemaakt op canvas. Botticelli heeft een
aparte manier om het dure albastpoeder te gebruiken,
waardoor kleuren heel helder worden en tijdloos, maar
toch heel zacht en teder. Hij gebruikt bij het schilde
ren ei-tempera, dat is een basis voor verf gemengd met
eierdooier of eiwit, een procedé dat typisch van hem is.
Dit geeft aan de personen een soort lichtende magie die
sprookjesachtig aandoet. Zijn werkwijze wordt dan ook
als uniek bestempeld. In beide schilderijen wordt Venus
door Botticelli geschilderd als Simonetta Vespucci. Dat
is niet zomaar een verbeelding van een mooie vrouw,
hij schildert beelden die hij heeft gezien in de goden
wereld van het bovenmentale, waar Venus ook vertoeft.
Bovendien behandelt hij al zijn schilderijen gelijk juwe
len, zoals hij dat gewend is geweest toen hij goudsmid
was.
Het hogere is iets dat Botticelli aanspreekt, maar ook
vele mensen uit voorname kringen die Plato bestude
ren met zijn ideeën over de ontwikkeling van de ziel in
de mens. Het oppervlakkige moet plaatsmaken voor
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het hogere, duisternis moet plaatsmaken voor het licht.
Dat probeert hij ook in zijn schilderijen te verbeelden.
Fysieke schoonheid geeft de mens de mogelijkheid om
de spirituele schoonheid beter te begrijpen. In het schil
derij is dan ook van alles te zien over het aardse en het
hogere.
Het meest interessante is om het doek als iemand er
voor staat, van rechts naar links te bekijken. Rechts is te
zien hoe Zephyros, de god van de westenwind, zijn sek
suele lust niet kan bedwingen en de windgodin Chloris,
ook wel Chloë of Aura, wil bezitten. Zijn gezicht is ver
trokken van de begeerten en lust die hij in zijn lichaam
voelt. Zijn wangen staan gebold door de wind die hij al
tijd uitblaast. Dit alles gebeurt in een donker laurierbos
je waar het stevig waait. Hij trouwt Chloë en zij draagt
het leven uit, te zien aan de rozen die zij overal over de
grond uitstrooit. Er komen bloemen uit haar mond die
zich rondom de figuur naast haar draaien en door zijn
adem verandert zij in Flora, de vrouw in de gebloemde
japon. Zij strooit de bloemen uit over de weiden en de
aarde. Alles speelt zich af in een sinaasappelboomgaard,
het symbool van de familie De’ Medici.
Flora heeft wat bloemen in de plooien van haar gewaad,
en doet een stap naar de kijker toe, zij is La Primavera.
Alles aan haar is bloem, zij kenmerkt de overvloed er
van. Zij is de weelde van de lente en de zomer.
Vervolgens is daar Venus, net op aarde, met haar ge
blinddoekte zoontje Eros of Cupido boven haar hoofd
en in een wit kleed met een rode draperie. De boog bo
ven haar hoofd is van de citrusbomen maar ook van de
mirtestruik. Zij staat precies voor het fijne donkergroe
ne blad van een mirte, het symbool van liefde, geluk en
vruchtbaarheid. Zij regeert zowel over de aardse en de
hogere liefde.
Eros, die boven Venus vliegt wil met zijn pijl een van de
drie Gratiën raken. De drie Gratiën vergezellen Venus,
zij dragen zeer detaillistisch uitgewerkte sieraden in De’
Medici kleuren en staan dansend op de bloemige weide,
een ingehouden, sierlijke dans die harmonieert met de
rest van het gezelschap. De hand van Venus lijkt wel de
maat en het ritme van de dans aan te geven.
Het zijn de godinnen Aglaia, van glans of schoonheid,
Thalia, de bloeiende of bevallige en Euphrosyne, de
vreugde. Zij worden door Botticelli niet ingetogen ge
portretteerd, maar voor het eerst in de geschiedenis juist
heel sensueel. Toch wordt er door één van hen afstand

Zephyros, de god
van de westenwind
en Aura (of Chloris), de godin van
de morgenbries

Flora,
de godin van de
lente

Venus of Aphrodite
de godin van de
liefde en vruchtbaarheid

Amor of Cupido,
zoon van Venus
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De drie Gratiën

Mercurius, de god
van de handel, met
zijn caduceus, de
staf met twee ge
scheiden slangen

De gevleugelde
sandalen (talaria)
van Mercurius

genomen van het seksuele aspect, zij let ook niet op de
pijl van Cupido die op haar wordt gericht, zij kijkt veel
meer naar Mercurius. Zij draagt ook geen versiering in
de vorm van een halsketting. Haar aandacht is gericht
op iets anders, want Mercurius wijst naar de hemel,
naar omhoog. Hij is dan ook de boodschapper van de
goden, die in de hogere werelden leven. Hij wijst naar
de grijze, dreigende wolken en houdt ze weg van de
sinaasappeltuin. De wolken, de nevels, verhinderen de
mens zicht te krijgen op de hogere, geestelijke werke
lijkheid.
Botticelli heeft Mercurius afgebeeld als Lorenzo De’
Medici. Wie heel goed kijkt ziet zijn gevleugelde schoe
nen en de staf met de twee slangen in zijn omhoog
geheven hand. Hij scheidt de twee vechtende slangen,
waardoor er vrede in de wereld komt. Mercurius brengt
de dingen naar het hogere en Zephyros brengt het ho
gere weer in de wereld terwijl Venus de vertegenwoor
digster is van beide bewegingen.
Venus blijft dus het belangrijkste middelpunt van het
doek, getooid in wit gewaad met een helderrode drape
rie. Het rood verbeeldt de aarde, het lichaam, het wit de
hogere sferen. Zij is de eenvoud zelve vergeleken bij de
andere figuren. Alles op het schilderij leidt zij naar ge
voel voor het hogere, het spirituele.
Botticelli zelf ziet de wereld als een duister oord, want
het sinaasappelbosje is zeer donker gehouden, het lau
rierbosje waar de begeerten hoogtij vieren is nog don
kerder. De goden en godinnen zijn allen veel lichter
afgebeeld, zij verbeelden het hogere.
Venus, zijn geliefde Simonetta, is voor hem een vrouw
waarbij hij zijn spirituele en zachte gevoelens kwijt kan.
Het is een liefde die wat meer psychisch aanvoelt voor
hem. Hij schildert haar ook af als iemand, die niet bezig
is met verleiding. Zij is veel meer sereen en ingetogen
en staat daar als een koningin van de hogere wereld, die
toch een verbinding heeft met de aarde.
Bloemen in de lente
In het schilderij zijn volgens kenners 500 plantensoor
ten aanwezig met ongeveer 190 verschillende bloemen,
waarvan er uiteindelijk 130 zijn benoemd. Deze bloe
men zijn zo gedetailleerd geschilderd dat beperkte de
terminatie ook mogelijk is. Iedere bloem heeft zijn ei
gen specifieke symboliek. Op het hoofd van Flora zijn
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bramen geschilderd en viooltjes en deze zijn ook in de
krans om haar hals en op haar japon. De krans is trou
wens gemaakt van mirte. Op haar gewaad heeft ze ro
zen.
De anjer is een bloem die de bruid, Flora, op haar li
chaam verstopt, met als doel dat de bruidegom die zal
vinden. Zij is niet onschuldig, zij opent de plooien van
haar gewaad, zodat Zephyros daarin naar de bloemen
kan zoeken en daarbij haar lichaam aan kan raken. Zij
strooit allerlei bloemen in het rond: vergeet-mij-nietjes,
hyacinten, irissen, anjers, huislook en anemonen.
De hyacint, het strooien van rozen en de maagden
palm uit de mond van Chloris of Aura, zeggen volgens
hun symboliek dat er een huwelijk is gesloten tussen
Zephyros en Aura. De afgebeelde bloemen bloeien niet
allemaal in de lente, die vrijheid heeft Botticelli zich
gegund. Deze overvloed van bloemen duidt wel op een
meer psychische instelling van Botticelli. Zij verbeelden
dan de bloeseming van bewustzijn in het fysieke gebied
zoals de bramen en de sinaasappelen aangeven, op vi
taal gebied de grassen en op het mentale vlak de blauwe
maagdenpalm die met zijn lange stengels uit de mond
van Aura tevoorschijn komt.
Het laurierbosje met Laurus nobilis rechts wordt hevig
geteisterd door de wind van Zephyros, de stammen bui
gen rond door zijn adem die vol begeerte wordt uitge
blazen.
De grond is bedekt met een heel donkere kleur gras,
en het staat vol bloemen die in mei in Toscane bloeien.
Flora heeft korenbloemen in haar haren.
Deze bloemen schildert hij één voor één, heel detaillis
tisch, zodat ze ook te herkennen zijn bij een grondige
studie ervan. Vanwege de grote bloemenweelde is te
merken dat Botticelli niet alleen op de vleselijke liefde is
gericht, maar vooral op het hogere aspect ervan.

wordt zachtjes voortgeblazen door de god van de wes
tenwind, Zephyros, die Aura, zijn vrouw en godin van
de zachte koele ochtendbries en frisse lucht, stevig vast
houdt. Een van de Horae, de godinnen van de jaarge
tijden, hier in de persoon van Flora, wacht haar op in
haar witte door de wind bewogen kleed vol bloemen.
Muntstuk 10 eurocent
Italië

La Nascita de Venere
Het verhaal over de geboorte van Venus luidt volgens de
klassieke Griekse dichter Hesiodos als volgt:
Venus wordt verwekt als de god Uranus gecastreerd
wordt door zijn zoon Chronos. Deze gooit de geslachts
delen in het water en de afgesneden organen bevruch
ten de zee. Uit dat schuim der zee wordt Venus ge
boren. Vandaar de naam Aphrodite naar het Griekse
woord aphros, wat zeeschuim betekent. Zo drijft zij
naar het strand op een schelp, in die tijd het symbool
voor het vrouwelijke geslachtsorgaan. Deze schelp
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Ze staat al op haar tenen om de nieuwgeborene met alle
egards te begroeten. Flora heeft een prachtige konink
lijke purperrode mantel bezet met bloemen bij zich, om
die om haar heen te slaan zodra ze aan land stapt uit de
schelp. Alles wappert vrolijk in de wind die Zephyros
en Aura blazen op die heerlijke plek. De sinaasappelbo
men zijn weer rijkelijk aanwezig, evenals de bloemen.
Botticelli noemt dit schilderij de geboorte van Venus,
terwijl ze dus al geboren is en als volwassen vrouw
het land betreedt. Dit doet hij waarschijnlijk vanwege
zijn gevoel voor schoonheid en zijn verfijnde smaak.
Zaaduitstortingen en afgehakte geslachtsorganen ho
ren daar niet bij, dat is totaal niet conform zijn gevoe
lens. Hij beeldt dus iets anders uit, haar aankomst op
Cythera / Cyprus na haar geboorte.
Sierlijkheid is eigen aan Botticelli en daarvan is genoeg
te vinden in het werk. De windgoden zijn heel plastisch
afgebeeld, maar ook Venus zelf en Flora. Het golvende
haar van al deze personen waait sierlijk mee in de lente
bries die Zephyros en Aura veroorzaken. Deze houden
elkaar stevig vast, en blazen allebei met beleid zodat de
schelp zachtjes landt aan de waterkant. De wind die zij
blazen waait verschillende kanten tegelijk uit, te zien
aan de haren van de windgod en -godin, de fladderende
kleding en de richting waarin de schelp wordt geblazen.
Lijnen en zachte pastelkleuren bewegen als het ware
mee in de wind, de bloemen die in de lucht zweven
worden door de wind zacht voortbewogen en vallen
uiteindelijk neer in de wateren. Bloemen komen weer
terug in het kleed dat Flora vasthoudt en zijzelf is ook
gekleed in een bloemengewaad.
Venus komt hier aan land over de kabbelende golfjes
van de zacht zingende zee bij een sinaasappelbosje. De
lichamen zijn rondom wat benadrukt door een zachte
zwarte dunne lijn, zodat de elegantie en charme ervan
nog beter uitkomen. De vaart in het schilderij wordt
veroorzaakt door de wind van Zephyros en Aura, de
bries die alles beweegt, de adem van het leven, de aan
kondiging van de lente. Zelfs het riet waait mee in het
ritme van de gestileerde golfjes van de zee evenals de
blaadjes van de sinaasappelbomen
Venus is een evenbeeld van Simonetta Vespucci,
Botticelli’s geliefde voor altijd. Zij kijkt een beetje wee
moedig, dromerig en ingetogen. Zij slaat dan ook haar
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lange haren voor haar genitaliën en zij houdt met één
hand haar borsten bedekt. Zij schaamt zich blijkbaar
een beetje voor haar naaktheid, hoewel dat niet nodig
is, zij is mooi genoeg voor Sandro Botticelli. Zij is zijn
droomvrouw, zijn allerliefste geliefde, zijn alles. Haar
lichaam is precies zoals het moet zijn naar de normen
van die tijd.
Hij heeft haar afgebeeld in een speciale houding, de
contraposto houding. Daarbij staat het lichaam stil,
maar het ziet er toch heel levendig uit, vanwege de kan
teling van de heupen die net tegengesteld is aan die
van de schouders. De Venus van Milo, die in de jaren
130-100 voor Christus is gebeeldhouwd, is ook in die
houding neergezet. Ook hier is het lichaam koel en een
beetje melkwit lichtend, rein. Dat licht komt weer te
rug in de waterdruppels die vallen op het zand van het
strand, dat daardoor wat geel oplicht. Het overvloedige
gouden haar dat wezenlijk verschilt van dat van de an
dere afgebeelde figuren en de overvloed aan bloemen en
de haar aangeboden draperieën zorgen ervoor dat het
niet opvalt dat haar lichaam niet helemaal in proporties
is.
Want ondanks de schoonheid van het tafereel is haar
houding anatomisch gezien een onmogelijkheid. Haar
linkerschouder hangt te laag en haar linkerarm is te
lang. Zij staat ook op het puntje van de schelp, die nor
maal gezien zeker zou kantelen ook onder haar lichte
gewicht. Op de lichamen zijn vage schaduweffecten te
zien. Botticelli heeft zijn droom geschilderd vanuit het
zicht op een hogere wereld waar weinig schaduw of per
spectief is. De diepte die het schilderij toch heeft, schil
dert hij door lichtere tinten te gebruiken voor de lich
tend blauwe lucht en de verre horizon.
Over het algemeen wordt dit schilderij vanuit de neo
platonische filosofie gezien als de hogere deugd die vlees
geworden is in de sublieme schoonheid van Venus die
geboren is uit de vereniging van geest en materie, idee
en natuur. Dit doet echter geen recht aan dit lieflijke
tafereel. Het is meer een constructie van het menselijke
verstand dat alles volgens deugden en een bepaalde lo
gische lijn wil zien. Maar Botticelli is niet met zijn ver
stand aan het schilderen, hij schildert met hart en ziel.
Want de ogen van zijn geliefde zijn droomogen die kij
ken in een oneindigheid die boven het normaal men
selijke is. In gedachten is zij nog aanwezig in de goden
wereld, in de bovenmentale wereld waar ze vandaan
komt. Ze is een godin, dus ze wordt volwassen gebo
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ren. Haar dromerigheid fascineert Botticelli, hij ziet
haar wel degelijk als komend uit een andere wereld. Hij
heeft haar even gezien in haar wereld van bovenmense
lijke schoonheid. Een schoonheid die komt uit een ni
veau van leven die niet is te kennen of te begrijpen met
het verstand. Je moet er geweest zijn om dit te kunnen
schilderen, een wereld waar alles even mooi is als zij.
Deze bovenmentale ervaring van Botticelli laat het
schilderij baden in een zeer speciaal licht. Een zacht
goudachtig licht, waardoor alles een heel bepaalde glans
krijgt. Schoonheid roept schoonheid op en rondom
Venus gaat schoonheid dan ook ontbloeien. Alles wordt
zacht, helder en verfijnd. Haar huid lijkt wel melkwit
en het licht geeft het parelglans. Dat zijn de tinten die
komen uit de hogere werelden van het mentaal. In de
nabijheid van de godin Venus moet alle duisternis wat
op gaan lichten, dat kan niet anders.
Bloemen voor Venus
De bloemen die door de lucht zweven zijn rozen met
een gouden hart. Die bloeien nog niet in de lente, maar
ze zijn door de schilder gebruikt om aan te geven dat
tezamen met Venus ook de roos geboren is.
Het voorjaar is ook het jaargetijde van Venus, de tijd
waarin de liefdessappen weer gaan stromen en de liefde
opbloeit na de koude winter.
De lisdodde met zijn sigaren op de voorgrond, Typha
angustifolia, kunnen een symbool zijn voor vrede en
aards geluk.
Flora, laat zien dat zij de lentekoningin is, de bloemen
op haar kleed geven dat aan. De japon van Flora is
geborduurd met korenbloemen, Centaurea cyanus. Ze
draagt een ceintuur van een slinger rozen, de bloem van
Venus. En rondom haar hals draagt zij een guirlande
van mirte, Mirtus communis, de plant van Venus, vol
geur van het blad en met bloemen van een prachtige
witte kleur. Mirte is het symbool van liefde en schoon
heid, vruchtbaarheid en geluk. Tussen haar voeten
bloeien blauwe anemonen waardoor het lente-achtige
idee nog wordt versterkt. Volgens kenners groeien er
ook viooltjes tussen, die als lichtende blauwe stipjes te
zien zijn. Zij zijn het symbool van de liefde. De dra
perie voor Venus is bezet met madeliefjes, Bellis perennis, een lieflijke eenvoud. Overal waar dit kan is op een
bijna onopgemerkte wijze wat bladgoud verwerkt door
Botticelli. Dit verraadt zijn kennis van het goudsmeden.
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Schildertechniek
De speciale schildertechniek van Botticelli maakt het
doek tot wat het is. Hij stelt ook voor dit speciale doek
zijn eigen tempera-pigmenten samen met een heel klein
beetje vet en bedekt deze met een laagje puur eiwit. Het
is ongebruikelijk om zo te schilderen in die tijd. Deze
wijze van verf maken zorgt echter dat het schilderij uit
muntend bewaard blijft. Het schilderwerk blijft stevig
en elastisch en het vertoont heel weinig barsten.
In het haar van Venus en op onopvallende andere plaat
sen heeft hij bladgoud verwerkt, wat ook niet zo gebrui
kelijk is.
Hij geeft zijn gestalten een soort lichtheid van gewicht
die opvallend is en hij houdt het perspectief van de li
chamen wat langgerekt. Vandaar dat Venus een vrij lan
ge nek en een lang torso heeft, en ook haar houding op
de schelp niet helemaal is zoals hij natuurlijkerwijze zou
moeten zijn. Hieruit blijkt dat Botticelli niet schildert
naar de werkelijkheid, hij gaat op zijn gevoel af voor
wat mooi en teder is. Het maakt Venus wel mysteri
eus, dromerig en van een hogere orde. Zij is geen mens,
maar een godin uit een andere wereld.
Botticelli maakt alles zelf, behalve het canvas. Voor een
groot schilderij naait hij twee doeken aan elkaar met
een horizontale naad. Na het schilderen wordt het can
vas aan het houten paneel gespijkerd. Hij schildert ook
de zijkanten van het doek, dat gedeelte dat in de lijst
zit. Daar heeft het schilderij zijn originele kleur hele
maal behouden, tot op heden.
Voor hij gaat schilderen borstelt hij het canvas met
dierlijke lijm en een soort grondverf met als basis al
bastpoeder. Dat wordt niet verder behandeld, om op
die manier de kleuren zo helder en lichtend mogelijk te
maken. Op deze ondergrond kan hij dan gaan schilde
ren.
Opvallend is dat hij ook fijn glazuur gebruikt in zijn
zelf gemaakte verf, waardoor er transparantie ontstaat,
bijvoorbeeld te zien in de hemelruimte achter Venus.
Soms is alles zo dun en transparant dat het doek er
doorheen is te zien. Dat is ook in de opaalkleur van de
schelp het geval. De goudkleuren brengt hij op met een
borstel, of door een bijtend verguldsel. Hij gebruikt ook
bladgoud. Kortom, Botticelli heeft talloze technieken
zelf bedacht om zijn schilderijen hun glans, hun trans
parantie en licht te geven.
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Visie
Nog steeds is dit schilderij een meesterwerk, vooral
door de schildertechniek van Botticelli. Hij probeert
licht en transparantie in deze doeken te brengen en
overlaadt ze ook met goud.
Hij ziet deze twee taferelen in een verre wereld, in de
wereld van de goden die heel nabij de waarheidswe
reld ligt. Ze doen dan ook heel psychisch aan. Het is
een visie op een wereld die bijna niemand nog op deze
specifieke wijze heeft geschilderd en die waarschijnlijk
ook nog niemand kan schilderen. Daarvoor moet er
een oog zijn dat af en toe psychisch ziet. Dat is vooral
in de twee schilderstukken van La Primavera en De
Geboorte van Venus het geval. De wereld van de goden
is doorstraald met gouden licht van de waarheid. Niet
dat het de waarheidswereld zelf is, die nog een niveau
hoger ligt, maar duidelijk is wel dat er voor het oog van
Sandro Botticelli een wereld wordt ontvouwd waarnaar
hij schildert. Zijn psychisch gevoel is merkbaar in de
glans van de lichamen, aan de zoetheid en het licht dat
hij schildert. Voor hem is het een werkelijkheid die hij
heeft waargenomen en die hij op het doek kan over
brengen. Zijn gevoelens voor Venus versterken dit alles
nog. Zijn liefde blijft platonisch, hij kan deze niet uiten
naar diegene voor wie ze is bestemd.
Fysieke schoonheid en een platonische liefde gaan hand
in hand, dat past ook in de tijd waarin de leer van Plato
op een andere wijze nieuw leven wordt ingeblazen.
Psychisch gevoel voor schoonheid geeft Botticelli in het
bijzonder kansen om af en toe zicht te krijgen op een
wereld, die van een zeer hoge allure is, namelijk het bo
venmentale. In deze periode kan hij nog iets laten zien
van de helderheid en lichtheid van deze hogere wereld,
later komt Botticelli daar niet meer aan toe. Als hij zijn
religieuze taferelen gaat schilderen, geeft hij de madon
na’s soms nog het uiterlijk van goden uit die bovenmen
tale regionen. Daardoor is zijn werk ook tijdloos, het
blijft interessant en het blijft ook in de belangstelling.
Vooral door de dichterlijke uitstraling, de ritmiek en de
tere kleuren in zijn composities. Maar zeker ook door
het geheim wat velen vermoeden maar niet kunnen dui
den. Namelijk dat het een heel beginnend beeld geeft
van hoe de godenwereld er werkelijk uitziet, want hij
heeft daar een glimp van mogen opvangen.

Portret van een jonge man (zelfportret?) - 1483
43,5 x 46,2 cm
National Galery of Art - Washington (USA)

Portret van een jonge man (zelfportret?) - 1483
37,5 x 28,2 cm
National Galery - London
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Episyrphus bateatus
Pyjamazweefvlieg

Tekst: Joost Welten

D

e pyjamazweefvlieg is met zijn markante tekening en goudgele kleuren een
aparte verschijning in een tuin. Dat heeft hij gemeen met allerlei andere
soorten zweefvliegen. Iedere soort heeft weer een ander zwart-geel lijnen
spel op het achterlijf. Biologen zien de aardigheid daarvan in, gezien de creatieve
namen die ze aan de verschillende soorten hebben gegeven. Op de Pauwekroon
zweven bijvoorbeeld de gewone pendelzweefvlieg (Helophilus pendulus), de halve
maanzweefvlieg (Scaeva selenitica), de gele kommazweefvlieg (Eupeodes latifasciatus)
en de terrasjeskommazweefvlieg (Eupeodes corollae) rond.
Net als deze andere zweefvliegen beschermt de pyjamazweefvlieg zich door met zijn
zwart-geel getekende achterlijf een wesp te imiteren. Doordat hij als het
ware de gedaante aanneemt van een vervaarlijke andere
soort, schrikt hij potentiële belagers af. Steken doet hij
evenwel niet. Zo’n vorm van imitatie is een bekend fe
nomeen, maar dat maakt het er niet minder wonderlijk op.
Hoe komt een dier erachter welke gedaante een groot voor
deel oplevert in de strijd om het bestaan? En hoe slaagt hij
erin om zijn lichaam ook daadwerkelijk die gedaante te ge
ven? Een mens kan er zich suf op prakkiseren. De evolutie
kracht en moeder natuur beleven er blijkbaar genoegen aan
om een dier in deze vorm rond te zien vliegen.
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Vliegend is de pyjamazweefvlieg moeilijk te herkennen, zwevend des te beter. Hij
kan stil in de lucht hangen door zijn vleugels in hoog tempo op een neer te bewe
gen. Soms landt hij op een bloem om er te snoepen van de nectar en het stuifmeel.
De fraaie tekening van zijn smalle achterlijf laat zich dan goed bekijken: een afwis
seling van dikkere en dunnere zwarte en goudgele banden. Het geel zelf is niet egaal
van kleur, maar kent allerlei schakeringen. Ook al imiteert hij een wesp, hij heeft
ook heel erg zijn best gedaan om niet echt op een wesp te lijken.
De naam ‘pyjamazweefvlieg’ dankt hij overigens niet aan goudgele kleurenpracht
en dwarse strepen op zijn achterlijf, maar aan de veel minder in het oog springende
grijze strepen die in de lengterichting over zijn bovenlijf lopen.
Zeldzaam is de pyamazweefvlieg beslist niet. In de tui
nen op de Pauwekroon laat hij zich dan ook vaak
zien. Dat hij weinig kieskeurig is in zijn voedselkeuze,
maakt overleven voor hem gemakkelijker. Op foto’s
is hij met name vastgelegd op de Dianthus monspessulanus (een anjer met grillige, grappig gevormde bloem
blaadjes) en de Aster novi-belgii (herfstaster). Ook bij de
Tropaeolum majus (Oost-Indische kers) is hij vaak te vinden.
Hoogstwaarschijnlijk heeft die bijzondere belangstelling voor
de Oost-Indische kers te maken met de kolonies bladluizen die
vaak op die plant te vinden zijn. Voor een vrouwtjes-pyjamazweefvlieg is dat een
ideale plant om eitjes op af te zetten. Zodra haar eitjes larven zijn geworden, voe
den ze zich namelijk uitsluitend met bladluizen. Tegen de mondhaken van zo’n larf
is een bladluis weerloos. De larf zuigt de bladluis vervolgens leeg. Als bestrijder van
ongedierte vervult de pyjamazweefvlieg dus een nuttige functie. Maar het is toch
vooral de goudgele tekening op zijn achterlijf die het meeste bijblijft van een ont
moeting met dit insect.
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Juwelen en hun charme

H

Roberto Coin,
de man die alles nieuw maakt

zakelijk
Tekst: Tanja Soes

et juweel heeft altijd een grote impact gehad op mensen.
Diamanten en andere kostbare stenen zijn al vanaf de
oudheid geliefd bij koningen en koninginnen, keizers
en keizerinnen en andere adellijke families. In de twintigste
eeuw wordt de interesse uitgebreid naar de gegoede burger
en bekende persoonlijkheden. Zo is de collectie juwelen van
Elizabeth Taylor wereldberoemd.
Er zijn vele bedrijven die bekend zijn om hun unieke
juwelen, zoals Cartier, De Beers, een horloge van
Chopard ingelegd met diamanten, Bulgari en nog
vele andere bekende namen. Roberto Coin neemt
in die wereld een heel aparte plaats in. Zijn per
soonlijke motto is: ‘De toekomst behoort aan
diegenen, die nog in staat zijn te geloven in de
schoonheid van hun eigen dromen.’

Een droom wordt waar
Roberto Coin is op 25 juli 1944
geboren in Venetië. Zijn vader heeft
hij niet lang gekend, deze sterft als
hij zeven jaar oud is. Op zijn elfde
jaar wordt hij naar een kostschool
in Zwitserland gestuurd om het ho
telvak te leren. Hij behaalt daar ook
de nodige diploma’s voor bij L’Ecole
Hotelier de Lausanne.
Vanaf zijn achttiende jaar werkt
hij in een hotel in Guernsey, maar
daarna start hij op vierentwintigja
rige leeftijd zijn eigen hotel op de
Kanaaleilanden.
Vanaf een jeugdige leeftijd is hij
geïnteresseerd in mode. Hoewel hij
heel succesvol is als hotelmanager,
gaat hij op 32-jarige leeftijd terug
naar Italië om zijn dromen waar te
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maken. In de dan volgende decen
nia leert hij alles wat er maar te le
ren valt over het maken van juwelen
en over mode. Pas in 1984 voelt hij
dat hij wil proberen om zelf juwelen
te ontwerpen.
Eerst werkt hij nog lange tijd voor
verschillende juweliers, waar hij
ontwerpen voor maakt. Maar in
1996 komt hij zelf uit met zijn eer
ste serie juwelen. Hij doet het om
te beginnen rustig aan en ontwerpt
ongeveer 150 stukken per jaar.
Later zullen dat er 600 per jaar wor
den. Hij ziet een sieraad als een ex
pressie van vrouwelijkheid, schoon
heid en betovering.
Zijn collecties bevatten veel diermo
tieven, omdat de natuur voor hem

een van de belangrijkste bronnen
van inspiratie is. Vooral de dieren
wereld boeit hem zeer, hij heeft
een groot respect ervoor. Hij is in
heel veel geïnteresseerd en laat zich
door alles rondom hem inspireren.
Het leven, de liefde, het nieuws, de
krant, alles is voor hem een bron
waar hij uit kan putten.
Roberto Coin legt vooral
de nadruk op de kwa
liteit van zijn ontwer
pen, waardoor hij
opvalt in de we
reld van de
juwelen. Zo
weet hij al
snel een eigen
plaats te verwerven met
een eigen cliëntenkring,
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de gedrevenheid van het daar wer
kende personeel, die allemaal een
verbondenheid hebben met de
ontwerpen van Coin en met zijn
persoon.
Zijn merkteken
waaronder veel beroemde figuren
uit de gehele wereld.
Familiebedrijf
Vicenza, de plaats waar het familie
bedrijf is gevestigd, is een centrum
van juweelkunst. Het ligt onge
veer 60 kilometer ten westen van
Venetië. Twintig procent van de ju
welen die in Italië worden gemaakt
zijn daar vervaardigd. Vandaar dat
de stad ook wel ‘The City of Gold’
wordt genoemd. In deze plaats is
heel veel te beleven op alle gebieden
van kunst, cultuur en schoonheid.
Het is geen wonder dat de jonge
ondernemer Coin deze plaats kiest
om neer te strijken en er zich in
1977 te vestigen met zijn nieuw op
te richten bedrijf.
De tweede vrouw van Roberto,
Pilar, helpt al snel mee in de nieuwe
onderneming. Voordat zij Roberto
trouwt is zij bankdirecteur bij een
Zwitserse bank. Zij is door hem
edelsteenkunde gaan studeren maar
ze leert ook tekenen zodat zij zich
in het bedrijf kan invoegen in de
marketing afdeling.
Zijn kinderen uit een vorig huwe
lijk, Carlo en Paola, werken ook in
het bedrijf. De zoon is president
van één van de Roberto Coin cen
tra dat juwelen produceert, La
Quinta Stagione. Kevin is de
jongste telg, zoon uit zijn huwe
lijk met Pilar.
Dit bedrijf wordt voortvarend en
met veel elan bestuurd, vooral door

Al vanaf de aanvang heeft Roberto
Coin een speciaal en exclusief sig
natuur in al zijn werk aangebracht.
Binnenin ieder sieraad is een kleine
synthetische robijn gezet. Hij speelt
daarmee in op een oude Egyptische
legende, die vertelt dat iemand die
een robijn direct op de huid draagt
een lang, gezond en gelukkig leven
heeft. De robijn is een magische
steen en dat wordt hij ook voor
Roberto Coin.
De eerste belangrijke collectie waar
hij de robijn in verwerkt is het
Appassionata design. Hij heeft in
die tijd het gevoel dat hij een zekere
perfectie heeft bereikt, waarin het
licht ook een grote rol speelt. Twee
jaar heeft hij vol hartstocht en door
zettingsvermogen aan dit lichtende
ontwerp gewerkt. Het heeft hem la
ter beroemd gemaakt in de gehele
wereld. Deze collectie is het
fundament waar alles op
rust. Het is ontwor
pen rond 1990.

Armband uit de
Appassionata-collectie
$ 5.720

Het juweel in de lilaca
Wat is het bijzondere aan de ju
weelkunst waardoor veel mensen
daardoor worden geboeid, al weten
ze niet waarom? Edelstenen, edel
metalen, halfedelstenen en dia
manten zijn een kostbaar goed, dat
wordt gedolven uit de aarde. Vooral
de diamant is een kostbare steen,
onder hoge druk ontstaan in de
aarde. Daar is hij gecreëerd, daar is
zijn moederschoot. Hij is een ont
werp van Moeder Natuur en een
symbool van de machtigste kracht
die er bestaat. Het is een symbool
van de Evolutiekracht die de werel
den schept en ook in de aarde aan
wezig is als het meest schitterende
object wat er maar is, de diamant.
Alle andere stenen en halfedelste
nen zijn haar stralen en krachten
op een bepaald niveau. De diamant
is het licht van de Evolutiekracht
op de meest intense wijze, een
licht dat alles doordrenkt en laat
leven, een licht dat heel materieel
is. Want haar licht is slechts een
vorm van de materie, een mate
rie die gelijk is aan licht.
De diamant is in feite
de Evolutiekracht in
haar onbewuste, aardse
vorm. Het materiële licht
vol gloed en kracht, vol
fascinatie en sterkte.
Geen wonder dat heel veel
mensen zich aangetrokken
voelen door juwelen. Want de
Evolutiekracht laat daarin ook
haar schoonheid zien, haar har
monie en wijsheid, perfectie en
macht. Juwelen zetten mensen
aan tot stelen, omdat ze geboeid
zijn door het licht, de vorm en de
kleur ervan. Alles in de juwelen
wereld speelt zich af rondom deze
Evolutiekracht, die het machtig
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ste is in het hele universum en ver
daarbuiten. Wie een juweel draagt
kan zich bewust zijn van de kracht
die hij met zich draagt en die altijd
weer boeit. Haar schoonheid ver
gaat nimmermeer. Helaas is bijna
niemand zich bewust wat hij bij
zich heeft als hij een juweel op het
lichaam draagt. Ondanks dat gege
ven, blijft het juweel een object dat
door velen wordt begeerd.
 arakteristieken van Coin’s
K
juweelkunst
Genoemd is al de hoge kwaliteit
van het werk van Roberto Coin,
waardoor het opvalt tussen andere
ontwerpen. In 1996 wordt hij offi
cieel in de wereld van juwelen geïn
troduceerd. Hij krijgt meteen een
hoge waardering en wordt bekend
als een van de beste juwelenont
werpers in zijn soort. Zijn juweel
kunst spreekt tot de verbeelding
van mensen die altijd op zoek zijn
naar een uitdrukking van schoon
heid door verleidelijke en natuur
lijke ontwerpen. Het innovatieve
element ontbreekt niet in zijn kunst
en ook niet in het productieproces.
Roberto Coin komt steeds
weer met hele nieuwe
modellen en een breed as
sortiment, zodat klanten
met uiteenlopende
smaak iets naar hun
gading kunnen
vinden. Juist

Mauresque Circle-collectie
Gouden oorhangers met
diamanten
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daardoor heeft dit
merk een reputatie
verworven die be
nijdenswaardig is in
die wereld. Zijn collecties zijn
zo veelzijdig dat iedere vrouw een
juweel kan uitzoeken dat speciaal
bij haar past en waarbij ze zich pret
tig voelt. Bovendien zijn de juwelen
zo uiteenlopend in vorm en ook in
kostbaarheid, dat ook zeer veelei
sende vrouwen iets kunnen vinden
naar hun verwende smaak.
Roberto heeft vaak gloednieuwe
concepten. Hij zet de toon op het
gebied van juwelenmode en laat
zich inspireren door verschillende
soorten culturen. Daarmee maakt
hij zijn collecties ook nog eens heel
toegankelijk over de gehele wereld.
Hij is een gedurfd ontwerper, die
niets uit de weg gaat en er altijd op
uit is iets te brengen wat nog nooit
is vertoond.
Het heeft zijn bedrijf geen windeie
ren gelegd, het wordt al snel wereld
beroemd door zijn creaties. Hij wil
niets liever dan zichzelf en anderen
verrassen met een nieuw ontwerp
en dat doet hij dan ook.
Roberto Coin is een zeer innemend
persoon en dat is zeer inspirerend
voor het werkend personeel in zijn
bedrijf. Het heeft hart voor het
werk en dat doet iets.
Vrijheid als motief
Juwelenmode moet volgens Roberto
Coin de vrijheid laten zien op alle
fronten. Vrijheid voor de persoon
die de juwelen draagt, maar
ook vrijheid voor de ont
werper ervan. Hij wil de
persoonlijkheid van vrou
wen versterken en hen
anders maken dan ande
ren. Er moet altijd iets le

Art Nouveau-collectie
Gouden ring met
diamanten, saffieren
en toermalijn.
$ 6.100

vends en nieuws in een ontwerp te
vinden zijn, iets wat nog nooit is
gemaakt. Hij let er ook op, dat de
juwelen prettig aanvoelen aan de
huid en dat vrouwen er plezier aan
beleven. Verder voelt hij zich heel
vrij door zijn oog voor detail, waar
bij hij fantasie vermengt met nieu
wigheden, met creativiteit, gevoel
en uitbundigheid.
Als hij tuiniert ziet hij de bloemen
en hij gaat dan een nieuwe bloem
maken, die nog nooit iemand heeft
gezien. Dat is zijn uitdaging en dat
is zijn durf om met iets extravagants
te komen.
Zijn werk valt op door een mengsel
van eeuwenoud Italiaans ambachte
lijk werk en moderne ontwerptech
nieken. Hij maakt meestal heel veel
unieke stukken die hij zelf met de
hand maakt. Het kan verfijnd zijn
of brutaal, maar alles is heel exquis.
De sieraden zijn allen gemaakt in
18 karaat goud, met of zonder half
edelstenen. Aldus is een werk van
Roberto Coin heel snel te deter
mineren: zijn merk van Vicenza in
Italië en de rode robijn in het ju
weel.
Zo wordt zijn droom over schoon
heid en vrijheid waar, door hem te
maken tot een doel en door een ij
zeren volharding.
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Werken met licht
Het werken met het licht van de
juwelen is zijn liefste bezigheid.
Daarnaast is er nog de vorm en
kleur. Maar hij houdt ervan met
die materialen te werken die een
bepaalde lichtkwaliteit vertonen.
Geel goud is anders dan wit goud,
en roze goud komt weer heel anders
uit de bus. Hij durft te werken met
veel verschillende materialen. Met
diamanten, met kostbare stenen,
ook met staal, hout en zelfs kunst
stoffen voor zijn kettingen, armban
den, ringen, oorhangers en broches.
Ieder materiaal geeft een andere
lichtval, een ander effect. Vooral
zijn Appassionata collectie bewaart
hij zelf als een kostbaar kleinood in
zijn hart. Daar ontdekt hij hoe be
langrijk het licht is bij het ontwer
pen van een sieraad. Hieraan is te
zien, dat Coin heel bevlogen is door
het licht van de kracht die werkt in
het juweel, hij houdt van haar licht,
hij laat het zo uitkomen dat het op
zijn mooist is. Hij brengt het licht
tot expressie in zijn sieraden, hij
maakt het tot iets, wat fascinerend
is. Zonder het te weten is hij bevlo
gen van de grootste kracht in het
universum. Dat is wat hij als jon
geman al voelt, dat het zijn werk is
om het licht van de kracht te laten
zien in ieder juwelenontwerp, ook
al is hij zich daarvan niet bewust.
Als hij een sieraad niet helemaal zelf
maakt, tekent hij eerst een schets
van een hanger of ketting of wat het
ook moge zijn. Deze gaat naar de
ontwerpafdeling die vervolgens het
concept uitwerkt op de computer.
Al die tijd volgt hij het proces. Ook
in de fabriek blijft hij alles volgen,
het productieproces, de marketing
en het financiële aspect. Zo is hij
letterlijk bij alles betrokken. Hij

Roberto Coin in zijn studio

gebruikt nooit stenen, diamanten
of materialen uit conflictlanden. De
modellen die hij gebruikt om zijn
sieraden te tonen, doen vaak mee
voor edele doelen, zoals armoede op
aarde. Dat strookt ook met zijn ei
gen edele doel, de aarde leefbaarder
te maken.
Dromen in een illusie
Robert Coin maakt zijn dromen
waar. Hij is gefascineerd door licht
van edelstenen en halfedelstenen en
de schoonheid daarvan. Hij ont
werpt sieraden die de mens mooier
maken en sieren. Hij wil de wereld
een vleugje laten proeven van de
schoonheid die hij zelf ervaart in
zijn leven en in zijn werk met ste
nen en diamanten vol licht van de
hoogste kracht in het universum.
Hij is werkelijk een goed mens,
vol deugden en humor. Toch
zal de wereld niet beter wor
den door zijn inspannin
gen, niet door zijn ju
welen en ook niet door
zijn hoop. Want hij is en
blijft een dromer, ook al is

Armband uit de Pois Moi collectie - $ 13.300

een droom van hem verwerkelijkt
in de eeuwige droom van de mens.
Want ook gerealiseerde dromen
blijven bestaan uit illusoire droom
stof. Meestal blijft het echter bij
een droom, omdat de mens, en ook
Roberto Coin, een dromer in een
illusie is. En illusies kunnen nooit
werkelijkheid worden omdat ze
geen werkelijkheidsgehalte hebben.
Dat is een realiteit die maar weini
gen onder ogen durven te zien.
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De werkillusie

Een van de vele illusies van de mensheid
Tekst: Sunya de la Terra

N

aast de vier hoofdillusies en de super
illusie waar de mens in leeft zijn er
nog talloze ‘nevenillusies’ te detecteren
in het menselijk bestaan. In de Gouden Visie
is daarvan de vredesillusie beschreven in het vorige nummer, negende jaargang num
mer 1. In deze editie wordt kort aandacht besteed aan nog een voorbeeld van een ne
venillusie: de werkillusie. Er zijn nog talloze andere illusies die in mensen leven en ze
hangen af van de dromen die zij hebben over hun leven en hun bestaan zoals dat zou
moeten zijn. Enkele van deze illusies zijn: rechtvaardigheid, vrije wil, vrije meningsui
ting, plus en min zijn, schoonheid, harmonie, wijsheid, dienstbaarheid, jeugdigheid,
oprechtheid, waarheid.
Het voordeel van werken

In de werkillusie gaat het er vooral
om altijd te willen werken. Want
- dat is het idee - werken is heel
goed, vooral voor lijf en leden en
om de hersenen te scherpen. Als je
niet werkt ben je lui, en ben je niets
waard. Werken is een grote deugd,
en de seksmaniak / fundamentalist
die in elk mens aanwezig is, spoort
mensen dan ook graag aan om veel
te werken. Dat heeft een groot
voordeel: je hebt namelijk geen tijd
om te kijken hoe je zelf bent en hoe
de wereld in elkaar zit. En dat heeft
dan weer het voordeel dat je niet in
verandering hoeft te zijn. Alles blijft
zoals het is, er hoeft niets te veran
deren.
En niemand kan iets zeggen van
de harde werker, want hard werken
is een grotere deugd dan gewoon
34

werken. De harde werker is een
goed mens, voor hem geldt niet de
ledigheid die des duivels oorkus
sen is. De harde werker voelt zich
dan ook overal thuis, want niemand

handen. En tijd voor iets anders is
er niet, hooguit nog voor de seks.
Het harde werken is ook een heel
mooie smoes om van allerlei andere
dingen verschoond te zijn. Daar is

I

n de werkillusie is het altijd oorlog.
Want wie het hardste werkt van allemaal,
is het meest deugdzaam...

kan hem iets maken. En als iemand
iets zegt van zijn werk kan hij ervan
langs krijgen.
Het grote voordeel van de werkil
lusie is dat iemand nergens tijd voor
heeft. Hij vliegt de hele dag heen
en weer om zijn werk af te krijgen.
Door de grote haast en de snelheid
gaat er vaak iets fout. De harde wer
ker krijgt vaak geen werk uit zijn

geen tijd voor en die andere dingen
moeten maar door anderen worden
gedaan. De harde werker heeft al
tijd een excuus als hij geen zin in
dingen heeft, hij heeft dan geen tijd
en heeft het te druk. Zo blijkt de
harde werker een enorme dictator,
een tiran en een hater van alles wat
buiten zijn blik ligt. Hij jaagt zijn
lichaam door de wereld met zijn
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vitale krachten en met zijn denken.
Het raakt volledig uitgeput en het is
dus niet zo gek dat veel mensen half
in de vijftig opeens doodgaan of
zwaar ziek worden. Zij hebben hun
lichaam volledig verkracht en uit
gebuit, zonder het ooit iets terug te
geven voor de grote dienstbaarheid
aan het mentale en vitale.
Meedogenloos
De harde werker is keihard en mee
dogenloos in zijn handelen. Hij
staat op eenzame hoogte, niemand
kan hem evenaren. Hij doet zijn
plicht en zorgt voor de zijnen als
een goed huisvader. Hij heeft zijn
vrije uurtjes waarin hij aan sport
doet, ook dat houdt zijn imago
hoog. Een stevig lijf met sterke spie
ren doet het ook goed bij de vrou
wen. En van seksen lust de harde
werker ook wel pap. Daar heeft hij
altijd tijd voor, wat er ook allemaal
aan werk is. Genieten van de na
tuur doet hij niet, wel werken in de
tuin en aan het huis. Seksen hoort
ook tot de ontspannende bezig
heden. Daarna valt de harde wer
ker als een blok in slaap, om weer
wat bij te tanken. Hij is hard voor
zichzelf en voor anderen, want hij
heeft alle deugden in zijn Mantel
der Deugd opgeslagen. Hij kijkt
vol nijd naar anderen die het er
wel eens van nemen en op vakantie
gaan of op een terrasje gaan zitten.
‘Allemaal onzin’, zegt hij bij zichzelf.
Ondertussen is hij jaloers dat hij het
niet kan doen. Dan maar het bed
in en met de vrouw een nummertje
maken. Hij neemt haar met geweld,
hij moet wel, zijn wanhoop en
angst krijgen daarin een uitlaat. Zij
laat het toe, zij is de goedheid zelve.
„Hij werkt zo hard om mij en de
kinderen alles te geven”, zegt ze te

gen haar vriendinnen. Ondertussen
kijkt ze naar een leuke man die ze
ziet sporten op straat. Ze krijgt er
wel zin in om wat te seksen. Dan
komt het werk daarna wel weer.
Oorlog
In de werkillusie is het altijd oor
log. Want wie het hardste werkt van
allemaal, is het meest deugdzaam.

Ondertussen gaat het lichaam wel
spanningen vertonen. De strijd om
de hardste werker knaagt aan het
lichaam, het lijdt. Maar de harde
werker is onverbiddelijk, de oor
log moet voortgaan, hij moet aan
de top blijven. Alles in zijn lichaam
trilt, zijn rug breekt, zijn bloed
stroomt niet meer zo goed door.
Zijn benen zijn stijf, zijn hartrit
me is niet goed. Maar niets kan de
harde werker weerhouden om door
te gaan. Als hij niet kan werken is
er niets meer om voor te leven. Dat
kan toch niet. En zo blijft de oorlog
doorgaan, een voortdurende strijd
over wie het hardste werkt. Tot op
een dag het lichaam het opgeeft.
Het is jarenlang door de wereld ge
schopt met haast en snelheid, nu is
het genoeg.

Dan zit de harde werker thuis. Hij
kan niet meer werken. Zijn vrouw
werkt nog wel hard. Hij ziet haar
daardoor nooit. Maar hij klaagt
niet, want zij is een voorbeeld van
hoe het moet. Hij zou het ook zo
doen, als hij niet zo gehandicapt
was. Het leven is hard, zijn lichaam
wil niet meer. Jammer. Er is nu
geen eer meer mee te behalen.

Conclusie
De werkillusie is een illusie die
spanning en angst brengt, overal.
Want de strijd gaat altijd om het
zich meten met anderen. Dat geeft
moeilijkheden in de sociale con
tacten. Altijd zijn er strubbelingen.
Deze illusie speelt zich vooral af in
het vitaal-materiële lichaam. De
seksorganen zijn er vanzelfsprekend
bij betrokken, want ook hier draait
alles om seks en macht en bestaan
geven. Het is een illusie die vooral
hangt aan de machtsillusie en de
bestaansillusie. Door werken krijg
je een goede positie, krijg je ook
goede vrouwen en je krijgt een goed
bestaan.
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Giardino Giusti

Tuinen

Het welige paradijsje van Venus

E
3

Tekst: Tanja Soes

en van de best bewaarde renaissance-tuinen in Italië is de vermaarde Giardino
Giusti in Verona. Deze tuin heeft nog een speciaal aspect: alles draait daar om
de godin Venus. Dat is in de vormgeving en de uitstraling van de tuin goed
terug te vinden en kan door elke bezoeker worden waargenomen.

Palazzo Giusti in Verona
Via Giardino Giusti

De villa San Vitale in Verona
Agostino Giusti (1546-1615) is de tiende zoon van
Pier Francesco. Zijn familie bezit het graafschap Gazzo
Veronese in Verona, in de Republiek Venetië. Zijn
vrouw, Alda Malaspina geeft het licht aan twee kinde
ren voordat ze sterft: Giovanni Giacomo en Isabella.
Na de dood van zijn vrouw heeft hij een verhouding
met zijn dienstbode, Francesca. Bij haar krijgt hij ook
twee kinderen, Laura en Antonio. Hij is ridder van de
Venetiaanse Republiek en hoveling van de Toscaanse
groothertog. Hij leidt diplomatieke missies en geeft ook
de familie De’ Medici onderdak in zijn paleis. Zijn taak
is hen te begeleiden bij belangrijke missies.
Agostino treedt in 1567 toe tot de Philharmonische
Academie van Verona twee jaar nadat hij zich heeft ge
vestigd in San Vitale in Verona, het eigendom van zijn
familie daar. Hij is de enige erfgenaam, dus het is van
zelfsprekend dat hij daar gaat resideren. De adellijke
familie Giusti moet zoals zovelen in die tijd vanwege
politieke onrust Florence ontvluchten en vestigt zich
36

Ingang van het Palazzo Giusti
met een afbeelding van Agostino Giusti

daarom in de streek ten oosten van Verona, niet ver van
het Gardameer.
Giusti biedt na enige tijd naast de Philharmonische
Academie tevens de Ridotto Letterario, een kring van
artiesten, een ontmoetingsruimte in zijn huis.
De aanleg van huis en tuin
Agostino Giusti verbouwt de villa tot een paleis van
af 1580. Hij wil graag zijn paleis omgeven met een
tuin en hij gaat ermee aan de slag. De basis wordt ge
legd door hemzelf, zijn zoon Giacomo en de tuinman
Francesco Pona senior. De tuin krijgt zoveel nadruk dat
de naam San Vitale verandert in Giardino Giusti.
Als Agostino en zijn tuinman zijn overleden gaan zijn
zoon Giacomo en de zoon van de tuinman verder met
de aanleg. De zoon van de tuinman, Francesco Pona ju
nior, is een erudiet geleerde. Deze tuinman heeft twaalf
jaar filosofie gestudeerd, vier jaar medicijnen en hij is
ook een gerenommeerd botanicus. Hij is tevens apo
theker en heeft een uitstekende kennis van anatomie.
Pona junior schrijft een boek over de tuin. In het boek
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staat alles over verzorging van planten, het gebruik
van de oranjerie en hoe je over de hele wereld planten
kunt vinden. Er is een stuk waarin hij vertelt hoe je
een Italiaanse tuin moet ontwerpen, over gebruiken en
legenden van bomen en planten. Er wordt ook gewag
gemaakt van Agostino Giusti de oude, die de tuin heeft
aangeplant samen met zijn zoon en de vader van de
schrijver en daarbij de godin Venus in het middelpunt
plaatst.
Heel veel gegevens over deze tuin zijn te vinden in een
afstudeerscriptie: ‘Accademia delle Belle Arti Bologna,
Giardino Giusti, Tesi di Diploma di Paolo Villa, A.A.
1993/1994’.
Geschiedenis
In beginsel is de tuin bestemd voor het kweken van
voedsel voor dagelijks gebruik, zoals groenten en fruit.
Het paleis en de tuin worden in de loop der tijd een
steeds fraaier geheel onder de handen van Agostino en
Francesco Pona. Het Palazzo en Giardino Giusti is een
van de mooiste voorbeelden van laatrenaissance tui
nen. De eerste aanleg stamt uit de tweede helft van de
15e eeuw, de rest is aangelegd aan het begin van de 16e
eeuw en in 1570 gedeeltelijk verbeterd en ook afge
maakt. In die tijd ligt de tuin nog buiten de stad.
Ook dan al wordt gesproken over de luister van de tuin,
die kan wedijveren met de omringende natuur. Qua
constructie is het een van de beste voorbeelden van een
Italiaanse tuin. Dan al staat Venus in het middelpunt.
Zij is diegene die alles samenbrengt in de tuin: hemel
en aarde, vuur en water, heuvels en grotten, groen en
bloemen.
De faam van de tuin is zo groot, dat de familie Giusti
haar naam op verzoek van de Oostenrijks-Hongaarse
keizer verandert in Giusti del Giardino, vanwege de
prachtige tuin die er rondom
het paleis ligt.
De tuin dient ook als decor
voor toneelstukken. In 1581
wordt een eerste uitvoering
gegeven van Aminta, een van
de werken van Torquato Tasso.
Het is een pastoraal toneelstuk
dat zich afspeelt in de tijd van
Alexander de Grote.

1
Ingang aan de Via Giardino Giusti. Achter het hek is de
zichtas die door de hele tuin loopt zichtbaar

Foto: Takimirimo - Panoramio.com

2
Het binnenplein met de ingang naar de tuin en een beeld van Mars met muurfontein.
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In de 19e eeuw krijgt de tuin een grote opknapbeurt,
die hem vooral op de terrassen die op de helling liggen
meer maakt tot een Engelse landschapstuin dan wat
anders.
In de Tweede Wereldoorlog wordt de tuin helemaal
overhoop gehaald. Veel wordt vernietigd en heel erg
beschadigd. Er wordt niet naar gekeken wat voor soort
planten er staan, of het gewone planten zijn of speci
ale en bijzondere variëteiten. Gelukkig is er heden ten
dage, na de nodige zorg weer een tuin te zien die deze
naam waard is. Er zijn bezoekers die meer in het paleis
met al zijn kunstschatten zijn geïnteresseerd dan in de
tuinen. Maar toch zijn zowel het paleis als de tuin met
de terrassen en de cipressen heel aantrekkelijk vanwege
de bijzondere sfeer die zij uitstralen.
Natuur, kunst en geschiedenis tezamen gebracht in
deze paleistuin maken hem bekend over de gehele we
reld. De tuin is tot Nationaal Monument uitgeroepen,
waarschijnlijk om te voorkomen dat hij moest worden
opgedeeld na de dood van Justo Giusti del Giardino in
1991.
Structuur
Agostino Giusti heeft hoge en grootse idealen. Hij
heeft deze lieflijke tuin gemaakt tot wat hij nu nog is.
Een tuin vol van de charme van zijn tijd, waarin beeld
houwwerken en natuur vrij naast elkaar mogen bestaan.
Begin 1900 worden de parterres meer tot een eenheid
gebracht. In de dertiger jaren is alles heel goed gerestau
reerd en veel van vroeger is nog intact gebleven. Na de
verwoestingen van de oorlog is na 1945 alles weer in de
oude staat teruggebracht.
Naast de bloemencollectie herbergt de tuin nog talrijke
andere zaken zoals Romeinse ruïnes en ook de cipres in
de cipressenallee waar Goethe een tak van afbrak toen
hij daar wandelde om zich te verkoelen.
In tegenstelling tot andere gelijkaardige tuinen waar de
villa’s meestal gelegen zijn op een heuvel, is deze tuin
net iets anders ontworpen. De woning bevindt zich op
het laagste niveau, met een binnenplaats. Het centrale
pad verheft zich majestueus omhoog naar de belvedère
en van daaruit naar de top van een heuvel.
Het pad naar boven is aan beide kanten bezet met ci
pressen. Het verdeelt de tuin in twee heel verschillende
delen. Rechts is een stuk bos waar men doorheen wan

4
 De viale di cipressi van de entree naar de belvedère
en de trap 
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delt op weg naar de belvedère en aan de andere kant is
de Italiaanse tuin.
Er staat een heel romantische zuilengang boven op de
heuvel, die historische inscripties draagt. De cipres
senallee leidt naar een terras met grot vol stalactieten,
waarboven een waterspuiter is gemaakt die ook geschikt
is om vuur uit zijn mond te laten komen. Van daaruit
zijn er trappen die leiden naar de belvedère, vanwaar er
een van de mooiste gezichten op Verona en omgeving is
te bewonderen.
De parterres staan vol met beelden zoals alle renaissan
cetuinen en daartussen is een visvijver met een beeld
van de hand van Alessandro Vittoria, een beeldhouwer
uit de Venetiaanse School.
Glooiend naar boven langs de heuvel zijn de boven
elkaar oprijzende terrassen te zien, die door Agostino
Giusti zijn ontworpen in een formele zestiende-eeuwse
opzet, volgens de regels der tuinkunst. De tuin is prach
tig gelegen, net over de rivier de Adige, die door Verona
stroomt.
De cipressenallee, de spiegelgrot en het grote masker
met de spuiter dateren nog uit de 16e eeuw, maar ook
het tempeltje van Venus en de beelden. De rest is steeds
verwoest, veranderd, of aangepast, maar veel is nog
steeds uit oude tijden.
Wat er overblijft is een perfecte Italiaanse tuin. Zuivere
wiskunde, rechtlijnigheid en een bezielde perfectie met
gevoel voor het hogere zijn toe te dichten aan Agostino
Giusti. Hij is iemand die houdt van de tuin, van de
symmetrie van de perken, van hun lijnenspel en van een
strakke perfectie die af en toe doorbroken mag wor
den. En met elementen die aan het denken zetten, zo
als het vreemde masker van de spuiter, de spiegelgrot
vol schelpen en andere mooie dingen, de doolhof en de
holle Venus. Het meest opvallend is dat de hele tuin is
doortrokken van de aanwezigheid van de godin Venus
en haar symbolen. Overal is dit terug te vinden, in beel
den, bloemen en grotten.
De Italiaanse tuin
Deze wordt in 1580 aangeplant en wordt dan al be
schouwd als een van de mooiste renaissancetuinen in
Europa. Dat is geen wonder als men kijkt naar de in
zet van Agostino Giusti. Hij heeft de tuin met hart en
ziel en zijn denken ontworpen en hij blijft daarmee een
creatie die voortkomt uit zijn gevoel voor schoonheid,
charme en harmonie, maar vooral uit zijn liefde voor
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de tuin en voor symboliek. Het is een wonderlijk mooi
park uit een edel hart geboren, met terrassen die steeds
verder naar omhoog gaan, de heuvel op. Vanaf die ter
rassen is er altijd weer een nieuw en verbazingwekkend
uitzicht op het fraaie landschap. Al verder en verder de
heuvel opgaand, zijn er als het ware meer en meer spiri
tuele hoogten te ontdekken. Dit verbeeldt de mens als
hij de berg opgaat en daar de hogere gebieden in zich
zelf ontdekt, met teer blauw en verre nevels en met een
heel speciaal licht op regenachtige dagen.
Het eerste zijn er de twee vierkante parterres rechts en
links van de cipressenallee ontworpen, met een dool
hof aan de rechterkant. Later pas worden meer parterres
aangelegd aan de linkerkant, waar bloemen in staan, zo
als canna’s en begonia’s. Het ontwerp is teruggevonden
in archieven van de stad Verona. Ook informatie over
de planten die er toen zijn neergezet is daar te vinden.
In de tuin staan eeuwenoude bomen en waterspuwers,
fonteinen, grotten die nogal vreemde echo’s hebben en
er zijn oude inscripties in muren. Dit alles is zorgvul
dig ingebed in het landschap en houdt rekening met
de voordelen van een terrein dat verschillende niveau’s
heeft.
Naast de oude fonteinen en grotten zijn er de oorspron
kelijke pergola’s, de buxus in Italiaanse stijl geknipt, de
beelden die mythologische figuren voorstellen. Dit alles
in ogenschouw nemend, is deze tuin tezamen met het
aangrenzende paleis een complex dat zeer interessant
is door de afwisseling en verrassende plekjes. Het bezit
een klassieke schoonheid.
De tuin is geheel omgeven door een afbrokkelende
oranjekleurige muur, die gedeeltelijk de oude stadsmuur
van Verona is.
Dat is wat Agostini Giusti heeft nagelaten, en daarmee
is hij voor zijn gevoel eigenlijk op een menselijke ma
nier onsterfelijk geworden. Door zijn tuin, die heel veel
mensen boeit en hen stilte en rust schenkt. Zijn tuin,
een tuin waar Venus de hoofdrol speelt en die het lagere
met het hogere verbindt op een voor hem vanzelfspre
kende wijze. Zijn tuin, die nog altijd in de hele wereld
verwondering opwekt bij heel veel mensen.
Bekende bezoekers
In de tuin heerst een diepe rust en kalmte en wie er in
wandelt waant zich eerst in een soort andere verfijnde

5
Een van de fonteinen in de Italiaanse tuin met vijver

12
In een hoek van de tuin, helemaal boven is de Venustempel met het waterreservoir dat alles bevloeit in de tuin.

13

De Italiaanse tuin met diverse geometrische
perken en beelden en in het midden het hoofdpad.
Op de achtergrond het Palazzo Giusti
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11
Zicht op de tuin vanaf het hoge gedeelte met duidelijk in
beeld het centrale pad door de tuin.

Foto: &ri.co - Panoramico.com

15
Tuin vlak achter het palazzo met de Venus met de hamer

16
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Links de tuin, rechts het huis

wereld die bij het renaissance-ontwerp behoort, een
soort paradijs. Giardino Giusti is een plek om te ont
spannen, om te beschouwen en weg te dromen van alle
drukte van het dagelijkse leven. Het is ook een plek
waar je nooit gehaast vandaan gaat, maar waar je door
gaans weer graag naar terug wilt keren vanwege de se
rene sfeer die er hangt.
In 1608 wordt er melding gemaakt van deze tuin door
de Engelse schrijver Thomas Coryat. Hij spreekt in zijn
reisdagboeken van een laan met 36 cipressen, daarbij
een schelpengrot en een heuvel waar op de top een ter
ras is gemaakt om van het uitzicht te genieten en te ont
spannen. Ook schrijft hij over terrassen en fonteinen.
In 1644 gaat een andere reizende Engelsman naar de
tuin, John Evelyn. Die maakt er gewag van dat hij nog
nooit zulke mooie cipressen heeft gezien als daar in
Giardino Giusti. Hij schrijft dat bij de ingang van de
tuin de mooiste cipres van Europa staat, gesnoeid in pi
ramidevorm. Deze cipres is jammer genoeg doodgegaan
aan het begin van de 20e eeuw.
De tuin is al in de 17e eeuw heel bekend bij cultuur
minnaars. Zo komt Cosimo III De’ Medici er al wan
delen. De Franse schrijver Charles De Brosses bezoekt
hem in de jaren 1739-1740 met enige vrienden. Hij
schrijft een boek over zijn Italiëreis: ‘L’ Italie, il y a cent
ans.’ Hij vindt de hoge en zeer slanke cipressen een heel
aparte sfeer geven aan de tuin. Alsof zij de tuin maken
tot een plaats waar ijlheid en transparantie gelegenheid
geven om contact te krijgen met de hogere wereld en de
geestenwereld.
De Engelse dichter Joseph Addison, keizer Joseph II,
Goethe, Mozart, de musicus Gabriel Fauré wandelen
er tussen de cipressen die er nog steeds staan. Allemaal
zijn ze weg van de tuin. Zij zijn helemaal idolaat van de
cipressen. Deze zijn ook perfect onderhouden en zijn in
de ogen van bezoekers helemaal zoals Italiaanse tuinen
behoren te zijn. 500 jaar lang hebben ze het oog van de
bezoekers gestreeld. Mozart vindt in 1771 in deze tuin
zelfs de inspiratie die hij nodig heeft om zijn fijnzinni
ge composities te schrijven. Vivaldi bezoekt de tuin en
schrijft naar aanleiding daarvan zijn ‘La fida Ninfa’. De
opera wordt het eerste opgevoerd voor de opening van
het Filarmonico Teatro in Verona op 6 januari 1732.
Als Johann Wolfgang Goethe in 1786 de tuin bezoekt,
is hij vooral onder de indruk van de kracht en pracht
van de hoge cipressen die er staan langs de viale di ci
pressi, de cipressenallee. Hij vindt de scherpe naalden

de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 2, april 2016

lijken op het schoenmakersgereedschap de priem, waar
mee gaten in het leer worden geprikt. Hij breekt een
tak af van de ‘cipres van Goethe’, zoals hij beschrijft in
zijn ‘Italiensche Reise’. Deze bomen waren een sterke
inspiratie voor de Duitse dichter. In zijn boek ‘Die
Wahlverwandtschaften’ schrijft hij: ‘Een plant is als een
eigenwijs mens, waaruit we alles kunnen verkrijgen wat
we willen, als we hem maar behandelen zoals hij het
zelf wil.’ En hij voegt er nog aan toe: ‘En rustig [is deze
tuin] ook, een methode van stilte om in alle seizoenen
van het jaar, op elk uur, precies te doen wat er gedaan
moet worden. Dit vraagt meer van een goede tuinman
dan van wie dan ook.’ Goethe schrijft ook prachtige
woorden in zijn gedichten over de cipressen die er langs
de viale staan en overal in de tuin.
Zelfs staat hij in verwondering voor het beeld van
Venus met de hamer, evenals Mozart dit deed. Venus
die Agostino Giusti, tot het middelpunt in zijn tuin
maar ook in zijn eigen leven heeft gemaakt.
De tuin
De tuin ligt aan een smalle straat, waar niemand een
tuin zal verwachten. Zelfs de plaatselijke bevolking kent
hem vaak niet. Opeens is er een poort van een statig,
eeuwenoud palazzo met een klein bordje: Giardino
Giusti. Er is een entreeplein met een groene muur en
daarin enkele beelden in nissen. Op de voormuur zijn
timpanen gemaakt en er staan kantelen op. In de muur
is een grote smeedijzeren poort met een binnenplein.
De Giardino Giusti is een plaats van rust. Ernaast is een
balletschool. Als de ramen open zijn op warme dagen
dwarrelen de heldere pianoklanken naar buiten. Korte
etudes worden gespeeld en er zijn zachte stemmen te
horen. Het stoort niet in de tuin, het geeft er vooral in
de ochtend eerder een vrolijk en betoverend aspect aan.
De entree van de tuin is tegelijk de entree van het pa
leis, dat trouwens niet toegankelijk is. Het is privébezit
van de familie Giusti del Giardino. In het paleis bevin
den zich 200 schilderijen en andere kunstwerken van
bekende Italiaanse kunstenaars, waaronder Tintoretto.
Vanuit het binnenplein laat de tuin zich zien. De tuin
loopt langzaam op tegen de steile helling naar boven.
Het is als een theaterdecor ontworpen door Agostino
Giusti del Giardino, Conti di Gazzo, een tuin waarin
hij zijn hart heeft gelegd. Een hart vol gevoel voor es
thetische waarden en met een oog dat gericht is op
schoonheid die het oog streelt. Een oog dat kijkt als de

6
De doolhof
De doolhof is in 1786 ontworpen door de Veronese
architect Luigi Trezza, ter vervanging van een oudere
doolhof. Hij is helemaal beplant met Buxus sempervirens. Het is een kleine maar ingewikkelde doolhof,
waarin iemand gemakkelijk kan verdwalen. Hij wordt
beschouwd als het oudste en meest oorspronkelijke
labyrint van Europa.
Charles De Brosses vertelt in zijn boek ‘L’Italie il y a
cent ans’ dat hij in 1739 schrijft, dat hij urenlang in
de brandende zon in de doolhof rondloopt, zonder de
uitgang te kunnen vinden. Uiteindelijk wordt hij bevrijd.
In 1946 is de doolhof helemaal verdwenen na het
oorlogsgeweld. Hij is opnieuw opgebouwd volgens de
oorspronkelijke tekeningen.
Ongeveer tien jaar geleden zijn er weer buxusstruiken geplant, na een experiment met ligusterhagen
dat niet beviel. Zodoende is de doolhof niet meer om
in te verdwalen, de haagjes komen slechts tot de heupen en alles is te overzien. Dat zal anders zijn als ze
weer zijn aangegroeid.
Volgens een folkloristisch verhaal zijn geliefden die
elkaar vinden in deze kleine doolhof beslist voor elkaar bestemd, en wel voor eeuwig. Het verhaal gaat
ook dat Julia en Romeo elkaar hier hebben gevonden.
Maar eerder zijn het Venus of Aphrodite, die hier haar
lustoord heeft tezamen met haar minnaars, zoals
Mars, Hermes, Adonis en Paris.
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Giardino Giusti - centrale pad door de Italiaanse tuin vanaf het palazzo gezien

Venusgodin, die haar paradijs steeds mooier en mooier
wil laten bloeien. De verschillende Venusbeelden in de
tuin herinneren daar voortdurend aan.
Het strakke, vlakke en lage deel is een doordachte com
positie van slanke cipressen afgewisseld met kaarsrechte,
dan weer kronkelende buxusparterres. Tussenin staan
bemoste fonteinen en beelden van nimfen, saters, go
den en godinnen. Alles is voornamelijk groen, er is
bijna geen bloem te zien. Een groene, rustgevende oase
met een waterbekken, met hier en daar enkele rozen of
potten met eenjarige bloemen er in. Soms enkele per
ken waarin bloemen bloeien.
Alles is aangelegd rond een lange zichtas die begint bij
de entree. De lange as is een allee met cipressen. Daarop
wandelend valt het oog meteen op een heel grote wa
terspuiter gebeeldhouwd als een stenen masker en de
belvedère, die heel hoog is gesitueerd op de top van een
rotsrichel. Het lage gedeelte van de tuin is de Italiaanse
tuin, terwijl het gedeelte dat heuvelopwaarts gaat in
een romantische, losse landschapsstijl is ontworpen. De
detaillistisch uitgewerkte parterres beneden zijn versierd
met antieke beelden, terwijl rechts een doolhof is ge
maakt.
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Cipressen en cipressenallee
De cipressenallee van Cupressus sempervirens is domi
nant voor de tuin, indrukwekkend en van een enorme
hoogte. De viale di cipressi vormt de voornaamste as
in de tuin, hij deelt hem ook in twee delen (zie foto op
bladzijde 39). Verder zijn er overal cipressen in de
lage en middelhoge tuinen. De allee is geplaveid met
oude stapstenen. Het is een genoegen daar te wandelen.
De cipres van John Evelyn is er niet meer, maar wel die
van Goethe, tot genoegen van de Veronezen.
De magnifieke cipressen die naar de hemel reiken blij
ven inspirerend voor iedereen die er langs loopt. De
mens zelf wordt een dwerg bij hen vergeleken. Het
donkere bos langs de cipressenallee komt uit bij de
Spiegelgrot. De grot is uitgehouwen in de heuvel, de
Colle di San Zeno in Monte. Er leidt een monumen
tale trap naar de ingang, die omlijst wordt door een
classicistische poort, een boog met pilaren. Het lijkt
daardoor alsof er een tempel is. In de grot zijn stalactie
ten en de wanden zijn met schelpen bezet, er zijn land
schapsschilderingen en spiegels die ervoor zorgen dat
het net een overdekte galerij is waarbij je over de tuinen
uitkijkt. Francesco Pona, de tuinman, brengt hier al
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Giardino Giusti - overzicht over de parterres in de Italiaanse tuin

lerlei bezienswaardigheden bij elkaar. Zeldzame schel
pen uit Cyprus, het eiland waar Venus staande op haar
schelp aan land wordt geblazen door Zephyros en Aura,
maar ook koraal, parelmoer, dierenbotten en gekleurd
glas zijn tegen de wanden geplaatst. Ertussenin zijn
spiegels, alles om de zinnen te strelen. Heden ten dage
is er weinig meer over van al deze luisterrijke dingen. Er
zijn nog resten van te bespeuren, meer niet.
Verderop langs de pilaren die de heuvel als het ware on
dersteunen staat een toren met een uitgehouwen spi
raaltrap, deze verbindt de middelhoge sectie met de ho
ger gelegen tuinen. Daar boven op de heuvel zijn mooie
uitzichten te bewonderen.
De linkerkant van de tuin is veel breder dan de rech
terkant, omdat de cipressenallee niet door het midden
loopt van de tuin, maar vanuit het voorplein is uitgezet.
In de tuin zelf is meteen te zien, dat de linkerhelft deel
uitmaakt van een formele tuin die uit zes gelijke de
len bestaat. Dit zijn de parterres waar de beelden staan.
Achter tegen de oude stadsmuur uit de 12e eeuw be
vond zich ooit de oranjerie waar de vele citrusplanten in
konden overwinteren, die worden nu in een soort grot
bewaard.

De Grote Waterspuiter en de Belvedére
De sfeer in de bossen langs de cipressenallee is opval
lend. Het is er opeens veel donkerder dan op de par
terres en de terrassen. Vanuit de cipressenallee valt als
vanzelf het sterk omhoog gaande pad op, met hoog op
de heuvel het enorme grote masker, een spuwer uit de
16e eeuw, dat heel angstig en bevreemdend aandoet. Er
kijkt een grijnzend monster neer op de mensen bene
den in de Cipressenallee. Het doet bizar aan, maar heeft
ook een grote aantrekkingskracht in de tuin.

De spuiter bestaat uit een gezicht met uitpuilende ogen,
knarsende tanden en vlammende neusvleugels die op
iedereen neerkijkt die daar staat. Hij is gemaakt om ook
vuur te kunnen spuwen, maar tegenwoordig doet hij
dat niet meer. Het is angstaanjagend en aantrekkelijk
45
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Bacchus
ambulator ne
trepides
Baccum amatorem
non bellatorem
ad genium loci
dominus p.

Venus
sine me Iaetum
nihiI exoritur
statua in viridario
mihi posita est
ut in Venere Venus
esset

Vlakbij de oranjerie staan beelden van Bacchus en Venus in de muur van koning Teodorico aan het begin
van de tuin. Zij zijn de symbolen van dronkenschap
en liefde.
Bij Bacchus staat op het voetstuk de volgende inscriptie: ‘O voetreiziger, maakt u niet bezorgd, Bacchus is
een voorstander van de liefde, niet van de oorlog, hij
staat aan de zijde van de heer des huizes en is de beschermgeest van deze plaats’.
Het andere beeld laat Venus zien met Amor en een
dolfijn aan haar voeten. In het voetstuk van Venus
staat geschreven: ‘Zonder mij komt niets wat bevrucht is tot welige bloei, mijn beeld is in dit park
gezet opdat Venus te midden van de schoonheid van
Venus zal zijn’.
Dit Venusbeeld is gemaakt door Alessandro Vittoria,
een beeldhouwer uit de zestiende eeuw. Hij is de
hoofdvertegenwoordiger van de Venetiaanse klassieke stijl.
Ceres heeft daar ook gestaan, de godin van landbouw
en vruchtbaarheid. Ze is voorgoed verdwenen, haar
nis is leeg. De muur is genoemd naar Teodorico, koning van de Visigoten, opgegroeid als gijzelaar aan
het Romeinse hof. Hij is bekend geworden doordat hij
Attila overwint in de slag op de Catalaunische velden.
De schrijver Tolkien nam hem als inspiratie voor koning Théoden van Rohan in zijn boek ‘In de ban van
de ring’.
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tegelijkertijd, want het wekt sensatie op en dat heeft een
mens nodig in het saaie leven van alledag. Griezelige
dingen geven het gevoel niet dood te zijn maar te leven.
Het vitale lichaam heeft dat erg nodig om zich goed
te voelen. Dus deze waterspuiter, die hoog boven de
mensen op de heuvel staat geeft een gevoel van opper
macht en kracht en overweldigde heerschappij over de
lagere wezens. Het is de beschermer van het huis en de
tuin. Agostino de oude heeft niets met deze vuurspui
ter van doen gehad, wel zijn zoon Giacomo, die samen
met de zoon van Francesco Pona de tuin verder opzette.
Waarschijnlijk is hij gemaakt door Alessandro Vittoria.
Al in de 16e eeuw worden hier opera’s en toneelstukken
opgevoerd, onder meer Aminda van Torquato Tasso en
het is bekend dat tijdens deze theaterstukken meermaals
vlammen door de mond en de neus van het vreselijke
monster werden gejaagd. Boven het niet meer vuurspu
wende monster is de belvedère, waar het schitterende
uitzicht is over de parterretuin en over de daken van
Verona. In de verte zijn de Dolomieten te zien.
Parterres
Aan beide kanten van de cipressenallee liggen de par
terres. Dichter bij de heuvel waar het land glooit, is er
een beplanting van bomen en struiken, die wat dicht
en bossig aandoet. De parterres baden in de zon, de
overkant is donker door de bomen. Daar is ook veel
schaduw in de zomer. De parterres, de aarde met haar
bloemperken, worden in de hand gehouden door men
sen, maar het wilde vitale van het bos is niet beheers
baar. Dat kan met het denken niet in toom worden
gehouden omdat een mens zijn eigen vitale driften en
begeerten niet kent. Het bos wordt ook wild gehouden.
Bij de westelijke parterres, met gewone bloembed
den en grindpaden, waren ooit oranjerieën boordevol
met citroen- en sinaasappelboompjes. In een nis aan
de buitenkant van de muur staat nog een beschadigd
beeld van Mars, de oorlogsgod. Hij kijkt een beetje
koket en minachtend, staande boven een muurfontein
in de vorm van een vleermuis. Mars heeft blijkbaar net
als vleermuizen de mogelijkheid om al in het donker
de vijand op te sporen met zijn ultrasone geluiden die
weerkaatsen op indringers. Hij beschermt het paleis in
de nacht. Dat was voor Augostino Giusti en ook voor
de huidige bewoners een geruststelling (zie foto op blz.
37).
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Francesco Pona is diegene die alles doet voor de tuin.
Hij kiest de bloemen die allemaal hun eigen betekenis
hebben. Opvallend is weer, dat alles rond Venus wordt
gerangschikt. Bloemen, beelden, de Venustempel, het
Venusbeeld, altijd is Venus het middelpunt van alles.
Francesco Pona gaat veel op reis om die planten te vin
den die passen in de parterres die achter het paleis lig
gen, en die de sfeer rondom Venus versterken.
Daar staat onder andere de Aquilegia, de akelei, met
een bloem als een waterbekken en tevens een symbool
voor vrede. De chrysant is het bloemsymbool voor het
goud, maar er zijn ook fleurige geraniums. Iris, bloem
gewijd aan de regenbooggodin, de boodschapster tussen
de Olympus en de aarde, mens en god, is volop aanwe
zig. Zij verbindt met haar boodschappen de aarde met
de hemel. De iris, de regenboog, is de brug waarlangs
zij met enorme snelheid haar boodschappen overbrengt.
Zij brengt water van meren en rivieren naar de wolken
die hun regen uitstorten over het land, zodat alles gaat
groeien en bloeien. De iris is dus heel belangrijk voor de
tuin, in de symboliek zorgt deze bloem voor het water
dat alles kan bevloeien.
De granaatappel is er voor evenwichten en liefde die
zich over de aarde verspreidt via de vele zaden, mirte
voor de complete liefde, de plant van Venus. En verder
zijn daar nog de nobele plataan, rozen voor het vuur
van de liefde, vooral de rode kleuren. De roos is tege
lijkertijd met Venus geboren. De tulp verbeeldt de vol
maakt liefde en de waterlelies in de bassins symbolise
ren het opkomen van de zon. En er is nog een bloem
van Venus, de Hyacint. Want Aphrodite, Venus, laat
zich zien aan de god Paris op een gouden vlakte bezaaid
met een bed van hyacinten. Er zijn ook anemonen in de
tuin, de bloem waarin Aphrodite is veranderd omdat ze
verliefd werd op Zephyros en Chloë jaloers op haar was.
De ceder is aan Venus gewijd en verbeeldt de wispeltu
rige schoonheid.
En Pona reist overal heen, naar Nederland, Frankrijk,
Australië, Egypte en India. Hij kan er geen genoeg van
krijgen en Giacomo ook niet. Zo komen dan de parter
res in een bepaald jaargetijde toch vol bloemen te staan,
naast de vele groenkleurige partijen. Allemaal bloemen
ter ere van Venus.
Terrassen
De bloembedden, beelden, trappen en kunstmatige
grotten staan allemaal langs de Cipressenallee die leidt
47
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naar de terrassen op de heuvel. Al verder naar boven lo
pend ontvouwt zich alweer een fascinerende tuin, eerst
lage vegetatie en al hoger komend worden het struiken
en bomen.
De helling achterin de tuin wordt in de 19e eeuw aan
gepast aan de eisen van de familie in die tijd. Hij wordt
beplant met Taxus baccata en Quercus ilex, de blad
houdende steeneik, Laurus nobilus of de laurierboom,
Ruscus aculeatus of muisdoorn, de bladverliezende Celtis
australis of netelboom en Osmanthus soorten ofwel
schijnhulst.
De tuin langs het omhoog lopende pad is vandaag de
dag meer een romantische landschapstuin geworden.
Dit pad loopt naar een overdekte galerij, met bogen en
kolommen in roze marmer uitgevoerd. Altijd weer is de
tuin te zien, vooral de symmetrie is opvallend vanuit de
hoogte. Na de Spiegelgrot is er een pad naar de toren,
vanwaar uit een hoger gelegen terras te bereiken is.
Dit hoger gelegen terras wordt gerestaureerd. Groeiden
hier vroeger allerlei kruiden en geneeskrachtige planten,
sinaasappels, citroenen en granaatappels, nu worden er
meer groene bomen en struiken aangeplant zoals nog
meer taxus en buxus die ook in de parterres staan.
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Er is hier een Venustempel te vinden uit de 16e eeuw.
Het tempeltje is gesloten, er staat een hek voor vanwege
restauratiewerkzaamheden. Maar ook hier is zij aan
wezig en zorgt voor de tuin. In haar tempel ontspringt
de bron die de tuinen bevloeit, zodat alles eeuwig kan
bloeien. In de pilaren staan historische teksten geschre
ven. Agostino Giusti ziet Venus als de godin die aarde
en hemel samenbrengt en alles laat groeien en bloeien
door de zeeën, die er zijn tussen hemel en aarde. Zij is
aards, maar ook het hogere en de zee, zij is geboren uit
het schuim der zee. En dat geeft mogelijkheden voor
een tuin die op aarde bloeit en ook in de hogere werel
den.
Dit hoogste terras heeft een balkon met elegante pila
ren. Het ligt boven de vreselijke spuwer en van daaruit
is er het mooie zicht op de stad en de Dolomieten (zie
foto’s op blz. 40).
Bij de volgorde van de terrassen valt op, dat ze beneden
heel strikt en strak geknipt zijn en de symmetrie volgen
maar hoe hoger ze liggen, hoe wilder ze mogen zijn. Je
kunt er verstoppertje spelen tussen de struiken en bo
men die heel dicht op elkaar groeien.
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gegrift, soms aansprekend, soms niet. Vaak zijn het ook
nimfen in transparante, los vallende gewaden. De beel
den spreken heel erg aan door de veelheid ervan en om
dat ze eruitzien alsof ze de bezoeker welkom heten of
juist uitzwaaien met hun opgeheven arm. Ze zijn heel
attractief en afwisselend, soms beschadigd en er is altijd
een nieuwsgierigheid, of er in het voetstuk een spreuk
ingebeiteld staat.
Een hol Venusbeeld

Standbeeld van Apollo

Beelden
Er staan in de parterres vijf beelden uit 1786 van de
hand van Lorenzo Muttoni. Het zijn goden en godin
nen waaronder Diana de godin van de jacht, Venus de
godin van de liefde, Atalanta, de prinses die de mach
tigste en snelste jaagster is en Apollo, de zonnegod, de
god van het licht die triomfeert over de duisternis, de
god van muziek, dichtkunst en spiritueel leven. Als god
van de muziek wordt hij afgebeeld met een lauwerkrans
om zijn hoofd. Adonis is de geliefde van Aphrodite of
Venus, hij is het symbool van de plantengroei, die elke
lente uit de aarde tevoorschijn komt en de grond be
dekt met prachtige bladeren en bloemen en die de vo
gels doet fluiten.
Dan is er nog Minerva of Pallas Athena, de godin van
wijsheid en van de handel. Deze beelden zijn de pa
rels van de tuin. Er zijn nog vele andere beelden, zij
zijn door belangrijke artiesten gemaakt uit de 17e eeuw
waaronder Veronese, Moretto, Tiziano, Bernardino
d’India, Parmigianino en vele anderen. Het zijn vrijwel
allemaal Veronezen. Er zijn nog vele andere beelden,
uit zeer harde steen gehouwen. Zij staan bijna allemaal
met de handen omhoog gericht, naar de hemel. In de
voetstukken van de beelden zijn vaak Latijnse spreuken

Een beeld van Venus, bij de ingang niet zo ver van de
cipres van Goethe, wekt al eeuwenlang verbazing en
bewondering (zie foto nr. 15 op blz. 42). Aan het
beeld is met een ketting een houten hamer vastgemaakt.
Een mooie maar toch wat ongewone Venus, waarvoor
Goethe en Mozart ook nog in verwondering bij heb
ben stil gestaan. Ze vinden de beelden prachtig. De
hamer is er eeuwen later bij gelegd, om te laten ho
ren dat het beeld hol is. Het beeld klinkt dan als een
klok. Misschien om te laten zien dat de liefde hol is,
niet bestaand. Maar dat geldt in ieder geval niet voor
Agostino Giusti. Voor hem is de Venus diegene die de
tuin laat bestaan, leven geeft en laat bloeien. Door aard
se krachten maar ook hogere krachten. En zo is Venus
overal aanwezig, bij de ingang, in de parterres en in de
Venustempel, waar ze het water heeft om de tuin te be
vloeien, zodat alles welig bloeien zal.
Vooral bij regen is de tuin betoverend mooi door het
nevelige licht. Hij is altijd mooi, als je haar vanuit de
laagte betreedt, maar ook vanuit de hoogte van de bel
vedère ziet. Mist geeft hem een geheimzinnige sfeer, een
sfeer die er ook rondom de godin Venus hangt.
Alles is vol en weelderig in deze tuin van de familie
Giusti, nog steeds poëtisch, vol genegenheid en passie,
zoals Augustino hem ooit heeft ontworpen en gecre
ëerd. Beelden die verstrooid staan over grasvelden en
langs paden. Zij staan daar, komend uit een wereld van
aards geluk en hogere aspiratie.
Het is de fraaie tuin van een edelman die vol verve zijn
geliefde Venus afschildert, in een aards paradijsje vol
leven, vol groen en enkele bloemen, als ware het een
schilderij.
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Swarovski
en het lichtende kristal

Zakelijk
Tekst: Tanja Soes

I

n de Gouden Visie jaargang 8 nummer 3 is een artikel
gewijd aan het kristalmuseum van de firma Swarovski
in Wattens (Oostenrijk). In dit artikel
komen de firma Swarovski en de familie
Swarovski aan bod.
Swarovski AG is een Oostenrijks familie
bedrijf dat vooral luxegoederen maakt. Natuurlijk is de
afdeling kristalbewerking met betrekking tot sieraden en
figuurtjes het belangrijkste, maar er worden in de fabriek
ook boren en slijpmiddelen gemaakt, iets wat nauw sa
menvalt met het fijne kristalslijpen. Deze afdeling wordt
Tyrolit genoemd. De fabriek is - evenals het kristalmu
seum - gevestigd in Wattens, Tirol. Op 29 april 2015
vierde het bedrijf zijn 120 jarig jubileum.

Alles kristal
Kristal is een woord dat niet uit
het woordenboek van de familie
Swarovski te schrappen is. Het is
hun leven en hun middel van be
staan.
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Nadja Swarovski is erfgename en
vicepresident voor internationale
communicatie van het bedrijf. Ze
wil alles wat er wordt geproduceerd
aan kristal, koppelen aan mode en
juwelen om een goede basis voor de

toekomst te scheppen.
De familie is vooral geboeid door
het licht dat kristallen kunnen uit
stralen na een heel precies en ver
fijnd slijpproces. Het avontuur zit
er ook in, dat deze lichtende kristal
len tevoorschijn komen uit zand,
een symbool van een absolute reali
teit op aarde, in een zeer verharde,
aardse vorm. Niet dat de familie
van dit laatste op de hoogte is, maar
de realiteit is zo.
Daniel Swarovski, de grondleg
ger van het bedrijf, is afkomstig uit
Noord Bohemen dat in de negen
tiende eeuw nog deel uitmaakt
van Tsjechië. Hij verhuist in 1895
naar het plaatsje Wattens in Tirol,
Oostenrijk. Hij heet oorspronkelijk
Daniel Swartz en leeft van 1862 tot
1956. Zijn vader is glassnijder en
heeft een kleine glasfabriek. In die
omgeving leert hij alles over glas.
Hij vindt in 1892 een glassnijma
chine uit die ervoor zorgt dat het
hele productieproces van kristalglas
veel gemakkelijker wordt.
Daniel Swarovski is een uiter
mate kundige ontwerper van sie
raden. Hij heeft twee sieradenlij
nen: Daniel Swarovski Parijs en
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Het bedrijf heeft altijd op
alle sculpturen een logo
gezet. Het oorspronkelijke
logo is een edelweiss. Dat
wordt later vervangen door de let
ters S.A.L. of S.C. Ook dat logo
wordt in 1988 vervangen door het
logo dat nog steeds wordt ge
bruikt: een zwaan.

Daniël Swarovski - 1862 tot 1956

Swarovski Juwelen. Ook zijn er
de al genoemde slijpmiddelen die
onder het merk Tyrolit worden
verkocht, alsmede de Swarovski
Optiek. Deze laatste tak houdt zich
bezig met precisie-instrumenten
voor de jachtsport en het obser
veren van de natuur. Ook zijn er
de merken Swareflex, voor reflec
terende en lichtende markeringen
op de weg. Signity is de tak die de
natuurlijke en synthetische edelste
nen maakt. Door deze variatie van
producten krijgt Swarovski het voor
elkaar dat in 2001 in het bedrijf
bijna 13.500 medewerkers aanwezig
zijn en dat het een omzet van 2,55
miljard Zwitserse Frank heeft.
Het voordeel van de locatie in
Wattens is, dat er genoeg energie uit
water kan worden gehaald. Dat is
gunstig, want het slijpproces is heel
intensief en daar wordt veel water
bij gebruikt.
Het belangrijkste product heden
ten dage is het Swarovski Kristal,
dat kristalglas sculpturen omvat
maar ook miniatuurtjes. Verder sie
raden en couture, kroonluchters en
binnenhuisdecoraties.

Kristal miniaturen

Zonder het te beseffen is de familie
Swarovski bezig om steeds nieuwe
gezichten van een absolute realiteit
op aarde te verwezenlijken, waarvan
de zwaan er ook een is. Het zand is
de basis van alles, het zand dat in
de werkelijkheid de illusie verbeeldt
waarin mensen leven. Het zand,
dat in feite bevroren licht is. In het
bedrijf van Swarovski kan een ie
der meemaken, hoe illusoire harde,
schurende materie kan worden tot
een onbewuste, lichtende kristal
vorm die een geheel eigen charme
heeft.
Ook de kerstboom die in het
Toronto Eaton Centre stond in
2006 en die geheel versierd was met
Swarovski kristallen, is een uit
drukking van het licht dat in vele
vormen kan worden gekneed. Het
verlicht de duistere nacht waarin de
mensheid leeft, zonder dat ze zich
daarvan bewust is.
In 2013 is het kristalwerk van
Swarovski tentoongesteld op
de Asia’s Fashion Jewellery &
Accessories Fair. Al de ontwerpen
zijn gebaseerd op het concept van
een enkele lichtstraal van uiteenge
vallen licht dat door het kristal heen
gaat. Het Zuid-Afrikaanse model
Candice Swanepoel staat model
voor de zomercampagne voor 2013.
Zij draagt allemaal objecten die
51
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bezet zijn met diamanten en kris
tallen.
Zij is door Swarovski uitgezocht
omdat zij het levende beeld is
van een vrouw van deze tijd: vol
schoonheid, kracht en gezondheid.
Zij is door de fotograaf belicht in
een prachtige tuin vol rozen in vele
pastelkleuren, vol met kristallen
dauwdruppels. Zo draagt een mo
derne vrouw haar diamanten en
kristallen.
Procedé
Het kristalglas moet de eigenschap
hebben dat het licht laat uiteen
vallen in alle regenboogkleuren.
Daartoe zijn er speciale metaalach
tige chemische deklagen
uitgevonden. Dit is het
geval bij de serie Aurora
Borealis, waarbij het opper
vlak van het sculptuurtje
een regenboogeffect geeft.
Er zijn verschillende andere
soorten deklagen of coa
tings die ook aparte ef
fecten geven. Ze kunnen
slechts op een deel van het
ontwerp worden gebruikt,
maar het sculptuurtje kan ook twee
maal worden behandeld.
De Aurora Borealis serie is ont
staan omdat de modeontwerper
Christian Dior Daniel Swarovski
vraagt een steen te creëren die het
Noorderlicht imiteert. Door een
nieuw soort coating krijgen deze
stenen een totaal andere dimensie.
De samenstelling van het zand dat
leidt tot de kristalsteen is een goed
bewaard geheim. Daniel Swarovski
heeft dat recept uitgevonden en de
vader van Nadja Swarovski, kent
het ook, de blauwdruk ligt in de
brandkast.
52

Candice Swanepoel met kristallen handschoenen - 2013

In 2004 brengt Swarovski Xilion in
de handel, een manier van slijpen
die beschermd is, en die ontworpen
is om de zuiverheid en de schitte
ring van de ontwerpen te optimali
seren.
Nadja Swarovski wil nu dat het
kristal zich gedraagt als een lens
die licht vangt en het breekt. Dit
doet niet toe aan de waarde van het
kristal, maar het zegt wel iets over
mogelijkheden en kwaliteit van het
materiaal. Vooral die breking van
het licht heeft een wonderlijk effect,
want het is eerder een verveelvou
diging van het daglicht dan alleen
maar de reflectie ervan. Ook zij pro
beert steeds weer iets van het abso
lute eenheidslicht op aarde te ver
wezenlijken met relatief, gebroken
licht. Dit soort licht is het enige dat
in een relatieve wereld voor handen
is, maar zij probeert het product
steeds meer te vervolmaken. Het
is opmerkelijk dat zij altijd zoekt
naar de schoonheid van het licht,
dat zich duizendvoudig weerkaatst
in een materiële duistere vorm. Een
vorm die dan toch iets van licht om
zich heen verspreidt voor het nog
blinde oog van de mens.
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Zij opteert voor kwaliteit, daar gaat
het om in het werk, innovatie geeft
mogelijkheden om dat optimaal te
laten zien, in ieder product dat de
fabriek uitgaat. Zij weet dat hart
voor het werk belangrijk is voor
de toekomst van het bedrijf. Want
ook het eindresultaat ademt dan die
liefde voor het werk uit.
Andere activiteiten
In 2007 wordt samen met de
Nederlandse firma Philips een
elektronische lijn gemaakt die be
staat uit de zogenoemde ‘Actieve
Kristallen’. Dit houdt in dat er zes
USB stokken worden ontworpen en
vier soorten oortjes in koptelefoons.
In 2008 worden bluetooth draadlo
ze oordoppen ook daarin meegeno
men. Allemaal dragen ze Swarovski
kristallen erop als versiering.
Verzamelingen
Verschillende figuurtjes zijn zo be
kend en worden keer op keer op
nieuw in vormen uitgebracht. Zo
is er als eerste de muis ontwor
pen. Er is momenteel nog steeds
een kleinere muis te verkrijgen, de
zogenoemde ‘replica muis’. Ook
Disney-figuurtjes worden door col
lectioneurs verzameld.
In 2004 staat er een grote sneeuw
vlok of ster op de Rockefeller
Centre kerstboom in New York
City. Dit ornament wordt nu ver
kocht in een kleinere vorm, dit al
sinds 1991.
En zo neemt de verzamelwoede toe,
dankzij een bedrijf dat van illusoir
zand illusoire vormen en dus il
lusoire werkelijkheden maakt die
iedereen wil hebben. Omdat ze hun
eigen specifieke gebroken licht uit
stralen, dat in de verte herinnert
aan de bron van alle bestaan, de

oorsprong die door bijna niemand
wordt gekend.
Jubileum
In mei 2015 vierde het bedrijf zijn
120e verjaardag. Het is een bedrijf
dat wereldleider is als het geslepen
kristal betreft. Het maakt vandaag
de dag kristallen sierstenen en kris
tallen halfproducten voor de mo
dewereld, de sieradenindustrie en
lichtindustrie. Een andere tak die is
ontstaan is de parfumlijn.
Nadja Swarovski is de achter-achter
kleindochter van Daniel Swarovski
en zij maakt deel uit van het uit
voerend management. Ook haar
oom Gernot Langes-Swarovski, een
van de rijkste mannen ter wereld,
zit in de directie van het bedrijf,
evenals zijn zoon, Markus LangesSwarovski.
Nadja Swarovsky

Zij is de achter-achterkleindochter
van Daniel Swarovsky. Haar enige
doel is een bedrijf, dat zich bezig
houdt met mooie en actuele ont
werpen. Er zit zoveel edel handwerk
achter het maken van de kristal
len en zoveel toewijding in het vak.
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Bovendien is er heel veel aandacht
voor kwaliteit, zorg, hart voor wat
er wordt gemaakt. Technologie en
ontwerpen moeten dit bedrijf ver
der brengen. De technologie heeft
het bedrijf gebracht tot waar het nu
staat en die moet het ook in de toe
komst maken.
Heel veel hedendaagse ontwer
pen worden gemaakt door Marc
Newson, bijvoorbeeld voor de ver
rekijkers. Hij ontwerpt voor de jetset, diegenen die jachten hebben en
in luxe leven. Maar Nadja brengt
nieuw leven in het bedrijf en is vol
activiteit en creativiteit.
Zij heeft een Amerikaanse moe
der uit Texas en zij wordt dan ook
op vijftienjarige leeftijd naar Texas
op kostschool gestuurd. Dat is een
schok geweest maar ze is er niet aan
doodgegaan en is er sterk uitgeko
men.
Ze heeft kunstgeschiedenis gestu
deerd en leert vreemde talen. Zij
werkt bij Valentino en andere mo
dehuizen. Zo komt ze op sieraden
en mode, de verbintenis die het
bedrijf heel goed doet. Zij werkt nu
regelmatig samen met Lagerfeld en
andere mode-ontwerpers.
Op 26 mei 2002 huwt zij als 32-ja
rige met de Britse bankier Rupert
Adams van 33 jaar. Zij is vice-pre
sident van een marktleidend bedrijf
en zij draagt een trouwjapon van
Vera Wang waarin 15.000 kristallen
zijn verwerkt. Zij gaat in Londen
wonen.
Zij volgt de lijn van haar
verre voorvader die
niet alleen voor de
adel wilde werken,
maar ook de gewone
vrouwen de moge
lijkheid wilde geven
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er mooi en stralend uit te zien.
Vandaar dat hij kristal ging slijpen.
Zo is dit juweel bereikbaar gewor
den voor iedereen.
Nadja maakt van het bedrijf een
voorbeeld van kwaliteit en vernieu
wing. Zij gaat voor het kristal vol
licht, dat zijn regenboogkleuren
uitstraalt in de gehele wereld. Een
wereld van oorlog, die onder een
regenboog staat van kristallen licht
in rood, oranje, geel, groen, blauw,
indigo en violet. Een wereld die een
illusie is, maar daarom niet minder
werkelijk voor de mensen die er in
leven.
Sinds 1995 bouwt Nadja Swarowski
in samenwerking met talloze kun
stenaars en ontwerpers haar eigen
droomwereld op. Een wereld van
kristallicht, ontstaan uit scherp,
duister zand. Een wereld die laat
zien, dat ook het absolute aanwezig
is in ieder korreltje zand, in ieder fi
guurtje van kristal. Ook de juwelen
getuigen daarvan.

Nadja Swarovski

de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 2, april 2016

mens &
maatschappij

YOLO - You Only Live Once
Tekst: K.M.H. Klachter

D

e term ‘YOLO’ is al enkele jaren populair.
Volwassenen weten er vaak niet zo goed raad
mee, maar jongeren schieten in de lach of halen
verontwaardigd hun schouders op. Yolo is niet
zomaar een woord. Het staat voor een levens
stijl. Yolo is het acroniem van de Engelse uit
drukking ‘You Only Live Once’, wat staat voor
‘je leeft maar één keer’.

Betekenis
Nu is de term overal op het inter
net te vinden. De #YOLO is volop
aanwezig op Twitter in tal van be
tekenissen. Het gaat dan over avon
tuur, gevaarlijke zaken, feestjes,
bijzondere gebeurtenissen, miskleu
nen, een excuus om zich te mis
dragen, maar meestal over gewone
nietszeggende dingen. De term lijkt
een meer hedendaagse versie van
het ‘carpe diem’ van de Romeinse
dichter Horatius. Toch is de beteke
nis enigszins aangepast. Waar ‘carpe
diem’ (pluk de dag) bij Horatius
dient als metafoor ter aansporing
om niet tot morgen uit te stellen

D

wat vandaag kan worden gedaan, is
yolo meer een kreet geworden die
te pas en te onpas wordt gebruikt
en vooral gericht is op ‘ik doe mijn
ding’ en ‘veel is mogelijk’.
In eerste instantie verwijst yolo naar
een levensstijl die gericht is op im
pulsiviteit en ook wat men in de
volksmond ‘domme dingen doen’
noemt. Een beetje synoniem met
‘uit je bol’ gaan, stoer doen en lol
hebben waar het maar kan.
Het verwijst enerzijds naar een ma
terialistisch hedonistische levens
wijze, maar het heeft anderzijds ook
een meer filosofische kant die weer
geeft dat je iets van je leven moet

e ontdekking, dat de unieke persoon die men
is al eeuwig bestaat en nog eeuwig zal bestaan,
ligt nog in het verschiet.

‘You Only Live Once’
vindt zijn oorsprong in de hiphop
muziek van de Verenigde Staten.
De Amerikaanse reality-reeks
The Average Joe gebruikt het
voor het eerst en diverse muzikanten bezigen de term in hun
muziekteksten. Daarop neemt de
Urban Dictionary, een straattaalwoordenboek, het in zijn
woordenlijst op.
Internationaal raakt deze term
bekend als rapper Drake het
in zijn nummer ‘The Motto’
gebruikt:
Now she want a photo
You already know though
You only live once, that’s the
motto, ni...a YOLO

maken. „Alles uit het leven halen
wat er in zit”, aldus Mesh, het per
sonage uit de Amerikaanse realityserie The Average Joe. Niet denken,
maar doen, zelfvertrouwen hebben
en er voor gaan.

Generaties
Het woord YOLO is iets van
de huidige generatie jongeren.
Westerse jongeren leven in een
tijd waar veel kan en mag. Er is
een overvloed op velerlei terrein.
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Materieel komen ze weinig tekort.
Op het gebied van informatie wor
den ze overvoerd. Even opzoeken
op internet en daar komt het al te
voorschijn. Vrienden en sociale net
werken zijn heel belangrijk.
Deze generatie krijgt de letter Z
mee. De naam ‘Z-generatie’ zegt
niet zoveel. Het is gewoon de letter
die volgt op de X en de Y, de letters
die enkele vorige generaties typeer
den.
Deze letters proberen generaties
jongeren te vatten in één woord.
Achter dat woord staan vele jonge
ren, die elk hun weg zoeken, maar
mede bepaald zijn door het karak
ter van de tijd waarin ze opgroeien.
Vaak gaat het dan om omstandighe
den die zich aan hen opdringen en
die ze delen. Ze maken als het ware
hetzelfde mee. Blijkbaar is het be
langrijk om van zo’n jongeren ge
neratie enige kenmerken te kunnen
benoemen. Het schetst een beeld
van wie de aanstormende genera
tie is.
Iedere generatie heeft een aantal
voorhoedelopers die als het ware het
gezicht van de generatie bepalen.
Een meerderheid volgt en onder
steunt hen. Anderen proberen er
zich van af te keren, maar ook in

schilt dan ook met een vijf- tot tien
tal jaar.
In Nederland zou de volgende gene
ratie er dit jaar al weer aankomen.

X-generatie
Tot de X-generatie horen diege
nen die jong waren in de jaren 80
van de vorige eeuw. Deze genera
tie wordt ook wel de nix-generatie
of de verloren generatie genoemd.
Deze jongeren groeiden op tijdens
de economische crisis en de jeugd
werkloosheid was groot. De arbeids
plaatsen lagen niet meteen voor het
oprapen. Toch waren ze niet zo ‘ver
loren’. Ze waren vaak beter opgeleid
dan veel van hun ouders en waren
aardig zelfredzaam. Deze generatie
richtte zich op kwaliteit van leven
en experimenteerde met samenle
vingsvormen.

Y-generatie
De Y-generatie is de eerste genera
tie die opgroeit in het computer
tijdperk. Ze zijn vol zelfvertrouwen
over de toekomst. Dit is een genera
tie die ‘cool’ en ‘vet’ moet zijn. Dit
betekent dat je een uitstraling moet
hebben, het moet maken in je leven
op elk gebied: een carrière uitbou

D

e #yolo-uitspraken op Twitter illustreren de
enorme vluchtigheid en oppervlakkigheid bij
de huidige generatie.

hun verzet kunnen ze niet ‘de tijds
geest’ ontlopen.
Wanneer een nieuwe generatie be
gint is vaak verre van duidelijk, de
jaartallen die de cultuurwatchers en
trendanalisten erop plakken ver
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wen, verre reizen maken, van cul
tuur op de hoogte zijn, zorgen dat
je vrienden én een uitgebreid soci
aal netwerk én een vaste relatie hebt
én al dan niet voor kinderen gaat.
Een behoorlijke drukte, dat is zeker.

Alles tegelijk willen én moeten en
niet weten wat te kiezen.
Als alles al beschikbaar is, waar ga
je dan nog voor? Velen zoeken een
rijk gevuld bestaan en bouwen een
beeld van zichzelf waar ze aan wil
len voldoen. Dat veroorzaakt de
nodige stress en spanning. Of ze het
gemaakt hebben in hun leven, daar
hangt hun bestaan van af.
Ze dobberen rond op hun eigen
wensen en verlangens, op de droom
die hun generatie voor ogen heeft.
Ze hebben niet geleerd om een
rustpunt in zichzelf te zoeken, niet
geleerd om te rade te gaan bij zich
zelf, hun nog onbekende unieke
persoon.

Z-generatie
De huidige jongeren, de
Z-generatie, zijn daar ook niet op
gefocust. Deze generatie wordt
op verschillende manieren gety
peerd. Ze krijgt namen als Einsteingeneratie, M-generatie’, Generatie I
of de applausgeneratie.
De naam Einstein-generatie komt
van een boek uit 2006 dat de jon
geren typeert als positief, slim,
mondig en sociaal, kortom een ge
neratie vol potentie.
De M staat voor millennium, en
ook voor het Engelse ‘me’ of ‘ik’.
De I staat voor jongeren die op
gegroeid zijn met het internet, of
ook wel voor ‘ik’ en die volop met
elkaar verbonden zijn via de soci
ale netwerken. De applausgeneratie
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verwijst dan naar het podium dat
veel jongeren opzoeken. Graag in
de belangstelling staan en ‘geliked’
worden.
Deze generatie is als vanzelfspre
kend vertrouwd met de digitale
technologieën. Hun manier om
contact te onderhouden met an
deren is dan ook behoorlijk uitge
breid. Ze profileren zich via sociale
media, blogs. Ze zijn altijd bereik
baar en hun taal is er een van korte
boodschappen.

Z

e leven vanuit
het bewustzijns
niveau van hun
lichaamsmaterie.

De druk op deze jongeren om iets
van het leven te maken is er met
YOLO niet minder op geworden.
In korte tijd zoveel mogelijk mee
maken is geen sinecure.

Druk en vluchtig
De huidige generatie wil iets ma
ken van zijn leven. De opdracht
van YOLO is duidelijk: nú moet
het gebeuren, nú moet het leven
groots, goed, rijk en gelukkig wor
den, want... je leeft maar één keer.
Tegelijk kijken sommigen met
enigszins angstige ogen naar wat er
in de wereld gebeurt. Anderen wil
len niets met die wereld te maken

hebben en beperken hun omgeving
tot ‘ik en mijn vrienden’.
In de hectische maatschappij van
vandaag leren ook zij niet te rade
te gaan bij zichzelf. Ze leven in een
buitenkanterige wereld die hen heel
veel prikkels en impulsen geeft.
Steeds is er wat te doen, steeds moet
er wat. Snel gaan ze van sportclub
naar muziekles, les volgen en stude
ren tussendoor, nog wat bijverdie
nen en het sociale netwerk onder
houden. Het korte fragmentarische,
vluchtige van het internet typeert
hun leven.
Wie vanuit een lilaïsch oogpunt
naar deze levenswijze kijkt merkt
dat deze jongeren leven vanuit de
wensen van hun lichaamsbewust
zijn. Net zoals bij zovele mensen
drijven de impulsen van het li
chaam hen voort en bepalen ze hun
doen en laten. Even stilstaan en zich
een vraag stellen over ‘Wat gebeurt
er nu, wat maak ik mee, waar leef
ik voor?’, zou een bewustzijnsvraag
kunnen oproepen.
Wie vanuit Yolo vertrekt stelt zich
geen bewustzijnsvraag. Hij blijft
hangen in wat hem voor de voeten
valt. Toch kan ook deze yolo-mens,
net als iedereen, groeien in bewust
zijn. De evolutie van bewustwor
ding van de lichaamsmaterie gaat
immers onverminderd door, los van
wat men zelf denkt of zegt. Elke
generatie kan, in de botsing met het
leven, op zijn manier verder komen.
De ontdekking, dat de unieke per
soon die men is al eeuwig bestaat en
nog eeuwig zal bestaan, ligt nog in
het verschiet.

Yolo op Twitter, anno 2015
•	Mijn leven helemaal veranderen... donderdag begin ik
daarmee#yolo
•	1 april rijexamen gaan doen
#yolo
•	Ik zit op de grond tegen de
verwarming omdat t’lekker
warm is #yolo
•	Wel.. Ik heb niet echt iets te
zeggen maar drop wel 12.000
tweets per dag #yolo
•	Ik ga straks zoveel spijt hebben da ik niks heb gedaan
voor wiskunde en frans maar
ja #YOLO
•	Een paar uur in Italia en
alvast mijn eerste pizza gaan
halen. #yolo
•	Ik heb cake gegeten in bed
dus nu heb ik kruimels.
Maarja, #yolo
•	Man en kinderen naar bi–
bliotheek in de stad, ik ga de
badkamer poetsen! #yolo
•	Het is eigenlijk echt geen goe
idee om na gisteren vandaag
nog op café te gaan. Achja
#yolo
•	Just smoked for the first
time! #YOLO
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Het Zijn

Een wezen van niets
Tekst: Sunya de la Terra

H

et Zijn is een wezen dat aan weinigen bekend is. Hij is onopval
lend, gesluierd door Zijn eigen licht, Zijn heldere straling van
zijn. Niemand kan Hem kennen, niemand kan Hem vinden,
Hij gaat onopvallend Zijn weg door de wereld. Voor velen zal
Hij wat dom en onbenullig zijn, een simpele ziel, ach, wel leuk,
maar niet zo de moeite waard. Hij is een persoon, hoewel Hij
ook niet een persoon is en toch is Hij het onpersoonlijke Zijn
en de allerhoogste persoon in alle personen. Hij is niet te door
gronden als persoon, die niet-persoon is. Dat gaat het verstand
te boven.
Alles dat Niets is

Wat is het Zijn nog meer? Is Hij soms te herkennen aan andere dingen?
Misschien aan het feit, dat Hij boven het verschil in eenheid en veelheid
staat en toch het Ene Zijn is en alles wat er in het universum is en in alle
verdere universums die er bestaan. Want Hij is overal tegenwoordig in zijn
Geest die Lichaam is. Kan dat de sluier opheffen zodat het Zijn even een
glimp van Zijn gezicht laat zien?
Hij, die de vormloze ether is van Zijn en het gehele universum, Hij, die alle
zielen is, ook alle individuele zielen en nog veel meer, veel meer, veel meer
dan wat een mens kan bevatten. Zo is Hij tegelijkertijd kosmisch en univer
seel, het Zelf, de Kracht, de Ziel die in alles is en Hij is diegene die alles op
roept tot worden. Hij is een altijd ongeborene die toch steeds weer eindeloos
geboren wordt, de Oneindige die zo ontelbaar oneindig is en de veelheid in
Een.
Niemand kan Hem zien in Zijn Hoge Woning van Stralend Licht, daar waar
Hij kan vertoeven met de Onsterfelijken. Toch is Hij van een eenvoud die
onvoorstelbaar is voor een mens, Hij is de eenvoud die zo complex is, dat hij
het hele plan van een evolutie van materie is en de ontplooiing van de psy
ches, Hij is de veelzijdige eenling, de eenheid die in alles woont en leeft en
bestaat, zelfs in het meest oneindig kleine deeltje. Hij woont daar in de Stilte
en hij is het woord van die Onuitsprekelijke Stilte, Hij, die alomtegenwoor
dig is in Persoon en onpersoon.
58

de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 2, april 2016

59

de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 2, april 2016

Al deze dingen is Hij, Hij is het geheim dat overal in verborgen is en wat er
is om te ontdekken door de mens, dat onvolmaakte wezen dat zichzelf zo
volmaakt acht.
De sluier
Hij is lichtend in het hoogste bewustzijn van zijn eigen Geest. Hij hult zich
in een sluier van zijn eigen licht en deze is ondoordringbaar voor altijd. Voor
een mens is hij slechts een vaag verschijnsel, niet de moeite waard om lang
bij stil te staan.
Dat is dan ook zijn grootsheid, zijn briljante en onbegrijpelijke wezen, zo
ogenschijnlijk tegengesteld dat Hij niet te begrijpen is voor het menselijke
kleine verstand. Zo gelukzalig is Hij in zijn vreugdebestaan, ook op aarde bij
de Zwanenvijver in vak 40 en 39, dat dit ook niet is te begrijpen voor het
kleine menselijke hart.
Zo blijft Hij voor de mens een doetje, een sukkel, met zijn grillen weliswaar,
die wel leuk zijn voor een mens om mee te maken omdat die niet zo dom is
als Hij, Hij die de onbewuste naakte existentie is die niet gekend wordt door
de sterveling. Hij is zo onopvallend en nederig, dat Hij door geen mens her
kend zal worden als de Ene, de bron van waaruit alles voortkomt. De vrij
geborene is Hij op aarde, in de onwetendheid van het aardse vlees. Hij is de
Vreugdevolle, de Lieflijke, de Zachtheid en Zoetheid, snel verwond hoewel
onkwetsbaar in zijn lila wezen en zijn.
De Ene
Alles is Hij, Hij is de allesomvattende Ene die toch het allerkleinste is, het
meest minieme deeltje wat zelfs niet gekend wordt door de fysici. Want ook
in hun wereld is Hij een onzichtbaar en ongekend deeltje in een universum
dat zijn Woning is, Zijn Zomerpaleis.
Daar is Hij het alomtegenwoordige Zijn dat met Zijn impuls alles creëert
wat er bestaat, waar dan ook in de wereld en in alle werelden. En in die we
relden is Hij het vermogen dat werkt in deze werelden en alles onderhoudt
met zijn vermogen dat alles vermag en alles kan creëren en realiseren.
Alles wat voor een mens onmogelijk lijkt is voor Hem een kleinigheid om te
realiseren als dit past in zijn complexe plan, wat boven alles verheven is. Hij
maakt het onmogelijke waar.
Hij, het allesomvattende Zijn gehuld in zijn Sluier van heldere straling van
Zijn, is alles wat is, wat was en wat er ooit zal zijn. Geen sterveling heeft ooit
Zijn Sluier opgelicht.
O mens, probeer niet te begrijpen wat niet te begrijpen is, maar weet één
ding: Zijn Lichaam is even verrukkelijk als zijn Geest. Want Hij, het Zijn,
leeft in Zijn gelukzalige vreugdebestaan met een Lichaam dat Geest is.
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