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Rozen en mensen

De roos en een mens
zijn twee gezichten van eenzelfde wezen.
De een leeft nog in het vitaal-fysieke plantenrijk
de ander in het mentale mensenrijk.
Zo heel erg verschillend zijn ze niet,
beiden werken aan een evolutieproces
dat leidt tot steeds meer harmonie en schoonheid.

Het enige verschil tussen de wezens is
dat de roos zoekend is op een psychische wijze,
passend bij zijn staat van zijn,
en dat de mens zoekt met zijn denkend mentaal,
ook passend bij zijn staat van zijn.
De roos zoekt en vindt het licht,
de mens zoekt geen licht,
hij beweegt zich in de duistere en beperkte onwetendheid van zijn ego.
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Stappen
op weg naar een psychisch leven
Dit artikel past in de serie over de grondslagen
van de wetenschap lilaca. Na artikelen over het
onbewuste, onderbewuste, fysieke en het vitale
bewustzijn geeft dit artikel een overzicht en
handreiking om tot een meer psychisch leven te
komen. Daarbij wordt aangegeven hoe dit past
in de evolutie van de materie die aan de gang is.
Inmiddels zijn een groot aantal artikelen uit deze
serie gebundeld in een publicatie met de titel
‘Het spel van het bewustzijn’. Ook dit artikel is
hierin opgenomen.
Rubriek wetenschap

27

Psychische momenten
Op het terrein van Elektoor, het instituut voor
lilaca, zijn diverse kunstwerken geplaatst. Deze
hebben allemaal een lilaïsche inslag, omdat ze
iets zeggen over de ontwikkeling van de materie
en de gang naar een meer psychisch leven. In
dit artikel wordt het ontstaan en de opbouw van
een tamelijk omvangrijk kunstwerk geschetst.
Het artikel is in ruime mate voorzien van foto’s
die de ontstaansgeschiedenis van het kunstwerk
‘Psychische Momenten’ weergeven.
Overige rubrieken - de Pauwekroon

38

Rosaria
In deze editie van de Gouden Visie staat de roos
in een drietal artikelen centraal. Een daarvan
geeft informatie over een aantal rosaria die er
in Europa zijn te vinden. Op de Pauwekroon is
ook een rosarium aanwezig. Dit rosarium wordt
momenteel opnieuw ingericht en zal straks ruim
75 verschillende soorten rozen herbergen.
Lilaca en samenleving - Tuinen
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Stappen op weg
naar een psychisch leven

Tekst: Sunya de la Terra

H

et begin van het evolutieproces laat weinig meer zien, als iemand het al
zou kunnen zien, dan een ogenschijnlijk zinloze en doelloze materiële
onbewustheid. Die uit zich in een voortdurende robotachtige herhaling in
een Oceaan van Originele Kosmische Onwetendheid, dat zich voortzet in een onbewust en onderbewust leven van de relatieve wereld. Zo lijkt het dus op het eerste
gezicht een ogenschijnlijk niet-zijn, waarin toch een energie werkt die bezig is met het
creëren van een materiële wereld. Het is ongelooflijk voor het verstand maar uit die
massa onhoorbaar zacht brommende, altijd zwoegende machinerieën die in een zeer
traag en daardoor onzichtbaar tempo bewegen, komt op een zeker moment toch een
fysieke wereld voort. Dat is een opmaat voor het vervolg van een evolutie die moet
leiden naar een wezen dat bestaat uit een materie waaruit het opgesloten licht is vrijgekomen. In dat evolutieve proces doet ieder mens mee, bewust of onbewust.
Evolutie

In de fysieke wereld die is ontstaan is van een inwonende Geest nergens iets te bespeuren, en er kan al
helemaal niet worden gezegd dat dit allemaal wordt
gecreëerd voor de vreugde van iets of iemand. Want
nergens is iets of iemand te zien, er is alleen duisternis,
onbewustheid en onwetendheid, inertie en een uiterste
verdeeldheid.
Er blijft wel de machinerie die in een gestaag tempo
onophoudelijk voortgaat zonder dat het ook maar enig
nut lijkt te hebben. Het zijn doelloze bewegingen voor
iemand die het proces zou gadeslaan. Het is in de basis
een wanstaltig spektakel dat nergens over lijkt te gaan.
Het is ook niet te verwachten, dat uit dit onooglijke tafereel met al zijn chaotische bewegingen ooit leven zou
kunnen ontstaan, laat staan een psychisch leven. Toch
blijkt na eeuwen en eeuwen zonder tal, dat er uit deze
materiemachine levende wezens tevoorschijn komen,
want ze zijn er nu.
Wonderlijk genoeg bevat deze ongeordende machinerie
een ongeziene energie en een ongeziene geest die samen
dit vreemde, voor het verstand onbegrijpelijke spel op
touw hebben gezet voor de vreugde.
2

De energie creëert eerst een fysieke, materiële wereld,
met vele universums, waaronder dit materiële universum dat bekend is bij de mens met zijn sterren, zonnen
en planeten, de Melkweg en zo meer. Daarna volgt een
vitale wereld, met levende planten en dieren.
Als er na heel lange tijd een moment komt, waarop
er een mentaal wezen ontstaat, heeft dit de mogelijkheid om zich bewust te zijn van zichzelf. Het heeft een
onderscheidingsvermogen waarbij het ziet wat leven
en denken is en wat de verschillen zijn. Een menselijk
wezen kan denken en met zijn wil kan hij wel of niet
toegeven aan gevoelens, impulsen en wensen. Hij kan er
controle over hebben en bezien wat hij ermee wil doen.
Hij kan alles beschouwen wat er zoal in hem omgaat
en hoe de werkingen zijn. Als dit menselijk wezen zich
even kan losmaken van zijn denken kan hij zelfs in een
innerlijke stilte terechtkomen waardoor hij zich een
moment kan realiseren, dat hij een wezen is met een
psyche, en niet alleen maar een lichaam. Ook kunnen
er momenten zijn waarin hij is ondergedompeld in een
algehele stilte die zijn hele wezen omvat. Door al deze
ervaringen heeft hij de mogelijkheid zich bewust te
worden van een Zelf, de spirituele substantie van zijn
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wezen. Hij ervaart dat dit zelfs de psyche overstijgt, zijn
individuele wezen.
Dit zijn een handjevol mogelijkheden voor een beginnend menselijk wezen die de ervaring heeft dat er meer
moet zijn dan alleen maar een lichaam aan de oppervlakte. Al deze bewuste of onbewuste ervaringen met
het spirituele of psychische in zichzelf leiden tot de verdere stappen in de gehele evolutie in de Natuur.

H

et elektron is de sleutel, de
Stralende Zon die daarin verborgen is en eruit tevoorschijn
moet komen.
De psyche is ook een stralende zon,
en die twee moeten worden verenigd
tot één zon.

zoek naar het hogere. Spiritualiteit is troef. Wat overal
meestal wordt vergeten is, dat ook de materie zoekt
naar zijn spiritualiteit die ze ook wil bezitten. Dit wordt
echter doorgaans overgeslagen, het gaat alleen om de
zogenaamd hogere dingen en niet over zoiets banaals als
materie.
Zo blijkt dat het hele materiële spel is opgezet om uiteindelijk vanuit de diepste duisternis te komen tot een
edel doel: het zoeken naar het licht in een materiële
wereld. Het licht is verstopt in de elektronen, het heeft
zich gehuld in een masker van duisternis. Uiteindelijk
kunnen deze elektronen, atomen, moleculen en cellen dit licht weer prijsgeven. De lichamen worden dan
lichtlichamen, ze kunnen na eeuwen en eeuwen worstelen hun licht weer tonen onder invloed van het lila licht
en de psyche die een lichtende zon is geworden.
Dat is het uiteindelijke doel. Het psychische leven ligt
daar nog een stap vóór, het is het leven in de waarheidswereld met een psyche en een subtielfysiek lichaam
van gouden materiële stof. Dat is de opmaat voor het
nieuwe wezen na de mens, de lila.
Het lichaam is niet de persoon

Heel langzaamaan wordt duidelijk waarom er een evolutie is en wat de bedoeling ervan is. Want vooral bij
mensen blijkt heel duidelijk, dat er een strijd tussen
de psyche en het ego gaande is. Dat is precies wat leidt
tot een opwaartse beweging die alles meeneemt in zijn
stroom: het hele ego raakt erin ondergedompeld. Want
het Zelf wil zich bevrijden van dat ego, van de onwetendheid ervan, van de onbewustheid ervan, van de
inertie en van zijn verdeeldheid. Zo gaat een mens zich
dan richten op iets wat hij niet kent, maar waarvan hij
wel vermoedt dat het er is: een beweging naar een onbekend geheim, een onbekende realiteit, waarbij hij van
alles gist en gist en niet te weten komt wat het is. Toch
blijft hij zoeken, naar een schat waarvan hij weet dat
hij er is en die hij maar niet vindt, omdat hij niet weet
waar hij is te vinden.
Op dat punt is de mensheid aangekomen, op het punt
van het zoeken naar iets, wat weet niemand, maar er
wordt gezocht. Vele ogenschijnlijk spirituele richtingen
willen daarbij meehelpen en zo zijn heel veel mensen op
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Een ontwikkeling van de materie en een ontplooiing
van de psyche begint ermee, dat een mens zich bewust
wordt dat hij niet zijn lichaam is. Hij gaat langzaamaan
merken, dat zijn persoon, zijn psyche iets anders is dan
zijn lichaam. Dat heeft grote consequenties hoewel hij
dat niet meteen zal opmerken. Hij zal zich wel enigszins
bewust zijn, dat hij door de invloed van de psychische
energie en die van de lila kracht, met zijn denken, zijn
vitaal en zijn lichaam anders reageert in het dagelijks leven. Het is nog wel een mengeling van alles door elkaar,
van egowensen en driften, met een mentale aspiratie die
doorweven is met vitale begeerten. Hij zal zijn emoties
voor zijn psyche aanzien, hij zal vitale liefde voor psychische liefde aanzien, net zoals het ego voor het zelf
kan worden aangezien. Ook het gewone menselijke
enthousiasme kan voor een psychische energie worden
aangezien. Dit is allemaal normaal in de ontwikkeling
en als deze wordt geleid door het lila dan zal dit vanzelf
op de juiste koers worden gelegd. Het zijn oprispingen
van een lichaam, en de psyche blijft daar in zekere zin
los van.
Ook moet duidelijk zijn, dat spiritualiteit of psychisch
leven niets met intellectuele kwaliteiten heeft te maken,
3
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ook niet met idealisme, of met een hang naar moraal,
ethiek of gevoel voor rechtvaardigheid. Religie heeft er
niet mee van doen, ook niet een overdreven emotionele
vurigheid of passie. Niets van dit alles heeft een relatie
met psychisch leven. Het zijn de uitingen van een nog
onvolmaakt en duister, onbewust en onwetend lichaam,
dat geleid wordt door inertie en eeuwenoude patronen.
Deze dingen zijn alleen maar belangrijk in een menselijk leven, als voorbereiding op een hoger doel. Het
zijn allemaal kwaliteiten van een fysiek lichaam dat leeft
vanuit de onwetendheid, en dat in verandering moet
komen. Alles wat er in het begin gebeurt, is hier nog
een uitvloeisel van. Ze behoren bij een evolutie van het
mentale wezen. Dat alles kan leiden tot een meer psychisch gevoel en enige ervaring hiermee, maar er is tot
nog toe niets werkelijk veranderd.
Psychisch leven
Psychisch leven is in wezen het ontwaken van de innerlijke realiteiten van dat wat een mens zelf is, van zijn
wezen. Het is een ontdekken van het zelf, het ontdekken dat de psyche iets anders is dan het denken of het
vitaal. Er is dan een sterk innerlijk gevoel dat men in
contact wil komen met grootsere en andere werelden
dan de wereld van alledag. Ook is er het innerlijke
weten dat er iets is, wat daar bovenuit gaat en waar men
in wil leven. Een Realiteit die men wil leren kennen,
omdat het ook iets is van de persoon zelf. Het is een
nieuwsgierigheid naar het ontdekken van diegene die
iemand zelf is, zijn persoon, zijn psyche. Ook is er een
verlangen om meer universeel te leven, dat wil zeggen,
dat er een beginnend zicht komt dat iedereen en alles
onderdeel is van iemand zelf. Niet vanuit een mentaal
weten, maar vanuit de eigen beleving. Later zal er ook
een ommekeer moeten komen in het beschouwen van
het leven, een andere visie op het leven, anders dan dat
wat er is. Daarmee gaat een transformatie gepaard van
het hele wezen, doordat er een voortdurende concentratie is op de psyche en een aspiratie naar het lila toe.
Er is een groot verlangen om zichzelf en het lila te leren
kennen in al zijn facetten en mogelijkheden. Zo zal dat
verlangen uitmonden in groei en een ontwaken van de
psyche zodat er een nieuw wezen ontstaat, een persoon
met een lichaam dat anders functioneert, meer spiritueel ofwel psychisch.
Dit verlangen is geen ego-verlangen. Het zijn emoties
die voortkomen uit de psyche zelf, weliswaar vervormd
4

maar in oorsprong waar. Dit verlangen heeft direct te
maken met de wens weer zichzelf te worden, weer te
worden die je bent. Dat heeft weer te maken met psychisch leven, want dat is de liefde voor jezelf, de psyche,
de persoon, waarin iemand zichzelf toestaat in ontwikkeling te zijn en zo weer terug te keren naar de oorspronkelijke bron. Die psychische liefde van de mens
voor zijn persoon resulteert in liefde voor het lila en
voor alles wat er bestaat, zonder één uitzondering. Ze is
allesomvattend en voor altijd.
Pas bij het mentale wezen zijn de psychische activiteiten het grootst, hoewel ook daar in eerste instantie nog
geen benul is van wat de psyche eigenlijk is.
De psyche verzamelt de essentie van alles wat hij heeft
meegemaakt met het mentaal, het vitaal en het fysiek
en neemt het in zich op zodat hij na de dood van het
lichaam weer verder kan in zijn evolutieproces. Dit zijn
dingen die gebeuren op de achtergrond, ze zijn niet
gekend door de mens.
Zo gaat de evolutie van de psyche en die van de uiterlijke natuur, het denken, leven en lichaam, gezamenlijk
en tegelijk voorwaarts en opwaarts op weg naar een onbekend en nieuw leven, waarbij zich op het pad steeds
weidsere en grootsere perspectieven voordoen.
Moeilijkheden
Er zijn natuurlijk altijd moeilijkheden op het pad van
de zoeker naar de Waarheid. Zonder moeilijkheden zijn
er ook geen momenten van blijdschap om de overwinningen die zijn behaald. De eerste psychische stap is om
op pad te gaan naar hogere werelden die uiteindelijk
uitmonden in de Waarheidswereld. Dat is gemakkelijk
gezegd maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Alles
lijkt eerst tegen te werken, alles stuit op een enorme
weerstand. De eerste stap levert al problemen op voor
het ego, en iedere volgende stap moet worden veroverd
en vaak weer heroverd. Want er is een spel tussen psyche en natuur, tussen zelf en lichaam. Niet alleen de
psyche moet worden ontplooid door het lila, het gehele
lichaam moet ook veranderingen ondergaan wil men
het doel bereiken.
Als het spirituele verlangen om psychisch te leven
voorop staat, wil men vooruit. Dat is echter niet zomaar
mogelijk, want er is een lichaam, een oppervlakteego, dat weigert om direct mee te gaan in dit innerlijk
verlangen. Er zijn zoveel krachten, motieven en impulsen die dit verlangen willen ontkrachten of teniet willen
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doen, steeds vervalt men weer in hetzelfde. Iemand wil
zichzelf wel accepteren zoals hij is, met al zijn zwakheden en sterktes, maar dat lukt lang niet altijd. Er is de
neiging mee te gaan met het ego, er is een constante
uitdaging om in de verleiding te komen om toch maar
die weg te volgen en niet die van de psyche. Er zijn vele
zijwegen die aantrekkelijk lijken, zoals feesten en drank
en seks, onderbewuste stampmuziek waar men zich
helemaal in kan laten gaan en waar men kan verdrinken in het oude, robotachtige leven van onbewustheid.
Vroegere hobby’s worden weer opgepakt, zonder veel
inspanning is er een leuk resultaat. Oude ideeën over
het leven zijn heel aantrekkelijk, omdat ze inspelen op
melancholie, droefheid en lijden, heel gewilde elementen in een mensenleven. Ook de familiedrang speelt een
grote rol. Dat verhindert een volgende stap op de weg
en dit alles zorgt ervoor, dat het allemaal te langzaam
gaat in de ogen van het mentaal. Dat wil vooruit, te
vuur en te zwaard. Maar zo werkt de psyche niet en het
lila al helemaal niet. Bij hen gebeurt alles op het juiste
moment.
De weg opwaarts is vol hinderpalen, valkuilen en
struikelblokken. Het pad is niet recht, het lijkt wel
een dronkenmanspad, dat dan eens hierheen zwiert en
dan weer daarheen, vervolgens weer terug of vooruit,
het kan van alles zijn. Dit is het horten en stoten van
denken, leven en lichaam, de inertie en de druk van
het fysieke, de turbulentie van het vitaal, de duistere
ideeën van het mentaal. Er zijn heel veel onzekerheden,
twijfels, die het verstand bedenkt om maar niet verder
te hoeven gaan. Een hele goede reden die vaak door het
mentaal wordt gebruikt is, dat het toch niet zal lukken,
het is té moeilijk. Er is al zoveel geprobeerd en het lukt
niet. Dus houden we er maar mee op. Dat zijn drogredenen van een mentaal dat duister is en niet weet waar
het over gaat.
Als dan die psychische drang om verder te komen door
de psychische levenskracht wordt overgenomen wordt
het ongeduld; dan wil ze met geweld en met rigide middelen toch bereiken wat ze wil. Dan komen er gezegden
zoals dat dit leven toch maar niets is, dat het lichaam
er niet mag zijn, want het is hinderlijk. Het mentaal
moet echter gaan ervaren dat het zijn ideeën maar voor
zich moet houden en kan overgeven, want door al deze
smoezen en verzinsels verhindert het de spirituele vooruitgang. Vaak wil men ook opeens kluizenaar worden,
of zich terugtrekken uit de wereld, ascetisch gaan leven
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en dromen over de prachtige werelden waar men graag
wil zijn. Dit zich terugtrekken uit het leven wordt fascinerend, het alleen-zijn wordt een status waar men trots
op kan zijn, alles wordt in het absolute getrokken. Dit
is echter niet de weg. Niet het menselijke wezen bepaalt
hoe de dingen gaan op het pad, dat doet het lila. Een
volledige overgave aan, oprechtheid naar en vertrouwen
in het lila zijn hier vereist. Want er is niet alleen een
verlangen om psychisch te leven, ook het fysieke lichaam, het leven en het denken moeten er in meedelen.
En dat vraagt tijd. Hoeveel tijd hangt af van de intentie
van de persoon, van zijn concentratie en zich gericht
houden op het doel. Daarbij ook, of hij al iemand
is, die de kracht en de energie heeft verzameld in de
psyche, om recht op het doel af te gaan, of om steeds
omzwervingen te maken naar hier en naar daar. Jongere
menselijke psyches zullen dan ook alleen de weg een
beetje verkennen en wachten tot een volgend leven om
misschien daarin iets te bereiken. Zij willen eerst nog
meer ontdekkingen doen in de menselijke mentale
materie. Psyches die al meer ervaring hebben opgedaan
in vroegere mentale levens, zullen gemakkelijker de weg
gaan bewandelen, zij zijn meer ‘gerijpt’.
De enige weg is om in het gewone leven het psychische
leven te laten inbedden, zodat dit de normaalste zaak
van de wereld wordt. Men kan niet anders meer dan
psychisch leven, als het anders zou zijn zou men zich
daar niet gelukkig bij voelen. Psychisch leven impliceert
altijd gelukkig zijn met het lila, met jezelf en met iedereen in de wereld, want de persoon voelt zich voorgoed
verbonden met alles in het universum. Niets wordt
verworpen omdat alles deel uitmaakt van de mens in
ontwikkeling, alles wordt omarmd in een weids gebaar.
Het psychische leven is de eerste optie van de mens die
verder wil komen. Het is ook het enige waarvoor hij
leeft, en hij zal alles doen om dit gestalte te geven in
zijn dagelijks leven en werk. Hij moet dit met het lila
doen, want hij kent de weg en zijn moeilijkheden niet.
Hij weet niets van de transformatie van de materie. Hij
weet ook niet wie hij zelf is en wie het lila is. Dit zijn
dingen die men onderweg langzaamaan gaat ontdekken.
Middelen
Religie is een van de manieren om tot een spiritueel
leven te komen, tezamen met een spiritueel denken.
Deze kunnen worden gebruikt om tot een uiteindelijk
5
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doel te komen, een innerlijke psychische realisatie van
het zelf en ervaring daarmee in het dagelijks leven. Van
religie is bekend waar ze voor dient, tot een eenwording
met God. In de praktijk van het leven en de ontwikkeling betekent dit meer samenvallen met het Zelf, het
schouwende deel van de mens. Het spirituele denken
wordt gestimuleerd in de vele richtingen waarin men
bezig is met bewustwording en alles wat daarmee samenhangt. Het wil niet zeggen dat dit werkelijk leidt
tot spiritueel denken, maar het is een mogelijkheid om
verder te komen.
Religie heeft vandaag de dag veel van zijn verborgen
symbolen laten vallen, de mogelijkheid om te komen
tot een zelfrealisatie is niet meer aan de orde. Wat holle
rituelen en regels geven de religie haar gezicht in de
huidige tijd. Echte spirituele ervaringen zijn zeldzaam.
Religie is meer een mentale aangelegenheid geworden
dan een weg naar het zelf van de mens, hoewel religieus
gevoel en rust de gevoeligheid voor de hogere werelden
stimuleert. Wel wordt alleen de kant van het zelf, de
beschouwende kant gestimuleerd. Er is dus geen sprake
van de actie waarbij zien ook de dynamische wil van actie oproept. Er zal bij beide middelen ook nooit sprake
zijn van transformatie van de materie, het is alleen een
opmaat voor verdere stappen.
Zo is het ook met filosofie. Er zijn wel spirituele denkers geweest maar alles is langzamerhand verzand in
mentale kennis en disciplines. Hiermee is niet gezegd
dat alles wat religieus of bovennatuurlijk is, moet worden ontkend. Het mentaal met zijn beperkingen doet
dit echter graag en zeker in de huidige tijd is het niet in
om religieus te zijn. Geloven in bovennatuurlijke zaken
kan nog, maar meer als iets wonderlijks, onbegrijpelijks
en dus iets sensationeels.
Een ander middel is het kennisaspect dat leidt tot psychisch leven. Wat iemand als eerste behoort te kennen
van zichzelf is het innerlijke mentaal, innerlijke vitaal,
het subtielfysieke en psychische wezen. Hij moet het
universum leren kennen en zijn wetten en alle processen die daarmee samenhangen. Daaronder vallen ook
het Mentale Principe, het Vitale Principe, het Fysieke
Principe en hun typerende eigenschappen en vermogens. Hij heeft inzicht nodig in de hele kaart aan mogelijkheden van de Allerhoogste Realiteit, het Lila, de
Absolute Werelden en hun kenmerken en vermogens,
de Waarheidswereld en alles wat er is in de relatieve
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regionen. Hij zoekt contact met zichzelf, zijn psyche,
maar ook met het lila. Er behoort een nauw contact te
zijn tussen de mens en het lila, zodat er een wisselwerking kan zijn op de weg naar zichzelf en de psyche. Hij
probeert altijd dat contact er voortdurend te laten zijn,
zonder dat er hiaten in zijn. Als dat contact er is zal alles
aan hem worden geopenbaard door het lila, of in ervaringen in het werk of in beelden die worden getoond in
nachtelijke uren of overdag als men even stil zit en zich
richt op het lila.
Dit alles zorgt ervoor dat het mentaal tevreden is met
deze kennis en er zich goed bij voelt. Als de dingen
meer wetenschappelijk en ordelijk worden benaderd,
kan het de dingen plaatsen in een context, en werkt
het niet meer tegen. Het mentaal kan daarin groeien
tot grote hoogten, want het is de bedoeling dat alle
mentale lagen zich gaan openen en ontwikkelen. De
intuïtie gaat zich openen, er komt inzicht, er komt bij
dit weten een innerlijk meer psychisch gevoel, het hart
wordt er door aangeraakt. De innerlijke ervaring met
deze kennis doet de rest. Het mentaal wordt van een
vrij duister vermogen een lichtend object van kennis,
dat niet alleen uit verstandelijk of intellectueel weten
bestaat, maar een kennis die veel verder gaat, omdat ze
wordt ondersteund door psychische kennis. Want het
mentaal is geen kennisinstrument, het kan ordenen en
rangschikken, organiseren en schema’s maken, maar de
psyche is het instrument van ware kennis in de mens.
Het kan allemaal helpen om het doel vast te stellen en
hoe te komen tot verwezenlijking ervan en welke methoden er kunnen worden gebruikt om zo snel mogelijk
tot het doel te kunnen komen. Dit is heel prettig voor
het intellect om te weten, het is daar dan niet onzeker
over.
Het doel hierbij is om te komen tot een intuïtieve en
directe kennis die niet gist of twijfelt, waardoor het
innerlijke bewustzijn zich ontwikkelt, en er ook in
de psyche van alles wordt gerealiseerd. Dan wordt de
psyche diegene die alles beschouwt wat zich voordoet
in de wereld, hij ziet de dingen in hun realiteit met een
psychisch gevoel. Een mens gaat ook de relaties zien
tussen de Waarheidswereld en de relatieve werelden en
de Absolute Werelden, en zijn eigen plaats daarin. Bij
de realisatie van al deze dingen is de ondersteuning van
het lila onontbeerlijk.
Het is een strikt individueel proces wat een mens meemaakt die in ontwikkeling is. Niemand anders zal de-
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zelfde weg volgen, want er is niemand aan elkaar gelijk.
Iedere psyche is persoonlijk en hoogst individueel, er is
geen tweede van, zelfs niet bij tweelingen.
Dit zijn enkele wegen die kunnen worden bewandeld
als een middel om tot het doel te komen, maar er zijn
er veel meer, passend bij ieder individu op zich.
Er zijn in de hele ontwikkeling van de mens naar een
psychisch leven veel stadia te onderscheiden. In ieder
stadium gebeuren er heel veel verschillende dingen, die
echter ook allemaal heel individueel zijn. Er is dus een
grote variatie in de manier waarop een menselijk wezen
op weg gaat naar een meer psychisch leven. Dat hangt
ook erg af van de formaties in lichamen en levenswijzen, het bewustzijn, temperament en ideeën die er in
het lichaam zijn neergelegd.
De psyche zelf heeft heel verschillende mogelijkheden
in zich om tot zelfrealisatie te komen. Daar is een grote
diversiteit van vermogens aanwezig om tot het doel te
komen. Iedere psyche schept er een genoegen in om
zich op zijn eigen wijze uit te drukken en op die manier
tot de vreugde te komen. Het is de eenheid in verdeeldheid die zich hier laat zien zowel in de materie als in de
psychische mogelijkheden.
De transformatie van lichaam, leven en denken
Naast een openbloeien van de psyche is er een ander
interessant aspect, namelijk de transformatie van de
subtiele stof en de grofstoffelijke materie van het lichaam. Het gaat er niet alleen om een psychisch leven
te bereiken, wat op zich goed mogelijk is, zoals dat onder andere bij de mystici is te zien. De grootste vreugde
van de psyche resulteert echter in het feit, dat hij een
lichaam als voertuig heeft waarin hij zich vrijelijk kan
bewegen en dat ook gehoorzaamt aan zijn wil. Dat is bij
de mens zoals hij nu is niet het geval. De psyche heeft
geen zeggenschap over het lichaam, hij is er in weggedoken en heeft geen kracht om dat lichaam te gebruiken
zodat hij zichzelf daarin tot expressie kan brengen.
Om het lichaam zo te laten kneden door de lila kracht
dat het een gewillig voertuig wordt van de psyche, is het
hoogste doel van alles. Dan wordt het tot een willig instrument van zijn meester, de psyche. Want het lichaam
is het voertuig van de glorieuze psyche. Het lichaam
moet even licht worden als hij, de persoon. Dan kunnen persoon en lichaam ook samenvallen, iets wat nu
nog niet mogelijk is. Licht met licht kan een eenheid
vormen, licht met duistere materie niet. Het gaat erom,
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dat het opgesloten licht in de materie er weer uit tevoorschijn komt.
Dat werkt op zich met een eenvoudig principe. Het
lila laat haar licht in de psyche vallen van diegenen die
in ontwikkeling willen zijn. De psyche bloeit daardoor
open en gaat steeds meer worden tot een lichtende zon.
Deze lichtende zon schijnt weer in het subtielfysieke
lichaam met zijn elektronen, atomen, moleculen en cellen, die daardoor onder een hevige en constante instraling van licht hun lichtende materiestof gaan prijsgeven.
Dit klinkt heel eenvoudig en dat is het ook, maar het
heeft praktisch nog wel wat voeten in de aarde. Het
hangt heel erg af van de concentratie op en het contact
dat iemand heeft met het lila. Als deze concentratie en
de aspiratie constant zijn, kunnen de dingen snel gaan.
Maar als dat niet zo is, kan het langere tijd in beslag
nemen om te komen tot een ontwikkeling van de materie, eerst in het subtielfysieke lichaam en later in het
oppervlaktelichaam.
Wat er beslist nodig is bij een transformatie van de materie van het lichaam is:
• Een rust en een gelijkmoedigheid die onverstoord
blijven, wat er ook gebeurt.
• Er moet een absoluut vertrouwen zijn in het lila.
• Er moet een grote ontvankelijkheid zijn, waarbij alles
van het lila wordt ontvangen en men ervoor openstaat het ook te willen ontvangen.
De mens die dit bereikt, leeft psychisch of spiritueel en
zijn subtielfysieke lichaam is ook helemaal spiritueel geworden. De Allerhoogste Geest is bevrijd uit de elektronen en het lichaam bestaat uit geestmaterie, uit lila licht
en psychisch licht tezamen. Dit geeft de mogelijkheid
om de psyche en het subtielfysieke lichaam helemaal tot
een eenheid te laten zijn door lila licht.
Hinderpalen
De eerste hinderpaal is, dat de psychische entiteit en de
psyche zelf voor de meeste mensen volledig zijn verborgen. Zij weten er niets van af. Eerst zal er dus een verinnerlijking moeten plaatsvinden waarbij er een vermoeden komt dat er niet alleen een lichaam is, maar ook
een persoon, de psyche. De psyche gaat nooit dood,
hij leeft altijd. Het lichaam is zijn voertuig waarmee hij
probeert in een lang evolutieproces te worden tot wie
hij is, een persoon met een lichaam dat gehoorzaamt
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aan zijn wil, en waarin die persoon zich tot expressie
kan brengen. Een psychisch levend mens kan al een
heleboel uitdrukken van wie hij is in een lichaam, maar
nog onvolledig, want zijn oppervlaktelichaam is nog
niet één geworden met de psyche.
De psyche kan zich pas volledig uitdrukken in een
totaal getransformeerd lichaam, waarbij ook leven en
denken behoren.
Er moet daarbij een gat worden gedicht tussen het
mentaal van de mens en de Waarheidswereld, want
daar is een grote kloof. Deze kloof kan alleen worden
overbrugd door transformatie van de materie op alle
fronten.
Een eerste vereiste is een innerlijk psychisch leven,
waarna er een ommezwaai kan plaatsvinden doordat de
lichaamsmaterie verandert, als eerste de subtielfysieke
stof. Alles gaat mee in de stuwkracht van de psyche en
het lila. Het licht van het lila, dat kennis, vermogen,
kracht, vreugde en zuiverheid is moet in de psyche binnenstromen en vandaar in het subtielfysieke lichaam,
dat daardoor totaal verandert. Alle innerlijke cellen en
moleculen, atomen en elektronen worden uiteindelijk
licht. Dat heeft al zijn uitwerking op de oppervlakte,
maar nog niet genoeg om ook daar de cellen, moleculen, atomen en elektronen het licht te laten prijsgeven.
Uiteindelijk is het waarheidsbewustzijn overal in het
subtiele lichaam aanwezig, en dat zorgt voor een totaal
andere persoon dan diegene die hij was toen hij nog in
zijn ego leefde.
Dat is het eerste doel wat de mens zich kan stellen,
maar dat wordt niet zo gemakkelijk bereikt, hoewel het
op zich niet moeilijk is.
Om tot transformatie van de materie te komen is een
constante en blijvende aspiratie nodig, een voortdurende overgave aan alles wat het lila aan de mens doet.
Er zijn al wat moeilijkheden en hinderpalen genoemd,
maar er zijn er talloze. Eigenwijsheid, arrogantie, de
plaats in het systeem niet kennen, agressie, kwaadheid,
denken alles wel te weten zijn er enkele van. Vooral de
grote weerstand die er is om zich over te geven bemoeilijkt het proces, tezamen met de ongehoorzaamheid en
letterlijk alles beter weten dan het lila. Ook het gelijk
willen halen is een grote barrière evenals een groot gevoel voor rechtvaardigheid.
De psyche is echter vrij van dit soort zaken, hij is pure
spirituele stof, lichtend, intiem en stralend. Hij is de
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waarheid omdat hij contact heeft met de waarheid, hij
kent alles in zijn wezen en kern. Er is een groot gevoel
voor schoonheid en harmonie en charme. Hij kent de
leugen en de haat maar ze zijn niet in hem en hij wordt
er ook niet door besmet of door aangeraakt.
Als het mentaal toegeeft aan de wensen van het vitale
ego, dan kan de psyche heel weinig uitrichten in het
lichaam en spiritueel leven komt er dan niet aan te pas.
Als het mentaal te veel oordeelt en bezig is met goed en
kwaad, en het zet zijn wankele kennis in, ook dan kan
de psyche zich niet naar voren dringen. De handelingen
zijn eigengereid en niet in samenwerking met elkaar,
dus kan een ontwikkeling moeilijk plaatsvinden. Het
ego heeft de overhand.
Nog enkele obstakels:
• Geen vertrouwen hebben in het lila.
• Een groot egoïsme, waarbij het ego vindt dat het
meer weet dan het lila. Het blijft vasthouden aan
gewoonten en opinies die niet te wijzigen zijn door
inzicht.
• Niet willen veranderen, behoud van het oude.
• Inertie, waardoor geen weerstand wordt geboden aan
vijandige krachten.
• Onoprechtheid, die zorgt dat er geen ontdekkingen
worden gedaan over het ego, de psyche en het lila.
• Zelfrechtvaardiging, gelijk willen hebben, een ander
de schuld geven.
• Vasthouden aan seksuele lusten en verlangens.
• Woede en kwaadheid, eigen zin doordrijven kost wat
het kost.
• Veel begeerten en ziekelijke neigingen zoals alcoholgebruik, verslaving aan drank, drugs, depressies,
en zogenaamde ziekten die ingegeven worden door
vijandige krachten zoals storingen in de voedingsgewoonten.
• Liever met vijandige krachten in zee gaan dan met het
lila, omdat vijandige krachten altijd heel aardig en lief
zijn, en het lila dat niet is in de ogen van de mens. Het
lila is recht door zee en zegt hoe de realiteit in elkaar
zit, daar houden mensen in het algemeen niet zo van.
Ondertussen maken de vijandige krachten het lichaam
kapot, dat is hun doel, zodat er geen ontwikkeling
meer kan plaatsvinden. Voor een ontwikkeling van de
materie is het hebben van een lichaam een noodzaak.
Het lila maakt lichamen juist gezond en krachtig,
maar dat is buiten het gezichtsveld van de mens.

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 4, oktober 2017

Dit alles is echter geen onoverkomelijke moeilijkheid,
als iemand het contact met het lila steeds verder verstevigt en meer en meer uitbouwt. Zoals het lila het ooit
uitdrukte: ‘De weg naar Evniy is lang en moeilijk, maar
niet onmogelijk om te gaan.’ Dat wil zeggen dat de weg
naar het nog onbekende doel, Evniy, het Ware Zelf of
de Psyche, goed te belopen is, ondanks het feit dat er
hinderpalen zullen zijn.
Het innerlijk proces
Naarmate de evolutie vordert gaan mensen meer in
zichzelf schouwen, dit is een natuurlijk proces. Want
de psyche heeft in het mentale wezen al een zekere
vorm aangenomen, hoewel hij nog steeds verborgen
blijft voor een mens, evenals het ware mentaal, het
ware vitaal of het ware subtielfysieke wezen. Zij hebben
echter wel invloed op het handelen van een mens aan
de oppervlakte. Er komt een vaag vermoeden dat er
wel eens iets zou kunnen bestaan als een psyche, door
mensen meestal ziel genoemd. Het woord ziel blijft
echter voorbehouden voor de psychische entiteit in het
Absolute, die ook de psyche is, maar met een ander
voorkomen. De psychische entiteit is niet in evolutie,
de psyche wel. Gevoel voor schoonheid, harmonie,
evenwichten, voor waarheid in de ware zin, komen wat
naar voren, hoewel vervormd. Waarheid valt meestal
in gevoel voor rechtvaardigheid, schoonheid vervalt tot
mooi of lelijk, harmonie wordt wanorde en evenwicht
wordt tot een onevenwichtigheid gemaakt. Toch zijn dit
verschijnselen die duiden op een meer verfijnd gevoel
voor psychische uitstralingen, ook al worden ze tot egoactiviteiten omgevormd. Alles wordt gemengd, is niet
meer wat het moet zijn. De verdeeldheid van het mentaal speelt daarin een grote rol. Want er is geen mooi of
lelijk, er zijn wel gradaties van schoonheid, harmonie,
evenwichten.
In het mentaal worden de psychische waarheden vervormd en worden slechts tot een idee of een mening.
Het psychische gevoel verwordt tot sentiment of overgevoeligheid in het vitale, de psychische wil wordt tot
een vitaal enthousiasme dat niets ziet, het kan ook
ontzettend opgewonden worden om niets. Niets van
de psyche wordt door het ego op de juiste manier
opgepakt, het gebruikt alles voor zijn eigen doelen. De
psyche wordt door deze mentale ideeën weggedrukt, het
ego komt helemaal op de voorgrond te staan. Dit alles
moet dus weer op orde worden gebracht in een later
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stadium, als een mens zijn wil gebruikt om te komen
tot zijn doel: een psychisch wezen of waarheidswezen
worden.
De psyche maakt een langzaam proces door waarin hij
kracht en sterkte en vermogen opbouwt. In beginsel
kan hij zwak zijn, zonder vermogen en omdat hij weinig lichtsterkte heeft, kan hij ook geen licht instralen
in het oppervlakte-ego dat daardoor rustig zijn eigen
gang kan gaan. Het is een strijd tegen onwetendheid
en onbewustheid, een strijd die langzaam maar zeker
wordt beslist in een ontwikkeling waarbij de psyche aan
kracht en vermogen wint. Hierbij wordt wel verondersteld dat iemand zich aan zijn doel houdt, en niet hapsnap te werk gaat. Hij moet vooral het contact met het
lila bewaren, dat ervoor zorgt dat de weg toch op een
prettige manier is te gaan, vooral door de vele ontdekkingen over de werkingen van de materie en het steeds
krachtiger worden van de psyche.
Naarmate de psyche zich ontplooit komt er meer
samenhang met de psychische entiteit. Die kan zijn
signalen dan veel beter doorgeven naar de oppervlakte.
Zo worden de gedachten en de gevoelens veel zuiverder,
hoewel ze nog imperfect zijn. Langzamerhand krijgt de
psyche de overhand op het ego. Dat kan lange of korte
tijd duren, maar het moet wel gebeuren. Wie verlangt
naar ware kennis en waar leven, ervaart deze ommekeer
als prettig en gezond.
Het blijft altijd belangrijk een goed onderscheid te leren
maken tussen egoformaties en psychische zaken. Dat
is een kwestie van oefening, waarbij het oog door het
lila wordt gescherpt, evenals het gehoor en alle andere
zintuigen. De verwarring over wat nu wat is, blijft lange
tijd aanhouden, zolang er nog geen zuiver zicht is op de
realiteit van het universum. Vooral het mentaal laat zich
gelden, hoewel de emoties ook een duit in het zakje
doen. Het is een kwestie van training in het werk om
daarin te ontdekken hoe iemand zelf in elkaar zit. Werk
is daarom ook een heel nuttig en prettig middel om
zichzelf te leren kennen op al zijn niveaus en in al zijn
lichamen.
Moed en dapperheid
Op alle fronten is er tegenwerking in het ontwikkelingsproces, of het nu door gewoonten is of door
gedachten en gevoelens. Deze dingen zullen allen in de
loop van de tijd in behandeling worden genomen door
9
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het lila, als ze zijn overgegeven. Want er is een grote
portie moed en dapperheid, maar ook volharding nodig
om op dit ontwikkelingspad verder te komen. Daarbij
hoort er altijd een vast vertrouwen te zijn dat zorgt
dat men op het doel gericht blijft, het worden van een
psychisch levend wezen.
Op de weg kan er van alles gebeuren, vijandige krachten kunnen hun aanvallen doen, er zijn valkuilen
genoeg die men zelf graaft om er vervolgens in te vallen. Gelukkig is er altijd de hulp van het lila, als er een
contact is dat constant is. Want vaak en heel snel vervalt
een mens in eigengereidheid, eigenwijsheid, arrogantie,
hij is uit op macht en vindt dat hij het zelf allemaal wel
kan. Niets is minder waar. Een voorwaarde is dat dit
alles tot een harmonisch geheel wordt waarin alles de
juiste plaats vindt en waarbij de mentale wil de overhand krijgt en daardoor de intelligentie kan overtuigen
van wat zij wil. Tevens kunnen de hevigste begeerten
dan onder controle worden gehouden en aan het lila ter
verandering worden overgegeven. Er is hiertegen wel
oppositie van het lichaam en het vitaal, en zij zullen
zich verzetten tegen de mentale wil, maar uiteindelijk
zullen ze dienen te gehoorzamen aan de psyche en het
lila en zich daaraan over te geven.
Moed en dapperheid moeten nog worden gegenereerd,
want het ego zelf is slap en gauw gekwetst. Het is snel
kwaad, wordt agressief, of doet alsof het lijdt. Het leeft
van zijn begeerten, van zijn hooggestemde ideeën,
overtuigd van de goedheid van zichzelf. Het heeft ook
altijd gelijk. Het heeft een heel hoge pet op van zichzelf,
niemand is beter dan dit ego, dat zich zo volwassen en
machtig in het leven beweegt. Door het opzetten van
dit masker slaat verwarring toe, er is chaos, onrust, geen
harmonie in het vitale. Als er een besef komt dat dit ego
slechts een onooglijk, eigenlijk onzichtbaar zwart stipje
is in het geheel van het universum met al zijn krachten
en vermogens zal daar een einde aan komen. Er komt
dan een formatie van kracht, evenwicht en effectiviteit
van handelen, zodat de levenskrachten op een geordende en harmonische wijze worden gebruikt.
Voor ware moed en dapperheid zal de psyche eerst
zijn kracht en vermogen moeten laten zien, en aan die
voorwaarden is in het begin nog lang niet voldaan.
Maar zijn deze energieën eenmaal op de juiste manier
werkzaam, dan zijn ze een enorme kracht op het pad
van de ontwikkeling en stuwen ze de mens voorwaarts
naar zijn doel.
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De kracht van de psyche
Allereerst zal er op het pad een direct contact van het
oppervlaktewezen met het lila ontstaan. Daar begint
alles mee, de ontwikkeling staat of valt ermee. Dit
contact is het enige houvast op het pad. De psyche is
daar gevoelig voor, want hij kent de lila, hij komt voort
uit het lila en heeft een gevoelige snaar waarmee hij
precies weet dat dit het is wat hem trekt in het leven in
dit menselijk lichaam. Het ego is het daar helemaal niet
mee eens, dat gaat direct de zaken blokkeren met zijn
meningen en ideeën.
Alles in de psyche zal zich dan ook inzetten om toch,
ondanks tegenweer, tot dit doel te komen. Om te
komen tot een meer waar leven en lichaam en denken
is dit contact van het allergrootste belang. Want daardoor gaat een mens de lila kennen, een wezen dat geen
mens is maar een vreugdewezen. Tegelijkertijd gaat hij
zichzelf en zijn ego ontdekken. Het lila zal hem steeds
tonen wat er gaande is op de weg van de ontwikkeling.
De psyche doet mee als hij de kans krijgt en niet het
zwijgen wordt opgelegd door het ego.
Al voortgaande gaat de psyche steeds meer invloed
krijgen op het ego en het subtiele lichaam. Het lila laat
haar energieën in de psyche werken, zij stuurt lila licht,
kracht, energie en vermogen naar de psyche, zodat
hij wordt tot een steeds krachtiger zelf en lichaam.
Ondertussen is de materie ook in bewerking, het fysieke, het vitale en ook het mentale met al zijn hogere
denklagen. Hoe meer het denken wordt gezuiverd door
het lila licht, hoe meer er wordt gezien van zichzelf
of het ego, de persoon of de psyche, en het lila dat de
mens begeleidt op de weg. Dit alles is een heel intense
en heel intieme gebeurtenis, waarbij iemand de psyche
van de wezens gaat zien en ontdekken. Het mentaal is
uiteindelijk geen hinderpaal meer, het wordt een zuiver
instrument zoals het hoort te zijn, het ordent, telt en
sorteert, organiseert en handelt helemaal volgens de
psychische realiteit. Het krijgt een idee van wat schoonheid zou kunnen zijn, wat harmonie zou kunnen zijn,
wat de juiste evenwichten zijn in het leven. Het mentaal
wordt eerst de woning van de hogere mentale denker,
vervolgens van de spirituele denker, en daarna wordt
hij een psychische wijze, die niet meer denkt als de
mens maar daar ver bovenuit stijgt. Het mentaal heeft,
aangekomen op dat punt, geen oordelen meer, het is
weids, rustig, meer onpersoonlijk getint. Dat heeft een
grote invloed op het gehele lichaam en het vitale, dat
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hierdoor ook rustiger wordt. Voor mensen die mentaal
zijn ingesteld is deze weg van kennis heel geëigend om
contact met het lila te leggen en meer psychisch te gaan
leven.
Een andere weg om contact te leggen met het lila is
via het hart. Dit is in feite een snelle weg, want achter
de hartstreek is het domein van de tot dan nog verborgen psyche. Het is de plaats waar de gevoelens zijn
gesitueerd van het emotionele wezen in de mens. Daar
kan door genegenheid en toewijding voor de lila, die
ook het schone en het ware en de vreugde is, gemakkelijk het contact worden gelegd. Het prettigste is als
het mentaal daarbij niet intervenieert, dat zorgt altijd
voor strubbelingen. Maar als dit contact er is, is het
een intens en levendig contact dat heel concreet aanvoelt, ook aan de oppervlakte. Alles neigt naar boven en
naar binnen, naar die verborgen plaats waar de psyche
is. Deze ervaart dit als zo heerlijk, dat hij niets anders
kan doen dan meegaan in deze beweging die hij eigenlijk al vanuit zijn oorsprong kent. Iemand die zichzelf
helemaal hierin kan geven en zich mee laat voeren in de
stroom van zuivere gevoelens komt vanzelf uit bij het
intieme psychische contact met de lila en daardoor ook
met zichzelf. Diegene die een beetje contact heeft met
het lila, krijgt dit als vanzelf ook met zijn eigen psyche.
Heel zijn emotionele wezen wordt een eenheid met de
psychische persoon. Daardoor verandert alles in zijn
leven, hij ervaart iets van de oneindige liefde van de lila.
Dat is een gevoel dat nooit meer weggaat, zo levendig is
dit. Een mens kan het, als hij dit wil, wel wegdrukken
als hij niet meer op het pad van de ontwikkeling wil
lopen, maar hij zal het nooit vergeten. Uiteindelijk zal
het zo moeten zijn dat alles roept om meer contact en
dat kan alleen door transformatie van leven, denken en
lichaam. Dat gebeurt weer door praktisch werk en overgave aan, oprechtheid naar en vertrouwen in het lila.
Steeds zal iemand de kracht van de lila voelen en ervaren evenals het licht dat ervan uitgaat. Die tegenwoordigheid geeft heel veel kracht en vermogen, ook aan de
psyche, om de weg verder te gaan. De kracht van het
lila is aan het werk in hem en dat doet oneindig goed.
De mens zal steeds meer een uitdrukking geven aan zijn
persoon in zijn werk. Zo zal ieder zijn eigen weg volgen,
of het nu een fysieke weg is van de wil, de weg van het
hart of de weg van het denken, allemaal zorgen ze voor
een conditie in de mens die leidt tot een wezen dat
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ook aan de oppervlakte leeft in een psychische sfeer die
aangenaam en prettig is om mee te maken.
Het oppervlaktelichaam
Doordat de psyche zich volop ontplooit, kan er ook
een werking zijn in de subtielfysieke substantie. Want
deze zal zich gelijk ontwikkelen met de voortgang van
de psyche. Alles in dit lichaam wordt onderhanden
genomen door het lila, terwijl de psyche zijn zonnelicht
volop in de elektronen en atomen, moleculen en cellen
ervan instraalt. Dit alles brengt grote veranderingen teweeg in het lichaam van de persoon. Daar kan nog veel
weerstand worden verwacht tegen het licht dat komt,
maar dat is allemaal te overkomen. Het lila kent de
lichamen en weet ook wat ze kunnen verdragen of niet.
Het subtielfysieke lichaam zal helemaal worden doortrokken van lila licht en van psychisch licht, zodat
alle substantie in dat lichaam zijn licht gaat prijsgeven
doordat het harde omhulsel van onwetendheid en
onbewustheid smelt. De lichtenergie komt tevoorschijn
uit het elektron als een witte zon. Ook het vitale en het
mentale lichaam ondergaan die transformatie, waarbij
alle soorten substanties worden tot heldere, witte zonnen. De lila kracht is bevrijd uit haar gevangenis in de
materie.
Voordat dit gebeurt hebben er al vele zuiveringen
plaatsgevonden, er komt steeds meer bewustzijn en
kracht vrij, de psychische blijdschap vindt haar plaats
in deze lichamen. Alles wat neigt naar trots, ijdelheid,
ambitie, zwakheid of machtsvertoon, duistere gedachten, hoogmoed, moeten definitief worden omgezet in
nederigheid, sterkte, ware macht of ambitie, heldere
gedachten, weten waar de plaats is in het geheel van het
universum. Wie zich toch in deze ego-energieën stort,
loopt gevaar om erin te verzinken en het bijltje erbij
neer te gooien. Maar het zijn de bekende moeilijkheden
op de weg, die overwonnen kunnen worden met concentratie op de psyche en het lila. Disciplines kunnen
soms helpen, maar zijn uiteindelijk niet voldoende om
in verandering te komen. Het zijn tijdelijke maatregelen, die zo snel mogelijk weer moeten verdwijnen.
Want wie psychisch leeft kent geen disciplines, maar
vertrouwt erop dat het lila de begeleider is die alles tot
een goed einde kan brengen. Oprechtheid, gehoorzaamheid, overgave en vertrouwen zijn de belangrijkste
eigenschappen die een mens moet verwerven op het
pad. Dan is er een ware wil om te komen tot het doel,
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dan is er ook een ware bevrijding die door niets teniet
kan worden gedaan, zelfs niet door gevangenschap.
Op dat moment is de psyche diegene die alles bepaalt,
hij is de kenner, de kennis en het gekende, hij bepaalt
alle gedachten en acties, hij beheerst de levenskrachten
en de fysieke mogelijkheden en zo is hij ook de werker,
het werk en de kracht. Het ego hoeft niet meer terzijde
te worden gezet, het is er nog maar deels, en het heeft
weinig invloed meer. Deze persoon leeft vanuit de
waarheid, want de psyche is de waarheid die zijn leven
bepaalt en leidt. Zo wordt in alle hoeken en gaten van
het lichaam licht gebracht, alles wat duister is wordt
licht gemaakt, alles wat weerstand biedt wordt overgegeven, alle gedachten en gevoelens, alle handelingen
worden geleid door het psychische licht van de waarheid. Gewoonten worden veranderd door licht, alles
wat nog verborgen zou kunnen zijn en wat duister is,
wordt opgepakt en blootgesteld aan het licht. Kortom,
het gehele subtiele lichaam wordt bevrijd van zijn
ego-activiteiten. Hoe lang dit proces duurt hangt af
van de persoon. De gehele materie wordt in gereedheid
gebracht om allerlei soorten psychische ervaringen mee
te maken, de onwetendheid en onbewustheid worden
opgeheven. Zij zijn nog wel in het oppervlaktelichaam
aanwezig, maar ze staan daar onder de invloed van het
psychische wezen en het lila.
Alles is nu klaar om meer te gaan leven in het licht van
de waarheid.
 e overstap van mentaal wezen
D
naar waarheidswezen
De mentale gebieden worden verlicht, er is een opstijgend bewustzijn dat zich beweegt naar steeds hogere
denklagen. Deze zijn allemaal gradaties van de substantie-energie van de Geest, die zich op lagere niveaus
meer en meer verdicht tot materie. Er is een visie op de
wereld en het universum, de Waarheidswereld ligt open
om te worden verkend door vele ervaringen die er zullen zijn. Alle vermogens, zowel fysiek, vitaal als mentaal
worden ontplooid. Er komt een visie op de Absolute
Werelden van Zijn, van Oneindig Bewustzijn en de
sprankeling van de Vreugde. Alles wordt verwijd, alles
krijgt een contact met de Oneindige en de Eeuwige.
Begrenzingen verdwijnen en het contact met het lila is
psychisch en van een intense intimiteit. Een lichaam
dat gaat worden getransformeerd, dient helemaal vrij te
zijn van de begeerten van het ego en zonder resten van
12

duisternis en onbewustheid, anders is transformatie niet
mogelijk.
Dit hele proces kan zich voltrekken zonder pijnlijke
momenten, soms kan het ook maar deels worden
gedaan, dan zal er geduld nodig zijn tot de tijd dat het
wordt gecompleteerd daar is. Als er in de psyche nog
begeerten zijn, kan het proces pijnlijker zijn. Bovendien
lijkt het eindeloos te duren. Men komt ook niet meteen
in de hoogste regionen. Dat zijn processen die zich geleidelijk aan moeten voltrekken om het lichaam daarvoor te prepareren. Want het lila licht is daar zo helder
en krachtig, dat lichamen dit niet zomaar kunnen verdragen. Zij moeten in de vuren van de Evolutiekracht
worden gesmolten en weer stollen, zodat zij meer en
meer hitte en koude kunnen verdragen. Dat gebeurt
dan ook volop tijdens transformatieprocessen.
De mens is nu op het hoogtepunt van zijn mogelijkheden gekomen, hij is een waarheidswezen geworden, het
waarheidsprincipe is neergedaald in de psyche en heeft
zich daar voorgoed gevestigd. Het is een eerste zichtbare
manifestatie van de Waarheid op aarde, in een materieel
universum. De kloof tussen het mentale leven en denken en de Waarheidswereld is gedicht. Niets staat meer
in de weg om de nieuwe wereld te gaan verkennen.
De Waarheidswereld is een geheel nieuwe en onbekende wereld die zich nu gaat openbaren aan de psychische mens. Een wereld die ook onbekend is voor
het mentaal, omdat ze daarboven is gelegen. Het is een
wereld die niet met het verstand kan worden verkend,
alleen door een wezen dat psychisch leeft. Het mentaal kan hoogstens glimpen opvangen van deze wereld,
het kan een impressie hebben van de Waarheid, van de
Weidsheid waarin de psyche leeft, maar meer niet.
Stap voor stap heeft de mens met het lila en zijn psyche dit terrein moeten veroveren, hij heeft het lichaam
moeten overwinnen met behulp van het lila, zodat het
zich gaat voegen naar de wil van de meester. De psyche
heeft het nu in dit leven zover gebracht, dat hij zich als
identiteit en persoon kan uitdrukken in een materiële
vorm die zich voegt naar zijn wil.
De volgende stap ligt nog vóór hem, maar daarbij
ontstijgt hij het menszijn. Hij is dan een lila op aarde
geworden, het hoogste doel wat er in de evolutie kan
worden bereikt.
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De geschiedenis van de roos
De keizerin onder de bloemen

R

ozen zijn heel geliefd bij vrijwel iedereen. Maar
wat is nu het specifieke van een roos? En hoe
kan het dat de één een roos mooi vindt en de
ander diezelfde roos minder aantrekkelijk vindt? Er zal
dus niet moeten worden gekeken naar de roos in zijn
algemeenheid, maar naar de roos als een apart individu met specifieke eigenschappen. Want geen roos is
identiek, ze zijn allemaal anders, ook al groeien ze aan
dezelfde struik. Sommige eigenschappen zullen ongeveer
hetzelfde zijn, zoals straling en licht, aantal bloembladen
en kleur. Maar wie goed kijkt, zal toch kleurverschillen
waarnemen. Er zijn verschillen in de hoeveelheid licht
en straling, in de vorm en grootte. Zo zullen er altijd aan aantal
eigenschappen zijn, die iedere roos heeft, maar toch gevarieerd. De levendigheid van
een roos kan van bloem tot bloem verschillen.
De roos is een roos
Bij een roos is de geur ook een
belangrijk element. Rozen houden
ervan zoete geuren in de ruimte te
verspreiden, vooral op zachte, warme avonden in de zomer. Sommige,
vooral gekweekte rozen, doen dat
niet. Zij moeten zich profileren
door andere eigenschappen, lange
bloei of specifieke kleur en vorm,
grootte. De roos is een keizerin die
er genoegen in schept zich te onderscheiden door geur en een grote
harmonie van de bloemblaadjes.
Zij straalt wel in een speciaal licht,
maar niet zoals de sterren dat doen
in de donkere nacht aan een diepblauwe nachthemel. Zij is een roos,
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en wil ook niets anders zijn dan een
roos.
De roos laat dus zien, dat zij specifieke eigenschappen heeft en dat zij
niet probeert die van andere wezens
te verkrijgen. En dat geldt voor
alle fysieke, mooie vormen, of ze
nu ogenschijnlijk dode of levende
vormen zijn.
Het interessante is, dat er hiermee
een realiteit naar voren komt die
laat zien dat er verschillende soorten
schoonheid zijn bij alle wezens en
dingen. De realiteit is dat ze ieder
hun eigen specifieke eigenschappen
hebben en daardoor aantrekkelijk
zijn.
Als een mens zou kunnen leven als

alle andere realiteiten in het universum en tevreden zou zijn om
zijn eigen specifieke eigenschappen te ontwikkelen zonder die van
anderen te willen bezitten, dan zou
hij gelukkiger zijn. Hij zou zijn als
een roos of een zon of een vlieg,
die ieder hun eigen schoonheid en
eigenschappen bezitten, zonder de
ander te willen zijn. De roos laat
zijn eigen persoonlijkheid ontwikkelen en dat behoort de mens ook
te doen. Niemand staat model voor
hem, net zo min als voor de roos.
De roos is een roos, blijft een roos
en als hij anders zou heten blijft het
nog dezelfde bloem, die zich laat
zien zoals hij is. Hij heeft dan de
13
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geur van een psyche vol schoonheid
en charme, de heerlijke kleur van
een schitterend gedicht vol leven,
hoewel ze wel haar stekels heeft
verborgen onder haar lieflijke blad
en de verfijnde structuur van haar
zachte bloemblaadjes. Zij onderwerpt de stekels aan de harmonie
van de rest, van het blad, tezamen
met knoppen en bloemen. De stekels zijn in harmonie met de gehele
struik. De roos is de luxe van de
psyche, de heerlijkheid van geuren
in de zachtvallende donkerte van de
schemering. Zij is de keizerin van
de dag en van het zachte schemerlicht, waarin de belofte verborgen
zit van de nieuwe dag.
Specifieke aangeboren eigenschappen van een roos, die bij zijn bloemenlichaam behoren zijn geur,
kleur en de verfijnde structuur van
bloemblaadjes. En het is altijd de
Ene die daar is te zien, de ene in een
roos, die slechts een roos wil zijn.
Bloemen, en ook de roos, zijn tijdelijke uitdrukkingen op aarde van
dingen die op zichzelf eeuwig bestaan. En het gaat erom te ontdekken wie ze in de kern zijn, in hun
persoon, net zoals dit bij mensen
het geval is.
De roos is echter niet de enige
mooie bloem. In feite bestaan er
geen lelijke bloemen, er zijn wel gradaties in schoonheid te vinden. De
roos is vooral zo mooi vanwege zijn
kleurenrijkdom, zijn intense geur en
de charme en pracht van zijn vorm.
Een korte geschiedenis
De roos is een bloem die iedereen
kent, ook mensen die niets van
bloemen weten, kennen wel de roos
met al zijn kleuren en geur en vor14

men. De roos wordt ook gezien als
een schoonheid, door haar grote
harmonie. De betekenis van het
woord roos stamt van het Griekse
woord rhodon. Op het eiland
Rhodos bestaan in 300 voor
Christus al munten met een roos
erop. Ook is er een afbeelding
waarbij Helios uit een roos stapt.
Op een fresco op Kreta van
1700 voor Christus staat een
afbeelding van enkelbloemige
roze rozen. Rozenolie wordt al
in de negende eeuw voor Christus
genoemd in Griekse gedichten.
Er zijn vermoedens dat de roos al
70 miljoen jaar geleden bestond.
Er zijn in de staat Californië oude
fossiele rozenblaadjes gevonden van
ongeveer 40 miljoen jaar geleden.
In Egypte zijn er in verschillende
koningsgraven bloemenkransen met
rozen gevonden om de doden te
begeleiden naar het hiernamaals.

Griekenland en vandaar later naar
het Romeinse rijk.
De Romeinen waren dol op deze
bloemen. Het is dan ook niet
vreemd dat alle oude Europese
rozen uit de Romeinse cultuur
stammen. Weer later worden an-

Rozen werden vermoedelijk voor
het eerst gebruikt in tuinen in
China. Dat is 2700 jaar voor het
begin van de jaartelling. Men
denkt dat de struik het eerst in de
Indusvallei of in China is gekweekt.
De Chinezen distilleerden toen al
geneesmiddelen uit rozen.
De roos heeft haar verspreidings
gebied over het gehele noordelijk
halfrond, daar kan ze het beste gedijen. Op het zuidelijk halfrond komen rozen van nature niet voor.
Door de eeuwen heen is de roos
voor van alles en nog wat gebruikt,
omdat de blaadjes zo zoet geuren.
In Perzië bestaat al heel lang het
gebruik om van de rozenblaadjes
rozenolie te maken. Vanuit dat land
wordt de rozenteelt verspreid naar

Sappho
(afbeelding gevonden in Pompei)
De Griekse dichteres Sappho heeft
de term ‘koningin der bloemen’ in
de zesde eeuw voor Christus in een
gedicht gebruikt met de naam ‘Ode
aan de roos’. Zijzelf wordt wel ‘de
zoetzingende’ of ‘de honingzoete
glorie van Lesbos’ genoemd en door
Plato wordt zij gekenschetst als de
‘tiende muze’.
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dere rozensoorten ontdekt tijdens
de kruistochten.
De Grieken balsemden hun dode
helden met rozenolie, de Romeinen
dachten dat de geur van rozen ziekten op afstand hield. Hun helden
die in de strijd overwonnen kroonden zij met de rozen.
Rozencultuur
Een rozenblad bestaat uit verschillende kleinere blaadjes, die als
baarden van een veer aan een tak
zitten. De tak heeft stekels, scherpe
uitstulpingen van het onderhuidse
weefsel van de roos. Deze stekels
hebben geen vaatbundels, iets wat
bij doorns wel het geval is, omdat
zij eigenlijk een vervormd blad of
tak zijn. De bloemen hebben veel
meeldraden en groeien meestal in
groepen of trossen of zijn alleenstaand. Als de bloem is uitgebloeid,
ontstaat er een rozenbottel, waarin
het zaad zit. De rozenbottel zelf
kan verschillende kleuren hebben,
zoals oranje, purper, zwart en rood.
De vormen zijn ook verschillend,
ze kunnen rond of langwerpig of
nog meer vormen hebben. Van
sommige rozenbottels wordt siroop
gemaakt, omdat ze een bron zijn
van vitamine C.
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De wilde rozenfamilie bestaat uit
ruim 200 soorten. Er zijn in de
loop der tijd veel meer soorten gecultiveerd, ongeveer 30.000. Het
is dan ook een heel ingewikkelde
plantenfamilie en er ontstaan nog
dagelijks nieuwe rozensoorten.
Rosa gallica, Rosa alba, Rosa
damascena en Rosa centifolia
zijn aangenaam geurende
rozen. In de parfumindustrie
worden geurende rozen gebruikt
om er rozenwater van te maken.
De plaats Grasse in Frankrijk staat
bekend om zijn parfums, onder
andere ook rozenparfum. In Grasse
ruikt het overal naar bloemen, waar
je ook bent. Ieder parfumbedrijf
heeft daar zijn eigen bloemenvelden, ook met rozen.
In de dertiende eeuw begint de roos
in Europa ingeburgerd te raken.
Er worden nieuwe soorten geïntroduceerd uit Azië, de Rosa chinensis en de theeroos. Ze hebben
een lange bloeitijd en zijn gewild
bij kwekers, want de toen bekende
soorten bloeiden maar kort en een
keer per jaar. Uit China nemen de
Nederlanders, die met hun schepen van de Verenigde Oostindische
Compagnie de oceanen bevaren, in
1781 een Chinese roos mee op hun
tocht terug naar huis. Het is de Rosa
‘Old Blush’. De Chinezen hebben
ervaring met het kweken van rozen, ze doen dit al vanaf het begin
van de zestiende eeuw. Deze roos
is erg in trek en zo komen er steeds
meer rozen naar Europa. De Franse
keizerin Joséphine de Beauharnais,
vrouw van Napoleon, ontging dat
niet en zij wilde meteen al deze rozen opnemen in haar rozentuin bij
het kasteel Malmaison. Door haar
heeft de roos een grote vlucht geno-

men in Europa. Zij laat van heinde
en ver de rozen komen om haar
tuin te bevolken.
Vanaf die tijd worden alle ingevoerde rozen die er vóór 1800 waren in
Europa ‘oude rozen’ genoemd. De
nieuw gekweekte soorten zijn de
moderne rozen die in Engeland en
Frankrijk worden gekweekt vanaf
rond 1900.
Pas in de achttiende eeuw wordt het
kweken een gewone zaak. In vroegere tijden was kweken een gok.
Alleen door planten naast elkaar
te zetten werden vanzelf nieuwe
soorten verkregen. Het was altijd
afwachten wat het dan zou worden.
De belangrijkste rozensoorten
waarmee werd gekweekt waren
rozen in roze en witte kleuren. De
meest belangrijke soorten zijn de
Rosa alba, de Rosa centifolia, de
Rosa damascena, Rosa gallica en Rosa
moschata.
Door kruising komen er steeds
nieuwe soorten; bourbonrozen,
noisette rozen en theehybriden met
grote bloemen.
Rond 1900 vindt de Fransman
Joseph Pernet-Ducher op een
wandeling een gemuteerde wilde
gele roos, Rosa foetida, waaruit hij
een gele gecultiveerde roos kweekt.
Daaruit is weer de oranje roos
gekruist.
Dan gaat alles opeens heel snel.
Iedereen krijgt de smaak te pakken
van het cultiveren van rozen. In
1862 wordt in Japan de Rosa multiflora gekweekt. Daaruit ontstaan
dan weer de polyantharozen, de
trosrozen. De kruising van polyantha’s met theehybriden leiden tot
de floribundarozen. Waarschijnlijk
is Rosa ‘Gruss an Aachen’ de eerste
floribundaroos.
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De rozenrage woedt voort, de overdreven passie van Joséphine leidt
tot een manier van leven waarin
rozen onontbeerlijk lijken te zijn.
Iedereen wil rozen hebben in zijn
tuin. Het ego kan zich optrekken
aan rozen, het is dan bijna hetzelfde
als een keizerin die rozen kweekt
om zo haar imago op te krikken
bij de elite van Frankrijk. De rozen
maakt het niet uit, zij blijven dezelfde rozen, die wel gebruikt worden
voor de meerdere eer en glorie van
de bezitters.
 e roos in de verschillende
D
culturen
Overal is de symboliek van rozen
terug te vinden in verhalen en legenden, in geschiedenis en in godsdiensten. Ze wordt veel in wapens
gebruikt en dichters bezingen deze
bloem. Schilders worden erdoor
geïnspireerd. Er gaan vele verhalen
de ronde over de roos.
Cleopatra ontvangt Marcus
Antonius in haar kamer die vol
rozenblaadjes ligt terwijl ze zelf op
een sofa ligt die ook helemaal bedekt is met kleine rozenblaadjes. De
bedoeling is dat hij altijd als hij een
roos ziet, aan haar wordt herinnerd
en haar niet meer uit zijn gedachten
kan houden, ook al vanwege de
geur van de bloem. Zij laat zelfs de
zeilen van haar schip behandelen
met rozenwater en ze bereikt ermee
dat ook de vier winden verliefd
worden op haar.
Rozen zijn in die tijd in Rome heel
geliefd. Rond Rome worden ze veel
gekweekt, maar er is zoveel vraag
naar dat ze met scheepsladingen vol
worden geïmporteerd uit Egypte.
Dat gebeurt in koperen containers
om ze vers te houden. De rozen
16

Rosa 'Grüss an Aachen'

worden overal voor gebruikt. Het
huis wordt er mee opgesierd, men
versiert zichzelf ermee en er worden rozenblaadjes als tapijten op de
vloer gestrooid. Boeren leggen de
nadruk meer op het kweken van rozen dan op het verbouwen van gewassen voor voedsel. Fonteinen en
baden en de huizen van de welgestelden kunnen worden gevuld met
rozenwater en rozenblaadjes.
In de Rooms-Katholieke kerk
wordt gebruikgemaakt van een rozenkrans. Deze herinnert aan de
rozenkrans die meisjes in hun haren
dragen bij christelijke feestdagen.
Ook Maria wordt vaak afgebeeld
met een rozenkrans op het hoofd.
Door de rozenkrans te bidden
wordt bij iedere ‘weesgegroet’ een
roos aan Maria gegeven. Het kan
ook zijn, dat de naam rozenkrans is
ontstaan omdat de vroegere rozenkransen bestonden uit gedroogde
rozenbottels. Die werden gebruikt
om de pest te weren.

De Engelse Rozenoorlog wordt zo
genoemd omdat er twee families
zijn die een roos in hun wapen dragen. De witte roos staat in het wapen van York, de rode in het wapen
van Lancaster.
De Tudorroos is een mengeling
van rood en wit, symbool van de
vereniging van de twee huizen York
en Lancaster door een huwelijk. Zo
is de roos in deze oorlog uiteindelijk geworden tot een symbool van
liefde en verzoening.
In Arabië zijn alle rozen heel lang
wit geweest. Op een dag is er een
nachtegaal die verliefd wordt op

Tudorroos
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hart doorboord en de bloeddruppels vallen op de roos, waardoor ze
rood wordt.

Lakshmi

Er is een hindoe legende waarbij Brahman en Vishnu onenigheid hebben
over welke bloem het mooiste is. Is het de roos of de lotus? Vishnu vindt
dat de roos het wint, Brahman vindt de lotus het mooist. Nu is het zo, dat
Brahman helemaal niet weet wat een roos is, hij heeft er nog nooit eentje
gezien. Als Vishnu hem een roos toont, is hij helemaal om. Inderdaad,
de roos wint de schoonheidswedstrijd. Brahman maakt dan voor Vishnu
een bruid van 108 grote en 1108 kleine rozenblaadjes. Hij noemt de bruid
Lakshmi. Zij wordt meestal afgebeeld zittend of staande op een lotusblad,
want de lotus is na de roos die zij zelf is, het mooiste. Lakshmi is altijd vol
liefdevolle overgave toegewijd aan haar geliefde Vishnu of soms ook wel
Krishna.

een witte roos, die hij maar niet kan
vergeten. Hij moet er altijd naartoe,
om haar weer te zien en te bewonderen. De nachtegalen zelf zongen nog niet zo mooi, ze krasten er
maar een beetje op los, zoals kraaien
dat doen. Door deze grote liefde
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voor een witte roos ging de nachtegaal opeens een prachtig liefdeslied
zingen. Omdat hij zoveel van de
witte roos hield, ging de nachtegaal
heel dicht tegen de roos aan zitten.
Door het drukken tegen de roos,
die ook stekels heeft, wordt zijn

De geschiedenis van de roos vertelt
over oorlog en liefde, over leed en
geluk. In feite is ze de bloem van
de zuivere psychische liefde, die
niets liever doet dan zichzelf geven
zonder er iets voor terug te vragen.
Toch blijft die liefde nog menselijk, ze kan zich vergissen en ook
nog lijden. Er kan vaak in het begin
slechts een gedeeltelijke overgave
zijn aan de lila Evolutiekracht. De
algehele overgave is de overgave,
waarin iemand alles geeft van zichzelf, waarin hij niets beschouwt als
van zichzelf. Hij kan niet anders
dan alleen maar gehoorzaam zijn
aan de Evolutiekracht, het lila, en
aan niemand anders. Hij leeft alleen
voor het lila, niet voor zijn eigen
ego dat altijd alles dwarsboomt.
Want in het praktische leven is
overgave een overgave tot in ieder
ding, ook al lijkt het nog zo klein
en onbetekenend. Altijd zal er,
ondanks alles wat er is, wat er ook
wordt gedacht of gevoeld, een drang
zijn om in alle werk de dingen zo
te doen, dat er vooruitgang wordt
geboekt in de ontwikkeling van de
materie. Zodat een mens dichter
kan komen bij het lila, het lila kan
ervaren aan zichzelf. Dan is hij een
instrument geworden in de handen
van het lila, en is er een grote genegenheid en overgave in alle werk, in
het leven en in het denken. Dat is
het psychische aspect dat in de roos
wordt verbeeld in de realiteit van
het universum.
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Woede en vergeving
Wrok, ruimhartigheid, gerechtigheid
Auteur Martha C. Nussbaum
Uitgeverij Ambo/Anthos - Amsterdam
Eerste druk 2016, 359 blz

Het boek
Anger and Forgiveness - Resentment,
Generosity, Justice is het jongste
boek van Martha C. Nussbaum
uitgegeven bij Oxford University
Press. In hetzelfde jaar 2016 is het
boek in het Nederlands vertaald
door Peter Diderich en Bep Fontijn
en verschenen onder de titel Woede
en Vergeving - wrok, ruimhartigheid,
gerechtigheid. Dit wordt uitgebracht
door de uitgeverij Ambo/Anthos
waar meer van Nussbaums boeken
in Nederlandse vertaling zijn verschenen.
Het boek is te verkrijgen als paperback en telt zo’n 359 pagina’s.
De zwarte voorkaft is gesierd met
willekeurige witte en enkele rode
vlekken. De achter- en zijkant is
rood.
Met de uitgebreide lijst aan literatuur en de vele voetnoten opgenomen in een register oogt het boek
wetenschappelijk en degelijk onderbouwd.
Over de schrijfster
De Amerikaanse Martha
Nussbaum, geboren als Martha
Craven in 1947, is filosofe en hoogleraar recht en ethiek aan de universiteit van Chicago. Ze staat
bekend om haar literaire kennis van de Oudheid. Ze kende
haar doorbraak als filosofe
in 1986 met haar boek
18

Tekst: K.M.H. Klachter

Capabilities Approach’. Met deze
benadering wordt niet alleen de
financiële armoede en het Bruto
Nationaal Product de norm voor
ontwikkeling. Ook het gebrek aan
mogelijkheden die de armen ondervinden wordt in kaart gebracht.
Nussbaum heeft vele werken op
haar naam staan, waarvan meer dan
tien boeken in het Nederlands zijn
vertaald.
Aan de universiteit voor
Humanistiek te Utrecht en de
Katholieke Universiteit in Leuven
heeft ze een eredoctoraat gekregen.
Haar bekendheid in Nederland en
Vlaanderen heeft ze vooral te danken aan haar optreden in de door
de VPRO in 2000 uitgezonden
reeks ‘Van de schoonheid en de
troost’ van Wim Kayzer. Daarin
komt Martha Nussbaum naar voren
als een filosofe met een humanitaire filosofie. Haar filosofie heeft
een praktische betekenis en morele
consequentie. In dat interview
vertelt zij over haar relatie met haar
vader en moeder. Over haar ambivalente gevoelens en haar woede die
ze niet kon uiten. Hoewel ze met
de rechtse opvattingen van haar
vader niet akkoord kan gaan had
ze toch een nauwe band met
hem. Hij heeft haar vooral
geleerd hoe je je overal
doorheen kunt knokken,
Martha Nussbaum
hoe je volhardt en nooit

The Fragility of Goodness, vertaald
als De breekbaarheid van het goede,
geluk en ethiek in de Griekse filosofie.
Dit boek wordt alom gezien als haar
belangrijkste werk. Hierin bestudeert ze verschillende opvattingen
uit de Oudheid over ‘moreel geluk’.
De Griekse tragedies hebben haar
opvatting over de kwetsbaarheid
van het leven aangescherpt. Mensen
hebben niet in de hand wat hun
toevalt, ook al denken ze vaak van
wel. Ook van hun innerlijke emoties en strevingen kunnen ze niet op
aan, die zijn vaak willekeurig. In het
echte leven moeten we het dus met
flink wat onvolkomenheden doen.
Nussbaum zet zich ook in voor sociale rechtvaardigheid mondiaal en
wereldburgerschap. Met Amartya
Sen, een Indiaas econoom, ontwikkelt ze de ‘Human Development
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opgeeft. Haar moeder was een alcoholiste, toch tijdens de jeugdjaren
van Martha Nussbaum. Ze spreekt
over de woede die dat opriep en
hoe ze die niet kon uiten, hoe je
je woede kunt overwinnen, omdat
je dan eerder in staat bent om het
goede te doen.
En laat die woede nu net het thema
zijn van haar recentste boek. Bij het
verschijnen van de Nederlandse vertaling heeft Martha Nussbaum voor
vele belangstellenden in december
2016 diverse lezingen in Nederland
gegeven.
Woede
Het boek begint met de zin ‘Aan
het eind van Aeschylus’ drieledige
tragedie Oresteia vinden er in de
archaïsche wereld van de personages
twee transformaties plaats.’
Enerzijds gaat het dan om de introductie van de wettelijke instituties
die de eindeloze bloedwraak moet
stoppen. De andere transformatie is
die van de Furiën, angstaanjagende
wezens, afstotelijk en zwart, onmenselijk en niet geschikt voor geciviliseerde bijeenkomsten: de woede.
Deze veranderen in Eumeniden, de
welwillenden. Ze worden vatbaar
voor rede, kalm en weloverwogen.
Daarmee wordt de trend van het
boek gezet. De woede die nadrukkelijk in de maatschappij aanwezig
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is, zeker in de Amerikaanse maatschappij, moet aan banden worden
gelegd. Woede vormt immers een
bedreiging voor de menselijke interactie. Woedend je recht afdwingen
is immers altijd contraproductief.
Zorgvuldig beschrijft Nussbaum
hoe zij de werking van woede,
wraak en wrok ziet.
Zij schrijft woede niet af, ooit was
het nuttig en nog steeds kan woede
een beperkt nut hebben als signaal
functie dat er iets mis is of als
een motivatie tot handelen. Maar
woede is voor haar maar op één
manier gerechtvaardigd. Dat is niet
de woede die tot vergelding leidt,
die een ander het betaald wil zetten
of die wordt aangewend voor eigen
statusgewin omdat je je aangetast
voelt in je eer. Enkel wat zij ‘transitiewoede’ 1noemt vindt in haar
ogen genade. Je kan best woedend
zijn om onrecht, maar dan enkel
1 Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar
inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie,
instituties en natuur en milieu.

om iets aan die situatie of aan dat
onrecht te doen. Het is woede die
zich vertaalt in een toekomstgerichte aanpak, in een verbetering
van het samenleven. Bij woede die
terecht is moeten dader en slachtoffer actie ondernemen om samen
verder te kunnen.
Het is duidelijk dat Nussbaum de
woede aan banden legt met rationele inzichten, met mentale discipline. De discipline die in 2000
aan bod kwam in de reeks ‘Van de
schoonheid en de troost’ brengt
ze hier als stelling naar voren. Ze
formuleert het kort en bondig op
pagina 44: ‘Een rationeel iemand
zal dat [de zinloosheid van woede]
al gauw beseffen en moeten lachen
om de eigen woede, die daarmee
verdwijnt.’
Vergeving
Ook het complementaire thema
‘vergeving’ wordt opnieuw zorgvuldig ingeleid. Vergeving, zeker in de
joods-christelijke traditie, verbergt
agressie, controlezucht en vreugdeloosheid, aldus Nussbaum. Het is
altijd vergeving, mits....
In de joodse traditie is er de ‘tsejoeva’, de inkeer. Er is vergeving
mogelijk na berouw. Hij die vergeving wil, bekent publiekelijk zijn
fout, betuigt spijt en spreekt het
voornemen uit dat hij het niet meer
zal doen. Het slachtoffer moet die
19
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verontschuldiging dan wel accepteren. Die manoeuvreert zich dus in
een moreel superieure positie. Hij
heeft de macht gratie te verlenen
en dat is keihard. In de christelijke
traditie is er de biecht. Ook hier is
inkeer nodig. De boeteling wordt
onderworpen aan de controlerende
priester.
Nussbaum noemt vergeving een
universeel doekje voor het bloeden in de omgang met onrecht.
Vergeving gaat in haar ogen altijd
gepaard met vernedering en dat
houdt onrecht en dus ook woede in
stand. Deze voorwaardelijke vergeving is altijd egoïstisch en helpt
weinig.
De bijbel kent echter ook onvoorwaardelijke vergeving, deze stoelt
op de onvoorwaardelijke liefde. Dat
ziet Nussbaum de vader doen in het
verhaal van de Verloren Zoon. De
vader is ruimhartig naar zijn zoon,
stelt geen voorwaarden maar neemt
hem onvoorwaardelijk op.
Domeinen van het leven
Vervolgens gaat Nussbaum in vier
hoofdstukken onderzoeken hoe
woede en vergeving functioneren
in de persoonlijke sfeer, de publieke sfeer en op het politieke vlak.
Diverse voorbeelden passeren de
revue.
Haar rationele benadering blijft
vooropstaan: ‘Een rationeel iemand
20

zal de weg van de vergelding en de
weg van de status verwerpen en zich
richten op transitie’, dus op constructieve gedachten over toekomstig welzijn. Ze grijpt hierbij terug
naar de stoïcijnse filosofie: woede
kan omgezet worden in een goed
gesprek.
Ruimhartigheid wordt het sleutelwoord. Op het persoonlijke vlak,
want het leven is te kort om woedend te blijven. In de publieke sfeer
omdat het merendeel van de zaken
het niet waard zijn om je druk over
te maken. Als er dan toch benadeling is dan kan humor - een geamuseerde afstandelijkheid tegenover zichzelf - en ruimhartigheid
de woede beheersen en tot transitie
brengen.
Nussbaum ziet dat ook het strafrecht te beperkt bezig is met straf
en rechtvaardiging van straf. Het is
niet toekomstgericht bezig.
 handi, M.L. King en
G
Mandela
In een laatste hoofdstuk over het
politieke vlak breekt Nussbaum
een lans voor wat ze de succesvolste

gevechten tegen onrecht noemt.
Deze gebeurden met toewijding en
woedeloosheid.
De geweldloze strijd en het transitionele karakter van de daden
van Ghandi, Martin Luther King
en Mandela worden beschreven.
Ze waren terecht woedend over
onrecht of ongelijkheid, maar geen
van hen richtte zich op vergelding,
aldus Nussbaum. Allen waren ze
toekomstgericht bezig, gericht op
sociale verandering. Daarbij heeft
Nussbaum wel oog voor het strenge
ascetisme en een zekere naïviteit van
Ghandi, maar dat kan niet deren.
Allen, en vooral Mandela worden
neergezet als grootse voorbeelden
om hun ruimhartige aanpak.
 ussbaums’ doel als
N
moraalridder
Hoewel Nussbaum met de nodige
zorgvuldigheid haar begrippen
uitlegt, klinken er in haar betoog en
redenering minder onderbouwde
inzichten door. Ze beaamt en
weerlegt wat anderen schrijven. Het
gaat dan in de zin van ‘ik ben het
eens met’ of ‘ik ben het niet eens
met’. Ze verdedigt haar opvattingen
en inzichten. Daarbij heeft ze de
neiging om als moraalridder op te
treden. Ze aarzelt niet om concrete
aanwijzingen te geven over hoe het
zou moeten.
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Nussbaum is duidelijk: slaaf zijn
van de woede is een normatief en
onwenselijke staat, woedeloosheid
is de strategische superioriteit.
Woede is nuttig tot op een bepaalde
hoogte, maar de transitie is moreel
superieur. Ze besluit dat woede een
irrationeel, dwaas en een kinderachtig onbeheerst gedrag is.
Samen met Martin Luther King
zet ze de opbouw van ‘een wereld
waarin mannen en vrouwen samen
kunnen leven’ voorop. Dat vraagt
echter om een intelligentie, zelfbeheersing en een ruimhartige geest.
Ze eindigt met: ‘Give peace a
chance’.
En met dit doel wordt haar diepgewortelde joods-christelijke houding
voelbaar. Niet voor niets wordt de
vader in het bijbelse verhaal van de
Verloren Zoon meerdere malen als
maatstaf aangereikt.
 eheersing, discipline en een
B
strak keurslijf
Doorheen de tekst is meer dan eens
voelbaar dat elk weldenkend mens
toch tot dezelfde inzichten zou
moeten komen. Op zachte wijze
voert Nussbaum de lezer mee in
haar denkwijze en overtuiging: met
discipline is een mens te veranderen, als hij er maar aan gaat staan.
Haar strijdbaarheid is voelbaar, we
moeten er met zijn allen voor gaan.
En zelfs al zou de woede in de ge-
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nen zitten, dan nog moeten we het
proberen, vindt ze.
Het voelt als een strak keurslijf:
discipline voorop, zelfbeheersing en
ruimhartig zijn. Dat is het motto.
Het is echter zeer te betwijfelen of
een mens in staat is om alle krachten en energieën die in zijn wezen
rondwaren te beteugelen. In haar
eerdere werken komt de broosheid
van de mens aan bod, nu moet
met een ijzeren wil en met mentale
discipline de woede in het gareel
worden gehouden.
Nussbaum heeft in haar leven volharding geleerd. Haar boek is de
uitdrukking van een nauwgezet zoeken, uitvoerig gedisciplineerd onderzoek en volharding. In de wijze
waarop ze haar onderzoek uitvoert
komt een idealistische intelligente
vrouw naar voren die over heel wat
mentale zelfdiscipline beschikt.
Nussbaum heeft duidelijke maatstaven over het moreel goede. Zo
hoort het, en niet anders. Met
discipline worden krachten en
energieën van woede onder controle
gehouden.
Deze onbewuste en onderbewuste

vitale energieën blijven echter wel
bestaan. Ze zijn niet veranderd. In
het DNA waren ze nog rond en
onverhoeds kunnen ze weer naar
voren springen. Deze zaken zijn
mentaal niet te bevatten en door
het denken ook nauwelijks onder
controle te krijgen. In een onoplettend moment of als iemand zich
bedreigd voelt, en dat kan in vele
situaties gebeuren, laait woede en
kwaadheid weer op.
Nussbaum is met moraal bezig,
met goed en kwaad, met een sterke
mentale discipline die ongewenste
krachten moet bedwingen.
Met inzichten die leiden tot een
meer psychisch leven, dat niet met
goed en kwaad bezig is maar met
het juiste, is Nussbaum niet bezig.
Met processen die kunnen leiden
tot een fundamentele verandering
van de materie evenmin.
Nussbaum merkt wel dat zij niet
altijd aan haar eigen normen kan
voldoen, en dat maakt haar persoon
wat zachter. Haar ideaal is groots,
een rechtvaardiger maatschappij,
een wereld waar man en vrouw
samen kunnen leven. Het valt te
betwijfelen of dat met discipline te
bereiken is.
Zouden 8 miljard mensen in dit
gareel kunnen en willen stappen?
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Flora

Rozenverhalen

De betekenis van de roos

Tekst: Tanja Soes

D

e roos speelt al eeuwenlang een rol in de cultuur van
bloemen. Ze is een inspiratiebron voor velen, zeker
voor kunstenaars, dichters, schrijvers en schilders.
Mensen die van elkaar houden geven elkaar een roos of meer rozen. Daarmee kunnen
boodschappen worden doorgegeven die dan niet hoeven te worden uitgesproken.
De roos is zo aantrekkelijk voor velen dat ze al duizenden jaren worden gekweekt
in tuinen en in kwekerijen. In de oudheid werden rozen gebruikt als versiering van
tempels en huizen. In oude Egyptische graven zijn vaak kransen van rozen gevonden.
Nero dineerde met bloemblaadjes die overal werden rondgestrooid. Cleopatra lag op
haar bed vol rozenblaadjes Marcus Antonius te verleiden.
De roos is een bloem die door weinigen werkelijk wordt gekend. Want aan haar worden
wel veel verhalen en eigenschappen toegeschreven, maar wie zij in de realiteit is, blijft
verborgen voor het oppervlakte-oog dat niet ziet. Want een mens heeft ogen die alleen
de zichtbare wereld kennen, en niet de werelden die er verder nog rondom hem zijn.
De roos en liefde

Adonis en Aphrodite

Iets dat wel duidelijk is in wat
voor verhaal of geschiedenis dan
ook is, dat de roos met liefde heeft
te maken. Het gaat dan over de
menselijke liefde, in feite een liefde
die nog geen liefde is, omdat er in
een menselijk mentaal wezen nog
geen ware liefde is ontwikkeld, niet
psychisch en niet materieel. Dat is
een mogelijkheid die nog open ligt.
Nu zal een mens het nog moeten
doen met een liefde, die er kan zijn
of opeens ophoudt te bestaan. Dat
hoort zo bij het menselijke bestaan
zoals het nu is, vol tweespalt en
verdeeldheid. Dat blijkt ook steeds
weer in diverse verhalen uit de klassieke oudheid over de roos.
Adonis - Musée du Louvre, Paris
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Een heel bekende mythe over de
roos is die over Adonis, de geliefde
van Aphrodite, de godin van de
liefde. Daarin wordt uit de doeken
gedaan, dat de roos is ontstaan uit
het bloed van Adonis, nadat hij
door een zwijn is gedood op de
jacht. Het is het eeuwige thema dat
gaat over liefde en dood, scheiding
en hereniging.
Prinses Myrrha heeft gemeenschap
gehad met haar vader, die haar wil
doden als hij dat ontdekt. Maar de
goden laten dat niet toe en veranderen haar in een mirreboom, een
Commiphorasoort die groeit in de
woestijn. Na negen maanden wordt
een kind geboren uit de boom, zijn
bast splijt en er ontstaat een gat
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Rosa ‘Orange Sensation’

waaruit het
kind tevoorschijn
komt. Het is een beeldschoon jongetje en hij
heet Adonis. Er zijn twee godinnen
die hem opvoeden, Persephone en
Aphrodite. Aphrodite wordt meteen
heel erg verliefd op Adonis.
Adonis houdt erg van jagen, hoewel
Aphrodite hem vaak vraagt dit niet
meer te doen. Ze is doodsbang dat
hem iets zal overkomen op zijn
wilde jachten. Adonis vindt het
jagen echter zo boeiend, dat hij niet
naar haar luistert en toch iedere dag
op pad gaat om wild te verschalken.
Als hij op een dag een wild zwijn
wil vangen, draait het beest zich
woedend om en doorboort zijn
onbedekte dij met zijn slagtand.
Adonis kan niet meer weglopen,
zijn been is te erg verwond. Het
getergde zwijn trapt hem dan dood
vanuit zijn dierlijke instinct dat
hem zegt dat hij bedreigd wordt.
Een welhaast menselijk gedrag,
waarin bedreigende elementen
ook dood moeten of in ieder geval
moeten worden uitgeschakeld.
Adonis sterft door de trappen van
het zwijn.
Aphrodite haast zich naar de plaats
des onheils als ze ervan hoort. Ze
let niet op waar ze loopt, om zo
snel mogelijk bij haar geliefde te
zijn. Ze rent dwars door struiken
vol witte rozen, waarbij haar huid
wordt opengescheurd door de
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stekels. Het bloed valt op de witte
rozen die zich dan rood kleuren.
Maar ze is te laat, Adonis is al
stijf en dood. Ze barst uit in een
niet te stelpen tranenvloed, zo
zelfs, dat alles mee weent, de
bos-en waternimfen, goden en
mensen en ook de natuur. Alles
weent om de dode Adonis.
Uiteindelijk komt ook Hades
aan bij de mooie Adonis om zijn
ziel naar de onderwereld te brengen,
waar Persephone hem zal verwelkomen. Hij zal naar het Elysium
gaan, daar waar de dode mensen die
het goede wilden, voor eeuwig in
gelukzaligheid kunnen leven.
Aphrodite blijft maar huilen en
huilen, zodra haar tranen de grond
raken veranderen ze in rode anemonen en de bloeddruppels die uit de
dij van Adonis zijn gevloeid en op
de grond liggen, groeien uit tot heel
wonderlijk mooie rode rozen.
Toch blijft Aphrodite verdrietig en
ze smeekt Zeus, die op de Olympus
is, om hulp. Ze vraagt of hij ervoor
kan zorgen dat Adonis weer tot
leven komt, of dat hij haar toestaat
mee te gaan naar de onderwereld,
zodat ze daar samen kunnen zijn.
Zeus wil niet dat de godin van
schoonheid en liefde naar de onderwereld gaat en niet meer op aarde
zal zijn. Hij wil Adonis wel uit de
onderwereld terug roepen, zodat
Aphrodite hem weer naast
zich kan voelen. Hades
wil hem echter niet
laten gaan. Na een hevige
discussie tussen de twee
wordt er een diplomatieke afspraak gemaakt.
Adonis mag de ene
helft van het jaar op
aarde doorbrengen, in de
zomer, en in de herfst moet hij

weer terugkeren naar het Elysium.
Zo gebeurt het ook. In de lente
gaat Adonis snel weer naar zijn
geliefde Aphrodite en overal waar
zijn voeten de grond raken bloeien
de bloemen op en beginnen de
vogels te fluiten, zo blij zijn ze. In
de herfst moet hij weer terugkeren
naar de onderwereld, dan komt het
zwijn om hem met zijn slagtand te
doorboren en dan verliest de natuur
ook zijn groeikracht.
Naar aanleiding van deze mythe
worden rozen gezien als een symbool voor eeuwige liefde, die niet
door de tijd of de dood kan worden
verbroken.
De rode roos is gewijd aan
Aphrodite of Venus, aan de drie
Gratiën en aan de bloemengodin
Flora. Soms zijn ze ook een symbool voor aardse liefde.
Een ander verhaal vertelt over
Aphrodite, de godin van de liefde
en schoonheid. Ze is de dochter
van de oppergod Zeus. Niemand
kan haar weerstaan vanwege haar
schoonheid en lieflijkheid. Ze is
geboren uit het schuim van de zee
en ze komt aan land, staande op
een schelp. Als ze de grond raakt
met haar voeten groeien daar wit-

Rosa ‘Ingrid Bergman’
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te rozen. Als echter Cupido, haar
zoontje, de liefdesgod, wat nectar
naar beneden giet, valt dit net op
de roos die onder haar voet tot
leven komt, deze wordt daardoor rood. Aphrodite geeft
de roos schoonheid, de drie
Gratiën geven haar schittering
en van Dionysos krijgt ze de
zoete nectar, waar iedereen zo
dol op is.
Chloris of Flora
In Griekenland is er nog een verhaal over de schepping van de roos.
Chloris, bij de Romeinen Flora, de
godin van de lente en de bloemen,
maakt op een dag het bos schoon.
Terwijl ze hiermee bezig is vindt ze
het lichaam van een dode nimf. Ze
wil de nimf weer tot leven wekken
omdat ze zo mooi is, en ze maakt
een bloem van haar. Aphrodite,
de godin van de liefde, geeft de
bloem schoonheid, Dionysus, de
wijngod, geeft haar nectar en een
heerlijke zoete geur. En tot slot
geven de drie Gratiën, Aglaia,
Euphrosyne en Thalia, haar charme, helderheid en vreugde. Als dat
allemaal is gebeurd, blaast Zefier, de
Westenwind, alle wolken weg, en
Apollo, de zonnegod, kan dan zijn
zon laten schijnen. De bloem gaat
onmiddellijk bloeien.
Zefier, de Westenwind, heeft
Chloris de macht over de bloemenwereld gegeven en zo heeft zij zelf
de roos kunnen maken.
Naar deze godin, Flora, is later het
plantkundige begrip flora genoemd.

Flora & Zephyr
William-Adolphe Bouguereau - 1875

Eos
De godin van het morgenrood,
Eos, staat ‘s morgens op uit haar
bed om met haar roze vingers de
gouden poorten van de hemelen
op tijd te openen voor haar broer
Helios. Deze rijst vanuit het oosten
op uit de Oceanusrivier, terwijl Eos
ondertussen de donkere sluier van
de nacht opheft. Zij strooit paarse

rozen op de zonnebaan waarop
hij gaat rijden in zijn zonnewagen
met de vier paarden. Helios heeft
gouden haar, als van de zon,
met stralen eromheen. Als
zij de hemelpoort voor hem
heeft geopend, rijdt ze naar
de Olympus om de komst
van Helios aan te kondigen.
Ze zweeft dan, in een saffraankleurige japon gekleed, op
haar snelle paarden Lampos en
Phaëton, respectievelijk ‘Fakkel’ en
‘de Stralende’, door het luchtruim
om aan het einde van de dag weer
in het westen te verdwijnen.
De roos wordt hier gezien als het
ochtendgloren, tezamen met de
roze vingers van de godin, het
zachte roze van de dageraad. Haar
saffraankleurige japon wijst op de
kleuren die de hemel kan aannemen door de dag heen, als ze door
het luchtruim zweeft.
Helios is in de hindoeverhalen
Surya, die met zeven paarden door
het luchtruim rijdt.

Eros
Andere verhalen melden dat de roos
ontsprongen is uit het bloed van
Eros, of uit de Avondster, de Stella
Veneris.
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Helios met zijn zonnewagen bespannen met vier paarden
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Rhodante
Er is een mythe die het verhaal
vertelt over de wonderschone
Rodanthe. Zij wordt achtervolgd
door heel veel bewonderaars die
weigeren haar met rust te laten.
Diana, de godin van de jacht grijpt
dan in en ze verandert Rodanthe in
een prachtige roos. De minnaars en
bewonderaars worden gemaakt tot
de stekels die er aan de roos zitten.
Betekenis van de roos
De betekenis van de roos blijft in
feite altijd éénduidig, hij is het
symbool voor liefde, trouw, dood
of vereniging. Diegene die contact
kan leggen met het wezen van de
roos, kan ervaren dat ze de genegenheid voor het lila uitdrukt in vele
vormen en kleuren. Iedere roos laat
weer een eigen, specifiek aspect van
die genegenheid zien. Want de roos
is zoals ze is, ze heeft geen masker,
zoals dat bij mensen wel het geval
is. De roos verbergt zich niet, de
mensen wel, zij willen altijd anders
zijn dan ze zijn, terwijl de roos zich
gewoon laat zien zonder schaamte
of verlegenheid.

De roos als boodschapper
Omdat rozen vaak worden gebruikt
om boodschappen over te brengen,
vooral door geliefden, worden ze
ook gezien als een symbool van
vertrouwelijkheid, van intimiteit.
In Rome werd in de Oudheid een
roos op de deur van een ruimte gezet als daar vertrouwelijke zaken aan
de orde waren. Ze worden dan ook
wel boven vergadertafels gehangen,
ten teken dat alles wat daar wordt
besproken, niet buiten de muren
van de ruimte mag worden gezegd.
De kleuren van de roos vertellen
hun eigen verhaal volgens menselijke inzichten. De blauwe roos die
helemaal is geopend verbeeldt de
hemelse liefde of een spirituele beleving, in de knop geeft hij aan wat
dieper op dingen in te gaan. Alles is
hoog verheven en mooi.
Er bestaat geen natuurlijke blauwe
roos, maar door genetische aanpassingen zijn kwekers erin geslaagd
rozen te kweken die delphinidine
produceren, een stof die in blauwe
bloemen zit. Zo zijn er paarse en lila
bloemen ontstaan die een blauwe
gloed hebben.

Rosa ‘Blue for You’
Echt blauwe rozen bestaan niet, maar deze komt aardig in de buurt.
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Rosa ‘Blanc Double de Coubert’

Een zwarte roos is een afscheid. Als
de zwarte roos in de knop is, kan
het een tijdelijk afscheid betekenen.
In volle bloei zegt hij dat alles nu
definitief voorbij is.
Maar ook zwarte rozen bestaan
niet echt. Sommige donkerrode
en paarse rozen zijn zo donker van
kleur dat ze zwart lijken.
Witte en rode rozen tezamen in één
boeket vertellen dat de gever altijd
bij de ander wil zijn. De twee verschillende kleuren geven een totale
liefde aan, zowel fysiek, van het
hart, maar ook spiritueel voor altijd.
Een rode roos in de knop betekent
puur en vol liefde en een geheim.
Een witte roos is in veel verhalen
een symbool van de dood. In het
sprookje Doornroosje is het kasteel
waarin ze in een honderdjarige slaap
valt, overwoekerd met witte rozen,
het teken dat ze in feite dood is.
Kortom, de roos wil altijd iets uitdrukken over de menselijke liefde,
wat dit ook moge zijn. Rood is passievolle liefde, wit is zuivere liefde,
lichtroze is het verlangen, donkerroze dankbaarheid of koninklijkheid,
geel is de warmte en de vrolijkheid
en vergeving, groen verwachting,
oranje plezier en aandacht.
Ook het aantal rozen geeft een
25

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 4, oktober 2017
Rosa ‘Wife of Bath’

boodschap door aan de geliefde,
een selectie hieruit:
1 roos is liefde op het eerste gezicht.
2 rozen is een huwelijksaanzoek.
3 rozen betekent: ik hou van jou.
5 rozen betekent: ik houd zielsveel
van jou.
6 rozen: verliefd zijn of nog steeds
verliefd zijn.
En zo gaat dat door, met vele kleine
variaties:
12 rozen: een huwelijksaanzoek.
24 rozen is dat je ieder moment van
de dag aan de ander denkt.
100 rozen: jij bent voor de ware
liefde voor altijd.
365 rozen zeggen dat iemand elke
dag van je houdt.
999 rozen: de eeuwige liefde die
onsterfelijk is.
1001 rozen: ik blijf altijd trouw aan
onze liefde.
Dit zijn de mentale spelletjes van
mensen met getallen en met rozen.
Het is leuk om ze te gebruiken als
het past.
Rozen worden ook gezien als een
symbool van welstand of luxe. Dat
is in de oude Arabische cultuur ook
zo, waar rozenwater en rozenolie
kostbare producten zijn die alleen
rijke mensen zich kunnen veroorlo26

ven. Voor dit soort producten zijn
heel veel rozen nodig, net
zoals voor het maken van
parfums. Welgestelde
Romeinen liggen graag
uit te rusten op een dik
en geurig bed bloemblaadjes. In kerken en kathedralen uit vorige eeuwen zijn heel
veel kunstzinnige roosramen te
vinden.
De roos werd door de Grieken gewijd aan Aphrodite, in Egypte aan
Isis en in de Romeinse cultuur is
het Venus.
Het eiland Rhodos, de naam betekent ‘roos’, bezat in het jaar 300
voor Christus al een munt met een
ontluikende roos erop.
Hoe de betekenis ook mag verschillen in de vele verhalen die er zijn
over de roos, het gaat altijd om een
menselijke liefde. Een menselijke
liefde is altijd onvolmaakt, gewoon
omdat het mentale wezen, de mens,
nog een onvolmaakt wezen is. Hij
kan nog niet liefhebben, hij probeert het maar faalt dan al te vaak.
Hij behelpt zich met wat hij heeft
en uit alle verhalen blijkt dat ook.
In de grond is alles wat liefde wordt
genoemd in het menselijke bestaan
eigenliefde. Dat kan niet anders,
een mens is altijd aan het overleven
en hij doet dat het liefst met een ander. Want alleen is maar alleen,
met twee ben je sterker. Hoe
mooi de roos ook mag zijn,
ze wordt door mensen niet
gekend in wat haar wezen is.
De roos wordt gebruikt door
mensen op een wijze die bij hen
past, in het belang van hun eigen
ideeën. De roos ondergaat het wel,
ze wordt er niet door geraakt. Ze

Oude muntstukken uit Rhodos met Helios op de beeldzijde (3e eeuw v Chr.)

blijft altijd wie ze is, een tijdelijke
verschijning in een oppervlakkige
wereld, die ergens een verblijfplaats
heeft waar ze als persoon en individu leeft.
De roos, net als alle planten, leeft
heel psychisch. Ze brengt dit tot
expressie door haar schoonheid,
haar vorm, haar geur en de stilte
die zij uitstraalt. Meer kan zij niet,
maar het is genoeg om gefascineerd
te worden door de roos.

Rosa ‘Westerland’
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de Pauwekroon

Psychische momenten

Het ontstaan van een lilaïsch kunstwerk
Tekst: Sarah Delateren

O

p de Pauwekroon zijn diverse kunstwerken in bos en tuin opgenomen. De
meeste zijn ontwikkeld, vervaardigd en geplaatst naar aanleiding van het inrichtingsplan dat bij het betrekken van het landgoed is opgesteld. Een aantal
andere zijn spontaan gecreëerd zonder dat daar een plan aan ten grondslag lag. Een
voorbeeld daarvan is het lilaïsch kunstwerk ‘Psychische momenten’ dat vorm heeft
gekregen aan de oevers van de Zwanenvijver.
Het begin
Tijdens een algemene gota waaraan
iedere goti-wetenschapper meedoet,
wordt de Zwanenvijver bij het
hoofdgebouw op de Pauwekroon
geschoond en van woekerende
vegetatie ontdaan. Het zogenaamde
grote moeras, dat aan de noordzijde
van de Zwanenvijver ligt krijgt
daarbij ook een opknapbeurt. Alle
vegetatie wordt uit het moeras
verwijderd. Deze bestaat uit Typha
angustifolia, Lythrum salicaria (kattestaart), Equisetum arvense (heermoes), Angelica angelica (engelwortel), Phragmites communis (riet) en
nog veel meer. Er staan twee ornamenten in de vorm van waterbollen
in die nauwelijks te zien zijn. Alles
groeit door elkaar, het is een chaotisch geheel.
Twee borders langs de vijver worden
eveneens ontdaan van alle planten.
Wat er overblijft in het grote moeras is kale, modderige, arme grond.
Deze wordt eraf gehaald en naar
de composthoop gebracht. Er staat
nu alleen nog Gunnera manicata,
Bergenia cordifolia en een klein
bosje Lythrum salicaria, de kattenstaart. 
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Het grote moeras aan de Zwanenvijver (links).

23-07-2017

Het moeras ontdaan van overbodige planten.24-07-2017
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De overgebleven grond wordt bedekt met een laag zand.
Het is een terrein waar ogenschijnlijk niet veel mee is aan te vangen.
Materiaal dat gebruikt gaat worden
om dit stuk tuin in verandering te
brengen zijn drie kratten met keien,
groot en middelgroot, en dertig
zakken grind. Wat hier gestalte
moet krijgen is volstrekt onduidelijk, de bedoeling is wel dat dit
tuingedeelte van de Zwanenvijver
bijna onderhoudsvrij wordt.
Kaal moeras met rechts het Goudenregenplein.


24-07-2017

Kratten met maaskeien.


27-07-2017

De eerste border langs de vijver bij de brug in wording.
De brug is rechts deels zichtbaar.

24-07-2017
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Concentratie
Gedurende de maand augustus
2017 waarin de stenen zijn gelegd
in deze tuin is er een intense concentratie op het stukje grond en
de keien en het grind. De keien en
grind zijn in de buurt neergezet.
Er zijn een krat met grote keien
en twee kratten met middelgroot
formaat keien. Verder zijn er veel
zakken grind neergelegd, verschillende soorten, groter en klein, wit
en geel. Dit is het materiaal dat zal
worden gebruikt om het voormalig
moeras onderhoudsvriendelijk te
maken. Later komt er ook nog een
bergje rode mijnsplit bij. Nog steeds
is niet duidelijk wat er precies gaat
komen. Ook niet als er een begin
wordt gemaakt om alles te prepareren om de stenen neer te leggen.
Uitnodigend staan de kratten met
stenen daar in allerlei grootten en
kleuren. De zakken grind liggen op
pallets te wachten op gebruik. Er
moet dus vanzelfsprekend iets gaan
gebeuren. Maar wat? De werker
die dit werk gaat uitvoeren loopt
er eens rond, kijkt naar de kratten
met stenen en naar de grindzakken.
Kijkt naar de verschillende stukken
kale grond die daar uitnodigend liggen te wachten. Op wat? Niemand
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weet het. De werker loopt langzaam
weer weg van de plek, om er daarna
bijna iedere dag even terug te komen. Het kan wat langer of korter
zijn, maar iedere dag is de werker
even present bij het werk dat hem
te doen staat.
Het zand wordt eerst bedekt met
een strook gronddoek dat langs de
vijverrand loopt. Er is nog steeds
geen plan, nog steeds is er geen
beeld van hoe dit alles eruit zal gaan
zien. Er ligt een kaal stuk grond en
er zijn twee kale borders langs de
Zwanenvijver die ook meegenomen
worden in het geheel.
Als het gronddoek is neergelegd
is het zaak niet uit te glijden als
er stenen op gelegd gaan worden.
Gronddoek is glad, en het talud
heeft een behoorlijke helling.
Er wordt begonnen met het maken
van een stevig fundament langs de
vijverrand dat alle stenen die van
boven naar beneden zullen worden
gelegd, kan dragen. Tijdens het
storten van de zandbodem is er
ook een soort heuveltje gemaakt,
waarom is op dat moment totaal
onduidelijk, en ook nu nog niet.
Maar het is er wel, en het blijft
behouden tijdens het trillen van de
zandbodem met een kleine trilplaat.
Die is dus tamelijk hard, zodanig
dat er geen voetstappen in komen
te staan als er op wordt gelopen met
zware stenen.

Het tweede stuk border met alleen nog stenen in het water.
Op de oever links een Darmera peltata.

24-07-2017

Zand als fundament op het voormalige moeras.


27-07-2017

Zandbed met in het midden een heuveltje.
Rechts het blad van het mammoetblad.

27-07-2017

Stenen
Het fundament langs de betonrand
wordt grotendeels gelegd van grote
maaskeien. Deze zorgen ervoor, dat
er geen enkele volgende steen de vijver in kan rollen, maar ze bedekken
tevens de betonrand van de vijver.
Het gehele stuk wordt belegd met

3Inhoudsopgave

29

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 4, oktober 2017

stenen in veel verschillende kleuren,
maar al snel wordt er overgegaan
naar een soort kleurstelling. Dat het
gebeurt als vanzelfsprekend. Aan de
oostzijde van de Zwanenvijver, aan
de kant van het Zwanenvijverterras,
ontstaat een patroon van kleuren.
Wit, roze, grijs, soms zwart. Ook
roodroze stenen vinden daar hun
plaats.

Eerste probeersel met maaskeien.


28-07-2017

Eerste probeersel met maaskeien. Op de achtergrond de zakken met grind.
Links mammoetblad en kattenstaart.
28-07-2017

Maaskeien met links een patroon van kleuren en in het midden van de foto roodroze steen op het heuveltje.
29-07-2017
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Daarnaast is een soort vallei die al
heel in het begin is ontstaan, waar
de stenen worden gerangschikt
als een rivierbedding, waar water
in stroomt. Dat water wordt verbeeld door kleine witte grindsteentjes, gemengd met roze mijnsplit.
Langzaam aan begint er een soort
wordingsproces, waarin de stenen
als vanzelf hun plaats vinden.
Er is een heel grote roodroze maaskei, die bovenop de zandheuvel
wordt gelegd. Als hij wordt gevonden in het keienkrat, is meteen duidelijk dat hij de psyche verbeeldt.
Later wordt nog een kleine roodroze steen gevonden in een ander
krat, identiek van kleur aan de
grote, zodat er in die buurt nog een
roodroze maaskeitje komt te liggen,
de kleine psyche genaamd.
Want de weg van de psyche is er een
van een steeds verdergaande ontplooiing, op een later moment ook
te zien in de vijverborders.
Zo ontstaat er via de stenen, het
materiaal dat er voorhanden is, een
soort weg van de psyche in evolutie
die zich ontpopt in kleine momenten waarin weer wat roodroze stenen worden gelegd.
De werker doet dit alles tussen
allerlei andere werken door, het is
geen continu proces. Soms gaan er
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dagen of een week voorbij, voordat er weer verder wordt gegaan
met de Zwanenvijverstenentuin.
En al die tijd is er de concentratie
op dit specifieke werk, tegelijkertijd met de concentratie op de
andere werken. Altijd is die concentratie er en tijdens alle werk
dat er wordt gedaan is er altijd de
Zwanenvijverstenentuin, die heel
stil op de achtergrond aanwezig is
en zich uitwerkt achter de sluiers tot
een lila werk dat zich nog niet ten
volle heeft laten zien.
Psychische momenten
Als de naam ‘Psychische momenten’ spontaan boven komt drijven
tijdens de werkzaamheden, dan
wordt de te volgen lijn duidelijk.
Overal komen overwegend witte of
gele stenen, in waaiervorm of rond.
Rond de psyche worden rondingen
gemaakt, dat zijn de psychische vermogens die steeds meer hun invloed
gaan laten gelden in het egoleven.
De kleine psyche heeft ze ook,
maar in mindere mate, omdat zijn
invloed nog niet erg groot is op het
ego dat zijn oppervlakteleven leidt.
Overal zijn de rode mijnsplitsteentjes te vinden, die het symbool zijn
van de psychische momenten die
er altijd even kunnen zijn en dan
weer worden overweldigd door het
ego. Hun roodroze kleur komt heel
erg overeen met de roodroze grote
steen en de roodroze kleine ronde
steen. Aan het begin van het stuk
tuin, daar waar de Gunnera manicata (mammoetblad) en de Darmera
peltata staan, begint de weg van het
ego, dat in het volwassen menselijke
bestaan de boventoon voert. Dit
wordt verbeeld door een weg van
wit grind, die leidt naar een welhaast
onoverbrugbare vesting van steen.
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Maaskeien met grind die een rivierbedding met een waterstroom verbeelden.
28-07-2017


De grote roodroze steen op het heuveltje.


09-08-2017

De kleine roodroze steen.


09-08-2017
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Een grote maaskei, de grootste die
er is, staat ook in de weg om te
komen tot de kleine psyche en een
stuk verder de meer ontplooide
psyche. Alles is bestrooid met rode
mijnsplit tussen het kleine grind.
Soms zijn er grotere psychische momenten, soms is er niets. Het ego
wordt bekroond met een mooie,
ronde steen, die parmantig bovenop
een van de grootste keien staat.

Psychische momenten: beide roodroze keien zijn op de foto zichtbaar.


09-08-2017

Psychische momenten: de kleine psyche.


10-08-2017

Op een dag zijn er ook twee grotere maaskeien te water gelaten in
de Zwanenvijver. Ze zijn met een
steekwagen over de waterstroom
naar beneden gereden en zo het water in geplonsd. Zij verbeelden het
materiële bewustzijn dat zich koestert in de bewustzijnsenergie met
zijn kracht.
Deze actie is tevens een proef of de
stenen vast liggen en dat is zeker
het geval. Tijdens het rijden met
de steekwagen met de zware stenen
door de waterstroom is er geen
steen verschoven of weggerold,
ook niet door het lopen over de
stenen. Ondertussen is het plukje
kattenstaarten dat nog naast het
mammoetblad stond, verwijderd.
Het paste niet meer in het geheel.
Zo is de Gunnera manicata het
enige object dat nog is overgebleven
uit het voormalige moeras, tezamen met de schoenlappersplanten
(Bergenia) die de rand afzomen van
de Zwanenvijverstenentuin.
Zwanenvijverborders één en
twee


De weg van het ego. In het midden het mammoetblad, rechts daarvan het pad
met grind, er vlak voor de grote maaskei. 
09-08-2017
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Als het lila werkstuk ‘Psychische
momenten’ klaar is, worden de
vijverranden besteend, de zogenaamde vijverborders. Deze zijn een
aanloop naar ‘Psychische momenten.’ Vijverborder één, aanvangend
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bij de Zwanenbrug, verbeeldt ‘het
ego en de onderliggende psychische
stroom’. Deze psychische stroom
wordt in de kindertijd steeds meer
ondergedompeld in het ego naarmate een kind groter en ouder
wordt.
De tweede border is ‘de weg van het
ego en de psyche’, uitlopend naar
de Darmera peltata en vandaar naar
het stuk tuin geheten ‘Psychische
momenten’. Daar is te zien hoe
het ego steeds meer de boventoon gaat voeren in het leven, er is
steeds minder roodroze te zien van
de mijnsplit. De berg van het ego
in deze vijverborder is gevuld met
roodroze mijnsplit, ten teken dat
de psyche helemaal opgesloten is in
het fysieke ego. Hij is onzichtbaar,
onbeweeglijk, niet in staat ook maar
iets te doen om zich te tonen in het
oppervlakteleven van de mens en de
mensheid.
De rode mijnsplit steentjes geven
aan hoe de psychische energie steeds
vermindert naarmate het volwassen
leven nadert.
Aangekomen bij Psychische momenten is er de weg onder de
Gunnera manicata door, de weg die
loopt door het vitale ego dat zich
groot en machtig voelt en dat een
grote belemmering vormt om psychisch te leven. De weg stuit daar
dan ook op een stenen vesting van
afweer, bekroond met een grote
steen, geflankeerd door een heel
grote kei met een ronde bol erop. In
de vesting van het ego zijn de roodroze psychische mijnsplitsteentjes
verborgen, ze zijn onzichtbaar voor
het oog dat niet ziet.

Bergje stenen: het ego.


In het midden een berg stenen naast een grote steen: het ego uitvergroot.

11-08-2017

Grotere maaskeien aan de rand in het water van de Zwanenvijver.
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23-08-2017
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De weg

Vijverborder een: ego en de psychische stroom.


10-08-2017

Er is echter wel een kleine doorgang
in de vesting. Hij is heimelijk uitgerust met een stenen hart, dat helemaal niet opvalt. Dat stenen hart
is de doorgang in het ego waardoor
een mens uitkomt bij de weg die vol
psychische momenten kan zijn als
men zijn hart volgt, zijn innerlijke
hart, de psyche. Dat kan hij doen
door de rode mijnsplitsteentjes te
volgen en deze momenten steeds
te vermeerderen door met behulp
van de psyche en het lila de ontwikkelingsweg te volgen. Uiteindelijk
komt hij bij de kleine psyche, die
zich steeds verder gaat ontplooien,
en daarna komt hij dan aan bij
de grote roodroze steen, de meer
ontplooide psyche die rust op de
zonnige heuvel bij de zacht ruisende
waterstroom.
De waterstroom

Vijverborder een - detail: ego en de psychische stroom.


10-08-2017

Vijverborder twee: de weg van het ego en de psyche met de berg van het ego.

17-08-2017
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De rivierbedding verbeeldt het lichaam waar het water over stroomt
dat leidt tot leven. Het is de levensstroom, waar het lichaam van
droomt. Water dat stroomt over een
lichaam dat droomt van een leven
vol zon en geluk. Nu wordt het nog
onderdrukt door de ego-wensen,
maar al meer en meer zal het zich
koesteren in de zon en worden
overspoeld door de leven brengende
wateren van de bewustzijnskracht.
Dat laat de psyche worden als een
steeds grotere en lichtender zon,
die onder invloed van de lila zon
van leven overal nieuw bewustzijn
laat opbloeien. Dit gebeurt onder
invloed van de waterstromen die
uitvloeien in de Zwanenvijver, daar
waar het zelf openbloeit als een waterlelie die zijn voedsel vindt in de
modder die ligt op de bodem van
deze waterplas.
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En uiteindelijk buigt alles zich over
naar die waterstroom, zelfs de gehele
zijde die grenst aan de tuin van het
Zwanenvijverterras. Want ook daar
zijn de psychische momenten te
vinden, al is het mondjesmaat. Daar
vraagt het ego de aandacht, alles
waaiert uit, alles verdunt zich, alles
wordt doortrokken van het ego.
Chaos of symboliek?
Bijna niemand kan deze symboliek
zelf ontdekken in de steenmassa
die daar is neergelegd. Het lijken
gewoon stenen te zijn, zonder enige
samenhang. Mensen spreken van
‘zonnig’ of ‘mooi’ als ze de stenenpartij zien liggen. Maar van de betekenis merken zij niets. Sommigen
doet het denken aan zuiderse stranden, waar het zoet toeven is in de
zonneschijn onder de palmen die
hun schaduw werpen.
Iedere steen is echter zodanig neergelegd, dat hij zijn eigen betekenis
heeft gekregen. Iedere steen doet
er toe, iedere steen vertelt zijn
eigen verhaal. Geen stukje grind of
mijnsplit kan worden gemist, alles
bij elkaar vormen zij een lila werk
of een lilaïsch kunstwerk, dat zijn
eigen specifieke taal spreekt. Ook al
ziet niemand er iets in, toch spreekt
het werk tot iedereen, of hij het nu
opmerkt of niet. Het vertelt over
het leven vol perspectieven, over de
zon en het licht en het water en de
lichtende stranden aan de oneindige
kusten die zich uitstrekken langs
de intens blauwe wateren, waar
de golfjes van de oceanen lichtjes
het zand beroeren. Psychische
momenten is als een lied dat in de
duisternis van de materie wordt
gezongen en dat ongehoord en ongemerkt in de wereld werkzaam is.
De stenen spreken hier hun eigen
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Vijverborder twee: de weg van het ego en de psyche.
De rode mijnsplit ligt aan de kant van het pad.

17-08-2017

Het ego bekroond met ronde steen en een stenen hart.


23-08-2017

De waterval.


10-08-2017
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Vijverborder een.



taal, de taal van de Ene die in de
Zwanenvijverstenentuin één enkel
gezicht van zichzelf laat zien.
Creatie door concentratie
Concentratie is een toestand, waarbij alle draden van het bewustzijn,
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zowel fysiek, vitaal als mentaal in
het waarheidsbewustzijn en in het
lila samenkomen. Daardoor vindt er
een uitwisseling plaats vanuit de lila
wereld, de realiteit, naar het aardse
wezen, de psychisch levende mens.
Er kunnen daardoor werken tot

Psychische momenten.

stand komen die helemaal geënsceneerd zijn door het lila en die er ook
een uitdrukking van zijn. Ieder werk
dat op deze manier wordt verricht,
geeft blijk van de vreugde en liefde,
van de waarheid in alles, hier zelfs
tot in de stenen, al is ze daar opgesloten aanwezig. Zij zijn niet op een
mentale manier gerangschikt, zelfs
niet volgens een plan. Er komt een
begin, het fundament, dat stevig
moet zijn en er wordt daarop voort
geborduurd, de stenen geven zelf
aan hoe ze moeten worden gelegd.
Het menselijk lichaam is alleen het
instrument dat door het lila wordt
gebruikt om zich te laten zien in
een bepaalde vorm op aarde. Het
is gehoorzaam aan dat wat het lila
gestalte wil geven van zichzelf daar
bij de Zwanenvijver. De stenen
schikken zich vanzelfsprekend qua
vorm of kleur. De werker weet zelf

25-08-2017
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niet eens wat het zal worden, hij
intervenieert niet in de bewegingen
van het lila. Pas als het werk klaar is,
ziet hij wat het is geworden.
Ondertussen wordt ook de naam
door het lila doorgegeven en deze
wordt ervaren als precies passend en
sprekend. De bewegingen van het
lichaam gaan zich daarnaar ook voegen en het lichaam zelf handelt ernaar. De vijverborders delen mee in
het geheel van de dingen. Ook dat
is niet van te voren gepland, in feite
waren zij gewoon borders die opgevuld zouden worden met stenen om
ook te voldoen aan een onderhoudsarme tuin. Maar automatisch zijn
zij opgenomen in het geheel van de
Zwanenvijverstenentuin, zij zijn
de levensweg die vooraf gaat aan de
psychische momenten die bewuster
beleefbaar zijn in de meer weidse
plaats waar de psyche zetelt op zijn
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Vijverborder twee - detail.

heuvel gelegen aan de waterstromen
van het leven.
Zo is er dan op de Pauwekroon een
lila werk dat helemaal is geboren
vanuit de realiteit die aanwezig is in
de bewuste lila materie. Een reali-

Psychische momenten.

23-08-2017

teit, een enkel gezicht van de miljarden gezichten van de Ene, vormgegeven in steen en grind en rode
mijnsplit in een kleine tuin en wat
kleine vijverborders gelegen bij de
Zwanenvijver op de Pauwekroon.

25-08-2017
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Rosaria

tuinen

Enkele bekende rozentuinen

Tekst: Tanja Soes

E

en rosarium is een tuin die vaak onderdeel is van
een veel grotere tuin, maar waarin voornamelijk
rozen worden geplant. Er worden ook wel andere planten neergezet om de tuin wat levendiger te
maken. Vaak bevat een rosarium een collectie rozen
die minder courant zijn dan normaal.
Tijdens de 18e en de 19e eeuw ontstaan er veel rosaria. Iedereen wil een rosarium in de trant zoals
Joséphine de Beauharnais dit heeft verwezenlijkt in
Malmaison. Het worden prachtige tuinen met velerlei
rozensoorten. Omdat deze tuinen erg veel onderhoud
vragen, is de rage rond 1930 wel grotendeels voorbij. Dat
is jammer, want daardoor raken veel bijzondere rozen in vergeRosa ‘Souvenir de Malmaison’
telheid.
Heden ten dage zijn er vele rosaria in de gehele wereld, vooral botanici zien deze tuinen als van groot belang voor onderzoek en wetenschappelijke experimenten.
Soorten en maten
De functie van een rosarium kan verschillend zijn. Het
kan een tuin zijn die voor het plezier is aangelegd, het
is dan meestal een privétuin. Vaak is het ontwerp ervan
heel speciaal en het gaat dan vooral om de decoratie van
de tuin en het genoegen om daar te wandelen, te vertoeven en te genieten van kleur, vorm en geur.
Het kan ook een plaats zijn, waar rozen worden verzameld die van historisch belang zijn, ofwel vanuit de
plantkunde gezien of vanuit een cultureel aspect. Dit
zijn gespecialiseerde rosaria.
Soms zijn het tuinen waarin rozen worden geëxposeerd,
bijvoorbeeld voor concoursen waarbij nieuwe rozen op
de markt worden gebracht.
Het kunnen ook tuinen zijn van rozenkwekers, die hun
cultivars presenteren in een rozentuin. Voorbeelden zijn
David Austin in Wolverhampton, Engeland, of Louis
Lens in Oudenburg, België, en Meilland Richardier,
38

Diémoz in Frankrijk, en velen meer.
Rosaria zijn in verschillende tuinstijlen aangelegd. Het
kan een klassiek rosarium zijn, een Frans rosarium, een
rozentuin met andere planten erin, of een park met
rozen, op de Engelse manier.
Een klassiek rosarium heeft een geometrische structuur
met parterres en perken die vaak door buxus worden
omgeven. Er zijn pergola’s en ondersteuningen en
kolommen om de klimrozen te leiden. Deze soort tuin
heeft een heel strikte vorm en de rozen zijn onderworpen aan een heel strenge snoei om de symmetrie van de
compositie te handhaven. Er worden veel gegevens bij
de rozen gezet via bordjes en er staan collecties rozen bij
elkaar van de soorten.
Voorbeeld van een klassiek rosarium is roseraie du Valde-Marne, van Bagatelle, het rosarium van Montevideo
in Uruguay en die van de botanische tuin van het
bloemeneiland Mainau, op het drielandenpunt aan de
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Bodensee in Baden-Württemberg.
Een rosarium met planten erin is een tuin die rozen vermengt met verschillende andere planten die de schoonheid van de rozen benadrukken. Dat is bij veel amateurrosaria het geval, maar ook bij beroemde Engelse rosaria
en in het bijzonder die van Mottisfont Abbey en van
Bone Hill in Engeland.
Rosaria op Engelse wijze ontworpen zijn Engelse parken
waarin rechte lijnen zijn aangebracht en waarin symmetrie voorgeschreven is. Ze behouden wel een soort vrije
vorm. Voorbeelden zijn het landschapsrosarium in het
park van Bagatelle, de vier rosaria van het park ‘La Tête
d’Or van Lyon’, het park ‘de la Source’ in Orléans, en
ook die van L’Haÿ-les-Roses.
Een rosarium in Franse stijl is onderworpen aan symmetrie en regelmatigheid. Deze past in de filosofie van
het absolutisme. Zelfs de natuur is onderworpen aan
dat wat de vorst wil, hij is almachtig. Voorbeelden hiervan zijn de tuinen van de Franse tuinarchitect André
Le Nôtre, bekend door zijn ontwerp van de tuinen van
Versailles.Van het Parc de la Tête d’Or in Lyon is nog
wel iets leuks te vermelden, want daar begint omstreeks
1850 Joseph Rambaux, de tuinman in dit park, zich te
interesseren voor rozen. Buiten zijn werkuren begint
hij met een bescheiden collectie rozen en verkrijgt ook
verschillende hybriden. Na enige generaties komt daar
de hedendaagse rozenkwekerij Meilland Richardier uit
voort.
Zo breiden de rosaria zich opnieuw uit over de gehele
wereld, na een dieptepunt rond 1900. Er zijn landen
waar er veel zijn en ook waar er geen zijn, omdat het
klimaat zich er niet voor leent. Iedere welbekende tuin
of park heeft er wel een groter of kleiner rosarium bij.
Wat rozenkwekers inspireert is hun liefde voor de roos.
En hoe die liefde er ook uit mag zien, ze heeft altijd te
maken met wie de roos in zichzelf is, met het wezen van
de roos. Ook al weten rozenkwekers niet wat dat wezen
is, ook al moeten ze er hun brood mee verdienen, altijd
weer valt op dat ze verknocht zijn aan de roos. De roos
heeft een uitstraling die ervoor zorgt, dat er altijd weer
nieuwe rozenkwekers zijn die vallen voor deze bloem,
die zo velen fascineert door haar vorm, kleur en geur en
haar symmetrische opbouw.
De meeste rozentuinen hier vermeld zijn Europees,
omdat van andere rosaria maar weinig gegevens zijn te
achterhalen.
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Kasteel Arcen

De kasteeltuin in Arcen met rosarium,
Nederland
De kasteeltuin Arcen heeft een klassiek rosarium, met
10.000 rozen en 500 rozensoorten. Het ligt in de
gordel van grachten die bij het kasteel Arcen hoort.
Alles is symmetrisch ingedeeld en ieder tuindeel heeft
een eigen thema. Rond het rosarium is een loofgang,
een met boomtakken overdekt wandelpad. Via deze
berceau wordt een uitzichtpunt bereikt, van waaruit het
hele rosarium is te zien. De berceau met zijn bomenrij
behoort in zijn geheel tot de monumentale bomen van
Nederland.
De rozen staan gerangschikt langs barokke vijverpartijen, die van water worden voorzien door een waterval.
Deze rozentuin is een eldorado voor de rozenliefhebber.
Bovendien heeft de gehele tuin stijl, hij heeft grootschalige groenvoorzieningen, zoals dat in veel Duitse parken
geëigend is. Er is een nieuw en een oud park en het
nieuwe park is gewijd aan tuinen zoals ze bijvoorbeeld
in Japan, Indonesië en Thailand worden aangelegd.

Arcen kasteeltuin met rosarium
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Het rosarium bestaat uit tien tuinen. Er zijn klimrozen,
liaanrozen, leirozen en zo voorts. Het is een prachtig
gezicht als alle rozen in bloei staan, de neus is dan
helemaal in de ban van de geur, die met volle teugen
kan worden ingesnoven. Naast rozen zijn er ook andere
planten in de perken gezet.
Er is een keuringstuin, waar het publiek rozen kan keuren die kwekers hebben ingezonden. De klimrozentuin
bevat alleen gekweekte soorten. De gewone botanische
klimrozen zijn elders in het park te vinden. Er staat een
theehuis in deze tuin waar voorheen de tuinman zijn
werkplaats had. De bewoners van het kasteel gebruikten
dit rosarium altijd als moestuin en fruittuin.
De namentuin is de tuin waar rozen zijn geplant van
beroemde mensen, componisten, koningen en keizers,
filmsterren. Er staan ook rozen met stedennamen, namen naar muziekstukken en sprookjesfiguren. In deze
namentuin staat ook de Rosa August Deusser, genoemd
naar de laatste bewoner en particuliere eigenaar van het
kasteel Arcen die in 1942 overleed. Verder is er een tuin
met miniroosjes die tot 30 cm hoog zijn.
De romantische tuin wordt zo genoemd vanwege de
manier van beplanten en door ornamenten. Er zijn wat
meer bijzondere rozen aanwezig. De rozen in deze tuin
worden ook benut voor geneeskundige toepassingen.
De winnerstuin gaat over rozenveredelaars die nieuwe
rassen hebben gekweekt. Ze zijn vereerd met een borstbeeld waar omheen hun meest bekende roos staat. Deze
kwekers zoeken door het kruisen van rozen naar nieuwe
rassen die bepaalde eigenschappen hebben. Dat vraagt
veel vakmanschap, kennis en tijd, maar het kost ook
veel geld. Lang niet alles valt goed uit, en er kan maar
een heel klein deel verder worden doorgekweekt of

Arcen kasteeltuin
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doorverkocht.
In de top-tien tuin staan de rozen met kwaliteitskeurmerken. Deze tuin heeft 16 vakken met de meest mooie
rozen met een kwaliteitskeurmerk.
Er is ook een tuin, de Vier Tinten Tuin genoemd, die
allerlei mogelijkheden laat zien voor het combineren
van verschillende soorten rozen met bomen, struiken en
planten. Ze bestaat uit vier delen, ieder met een eigen
kleurencombinatie.
De klassieke rozentuin bevat enkele van de eerste rozensoorten die in de 17e eeuw zijn gekruist.
De tuin heeft de laatste tijd wel wat moeilijkheden
moeten overwinnen. In 2006 was Kasteeltuinen Arcen
bv failliet. In 2007 werd het overgenomen door Zodiac
Zoos, maar in 2012 ging alles weer mis en werd weer
faillissement aangevraagd. Daarna heeft Limburgs
Landschap het park overgenomen en het is vanaf eind
april 2013 weer geopend voor publiek.

Rosarium Winschoten,
Nederland

Rosarium Winschoten
Beeldhouwwerk de Roos - Bastiaan de Groot

Dit rosarium is niet alleen een rozentuin maar in feite
een kwekerij van rozenonderstammen. Hier wordt 80
procent van de gehele wereldproductie aan rozenonderstammen gekweekt. 70 miljoen onderstammen worden
per jaar geëxporteerd naar landen over de gehele wereld.
Maar alleen onderstammen kweken zegt mensen niets.
Er zit nog geen roos op en er is dus niets te zien.
In 1967 kwam er een showroom van Oost-Groningse
rozenkwekers. Er is daarnaast een rosarium opgericht
met geld uit het bedrijfsleven. Op 1,6 hectare grond
worden ongeveer 320 verschillende rozensoorten ge-
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kweekt, met 20.000 rozen in perken. Bij iedere roos
wordt de naam van de kweker vermeld en de naam van
de roos.

Rosarium Winschoten

Coloma rozentuin in St. Pieters-Leeuw,
België
Deze plaats is gelegen tussen Anderlecht en Halle in de
provincie Vlaams-Brabant.
In het domein Coloma bevindt zich de rozentuin waar
3.000 verschillende soorten rozen staan. De tuin is 15
hectare groot en is in vijf verschillende tuinen ingedeeld.
De rood-witte rozentuin, die te maken heeft met de
vlag van St. Pieters-Leeuw. Daarin is het wapen van
deze gemeente in rozen uitgebeeld.
De Vlaamse rozentuin herbergt Vlaamse rozen, waarin
Louis Lens uiteraard niet ontbreekt.
Verder is er een oude rozentuin, die de geschiedenis van
de roos uitbeeldt, er is een Japanse rozentuin en een internationale rozentuin. In deze laatste tuin zijn de rozen
per land gerangschikt.

Rosarium Pierre Joseph Redouté
in Saint-Hubert, België
Redouté is in Saint-Hubert in België geboren en ter
herinnering aan hem is er een klein parkje aangelegd
in het stadje. De rozentuin bevat meer dan 500 rozenstruiken en 50 soorten. In 1998 is de rozentuin door
rozenvrienden vernieuwd. In deze tuin bevinden zich
veel rozen die Redouté heeft geschilderd.

Internationale rozentuin Kortrijk,
België

Dit rosarium is in 1959 opgericht in de tuinen van het
kasteel ‘t Hooghe. Het is slechts 1 hectare groot.
Men kan er de evolutie zien van de rozenteelt maar ook
veel rozenvariëteiten.
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Europa-Rosarium in Sangerhausen,
Duitsland
Dit rosarium is in het bezit van de grootste rozenverzameling ter wereld. Daarna volgt het Deutsche Rosarium
in Dordtmund. Het derde grootste rosarium is ook in
Duitsland te vinden, het is gelegen in Zweibrücken.
Sangerhausen ligt in Saksen-Anhalt in de zuidelijke
Harz en het rosarium is opgericht in 1903, om te
beginnen met 1,5 ha grond. In 1913 kon door een gift
de tuin worden uitgebreid tot 12 ha. Daarna is de tuin
vergroot tot zijn huidige omvang van 13 ha in 1939.
Hier zijn 80.000 rozen te vinden en meer dan 8.500
verschillende soorten. Er worden ook enten gekweekt
op stam.
Sangerhausen heeft al meer dan duizend jaar de reputatie dé grote rozenstad van Duitsland te zijn.
In het Europa-Rosarium is een genenbank te vinden,
41
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Mottisfont Abbey,
Hampshire, nabij Southampton

een museum en de geschiedenis van de ontwikkeling
van de roos van wilde roos naar de moderne roos. Het
is ook een bezinningsplaats voor mensen die de rust
zoeken.
Er is een warme kas en een geurtuin geopend.
Het rosarium richt zich vooral op cultivars van de
vroege 20e eeuw, daarnaast is er een grote collectie
rozensoorten, ook klimrozen en ramblers.
2.000 van al deze cultivars zijn alleen in Sangerhausen
aanwezig.

Sissinghurst Castle Garden,
Kent in Engeland

Deze tuin is ontworpen door de dichteres Vita
Sackville-West en haar man Harold Nicholson. Samen
hebben zij de tuin gemaakt tot wat hij is. Vita was helemaal weg van rozen. De rozentuin is geheel ommuurd
met terracottakleurige stenen. Als de rozen bloeien is dit
een kleurrijk, adembenemend en spectaculair gezicht.
De overvloed is onuitsprekelijk.
In de rozentuin staan nog steeds haar meest geliefde
rozen, onder andere ‘Cardinal de Richelieu’, ‘Nuits de
Young’, en klimrozen zoals ‘Gipsy Boy’ en ‘Zephirine
Drouhin’.
42

De rozentuin van Graham Stuart Thomas is een heel
aparte beleving. Hij staat in een ommuurde tuin, zo
heerlijk voor rozen die van zon en weinig wind houden.
Graham Stuart Thomas is een eerste klas tuinkenner,
die door ieder werd gewaardeerd, ook nu nog. Hij heeft
zich vooral toegelegd op het kweken van rozen. Hij
werkte in Sissinghurst Castle, maar zijn meest geliefde
eigen tuin is Mottisfont Abbey, zijn rozentuin die hij in
1972 aanlegt in een oud 13e eeuws klooster met vanzelfsprekend een tuin met een prachtige muur eromheen Deze rozentuin noemt hij zelf een meesterstuk.
In deze tuin heeft hij heel zijn rozencollectie geplant en
kan de wijze waarop hij een rozentuin aanlegt het best
worden bekeken.
In zijn tuin staan meer dan 500 soorten rozen, vooral
oude rozen die hij wil behoeden voor uitsterven. De
tuin munt uit door delicate bloemen, kleuren en een
heerlijke geur. Vooral op een warme zomerdag is de
geur in de rozentuin overweldigend.
Er zijn de 19e eeuwse Franse gallica rozen en de alba’s,
klimmers en ramblers, oude Chinese rozen, en thee- en
hybride theerozen. Nieuwe geurende Engelse rozen zijn

Rosa ‘Nuits de Young’

er in kleinere aantallen. Sommige rozen zijn vrijwel
nergens anders te vinden. Er zijn hybriden die bijna
prehistorisch zijn. Vooral de rozenboog met de crèmeroze bloemen van Adelaïde d’Orléans zijn prachtig.
De kloostertuin is eigendom van de National Trust.
Graham StuartThomas is een van de belangrijkste tuinarchitecten van de 20e eeuw. Hij is botanicus, tuinbouwer, schrijver en schilder en dominant als het de kennis
over rozen betreft.
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Rosarium Mottisfont Abbey

Zijn tuin wordt wel de meest romantische tuin ter wereld genoemd, vooral omdat er zoveel geur aanwezig
is naast de rozen die er in groten getale, uitbundig en
zacht, wonderlijk van vorm en kleur, te zien zijn. Het
lijkt werkelijk een hemel op aarde als alles bloeit, volgens kenners die wat romantisch zijn aangelegd. Er zijn
pergola’s en rozenbogen genoeg om zich in een romantische hemel te wanen. In de perken zijn ook andere
planten gezet zodat er adembenemende composities zijn
ontstaan.
Opvallend is dat bijna alle bezoekers van deze rozentuin
geen woorden kunnen vinden om de rijkdom ervan
te beschrijven. Kleur, geur, gezoem van insecten, alles draagt ertoe bij om hier een soort aards paradijs te
vinden, waar iedereen naar verlangt. Alleen duurt dat
paradijs maar zolang men in de tuin is.

Rosa ‘Graham Thomas’

Er staan veel David Austin rozen in de perken. Graham
Stuart Thomas en David Austin waren vrienden, en
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Graham mocht op de kwekerij van Austin een nieuwe
roos uitzoeken die hij mooi vond. Hij zou dan naar
hem worden genoemd. Hij koos de prachtige stralende,
heldere gele roos die heden ten dage Rosa ‘Graham
Thomas’ heet.

Roseraie de l’Haÿ-les-Roses,
Frankrijk
Dit is een klassieke rozentuin en hij is in 1899 ontworpen door Jules Gravereaux (1844-1916) de grootste
rozenkenner die Frankrijk ooit had. Hij doet het uit
liefhebberij, in feite is hij totaal bevlogen van rozen,
het is zijn passie. Het is de eerste tuin die geheel aan
de roos is gewijd, de eerste moderne rozentuin. Het is
de grootste van Frankrijk. De tuin is ontstaan omdat
Gravereaux het werk van Joséphine de Beauharnais
wilde continueren.
Gravereaux is een zakenman die zich op zijn 44e jaar uit
het bedrijfsleven heeft teruggetrokken omdat hij geld
erft van het bedrijf waar hij werkt. Hij is nu een rijk
man en hij heeft het landgoed in l’Haÿ in het departement Seine, aangekocht in 1892. In 1894 begint hij
met het verzamelen en kweken van rozen.
De collectie wordt in 1899 zo groot en omvangrijk, dat
Gravereaux Edourd André opdracht geeft om een tuin
te ontwerpen met alleen rozen. André is een gewaardeerd landschapsarchitect en neemt de opdracht aan.
Gravereaux heeft als doel om alle rozen die door
Joséphine zijn gekweekt in Malmaison ook in zijn col43
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lectie te hebben. Met behulp van de schilderingen van
Redouté komt hij een heel eind. Ook door zijn con-

tacten met wetenschappers, botanici en rozenkwekers
wereldwijd, lukte het hem om 189 soorten te verzamelen. In 1899 zijn al 8.000 verschillende rozen aanwezig
in het rosarium.
In 1910 is de rozentuin al wereldwijd bekend. Het
stadsbestuur vraagt of de naam niet kan worden veranderd in ‘l’Haÿ-les-Roses’. In 1968 wordt het landgoed
eigendom van het departementsbestuur van de Seine, in
1994 wordt het overgenomen door Val-de Marne. De
rozentuin heet vanaf die tijd Roseraie l’Haÿ-les-Roses
du Val-de-Marne. Het departementsbestuur wil het
werk dat daar is verricht voortzetten en de tuin nieuw
leven inblazen.
Heden ten dage zijn er in dit rosarium 3.200 variëteiten
die 13 verschillende collecties vormen op een totale
oppervlakte van 1,52 ha. Het zijn bij elkaar 13.000
rozenstruiken.
Het is wel interessant om iets te weten van wat hier allemaal is verzameld, want het is wel indrukwekkend.
Het Franse rosarium bestaat uit borders rozen die gezet
zijn rondom een waterpartij. Een laan vol historische

rozen bevat ook rozen die typerend zijn voor de evolutie
van de roos. Een volgende laan staat vol met botanische
rozen, waaronder een collectie wilde rozen zoals deze
groeien in de natuur.
De laan met rugosarozen bevat rozen die heel erg sterk
zijn en vele klimaatwisselingen kunnen verdragen.
Onder de rugosarozen valt ook de Rosa ‘Roseraie de
l’Hay’, gekweekt door Gravereaux.
De pimpinellarozen worden gepresenteerd langs een
lange laan, evenals de gallicarozen. Er zijn soorten bij
die in de 18e eeuw al bekend waren.
Er is een kopie van de rozen van Malmaison opgenomen in een speciale laan. Deze rozen zijn dezelfde als
Joséphine de Beauharnais ze heeft verzameld.
De rozen uit het Verre Oosten bevatten Chinese rozen afkomstig uit dat land, maar ook uit Japan, India
en Perzië. De rozen die gebruikt werden in vroegere
moestuinen zijn meest kruisingen tussen gallicarozen en
rozen vanuit het Verre Oosten.
Er is een tuin moderne rozen uit andere landen dan
Frankrijk, die de mooiste kweek laat zien van buitenlandse rozenkwekers. Daarnaast is er een tuin van moderne Franse rozen, die gegroepeerd zijn in een Franse
moestuin rondom de Tempel der Liefde. De collectie
theerozen zijn variëteiten verkregen in de 19e eeuw, het
zijn rozen die veel geur hebben en doorbloeien.
Madame Gravereaux heeft ook een eigen rozentuin ontworpen waarin rozen staan die gebruikt kunnen worden
om in vazen te zetten.

Rosa ‘Roseraie de l’Haÿ’

Vandaag de dag is dit rosarium een levendige herinnering aan de keizerin en haar rozentuin in Malmaison.
Daar zijn heel lange tijd bijna geen rozen meer van haar
te zien geweest.
44
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Pas in 2014 wordt de rozentuin van Malmaison met
behulp van een Zwitsers juwelenbedrijf, Yves Piaget,
gerestaureerd en zoveel mogelijk met de originele historische rozen beplant. Rosarium Bagatelle is ontworpen
nadat Jules Gravereaux een gift heeft gedaan aan de stad
Parijs.
Er wordt wel gezegd dat er met Jules Gravereaux en
Miss Ellen Willmott een nieuwe rage is ontstaan: de
Rhodosofie. Gravereaux heeft zijn verdere leven besteed
aan rozen en al zijn geld heeft hij daarin gestoken.

Il Roseto Botanico Gianfranco e Carla
Fineschi, Italië
Dit rosarium bevindt zich in Toscane, in de Comune
di Cavriglia (Arezzo). Dit is de grootste privérozenverzameling in Europa met 7.000 rozen. Er zijn nauwe
banden met Rosarium Sangerhausen in Duitsland
en de Bierkreek in IJzendijke, Zeeuws-Vlaanderen,
Nederland. De Bierkreek zoekt over de hele wereld naar
rozen en brengt ze naar de kwekerij. De bedoeling is
ze te kunnen vermeerderen. Alle soorten zijn welkom,
populaire en ouderwetse rozen, verloren gewaande
soorten, nieuw gekweekte rozen en ook door amateurs
gekweekte soorten, die nooit verkocht zijn aan anderen.

Dat gebeurt in nauw contact met kwekers over de hele
wereld en bekende Europese rosaria, zoals Sangerhausen
in Duitsland en Fineschi in Italië. De Bierkreek werkt
zonder kunstmest en ecologisch, passend in het landschap. Il Roseto wisselt vaak stekken en rozen uit die
niet goed gedijen onder de Toscaanse zon. De Bierkreek
knapt ze dan weer op en geeft weer stekken aan Il
Roseto. Dat gebeurt ook met Rosarium Sangerhausen.
Deze uitwisseling is heel vruchtbaar en het voordeel is
dat sommige heel zeldzame rozen nu op verschillende
plaatsen aanwezig zijn.
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De Rosaleda botanica is in 1967 opgezet door professor
Gianfranco Fineschi. Deze leefde van 1923-2010 en hij
woonde op een landgoed in Casalone, vlakbij Cavriglia.
Er zijn 6.500 verschillende rozensoorten te zien op
maar net een are land. Het is eigenlijk een levend museum met zijn unieke collectie van oude en moderne
rozen van over de hele wereld.
Rond 1900 wordt het landgoed gekocht door de
familie, het is landbouwgrond vol wijnstokken en
olijfgaarden, omgeven door heuvels en bossen in de
Chiantistreek. Rond 1960 begint Fineschi met zijn
collecties rozen. Hij verzamelt ze op een amateuristische
wijze en zet ze allemaal tussen de olijfbomen en wijnstokken. Hij heeft veel oude rozen die nergens anders
meer te vinden zijn.
Rolando Zandri heeft hem verder geholpen met kennis
over rozen. Hij was de curator van het gemeente rosarium van Rome. Fineschi kwam zo aan nog meer soorten
oude rozen. Als Zandri het rosarium bezoekt komt hij
er niet meer weg. De volgende vijftien jaar blijft hij daar
werken. Er worden steeds nieuwe soorten verworven,
door schenking of door aankoop.
Rond de jaren 1950-1970 neemt Fineschi contact op
met het Europa-Rosarium Sangerhausen, waar al sinds
1903 een grote collectie rozen is. Het is moeilijk om
contacten te leggen met een rosarium in de DDR nabij
Leipzig, men mocht daar niet corresponderen met
buitenlanders. Toch werd er een manier gevonden om
contact te houden, namelijk door privé-acties. Zo kon
Fineschi toch historische soorten verkrijgen en uitwisselen, maar ook nieuwe variëteiten. Nadat de muur is
gevallen worden de contacten sterk geïntensiveerd.
Het is een zeer vruchtbare samenwerking. Planten
die het in Sangerhausen niet goed doen, worden naar
Toscane gebracht en vice versa. Rond 2000 komt er een
45
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officiële overeenkomst van uitwisseling. Ieder heeft dus
wat planten, die ook in het andere rosarium zijn.
Dit rosarium is heel privé. Het ruikt er heerlijk, er zijn
vele kleuren, er is niets wat officieel is. Het is er ruim,
hoewel alles dicht op elkaar staat geplant. Er zijn veel
paden, veel terrassen, veel terracotta beeldhouwwerken.
Allerlei bomen staan tussen de rozen, oude olijfbomen
en veel grote bomen. Er staan ook heel veel stoelen en
banken om te genieten van de natuur en de omgeving.
Overal zingen vogels en de roep van de pauw is ook te
horen. In het hart van veel rozen zitten wantsen van allerlei soort.
Het is een herculeswerk om de rozentuin in orde te
houden zonder subsidies. Maar het lukt door een
donatie te vragen bij bezichtiging. Het schijnt dat
Gianfranco Fineschi meer voor de roos heeft gedaan
in zijn leven dan keizerin Joséphine zelf. Dat is in het
rosarium wel te merken.

Badener Rosarium, Doblhoffpark,
Oostenrijk
Dit rosarium is ontstaan tussen 1967 en 1969.
De tuin is ontworpen naar de Engelse landschapsstijl,
met 30.000 rozenstruiken, waaronder 40 soorten van

de Hongaarse rozenkweker Rudolf Geschwind. In totaal
900 soorten op 90.000 m2 grond. Het is het grootste rosarium van Oostenrijk en het is gelegen in het
Doblhoffpark. Baden is een kleine stad die ligt aan het
46

einde van het Helenendal vlakbij Wenen. Er zijn allerlei
rozen te vinden, zowel historische rozen als moderne
rozen. In de zomer is er een internationale rozenshow in
de oranjerie waarbij duizenden snijrozen worden gepresenteerd.
Baden is er trots op dat vroeger de Habsburgse keizer
hier verbleef om te kuren in de zwavelhoudende warm-

Rosa ‘Zigeunerknabe’
Rudolf Geschwind 1909

waterbronnen van de stad. Beethoven hoopte door een
kuur van zijn doofheid af te komen.
Ook schrijvers en musici verbleven vaak in dit stadje.
Zo kwamen Haydn en Mozart er niet alleen om een
kuur te ondergaan, maar ze gaven ook concerten.
Beethoven componeerde hier grote delen van zijn
negende symfonie. Nog steeds komen veel bezoekers
voor de heilzame bronnen, maar vooral ook voor het
Doblhoffpark, met zijn rozen.
Het rosarium heeft natuurlijk niet zoveel om het lijf als
het Duitse Sangerhausen, maar het is geen rozencollectie, ook geen museum, het is gewoon een tuin om van
te genieten. Een gezond standpunt, dat is zeker.
Het huidige rosarium is rondom het hotel dat er naast
ligt in barokstijl gehouden maar de grote vijver is enkele
jaren geleden in de Engelse stijl uitgevoerd, die minder
strenge vormen hanteert.
Het dal is een ideale plek voor een rosarium. Er is een
microklimaat, omdat het in de beschutting ligt van het
Wienerwald. Het is er daardoor warmer dan waar dan
ook in de omgeving. Er staan in het rosarium planten,
die het 30 kilometer verderop niet zouden doen.
Er staat ook een gedenksteen voor de Hongaarse rozenkweker Rudolf Geschwind, die al in de 19e eeuw rozen
kweekte, vooral de gevoelige Chinese rozensoorten.
Hij heeft ze zodanig gekweekt, dat ze ook tegen vorst
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bestand zijn. Ze hoefden niet meer in een kas te staan
gedurende de winter.

Rosengärten in Rapperswil,
Zwitserland
Deze rozentuin stamt uit 1913 en is steeds meer uitgebreid op verschillende plaatsen in de stad, die gelegen is
aan de Zürichsee. Het is op zich geen bijzonder rosarium ware het niet dat er in 1984 in het stadscentrum
een speciale geurrozentuin is ingericht voor mensen die
blind zijn. Er zijn 1.500 rozen ingeplant die 75 verschillende geuren hebben. Er staan bordjes bij in brailleschrift en in gewoon schrift.
Bij het voormalig klooster van de Kapucijnen is in de
vroegere moestuin een rozentuin aangelegd.
In de gehele stad bloeien tussen juni en oktober meestal
15.000 veredelde rozen, polyantharozen en struikrozen.
Nergens in Europa staan zoveel geurende rozen als in
Rapperswil, de rozenstad aan het meer van Zürich.

Rapperswil - rozentuin bij het kapucijnenklooster

De overgave van de roos
Overal waar de roos groeit en bloeit geeft zij zich over
aan de realiteit die er is. Of ze nu in een onaangenaam
klimaat leeft, of in een rozentuin met een goede verzorging, ofwel in een kwekerij waarbij men gebruikmaakt
van haar geslachtelijke vermogens, altijd geeft ze zich
over aan wat er is. Ze is een instrument van de natuur,
die haar gebruikt naar haar wil. Of ze geeft zich over
aan diegenen, die alleen haar schoonheid willen ervaren,
zoals dat bij de schilder Monet het geval was. Ook geeft
zij zich over aan de kweker, die uit haar een nog mooiere roos wil kweken voor zijn plezier maar ook voor zijn
meerdere eer en glorie. Altijd is de roos het instrument,
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waar de natuur, de schilder, de kweker of de tuinliefhebber mee experimenteert. Dat is de psychische instelling
van de roos, die, hoe dan ook, zich laat leiden door de
evolutie en haar krachten. Hij verzet zich niet tegen het
feit, dat hij instrument is, hij laat zich behandelen door
de evolutiekracht zelf, zodat hij geleidelijk aan een beter
instrument kan worden in het hele evolutieproces dat
gaande is. Hij is vol overgave, laat aan zich doen wat
nodig is. Hij is oprecht, hij doet zich niet anders voor
dan hij is, en hij is vol vertrouwen dat wat er gebeurt,
datgene is dat hem verder brengt. De mens verzet zich
hier wel tegen, hij wil meestal geen instrument zijn.
Hij wil zijn eigen zin doen, omdat hij denkt dat hij het
beste weet wat goed voor hem is. Vandaar dat de mens
niet psychisch leeft, de roos wel, op haar eigen manier.
En zo is de hele plantenwereld, maar ook de dierenwereld, meer psychisch levend op haar eigen niveau, dan
de mens.
Zij kunnen zich overgeven aan die krachten, die op
een hoger niveau staan in het hele evolutieproces. De
mens wil dat niet, die wil zelf het hoogste zijn. Die
onderwerpt zich aan schoonheidsoperaties, omdat hij
anders wil zijn dan hij is. Het is niet verboden om dat te
doen, maar het vertelt een heleboel over hoe een mens
een masker wil dragen, hij is niet meer die hij is. Oud
zijn mag niet, rimpels mogen niet, bij een roos gebeurt
dat niet. Die zal zich niet aan schoonheidsoperaties
onderwerpen om langer mooi te blijven. Hij komt in de
knop, hij opent zich door het licht, laat zich bevruchten
en verwelkt, want zijn taak zit erop. Bij een mens is dat
anders, die is arrogant, hij wil zich anders voordoen
dan hij is. De roos is die zij is, zij doet zich niet beter
of slechter voor. De mens wil zich altijd beter voordoen
dan hij is. Het blijft een feit, dat een mens, hoe wijs hij
ook is, leeft vanuit de onwetendheid, evenals alles in
het universum. Maar de roos richt zich op het licht, hoe
dan ook, en leeft daarom meer psychisch. De mens richt
zich op zijn ego vol onwetendheid en duisternis, niet op
het licht. Dat lijkt een klein verschil, maar het maakt in
het leven zoals het is heel veel uit. Leven in het licht of
in de duisternis, dat is het verschil.
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De Olifant

de Pauwekroon

Kunstwerken op de Pauwekroon
Tekst: Sarah Delateren

I

n het beleidsplan van 1992 is door het toenmalig bestuur van Elektoor een opzet
gegeven voor het realiseren van kunstwerken op het terrein van de Pauwekroon.
Daarvan is in de loop der jaren wel het een en ander gerealiseerd maar niet alles. Wel
zijn op diverse plaatsen modellen van lilaïsche kunstwerken geplaatst. Deze zijn echter
niet op ware grootte. Er wordt nog steeds naar gestreefd om de meeste kunstwerken te
maken zoals aangegeven in het plan van 1992, zodat deze objecten ook gestalte kunnen krijgen in de goti’s-wetenschapper zelf. In dit artikel aandacht voor het lilaïsch
kunstwerk de Olifant.
Een nieuwe olifant
De Olifant is een kunstwerk dat kortgeleden is aangekocht. Het is een stevige olifantenkoe op ware grootte
die op 25 augustus 2017 in het Honingbos op de
heide is neergezet. Zij vervangt de kleinere stenen
olifant, die al jaar en dag op de heide een plek heeft.
Deze kleinere olifant krijgt op het vernieuwde rosarium een plaatsje.
Wie nu de Iepenlaan oploopt en zich begeeft naar
de heide in het Honingbos, zal op een zeker moment vol verwondering staan kijken naar een levensgrote olifant die hem vanuit de verte aankijkt. De
olifant is niet afschrikwekkend om te zien, integendeel, maar zijn grootte imponeert en hij is niet
over het hoofd te zien. Hij steekt mooi af tegen
de achtergrond van bomen en struiken die het
Honingbos omzomen, het is alsof hij zo uit het
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oerwoud aan komt lopen. De heide,
die net in bloei komt als hij er
wordt neergezet, geeft een zacht lila
tint aan het veld rondom de olifant.
Hij staat daar alsof hij er altijd heeft
gestaan, deze olifant van formaat.
Sterkte





De stenen olifant op zijn nieuwe plek in het rosarium.

04-09-2017

De olifant op een pallet op de Clematislaan.

25-08-2017
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Olifant in vrachtwagen.

25-08-2017

De grote Afrikaanse olifant verbeeldt de sterkte die in het lichaam
ligt opgeslagen. Deze sterkteenergie is altijd aanwezig bij diegenen, die in ontwikkeling zijn.
Het is een depot in het lichaam dat
vooral wordt gebruikt als het erom
gaat forse en grote uitdagingen het
hoofd te bieden.
Soms doen zich in de ontwikkeling
van de materie momenten voor, die
vragen om wat extra energie en volharding. Op dat moment wordt het
sterkte-energie depot aangesproken,
om net dié extra energie te verschaffen die nodig is om met behulp van
het lila de moeilijkheden te overwinnen. Dat depot is onuitputtelijk
voor wie op koers ligt van de lijn
van de evolutie en op weg is naar
een psychisch leven.
De gang van de olifant
De olifant wordt op 25 augustus
2017 om 07:15 uur gebracht in
een grote vrachtwagen. Het is een
dier van 215 kilo, niet om eventjes
zo op te tillen dus. Hij staat in de
laadruimte en kijkt als de achterklep naar beneden gaat, gezellig
naar buiten, naar de vier goti’swetenschappers die de gota doen
om de olifant op zijn plek op het
heideveld te zetten. Het is voor hen
een belevenis om de olifant voor het
eerst te zien, hij is heel levensecht.
Er is ook een fotograaf aanwezig die de gehele tocht, vanaf de
Clematislaan waar hij is gedepo49
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De Olifant is een kracht in het lichaam voor de opslag van sterkte-energie.

29-08-2017

neerd op zijn pallet, naar zijn plaats
in het Honingbos op de heide, heeft
vastgelegd.
Het is een apart gezicht om de grote
olifant op de Clematislaan te zien
staan, en te weten dat dit beeld
nooit meer zal voorkomen. Vanaf
dat moment begint de fotoreportage, waaruit voor dit artikeltje enige
foto’s zijn uitgezocht met de meest
saillante momenten.
De reis per kniklader
Gelukkig beschikt Elektoor over
een kniklader die de olifant met
gemak kan transporteren. Zijn
gewicht is geen enkel bezwaar. Zijn
poten zijn vastgeschroefd op de
pallet, zodat hij er niet vanaf kan
vallen, en hij is vastgemaakt met
een degelijke sjorband. Wel is het
zo, dat er op de Pauwekroon heel
veel kronkelende wegen zijn, met
bordjes en overhangende struiken
en bomen. Aangezien hij dwars op
de kniklader staat, heeft hij een tamelijk grote breedte, want zijn slurf
steekt ver uit. Het gaat er dus om
met omzichtigheid de olifant naar
zijn plaats te vervoeren. De vier
goti’s maken er een heleboel in mee,
want zelfs de kleinste straatnaam50



Olifant op de kniklader.

25-08-2017

Olifant op reis.
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De olifant op zijn plek op het heideveld. Zij kijkt iedereen aan die vanaf de Iepenlaan de Seringenlaan oploopt.





3Inhoudsopgave

Olifant op de Lindenlaan-noord.

Olifant op de Iepenlaan.

29-08-2017

bordjes en de laagste boomstronken
blijken al belemmeringen te zijn
waardoor hij omhoog moet met de
lepels, die voor deze gelegenheid op
de kniklader zijn gezet. Dat is op
zich geen punt, ware het niet dat
de grote olifant alle zicht beneemt
vanuit de kniklader. De chauffeur
is dus wel gedwongen om de hele
tocht achteruit te rijden, met behulp van de aanwijzingen van de
vier goti’s.
Zij trekken de naambordjes uit de
grond en plaatsen ze weer, geven
een teken als de olifant omhoog
moet, hoe de kniklader moet rijden
om niet de bosjes in te geraken en
zo meer. Ook houden zij takken
weg die de doorgang van de Olifant
belemmeren.
De olifant kan maar net door het
entreehek op de Lindenlaan-Noord.
Er is aan iedere kant letterlijk maar
5 centimeter ruimte over. Dat betekent dat de kniklader heel voorzichtig dit hek moet passeren.
Ook hoogten en diepten in het
wegdek zijn merkbaar.
Gelukkig zit de Olifant goed vastgesjord met een gloednieuw helderblauwe sjorband. Zo zwiert de
olifant van hier naar daar, omhoog
51
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en omlaag, onder de takken door
op de Iepenlaan, waarbij twee goti’s
met vol gewicht aan de takken
van de bomen hangen om op die
manier te zorgen dat de olifant er
doorheen kan van slurf tot staart.
Pas op de heide aangekomen is het
meeste gevaar geweken. De olifant
heeft zelfs zijn ontbijt kunnen nuttigen in de vorm van een heerlijke
tak met rododendronblad, afgerukt
toen hij de Iepenlaan opdraaide.
Zo’n lekker hapje laat hij zich niet
ontgaan.
Van daaruit rijdt de kniklader regelrecht de heide in, vooral omdat op
die plek de rand van het pad laag is.
Verderop is het veel hoger, dat zou
moeilijk worden om in te draaien.
Maar nu is het een peulenschil,
rond negen uur, bijna twee uur na
aankomst, is de olifant naar zijn
plek gereden.
Met man en macht is het gelukt,
sterkte-energie is er zeker voor
nodig geweest om deze bijzondere
gota tot een goed einde te brengen.
Deze is dan ook direct voorhanden
in de vorm van de nieuwe, levensgrote olifant.
Het plaatsen
Het is nog niet eenvoudig om het
dier te plaatsen op de heide. Hoe
gaat dat gebeuren? Hij is met pallet
en al op de lepels van de kniklader
op de heide gezet, precies daar waar
hij moet staan. Nu is het zaak de
pallet eronderuit te halen. Maar
wat dan? Zal hij niet gaan kantelen
als hij met één poot op de grond
staat en de rest nog op de pallet? En
moet er misschien nog iets onder de
poten worden gezet, zodat er geen
verwering plaats kan vinden aan
zijn voetzolen? Er wordt veel geopperd, van een stapel plankjes die
52







Olifant eet een verse tak.

Olifant is op de heide aangekomen.

De nieuwe verblijfplaats is bijna bereikt.
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Manoeuvreren op de heide.





Olifant op zijn plaats maar nog op een pallet.

De olifant wordt met man en macht van de pallet afgeduwd,
zodat hij in de heide terechtkomt.
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dan successievelijk worden weggehaald onder de poten, tot stenen die
eronder worden gezet.
Het is allemaal te ingewikkeld,
dus de olifant wordt losgemaakt
van de kniklader en staat nu los op
zijn pallet, weliswaar nog met de
kniklader dichtbij.
Hij wordt van de pallet geschoven,
maar hij begint om te vallen. In
allerijl worden en nog twee goti’s
gehaald. Ze komen alras op de fiets
assistentie bieden. Met zes man is
de olifant wel te bedwingen. Eerst
worden zijn twee rechterpoten
van de pallet geduwd, hij valt dan
tegen de kniklader aan. Vervolgens
worden de linkerpoten in de heide
gezet. Met man en macht wordt
geduwd en het gaat lukken. Na
enige duwkracht en inzet van
sterkte-energie staat hij daar dan.
Het grootste werk is volbracht.
De olifant is zo neergezet, dat hij
altijd kijkt naar het hoofdgebouw
met de naam Lichtmaterie. Want
een lichaam van lichtmaterie is het
uiteindelijke doel waar iedere gotiwetenschapper naar streeft.
Slagtanden
De olifant is geleverd zonder zijn
slagtanden in, want de kans is
groot dat ze bij het transport zullen
breken. Ze worden apart meegeleverd in een doos. Ze zijn er gemakkelijk in te zetten, en de olifant is
al snel compleet. De slagtanden
zien er mooi uit, ze lijken wel van
echt ivoor te zijn. Maar alles is van
polyester aan de olifant, dus zijn
slagtanden ook.
Zo is de olifant dan eindelijk thuis
gekomen. Hij staat daar op zijn
heide met het oerwoud achter zich
alsof hij daar altijd heeft gestaan.
Het symbool van de sterkte-energie
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die is opgeslagen in het lichaam is
groot. Een groot depot vol sterkte,
om alles te overwinnen wat er maar
is aan barrières op de ontwikkelingsweg.
Een Olifant op de heide
Nu staat de olifant al een tijdje op
de heide. Hij hoort daar thuis, hij
past er ook. Hij heeft ruimte genoeg om er te zijn. De heide wordt
er door verlevendigd, hij is van
alle kanten te zien. Lopend op de
Goudenregenlaan-Zuid is er een
doorkijkje waar het is alsof hij zo
tussen de bomen door tevoorschijn
komt en een beetje aan het kuieren
is.
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Olifant op zijn plek met slagtanden gemonteerd.

Olifant aan de rand van de heide in het Honingbos.
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Indrukwekkend, zo’n olifant. En
nog meer indrukwekkend is het,
dat hij een energie is in het lichaam van ieder mens. Niet altijd
is er een depot aan sterkte-energie.
Uitgemergelde olifanten in het lichaam van de mens hebben deze
energie niet. Ze zijn op sterven na
dood. Maar een gezonde, jonge
vrouwelijke olifant zoals deze heeft
genoeg ervan. Zij heeft de energie
in voorraad waaruit ieder mens kan
putten die dit nodig heeft voor zijn
ontwikkeling van de materie.



Olifant kuierend door het woud. Doorkijkje vanaf de Goudenregenlaan.
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De olifant gezien vanuit een verder gelegen terras.
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Wat we niet kunnen weten
Verkenningen langs de rand van onze kennis
Auteur Marcus du Sautoy
Uitgeverij Nieuwezijds - Amsterdam
Eerste druk 2017, 400 blz.

Het boek
What we cannot know, explorations
at the edge of knowledge is een in
2016 verschenen populair wetenschappelijk boek. De Nederlandse
vertaling uit 2017 is van Uitgeverij
Nieuwezijds en draagt de titel: Wat
we niet kunnen weten, verkenningen
langs de randen van onze kennis.
Waar de kaft in de Engelse versie
uit kleurige verticale stroken bestaat
die op elkaar liggen en de letters
enigszins verbergen, is de kaft van
de Nederlandse versie getooid met
concentrische cirkels die de letters
breken.
In zo’n 400 pagina’s zoekt Marcus
du Sautoy, professor in de wiskunde
aan de Oxford University, op vlotte
en bevlogen wijze naar de randen
van de huidige wetenschappelijke
kennis.
Hoewel in zijn betoog overduidelijk
zijn voorliefde voor de wiskunde
blijkt, overschrijdt hij in dit boek
zijn vakgebied. De oorzaak hiervan
is wellicht zijn tweede aanstelling
sinds 2008, namelijk als die van
‘Simonyi Professor for the Public
Understanding of Science’.1 In
deze functie kan hij de wetenschap
1 De functie van ‘Simonyi Professor for
the Public Understanding of Science’
werd in het leven geroepen door Charles
Simonyi, een Hongaars-Amerikaanse
computerexpert, die aanvankelijk werkte bij Microsoft en nu zijn eigen onderneming heeft.
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voor het grote publiek toegankelijk
maken. Dat maakt van hem meteen
ook een publiek figuur die regelmatig in de Britse media te zien
is. Hij krijgt regelmatig prijzen en
erkenning voor zijn werk in beide
functies.
Dit populaire wetenschappelijke
werk bevat een index en een lijst
met aanbevolen literatuur. De tekst
wordt geregeld ondersteund door
zwart-wit illustraties.
Grenzen van de wetenschap
Het boek opent met de boutade:
‘De wetenschap regeert’. Hoe vaak
lezen we immers niet over nieuwe
technologieën, over doorbraken in
de kennis over het universum, over
medische ontwikkelingen, ontwikkelingen die mensen helpen in hun
strijd om te overleven en die voor
een verbetering van de levenskwaliteit zorgen.
Marcus du Sautoy blijft niet in de
euforie van de overwinningsroes
hangen. In zeven verkenningen gaat
hij langs de randen van de wetenschappelijke kennis.
Hij stelt de vraag of we alles kunnen weten, of we alles willen weten
om dan uiteindelijk te komen bij
de vraag of er daadwerkelijk wetenschappelijke vragen zijn die nooit
kunnen worden opgelost, die buiten het bereik van de wetenschap
blijven. In elke verkenning over een

Tekst: K.M.H. Klachter

‘rand’ onderzoekt hij wat we weten,
wat we niet weten en wat we mogelijks nooit zullen weten.
Du Sautoy neemt de lezer bij de
hand door telkens te vertrekken
van een concreet voorwerp. Bij het
eerste hoofdstuk, de eerste rand zoals hij zijn hoofdstukken benoemt,
vertrekt hij van een dobbelsteen
en de onmogelijkheid om te voorspellen hoe deze zal neerkomen.
Ondanks alle dynamica-wetten, alle
kansberekening en zo meer blijft
het onvoorspelbaar. Du Sautoy leidt
ons langs de chaostheorie en hoe
kleine verschillen in de beginwaarden immense verschillen kunnen
geven in de uiteindelijke verschijnselen. Dat maakt voorspellen een
riskante onderneming, want een
bijna oneindig kleine oorzaak kan
een meetbaar gevolg produceren.
Of de meer plastische omschrijving
in een artikel van Edward Lorenz:
‘Does the flap of a Butterfly’s Wings
in Brazil Set Off a Tornado in
Texas?’
Hij stelt zich ‘en passant’ levensvragen en vraagt zich af of het leven
een toevallige dobbelsteenworp is.
Hij staat stil bij de blijvende vragen
van de evolutiebiologie. Hoeveel
toeval is er aanwezig in de evolutie? Sommige eigenschappen, zoals
het ontwikkelen van ogen zijn op
verschillende plaatsen ontstaan, onafhankelijk van elkaar. Vele vragen
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blijven onbeantwoord. Zo loodst hij
de lezer door de verschillende gebieden van de exacte wetenschappen.
Moeilijkere wetenschapsvindingen
worden afgewisseld met concrete
voorwerpen en gebeurtenissen en zo
komt de wetenschap dichter bij de
lezer te staan.
In een tweede rand brengt de cello
hem bij de grenzen van de zoektocht naar de uiterst kleine deeltjes
waaruit de materie bestaat. Zijn de
quarks de kleinste of zal men op een
dag nog kleinere deeltjes ontdekken?
De derde rand start met een potje
radioactief uranium en mondt
uit bij de quantummechanica
en het onzekerheidprincipe van
Heisenberg. Het gaat dan over de
chaos van de kleine deeltjes: hoe
meer ik over de positie van een
elektron met hoge nauwkeurigheid
weet, hoe minder ik weet hoe deze
zich beweegt en vice versa.
De vierde rand gaat over de ruimte
en de eindigheid of oneindigheid
van het universum, de vijfde rand
over de tijd. De zesde rand over intelligente, artificiële intelligentie en
of we ooit zullen kunnen weten wat
bewustzijn inhoudt. Bij de laatste
en zevende rand komt er nog een
toemaatje aan wiskundige opmerkelijkheden, die worden neergezet als
knalbonbons.
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Vragen stellen
Het leuke aan de reis van Marcus
du Sautoy langs de diverse exacte
wetenschappen zijn de vragen die
hij stelt en de bedenkingen die hij
maakt. Levensvragen, kennisvragen,
vragen die aan de orde zijn bij de
chaostheorie, de relativiteitstheorie,
de quantumfysica, de kosmologie,
de evolutiebiologie, het hedendaagse hersenonderzoek en zomeer.
De vele vragen maken de reis avontuurlijk en zetten de wetenschap
neer als een zoektocht naar hoe de
wereld en de mens in elkaar zitten.
Een zoektocht van vele bevlogen
mannen en vrouwen die hun leven
wijden aan het onderzoek naar de
opbouw van de materie, het doorgronden van het universum en het
kennen van de wereld en de mens.
Zij proberen het mysterie van het
leven te ontrafelen.
Wetenschappelijke modellen
Du Sautoy legt meermaals uit hoe
wetenschap werkt. Hij volgt de
filosoof Immanuel Kant die stelt
dat alle kennis begint met zintuiglijke ervaring, dan verder gaat naar

inzicht in de kwestie en dan eindigt
met de ratio. De huidige theoretische wetenschapsmodellen die op
deze wijze zijn ontstaan en beschrijven hoe het universum in elkaar zit,
houden stand tot er iets opduikt
wat er niet in past, iets wat het
model niet kan verklaren. Dan kan
het model in vraag worden gesteld,
aangepast of verdwijnen.
Wil een model een wetenschappelijke theorie worden genoemd dan
moet het falsifieerbaar of weerlegbaar zijn. Bewijzen die gevonden
worden kunnen de theorie ondersteunen. Maar in principe kan
een wetenschappelijke theorie ook
worden afgedankt. ‘Of we het juiste
model, de juiste theorie, te pakken
hebben zullen we nooit weten’,
schrijft Marcus du Sautoy.
Als wiskundige zoekt hij naar zekerheden. De wiskunde biedt hem ook
die zekerheden, meer dan de fysica
en de andere wetenschappen. Dat is
duidelijk zijn vakgebied en vol vuur
vertelt hij over de ontdekkingen van
vroeger en nu.
Voor dit boek heeft hij zich evenwel
grondig verdiept in de andere exacte
wetenschappen. Hij schrijft dat hij
ook hier hunkert naar een deterministisch mechanisme, maar dat de
hedendaagse ontdekkingen in de
quantumfysica eerder spreken van
een mogelijkheid en een kans dan
over een zekerheid.
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De wiskunde daarentegen biedt zekerheid en dat is aantrekkelijk. Toch
heeft ook de wiskunde haar beperkingen, want er valt niet wiskundig
te bewijzen dat de wiskunde geen
contradicties kent.
De kennis over de vele wetenschappelijke theorieën heeft hij grondig
bestudeerd en doordacht. Zijn
exactheid en virtuositeit in het
schrijven is aantrekkelijk. Het moge
duidelijk zijn dat Marcus du Sautoy
over een goed ontwikkeld wetenschappelijk mentaal beschikt.
Eindigheid en oneindigheid
Bij alle vragen die de grenzen van
het kenbare aftasten lijkt niets zo
onbeantwoordbaar als de vraag of
het universum oneindig is. Hoe kan
men dat immers ooit weten? Toch
wil Du Sautoy niet zo snel toegeven
aan de verleiding van het onkenbare.
Hij schrijft: ‘Aan de ene kant moeten we als mensen erkennen dat
we niet alles kunnen weten; onze
kennis heeft aantoonbare grenzen.
Deze nederigheid is intellectueel van
belang, omdat we anders in een staat
van begoocheling en hoogmoed
verkeren. Maar de andere les is dat
we niet altijd kunnen weten wat
het precies is wat ons verstand altijd
te boven zal gaan. Daarom is het
voor een wetenschapper essentieel
om niet te snel op te geven, maar te
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blijven geloven dat we antwoorden
kunnen vinden, en dat we misschien
toch wel alles kunnen weten.’
In de wiskunde ziet hij tal van mogelijkheden om op onoplosbare
vragen toch enigszins een antwoord
te vinden. De taal van de wiskunde verschaft volgens Du Sautoy de
mogelijkheid om met ‘onze eindige
hersenen’ toch een notie van het oneindige te hebben. Er is immers een
oneindige reeks getallen 1,2,3,4,5,...
altijd is er het laatste getal +1. Het
is niet omdat we niet tot het einde
door kunnen tellen, dat er geen
beeld van te vormen is.
Maar of Marcus du Sautoy hierdoor
duidelijk maakt wat het begrip
‘oneindigheid’ inhoudt blijft een
vraag. Het oneindige wordt in zijn
ogen een begrip met een abstracte
betekenis. Een beleving van het
oneindige als een reële realiteit is er
niet bij. Du Sautoy blijft hangen in
het wetenschappelijke denken. Hij
houdt het bij een notie, een begrip,
een gedachte. Een concrete ervaring
met wat de oneindigheid is, is ver
weg.

Du Sautoy stelt geregeld de vraag
naar God. Als Simonyi Professor
kan hij deze vraag moeilijk uit de
weg gaan. In deze functie volgt hij
immers de atheïst Richard Dawkins
op, de vermaarde evolutiebioloog,
die in zijn boek The God Delusion
komaf wil maken met God en
religie.
Marcus du Sautoy noemt zichzelf
ook een atheïst, toch gaat hij lang
niet zo ver als zijn voorganger.
Hij wil God zijn oorspronkelijke
definitie teruggeven, namelijk dat
God datgene is wat het menselijke
verstand transcendeert. God is dan
de naam van datgene wat we niet
kunnen weten.
Hij schrijft: ‘Als ik God definieer als
het bestaan van dingen die we niet
kunnen weten, en mezelf vervolgens
een atheïst noem, betekent dit dat
ik geloof dat er niets is wat we niet
kunnen weten, en dat geloof ik dus
niet meer. Ik denk dat ik op een
bepaalde manier heb bewezen dat
deze God inderdaad bestaat.’
Hij onderschrijft een gedachte
van de Britse theoloog Herbert
McCabe, die zegt dat ‘wie uitgaat
van het bestaan van God, zegt dat
er onbeantwoorde vragen zijn over
het universum’.
Dat hij zich atheïst noemt is een
reactie op het verarmde godsbeeld
van de religies. Hij wijst een God af
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die ingrijpt in de evolutie en waaraan mensen eigenschappen als liefde
en mededogen toewijzen. Religies
geven in zijn ogen veel teveel eigenschappen aan God. Ze zijn door
vorige generaties bedacht en gaan
voorbij aan wat de oorspronkelijke
definitie is.
Voorbij de grenzen?
Du Sautoy stelt vragen aan de
kosmologie, die ervan uitgaat dat
er meerdere universa nodig zijn om
de uniekheid van ons universum te
verklaren: ‘Kunnen we ooit weten
of deze beschrijving van de ruimte
klopt? Zijn we gewoon verhalen
aan het bedenken die consistent
zijn met zichzelf, die waar zouden
kunnen zijn, maar die niet te controleren zijn? Hoe kunnen we ooit
te weten komen of andere universa
echt bestaan en niet alleen in de
fantasie van theoretische fysici?’
Het zijn allemaal vragen en bedenkingen waarmee de lezer merkt dat
hij tegen de buitengrenzen van de
wetenschap aanbotst.
Op zijn zoektocht naar de randen
van de kennis doet Marcus du
Sautoy een aantal opmerkelijke
uitspraken. Hij schrijft ondermeer
dat hij het met Einstein eens is dat
er een bepaald intern mechanisme
aan het werk moet zijn, ook al is dat
nog niet gekend. Hij voegt eraan
toe dat het mechanisme wel eens
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in de deeltjes van het uranium zou
kunnen zitten, misschien zo klein
dat hij het niet kan zien en niet kan
onderzoeken.
Hij botst tegen de grenzen van zijn
denken aan. Merkt dat er meer is,
maar weet voorlopig nog niet hoe
hij voorbij die rand kan komen.
Zo valt ook zijn volgende passage
op: ‘De idee van dingen die het
bewustzijn in en uit drijven is voor
mij als wiskundig onderzoeker vertrouwde kost. Ik heb vaak het gevoel dat het werk dat ik achter mijn
bureau doe de zaadjes plant voor
ideeën die vaak pas postvatten zodra ik achter mijn bureau vandaan
kom. Die plotselinge inzichten waar
mensen mee bezig zijn, zijn volgens
mij het resultaat van het brein dat
onbewust bezig blijft om een probleem op te lossen. De wiskundige
ontdekking waarop ik het meest
trots ben, lijkt inderdaad op deze
manier bij mij te zijn opgekomen.’
Hij merkt dat er dingen zijn die in
en uit zijn blikveld drijven. Toch
komt de vraag niet op waar deze
‘dingen’ dan vandaan komen, en

waar ze dan weer heengaan. Hij
heeft een verklaring gevonden,
namelijk dat zijn brein onbewust
bezig blijft met de oplossing van het
probleem.
Zo verdwijnen vragen of opmerkelijke fenomenen maar al te vaak
doordat men het antwoord al weet.
Het niet durven springen in de ongekende diepte van het onbekende
loopt als een onzichtbare draad
door het boek.
Aan rand van het onbekende en
dan vlug terug naar het bekende.
Staande op de rand reikt du Sautoy
naar verder, maar keert vervolgens
naar de bekende en vertrouwde
wegen terug. Hij wil het met zijn
verstand kennen, begrijpen, vastleggen. ‘Het is de best mogelijke
verklaring,’ noteert hij.
Hij maakt de bedenking dat het zou
kunnen dat onze zintuigen ons voor
de gek houden en dat de hele wereld een illusie is. Maar meteen wil
hij deze poging, die hij benoemt als
een poging om alles te ondermijnen
wat gekend is, pareren.
Hij schrijft: ‘De wetenschap is zo
succesvol in het beschrijven en
voorspellen van hoe de dingen
lijken te zijn, dat we denken dat
ze dicht in de buurt komt van de
werkelijkheid zoals de meesten van
ons geloven dat ze is. (...) Maar stel
nu dat het universum dingen bevat
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die onze zintuigen niet kunnen
waarnemen. (...) Het is mogelijk
dat de beperkingen van onze zintuigen ook beperkingen opleveren.
(...) We hebben al gezien dat onze
zintuigen zich voor de gek kunnen laten houden, zodat we dingen
geloven die eigenlijk een illusie zijn.
Misschien is onze beste hoop dat de
wetenschap een waar-achtige kennis
van het universum biedt, namelijk
een verhaal dat de realiteit lijkt te
beschrijven.’
En hij voegt eraan toe: ‘We kunnen
minstens proberen uit te vinden
hoe de realiteit is die we met onze
zintuigen waarnemen.’
Du Sautoy ervaart de begrensdheid
van de wetenschap. Bij tijd en wijle
staat de auteur op de rand te balanceren, en dat maakt zijn zoektocht
boeiend. Het maakt ook dat hij
ruimte laat voor verhalen, mythen
en verbeeldingskracht. Tegelijk
vindt hij dat we moeten beseffen
dat we leven met onzekerheden en
het onbekende.
Zoals zovele wetenschappers vóór
hem voelt Marcus du Sautoy de begrenzing, het plafond van de kennis
die hij met zijn wetenschappelijk
denken kan vatten. Maar hij weet
niet hoe hij de grens kan overbruggen, lijkt het ook niet te willen. Hij
blijft hangen in zijn vertrouwde
manier om op mentale wijze kennis
60

te vergaren. Hij heeft er geen notie
van dat hij niet afhankelijk hoeft te
blijven van zijn denken maar dat
hij een andere kennisinstantie in
zichzelf kan ontdekken, zijn psyche,
die niet uitgaat van mentale kennis,
maar van een soort spiritueel gevoel
en waarneming die de essentie van
de dingen kent.
De kracht van Marcus du Sautoy
is dat hij een rechtgeaarde wetenschapper met een sterk ontwikkeld

wetenschappelijk mentaal is die veel
wil overwegen. Het boek toont aan
dat de huidige wetenschappelijke
kennis lang niet zo vaststaand is als
menigeen wil geloven.
De auteur besluit met de woorden:
‘Al hunkeren we nog zo naar zekerheid, als we wetenschap willen
bedrijven, moeten we altijd bereid
zijn om de verhalen achter te laten
die we nu vertellen.’
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