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De vaas

De aardewerken vaas
gelegd op vruchtbare aarde
draagt vol charme een klaproosblad
een beeld van vertederende waarde.
Gevallen blad
zo wit en zuiver
in harmonie
met bloem en vaas en grond.

Een klaproos
aan het eind van haar bestaan
creëert schoonheid en harmonie
al is ze aan het vergaan.
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Van de redactie
het elektron neutrino

De Gouden Visie is een tijdschrift dat door Elektoor wordt uitgegeven. Dat is voor
veel mensen een beetje rare club. Wat te zeggen van de nieuwe onderzoeken waar ze
mee aan de slag zijn gegaan? Een viertal onderzoekers is een project gestart naar de
mogelijkheden om energie te winnen met elektron-neutrino’s. ‘Een waanzinnig idee’,
zullen veel fysici denken. Want omdat een neutrino nauwelijks onderhevig is aan de
bekende fundamentele natuurkrachten is er niets mee aan te vangen. Ze hebben nagenoeg geen massa, je kunt ze niet verzamelen, je kunt ze niet tegenhouden, ze gaan
overal dwars doorheen, je kunt er kort gezegd eigenlijk niets mee. De enige kracht
die enige invloed kan uitoefenen op een neutrino is de zwakke kernkracht. Maar
dan zit je op atomair gebied te rommelen en hoe kun je nu energie winnen uit zo’n
onnoemelijk klein deeltje zonder de beschikking te hebben over enorme installaties
zoals een cyclotron of een heel groot bassin met zwaar water honderden meter onder
de grond? Het is dus een onmogelijke en onzinnige opdracht volgens fysici. Maar ja,
die hebben dan ook alleen maar de beschikking over de hen bekende natuurkrachten.
Lilaci zouden ook gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld denkkracht of psychische
kracht. Wat zou de invloed van een denkkrachtveld op neutrino’s zijn? Met denkkracht werken is niet zo uniek als het lijkt. Je zou het de yogische methode kunnen
noemen, omdat mentale krachten veel in diverse yogatechnieken centraal staan.
Een andere mogelijkheid is het inzetten van een psychisch krachtenveld. Dat is nog
eens wat anders. Of dat werkt en hoe dat werkt zou mogelijk in het genoemde onderzoek duidelijk moeten worden. Of er op korte termijn resultaten uit het onderzoek
naar voren komen, blijft de vraag. Dat is afwachten.
Dat er binnen een dergelijke organisatie artikelen worden geboren zoals in deze editie
bijvoorbeeld ‘Een stap vooruit in de evolutie’ is niet zo vreemd. Menigeen zal ook
daarbij vinden dat het maar een enorme onzin is. Maar ja, het is wel het resultaat van
een wetenschap die zich niet laat beperken tot alleen een rationele benadering van de
zaken. Het is een wetenschap die ook wel de fysica van de geest wordt genoemd, een
wetenschap die een rationele benadering combineert met een spirituele benadering.
En daar kun je meer van verwachten dan bij een puur rationele of empirische benadering. En aangezien het allemaal een resultaat is van concreet onderzoek en niet van
een fantasierijke benadering van zaken, zal het logischerwijs vanzelf blijken dat het zo
is, of het nu vreemd en onbegrijpelijk is of niet.
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Een stap vooruit in de evolutie
Van waarheidswezen naar lila
Tekst: Sunya de la Terra

Een nieuwe tijd is aangebroken. Een tijd waarin een nieuw
wezen zijn intrede zal doen in het proces van evolutie. Een
tijd waarin dit wezen zich zal laten zien als een persoon, die
het mens-zijn is ontgroeid en het mens-zijn ook heeft overstegen. Dat is niet zomaar iets, het is iets wat iedereen aangaat die
interesse heeft in het proces van evolutie dat al miljarden jaren
gaande is. De vraag is: hoe ziet zo’n nieuw wezen er dan uit?
Lijkt hij op een mens, of heeft hij heel andere eigenschappen en vermogens? En als dat zo is, wat zijn
die eigenschappen en vermogens dan wel?
In de lilaca wordt er al jaren onderzoek gedaan
naar dit verschijnsel. In dit artikel wordt geprobeerd een tipje van de sluier op te lichten.
Evolutie
Al miljarden jaren is er in het universum een proces van
evolutie aan de gang. Dat uit zich onder andere in een
ontwikkeling en groei van vormen. Sterren, planeten,
stenen, eencelligen, planten, dieren en mensen. Met andere woorden: lichamen in alle soorten en maten. Het
is daarbij wel duidelijk geworden dat de Evolutiekracht
meestal uit een vorige vorm een nieuwe vorm laat ontstaan. Een vorm die vaak voortvloeit uit een al bestaande
vorm.
Dit gebeurt in een eeuwigdurend spel van uitdrukkingsmogelijkheden van het Zijn of Zelf in de materie. Altijd
wil Hij zichzelf zien in velerlei lichamen en met velerlei
gezichten. Tot het uiteindelijk zover is dat Hij zichzelf als
de ongeboren Ene ook kan weerspiegeld zien in aardse
stof, geboren in de materie, in een materieel lichaam van
elektronen, atomen, moleculen en cellen. Zijn evenbeeld
uitgedrukt in aardse, relatieve materie, gevormd door de
Evolutiekracht. Het Zelf, Hij en Zij als een volkomen

eenheid op aarde, waar zij altijd onmiddellijk doet wat
hij ziet. Dat kan, omdat zij allebei bestaan uit een psyche
die totaal is ontplooid met een lichaam dat totaal bewust
is geworden. Dat wil zeggen: elektronen die hun licht
prijsgeven op ieder moment dat dit passend is. Want
bewustzijn is licht, het is essentiële bewuste substantie
die is vrij gekomen uit de materie. Ook de vreugde van
bestaan is aanwezig in dit nieuwe wezen dat de aarde
zal gaan bevolken. Dit nieuwe wezen is een eenheid van
psyche en lichaam. De psyche, de persoon, heeft macht
over de materie van het lichaam en kan dit iedere vorm
geven die hij wenst.
Het is een feit, dat als er een nieuwe vorm ontstaat er
eerst een is, dan twee en vervolgens steeds meer. Zo zal
het ook gaan met het nieuwe wezen in de evolutie op
aarde, er zullen er steeds meer zijn in vele stadia van ontplooiing en ontwikkeling.
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De psyche van het nieuwe wezen
In de lilaca wordt de psyche gezien als de persoon die
gedurende miljarden jaren een spel speelt in de materie
om zodoende de aardse stof van haver tot gort te leren
kennen. En wel in al zijn vele verschillende vormen. Zo
kiest hij bewust in leven na leven in iedere vorm een mogelijkheid om al de eigenschappen van de lichaamsmateries te ontdekken. Van steen via eencellige tot mens
zijn er heel wat zaken die interessant en avontuurlijk
zijn, met mogelijkheden en ogenschijnlijke onmogelijkheden. De psyche is er om in al die vele lichamen en
vormen ervaring op te doen over de materie. Zo ontplooit hij zich ook onder invloed van het lila licht. In
eerste instantie ontplooit de psyche zich in handen van
Moeder Natuur, de helpster van het lila. Moeder Natuur
zorgt ervoor dat de dingen als vanzelf gaan in het materiespel. De psyche is de speler die samen met het lila de
actie en de mogelijkheden gebruikt om verder te komen
op allerlei terrein. De psyche is een absoluut volmaakt
wezen, er mankeert niets aan, en er zal ook nooit iets
aan mankeren. Hij bestaat uit een absoluut licht dat een
klein zonnetje is, onderdeel van de Ene Kracht die alles
is. Hij heeft alles in zich om te worden tot een wezen dat
uiteindelijk alle stadia van evolutie heeft doorlopen en
zich helemaal heeft ontplooid door het lila licht. Als hij
uiteindelijk zijn mentale mogelijkheden heeft ontplooid
moet hij een eigen keuze maken om verder te komen in
de gang van de evolutie. Tenminste, als hij snel wil zijn.
Kiest hij voor de trage weg, dan zal het nog wel wat eeuwen duren voor hij als vanzelfsprekend meegaat in het
evolutieproces dat nog steeds gaande is.
De psyche van het nieuwe wezen zal eerst zijn waarheidsvermogens naar voren brengen. Hij is dan de gouden
waarheidspsyche, een volmaakt mens. Vervolgens brengt
hij zijn vreugdevermogen naar voren, hij intensiveert
zijn licht en hij wordt een lila psyche, een zon van diamantwit licht dat alle andere lichten bevat die er bestaan.
Zowel de lichten in de relatieve wereld, de waarheidswereld, de Absolute wereld en in de Wereld van de Eenheid,
de Werkelijkheid. De psyche is dan een wezen dat alles
omvat. Hij is de eenheid van eenheid, dat houdt in:
• de causale eenheid van eenheid;
• de universele materiële eenheid van eenheid;
• de universele psychische eenheid van eenheid;
• de kosmische individuele eenheid van eenheid.
4

Daardoor is de lila psyche een onuitputtelijke bron van
zichzelf bepalende eenheid geworden, die allerlei vormen
van zichzelf kan creëren met materie, slechts door het
vermogen van zijn visie-wil te gebruiken.
Hij kan zich overal bewegen, in alle werelden, ook boven
ruimte en tijd.
Het lichaam van het nieuwe wezen
Terwijl de psyche zich ontplooit via het lila licht dat
zich meer en meer daarin vestigt, wordt het lichaam
ook onderhanden genomen. Eerst komt het subtielfysieke lichaam aan de beurt. De psyche is ondertussen zo
krachtig en vol lila licht, dat hij dit licht in de subtiele
materie kan laten schijnen. Deze materie komt daardoor
in verandering. Een subtielfysiek elektron is een zwarte
bal, met binnenin een vonkje lila licht, dat onzichtbaar
en onbewust daar aanwezig is. Door de instraling van
psychisch lila licht in het elektron, smelt de harde zwarte
schil steeds verder weg, tot het lichtje binnenin wakker
wordt door het licht. Dan is de zwarte schil weggevallen
en is er een subtielfysiek elektron dat zijn lila licht vrij uit
kan stralen in zijn omgeving. Dit wordt de transformatie
van de materie genoemd.
Het elektron is een heel specifiek deeltje in het menselijke lichaam. Het is de sleutel tot transformatie. Het is
de bouwer van alle werelden, want de eigenschappen
van de elektronen bepalen hoe een atoom er uit gaat
zien. Bovendien heeft het elektron nog iets leuks, het
gedraagt zich als een golf, maar ook als een deeltje. Als
het zich in het subtielfysieke lichaam beweegt, is het een
golf. Beweegt het zich verder naar de oppervlakte, in het
zichtbare menselijke lichaam, dan is het een deeltje.
De structuur van het atoom geeft aan welke stoffen er
worden gevormd. Zo is dat ook in het menselijke lichaam. Zwarte subtielfysieke elektronen maken aan de
oppervlakte zwarte, onwetende, onbewuste lichamen.
Getransformeerde subtielfysieke elektronen kunnen aan
de oppervlakte zorgen voor lichte, alwetende, bewuste
lichamen, dus bewuste lila materiële stof, aangestuurd
door een lila psyche.
Het lichaam van het nieuwe wezen is in feite een lichtlichaam, of dat nu daadwerkelijk te zien is of niet.
De psyche en het lichaam vormen een eenheid, omdat ze
beiden bestaan uit lichtmaterie. Dat is de eenheid waar
het om gaat in het evolutieproces. De eenheid van li-
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chaam en psyche is een eenheid van de geest die zowel in
de psychische materie is als in de lichaamsmaterie.
Dit lichaam is geen menselijk lichaam meer, hoewel het
zich wel zo kan voordoen. Het is boven het mens-zijn
uitgestegen. Het is eerst een waarheidslichaam geworden, een volmaakte mens. Vervolgens is het boven het
mentale stadium uit gestegen en beweegt zich boven
ruimte en tijd, in alle werelden. Het is een lila lichaam
geworden, een eenheidslichaam dat leeft in de vreugde
van bestaan. Het is een lichtlichaam dat ook in zijn
zwarte lichtstaat toch licht is. Dat is voor het menselijke

Mentaal
Psychisch Universeel Waarheids
bewustzijn bewustzijn bewustzijn bewustzijn

Lila
bewustzijn

mentale oog meestal niet zo waar te nemen. Een mens
met een psychisch oog kan het bij tijd en wijle wel zien.
Lilaca: de fysica van de geest
Lilaca wordt ook wel de fysica van de geest genoemd,
omdat zij de geest bestudeert in al haar verschillende
vormen. In de Eenheid is de Geest alle lichten van bewustzijn. In het Absolute is Hij het absolute licht vol
transparante doorschijnendheid. In de Waarheidswereld
is hij het gouden licht met zijn warme straling, maar Hij
wordt al wat minder ijl en meer vast van substantie.
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In de relatieve wereld van verdeeldheid stolt de Geest
meer en meer, hij verliest zijn licht, hij wordt duister, onwetend en zwart, en kapselt zich in door onbewustheid
en hardheid. Hij deelt zich op in miljarden en miljarden
deeltjes. Hij is zelf onherkenbaar geworden doordat Zijn
licht verborgen is in al die kleine deeltjes met een zwarte
schil erom heen. Dat is wat de fysica bestudeert: de oppervlaktegeest in de deeltjes.
De lilaca bestudeert de Geest in al zijn vormen, van
hoogst bewuste en lichtende eenheidsvorm tot onbewuste, zwarte en slapende duistere vorm in de elektronen en
atomen en zo meer.
Niet met het mentaal te kennen
De lila is een nieuw wezen dat door geen mens wordt
gekend en begrepen. De oorzaak daarvan ligt in het gegeven, dat een lila geen mentale mens is. Hij is een wezen
met andere eigenschappen en vermogens, en hij kan niet
met het verstand worden doorgrond. Daar is het intellect
té klein voor, te onvermogend.
Wil een mens een lila leren kennen, dan zal hij een ander
instrument moeten inschakelen, namelijk zijn psyche.
Die is ten volle in staat om stukje bij beetje het lila te
bestuderen en te leren kennen. Maar pas als diegene die
het lila bestudeert zowel psychisch als fysiek een eenheid
vormt met het lila, kan hij werkelijke kennis hebben van
wat het lila is.
De vermogens van het nieuwe wezen
Het nieuwe wezen, de lila, is in het bezit van vele, voor
de mens nog ongekende vermogens. Zijn lichaam heeft
wel een soort menselijke vorm, maar hij heeft geen twee
benen en geen armen. Zijn lichaam is een rechte gemodelleerde vorm. Een vrouwelijk lichaam heeft wel een
welving van de borst, maar die is niet geprononceerd.
Geslachtsdelen zijn niet aanwezig, evenmin als een hart,
longen, darmen, nieren, zenuwen, een wervelkolom en
een bloedsomloop. Hersenen zijn er ook niet. Het lichaam bestaat uit centrale punten die er uit zien als zonnen, waarvanuit licht straalt naar alle kanten. De psyche
is een zon die zijn licht uitstraalt door het lichaam heen,
want het licht van de elektronen en atomen belet niet dat
het psychische licht afbuigt of wegvalt.
Dit lichaam heeft geen schaduw, het neemt geen ruimte
in, het laat geen voetstap achter. Het lichaam is altijd in
actie om te zien wat de persoon, de psyche, er van vraagt.
6

Het lichaam heeft een lila fysiek bewustzijn dat een volmaakte eenheid vormt met de lila fysieke kracht, en zij
samen kijken altijd naar wat de psyche zich wenst. Wil
hij lichamen die op tien plaatsen tegelijkertijd op aarde
zijn, dan kan dat in een ommezien gebeuren. Want het
fysieke bewustzijn en de kracht gaan dit onmiddellijk gestalte geven. Dit neemt geen tijd. Dit lila lichaam is boven tijd en ruimte, en kan dus overal zijn zonder ruimte
te gebruiken of door tijd gehinderd te worden. Hij is
tegelijkertijd op alle plaatsen.
Dit lichaam kan zich uitstrekken in het hele universum
zonder te worden gezien en zonder dat de cellen het contact met elkaar verliezen. Het lichaam valt dus niet uit
elkaar.
De lila is totaal onafhankelijk en zelfvoorzienend. Hij
haalt zijn energie uit de omringende lucht als dat nodig
is. Hij is niet gebonden aan wat dan ook, hij kent geen
bezit. Hij maakt wel gebruik van alle mogelijkheden die
er in dit relatieve universum voorhanden zijn, hoewel hij
evengoed in de Allerhoogste Realiteit, de wereld van de
Ene, kan verkeren omdat hij de Ene is. Ook de Absolute
Werelden hebben geen geheim voor hem,
evenmin als de Waarheidswereld. De
lila is overal thuis, en het is voor
hem een koud kunstje om even
een ruimtevaartuig te bezoeken en de ruimtevaarders een
kopje verse thee te serveren.
In letterlijk geen tijd kan
hij heen en terug gaan. De
thee maakt hij ter plekke
door de structuur van atomen te wijzigen en water
kan hij ook zelf maken.
Hij kan de zwaartekracht
invoeren in het ruimtevaartuig, zodat iedereen gewoon
even op een stoel kan zitten
zonder te hoeven zweven.
Dit voorbeeld kan worden
gezien als fantasie en lariekoek, maar het is simpelweg
een schets van de vermogens
die een lila lichaam heeft.
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Helleborus foetidus
de manifestatie van het lila op aarde

Nog meer mogelijkheden en vermogens
De lila is een wezen dat alles kent van de mogelijkheden
van de materie. Hij kan alles creëren wat hij wil. Ook
dingen die op aarde nog niet bestaan kan hij maken van
de materie van zijn eigen lichaam. Hij is zelf zijn kleding,
en hij is alles wat er bestaat. Is het waarheidswezen nog
iemand, die zich identificeert met alles, de lila ís alles.
Dat maakt een groot verschil in die zin, dat de lila alle
materie kent. En aangezien in het relatieve universum
alles uit materie bestaat kan hij alles zijn, van een kikker tot een stoepsteen tot een aap en een president, een
koning, een clochard en een keizer.
Hij kan de sterren uitdoven, de zonnen verplaatsen en de
manen andersom laten draaien dan ze doorgaans doen.
Hij is thuis in het hele universum en in het absolute en
kent daar alle soorten materie die er zijn.
Hij kent de elektronenstof, de atomen omdat hij ze zelf
is. De elementaire deeltjes van de fysici hebben geen geheimen voor hem. Ook raadselen zoals de zwarte gaten,
de donkere materie, alles is hij en alles is voor hem als
een open boek waarin hij leest, al leest hij nooit. Hij kent
alles doordat hij alles is, en hoeft dus niet te studeren om
iets te weten te komen.
Het leuke van een lila is ook, dat hij de eenheid van alles is. Dat betekent in het kort gezegd dat hij alles kent,
maar zijn kennen ook kan versluieren zodat hij heel dom
lijkt in de ogen van een mens. Dat is de eenheid van
weten waarin hij leeft, en dat is een groot vermogen. De
lila weegt niets, maar kan zich heel zwaar maken door
van de zwaartekracht gebruik te maken. Hij wordt dan

zo zwaar, dat 7 miljard mensen hem niet van zijn plaats
kunnen krijgen als ze om het hardst tegen hem duwen.
Hij neemt geen ruimte in met zijn lichaam, maar kan
ook het hele universum vol maken met zijn lichaam.
Hij kan heel licht zijn met alle kleuren licht die er zijn,
ook een zwarte lichtkleur. Voor de lila is er geen dag en
geen nacht. De zon schijnt altijd. Hij kan de zon ook
doven en hij kan leven in de zon en op de maan, op Mars
en op iedere planeet. Hij kan daar ook zijn in nul seconden, omdat hij overal tegelijkertijd is. Hij maakt gewoon
een lichaam op Mars, dat kost geen tijd.
Een lila is altijd gezond, behalve als hij ziek wil zijn. Dan
creëert hij een ziekte in zijn lichaam en hij kan er zelfs
voor kiezen om daaraan dood te gaan, hoewel hij onsterfelijk is. Hij is ook onsterfelijk, maar niet in de zin die
de mensen daaraan hechten. Onsterfelijkheid betekent
een continue transformatie van de materie, waarin hij
het ene lichaam laat afsterven om een ander te creëren.
Zo blijft hij altijd leven, in wat voor een gedaante dan
ook. En zo zijn er nog miljarden vermogens meer dan
opgenoemd.
Boven ruimte en tijd
De lila leeft boven ruimte en tijd. Het mentaal heeft
ruimte in het leven geroepen en tijd, omdat mensen nu
eenmaal tijd nodig hebben om een bepaalde afstand te
overbruggen. Daarmee hebben mensen eeuwigheid in
stukjes gedeeld en zo de tijd verkregen. Oneindigheid
hebben zij verknipt en verdeeld om zo ruimte te krijgen.
Ruimte en tijd zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Maar de lila leeft boven ruimte en tijd, in de eeuwige tijd
of de tijdeloosheid maar ook in de tijd als hij dat wil. Zo
kan hij gebruik maken van alle mogelijkheden. Zo kan
hij overal tegelijkertijd een lichaam creëren naar zijn wil.
De lila is een vreugdewezen dat altijd ziet wat de meeste
vreugde oplevert. Daar gaat het ook om, want alle bestaan is gebaseerd op de vreugde, die het eeuwig, oneindig en onsterfelijk spel is van de psyche en het lichaam in
een eenheid die onverbrekelijk is.
De vreugdestof of vreugde-energie is vrijgekomen uit ieder elektron, evenals de liefde en het zijn, en bewustzijnbewustzijnskracht.
Deze eenheid is er boven ruimte en tijd, maar ook in
de eeuwige tijd en de tijd. De lila is in alle werelden de
verpersoonlijking van de Ene, de Geest, die in een relatief universum zich toont als daarboven, maar dan in een
aards lichaam.
7
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De psyche en het lichaam van de lila vormen een eenheid die nooit verbroken kan worden, zij zijn het
Vlammenkind, El Niño Divino Flamante, dat speelt op
aarde in zijn aardse tuin omdat hij dat het leukste vindt.
De aarde is een bijzonder leuk speelterrein omdat daar
alles duurt, maar de lila kan het ook niet laten duren.
Dat geeft bijzonder veel vreugde, om gestoken te worden
door de bijen die de lila zelf heeft gecreëerd en waarvan
hij het toelaat dat ze hem steken. Dat geeft een speciale vreugdevolle gewaarwording, want het steken is geen
pijn maar vreugde. Relatieve, zwartwitte vreugde, om
het in lila taal aan te duiden. Dit kan in het absolute niet
zo zijn, daar is geen pijn, alles is daar absoluut en dus
absolute vreugde.
Het aardse bestaan van de Geest, de lila
De aarde is een toverbal, als je er op zuigt komen er allerlei kleuren tevoorschijn. Zo is het in het aardse bestaan,
waar de Geest zo van houdt, ook het geval. Alles is er
voor het lila spel, alles is er om vreugde aan te beleven.
Dwars door de aarde vliegen is een peulenschil, de sterren zijn de lichtende kaatsballen waar het lila kind mee
speelt. De bloemen, de insecten, de dieren en de bomen
zijn de dagelijkse objecten waar hij van alles mee kan
doen: hij kan bananen laten groeien op de Noordpool,
en tropische stormen laten woeden in Europa. Hij kan
olifanten creëren wanneer hij dat wil, waar dan ook
ter wereld. Hij creëert alles uit zichzelf, slechts door de
structuur van zijn lila elektronen in de lila atomen te veranderen. Niets is voor hem onmogelijk, behalve wanneer
hij zelf zijn onmogelijkheden schept.
De lila is de Geest op aarde, hij is alles wat er bestaat. Hij
is mooi en lelijk tegelijkertijd, hij is zwart en wit licht in
de eenheid, hij is de computer en het bureau, de inkt en
de pen, hij is de suprolo die in de wereld is en daar zijn
capriolen maakt in de heldere lucht van Llumeneres.
Materie is geestmaterie, alles in dit universum is materie,
alles is de geest in zijn verschillende vormen. Hij is de
ruimteraket en het vuur, hij is water en aarde, lucht en
ether. Hij is alles wat er is waar je ook kijkt.
Hij is de blauwe hemel en de zon, hij is helium en waterstof, hij is het foton en het Higgs-deeltje, hij is alle
deeltjes die nog niet gekend zijn in de fysica en hij kan
steeds meer deeltjes creëren als hij dat wil.
Alles is overvloed bij de lila, hij kan uit zichzelf alles geboren laten worden. Hij is de lila engel en de lila dief,
de lila moordenaar en de lila verkrachter, de lila dictator
8

en de lila hater, de lila bestaander en de lila egoïst. Hij is
de lila waanzinnige en de lila wijze, hij is de eenheid van
alles wat er bestaat.
Hij is een vreugdewezen dat overal zijn vreugde is, hij
is in alles, zijn vreugde-energie maakt alles anders, zijn
lichtende vreugdestraling maakt alles nieuw en aantrekkelijk.
Hij is een lila psyche die altijd zijn zon laat zien in de
donkere nacht van de mensheid.
De lila geest is onoverwinnelijk
Omdat de lila alles is geworden wat er bestaat, heeft hij
een lichaam verworven van lichtmaterie dat onoverwinnelijk is. Lichtmaterie kan niet doodgeschoten worden.
Als iemand een aanslag op het lila wil plegen omdat hij
het lila niet wil in de wereld, komt hij bedrogen uit.
Kogels stuiten af op de lichtmaterie of ze gaan er dwars
door heen zonder schade aan te richten. De lila kan de
kogel ook afbuigen, hij kan hem zelfs helemaal tegenhouden. Messen en dolken en ander moordtuig deren
hem niet, hoewel hij wel verwond kan raken als hij dat
toelaat. Het kan hem echter nooit doden, tot groot verdriet van die mensen die geen lila’s accepteren in het
menselijke bestel dat er nu is.
Een lila op aarde maakt ook alles anders. Er is dan een
wezen dat boven de mens uitstijgt, en dat is niet gewenst.
De mens wil het hoogste en belangrijkste en meest wijze
wezen blijven op aarde. Het duldt niemand boven zich.
Want een lila is boven het mens zijn uitgestegen en in de
orde van de mens als belangrijkste wezen is dus de klad
gekomen. Dat staat de mens niet toe, hij zal alles in het
werk stellen om de lila uit te schakelen.
Het lila wezen heeft echter belangrijke middelen om
de kwade bedoelingen van mensen te elimineren. Een
hand verlammen is eenvoudig, hij kan dan geen schiettuig meer vasthouden. Een hand laten smelten kan ook.
Ogen blind maken is mogelijk. Het lila wezen kent de
mensen wel, het laat zich dan ook niet zien als het niet al
zijn vermogens in werking heeft. Hij weet dat hij liever
gedood wordt dan hartelijk verwelkomd, hoewel hij wel
de vreugde brengt. De lila is de Yegue, de allerhoogste
minnaar die de vreugde brengt in het hart van diegenen
die open staan voor zichzelf en hun psyche. Zij zijn blij
met een lila, zij weten vanuit hun persoon dat dit is wat
zij nodig hebben om zichzelf en de hele mensheid op
aarde verder te brengen.
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Toch zal er gemor zijn en kwaadheid en boosaardigheid,
de lila moet weg. De mens zal maar moeilijk zijn eigen
positie prijs geven, ook al is het maar een waanidee.
Hij is niet het hoogste wezen in de evolutie, hij zal eerst
nog een volwaardig mens moeten worden, want hij is
nu nog slechts een sprekend dier. De volmaakte mens is
het waarheidswezen, de stap naar het mens zijn. Daarna
komt de nieuwe stap in de evolutie met het nieuwe wezen, de lila. Hij is het vreugdewezen, het wezen dat bestaat uit lila blauwwitte lichtende cellen.
Een verdere stap in de evolutie
Wat brengt een lila teweeg als hij zich laat zien in een wereld waarin ieder mens vindt dat hij het hoogste wezen
in de schepping is?
Alleen al doordat hij er is wankelt het hele bestel. Want
dat is niet ingericht op lila’s. Lila’s geven zich niet aan
bij de burgerlijke stand, zij worden niet geboren en sterven niet. Zij houden zich niet aan mentale regels als zij
dat niet zelf willen. Zij bouwen hun paleizen en huizen
overal waar zij het leuk vinden. Een lila heeft geen geld
nodig. Alles wat er bestaat zijn zij, dus ook het geld. Zij
kunnen geld creëren zoveel zij willen, maar het ook weer
tenietdoen. Zij kunnen energievoorzieningen in stand
houden of niet, één lichtstraaltje naar een computer kan
een elektron verplaatsen waardoor niets het meer doet.
Het gehele netwerk rond de aarde van het internet kan
in één klap worden lamgelegd als een lila dat wil voor de
verdere ontwikkeling van de materie. Hij kan ook zorgen
dat het niet gemaakt wordt of juist wel. Hij kan het laten
stormen, hij kan de zee droogleggen, hij kan de woestijn
tot een metropool maken. Hij kan alles laten groeien en
bloeien maar ook weer vernietigen. Zijn macht is enorm
groot.
Vandaar ook dat niemand die macht zomaar kan verkrijgen.
De onsterfelijkheid en de vreugde zijn geen cadeautjes
die een kind voor zijn verjaardag krijgt. Neen, zij moeten
worden verworven door te groeien in oprechtheid van de
materie, door overgave en vertrouwen in het lila. Het lila
zelf helpt iedereen verder die in alle oprechtheid een ontwikkeling wil, niet voor de voordelen en de macht, maar
omdat het zo vreugdevol is. In een contact met het lila,
de Ene die alle Lichten is en de Werkelijkheid, kan een
mens worden tot een psychisch wezen, een wezen dat
de waarheid draagt in ieder elektron van zijn lichaam.

Met een gouden zon, de psyche,
in zijn hart. Pas dan, als iemand
helemaal waar is geworden, een
mens die een subtielfysiek
lichaam heeft van
gouden
waarheidsstof, dan
is de tijd gekomen om
de verdere
stap te doen
naar het uiteindelijke ultieme doel: het worden
van een lila.
Een vreugdewezen met een
lichaam dat bestaat uit diamantwitte
lila stof, een stof die de waarheid in zich
draagt. Dit wezen is niet zozeer gericht op
kennis, zoals bij het waarheidswezen het geval is.
Hij is veel meer de vreugde in alles, in zichzelf, in
ieder elektron, in ieder atoom, in ieder molecuul,
in iedere lila cel.
De lila brengt de vreugde in de wereld
Zo zal de lila komen die de vreugde brengt in de wereld.
En hij komt er zeker en vast, want het is voorgeschreven
in de evolutie. Geen mens kan deze plannen dwarsbomen, omdat hij ze niet kent en ook niet wil kennen. Hij
wil onwetend blijven van zijn doel, hij wil blijven geboren worden, hij wil blijven sterven, hij wil een sprekend
dier blijven met een grote mond die alleen onwijsheden
uitkraamt. Hij kent zijn oorsprong niet, hij weet niet
waar hij naar toe gaat. Hij kan alleen een leven leiden dat
gestuurd wordt door zijn duistere, onbewuste elektronen
en atomen en zo meer. Hij kent geen mogelijkheden,
alleen een zekere dood. Maar de lila brengt de vreugde,
hij is de Yegue, de allerhoogste minnaar die de vreugde
in de wereldmaterie brengt. Hij is het lichtende vlammenkind, dat spelend door de wereld gaat. En met zijn
kinderhand werpt hij alles omver wat niet waar is, wat
verzonnen is en een waan. Hij werpt dit alles niet expres
omver, neen, het valt vanzelf om als hij in de nabijheid
is. Wetenschappen hebben geen vaste grond meer, wijze
ideeën ook niet. Alleen de vreugde van de lila is er, en ze
zal er altijd zijn.
9
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Capreolus capreolus
Ree
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Dier
van het
seizoen
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Een ree is een klein dier dat voorkomt in Nederland en in heel Europa. Een ree
beweegt zich graag in loofbossen met onderbegroeiing, zodat hij zich snel kan
verschuilen als er gevaar dreigt. Meestal leven reeën alleen, solitair. Als ze
jong zijn kunnen ze wel in kleine groepjes worden aangetroffen.
De ree is een fijnproever, hij eet geen grove dingen en hij let vooral op
voedzaamheid. Hij eet graag jong loof van bomen maar ook rozenknopjes, gerst, haver en koolzaad wat pas opkomt. Hij houdt ook van kruiden en
zachte blaadjes. Zijn vlees is daarom heel geliefd om te eten, het smaakt verfijnd,
zoals het voedsel wat hij tot zich neemt ook is.
Op de Pauwekroon zijn ook reeën. In de schemering zijn ze op pad en kunnen ze aangetroffen worden op de Clematislaan, maar ook op het Bospad. Ze verblijven vooral
in vak vijf, maar ook in vak 10. Daar voelen ze zich het meeste thuis.
Het is steeds weer een verrassing om opeens oog in oog te staan met een ree. Hij is
in de lilaca het symbool van snelheid in de spirituele vooruitgang in de vitale atomen
van het lichaam. Een tekening van een ree wordt dan ook aangetroffen midden in het
bos van de Pauwekroon, bij de Schuilhut. Daar prijkt hij op de buitenwand onder
het dak. Wie de ree ziet, herinnert zich dat hij bezig is met een ontwikkeling van de
lichaamsmaterie en een psyche die zich successievelijk meer ontplooit.
Zijn snelheid en behendigheid zijn energieën die helpend kunnen zijn bij mensen die
deze ontwikkeling doen. Want het hert leeft ook in ieder menselijk lichaam als een
hertenbewustzijn dat heel alert is en zich heel snel uit de voeten kan maken als dat
nodig is. Zo is hij te zien en zo is hij verdwenen.
De ree is een edel dier, hij vertegenwoordigt een energie die in het vitale lichaam de
fijnproever is, de fijne neus ook die intuïtief ruikt waar voordelen te halen zijn, zowel
in het dagelijks leven als op het zakelijke vlak. Het is de vitale geestenergie in ieder
elektron die altijd zoekt naar de harmonie en perfectie
van ieder ding wat gedaan wordt. Wanneer het hertenbewustzijn in de elektronen van het lichaam wordt
ontwikkeld, dienen zich meer mogelijkheden aan en openen zich bredere
perspectieven op alle gebieden
van het menselijke bestaan. Het
werk wordt dan gedaan met een
lichtvoetigheid die aanstekelijk is,
met een precisie die verwondering wekt.
Met een psychische zekerheid die altijd
het einddoel in het oog houdt is succes
verzekerd. Want hoé de dingen ook uitvallen, altijd is er de mogelijkheid om vooruitgang te boeken in het leven en bestaan.

11
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Miuccia Prada Bianchi
Het modehuis Prada

mode
Tekst: moderedactie

Jeugd en carrière
Miuccia Prada Bianchi komt uit een
rijke Italiaanse handelsfamilie. Haar
grootvader Mario verkoopt exclusieve lederwaren, en bij gebrek aan
mannelijk nageslacht neemt dochter
Luisa in 1958 het bedrijf over. Het
loopt goed en het blijft een onderneming in luxe tassen en wat daar
allemaal bij hoort.
De dochter van Luisa, Miuccia, gaat
haar eigen weg. Ze is niet van plan
om zich met de zaak van haar moeder bezig te houden. Geboren op
10 mei 1949 begint ze in haar tienertijd een eigen lijn in haar leven
te zoeken. Het is de tijd van de vernieuwing, van de opstand tegen het
oude gezapige leven, en de tijd van
emancipatie en gelijkheid voor allen.
Ze wil in ieder geval boven de middelmaat uitsteken en dat lukt haar
ook wel. Ze wil iets zijn door anders
te zijn dan anderen, ze wil opvallen. Haar bestaan valt of staat met
het speciale, het bijzondere. Dat is te
merken in haar lidmaatschap van de
communistische partij en voor haar
12

inzet voor de vrouwenemancipatie.
Ondertussen studeert ze politieke
wetenschappen en studeert pantomime. Ook daar valt ze op, omdat
ze kiest voor het zwijgend uitdragen
van boodschappen via het toneel.
Zij leeft in die wereld van universitaire kringen, de politiek en het theater, dat is haar bestaan wat ze heeft
opgebouwd. Ze is niet knap, eerder
onopvallend, maar wel intelligent en
sociaal bewogen. Ze is een voorstander van abortus en beweegt zich in
de wereld van de rebellie tegen de
oude manier van leven. Toch kleedt
ze zich als een dame, zoals ze gewend
is vanuit het milieu waaruit ze komt.
Ze draagt nooit spijkerbroeken en
draagt haute couture van Yves Saint
Laurent en Pierre Cardin. In de wereld waarin zij zich beweegt valt dit
des te meer op. Het is voor haar een

manier om haar leven en bestaan
inhoud te geven. Zij wil met haar
wijze van kleden het accent leggen
op de schoonheid die bij haar hoog
in het vaandel staat.
Rond 1978, gaat Miuccia in een lederwarenwinkel van haar moeder in
Milaan werken. Ze heeft nooit de
idee gehad dat het iets voor haar is,
ze vindt mode verspilling van tijd en
ontwerpen intellectueel niet op haar
niveau. Maar het is haar op het lijf
gesneden. Dat moment in 1977, als
zij zich gaat inwerken in de winkel,
begint het succes van het modehuis
Prada. Zij neemt al snel het ontwerpen over van haar moeder. Zij
heeft eindelijk rust gevonden in haar
bestaan, en werk waar ze mee kan
opvallen en waarmee ze kan triomferen.
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Patrizio Bertelli
Miuccia weet heel goed dat ze helemaal niet ingewerkt is in de modewereld. Daarom zoekt ze iemand die
haar verder kan helpen. Ze heeft al
snel een ontmoeting met de eigenaar
van een lederwarenfabriek, Patrizio
Bertelli, die al van jongs af aan lederen tassen maakt. Zij ziet wel wat
in hem en vraagt of hij haar verder
wil helpen. Hij ziet ook wel wat in
haar. Zo sluiten zij de overeenkomst,
dat hij haar helpt en in ruil daarvoor
zal zij haar ontwerpen voor tassen
allemaal in zijn fabriek laten maken. Dit wordt een overeenkomst
voor het leven. Miuccia trouwt met
Bertelli, zoals ze hem altijd noemt,
en ze krijgen twee zoons, Lorenzo en
Giulio.
Vanaf dat moment is Bertelli de spil
van het bedrijf Prada, hij is Miuccia’s
manager en er gebeurt niets zonder
zijn toestemming. Zij beiden hebben het mode-imperium Prada
groot gemaakt. Miuccia is de ontwerpster en kunstenares, en Bertelli
leidt het bedrijf.
Samenwerking
Miuccia verzorgt de artistieke kant,
Patrizio is de manager en samen
bouwen ze een imperium van kleding en accessoires, kunst en architectuur. Als creatief directeur is
Miuccia Prada volledig verantwoordelijk voor alle beslissingen in het
bedrijf. Beslissingen die ze, volgens
haarzelf, grotendeels neemt vanuit haar intuïtie. Toch is haar man
haar steunpunt. Hij bedisselt alles in het bedrijf. Ze zijn beide
harde werkers, en Bertelli
is als directeur niet voor
de poes. Wie in hun bedrijf wil werken, zal moeten wennen aan de harde

Patrizio Bertelli

mentaliteit. Wie niet wil gaan voor
het werk, houdt het er niet uit. Die
vertrekt al snel om een andere baan
te zoeken. Miuccia zelf geeft weinig
interviews, vermijdt sociale bijeenkomsten en schuwt fotografen.
In 1985 breekt ze door met een tassenlijn die een groot succes is. Alle
grootheden willen alleen maar een
Prada-tas. Zo wordt het merk Prada
een echt statussymbool.
Zij ondersteunt het werk van kunstenaars die anders zijn dan anderen
en er uitspringen door gewaagde en
grensverleggende kunst. Ook dat
hoort bij haar manier van zijn, ze wil

opvallen en uitblinken, vooral door
buiten de geijkte paden te treden.
Ze blijft echter nuchter, en laat zich
niet meeslepen door haar vak. Ze
zegt dan ook: „Mode is een passie
van mij, maar ik laat die niet mijn
leven bepalen.” Zij zelf draagt zelden
pantalons, maar meestal rokken.
Stof en motief
Miuccia wil geen anderen navolgen.
Zij wil een eigen stijl die niets met
mode heeft te maken in de zin van
meegaan met een bepaalde stijl die
in is. Zij wil vóór alles luxe uitstralen
bij alles wat ze ontwerpt. Elegantie
en vrouwelijkheid staan voorop. Zij
kan alles terugbrengen tot minimalisme maar ook tot uitbundigheid
in opdruk en accessoires. Zij gaat af
op eigen intuïtie, zij wil het ‘lelijke
aantrekkelijk maken’. Dat is iets
wat haar op het lijf geschreven
is, want zelf komt zij vaak heel
lelijk en bruut over, al heeft ze
wel persoonlijkheid. Zij probeert overal schoonheid in te ont13
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dekken, ook in onaantrekkelijke en
zogenaamd mislukte stoffen en opdruk. Ze wil niet meedoen met de
schoonheidsidealen en volgt haar eigen stijl. Ze lijkt heel goed te kunnen
aanvoelen wat vrouwen de volgende
zomer of winter graag willen dragen.
Dat legt haar geen windeieren.
Haar lijnen zijn vaak strak, met strepen, vierkanten, blokjes en drukke
motieven. Glanzende chique en natuurlijke stoffen hebben haar voorkeur. Maar ze gebruikt ook heel
veel polyester en nylon weefsels. Ze
wil alleen kleding maken die ze zelf
prettig vindt om te dragen. Ze blijft
confronterend in haar kledingkeuze,
ze draagt soms avondkleding in de
ochtend en cashmere-kleding in de
zomer. Ook dat is voor haar een manier om haar bestaan te vullen. Ze
doet dit met vrouwelijke kleding,
mooie lijnen en vaak neutrale kleuren. Ze kan echter ook uitbarsten in
een kleurspektakel met uitbundige
motieven. Ze houdt van zwart en
wit, crème-kleur, groen en bruin.
Ook donkere blauwen, felle oranje
kleuren en goudkleur komen voor
in haar zomercollecties.
Opvallende invalshoek
Miuccia gebruikt in haar ontwerpen
niet alleen dingen die haar bevallen,
maar ook wat haar helemaal niet
bevalt. Jarenlang verwerpt ze het gebruik van kant in haar kleding. Haar
intellectuele invalshoek zegt haar
echter, dat niets moet blijven liggen
als het iets zegt over de interesse en
de verandering van inzichten van
mensen. Dat is ook haar kracht, dat
ze mee kan gaan in alles wat er aan
trends op haar pad komt. Ze gaat op
zoek naar waar kant voor staat bij
mensen, voor seks, of om tweespalt
of tweedeling te laten zien of juist te
14

verbergen, of voor een kieskeurige,
delicate smaak. Zij volgt de ideeën
die in de maatschappij naar voren
komen. Dit leidt tot de zomercollectie van 2006, waar ze overdadig kant
en accessoires gebruikt.

Juist door die durf is het bedrijf
groot geworden.
Bertelli en zijn vrouw reageren altijd
op het getal drie. Als hij drie keer
iets zegt, gaat Miuccia er mee aan de

Miuccia Prada en Patrizio Bertelli in 2010

Zo weet zij in te spelen op de smaak
van de vrouwen en mannen en de
jongeren waar zij voor werkt met
haar ontwerpen. Zij is een echte
avant-gardist. Bovendien laat zij altijd zelf zien dat zij een geheel eigen
kledingstijl heeft. Zij blijft altijd
gaan voor exclusiviteit en kwaliteit.
Haar man zegt vaak gekscherend,
dat Miuccia zo’n verbazingwekkende ontwerper en harde werker is, dat
het voor hem goedkoper is geweest
haar te trouwen dan haar in te huren. Bertelli is het brein achter het
bedrijf en durft risico’s te nemen.

slag, en hij doet dat ook bij haar. Hij
is het brein, en zij levert de handen.
In het bedrijf heerst de wet van de
jungle. Bertelli verwacht veel van
zichzelf, en dus ook van anderen. Als
je niet werkt op zijn niveau, wordt
je afgeschreven. Beiden zijn zij heel
mentaal ingestelde mensen, hun intellect overheerst alles.
Miuccia is nog altijd politiek geïnteresseerd en ze heeft dan ook wel
eens een modeshow gegeven in het
hoofdkwartier van de Franse communistische partij in Parijs, een
gebouw ontworpen in de zeventi-
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ger jaren van de vorige eeuw door
de Braziliaanse architect Oscar
Niemeyer,
Haar collectie voor zomer 2013
leidde ze in met de volgende woorden: „Dromen is verboden, nostalgie is verboden, te aardig zijn is
verboden. Van alles wat we vroeger
voelden, genieten we nu niet meer.
De kleding is een expressie van een
onmogelijke droom.”
Dit inzicht wordt vormgegeven in
jurken met bloemen en Japanse invloeden. Het schoeisel bestaat uit
een soort zachtleren soklaarzen die
dichtgestrikt worden met
een lint.
Dit is wat Miuccia gepeild
heeft met haar intuïtieve
neus voor wat mensen willen en voelen in
het komende jaar.

nieuwe wijze is geïnterpreteerd. Er is
een dergelijk ontwerp van een deuxpièces, maar veel strakker van lijn en
in een fel oranje kleur.

Prada zomer 2011
Het groene jurkje uit de zomer 2011
geeft weer hoe Miuccia haar stoffen
en kleuren gebruikt. Het is een bonte verzameling van motieven, strepen en verschillende tinten groen en
geel met zwart. Het jasje is afgezet
met ruches evenals de hals, het rokje
geeft ook een ruche-effect door de
wijze waarop het model is genaaid.
Dit ontwerp wordt gebruikt in vele
kleurencombinaties. De lijn doet
jong een zwierig aan.
Het kan ook buitenissig worden
genoemd in de zin dat er een nogal
overdadige combinatie van motieven en kleurstellingen is gebruikt.
Het is echter nooit ordinair, maar
eerder chique en elegant. Het geheel
laat een klassieke stijl zien die op een

De jasjes zijn soms wat grof en lomp
van snit te noemen, de schouders
zakken als het ware altijd af. Dat
wordt vaak nog geaccentueerd door
de wijde mouwen. Het lijken ontwerpen die allemaal gemaakt zijn
volgens het figuur van de ontwerpster.
15
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De eigenzinnige dromer
door François Deconinck
Frederik dacht dat het er niet meer van zou komen, maar hij heeft zowaar een nieuwe
vriendin. Hij weet nog niet zoveel van haar en zij niet van hem. Daarom vertelt zij
hem over haar leven en vertelt hij haar over het zijne. Voor het eerst sinds vele jaren
haalt Frederik een album met foto’s van zijn kinderjaren uit de kast. Hij is er net zo
nieuwsgierig naar als Agnes, zijn vriendin. Natuurlijk herinnert hij zich de foto’s nog.
Maar zou hij er nu iets anders bij opmerken dan vroeger? Zou de jarenlange studie
lilaca een verschil maken? Frederik is benieuwd.
Wanneer hij het album openslaat, voelt Frederik zich meteen de koning te rijk. Er is
een royale serie foto’s uit zijn prille jeugd. Frederik ziet zichzelf als baby die letterlijk dwars ligt in een kinderwagen, als peuter in de dierentuin en als kleuter die een
sneeuwpop maakt. En er zijn nog veel meer foto’s, te kust en te keur.
„Aha,” zegt Frederik. „Het verschil met vroeger is meteen merkbaar!”
„Hoezo?,” vraagt Agnes.
„Ik ben een ontzettend verwend joch!,” antwoordt Frederik lachend. „Altijd heb ik
het normaal gevonden dat deze foto’s er waren. Het was net zo gewoon als de kleren
die ik droeg en het eten dat ik at. Het leek wel alsof ik er recht op had. Maar het is
helemaal niet vanzelfsprekend! Wat een aandacht en tijd heeft mijn vader in de foto’s
gestoken. Hij had dat net zo goed kunnen laten.”

Verguld kijkt Frederik verder in het album. Het valt hem op dat zijn vader hem niet
liet poseren voor de camera. Hij hoefde niet stil te staan en een zoet gezicht op te zetten. Nee, zijn vader fotografeerde hem en de andere kinderen in hun gewone bezig16
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heden. Zijn vader betrapte hen als het ware terwijl ze speelden, of ‘s avonds de trap op
liepen om naar bed te gaan. Er is zelfs een foto, waarop Frederik in slaap is gevallen op
de keukenvloer. Het is voor de eerste keer dat Frederik merkt, hoe naturel deze foto’s
zijn. Met terugwerkende kracht krijgt hij meer oog voor wie zijn vader was. Blijkbaar
kon hij zijn kinderen een beetje in hun waarde laten.

Aanvankelijk is Frederik - net als Agnes - vooral gecharmeerd van de huiselijke taferelen op de foto’s. Dan valt zijn oog op een ander aspect van de foto’s. Technisch gezien
mankeert er een heleboel aan. Bijna geen enkele foto is volgens de regels der kunst
gemaakt. De ene foto is met teveel tegenlicht gemaakt. De volgende foto is regelrecht
onscherp. Op weer een andere foto is het kader ongelukkig genomen. Er zijn zelfs
foto’s die diverse manco’s tegelijk hebben. Frederik is blij dat zijn vader niet zo streng
was als hij zelf is. Foto’s die in technische zin niet helemaal in orde zijn, gooit Frederik
rücksichtslos in de prullenbak. Hij merkt nu hoe charmant een foto kan zijn die spot
met al zijn ideeën over perfectie.
Van de weeromstuit blijft Frederik kijken naar een ‘onmogelijke’ foto die hem toch
bekoort. De foto klopt van geen kanten. Omdat het kind beweegt, is de foto onscherp. Bovendien ontbreekt de bovenzijde van het hoofd, terwijl de schoenen evenmin zichtbaar zijn. Op de foto maakt Frederik samen met zijn broer een denkbeeldige reis. De kleine Frederik stapt parmantig voort, met een koffer in de ene hand en
Stanja - de lievelingspop van zijn broer - in de andere hand. De kleine Frederik gaat
helemaal in zijn spel op.
„Ja, dat ben ik ten voeten uit,” zegt Frederik. „Ik verzin een eigen wereld waar ik helemaal in geloof.” Een eigenzinnige dromer. Hij was het vroeger al, zonder dat hij het
in de gaten had. Dankzij de studie lilaca ziet hij het terug op een oude foto. En het is
niet erg, het heeft zelfs iets charmants. Blijkbaar heeft hij ervoor gekozen om op deze
manier door het leven te gaan, met alles wat daarbij hoort. „Dat is toch vooruitgang,”
merkt Frederik op. Hij is vanavond helemaal in zijn sas. Hij zit echt op de klavers!
17
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Lijden tussen de Leptinella
Een litanie van ellende
Tekst: Corrie Bruissers

Tijdens het doen van gota’s doet Nelie Hemelrijk een
lilaïsch onderzoek over lijden. Want steeds weer blijkt
dat dit iets is wat heel erg centraal staat in haar leven. Zij
denkt dan terug aan haar jeugd, waarin zij opgroeit in
een katholiek milieu, waar anderen helpen en goed leven
en jezelf dingen ontzeggen heel centraal staan. In de kerk
word je heilig door het lijden. Paus Johannes Paulus II
heeft dat overduidelijk laten zien. Ondanks grote lichamelijke kwalen je in alles opofferen voor de goede zaak
is het doel. Nelie dacht daarmee in de hemel te komen.
Het je opofferen voor anderen is dan niet zo moeilijk,
want het is nodig om het doel te bereiken. En Nelie zet
zich altijd helemaal in voor haar doelen, dus ook voor
het lijden, dat uiteindelijk de heiligheid zal brengen. Wat
zijn haar bevindingen hieromtrent in de gota?

Leptinella squalida - koperknopje
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Lijden, het hoogste doel
Nelie treedt als jong meisje in het
klooster om zich aan God te geven
en heilig te worden. Ze doet daar al
snel veel meer dan van haar wordt
gevraagd als een extra opoffering.
Ze is daar heel erg fanatiek in. De
gevraagde inspanningen kunnen
haar niet inspannend genoeg zijn.
Meestal is ze ontevreden, omdat ze
te weinig zwaar werk krijgt opgedragen.
Rond haar veertigste jaar hoort ze
voor het eerst iets over lilaca en ze
ontdekt dan dat het leven, de wereld
en zijzelf toch wel anders in elkaar
zitten dan ze altijd heeft gedacht.
Nelie is enthousiast, want ze denkt
‘Eureka, de lilaca is het helemaal’.
Ze wil zich vervolgens helemaal
gaan inzetten voor de ontwikkeling
van de materie en de ontplooiing
van de psyche. Ze gaat weg uit het
klooster en gaat een cursus volgen
bij Elektoor, waar ze bezig zijn met
onderzoek naar de materie in al zijn
vormen. Ze is ervan overtuigd dat
dit zeker moet gaan lukken, want zo
is het altijd geweest als ze zich iets
voorneemt.
Maar tijdens de gota’s ontdekt Nelie
dat het toch weer een beetje anders
ligt dan ze zich heeft voorgesteld. Er
wordt iets heel anders gevraagd dan
lijden om verder te komen.
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Het lijden in de praktijk
Nelie is als lilaïsch onderzoeker ingedeeld bij de afdeling Lila Lila
Elektronen, die het lilaïsch tuinonderhoud doen. Het is maandagmiddag, de tijd waarop Nelie vaak een
gota doet in de tuinen. Doorgaans
weet ze al van tevoren wat ze gaat

is er niet meer naar omgekeken. En
nu is dit stuk tuin weer verwaarloosd.
De Japanse tuin ziet er trouwens helemaal wat verwaarloosd uit, maar
het stuk waar ze naar kijken springt
er wel uit. Er is nauwelijks nog
Leptinella te zien, de grond is kei-

doen. Voor zo’n gigantische onderneming heb je veel mankracht nodig, volgens de ideeën van Nelie.
Daarom vraagt ze, als Theo en Sunya
even weg zijn om gereedschappen te
halen die nodig zijn, aan Barbara
Hakmans of zij ook meedoet. Dat
gaat echter niet door, want als Sunya

Het Leptinella-perk in de Japanse tuin, rechts op de voorgrond. Hier is het nog in
de oude staat, met allemaal kale plekken en weinig jong groen. De witte vlek aan
de rechterzijde is een stenen schildpad. Links is het Avocadoterras

doen. Vandaag wordt het tijd om
wat te gaan zaaien. Maar deze keer
gaan die plannetjes niet door. Nelie
is nog maar net in de tuin als Sunya
langs loopt. Sunya is die dag op de
Pauwekroon voor de systeemevaluaties die tijdens de gota’s plaatsvinden. Zij begint met Nelie te praten
over de Japanse Tuin, een van de tuinen die er zijn op de Pauwekroon.
Ze lopen naar de tuin en aangekomen bij het eerste het beste perk
staan ze stil bij de Leptinella squalida
en de Leptinella potentillina. Deze
bodembedekkers staan er armzalig
bij. Overal zijn kale plekken en de
plant groeit niet uit. Het voorstel is
om het hele perk op te nemen en opnieuw in te planten. Enkele jaren geleden is dit ook gedaan, maar daarna

hard en zit vol mos en klaverzuring.
Het lijkt voor Nelie een omvangrijk
karwei en ze zegt meteen dat het wel
iets is om het in het weekend met
zijn allen te doen. Nelie ziet het
meteen als een hele klus, terwijl het
dat helemaal niet hoeft te zijn. Het
is een perkje van ongeveer acht vierkante meter, dus niet zo ontzettend
groot. Sunya is enthousiast en zegt:
„Maar we gaan niet wachten hoor
Nelie, we gaan het meteen doen,
het is prachtig weer en het is heel
geschikt om het nu te doen. Je zult
zien, we zijn er zo mee klaar.”
Nelie heeft daar zo haar eigen gedachten over, maar laat die niet los.
Ze vindt het een omvangrijk werk
dat ze niet alleen met Sunya en met
Theo, die er ook is bijgekomen, kan

en Theo terug zijn, sturen ze Barbara
meteen weer naar haar eigen gota
die ze aan het doen is. Nelie begint
direct te pruttelen als een koffiepot
en ziet het niet meer zitten. Ze is
behoorlijk eigengereid en vindt dat
zij het wel even kan regelen wat er
moet gebeuren. Maar alles gaat heel
rustig, er is nergens haast als Theo
begint de plaggen Leptinella af te
steken. Nelie gaat zelfs eerst nog
zaaien in een andere tuin, want dat
had ze nu eenmaal in haar hoofd gezet, en dat kan best zegt Sunya. Er is
tijd genoeg om het perk af te steken
en weer in te planten. „Zaai eerst
maar, dan ben jij tevreden Nelie, en
daarna kom je weer hierheen.” Nelie
merkt op dat ze wel vaker zo tegensputtert en problemen maakt, als ze
19
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geen zin heeft om iets te doen en ze
geen overzicht heeft over de gota.
Maar nu kan ze gewoon meedoen en
sputtert ze toch. Dat is dus gewoon
verzet en tegenwerking, zorgen dat
het werk stagneert.
Verstikkend
Als Nelie terugkomt, is er door
Theo al gevraagd om champost te
brengen. Barbara Hakmans en Gea
Leander hebben twee volle kruiwagens champost gebracht, die door de

grond wordt gemengd en het ziet er
al heel anders uit. Sunya is bezig om
de plaggen uit elkaar te halen en ze
laat Nelie zien hoe alles is verstikt.
De plantjes staan veel te dicht op elkaar en hebben geen lucht meer en
bovendien zitten ze vol mos. Nelie
haalt de plantjes ook mee uit elkaar
en dan gaan ze daarna wat er van
over is opnieuw inplanten. In rijen
wordt elk plantje apart in de grond
gezet. Theo gaat rustig verder waar
hij mee bezig is en overziet het hele
stuk tuin.

20

Zo bezig zijnde in de tuin wordt
erover gesproken om toch maar in
plaats van planten kiezelstenen in
de tuin te leggen. Dat is voor een
Japanse tuin nog niet zo gek. Maar
dit is al vaker ter sprake gekomen,
omdat de goti’s van deze afdeling alle
tuinen niet kunnen onderhouden.
„Dan hebben we in deze tuin geen
planten meer,” zegt Nelie benepen.
Ze krijgt het steeds Spaans benauwd
als het hierover gaat, want van haar
mag dit niet gebeuren. Ze lijdt daar-

zo gemakkelijk. Nelie staat het huilen nader dan het lachen. Ze heeft
het zwaar.

onder in hevige mate. Want er komt
nu aan het licht hoe ze is; te beroerd
om ook maar iets te doen en het erg
vinden als er wordt gesproken over
asfalt of stenen in plaats van bloemenperken. Nelie neemt zich voor
om mee te gaan in wat er is. Per slot
is ze er om te ontdekken hoe ze zelf
in elkaar zit. Meestal probeert ze alles weg te drukken met haar gedachten, en alles wat ze over zichzelf heeft
gehoord onder het tapijt te stoppen.
Ze zegt tegen zichzelf: „Ik kan nu
ook proberen om blij te zijn als mij
wordt getoond hoe ik ben.” Maar ja,
op commando blij zijn dat lukt niet

Maar dat er geen psychisch leven is
vindt ze moeilijk om te horen, want
voor haarzelf heeft ze uitgemaakt dat
ze al jarenlang behoorlijk psychisch
leeft. Voor haar is dat iets wat eenvoudigweg zo moét zijn en wat ze
ook dwingend van zichzelf eist. Ze
moét psychisch leven, terwijl ze niet
eens weet hoe dat eruit ziet. Dat is
het idee dat in haar lichaam leeft,
in het onderbewuste mentaal fysieke, en dat idee moét worden uitgevoerd. Zoals ze dat voorheen ook
deed in haar leven. Die dwang geeft
veel spanning en dat is te merken.
Ze heeft het moeilijk, en ze moet de

Geen hart voor het werk
In al haar ellende hoort Nelie zeggen dat er geen hart is voor de tuinen en dat alles systematisch wordt
vernietigd. Er is geen psychisch leven te bekennen, want anders zien
de tuinen er wel anders uit. Ze zijn
een afspiegeling van hoe goti’s zijn.
En dat is hier dus waar te nemen.
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drang tot huilen onderdrukken. Ze
trappelt van kwaadheid terwijl ze
de Leptinella planten aan het ontwarren is. Sunya zegt dat ze maar
even moet gaan zitten en tot rust
komen. Een lichtformatie is hier
wel op zijn plaats. Gelukkig is er een
Avocadoterras in de buurt, dan kan
ze even rustig bekijken wat ze nu eigenlijk zit te doen.
Nelie probeert op haar stoel contact
te zoeken met de tutorsuprolo, die
moét haar helpen vindt ze. Maar wat

is toch helemaal niets aan, om altijd
zo te zitten dwingen en te huilen om
je zin te krijgen, zodat je weer kan
lijden? Ze lokt het zelf uit! Ze wil het
dus zo. Dat is nog eens even een uitkomst van een onderzoek in de gota.

Terwijl Nelie weer bezig is om de
planten die ontward zijn opnieuw
te planten, realiseert ze zich dat de
Leptinella die helemaal verstikt is,
iets laat zien over haarzelf. Planten

Doordat Sunya en ook Theo heel
ordelijk bezig zijn en er plezier in
hebben om de tuin op te knappen,
is het helemaal niet veel en alles gaat
gewoon op het gemak. Er is zelfs
tijd om tussen de bedrijven door
even thee te drinken. Maar toch kan
Nelie er niet in mee. Ze blijft stuurs
en nukkig. Theo bekijkt ondertussen
wat er nog meer in dit stuk tuin staat
en neemt de Epimedium grandiflo
rum (elfenbloem) op, om de planten
te scheuren en weer terug te zetten.

ze doet lijkt meer op een schietgebedje om haar alsjeblieft uit deze ellende te halen. Dat gebeurt niet en
dat leidt weer tot extra ellende. Dat
hoort wel bij het lijden wat ze nog
steeds nastreeft. Het is een groot gevecht van haar ego dat zo heel goed
wil zijn en het niet is. Dat is dus wat
de tutorsuprolo haar nu toont. Het
dringt wat tot haar door, dat ze altijd
bezig is zichzelf dwars te zitten door
altijd maar dat lijden zo op de voorgrond te zetten. Ze lijdt graag, maar
ze bereikt er niets mee, alleen maar
haar eigen ellende. Waarom zou ze
het dan toch blijven volhouden? Er

vertellen iets over het vitale fysieke
leven bij een mens en dus over hoe
ze er op dat punt bij staat. Ze ziet
verstikking alom en de grond is zo
vast dat er geen lucht meer bij kan.
Nelie kijkt bijna nooit om naar
haar lichaam. Het moet altijd maar
vooruit, het moet werken, ze is altijd druk, maar er komt niet veel uit
haar handen. Ze doet zomaar wat.
Ondertussen zit ze te dwingen en
haar bevelen door te voeren. Het
lijkt niets, maar het heeft veel invloed op anderen. Door het doen
van deze gota wordt dit duidelijk
voor haar.

Ook daar is tijd genoeg voor.
De Eonymus japonicus ‘Aureomar
ginatus’ heeft nogal wat van de vorstschade opgelopen. Het dode hout
wordt uit deze struik geknipt, zodat
hij weer opnieuw kan uitlopen.
Ook het lilaïsch tuinornament ‘De
Schildpad’ ligt in deze tuin tussen
de Leptinella. De schildpad is bij een
mens het symbool van een vertragende kracht in het vitaal-fysieke lichaam. Nu wordt de schildpad even
opzij gezet, zodat er gemakkelijker
rondom hem kan worden geplant.
Daarna ‘loopt’ hij weer lekker in het
groen.

Leptinella als spiegel
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Een gesprek bij de thee
Nelie vraagt zich af hoe zij nu bezig
is in de tuinen. Meestal werpt zij zich
op als baas. En de anderen doen wat
zij wil. Dat vinden ze prettig, dan
hebben ze geen eigen verantwoordelijkheid. Als er dan iets zogenaamd
verkeerd gaat kunnen ze zeggen dat
Nelie het heeft gezegd. Tegelijkertijd
schoppen ze ook tegen de baas. Ook
dat is prettig voor Nelie want in beide gevallen heeft ze ellende. Ze wil
eigenlijk geen baas zijn maar doet
het wel, want ze is goed en plichtsgetrouw. En het schoppen geeft veel

aanleiding tot lijden, dus dat zit wel
goed.
Nelie vraagt hoe dat dan anders kan
gaan. Ze krijgt geen antwoord, want
het is een vraag die ze altijd stelt. Op
zulke momenten raakt ze in paniek.
Er is dan iets vreemds met haar gaande. Ze wil regels hebben over hoe ze
dingen moet doen, in de hoop dat ze
dan verder komt. Ze gaat dan klakkeloos doen wat er is gezegd. Maar
een ontwikkeling van materie is iets
wat boven het denken uitgaat, het is
totaal anders dan de mentale regels
22

van bijvoorbeeld de kerk opvolgen.
Als er zoiets gebeurt gaat Nelie huilen. Ze huilt van onmacht, want er
moét een heleboel, namelijk heel
goed zijn en de regels volgen. Maar
als er geen regel is, wat dan? Dat is
de onmacht die Nelie voelt. Ze kan
meteen nergens meer mee bezig zijn,
alleen maar doen alsof. Nelie ‘weet’
het niet meer. En een antwoord op
haar verzonnen vraag krijgt ze niet,
want die vraag houdt niets in. Dat
zorgt ervoor dat Nelie tijdens het
theedrinken weer behoorlijk kwaad
wordt. Ze barst dan ook uit, en dat

doen. Door haar best te doen, door
plichtsgetrouw te zijn en noem maar
op. Ze heeft van de tutorsuprolo een
straffende God gemaakt met een bijbel. En dat is hij beslist niet. Nelie
houdt ook alles buiten zichzelf, zij
heeft het ook vaak over dat ze iets
heeft gehoord, of iets heeft begrepen, maar dat betekent dat het niet
zo hoeft te zijn. Ze onderzoekt het
niet, het blijft veraf van haar. Zonder
onderzoek naar hoe de dingen in elkaar zitten kom je er niet. En dat
maakt Nelie ook kwaad, daarom zit
ze te dwingen en te lijden, om mede-

lucht op. Ze raakt er meer ontspannen door. Ze gaan daarna weer verder met Leptinella planten, want dat
vrolijkt ook op als de planten er weer
goed bij staan.

lijden te krijgen. Ondertussen blijft
ze door die deugd van lijden een barrière opwerpen zodat ze geen contact
kan krijgen met haar psyche en ook
niet met de tutorsuprolo. Ze doet
ook alles zelf. Ze wil zelf proberen
een andere weg te vinden.
Dat is wel aardig, maar het zal niet
lukken. Op bekend terrein kan een
mens zelf nog wel eens iets doen,
maar in een onbekend land waar zowat niemand woont is het moeilijk
alles zelf uit te vinden. Toch blijft
Nelie alles zelf in de hand houden.

Onderzoeksresultaten
Wat zijn nu de onderzoeksresultaten van een middagje in de Japanse
Tuin? Het wordt wat duidelijker
voor Nelie dat ze altijd zit te denken
over wat ze zal doen om anders te
leven. Ze wil dat eigenlijk op haar
eigen, oude vertrouwde manier
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Ze is namelijk bang om alles uit
handen te geven, dan heeft ze er zelf
geen greep meer op. Daarom blijft
ze volharden in haar dwingelandij,
haar huilen en onmacht en haar lijden.
Die hele middag in de Japanse tuin
is er niet met Nelie te praten. Ze
huilt en verzet zich hevig tegen alles wat er gebeurt. En de gota gaat
gewoon door en bijna ongemerkt
is het hele stuk opnieuw ingeplant
met Leptinella. Alles kan worden opgeruimd en de gota waarvan Nelie

tijd een grote rol, daar houdt Nelie
zich aan vast, terwijl het niet nodig
is. Het gaat erom te ontdekken hoe
zij gehecht is aan de normen van
goed en slecht, en wat voor een uitwerking dit heeft op haar lichaam.
Het is ingegrift in ieder molecuul en
atoom, hoe kan zij dat veranderen?
Dat kan ze namelijk niet. Ze wil niet
eens horen wat er wordt gezegd, ze
wil gewoon haar eigen zin doen.
Zij wil de ontwikkeling doen die zij
bedenkt. En veel dingen horen daar
niet bij. Terwijl de ontwikkeling alles omvat, dagelijks leven, relaties,

De Japanse Tuin
Hier is het perk met Leptinella
een paar weken later. Er is een
rand met steenslag neergelegd,
de Leptinella begint aardig op te
komen, de Epimedium is goed
aangeslagen en de Euonymus
(de struik in het midden voor het
ijzeren hek) is alweer helemaal
groen geworden.
Een pot met Agapanthus siert
het Avocadoterras op.

denkt dat het een heel groot karwei
is, is binnen vier uur klaar, inclusief
de tijd om even thee te drinken.
Nelie heeft meer gezeten en gehuild
dan wat anders gedaan. Nelie vindt
dat heel slecht.
Tijdens het opruimen gooit Nelie
de aarde die op het pad ligt in de
kruiwagen om ze weg te gooien, terwijl ze gewoon in de tuin gegooid
kan worden. Weer komen de tranen
omdat ze vindt dat ze het niet goed
doet. Het goed en slecht speelt al-

werk, sport, vrijetijdsbesteding en
noem maar op. In deze gota wordt
heel duidelijk dat Nelie zelf haar
atomen en moleculen niet kan veranderen. Haar lichaam bestaat uit
die materie. Voorheen voer ze op de
discipline, maar dat gaat steeds minder werken. Dat is een grote vooruitgang.
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De Olmenlaan
De Olmenlaan is een heel smal pad op de
Pauwekroon dat zich slingert langs de grenzen
van de buurman die een eindje verderop in de
weilanden woont. Het is een romantisch pad, een
pad voor één wandelaar. Vroeger stonden daar
nog de nodige bomen, maar in de loop der jaren
zijn deze doodgegaan of verdwenen omdat ze hinderlijk waren voor de gewassen van de buurman.
De meeste zijn een keer omgezaagd.
Wie door het Dennenlaanhek loopt, komt als
eerste het Gouden Atoom tegen. Het is een
kunstwerk dat enige jaren geleden is gemaakt en
het verbeeldt een koolstofatoom. Dit atoom heeft
van alles te maken met dat wat op de Pauwekroon
het doel is: de verandering van de lichaamsmaterie door lila licht. Het Gouden Atoom is zo’n
atoom wat in verandering is gekomen, het maakt
deel uit van het lichaam van het waarheidswezen,
de volmaakte mens. Het verbeeldt een volgende
stap in de evolutie van de materie en het licht,
waardoor uiteindelijk een nieuw wezen kan ontstaan.
Wie de Olmenlaan verder volgt komt bij
Weidsheid, een heuvel die direct langs het pad
ligt. Er staat een bankje en op de heuvel zijn wat
struiken neergezet. Daar kan iemand even rustig
zitten en uitkijken over de weilanden, waar in de
zomer de koeien en de paarden staan.
Deze dieren zijn in de lilaca de symbolen van de
energieën, krachten en vermogens van de lila zon,
die de psyche en het lichaam voeden, ondersteunen en onderhouden. Deze lila lichtenergie heeft
als enige energie in het universum het vermogen
om menselijke lichaamsmaterie om te zetten in
24
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een meer psychische materie, zodat er waarheidsmaterie ontstaat. Dat is een stap die een mens kan
doen op weg naar zijn bestemming in het evolutieve proces waarin hij zich bevindt.
Ergens aan het einde van de Olmenlaan staan drie
mooie Thuya occidentalis ‘Stardust’ met prachtig
groengoudgele naalden. Ze bloeien met rode
puntjes waar de kegels uitkomen. Deze conifeer
is mooi in alle jaargetijden.
De Olmenlaan is een laan die oproept om eens
bij jezelf stil te staan en je af te vragen wat het
doel is in het leven. Het is er meestal stil, je bent
alleen, zodat alles mag komen zoals het komt,
zonder verstoord te worden door een gesprek of
opmerking. In de stilte krijgen de dingen gestalte,
is er de mogelijkheid voor imaginatie, realisatie
en manifestatie.
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tuinen

André Le Nôtre
Landschapsarchitect,
bevlogen van waterspiegeling
en weids perspectief

André Le Nôtre
door Carlo Maratta, ca. 1680
Chateau de Versailles

Inleiding
2013 is het jaar van de 400ste geboortedag van André Le Nôtre, de
beroemde Franse tuinarchitect die
geboren wordt in Parijs op 12 maart
1613. Vanaf zijn geboorte leeft hij
tussen tuinlieden, want zijn vader
Jean en ook zijn grootvader Pierre
zijn tuinarchitect van Lodewijk de
dertiende en wonen en werken in de
Tuilerieën. Hij leert heel jong tuinieren maar ook de theorie van tuin en
plant is hem jong bijgebracht.
Hij heeft de gelegenheid om te studeren aan het Louvre, bij wijze van
spreken om de hoek, waar hij wiskunde, schilderen en architectuur
krijgt. Hij leert daar veel over perspectief, wat hem later goed van pas
komt bij het aanleggen van grote
tuinen en landschappen bij kastelen.
André Le Nôtre heeft veel bekende
tuinen ontworpen onder andere
26

bij het kasteel van Chantilly en bij
Saint-Germain-en-Laye. Maar het
meest bekend wordt hij door de
introductie van de Franse tuin van
Vaux-le-Vicomte, de eerste barokke
tuin die hij ontwerpt. Hij heeft de
perspectieven in de tuin geïntroduceerd, de parterres op verschillend
niveau, en vooral het gebruik van
waterpartijen, die het belangrijkste element in zijn werken vormen.
Le Nôtre zal bekend worden als
de grootste Franse tuin-en landschapsarchitect.
Hij trouwt met Françoise Langlois
en zij krijgen drie kinderen die allemaal overlijden voordat ze volwassen
zijn geworden.
Le Nôtre is een man die bescheiden
is, hij houdt van grapjes, is gemakkelijk in de omgang en vriendelijk.
Hij is de deskundige kunstkenner,

Tekst: Tanja Soes

de vriend en vertrouweling van de
Zonnekoning, een man met gevoel voor schoonheid en vormen,
maar ook een man met een realiteitszin door zijn wiskundig denken. Doordat hij beroemd is, is hij
ook rijk. Lodewijk XIV, zijn beste
vriend, zei vaak tegen hem: „Je bent
een gelukkig man, Le Nôtre.”
Kenmerken
van de tuinen van Le Nôtre
De barokke tuin, in vaktermen de
‘Franse tuin’ genoemd, borduurt
voort op de Renaissance-tuinen.
De Franse tuin munt uit door een
symmetrie en een regelmaat die helemaal past in de geest van die tijd,
waarin het absolutisme hoogtij viert.
Alles, zelfs de natuur, is onderworpen aan de grote macht van de tuinen landschapsarchitect, net zoals bij
Lodewijk XIV alles is onderwor-
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pen aan zijn macht. De tuinen van
Le Nôtre bij het kasteel Versailles
en Vaux-le-Vicomte zijn de meest
grootse creaties en excellente voorbeelden van de zeventiende-eeuwse
Franse tuincultuur. De kanalen, vijvers, bassins en hun spiegelende wateren en de vele weidse vergezichten
zijn het sterke punt in zijn tuinarchitectuur.
Hij is de eerste landschapsarchitect
uit die tijd die werkt met zulke grote
en omvangrijke projecten, met perspectief en verre uitzichten die verder reiken dan de bezittingen groot
zijn.
André Le Nôtre heeft de ambitie om
tuinen te ontwerpen die hun gelijke
niet kennen en die een appèl doen
op zowel het oog dat in vervoering
raakt bij het zien ervan, als op het
verstand, dat geboeid raakt door de
symmetrische en wiskundige vormen. Zijn visie op een tuin is als
bloesem die door de wind wordt
weggeblazen tussen licht en schaduw en waterspiegeling door tot in
een verre oneindigheid, waar de vergezichten vervagen en verdwijnen in
een grenzeloze, onzichtbare horizon.

Le Nôtre maakt nooit notities en
ook geen plan op plattegrond. Hij
werkt direct in het veld en heeft zicht
op wat daar mogelijk is. Hij schrijft
ook nooit iets op over zijn denkbeelden wat betreft tuinieren. Er is dus
weinig bewaard over hem, alleen zijn
tuinen zelf zijn de uitdrukking van
hoe hij werkt en is.
Vanaf 1660 tot 1664 herschept hij
de tuinen van de Tuilerieën. In 1667
breidt hij de hoofdas van de tuinen
uit naar het westen. Daardoor ontstaat een avenue die later de Champs
Élysées zal heten.
Vaux-le-Vicomte

• De tuin is opgebouwd uit ruimten, die zich verhouden als 3:4 of
3:5.
• Het accent ligt op de hoofdas, de
zicht-as, deze is meestal breder
dan de andere assen.
• De ruimten sluiten aan bij een
kasteel of een groot gebouw.
• De parterres zijn nog wel omsloten, maar tweezijdig symmetrisch.
• Er zijn eenvoudige krullen, bijvoorbeeld van de buxushagen of
van grasperken.
• Er wordt gebruik gemaakt van fijn
grind op de wandelpaden.
• De versieringselementen bevinden zich op de kruispunten van
de assen.

De Tuilerieën, zijn eerste baan
Hij begint na zijn studie in 1637
als hoofdtuinman bij de Tuilerieën,
hij neemt daar de functie van zijn
vader over. Hij heeft hem geholpen de Tuilerieën te verfraaien. Hij
construeert de centrale as van deze
tuin, die later de grote centrale weg
wordt door Parijs en die leidt naar de
Arc de Triomphe. In het begin heeft
hij een bepaald gebied wat hij daar
verzorgt en onderhoudt, maar later
krijgt hij het toezicht op alle koninklijke tuinen in Frankrijk, alsmede de
gebouwen.

Chateau Vaux-le-Vicomte

De eerste Franse tuin wordt door
André le Nôtre gecreëerd bij het
kasteel Vaux-le-Vicomte, het eigendom van Fouquet, de minister van
staatsfinanciën onder Lodewijk de
Veertiende. Hij krijgt in 1657 van
hem de opdracht om een tuin bij
zijn kasteel te ontwerpen volgens de
Italiaans barokke stijl.
Wat zijn de kenmerken van zo’n
klassieke baroktuin?

• De versieringen zijn meestal overdadig, ze zijn bedoeld om indruk
te maken op mensen.
Deze regels zijn Le Nôtre met zijn
wiskundig oog en zijn gevoel voor
schoonheid op het lijf geschreven.
Hij ziet kans om binnen die regels
zijn eigen visie op landschap en tuin
te verwezenlijken. Hij ontwerpt voor
Fouquet een tuin, die ieders bewondering wekt. Hij doorbreekt op zijn
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eigen wijze begrenzingen, via doorkijken die het oog steeds verder en
verder laten dwalen door de tuinen.
De doorkijkjes geven een enorme
dieptewerking in de tuin, die daardoor veel groter lijkt dan hij is. Dit
doet hij mede door paden, kanalen,
bomengroepen en bomenrijen zo te
plaatsen, dat het oog als vanzelf naar
de verten dwaalt.
Hij zorgt ook voor een verbinding
tussen het kasteel en de tuin, de lijnen beginnen in het midden van de
gevel en wijzen steeds verder naar de
einder via waterbassins en doorkijkjes. Op die manier ontstaat er een
heel aparte eigen intieme wereld met
verschillende ruimten omzoomd
door bomen of bossages maar met
tevens grootse vergezichten. Het is
een strakke, kunstmatige stijl die
tegelijkertijd overvloed vertegenwoordigt. De natuur heeft zelf geen
inbreng meer, ze is ondergeschikt
gemaakt aan het ontwerp. Het grote
symmetrische arrangement parterretuinen is indrukwekkend.
Le Nôtre werkt samen met de schilder Charles Le Brun en de architect
Louis de Vau, die het kasteel opknappen. Speciaal voor deze tuin
ontwerpt hij samen met Le Vau een
geforceerd perspectief, waarbij de
grot die in de verte is gebouwd veel
dichter bij lijkt te liggen. Het kanaal
aan de zijkant van de tuin wordt aan
het zicht onttrokken doordat de parterres op verschillende hoogten worden gesitueerd.
Hij breidt de parterres ook nog uit
door grote groepen bomen er naast
te zetten, om op die manier steeds
meer het perspectief te accentueren.
Hij brengt daarmee ook verband aan
tussen waterpartijen, waterwerken
en standbeelden. Hij let daarbij heel
sterk op de reflecties van beelden,
28

bossages en bomen in het water dat
op verschillende niveau’s aanwezig is
in fonteinen en bekkens.
André Le Nôtre slaagt er wonderwel
in om aan de vraag van Fouquet te
voldoen. De waterpartijen, fonteinen, grotten en parterretuinen
maakt hij tot een geheel wat fascineert en boeit.
In 1661 zijn de tuinen bij dit kasteel
klaar.
Met deze tuin wordt hij in één klap
beroemd Zijn naam ligt op ieders
lippen in de grote hoofdsteden van
Europa. Iedereen die mogelijkheden
heeft om een tuin te laten ontwerpen door hem, grijpt de mogelijkheid aan hem te vragen.
De veilige slotmuren die meestal
rond een kasteel worden aangelegd

meteen in dienst. De Zonnekoning
is helemaal opgetogen over het resultaat dat hij in Vaux-le-Comte heeft
bereikt. Samen met een paar andere architecten is André Le Nôtre
vanaf die tijd voor hem werkzaam in
Versailles.
Le Nôtre heeft de eerste ‘Franse tuin’
ontworpen. Zijn naam zal daardoor
altijd in de annalen van de geschiedenis van tuin-en landschapscultuur
bekend blijven als een voorbeeld en
een inspiratie.
Versailles
Na zijn meesterkunstwerk in Vauxle Vicomte wordt hij in 1661 tot
architect van Lodewijk de XIVe benoemd aan het hof van Versailles.
Hij gaat daar zijn tuinstijl nog meer

Louis XIV geschilderd door Charles Le Brun in 1661

of de ommuurde tuinen van kloosters zijn niet meer in de mode, iedereen wil dit, wat Le Nôtre in Vaux-le
Vicomte gestalte heeft gegeven.
Lodewijk de XIVe hoort van de tuin
van zijn minister en neemt Le Nôtre

verfijnen. De zichtassen met de zijpaden begrenzen de bossages, hekken en heggetjes vormen uitgestrekte groene muren die het perspectief
nog meer benadrukken. Scheve of
bochtige lanen leiden naar de bos-
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Parc du Château de Versailles - met op de voorgrond de Latona-fontein en op de achtergrond Le Grand Canal
De beeldengroep in de Latona-fontein vertelt het verhaal van de moeder van Apollo die zich beschimpt voelde door de boeren die haar geen water wilden geven voor haar en haar kinderen. Zij veranderde al die boeren in kikkers. Op de fontein is de
verandering van boer tot kikker in tientallen stadia uitgebeeld.
Le Grand Canal werd voortdurend gebruikt voor festiviteiten op schepen, georganiseerd door Lodewijk. Het is 1500 meter
lang en 62 meter breed, en het wordt door de koning Petit Venise genoemd. Hier liggen de schepen uit Nederland afgemeerd, en de gondels geschonken door de Doge van Venetië.

jes om daar de verwondering van de
wandelaar op te wekken door de vergezichten die zich opeens ontrollen.
De beeldendecoraties en de speelse
waterpartijen contrasteren met de
strenge symmetrie van de beboste
delen. Le Nôtre gebruikt allerlei
soorten waterpartijen vol beelden en
hij speelt met licht en schaduw. Dit
doet hij door de paden te laten lopen
door bossen waar veel schaduw is en
via parterres, waar juist veel lichtval
is. Alle lanen en parterres worden bezet met beelden, met geknipte taxus
in de meest wonderlijke vormen,
waardoor er een heel speciale vormsnoeikunst ontstaat, die nergens anders gevonden wordt dan daar, in
de tuinen van de Zonnekoning. Hij
laat hier zien wat een meester hij is

in het vinden van evenwichten tussen de symmetrie van zichtlijnen
en de verbeeldingsvolle massieven,
regels die hij altijd meer of minder
rigoureus toepast.
De tuin
De tuin rond het kasteel Versailles
omvat in die tijd 800 hectare land,
dat bestaat uit modder en moerassen. Dit land is door Le Nôtre voor
het grootste deel herschapen in de
Franse tuinstijl. Ook het kasteel,
dat eerst een bescheiden jachtslot is,
wordt op last van de Zonnekoning
door hem steeds meer uitgebreid,
samen met Le Vau. Er zijn steeds
verbouwingen en Lodewijk maakt
het tot zijn zetel van koninklijke
macht. De tuin moet daar ook een

uitdrukking van zijn. Vandaar de
centrale beeldengroep van Apollo
op zijn zonnewagen, die Le Nôtre
laat maken door Jean Baptiste Tuby
en deze een plaats geeft in de tuin.
Deze beeldengroep bevindt zich op
de hoofdas in een achthoekig bassin.
Apollo is de zonnegod die met zijn
gouden wagen iedere dag de zon van
het Oosten naar het Westen draagt.
En na zijn werk mag hij rusten bij
de zeenimfen, die hem vermaken
tussen het stromende water van de
fonteinen.
De tuin is in verschillende stadia
opgebouwd. Het eerste deel onder
Lodewijk XIII die er het jachtslot
liet bouwen met een nogal wilde
tuin. Onder Lodewijk XIV wordt
het jachtslot vervangen door een
29
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Chateau de Versailles - orangerie
Dit is één van de grootste oranjerieën ter wereld met heel veel bijzondere kuipplanten. ‘Twee trappen met honderd treden’ leiden er naar toe. In de zomer
worden alle Punica granatum (granaatappelbomen), de 2000 Citrus aurantium
ssp. amara (zure sinaasappel) en de 1000 Nerium oleander (oleanders) buiten in
de Oranjerie neergezet. Keurig op rij in de versaillesbakken.
Het gebouw van de Oranjerie heeft drie lange galerijen. De middelste is 155
meter lang, 13 meter breed en 13 meter hoog, zodat daar grotere bomen in
passen. De zijgalerijen zijn minder lang. In het midden staat vanzelfsprekend een
standbeeld van Lodewijk XIV. In het gebouw wordt een constante, gematigde
temperatuur aangehouden. In de winter is die niet lager dan 6°C zodat de planten gemakkelijk kunnen overwinteren.

kasteel gebouwd onder leiding van
architect Le Vau. Het geeft Lodewijk
XIV wat te doen naast zijn koningschap. Zijn passie voor de tuinen
deelt hij met André Le Nôtre en de
koning vertrouwt dan ook helemaal
op hem. Zij worden vrienden, wat
wel bijzonder is. Zij hebben beiden een groot gevoel voor smaak.
De Zonnekoning heeft in Vaux-leVicomte gezien hoe geniaal deze
man is, hoe hij speelt met licht en
donker, hoe hij werkt met geometrische figuren en waterpartijen. De
vele niveauverschillen door middel
van parterres maken alles levendig
en boeiend qua structuur terwijl de
vergezichten niet worden vergeten
net zo min als de kuipplanten in de
versaillesbakken die in de Oranjerie
30

staan. Hij is ook gecharmeerd van
de talloze symmetrisch geplaatste
buxushagen.
Na de eerste opknap is het terrein
bijna voor de helft bezet met bossen
en er ligt een muur van 40 kilometer
lang rondom. Het gebied bestaat uit
de ‘Franse tuin’, het dorpje ‘Hameau
de la Reine’, de moestuin van de
koning en twee lusthoven: Grand
Trianon en Petit Trianon.
Er zijn minuscuul gemillimeterde
gazons, omgeven door parterres met
bloemen en er zijn gebeeldhouwde
fonteinen, die overal in het park te
vinden zijn. De fonteinen zijn zo speciaal, dat ze de tuinen van Versailles
volstrekt uniek maken. Heden ten
dage wordt nog hetzelfde netwerk

van hydraulische systemen gebruikt
als indertijd onder Lodewijk XIV.
Alles in de tuinen is onderworpen
aan de macht van de Vorst, of het nu
de natuur is, de seizoenen, de sculpturen en zelfs de goden. Lodewijk
ziet zichzelf als het middelpunt van
Frankrijk, Frankrijk is het middelpunt van de wereld, zoals de zon
ook het middelpunt is van het universum. Hij vereenzelvigt zich met
Apollo, de zonnegod, die dan ook
de centrale rol speelt in de tuinen
van Versailles. Hij heeft de absolute
macht, hij is de zon, hij is aangesteld
door God, zijn ministers hoeven alleen maar uit te voeren wat hij wil.
Hij bepaalt de uitzichten in de tuinen, hij wil een doolhof, zuilengalerijen. En overal zijn de parterres met
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Apollo en de nimfen in de ‘grotte de Thétys’
De grot van Thétys staat symbool voor wie Lodewijk de veertiende wilde zijn. Hij
is het middelpunt van de kosmos, zoals Apollo die, nadat hij met zijn wagen overdag de hemelen verlicht heeft met de zon in zijn hand, in de grot gaat uitrusten
bij de zeenimf Thetis. De zonnegod Apollo wordt daar geplezierd door de nimfen.
Deze grot - die niet meer in de oorspronkelijke opzet bestaat - bevatte het hele
hydraulische systeem van de watervoorziening van alle fonteinen in het park. Op
het dak was een waterreservoir dat van water werd voorzien door een pomp die
water oppompt uit een meer. Vanuit dat hoge punt loopt het water vanzelf naar
beneden naar de lagere tuinen.

bloembedden, fonteinen, meren en
grotten. In die grotten zijn de waterwerken verborgen die de meren,
vijvers en fonteinen van water voorzien. De buxus vormt een meetkundig vlak gebaseerd op de motieven van de tapijten uit Ispahan. Le
Nôtre slaagt erin symmetrie, grote
grasvelden met parterres, geschoren
hagen in strakke lijnen en buxusheggetjes te verwerken tot een harmonieus landschap.
Zowel Lodewijk als André Le Nôtre
hebben allebei een passie voor de
tuin. Lodewijk schrijft zelfs een
handleiding voor de tuin die zeer gedetailleerd is. Ook schrijft hij wandelingen uit voor hovelingen om
hen op de mooiste plekjes te wijzen.

Waterpartijen
De waterpartijen nemen een speciale
plaats in bij Le Nôtre. Hij speelt met
water en licht. Hij gebruikt van alles
om de wandelaar in de tuin te boeien
door de afwisseling van de rechte lijnen met de speelsheid van het water.
Er zijn een soort grachten, bassins of
een kanaal. En alles wordt verlevendigd met opspuitend water, trappen
waar water naar beneden stroomt,
watergordijnen, water dat in de
vorm van bloemen uit de sproeiers
komt, bubbelend water, verticale
spuiters, alles is onmiskenbaar een
hoogtepunt als men door de tuinen
wandelt. Hij gebruikt het water ook
om licht te laten reflecteren, om de
uren van de dag te kunnen zien, om
de wolken weerspiegeld te zien. Er is

ook stilstaand water, dat ligt te liggen in de bassins zonder beweging.
Hij wil dat dit alles tot de verbeelding spreekt en het is ook een hommage aan zijn vriend, de koning.
Juist die effecten van stromend water, waterspiegels en dubbeleffecten
zijn de kracht van André Le Nôtre.
Hij speelt er mee, want naast zijn
strakke verstandelijke en mentale visie op tuinen is hier de speler die met
licht en water speelt. Ook de vervormingen van het water gebruikt
hij, de spiegelingen die bezielen en
iemand in vervoering laten zijn,
zodat hij opgenomen wordt in een
verlangen naar hogere doelen. Zelfs
de verstrooiing van het water vanuit
zijn hoog opspuitende fonteinen en
het vervagen van de beelden in het
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Chateau de Versailles
Bassin de Neptune
In de vijver is een beeldengroep gemaakt van de zeegoden Neptunus en
Amphitrite met Oceanus en Proteus, de
zoon van de zeegod Neptunus.
Deze groep symboliseert de macht van
de koning over de zeeën.

water, geven de indruk van een duizelingwekkend gevoel dat uiteindelijk weer terugkeert naar de aardse
tuin met strakke lijnen en vormen.
In Japan maakt men een vijver voor
het huis om de volle maan in te zien
schijnen, elders zet men edelstenen
in het water om het zonlicht op te
vangen en het te spiegelen. Hier
speelt het water zijn eigen rol, het
water waarin André Le Nôtre zijn
hart legt, waar hij aan verknocht is,
waar hij van houdt, tezamen met
zijn koning. En in het Apollobassin,
de wateren van de zonnegod, laat hij
een fontein spuiten die een ‘fleur de
lis’ produceert, een Franse lelie. De
weidse uitzichten onderbroken door

waterpartijen zijn een uitdrukking
van een man, die zielsveel van zijn
koning houdt en hem op deze wijze
eer bewijst.
Alles is bewonderenswaardig in de
tuinen van Versailles, maar voor Le
Nôtre is het meest aantrekkelijke het
water, het water dat overal stroomt,
en dat in het kanaal en via de vele
fonteinen en bassins te zien is. Het
zijn klaterende waterspektakels die
onvergetelijk zijn en de sfeer oproepen van de Zonnekoning die zichzelf in alles wat daar is weerspiegeld
ziet, waargemaakt door zijn allerbeste vriend.

Van moeras tot beroemdste
tuin ter wereld
André Le Nôtre is vanaf 1645 tot
zijn dood verantwoordelijk voor
de tuinen van de Zonnekoning,
Lodewijk de veertiende. Hij onderhoudt stevige vriendschapsbanden
met hem. Ze hebben allebei dezelfde
hartstocht voor tuinen en architectuur. André brengt de barokke stijl
uit die tijd in die tuin tot haar hoogtepunt. Dit beïnvloedt de tuincultuur in geheel Europa en zelfs nog
verder in de wereld. Hij wordt zo bekend met zijn tuinen, dat iedere koning of prins ervan droomt zo’n tuin
te kunnen bezitten als Versailles is.
Maar André Le Nôtre kan niet alles

Chateau de Versailles
Le Grand Trianon
Dit is een paleis van roze marmer en
bedekt met blauwe en witte tegels naar
voorbeeld van Delfts aardewerk. Het is
oorspronkelijk gebouwd door architect
Louis le Vau. Het is de zomerresidentie
van de koningin of een maitresse. Als
het hof haar verveelt, trekt ze zich terug
in dit gebouw, om daar wat meer privé
te kunnen zijn. De tuin is gevuld met
Polianthes tuberosa, (tuberozen), Citrus
aurantium ssp. amara (oranjebloesem)
en geurende struiken.
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Chateau de Versailles
Bassin d’apollon
Apollo, het zinnebeeld van Lodewijk XIV
omgeven met tritons en dolfijnen in zijn
zonnewagen, de god van het licht.

tegelijk, dus er zijn maar heel weinig
van deze koninklijke en prinselijke
dromen waar gemaakt.
Versailles bestond uit een modderig
moeras toen hij aan het tuinontwerp
begon. Hij heeft het veranderd in
een park met prachtige vergezichten, hij breidde samen met Le Vau
het kasteel steeds meer uit zodat het
een geheel wordt met de tuin. De
schilder Le Brun maakt de schilderingen binnen, bijvoorbeeld in de
beroemde Spiegelzaal. Zo verhoogt
hij de pracht en praal van het hof
door zijn monumentale stijl van
tuinarchitectuur. Het paleis en zijn
park rondom weerspiegelt de roem
en luister van de Zonnekoning maar
ook van André Le Nôtre.

voor hem ook een stukje tijd, tijd
en ruimte gebruikt hij in zijn perspectief, in zon en schaduw. Want
door steeds delen van die ruimte
te bewerken, ervaart hij dat hij bezig is in de tijd, in de verdeelde tijd,
die als zand door zijn handen gaat,
verdwijnt, en niet meer terug komt.
Hij probeert altijd de restricties van
de tijd en de ruimte te overbruggen
door het gebruik van vele ruimtelijke middelen die een tuin brengen
naar een punt waarop hij vol is van

een verbeelding die ieder aanspreekt
en waarin de beschouwer ook even
de tijd en ruimte vergeet. Hij zorgt
ook, dat er altijd meer van een tuin
of park te zien is dan alleen het eigen
gebied. Het gaat over van een gecultiveerd landschap in een natuurlijker
landschap, van beperkter zicht naar
weidsere vergezichten. Hij is de tuinman van koningen en koninginnen,
en hij brengt zijn weidse tuinen- en
waterspiegelwereld naar de beperkte
huizen die hun kastelen zijn.

Le Nôtre en de tijd
Nadat Le Nôtre met pensioen is in
1693, blijft hij op wens van de koning in naam de hoofdtuinarchitect
tot zijn dood toe op 15 september
1700.
Alles wat hij heeft geplant in zijn tuinen is nu allang verdwenen, alleen
zijn visie is nog daar aanwezig, zijn
visie op tijd en ruimte. Hij houdt de
tijd in zijn hand, door de strikte geometrie van zijn tuinen. Ieder ruimtelijk stukje tuin vertegenwoordigt
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Paus Benedictus XVI
Een wijze paus

Actueel
Tekst: Sara Delateren

Inleiding
Paus Benedictus XVI wordt geboren
op 16-04-1927 met de naam Joseph
Aloisius Ratzinger. De Duitse
rooms-katholieke geestelijke wordt
op 19 april 2005 tot paus gekozen in
het conclaaf dat wordt gehouden na
de dood van zijn voorganger, paus
Johannes Paulus II. Hij neemt de
naam Benedictus XVI aan. Hij vindt
dit een mooie naam omdat het de
naamheilige is van zijn geboortedag.
Paus Benedictus XIV maakt op 11
februari 2013 bekend dat hij op 28

De laatste vlucht van Benedictus XVI, boven de koepel van de Sint-Pieter

februari aftreedt als paus vanwege
zijn zwakke gezondheid.
Het is de tweede keer in de geschiedenis van de kerk dat een paus zelfstandig aftreedt. De eerste keer was
in 1415 toen paus Gregorius XII
de functie neerlegde.
Donderslag
Dit bericht komt bij de kardinalen die bijeen zijn in een vergadering over de heiligverklaring van een aantal martelaren
als een donderslag bij heldere hemel. Het is een historische aankondiging die de hele religieuze wereld
verbaast maar ook daarbuiten opzien baart. De paus zegt zich bewust
te zijn dat dit ambt niet alleen
met werk en woorden gebeurt maar ook door
lijden en bidden.
Toch kan hij het
vissersbootje
van
Petrus
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niet langer meer besturen door zijn
zwakke gezondheid. Want er is in
dit ambt de noodzakelijkheid om
zowel sterk van lichaam als van geest
te zijn. En hij heeft gemerkt, dat zijn
gezondheid de laatste maanden erg
is verzwakt, zodat hij zich niet meer
in staat voelt om het pauselijke ambt
naar behoren te vervullen. Zo heeft
hij besloten, na een diepgaand overleg met God, zich terug te trekken
en zijn zetel vacant te stellen. Hij zal
daarbij ook zijn vissersring afleggen.
Kort daarna maakt het Vaticaan bekend dat paus Benedictus XVI zich
na 28 februari om 20.00 uur enige
tijd zal vestigen in de pauselijke zomerresidentie Castel Gandolfo tot
er een nieuwe paus zal zijn gekozen.
Daarna zal hij zich vestigen in het
klooster Mater Ecclesiae in de tuinen
van het Vaticaan, waar hij zich in afzondering zal wijden aan bidden en
studeren tot aan zijn dood. Hij zal
zich niet meer in de wereld bewegen
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Een foto genomen vanaf de Sint-Pieterbasiliek met een overzicht van de tuinen van Vaticaanstad. In de cirkel het Mater
Ecclesiae convent, met daarvoor de moestuinen en rechts de
kopie van de grot van Lourdes.
Het Mater Ecclesiae convent is een klooster dat vanaf
november 2012 wordt gerenoveerd. Het ligt vlak bij de
Basilica di San Pietro, de Sint-Pietersbasiliek, in Vaticaanstad in Rome, in de Tuinen van het Vaticaan. Dit Vaticaans
klooster was in 1994 nog een tuinmanshuis. Daar woonden
de tuinlieden die de tuinen van het Vaticaan onderhielden.
Maar de overleden paus Johannes Paulus II maakte het tot
een klooster. Het moet daarvoor helemaal worden gerenoveerd. De werken daaraan zijn nog steeds bezig en men
hoopt nu binnen twee maanden klaar te zijn daarmee, zodat
Joseph Ratzinger daar in mei of juni zijn intrek kan nemen.
Zijn secretaris zal daar ook verblijven en er zijn vier nonnen
(Memores domini) die hem en zijn secretaris daar verzorgen.
Deze vrouwen hebben zich gewijd aan de beweging Communie en Bevrijding die het pauselijk huis dient. Het klooster
bestaat uit vier verdiepingen en heeft op de tweede en
derde verdieping twaalf kloostercellen met een bibliotheek.
Op de begane grond is een kapel met het koor. Deze kapel
is speciaal voor het gebruik door de nonnen. Het klooster is
aan het zicht onttrokken door hagen. Er ligt ook een moes-

en in zijn gebeden zijn totale ondersteuning geven aan de nieuwe paus.
Zijn persoonlijke secretaris, aartsbisschop Georg Gänswein, zal hem
daar blijven vergezellen, hoewel deze
ook prefect blijft van de pauselijke
huishouding van de nieuw te kiezen
paus.
Klooster en pauselijk paleis
De permanente residentie van de
emerituspaus Joseph Ratzinger zal
het klooster Mater Ecclesiae zijn.

tuin bij en een gedeelte waar citrusbomen staan en andere
vruchtbomen. De nonnen die daar tot nog toe huizen maken
van deze vruchten heerlijke marmelades en ook likeuren.
Vlakbij, in de moestuin is een fontein, de Fontana dell’Aquilone met een grot. Deze fontein is ontworpen door Vasanzio,
die ook de Trevi fontein heeft ontworpen.
Er is ook een kopie van de grot van Lourdes, die in 1902 door
de Fransen is geschonken aan Paus Leo XIII.

Het is een buitengewoon rustige
plek in hartje Rome.
Een oude omheining en een groot
traliehek begrenzen het gebied rond
het klooster. Om binnen te komen
bewandelt men een opgaande helling die leidt naar een portaal.
De grond rondom het klooster
beslaat evenveel ruimte als de oppervlakte van het klooster zelf is,
ongeveer 400 vierkante meter. Alles
bij elkaar staat dit klooster, dat de
grootte heeft van een flinke privé

woning, op bijna 800 vierkante meter grond.
Het is de wens van Paus Johannes
Paulus II geweest dat er altijd verschillende kleine contemplatieve
nonnenorden in het klooster rouleerden, zoals de Carmelitesssen,
Benedictessen en Clarissen, vrouwen die hun leven alleen wijden aan
bidden en werken. Zij zijn daar om
de zittende paus met hun gebeden
te ondersteunen, zodat hij zijn dagelijkse werk voor de wereldkerk goed
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kan doen. Het is de bedoeling dat
Joseph Ratzinger deze missie nu gaat
vervullen, tezamen met zijn secretaris en de vier nonnen.
Paleis Castel Gandolfo
Dit paleis is gelegen in de Albaanse
heuvels in een klein dorpje met dezelfde naam. Het biedt uitzicht op
het meer van Albano.

Castel Gandolfo is de pauselijke zomerresidentie van de zittende pausen. Het klimaat is er heel zacht omdat het paleis tussen de heuvels ligt.
Het paleis is al oud, het werd in
de 17e eeuw ontworpen door een
Italiaanse architect, Carlo Maderno,
die ook de voorgevel van de Sint-

zittende pausen tijdens de zomer in
dit prachtige zomerpaleis.
Aan deze pauselijke residentie
zijn later door Paus Pius XI het
Apostolisch Paleis en Villa Barberini
toegevoegd, evenals uitgestrekte
cultuurgronden. Villa Cybo is in
vroegere tijden verworven door Paus
Clemens XIV die het wandelgebied
in de paleistuin wilde uitbreiden en

de naastgelegen villa erbij wilde hebben die in eigendom was van kardinaal Cybo. In 1929 is bij het verdrag
van Lateranen alles tot een geheel
gemaakt.
De boerderij, die onderdeel uitmaakt van het pauselijk verblijf heeft
er 25 Friese stamboekkoeien rondlo-

der bijenkorven met bijenvolken,
een grote moestuin en overal oude
olijfbomen. Alles wat er werd geproduceerd ging naar het Vaticaan.
Als er daarna nog iets over was werd
dat meestal in het plaatsje Castel
Gandolfo verkocht. Je kon het af en
toe treffen dat er ‘melk van de paus’
te krijgen was, maar die tijden zijn
voorbij.
Deze bezittingen beslaan meer dan
55 hectaren die bestaan uit tuinen
en landbouwgrond. De oppervlakte
is elf keer groter dan Vaticaanstad.
Al deze gronden, de Extraterritoriale
Gebieden van het Vaticaan, vallen onder de heerschappij van
Vaticaanstad, hoewel ze zich bevinden op Italiaans grondgebied.
Castel Gandolfo bevat heden ten
dage het Pauselijke Paleis met de
sterrenwacht, het Barberini Paleis,
een appartementencomplex voor
het personeel, een elektrische centrale, kantoren, boerderijen en veestallen. Villa Cybo is bestemd voor
religieuze gemeenschappen die daar
kunnen vertoeven.
Op deze leuke plek zal Joseph
Ratzinger verblijven in de komende
maanden. Hij heeft wel wat rust
verdiend na al zijn inspanningen als
paus. Rust is in Castel Gandolfo te
vinden. Het is er zo stil, dat de vogels te horen zijn in de stilte die daar
heerst. Hij kan op zijn gemak wandelen in de uitgestrekte tuin met zijn
secretaris Georg.

Pieterbasiliek ontwierp. Hij kreeg de
opdracht van de Paus Urbanus VIII,
en sinds deze pauselijke residentie
klaar is verblijven heel veel van de
36

pen die tezamen 600 liter melk geven. De driehonderd kippen zorgen
voor verse eieren. Er zijn ook twee
valken die de kraaien wegjagen als
ze op de fruitbomen afkomen, ver-

Deze tuinen zijn volgens de barokke
Italiaanse tuinstijl aangelegd. Net als
in Versailles zijn er strak geknipte
hagen en sierlijke standbeelden te
zien, bij de vijver en de fontein bijvoorbeeld.
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Alle villa’s zijn er oud, gebouwd in
een ver verleden en weer opgeknapt.
Alles is er wat een emeritus paus nodig heeft om weer wat op verhaal te
komen. En hij kan, omdat het paleis
op een heuvel ligt, ver kijken. Vanaf
het balkon ziet hij het meer vlakbij
liggen en daarachter, veertien kilometer verderop, is de Middellandse
Zee te zien, zo blauw, zo blauw. De
lucht is daar ook zo blauw op heldere dagen en in de nacht is er de donkerblauwe sterrenhemel, met al zijn
twinkelende sterren en zijn lichtende maan die zich weerspiegelen in
het nabije water. De Mariakleuren

grim in de laatste etappe van zijn
pelgrimstocht op aarde. Tussen deze
twee gebeurtenissen speelt zijn pauselijk leven zich af. Bij zijn afscheid
maakte hij gewag van verdeeldheid
en rivaliteit in het kerkelijk korps,
en hij smeekte het bevlekte gezicht
van de kerk weer te reinigen. Zo
gaat hij op weg naar de helikopter
waarmee hij zal vertrekken naar zijn
tijdelijk verblijf, onder groot applaus
en met tranen van de toegestroomde menigte. De helicopter vertrekt
en landt in Castel Gandolfo. Zijn
laatste woorden als paus aan de menigte in Castel Gandolfo zijn: „Mijn

Een deel van de tuinen van Castel Gandolfo

zijn daar goed vertegenwoordigd.
Hier kan hij eindelijk doen wat hij
het liefste doet: zijn wetenschappelijk werk voortzetten en bidden voor
het welzijn van de wereld. Samen
met zijn beste vriend en secretaris,
aartsbisschop George Gänswein, die
hem daar blijvend zal vergezellen.
Eenvoudige werker in de
wijngaard van de Heer
Zo noemt Paus Benedictus XVI zich
als hij op 19 april 2005 zijn hoge
ambt aanvaardt. En nu, bij zijn afscheid, noemt hij zichzelf een pel-

droom is om met heel mijn hart,
mijn smeekbeden en mijn beschouwingen te werken voor het algemene
welzijn van de kerk en van de wereld.” En zo trekt hij zich terug in
zijn vertrekken, na voor het laatst
gesproken te hebben als paus op het
balkon van zijn zomerresidentie.
Joseph Ratzinger
Joseph komt uit een arm gezin. Zijn
moeder is kokkin en zijn vader politieagent. In het gezin is er altijd
hevige weerzin tegen het regime van
Hitler. Zijn vader weigert als agent

lid te worden van de NSDAP. In die
moeilijke jaren is er alleen het geloof
waar ze op vertrouwen.
Ook Ratzinger zelf krijgt moeilijkheden op het priestercollege waar
hij studeert. Hij wil geen lid zijn van
de Hitlerjugend, maar het seminarie
meldt op een gegeven dag iedereen
en masse aan bij deze organisatie.
Uit dit verplichte lidmaatschap
vloeiden allerlei frustrerende maatregelen voort, waar Joseph behoorlijk wat last van heeft gehad. Zelfs
toen hij tot paus werd gekozen is dit
allemaal weer opgerakeld.
Ratzinger is een studiehoofd en gaat
na de oorlog onverdroten verder met
zijn studies. Hij studeert theologie
en filosofie en wordt in 1951 samen met zijn broer priester gewijd.
Ratzinger heeft veel docentenbanen
gehad aan hogescholen en universiteiten. Hij heeft vele functies bekleed in de kerk, onder andere ook
bij het Tweede Vaticaans concilie
van 1962-1965. Ratzinger toont
zich daarbij een gematigd maar
vooruitstrevend theoloog. In 1977
verlaat hij de universiteit maar hij
blijft een prominent wetenschapper.
Bij zijn aanstelling als prefect van
de Congregatie voor de Geloofsleer
vraagt hij de paus of hij mag doorgaan met het publiceren van wetenschappelijk werk. Hij schrijft dan
zijn Verzameld werk dat bestaat uit
16 delen van 600 bladzijden ieder.
In datzelfde jaar wordt hij aartsbisschop en ook kardinaal.
Toen paus Johannes Paulus II overleed stond hij op de hoogste plaats
in de hiërarchie van de roomskatholieke kerk. Hij schijnt dan één van
de honderd invloedrijkste mensen in
de wereld te zijn.
In het conclaaf dat georganiseerd
wordt na de dood van de Johannes
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Paulus II wordt Joseph Ratzinger in
de vierde ronde gekozen tot paus.
Hij kiest de naam Benedictus, de
gezegende, dit naar aanleiding van
het simpele feit dat zijn verjaardag,
16 april, de feestdag is van de heilige
Benedictus.
Zijn gedachtegoed
Als jongeman rond de jaren 1960
wordt hij gezien als behorend tot de
progressieve elite van de bisschoppen. Later neemt hij wat meer afstand
van zijn radicale ideeën. Hij ziet heel
goed, dat het radicalisme in de kerk
eerder leidt tot ontsporing dan tot
een kerkelijke eenheid. Dat wil niet
zeggen dat hij zijn vooruitstrevende
ideeën heeft losgelaten. Ratzinger is
menselijkerwijze gesproken een wijs
man en ziet heel goed, dat de kerk
veel meer is gebaat bij een langzame
hervorming waarbij geleidelijk aan
een nieuw concept kan worden gewerkt. Dat is zijn oogmerk en zo
laat hij zich ook zien in zijn rijpere
jaren. Hij houdt de touwtjes strak
maar kan ze soms ook laten vieren.

Joseph Ratzinger zou een goed opvoeder zijn geweest, als hij kinderen
had gehad. De spreuk ‘langzaam aan
dan breekt het lijntje niet’ is hem
op het lijf geschreven. Hij wil het
rooms-katholieke geloof ook bewaren en behoeden, en zorgen dat er
voldoende overblijft van de geloofsleer om een leefbaar en duidelijk klimaat te scheppen in de kerk. Dat is
ook zijn positie als aartsbisschop en
kardinaal. Hij houdt dan ook vast
aan het celibaat en is tegen abortus.
Het hoort ook bij zijn vak dat hij dat
doet, hij vertegenwoordigt dat wat
de kerk behoort uit te dragen in zijn
functie. En wie daar niet aan mee
wil doen, kan niet zomaar zelf bepalen wat de regels zijn. Die worden
bepaald door de paus, die de wereldkerk vertegenwoordigt. Daar moeten de gelovigen zich aan houden, en
daar staat hij ook op. Hij houdt niet
van compromissen, en dat is in hem
te prijzen. Hij is een wetenschapper
en hij sjoemelt niet, ook al staat hij
onder grote druk van miljoenen gelovigen. Hij is iemand die staat voor
de opvattingen van het katholicis-

me, en diegenen die dat als prettig
ervaren vinden hem een man uit één
stuk. En dat is hij ook, hij laat zich
niet snel omverblazen. Hij blijft bij
zijn inzicht en beschouwt het geloof
als iets, dat maar langzaam kan veranderen. En zo is het ook, het is niet
mogelijk om zomaar een revolutie te
ontketenen, dat veroorzaakt onzekerheid, het geeft veel problemen en
de mensen leren niet dat het geloof
iets moet zijn wat stabiel is en betrouwbaar, met de regels die daarbij
horen. Het geloof is een product van
het mentaal en dat is gebonden aan
regels en voorschriften. En het gaat
niet aan om bij de eerste de beste eis
van mensen die iets vinden, opeens
in te gaan op hun eisen. Daar is het
geloof niet voor, dat moet beleden
worden op een zo zuiver mogelijke
wijze.
Ratzinger zelf vindt zich gematigd
progressief. Hij wil echter niet op
de wensen van de massa van gelovigen vooruitlopen. Het moet gedoseerd gebeuren, en daar blijft hij bij.
Ondanks grote druk.
De praktijk van zijn geloof
Als prefect van de geloofsleer slaat
hij de invulling van de geloofsleer
in zo’n 2800 bisdommen gade. Hij
wijst al te vooruitstrevende uitwassen af en roept ook wel mensen
tot de orde. Hij houdt zijn eigen
lijn goed aan en kan daarom ook
veel keren bemiddelend optreden
in heikele kwesties. Hij begrijpt de
vooruitstrevende gelovigen goed,
maar hij houdt ze strak, wetend dat
de chaos niet toe moet gaan slaan.
Als wetenschapper blijkt hij ook een
man, die de praktijk van het geloof
goed kan beheersen. Alleen kan hij
er niet direct op in gaan, dat heeft
zijn tijd nodig. Wat dat betreft is
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Ratzinger te prijzen, hij weet dat
chaos leidt tot onzekerheid en dus
tot het instorten van de kerk. Hij
wil zijn kudde toch liever bij elkaar
houden en dat is zijn wijsheid die
hem siert. Hij laat zich niet zo snel
van zijn stuk brengen doordat een
stel mensen staan te schreeuwen dat
de kerk een andere leer moet gaan
aanhangen. Daar is de kerk ook niet
voor, die is er voor te waken voor het
religieuze standpunt, zodat iedereen
nog weet waar hij aan toe is. Dat hij
ook wel mensen toestaat dingen te
doen die zij belangrijk vinden, zoals de mis opdragen in het Latijn
en volgens de Tridentijnse traditie
van de heilige mis, noemt hij zelf
‘een daad van Liefde en van pastorale tolerantie.’ Hij heeft specifieke
uitspraken gedaan over homoseksualiteit en heeft seksueel misbruik
door priesters in het openbaar sterk
veroordeeld.
Hij is er van overtuigd dat vrouwen
niet in het ambt passen. Voor hem
is dit een geloofsuitspraak die definitief en onaantastbaar is. Dat beleeft
hij zo vanuit zijn traditionele geloof
dat hem lief is. Wel ziet hij iets in
een oecumenisch beginsel, waarbij
alle geloven er kunnen zijn in een
christelijke eenheid. Moeilijker voor
Ratzinger is het materiële aspect in
het leven. Hij moet balanceren tussen allerlei
stromingen door om
grote conflicten daarin
te vermijden. Eigenlijk
is dat zijn manier van
doen niet. Hij gaat er nog
altijd van uit, dat het materiële volgens de Kerk geen
doel op zich kan zijn. Het
wekt begeerten en hebzucht op en die moet men
juist beteugelen. Het eeuwige geluk

wordt ook niet op aarde gerealiseerd,
dat is een onmogelijkheid. Innerlijke
bevrijding, wat dat ook moge zijn,
is dat wat via Christus aan de mens
gegeven wordt. Zo bekijkt Ratzinger
het materiële als verwerpelijk en dat
is ook wat het katholicisme leert.

iemand, die zichzelf serieus neemt
en ook durf heeft. Hij durft uitgerangeerde gebruiken die passend
zijn weer in ere te herstellen. Niet
uit balorigheid of om te kwetsen,
maar omdat hij dit ervaart als behorend bij zijn geloof. Hij verschijnt
ook regelmatig met een ferula, de
bisschopsstaf, wat ook in onbruik is
geraakt.
De emeritus paus

De pauselijke mode
De paus valt op door het gebruik
van de liturgische kleding die hij
bij gelegenheden draagt. Heel veel
is er te doen geweest over zijn rode
schoenen die nooit meer door een
paus worden gedragen.
Ook de camauro, een soort kerstmannenmuts, gaat hij weer dragen.
En de mozetta, een soort kapmanteltje in rood en wit, draagt hij heel
regelmatig. Het is iedere keer weer
spannend om te zien wat hij nu weer
aan heeft. Al deze traditionele kleding is door zijn voorgangers nooit
meer gedragen, terwijl hij het wel
doet en zich er goed bij voelt. Het
zegt dat hij houdt van de juiste
kledij bij het juiste evenement,
zoals iedere man die zichzelf
respecteert dat doet in zijn leven. Het geeft een beeld van een

Als Joseph Ratzinger in het klooster
Mater Ecclesiae zijn intrek neemt,
zijn er twee pausen in het Vaticaan.
Dat is een leuk gegeven. Het lijkt
ook een uitdaging voor de emeritus
paus. Want hij moet zich natuurlijk
niet bemoeien met de nieuw gekozen paus. En dat is wat hij ook niet
wil. Ratzinger wil het liefste studeren
en piano spelen en wat wandelen in
de tuinen van paleis of klooster. Hij
is een kunstliefhebber en houdt van
muziek. Het pianospelen geeft hem
het gevoel weer thuis te zijn, weer te
kunnen leven in de wereld waar hij
van houdt. Zijn dagen zijn toch wel
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gevuld met zijn studies, met schrijven en bidden.
Hij verlangt naar een leven met zijn
geliefde Heer en Meester, aan wie hij
al zijn werken kan wijden. Aan wie
hij zijn muziek kan opdragen. Hij
vindt nu zijn rust in het besloten
leven, zonder kritiek van de wereld
op alles wat hij doet. Hij kan zijn eigen dagindeling volgen, en met zijn
Heer spreken op de tijden dat het
hem past.
Ratzinger is een diep gelovig mens,
een wijze man, een wetenschapper met een wetenschappelijk denken dat er mag zijn. Maar ook zijn
gevoel heeft hij niet
uitgeschakeld.
Hij
i s
geen denkende robot
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geworden, al is hij wetenschapper.
Hij is wat dat betreft een evenwichtig mens.
Wat Joseph Ratzinger siert, is zijn
discipline, zijn gevoel voor verhoudingen, zijn standvastigheid en zijn
gevoeligheid. Hij is meer op afstand
van het volk dan de vorige paus. Maar
eigenlijk is hij dichterbij. Omdat hij
in zijn ogenschijnlijke gestrengheid
zijn genegenheid toont voor de kerk
in al zijn onnoembare aspecten. Hij
vraagt niet om de bewondering van
mensen. Hij doet wat hij goed acht
in samenspraak met God. Dat is zijn
kracht. Ook al weet hij niet wie God

is, en veracht hij de materie van het
lichaam, hij is diegene die toch probeert een ordentelijk mens te zijn.
Een mens met een geordend en disciplinair mentaal, met gevoel voor
respect. Met gevoel voor reële zaken,
gezien het wijze besluit om af te treden. Hij wil niet als een wrak de historie ingaan, zoals zijn voorganger,
hij wil een waardig afscheid van de
wereld als een paus die weet wat hij
doet en wat zijn plaats is. Hij maakt
geen gebruik van de deugd van het
lijden om zo heilig te worden. Hij
kiest voor het simpele leven met zijn
boeken, zijn piano, zijn wandelingen
door de natuur en het
gesprek met God.
En dat is wat Joseph
Ratzinger maakt tot
een leuke en vanuit een
menselijk oogpunt bekeken, wijze paus.
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Enrico Fermi
Eminent atoomgeleerde
Tekst: redactie wetenschap

E

Foto: United States Department of Energy (1943-1949)

nrico Fermi zorgde als fysicus voor een andere wereld. Een wereld waarin de
atoombom zijn intrede doet. Hij zei zelf, dat de atoombom een onvermijdelijke uitkomst was als gevolg van de pogingen om het atoom te leren kennen.
En zo werd er met Enrico Fermi het Atoomtijdperk geboren en ingeluid. Enrico
Fermi met zijn warme belangstelling voor de materie is in feite als wetenschapper
een voorloper van de lilaca.
Hoe het begon
Enrico leeft als jongste kind in een arm Italiaans gezin
in Rome samen met zijn één jaar oudere broer Giulio en
een ouder zusje. Hij is heel erg verknocht aan zijn broer
en hij is niet te troosten als hij op een dag overlijdt tijdens een kleine keeloperatie. Hij probeert zijn verdriet te
vergeten door heel hard te gaan studeren. Als hij een keer
over de markt slentert ziet hij in een boekenkraam twee
fysicaboeken liggen van een Jezuïet-fysicus uit 1840. Hij
neemt ze mee naar huis en begint er in te lezen. Hij is zo

geboeid door de dingen die hij leest, dat hij nauwelijks in
de gaten heeft dat ze in het Latijn zijn geschreven. Vanaf
dat moment kan hij vele exacte vakken gaan studeren
die allemaal in het boek worden behandeld, maar vooral
de fysica heeft zijn speciale belangstelling. Hij stort zich
op al deze kennis om deze tot zich te nemen. Het is voor
hem een manier om de dood van zijn broer te kunnen
verwerken.
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Enrico is een intelligent kind en via een vriend van de
familie Fermi gaat hij naar een speciale school voor zeer
begaafde kinderen. Deze school is een afdeling van de
Universiteit van Pisa. Hij schrijft voor zijn toelatingsexamen een opstel over de vibratie van snaren. Op basis
daarvan betitelen zijn leraren hem als buitengewoon intelligent. Zij vinden het een goede basis voor een proefschrift om te kunnen afstuderen. Maar daar is hij nog
niet aan toe. Hij is 17 jaar als hij in Pisa aan zijn studie
begint.
Hij studeert hard en wil ook niets anders. Zo studeert
hij in het jaar 1922 af aan deze school. Hij is dan 21 jaar.
Later behaalt hij in Pisa ook nog zijn doctorsgraad.

Ontdekkingen en naamgevingen
Fermi is vooral bekend geworden door de ontwikkeling
van de eerste kernreactor, zijn werk op het gebied van
het bètaverval en de mede-ontwikkeling van de kwantumtheorie.
Een van zijn bijdragen betreft de zogenoemde Fermi’s
Gulden Regel en de Fermi-Diracverdeling. De Fermiparadox is naar hem genoemd. Dat geldt ook voor de
fermionen, elementaire deeltjes die een halftallige spin
vertonen. En ook het metaal fermium dat na een proef
met een waterstofbom werd gevonden in het afvalpuin
krijgt zijn naam.
Nobelprijs Stockholm
Hij krijgt in 1938 de Nobelprijs uitgereikt in Stockholm.
Dat komt goed uit, want in Italië stelt Mussolini allerlei wetten in, die joden belemmeren in het uitoefenen
van hun werk en nog meer. Fermi gaat met zijn joodse
vrouw en zijn kinderen de prijs in ontvangst nemen in
Stockholm. Zij grijpen deze gelegenheid aan om naar
de Verenigde Staten te emigreren. Alles laten zij in Italië
achter. Het geld van de Nobelprijs dient om een nieuw
leven op te bouwen in Amerika. Het gezin gaat in New
York wonen.

In 1923 ontmoet hij onder andere Werner Heisenberg,
Wolfgang Pauli en Maria Göppert op de Universiteit van
Göttingen bij Max Born. En in 1924 studeert hij een
paar maanden aan de Universiteit van Leiden waar hij
Albert Einstein en Paul Ehrenfest ontmoet, beiden al gerenommeerde fysici. Teruggekeerd in Italië krijgt hij in
1925 de eerste leerstoel in de kernfysica in Rome waar
hij als jonge professor van 24 een heel team van eminente natuurkundigen om zich heen verzamelt. In die tijd
geeft Fermi een naam aan het neutrino, een deeltje dat
door Wolfgang Pauli was gepostuleerd. ‘Neutrino’ is een
Italiaans woord en het betekent ‘klein neutraal deeltje’.
Fermi wordt in die tijd beschouwd als de enige fysicus
die in zowel de theorie als de praktijk uitblinkt. Hij
maakt vaak zelf zijn onderzoeksmateriaal. Een extreem
voorbeeld is de ‘Chicago Pile-1’, de enorm massieve
eerste nucleaire reactor die hij in het Manhattan Project
gebruikt.
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In de Verenigde Staten aangekomen begint hij al snel
met de bouw van zijn eerste kernreactor.
In 1947 vindt hij de Fermiac uit, een analoge computer
om neutronen te bestuderen die dwars door splijtbaar
materiaal heen kunnen gaan.
Fermi’s Gulden Regel en het bètaverval
‘De Gulden Regel’ is een methode om in de kwantummechanica de overgangswaarschijnlijkheid per tijdseenheid te meten van een energieniveau van een kwantumsysteem naar een continuüm van eigentoestanden. Deze
Gulden Regel is vooral uitgewerkt door de fysicus Dirac,
die indertijd met Fermi samenwerkt. Het is ondoenlijk
om uit te leggen wat de Gulden Regel precies inhoudt.
Maar hij is leuk om hier te noemen, omdat het zegt hoe
Fermi met de fysica bezig is. Hij houdt ervan om dingen
helder en duidelijk te formuleren, en als iemand leest
dat er een Gulden Regel is weet hij dat hij daarvan gebruik moet maken bij het meten van een energieniveau
van een kwantumsysteem. Anders zou het geen Gulden
Regel worden genoemd.
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Door het werk van Fermi aan het bètaverval is de tijd rijp
om rond 1927 te gaan experimenteren om de vraag te
beantwoorden hoe het kan dat neutronen radioactiviteit
kunnen veroorzaken. Bètaverval wil zeggen dat een neutron zonder lading in de kern van een atoom ‘vervalt’ of
verandert in drie deeltjes: proton, elektron (het bètadeeltje) en een e-antineutrino (een deeltje met heel weinig
massa en geen elektrische lading).
Bètaverval
Een neutron (1 up-quark
en 2 down-quarks) verandert in een proton en vanwege de wet van behoud
van energie ontstaat er een
W-boson dat heel snel uiteenvalt in een elektron en
een elektron-antineutrino.
Dit is weergegeven in het
zgn. Feynmandiagram

Interessant is vooral dat Fermi zelf een machine ontwerpt
waarmee hij verschillende elementen kan bombarderen
met neutronen. In 1934 merkt hij voor het eerst bij zijn
experimenten dat er wat radioactiviteit vrijkomt. Hij
merkt verder dat de radioactiviteit toeneemt als hij een
paraffinefilter plaatst in de baan die de neutronen volgen
als hij aan het bombarderen is. Als de neutronen langzamer bewegen door contact met waterstofatomen in
de paraffine geven ze meer radioactiviteit af. Langzame
(thermische) neutronen leveren dus andere reacties op
dan snelle neutronen. Dit noemt hij de ‘zwakke interactie’, later de ‘zwakke kracht’ genoemd. Het is dan iets geheel nieuws, waar nog niemand ooit van heeft gehoord.
Zijn ontdekking van de eigenschappen van langzame
neutronen is de sleutel tot de neutronenfysica zoals ze
zich zal gaan ontwikkelen.
Het zal voor lilaci duidelijk zijn dat de ontdekkingen van
Fermi niet zomaar iets zijn. Ze waren van groot belang
voor de gehele mensheid en niet in het minst voor de
lilaca, die immers probeert om vermogens, energie, door
het lila te laten vrijmaken uit de elektronen en atomen
van het lichaam. Fermi bemoeit zich natuurlijk alleen
met de oppervlaktematerie en niet alle andere vormen
van materie. Wetenschappers sluiten ook altijd de materie van hun eigen lichaam uit van het onderzoek. Had
hij dit niet gedaan, dan had hij nog veel meer avonturen
kunnen beleven dan nu alleen met wat zijn ogen zagen
en zijn verstand kon bevatten.

‘De vader van de atoombom’
Dit alles onderzoekend komt er bij Fermi het idee boven
drijven dat het mogelijk moet zijn een atoom in gelijke
delen te splitsen. Hij probeert dit te doen bij uranium.
Zo wordt een door de mens veroorzaakte kettingreactie
mogelijk, waarbij de ene reactie de andere uitlokt. Als
dit werkelijkheid wordt dan zal er in heel korte tijd zeer
veel energie vrij kunnen komen. Na lange jaren van onderzoek en nadenken is Fermi er in 1942 van overtuigd
dat dit mogelijk is.
In 1939 heeft Einstein een brief aan president Roosevelt
van de VS ondertekend, geschreven door Leó Szilárd een
collega van Fermi, waarin hij hem waarschuwt voor het
feit, dat de Nazi’s misschien wel een atoombom aan het
maken zijn. Otto Hahn, Fritz Strassman en Lise Meitner
hebben namelijk een eerste vorm van kernsplijting ontdekt. Deze brief blijft eerst een poos liggen, maar later
wordt er nog een aan de president gezonden, in het voorjaar van 1940. Die ziet dan wel in dat de tijd dringt en
hij geeft 6000 dollar om een project op te zetten om
ook zo’n soort bom te gaan maken. Dit project wordt
het ‘Manhattan Project’ genoemd. Het hele project staat
onder leiding van Robert Oppenheimer.
Zo ontstaat na verloop van tijd de eerste nucleaire reactor
die Chicago Pile-1 heet en die ontworpen is door Fermi.

Chicago Pile-1 (tekening)
Deze reactor is gebouwd onder het toenmalige voetbalterrein
van de Universiteit van Chicago.
Fermi heeft er jaren aan gewerkt. Het hele experiment heeft
hij geleid en begeleid.
De reactor wordt voor het eerst kritisch op 2 december 1942.
Het proces duurt veertig minuten en er komt een vermogen
vrij van anderhalf watt. Dat is heel weinig, maar waar het om
gaat is dat er een gecontroleerde reactie op gang komt.
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toren te gaan bouwen, waarin uranium-235 en plutonium-239 kunnen worden gemaakt. Plutonium is nodig voor het maken van een bom zoals bijvoorbeeld op
Nagasaki is gevallen.
Vele projecten zijn geheel onder de hoede van Fermi en
hij is er altijd mee doende. Hij werkt er bij wijze van
spreken dag en nacht aan. Hij zit ook in de controlekamer van de Hanford B reactor als deze voor de eerst
‘kritisch’ wordt in 1944. Dit is een onderdeel van het
Manhattan Project, dat zich steeds verder ontwikkelt.
Fermi is gefascineerd door het kritisch worden van een
massa die dan vervolgens zijn energie en licht prijs geeft.
Het geeft hem een enorme voldoening in zijn werk als er
weer een stapje verder is gezet.
Het is de bedoeling om een gecontroleerde kernsplijting
op gang te brengen. Op 2 december 1942 lukt dit een
eerste keer. Die dag is van grote betekenis. Het is het
ultieme doel van iedereen die lilaca studeert om ééns te
zien hoe het licht uit de lichaamsatomen vrijkomt. In
1942 is het nog te vroeg voor dit alles. Maar de latere
ontdekkers van het lila hebben op die datum het levenslicht al gezien.

Begin 1945 is het zover dat er een atoombom, het dodelijke wapen, tot explosie kan worden gebracht. De test
is in juli 1945 in de woestijn in Zuid-Mexico en het
wordt Project Trinity genoemd. Deze projecten krijgen
altijd speciale namen om de vijand niet op het spoor
te brengen van de activiteiten rond het maken van een
atoombom. Op 6 augustus wordt een uraniumbom

Voorbeeld van een atoomsplitsing van uranium (isotoop 235) met een thermisch neutron. De uraniumkern splitst
zich in de kernen van barium en krypton waarbij 202,5 MeV aan energie vrijkomt en 3 snelle neutronen.

Deze belangrijke gebeurtenis van 2 december 1942 luidt
het Atoomtijdperk in. De wereld zal nooit meer zijn zoals daarvoor.
Het Atoomtijdperk
Dit is wel de proloog die de mogelijkheid geeft om veel
meer te kunnen begrijpen over de werkingen van de
atoombom. Het is ook het sein om veel grotere reac44

(Little Boy) afgegooid boven Hiroshima, drie dagen later een plutoniumbom (Fat Man) op Nagasaki. Fermi
maakt voor het eerst een nucleaire explosie mee. Hij is er
helemaal opgetogen over.
Fermi is ook betrokken bij het project van de ontwikkeling van de waterstofbom in 1949 in Los Alamos. Daar
is veel oppositie tegen op grond van allerlei morele en
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technische oogpunten. Maar hij zet zijn werk ondanks
alle tegenstand toch voort.

Een model van ‘Fat man’
de plutoniumbom die Nagasaki trof

Deze gebeurtenis, een atoombom die explodeert, heeft in
de lilaca een grote symbolische waarde. Dat er hier zoveel
licht en energie vrijkomt uit het atoom is een teken voor
de mensheid dat er heel veel mogelijkheden zijn om ook
de energie en de vermogens te benutten die opgesloten
liggen in de atomen van het menselijke lichaam. Alleen
gebeurt het in de fysica in het kader van splijting, vernietiging. In de lilaca gebeurt het onder leiding van het
lila op een wijze die het lichaam nooit zal beschadigen.
Integendeel, het lichaam wordt er steeds harmonischer
en gezonder door.

Fermi als wetenschapper
Fermi is een zeer toegewijd man. Hij heeft alles over voor
de wetenschap. Hij is niet alleen een heel hoog begaafd
mens, hij is ook praktisch. Hij is vertrouwd met de theoretisch kant van de fysica maar hij is ook heel graag in het
laboratorium bezig. Hij blinkt uit met zijn experimenten
met van alles en nog wat. Hij is daarbij heel erg snel in
zijn onderzoek, zodat hij andere onderzoekers vaak net
iets te slim af is. Het verhaal gaat dan ook, dat hij juist
door zijn snelheid de Nobelprijs in 1938 heeft gewonnen. Want anderen zitten hem vlak op de hielen maar
zijn gewoon iets langzamer dan hij, waardoor de prijs
hen net ontgaat.
Meestal is hij in projecten werkzaam als algemeen adviseur. Hij is heel erg bekend met talloze problemen die
zich kunnen voordoen bij dit soort werk. Op allerlei gebied in de fysica heeft hij ervaring, en zo wordt hij heel
vaak geraadpleegd als er moeilijkheden zijn waar dan
ook in het project.
De grote vaardigheden van Fermi zorgen voor zijn succes, maar ook zijn nuchterheid is welbekend. Hij staat
altijd met beide benen op de grond. Daarbij spelen ook
zijn handigheid en zijn intelligentie een rol in zijn werk.
Hij is wars van ingewikkelde theorieën hoewel hij heel
wiskundig is geschoold. Hij gebruikt nooit ingewikkelde
methoden als het ook gemakkelijk kan.
Er is van hem bekend dat hij heel snel en accuraat kan
antwoorden op problemen waar anderen tijden mee aan
het worstelen zijn. Zijn medewerkers noemen dit wel lachend de ‘Fermi-methode’.
Zijn belangrijkste eigenschap is wel zijn bescheidenheid.
Hij heeft geen pretenties en doet altijd alle werk wat nodig is om verder te kunnen komen met de onderzoekingen of de projecten. Of het nu routinematig werk of
creatief denkwerk is, alles is goed voor hem, als dit het
werk maar verder brengt. Door al deze eigenschappen is
hij geliefd bij iedereen, zowel bij professoren, technici als
werklieden.
Hij helpt altijd overal aan mee, met tafels schikken of
met koper knippen, het doet er niet toe. De voortgang is
het belangrijkste. Hij is nooit moe en kan heel lang doorgaan met werken. Kantooruren bestaan voor hem niet.
Als leraar wordt Fermi heel erg gewaardeerd door zijn
studenten. Hij heeft oog voor detail, hij zoekt naar eenvoud in alles wat hij vertelt en doet. Hij bereidt zijn lezingen ook altijd zeer goed voor. Hij maakt vele notities
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in zijn schriften over wat hij gaat vertellen. Later zijn
deze notities allemaal gebundeld. Ze worden door fysicastudenten en geïnteresseerden nog steeds gelezen.
Zijn filosofie over het leven formuleert hij heel duidelijk
voor zichzelf. Hij vraagt zichzelf af wat de zin van hard
werken is als dit slechts voor weinigen zichtbaar wordt.
Alleen voor professoren en een enkeling die begrijpt
waar het over gaat. Hij hoopt dat de mensheid spoedig
volwassen zal worden en een goed gebruik maakt van
de krachten die de natuur aan de mens ter beschikking
heeft gesteld. Daarbij doelt hij op de enorme krachten en
energieën die het atoom in zich herbergt en waarvan hij
de verwoestende werking enigszins kent.
Zijn dochter Nella Fermi schreef hier later over: ‘Hij
dacht alle wapens te kunnen vernietigen maar het bleek
dat de mensheid juist vernietigd werd.’
Fermi hoopt zelf dat wat nu in kleine kring is ontdekt,
later toegepast zal kunnen worden in de techniek en de
industrie zodat iedereen er van kan profiteren.

Op deze vraag heeft Fermi nooit een bevredigend antwoord kunnen vinden. Zijn denken liet niet toe, dat hij
verder keek dan alleen het leven in de materie. Want niet
alleen leven is een teken van leven, om het zo te verwoorden. Er is meer. In de lilaca weet men, dat alle materie
bewust is. Alles is uitgerust met een bewustzijn dat gestuurd wordt door een psyche die zich ontplooit in een
evolutie van materie. Ook ieder materiedeeltje is uitgerust met zo’n bewustzijn. Als Fermi zich dit had kunnen
realiseren zou hij waarschijnlijk verder zijn gekomen met
zijn gedachtevorming over de dingen. Maar hij was bezig met zijn eigen onderzoeken en experimenten, hij had
geen gelegenheid om zich te verdiepen in de kernvragen van het bestaan en de opbouw van de werelden van
materie. Hij was een mentaal fysicus en beperkte zich
alleen tot denken over de zichtbare stof. Dat sluit uit dat
hij kon komen tot een zicht op hoe het leven op aarde

De Fermiparadox
De Fermiparadox is wel een leuke gedachte waar Fermi
vaak mee bezig was. Dit ging over het bestaan van buitenaards leven. De fysici denken dat er een zeer grote
kans is op het bestaan van buitenaardse wezens terwijl
daarvoor eigenlijk geen bewijs is.
Het universum is al heel oud en zo groot en uitgebreid,
dat er waarschijnlijk wel civilisaties zouden moeten bestaan die technologisch zeer ver ontwikkeld zijn.
Het verhaal gaat dat bij een lunch in 1950 de collega’s
van Fermi op dit onderwerp terecht kwamen. Zij hadden het er over dat er zeker buitenaardse wezens moesten
zijn. Fermi zou toen nuchter hebben gevraagd: „Waar
zijn ze dan?” „Als er zoveel buitenaardse beschavingen
in de Melkweg zijn, waarom is er dan geen bewijs, zoals
sondes, ruimteschepen of radio-uitzendingen?”
Fermi realiseerde zich heel goed, dat buitenaardse wezens
ruim de tijd hebben gehad om vele stelsels te kunnen
veroveren in het hele Melkwegstelsel. Dat hadden ze dus
nog niet gedaan. Vandaar zijn eenvoudig, maar intrigerende vraag aan de anderen.
De vraag die er bij hem aan vooraf ging was voor hem
veel belangrijker, namelijk hoe het mogelijk kan zijn uit
dode materie iets levends tevoorschijn te laten komen.
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gestalte kreeg. Dat valt nu eenmaal buiten de scoop van
het denken.
Het is nog wel interessant om te kijken wat er door
de geleerden is verzonnen naar aanleiding van de
Fermiparadox Zie daarvoor de Wikipedia-pagina met
het lemma ‘Fermiparadox’.
De vraag ‘hoe kan leven ontstaan uit levenloze stoffen?’
blijft voor Fermi belangrijk. Hij vindt er geen antwoord
op tot aan zijn dood in 1954. De Fermiparadox is nog
steeds actueel.
In de lilaca is het niet zo vreemd om te zien dat uit zogenaamd levenloze stof leven voortkomt. Wanneer men
inzicht krijgt in het verloop van de evolutie van het licht,
dus van het bewustzijn, dan wordt ook duidelijk hoe dit
alles in zijn werk gaat.
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Eind van zijn leven
Na 1950 doet Fermi veel onderzoek naar deeltjes, pionen en muonen. Hij geeft les aan de Universiteit van
Chicago. In feite kan hij door zijn enorme bijdrage aan
de ontwikkeling van de kernenergie overal ter wereld
werk vinden. Maar hij blijft in Chicago wonen.
In 1954 wordt bij hem maagkanker geconstateerd. Er
zal zeker verband zijn met de sterke blootstelling van
zijn lichaam aan radioactieve stoffen. Ook twee van zijn
medewerkers overlijden aan kanker. Alhoewel de risico’s
daarvan nog niet zo bekend zijn, beseft Fermi wel dat hij
risico’s heeft gelopen. Hij heeft dat echter wel over voor
zijn werk.
Tien dagen voor zijn dood vertelt hij een vriend dat hij
hoopt dat het niet lang zou duren. Hij heeft zijn dood
helemaal geaccepteerd.
Enrico Fermi overlijdt op 28-11-1954 aan maagkanker.
De ‘vader van de atoombom’ was niet meer.
Met de dood van Fermi heeft de fysica een wetenschapper verloren die van een onschatbaar belang is door zijn
ontdekkingen over atomen en elementaire deeltjes.
Hij is ook als mens een gewaardeerd persoon. Toch kan
men zich niet aan de gedachte onttrekken dat Fermi in
de grond ontevreden was over zijn leven. Hij had belangrijke vragen nog niet tot een oplossing kunnen brengen.
Het geheim van de levenloze stof hield hem tot het einde
toe bezig. Er kwam geen bevredigend antwoord op.
Fermi was iemand die in lilaca zeker iets naar zijn gading
zou hebben gevonden. Juist omdat hij nuchter was en
intelligent, maar ook hield van nieuwe dingen en ontdekkingen, zou hij zeker hebben willen luisteren naar de
theorie van de lilaca.
De psyche van Fermi is daar niet aan toegekomen. Ooit
zal deze weer in een lichaam komen om te zien hoe het
atoom zijn licht prijsgeeft. Want dat is waar Fermi voor
leefde, dat gaf hem kracht en werklust, dat gaf hem de
grootste vreugde in zijn korte leven.

Atoms in the Family - University of Chicago Press, 1954
Fermi is ingenomen met het boek dat zijn vrouw Laura aan
het schrijven is in 1954. Hij zegt: „Ik hoop dat haar boek
een succes wordt, het zal haar helpen haar verdriet om mij
wat opzij te zetten. Het komt op het goede moment.” Hij
denkt daarbij ongetwijfeld aan het moment dat zijn broer
overleed, en hij zich op de fysica heeft gestort.
Het boek komt uit en is van het begin af aan een groot
succes. Fermi vindt het heerlijk het boek van zijn vrouw in
de bestsellerlijsten te zien van de New York Times. Hij vindt
het een leuk geschreven boek. Tijdens het schrijven ervan
wist nog niemand, noch zijn vrouw noch hij, wanneer hij zou
sterven. Daarom is het boek ook lichtvoetig van stijl. Enrico
komt er in naar voren als een charmeur en een grapjas.

Laura Fermi in 1955
Laura Fermi werd in 1955 verzocht om de geschiedenis van
de Geneefse conferenties te schrijven. Zij werd daarvoor
gevraagd door atoomdeskundigen omdat zij de enige was
die in staat was de moeilijke stof op schrift te stellen in een
eenvoudige taal die voor iedereen begrijpelijk was. Zij begon
de technische rapporten van de Geneefse atoomconferenties om te vormen in populaire bewoordingen zodat ieder
gewoon mens die niets van atomen wist het toch zou begrijpen. Zij heeft er ongeveer een jaar over gedaan.
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What it means to be human
Reflections from 1791 to the present
Auteur Joanna Bourke
Uitgeverij Virago Press - London

Tekst: wetenschappelijke bibliotheek

Joanna Bourke schreef een boek met de
intrigerende titel What it means to be human oftewel: Wat betekent het om mens
te zijn? Deze hoogleraar geschiedenis aan
het Birbeck College te Londen schreef
eerder drie boeken over angst, verkrachting en moord. Ze deinst dus niet terug
voor grote onderwerpen. Ditmaal behandelt ze een onderwerp dat in feite ieder
mens aangaat: wat is de plaats van de
mens in het geheel der dingen?
Het boek
Uitgave 2011. Prijs € 32,99.
469 bladzijden. Gebonden.
Mens en dier
Bourke onderzoekt in haar boek vooral de grens tussen
mens en dier. Ze constateert dat het heel moeilijk is om
aan te geven waarin de menselijke staat verschilt van die
van dieren. In het verleden zijn allerlei criteria genoemd
- zelfbewustzijn, het beschikken over een ziel, het ervaren
van pijn, het gebruik van taal of gereedschap - maar al
deze criteria blijken bij nader beschouwing niet zo gelukkig gekozen. Aan elke afbakening mankeert wel iets. Zo
is het niet vast te stellen of zelfbewustzijn, een ziel en pijn
exclusief voor mensen zijn weggelegd. Andersom bestaan
er allerlei dieren die gereedschap gebruiken of die op
een intelligente wijze met elkaar communiceren. Zelfs
bijen blijken over een geavanceerde danstaal te beschikken. Bourke citeert uit het werk van onderzoekers die de
48

danstaal hebben ontcijferd. Bijen die er als verkenners
op uit gaan om een geschikte plek voor een nieuw nest te
vinden, delen - bij terugkeer op het oude nest - hun bevindingen bijvoorbeeld aan de andere bijen van het volk
mee door een bepaalde dans uit te voeren. 1 Terwijl som1

 nderzoekers die de danstaal van de bijen beheersen,
O
kunnen aan de dans zien waar de locatie van het nieuwe
nest zich bevindt. Zij kunnen hun bevindingen controleren: het bijenvolk blijkt na enige tijd inderdaad aan te komen op de plek die de onderzoekers hadden ‘gelezen’ als
de locatie van het nieuwe nest. Bourke, p. 61
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mige dieren subtiel en soms over grote afstanden kunnen communiceren, zijn er allerlei mensen die nauwelijks of niet zinvol
met anderen kunnen communiceren, terwijl we hen toch als mensen beschouwen.
Ook de biologie biedt geen antwoord.
Genetisch gezien is het verschil tussen een mens en een
mensaap bijvoorbeeld heel klein - te klein om de mens
als een nieuwe soort (genus) te kunnen classificeren. De
mens is slechts een nieuwe species in de orde van de primaten.
Reflecties
Na deze prikkelende uiteenzetting in de inleiding, valt
de rest van het boek enigszins tegen. Bourke gaat namelijk niet zelf op zoek naar wat het nu betekent om mens
te zijn, maar ze voert het programma uit dat ze in de
ondertitel van haar boek al heeft aangekondigd: reflecties van 1791 tot heden. Ze levert met andere woorden
commentaar op gebeurtenissen die in het recente en iets
minder recente verleden hebben plaatsgevonden.
Het jaartal 1791 heeft ze gekozen omdat de slaven van
Saint-Domingue in dat jaar in opstand kwamen tegen
het Franse gezag. In 1804 werd het land onder de nieuwe naam Haïti onafhankelijk. Door deze slavenopstand
werden de grenzen opnieuw getrokken tussen degenen
die al dan niet volwaardig tot het menselijk ras werden
gerekend: de voormalige negerslaven werden volwaardige burgers.
Een ander ijkpunt voor de auteur is een open brief die
een onbekende persoon - ‘an earnest Englishwoman’ in 1872 publiceerde. Deze persoon beklaagde zich over
het feit dat vrouwen volgens het Engelse rechtssysteem
in een flink aantal gevallen minder rechten hadden dan

dieren. Iemand die een wreedheid beging
tegen een dier, werd meestal veel strenger
bestraft dan iemand die een wreedheid beging tegen een vrouw. De anonieme dame
eiste dan ook dat vrouwen op zijn minst
als dieren zouden worden behandeld, nu ze
blijkbaar niet als volwaardige mensen golden.
Bourke wijst er in dit verband fijntjes op dat de Engelse
Dierenbescherming (Society for the prevention of cruelty to animals) zestig jaar eerder werd opgericht dan de
Engelse Kinderbescherming (Society for the prevention
of cruelty to children).
Met grote passen stapt Bourke door de geschiedenis,
want even later staat ze stil bij de rechtenloze status van
de gevangenen op Guantanamo Bay. Deze terreurverdachten die de Verenigde Staten hadden opgepakt waren
geen krijgsgevangenen, want dan zouden ze onder de
Geneefse conferentie vallen, terwijl ze evenmin gevangenen waren, want dan zouden ze recht hebben op een
proces. De mensheid heeft met andere woorden telkens
de neiging om aan de ene soort mens een andere juridische status te verlenen dan de andere mens.
Deze episodes geven al aan dat Bourke nogal gefixeerd is
op de juridische omschrijving van het mens zijn, met de
scherpe afbakeningen tussen de rechten van mannen en
van vrouwen, of tussen die van blanken en negers, of die
tussen vrije mensen en slaven, of die tussen vrije mensen
en gevangenen.
Ontregelend
Bourke gaat verder niet uitgebreid in op de ontwikkelingen in Haïti, Engeland of Guantanamo Bay. Ze gedraagt zich als een reisleidster in een bus die toeristen
49
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langs allerlei bezienswaardigheden voert.
Regelmatig snijdt ze een interessant onderwerp aan, maar voor de lezer het goed en
wel in de gaten heeft, is de bus alweer beland bij een volgend onderwerp. Het boek
is een potpourri van informatie, waar noch
een filosofische systematiek, noch een historische ordening in valt te ontdekken. Bovendien is de reikwijdte
van haar studie minder universeel dan de titel van het
boek belooft: Bourke beperkt zich tot een reis door de
Angelsaksische cultuurgeschiedenis. De rest van de wereld telt niet echt mee.
De schrijfster valt bij nader inzien niets kwalijk te nemen, want zij pretendeert helemaal niet om een systematische studie te schrijven. Integendeel, het is haar uitdrukkelijke oogmerk om ontregelend bezig te zijn. Zij
schaart zich onder de postmodernistische denkers die in navolging van de Franse filosoof Derrida - juist willen
laten zien dat het menselijk bestaan niet in schema’s en
dichotomieën te vatten is. Deze denkers hebben ergens
een antenne voor de beperkingen van het mentaal, maar
zij kunnen deze beperkingen niet overstijgen. Hun werk
komt daardoor vaak ietwat warrig over. Ook het boek
van Bourke maakt een versnipperd karakter.
Verknipt schilderij
Dit is zelfs in de omslag van het boek zichtbaar. Op
de kaft is het schilderij ‘De drie gratiën’ van Peter Paul
Rubens afgebeeld. Dit schilderij toont drie voluptueuze
jongedames - maar de uitgever heeft hen gekortwiekt.
Hun bovenlijven en hoofden zijn zichtbaar, maar in
plaats van benen hebben zij de poten van herten gekregen: ze zijn half mens, half dier geworden.
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Dat een beeld niet verknipt hoeft te worden om ambiguïteit uit te stralen, toont
het gezicht van de auteur dat is afgebeeld
op de binnenzijde van de omslag. Op deze
portretfoto oogt mevrouw Bourke enerzijds als een geleerde, met een professorale
bril op de neus, terwijl ze anderzijds met haar sensuele
roodgetuite lippen laat merken dat ze een dame is die
niet over het hoofd gezien wil worden.
Geen ziel?

Zoals gezegd geeft Bourke bewust geen antwoord op de
vraag, wat het betekent om mens te zijn. Volgens haar is
zo’n antwoord ook niet te geven, omdat er niets wezenlijks ten grondslag zou liggen aan de mens. Ze ontkent
dat er een ziel of psyche zou kunnen bestaan. Er zijn
volgens haar slechts ideeën over wat de mens is - en deze
ideeën wisselen per periode en per cultuur.
In zekere zin valt Bourke hiermee door de mand. Met
veel plezier strijdt ze tegen dogmatiek - maar in feite bedrijft ze zelf ook dogmatiek. Stiekem heeft ze toch een
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programma dat ze ten uitvoer wil brengen.
In plaats van aan te tonen dat een mens
met zijn denken niets met zekerheid kan
weten, probeert ze de lezer ervan te overtuigen dat er verder dan ook niets is. Ze
heeft een diep wantrouwen tegen alles wat
meer zou kunnen zijn dan cultureel bepaalde waarnemingen van een zintuiglijke werkelijkheid. 2 Volgens
haar is niet te omschrijven wat het inhoudt om mens
te zijn, want de mens bestaat in wezen niet. 3 Dit is een
dogmatische uitspraak, want hoe kan zij weten dat er
naast de zintuiglijk waarneembare wereld geen essentiële
- of noumenale - wereld bestaat?
Eenzelfde stelligheid legt ze aan de dag in haar uitspraken over de toekomst van de mensheid. Zij sluit uit
dat de mens in staat zou zijn om in verandering te komen - alsof de mens de evolutie zou kunnen stoppen!
‘Becoming fully human is never going to happen, not for
any of us.’ (p. 254)
Vragen stellen
Bourke beperkt zich met andere woorden tot constateringen over alledaagse, oppervlakkige verschijnselen.
Daarbij toont ze wel haar talent om vragen te stellen, die
in massamedia vaak veronachtzaamd worden. Hoe kan
een mens zijn eigenheid behouden als hij het hart of andere organen van donoren in zijn lichaam heeft? En hoe
menselijk blijft een mens als er dierlijke organen in hem

worden getransplanteerd? Welk effect heeft
plastische chirurgie op iemands aangezicht,
waarin iemands individualiteit zich bij uitstek openbaart? Wat zijn de consequenties
van het massaal eten van dierenvlees - 125
kilo per persoon per jaar in de VS - op het
menselijk lichaam? Dit geldt des te sterker, wanneer we
beseffen dat in 1993 75% van de dieren in de VS werden
gevoed met eten dat deels afkomstig was van andere dieren. Mensen propten zich in zekere dus vol met vlees van
dieren die door de mens tot kannibalen waren gemaakt
- tot de BSE-crisis hier een eind aan maakte.
Het is de verdienste van Bourke dat ze de beperkingen
van de menselijke kennis erkent. Op het einde van het
boek schrijft ze deemoedig: ‘it serves as a (much needed)
reminder that we are not the masters of the universe and
that all our knowledges are contingent.’ (p. 381). Ze
beseft dat een mens met zijn denken niet tot echte kennis van de werkelijkheid kan komen. Dat is een vruchtbaar begin. Maar ze ziet nog geen mogelijkheden om een
stapje verder te gaan en op zoek te gaan naar spirituele
kennis. Het grasduinen in de vermaledijde mentale kennis en de tekortkomingen daarvan ontleden, is daarvoor
nog een te geliefde bezigheid van mevrouw Bourke.

2 ‘I will critique the basic tenet of humanism, showing that
there is no essential, uncomplicated ‘human’,no unambiguous
correspondence between physically resembling other humans
and being culturally and morally ‘a person’.’ Bourke, p. 127.
3 ‘If, as I argue in this book, there is not and has never been
any agrees definition of either ‘human’ or ‘animal’(...).’
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Architectuur

Oscar Niemeyer (15-12-1907 / 05-12-2012)
Museu de arte comtemporânea de Niterói - Brazilië
Tekst: Loes Sneppers

Het idee
Oscar Niemeyer zag het voor zich,
terwijl hij daar stond op de Avenida
Almirante Benjamin Sodré. Het is
een prachtige plek aan de zonovergoten Guanabara baai van Niterói,
een voorstad van Rio de Janeiro in
Brazilië. Op de gele rotspartij die
uitsteekt over de zee, ziet hij een
bloem uit de rots bloeien. Met een
paar lijnen tekent hij spontaan het
ontwerp voor het Museu de Arte
Contemporâne (MAC), vanuit zijn
verbeelding.
Het is Oscar Niemeyer ten voeten
uit. Hij concentreert zich op het gebouw dat vorm zal krijgen, waarbij
hij de praktische en de economische
kant van het project incalculeert. Hij
neemt de omgeving in zich op en al
mijmerend komt er in hemzelf iets
naar voren. Hij ziet een vorm die hij
met een paar potloodstrepen tekent,
uit de vrije hand. Vervolgens is hij
gewoon om alles van het project uit
52

te schrijven en als er iets hapert in
zijn verhaal, gaat hij terug naar zijn
tekentafel om het ontwerp aan te
passen, ook weer met een paar pennenstrepen. Het is een werkwijze die
tijdens zijn lange loopbaan ongeveer
600 uitgevoerde projecten oplevert.
De uitvoering
De burgemeester van Niterói wilde
iets spectaculairs voor zijn nieuwe
Museum van Moderne Kunsten.

Vanuit dit uitgangspunt ontwerpt
Niemeyer een zeer gestileerd gebouw dat als een witte schaal op een
relatief slanke voet vanuit een waterbassin oprijst. Doordat de baai erachter ligt, is het effect licht en luchtig, het gebouw lijkt boven het water
te zweven. Vanuit de baai gezien is
het heel anders, en ook vanaf het onderliggende strand. Dan lijkt het gebouw meer een enorme schotel die
het zicht op de hemel wegneemt. En
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weer anders is het zicht vanaf de opgaande helling die naar boven leidt,
dan is er alleen een gebouw te zien
dat het zicht op de baai belemmert,
maar wel mogelijkheid geeft om de
architectuur van het gebouw zelf te
bekijken. Onder de schaal staand is
er alleen het uitzicht op dit enorme
witte betonnen lichaam, dat als
enorm overkomt op de beschouwer.
Vanuit de lucht bezien is het gebouw
enorm dominant, het verbergt de
rotspunt totaal onder zijn afmetingen. Het is als een baken waar alles
zich op richt. Dit is de uiteindelijke
vorm van de bloem die Niemeyer
voor ogen heeft gehad.
Niemeyer plaatst dit gebouw, dit lichaam, in het decor van de rotsen,
de zee en het heuvellandschap met
de Suikerbroodberg in de baai. Dat
heeft een heel eigen charme. Want
het strakke, hoewel ronde gebouw
is heel modernistisch gezien de omgeving. Het is mooi, het is boeiend
qua lijn, en het past wel bij het silhouet van de stad. Het is echter een

vreemd element in de natuur die het
omringt. Niemeyer is altijd bezig
met het spel van de vormen, waarbij er ook sprake is van een streven
naar eenheid in de diversiteit van de
omgeving, de ruimte, de natuur, de
reeds bestaande bebouwing en de
nieuwe vorm die er gaat komen.
Constructie
Het gebouw zelf is 16 meter hoog
met een doorsnede van 50 meter.
Het is gemaakt van gewapend beton,
het materiaal waar Niemeyer vanaf
het begin van zijn carrière mee experimenteert. Het geeft veel mogelijkheden, die een voordeel zijn voor wat
hij beoogt. Want hij wil goedkope
constructies die in vele vormen kunnen worden geperst. Bovendien is
het gewapend beton gemakkelijk te
schilderen in alle kleuren die je maar
wilt. Zelfs betegelen in blauw en
wit is mogelijk, zoals de Portugezen
het ook doen. Het gewapend beton
geeft mogelijkheden tot licht ogende constructies, zodat de ontwerpen
niet plomp lijken maar juist licht en

dansend. Het waterbassin onder het
gebouw omvat een oppervlakte van
817 m2 en is 60 cm diep. In de kolom waar het gebouw op rust zijn de
faciliteitsruimten gesitueerd met een
energievoorziening bestaande uit
waterpompen en watertanks.
De schotel bestaat uit drie verdiepingen. In de eerste laag bevinden
zich het restaurant en een bar met
uitzicht op de baai, de stad en de
bergen. Er is ook een auditorium
met ruimte voor 60 toehoorders en
er is een opslagruimte voor kunstwerken.
Bezoekers kunnen deze verdieping
van buitenaf bereiken door een
98 meter lange opgaande weg te
bewandelen, die verrassend is geschilderd in de kleur rood. Deze
opgaande weg is vloeiend van vorm
met een onverwachte ronding bij
de entree zodat er als het ware een
tweede schaal naast de hoofdschotel staat. Dit biedt de wandelaar de
mogelijkheid om het landschap van
alle kanten te bekijken. Niemeyer
zelf spreekt over ‘een wandeling
53
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geven door een promenade of een
veranda van sierbestrating, die is afgesloten door ramen, waardoor het
blauwe water van de zee met zijn
zeilboten is te zien.
De bezoeker kan binnen in het gebouw naar de tweede verdieping
lopen via rondlopende balustraden.
Of hij loopt via de buitenkant, want
de flamboyant gekleurde opgaande
helling voert de bezoeker ook naar
de tweede verdieping met zijn expositieruimten.
Het dak is één wit vlak van beton
met een opengewerkte sierrand.
Bij het vallen van de avond wordt
het gebouw verlicht door schijnwerpers vanuit het waterbassin.
Niemeyer ontwerpt het museum
in 1991. De bouw wordt in 1996
voltooid als Niemeyer 89 jaar is.
Het Museu de Arte Contemporâne
(MAC), Museum of Contemporary
Art is geboren.
Vader van de
Braziliaanse architectuur

door de architectuur’, waarmee hij
het ruimtelijke van het gebouw en
de omgeving als het ware met elkaar
verbindt. Het worden ook wel de
‘dansende hellingen en pilaren’ genoemd.
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Op de eerste verdieping wordt de
bezoeker ontvangen in een grote
lobby. Er zijn hier ook kantoren
voor de museummedewerkers. De
permanente tentoonstellingsruimte
is een hexagonale ruimte met een
hoog plafond. Deze ruimte is om-

Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer
Soares Filho wordt geboren in Rio
de Janeiro op 15 december 1907. De
naam Niemeyer klinkt apart in dit
rijtje Portugese namen. Niemeyer is
een Duitse naam en komt van zijn
Duits-Braziliaanse grootmoeder. Hij
noemt zich ook graag bij de naam
Niemeyer omdat het een opvallende
naam is waardoor mensen hem snel
onthouden.
Als klein kind tekende hij al met
zijn vingers in de lucht. Later, in zijn
puberteit begint hij de vormen van
vrouwen te volgen met zijn tekeningen, heupen, borsten en dijen zijn
tezamen met de golvende lijnen van
de Braziliaanse kustlijn en de ronde
heuvels zijn inspiratie. De golven
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van de oceaan doen daarin ook mee
en zij zorgen voor het dansende element in veel van zijn scheppingen.
Hij houdt niet van rechte lijnen, hij
vindt dat die niet in de natuur passen. Zo kiest hij altijd voor golvende, sensuele lijnen in zijn bouwstijl.
Zijn grote voorbeeld is Le Corbusier,
met wie hij het hoofdaandeel heeft
in het ontwerp van het gebouw van
de Verenigde Naties in New York.
In zijn lange loopbaan heeft hij in
binnen- en buitenland tal van monumentale gebouwen ontworpen,
waarin hij met name de mogelijkheden van het gewapende beton tot het
uiterste heeft beproefd. Niemeyer’s
geliefde maar voorgeschreven vloeiende lijn is in elk gebouw terug
te vinden. Of het nu gaat om de
Kathedraal van Brasilía, het hoofkantoor van uitgeverij Mondadori
in Milaan, zijn eigen woonhuis of
de kerk van São Francisco de Assis,
overal zijn er rondingen als de structuur van het gebouw het toestaat.
Vooral in het laatstgenoemde gebouw is een sterk barokke structuur
terug te vinden, onder andere door
de mozaïeken in blauw en wit die
heel druk zijn. Hij neemt een vliegtuighangar als grondpatroon voor
deze kerk.

Iglesia de São Francisco de Assis - Belo Horizonte, 1943

▲ Tentoonstellingsruimte op de ‘begane grond’ ▼

Zijn ontwerpen
Het eerste dat telt voor Oscar
Niemeyer is de verwondering,
die hij wil oproepen met zijn enkelvoudige ontwerpen. Aan dat
doel moet ieder gebouw voldoen.
Verwondering omdat een gebouw
er altijd anders uitziet, anders dan
mensen tot dan toe hebben gezien.
Toch slaagt hij er niet in om altijd
iets nieuws te bieden. Wie kijkt naar
zijn architectuur ziet daarin steeds
weer dezelfde vormen zich repete55

de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 2, april 2013

ren: de schotels, de opgaande hellingen, de ronde vormen of schalen
gezet op een steunpilaar, de rondingen. Het zijn aantrekkelijke, mooie
gebouwen, die wel iets doen. Maar
ze zijn niet uniek, er is een duidelijke herhaling in te ontdekken die
opvalt zodra er meer werken van
hem bij elkaar te zien zijn. Op zich
doet het feit, dat ze op elkaar lijken
niets af aan het gegeven dat ze het
oog een moment boeien, maar de
doelstelling die Niemeyer zich stelt
is niet gehaald. Wat wel opvalt is dat
hij vaak meer een pottenbakker is of
een beeldhouwer dan dat hij architectuur bedrijft. Dat vloeit als vanzelf voort uit zijn manier van werken
met vloeiende lijnen en vormen. In
feite beeldt hij hiermee zijn eigen
verzet uit tegen de hardheid van de
maatschappij en zijn eigen verharde
idealen. Hij wil ieder mens laten geloven in de droom die hij zelf heeft,
zodat ieder die zijn gebouwen aanschouwt het leven ervaart als dragelijker en aangenamer. Zijn communistische boodschap is aldus vervat
in ieder ontwerp, zijn hardheid en
zijn verzet daartegen ook. Hij heeft
een heel erg gespannen leven, dat
zich afspeelt tussen zijn droom, zijn
ideaal en de wereld zoals hij is. Dat
strookt totaal niet met elkaar, en hij
verzacht dit voor zichzelf door heel
veel te roken en zich te hullen in een
roes van vaagheid.
Communisme
Zijn filosofie is van jongs af aan gestoeld op het communisme. Zijn
droom en ideaal is dat eens iedereen
in dezelfde soort woning zal wonen,
of hij nu arm of rijk is. Hij wil de
onrechtvaardige wereld maken tot
een betere plek om te leven en hij wil
dat in zijn gebouwen tot uitdruk56

king brengen. Ze zijn voor iedereen,
arm of rijk. In een interview zegt
hij daarover: „Because today the
poor can’t use anything. They only
know architecture from a distance.
At least what I build they can enjoy
by looking at it, because it’s surprising, it’s different. But they can’t participate in anything.” Maar ja, arme
mensen zijn helemaal niet bezig om
naar mooie architectuur te kijken.
Het idee van een betere wereld is gewoon een vooringenomen idee dat

Niemeyer is daarmee een geëngageerd architect, met een duidelijke
politieke voorkeur die zijn kunst behoorlijk inperkt.
De architectuur moet altijd ten
dienste staan van het volk, wat automatisch zorgt voor vernauwing van
het blikveld en onlogische verklaringen. Hij zegt bijvoorbeeld: ‘Het
is belangrijk dat de architect niet
alleen aan zijn architectuur denkt,
maar vooral hoe zijn architectuur de
problemen in de wereld kan oplos-

Oscar Niemeyer in de nieuw gebouwde stad Brasilia
voor het door hem ontworpen congresgebouw

heel strak in de lichaamsmaterie van
Niemeyer is ingegrift.
Niemeyer is een man met een ideaal, een droom, en hij weet dat die
droom nooit zal worden gerealiseerd. Toch houdt hij eraan vast,
en dat maakt hem een gedreven en
fanatiek man die nogal dwangmatig
dit idee overal in probeert naar voren te brengen. Het is dan ook niet
vreemd dat hij zijn hele leven een
sigarenroker is die constant rookt.
Zijn kantoor is altijd bezwangerd
van rook, je kunt er bijna niets zien
van de rook. Hij hult zich letterlijk
in een rookgordijn.

sen. De rol van de architect is dat
hij vecht voor een betere wereld,
waarin hij een architectuur schept
die iedereen dient en niet alleen een
groep van bevoorrechte mensen.’ In
feite is dit een loze uitspraak, die
nergens over gaat. Niemeyer heeft
van jongs af aan een heftige afkeer
van onrechtvaardigheid en maatschappelijke ongelijkheid. Hoewel
opgegroeid in een rijke familie heeft
hij zich altijd ingezet om iets te veranderen aan de positie van de (kans)
arme Braziliaan. In 1945 wordt hij
lid van de Communistische Partij,
waarvan hij van 1992 tot 1996 zelfs
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voorzitter is. Hij heeft twee hele
goede vrienden in zijn strijd: Fidel
Castro en Hugo Chávez.
Geloven in een God doet Niemeyer
niet, want dat is niet mogelijk met
zoveel ongerechtigheid in de wereld zoals deze volgens Niemeyer
is. Hieruit blijken zijn nogal stevige
vooroordelen en standpunten, zijn
enorme verzet tegen hoe de dingen zijn. Hij is daarin kortzichtig
en denkt het allemaal te weten. Hij
vergeet echter dat hij ook een slaaf
is van zijn bekrompen denkbeelden,
die totaal niet te rijmen zijn met zijn
droom en ideaal over de wereld.
Hij is ook behoorlijk hypocriet,
want hij leeft zelf in grote, mooie
huizen op de prachtigste plekken,
maar er leven geen arme Brazilianen
in zijn huis en ze zijn ook niet zijn
naaste buurman. Zo blind kan een
mens zijn als hij zich vereenzelvigt
met een droom. Het is dan alsof die
ook wordt waargemaakt, terwijl dat
helemaal niet zo is.
Tweespalt
Niemeyer is een persoon die leeft in
een grote tegenstrijdigheid. Hij botst
iedere dag met zijn ideaal over een
betere wereld, omdat die betere wereld maar niet komt, ook niet door
zijn architectuur. Zijn afkeer van
rechte lijnen is hierbij opvallend.
Het is verboden deze te gebruiken,
hoewel hij het wel doet, want soms
is het niet te vermijden. Hij heeft
heel uitgesproken ideeën hoewel hij
zegt iedereen en alles te accepteren.
Maar hij accepteert geen armoede
en ook geen rijkdom, alles moet over
één kam worden geschoren, zonder
te kijken wat de capaciteiten van ieder mens persoonlijk zijn. Dat is zijn
grote blinde vlek. Hij zegt ook vrij
te zijn van haat, maar hij haat God

en de ongerechtigheid uit het diepst
van zijn hart. Niemeyer met zijn
mooie idealen is blind voor zijn eigen onlogische redeneringen. Als hij
goed om zich heen kijkt ziet hij meteen dat geen mens gelijk is en dat
mensen niet over één kam geschoren
kunnen worden. Hij vindt zichzelf
wel uniek en andere architecten ook.
Maar hij trekt dat niet door naar de
mensheid, met zijn arm en rijk en
alles daar tussenin.
In zijn latere leven heeft hij last van
galstenen doordat hij verbitterd is
geraakt door dit alles. Hij heeft niet
gestand kunnen doen wat hij zich
heeft voorgenomen in zijn leven.
Hij is een verbitterd mens, die het
niet kan hebben dat hij de wereld
niet heeft veranderd, terwijl hij het
beeld ophoudt dat hij heel tevreden
is. Ook dat geeft flinke spanningen
want hij moet een imago ophouden
dat er niet is. Hij heeft ook te kampen met darmkanker, een uitvloeisel
van vele spanningen in zijn leven.

wereldverbeteraar van jongs af aan.
Hij is een man die macht wil hebben over de wereld, zoals Chávez en
Fidel Castro, zijn beste vrienden,
dat ook willen. Zij allen willen de
realiteit dwingen om te doen wat
hen goeddunkt. Dat is arrogant en
hypocriet. Het is een onmogelijke
zaak.
Niemeyer sterft op 5 december
2012, vlak voor zijn 105e verjaardag, aan een infectie aan de longen.
Hij verlaat de wereld na een intensief
leven te hebben geleid, vol schoonheid en seks, vol verwondering en
verzet. Ook zijn vriend Chávez
overlijdt enige maanden daarna aan
kanker. Van dit driemanschap vol
machtsuit
oefening is alleen Fidel
Castro nog overgebleven.
Zijn vier kleinzonen werken al jaren
voor hem in zijn bedrijf en zij kunnen nu na zijn dood, genieten van
wat hun grootvader hen aan fortuin
heeft nagelaten.

Niemeyer put zijn inspiratie uit
de seks, alles draait bij hem om
vrouwen en hun ronde lijnen.
De draaiende bewegingen van
de dans, waardoor hij gebouwen ook maakt zoals ze zijn,
zijn in feite gestileerde rondingen van vrouwenlichamen en
de begeerte daarnaar, zoals de golven van de zee. Het zijn de mooie
evenwichtige uitingen van iemand
die bevlogen is van seks en daar zijn
bevrediging in vindt. De wanden
van zijn kantoor zijn dan ook
overdekt met tekeningen
van vrouwen.
Niemeyer is een man vol
ideeën over het leven en
hoe dat er uit moet zien
in zijn ogen. Hij is een
57

de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 2, april 2013

Chaenomeles speciosa ‘Nivalis’
Japanse sierkwee
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De Japanse sierkwee behoort tot de rozenfamilie en deze witte
soort groeit met breed opgaande takken. Hij bloeit in het vroege
voorjaar, in april en na de bloei beginnen de kweeperen te groeien,
die eerst groen en daarna goudgeel kleuren. Tot ver in december zijn
ze te bewonderen aan de struik. Vooral de witte bloesem is spectaculair,
de kleur is als het onbesmette wit van een bruidsjapon, gedragen in de
sneeuw.
Boeiend is ze altijd, de Chaenomeles speciosa ‘Nivalis’. Ook al wordt de bloei verwacht, net gaan de knoppen open op het moment dat hij even niet bewonderd wordt.
De schoonheid van het zuivere wit met binnenin verborgen de goudgele stampers en
meeldraden trilt in een bijna onmerkbare vibratie door de lucht. Zelfs al zou iemand
niet op deze struik letten, toch voelt hij dat daar iets is, een aanwezigheid waar niemand omheen kan. Zonder te bewegen, zonder iets te zeggen, is de Japanse sierkwee
er. Hij hoeft niets te doen. Hij is er, hij bestaat in zijn eigen plantenwereld, met
zijn plantenbewustzijn en plantengedachten, met zijn uitbundige bloesem van de
sneeuwwitheid die de lente tooit.
Het doel van zijn aantrekkelijkheid is heel aards, hij wil zaad maken en overleven.
Hij is niet bezig met schoonheid of bekoring, zijn enige oogmerk is de goudgele
kweepeer, die zijn zaad overvloedig kan laten vallen in de aarde, waar de struik zelf
ook in leeft.
De aarde is zijn leven en zijn voeding, de aarde geeft hem leven en hij gaat er ook
in dood als zijn tijd gekomen is.
Hij staat daar in de Ganzentuin, met de helderblauwe lentelucht
om zich heen waar de zon als een compacte bal van samengebald licht in staat te schijnen op zijn bloemen en takken
en bladeren. De lichtenergie doet alles in hem. Hij
laat het zich welgevallen en neemt wat nodig is. Zo
eenvoudig is dat.
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royalty

Troonopvolgers

Tekst: royalty-redactie

De top van toekomstige troonopvolgers in Europa

Groepsfoto voor jachtslot ‘t Oude Loo
v.l.n.r. erfgroothertog Guillaume en erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg, prins Daniel en kroonprinses Victoria van Zweden, prins Felipe en prinses Letizia van Spanje, kroonprinses Mary van Denemarken, prinses Máxima, prins Willem-Alexander,
prinses Mathilde en prins Filip van België en kroonprins Haakon van Noorwegen

P

© RVD; foto: Jeroen van der Meyde.

rins Willem-Alexander en prinses Máxima hebben alle toekomstige koningen en
koninginnen van Europa op Het Oude Loo in Apeldoorn uitgenodigd voor een
privé bezoek. Op 2 maart 2013 geven diverse troonopvolgers acte de présence.
Ze zijn casual gekleed, dat blijkt uit de foto die genomen is van alle aanwezigen voor
het oude jachtslot.
Aanwezig is de bloem van Europa, Willem en Stéphanie de Lannoy van het Groothertogdom Luxemburg, Victoria en Daniel van Zweden, Félipe en Letizia van Spanje,
Mary van Denemarken zonder haar man Frederik, Willem-Alexander en Máxima,
Filip en Mathilde van België, en Haakon van Noorwegen zonder Mette-Marit. Het is
een besloten en informele bijeenkomst die het hele weekeinde duurt. Van al deze jonge
mensen is Willem-Alexander de eerste van deze generatie die de troon zal bestijgen.
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F

eestje

Als voorproefje op de inhuldiging van de
Nederlandse kroonprins als koning der Nederlanden,
reist heel deze generatie van toekomstige troonopvolgers
naar Apeldoorn, om daar een historisch maar gezellig samenzijn mee te maken. Hoewel deze afspraak al gemaakt
is voordat koningin Beatrix op 28 februari onverwacht
haar aftreden aankondigt, kan het bezoek in het kader
van de komende gebeurtenissen zeker als een belangrijk
feit worden aangemerkt.
Bij deze koninklijke bijeenkomst ontbreken ook prinsen, zoals prins Charles van Engeland en prins Alois van
Liechtenstein. Het is een geheime bijeenkomst, zonder
pers erbij, maar er is toch gekozen voor een groepsfoto
waar iedereen op staat, genomen voor het Oude Loo.
Het is wat dat betreft een unieke foto, want hij zal nooit
meer hetzelfde zijn als nu, met de informele kledij. Want
als zij elkaar weer terugzien op 30 april, zal dat altijd in
groot galatenue zijn. Want de verwachting is toch, dat zij
op die datum allemaal zullen komen om de kroning van
de nieuwe koning bij te wonen.

H

uwelijken met gewone burgers

De meeste koninklijke prinsen en prinsessen hebben de voorkeur gegeven aan het trouwen met een gewone burger. Dat is het geval bij Victoria van Zweden, die
met haar persoonlijke lichaamstrainer is getrouwd. Félipe
van Spanje trouwde een journaliste en tv-nieuwslezeres.
Frederik van Denemarken trouwde Mary, die rechten gestudeerd heeft en lerares Engels was. Máxima is zelfs een
omstreden figuur door het verleden van haar vader, maar
heeft toch een plaats veroverd in de Nederlandse samenleving. Haakon van Noorwegen werd ook verliefd op een
meisje van niet onbesproken gedrag. Dan blijven alleen
de Belgen nog over en de Luxemburgse groothertogen.
Willem van het Groothertogdom Luxemburg trouwde
een gravin van Belgische adel, evenals kroonprins Filip
van België dat deed. Prins Charles van Engeland die
niet aanwezig is, trouwt met Camilla Parker-Bowels en
is sinds die tijd pas echt gelukkig. Maar zij is ook een
burger. Alleen Alois van Liechtenstein is getrouwd met
een meisje van zijn niveau: de hertogin Sophie Elisabeth
van Beieren, een directe afstammeling van Lodewijk III,
de laatste koning van Beieren.
De vraag is hoe koninklijk het nageslacht is, als er geen
blauw bloed in het lichaam stroomt. Maar tegenwoordig
doet dat er niet meer zo toe. De ouders van verschil-

lende kinderen hebben het geweten toen ze niet met
de man van hun keuze konden trouwen. Zo is het geweest met Silvia van Zweden en met Willem-Alexanders
moeder Beatrix, die ook heel wat moeite had om Claus
van Amsberg bij de Nederlanders te introduceren. De
Nederlanders zijn over het algemeen genomen een nogal
rechtlijnig volk, dat niet soepel kan omgaan met de realiteit. Natuurlijk leveren dit soort moeilijke koningszaken
wel volop stof voor de media, en dat is wel weer een opsteker voor iedereen die graag alles voor waar aanneemt
wat er allemaal wordt rondgekletst in de pers.

O

pleidingen

Deze ‘gewone’ meisjes en jongens moeten dus wel
worden ingevoerd in velerlei zaken. Ze krijgen dan vaak
ook spoedopleidingen waarin ze als eerste leren hoe zich
te gedragen voor de pers. Hoe je moet poseren, hoe je je
moet kleden bij allerlei gelegenheden, hoe de hofetiquette in elkaar zit, hoe de gewoonten zijn in een bepaald
land. De dames krijgen vaak les van hun schoonmoeder,
zoals het geval is geweest bij Laetizia. Zij kreeg alle dagen
les van koningin Sofía in de etiquette van het hof en hoe
zij zich moest gedragen tegenover diegenen die hoger in
rang zijn dan zij. Ook heeft zij een jaar lang heel hard
moeten werken om alle belangrijke personen ter wereld
te leren kennen via het papier, met naam en bijbehorende functie.
En zo is er nog het nodige om aan te wennen, zoals aan
een ander klimaat of het altijd in de publieke belangstelling staan. Vooral Mette-Marit heeft veel moeite gehad
met haar nieuwe leven aan het hof. Ze was gewend zich
alleen te redden als alleenstaande moeder. Nu wordt ze
opeens omringd door een hele hofhouding. Dat is wel
even anders. Daar heeft ze dan ook ruim de tijd voor nodig. Ze heeft zelfs een tijd lang last van depressies, omdat
ze nog niet helemaal kan aarden. Deze perikelen zijn nu
wel voorbij, naar het lijkt. De meeste jonge volwassenen
zijn inmiddels al meer dan vijf jaar getrouwd en ingewerkt in alle perikelen van het prinsen- en prinsessenleven. Natuurlijk leven ze in een glazen kooi, maar daarom
is het uitstapje naar het Oude Loo ook leuk. Er is geen
protocol en ze gaan met elkaar om als mensen, die elkaar allemaal kennen en blij zijn eens even vrij te kunnen
spreken zonder de pers erbij en zonder fotograaf. Toch
wilden ze zich wel laten vereeuwigen, op een informele
wijze. Zo is er toch een fotograaf geweest die hen even in
het licht wilde zetten, met dit leuke resultaat.
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Willem en Stéphanie
van het Groothertogdom Luxemburg

Willem (Guillaume) van Luxemburg is geboren op 11
november 1981. Zijn naam en titels luiden: Guillaume
Jean Joseph Marie, Zijne Koninklijke Hoogheid de
Erfgroothertog van Luxemburg, Prins van Nassau en
Prins van Bourbon-Parma. De laatstgenoemde titel mag
hij dragen, omdat hij in mannelijke lijn afstamt van hertog Robert I van Parma.

Willem houdt van muziek en speelt piano, hij doet ook
veel aan sport. Hij is getrouwd met Stéphanie Marie
Claudine Christine gravin de Lannoy, prinses van
Luxemburg, geboren in Ronse op 18 februari 1984. Zij
is de dochter van graaf Philippe de Lannoy (1922) en
jonkvrouw Alix della Faille de Leverghem (1941-2012).
Stéphanie de Lannoy speelt piano en viool. Ze is bovendien geïnteresseerd in literatuur. Behalve Frans spreekt
ze ook Engels en heeft kennis van het Duits, Russisch,
Nederlands en Luxemburgs. Zij zijn de jongsten van
het hele stel, pas getrouwd en voorlopig is er nog geen
uitzicht dat zij zullen moeten gaan regeren. Zij zijn de
enigen die nog geen kinderen hebben.
Als hij regerend vorst wordt zal hij Willem V gaan heten.
Zij zijn de vertegenwoordigers van de adel in Europa
en dat doet het goed. De banden van Luxemburg met
België worden door dit huwelijk weer eens stevig aangetrokken. Het is een goedlachs en soms wat verlegen paar
dat past in het groepje dat vooral dertigers en veertigers
omvat.

Victoria en Daniel van Zweden
van Västergötland, met het predikaat Koninklijke
Hoogheid. Westling werd 35 jaar geleden geboren in
Midden-Zweden en groeide op in Ockelbo, een stadje
aan de oostkust van Zweden.

Victoria Ingrid Alice Désirée geboren in Stockholm
op 14 juli 1977, prinses van Zweden, hertogin van
Västergötland, is de oudste dochter van koning Karel
XVI Gustaaf en koningin Silvia van Zweden.
Daniel Westling is haar persoonlijke trainer en sportschooleigenaar.
Haar huwelijk met Olof Daniel vond op 19 juni 2010
in Stockholm plaats. Daniel draagt vanaf dat moment
de titels Prins van Zweden en de dynastieke titel Hertog
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Er is veel te doen geweest om het huwelijk van Victoria
en Daniel. Zij is al in het nieuws geweest door de anorexia waaraan ze leed, maar nu ze ook nog een sportleraar als echtgenoot uitzoekt is het wel prijs. Het volk
vindt hem te weinig allure hebben. Met die zwarte bril
van hem als kenmerk lijkt hij ook wel erg oud. Maar
Victoria gaat voor hem, en ze laat iedereen weten dat ze
trouwt uit liefde en niet kijkt naar rangen of standen.
Ze hebben een dochter die ze Estelle noemen. Ze heeft
geen specifieke manier van kleden, ze ziet er eerder gewoon uit dan verfijnd.
Haar ouders hebben haar altijd ondersteund in haar
keuze en spreken lovende woorden uit over haar man,
als hardwerkend en serieus, bescheiden en vastberaden. Maar ze zien hem ook als weldenkend en wijs, vol
energie. En ze vinden hem een goede echtgenoot voor
Victoria, die vaak wat aarzelend in het leven staat.
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Letizia en Félipe van Spanje

Félipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de
Borbón y de Grecia (Madrid, 30 januari 1968), Prins
van Asturië, is het derde kind van koning Juan Carlos
en koningin Sophia, prinses van Griekenland. Hij is een
heel geliefde prins in Spanje. Vooral zijn sportieve prestaties worden zeer gewaardeerd. Sinds hij is getrouwd
met Letizia is hij onafscheidelijk van haar en zij van
hem. Zij doen alles samen, waar mogelijk. Zij schuwen
het ook niet om openlijk te laten blijken dat ze het heerlijk vinden om het werk wat ze doen samen te doen. In
Spanje is het nooit gewoonte geweest van het vorstenMary en Frederik van Denemarken

Frederik André Henrik Christian is geboren in
Kopenhagen op 26 mei 1968 als oudste zoon van koningin Margaretha II van Denemarken en haar echtgenoot prins Henrik van Denemarken, kroonprins
van Denemarken en graaf van Monpezat. Tijdens de
Olympische Spelen van Sydney, in 2000, leerde Frederik
de Australische Mary Elizabeth Donaldson kennen. Zij
is geboren op 5 februari 1972 in Hobart op Tasmanie.
Op 14 mei 2004 trouwde het paar in de Domkerk
van Kopenhagen met aansluitend feest in het slot van
Fredensborg. Zij is als echtgenote van de Deense kroon-

huis om openlijk zijn affectie te tonen. Maar met dit stel
is regelmatig te zien hoe ze elkaar bewonderen.
Letizia Ortiz Rocasolano is geboren in Oviedo op 15
september 1972 en was een Spaans journaliste en tvpresentatrice. De frêle Letizia heeft een heel prettige en
aangename uitstraling en ze heeft een gestalte die statig
is maar niet stijf. Zij heeft vaste mode-ontwerpers en
kleedt zich stijlvol. Zij heeft een eigen kledingstijl ontwikkeld die heel prettig en passend is, met eenvoudige
strak gesneden jurkjes en zakelijke broekpakken.
Van alle prinsessen in Europa is Letizia vooral heel constant in haar kledingstijl. Dat is vrij ongewoon. Het
komt niet vaak voor dat een vrouw van begin veertig
zweert bij een klassieke garderobe, zoals Letizia dat doet.
Zij voelt zich er blijkbaar heel prettig bij, en daar gaat
het toch om als iemand vrijwel altijd in de openbare
belangstelling is. Haar man doet vaak mee met haar qua
kleurstelling, hij heeft dan een das aan die past bij haar
kleding. Daarmee onderstrepen zij dat ze een paar zijn,
dat samen op pad gaat en ook samen kijkt wat past als
zij gezamenlijk officiële bezoeken brengen in binnen-en
buitenland.
prins Frederik, kroonprinses van Denemarken en gravin
van Monpezat.
Frederik is een verlegen jongen doordat hij altijd het gevoel had zijn vader in de weg te zitten. Die voelde zich
weer achtergesteld doordat zijn zoon troonopvolger was,
en meer eerbetoon kreeg. Vader Henrik heeft door de
jaloersheid op zijn oudste zoon voor heel veel spanningen in het gezin gezorgd, waar zijn vrouw, koningin
Margrethe, wel raad mee weet. Zij is heel nuchter en
weet alles in goede banen te leiden. Dit neemt niet weg,
dat Frederik wel onder de situatie heeft geleden. Hij is
wel heel wat opgefleurd nu hij zijn Mary heeft gevonden.
Het paar ziet er goed uit en zij kwijt zich heel goed van
haar plichten. De Denen lopen weg met hen en zeker nu
zij vier kinderen hebben, zijn zij helemaal verzoend met
het koningshuis.
Koningin Margrethe heeft als devies dat je als koningin
heel gewoon moet doen en je moet begeven onder het
volk. Nu, Frederik en Mary nemen dat ter harte en laten
zich niet voorstaan op hun hoge positie. Mary tilt haar
man ook uit boven zijn verlegenheid en dat zorgt voor
een paar dat prettig oogt.
Frederik ontbrak op de bijeenkomst omdat hij meedeed
met de beroemde Wasaloop in Zweden.
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Willem-Alexander en Máxima van Nederland
© 2010, RVD

Willem-Alexander Claus George Ferdinand Prins van
Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, Jonkheer van Amsberg geboren in Utrecht op
27 april 1967 is het oudste kind van koningin Beatrix en
prins Claus van Amsberg. Hij wordt officieel aangeduid
als Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, de
titel die hij als beoogde troonopvolger draagt.
Koningin Beatrix zal op 30 april 2013 aftreden, waarmee het koningschap van rechtswege overgaat op prins
Willem-Alexander. Die dag zal hij in Amsterdam worden ingehuldigd als Koning der Nederlanden. Hij gaat
regeren onder de naam koning Willem-Alexander.
Filip en Mathilde van België

Filip Leopold Lodewijk Maria geboren in Brussel op
15 april 1960 is hertog van Brabant, prins van België.
Hij is de oudste zoon van Albert II, koning der Belgen
en koningin Paola en daarmee de kroonprins. Hij voert
de titel, met predicaat: Zijne Koninklijke Hoogheid de
Hertog van Brabant.
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Máxima Prinses der Nederlanden, Prinses van OranjeNassau, mevrouw van Amsberg, geboren Zorreguieta
Cerruti. Zij is geboren in Buenos Aires in Argentinië op
17 mei 1971 en is de echtgenote van kroonprins WillemAlexander van Oranje-Nassau. Zij is rooms-katholiek,
van Argentijnse afkomst en bezit de Nederlandse en
Argentijnse nationaliteit. Máxima heeft met WillemAlexander drie dochters; Amalia (2003), Alexia (2005)
en Ariane (2007). Na de geplande inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april 2013 zal zij als echtgenote van het staatshoofd de titel dragen van Prinses
der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. Haar aanspreektitel is dan Hare majesteit de koningin.
Ook met Willem-Alexander is het zo, dat hij er door zijn
trouwen op vooruit is gegaan. Was hij voorheen een man
vol uitspattingen en een soort wilde vrijgezel, na zijn huwelijk heeft hij een houvast gekregen aan zijn vrouw. Hij
was niet erg geliefd bij het Nederlandse volk, weinigen
zagen hem staan als koning. En hoewel het volk bedenkingen heeft tegen Máxima vooral door de rol van haar
vader in de Argentijnse politiek, weet zij toch het hart
van het Nederlandse volk te winnen. Met haar brede
glimlach en haar allure heeft zij vooral door haar maatschappelijke belangstelling veel goodwill in Nederland
en dat straalt ook af op haar echtgenoot. Zijn imago is
totaal veranderd door zijn huwelijk met Máxima.
Filip is getrouwd met Mathilde Marie Christine
Ghislaine gravin d’Udekem d’Acoz geboren in Ukkel op
20 januari 1973. Zij is door dit huwelijk hertogin van
Brabant, prinses van België. Ze wordt prinses Mathilde
genoemd.
Mathilde werd geboren als jonkvrouw d’Udekem
d’Acoz, ze is de oudste dochter van graaf Patrick
d’Udekem d’Acoz die leefde van 28 april 1936 - 25 september 2008 en gravin Anne Marie Komorowska geboren op 24 september 1946.
Het is opmerkelijk hoe prinsen kunnen opfleuren als ze
de juiste vrouw trouwen. Ook bij Filip is dat het geval.
Van een nogal dom ogende prins blijkt hij opeens een
leuke man en vader te zijn geworden. Minder stijfjes en
minder bang een flater te slaan. Boudewijn vond hem
niet geschikt om koning te worden, maar hij kende
Mathilde nog niet. Mathilde geeft glans aan zijn verschijning gewoon doordat zij naast hem loopt. En hij
draagt haar op handen, dat is duidelijk.

de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 2, april 2013

Haakon en Mette-Marit van Noorwegen

Haakon Magnus is geboren in Oslo op 20 juli 1973. Hij
is de huidige kroonprins van Noorwegen. Hij is de enige
zoon van koning Harald V en koningin Sonja.
Mette-Marit Tjessem Høiby is geboren in Kristiansandop
19 augustus 1973. Zij is prinses van Noorwegen en
de echtgenote van kroonprins Haakon Magnus van

T

Noorwegen. Zij is de jongste dochter van Sven Olaf
Bjarte Høiby (1936-2007) en Marit Tjessem.
Zij hebben een wilde geschiedenis achter de rug, want
Mette-Marit is nu niet direct een meisje waar koninklijke ouders van dromen. Ze had kennis aan een soort
playboy en drugsdealer en kreeg daar een kind van.
Daarna liep ze weg van hem, maar ze bleef bekend in
kringen van drugs en alcohol. Ze werkte als serveerster
in een restaurant om geld te verdienen voor haar en het
kind. Zij houdt van kunst, cultuur, muziek en lezen.
Na haar huwelijk met de kroonprins is er niets meer op
haar aan te merken geweest. Ze heeft geleerd zich aan
te passen aan het leven aan het hof. Zij heeft klasse en
is een blonde schoonheid. Hier is het Haakon die haar
boven haar duistere milieu heeft uitgetild zodat zij nu
een waardige partner van hem kan zijn.
Mette Marit is niet bij de bijeenkomst aanwezig. Een
reden is er niet voor opgegeven.

enslotte

Rest nog iets te zeggen over Alois Philipp Maria, erfprins
van Liechtenstein, hertog van Rietberg, geboren op 11
juni 1968.
Hij is de oudste zoon van Hans Adam II, vorst van
Liechtenstein en de prinses en hertogin Marie Aglaë
Kinsky van Wchinitz en Tettau. Alois is Regent van
Liechtenstein sinds 15 augustus 2004. Hij is getrouwd
met Hertogin Sophie van Beieren. Als hij de troon bestijgt zal hij Alois III heten.
Hij heeft ook al stormen meegemaakt in verband met de
Duitse belastingdienst die aast op belastingontduikers.
Gelukkig is de storm weer geluwd en kan hij weer op
de achtergrond blijven. Hij schijnt niet van publiciteit
te houden. Zijn kleine land kan rustig blijven als niet
iedereen zich er mee bemoeit wat daar gaande is. Hij
heeft een rustig leven en is ook rustig getrouwd. Het
Alpenstaatje wil gewoon met rust worden gelaten. En
dat is te begrijpen. Hij is een snel en slim zakenman,
en heeft zijn zaken op orde. Met een verandering in het
belastingstelsel is alles weer in orde gebracht, en kan niemand Liechtenstein meer betichten van een brievenbussenpolitiek. Hij is niet op de bijeenkomst op jachtslot
‘t Oude Loo aanwezig.

Het groepje troonopvolgers is niet zo groot. Zoals al
eerder gememoreerd ontbrak Prins Charles bij deze bijeenkomst. Die is eigenlijk ook van een andere generatie. Dan zou zijn zoon prins William een betere kandidaat zijn om zich bij dit groepje aan te sluiten. Ook het
Monegaskisch vorstenhuis was niet vertegenwoordigd.
Een echte troonopvolger is daar niet. Formeel is Caroline
van Monaco de eerstvolgende in de lijn om eventueel
haar broer Albert op te volgen. En die past ook niet echt
bij de groep die op 3 maart in ‘t Oude Loo was verzameld.
De groep is echter groot genoeg om luister te geven aan
het Oude Europa, dat het toch wat moet hebben van
jonge generatie koningen en koninginnen die een nieuwe invulling geven aan een vak, wat zeldzaam wordt in
de wereld.
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De Vaas
De aardewerken vaas
gelegd op vruchtbare aarde
draagt vol charme een klaproosblad
een beeld van vertederende waarde.
Gevallen blad
zo wit en zuiver
in harmonie
met bloem en vaas en grond.
Een klaproos
aan het eind van haar bestaan
creëert schoonheid en harmonie
al is ze aan het vergaan.
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