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De wijngaarden

De wijngaarden van de wereld,
zijn nu nog de velden vol tabak
vol met de inertie van de materie.
Materie die van geen wijken weet,
materie die niet wil bewegen,
materie die wil blijven zoals hij is
slapend in duistere grotten van het bestaan.

Maar op een dag zal een zoete, tedere klank
haar wekken,
aarde zal oplichten en zich bewust worden van
haar bestaan.
De tabak zal niet meer groeien en bloeien
maar wijngaarden vol druiven zullen
zingen van het vreugdebestaan
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Van de redactie
het prijzenfestival

De redactie van de Gouden Visie heeft een wijziging ondergaan, waardoor het mogelijk
bleek nog tijdig een vierde nummer in 2013 uit te geven. In de in totaal 14 artikelen worden
voor lezers met interesse in de lilaca wederom de nodige boeiende onderwerpen aangesneden. Een prijs winnen we er niet mee ook al zou dat in de huidige tijd niet zo moeilijk
moeten zijn. Elke stad in Europa met meer dan tienduizend inwoners heeft tegenwoordig
wel een boeken-, film-, mode-, cultuur- of kunstfestival waar de nodige prijzen en ‘awards’
te winnen zijn. Een korte bloemlezing uit het (Nederlandse) nieuws van één week:
- Parc Zoologique de la Palmyre en Port Aventura Park winnen de Zoover Award 2013.
- De Nederlandse film ‘Lilet Never Happened’ wint de Mount Hope Project Award.
- De Britse Q Awards gaan onder andere naar Robbie Williams (Idol Award), de Pet Shop
Boys, Neil Tennant, Chris Lowe, de band Suede en zangeres Chrissie Hynde.
- Martin Bossenbroek wint de Libris Geschiedenis Prijs 2013.
- Tijdens het filmfestival in Londen krijgt acteur Christopher Lee de Fellowship Award.
- Iris van Herpen krijgt de Dutch Design Award.
- De film ‘Het vonnis’ heeft de Silver Hugo Special Jury Award gewonnen.
- De film ‘The Broken Circle Breakdown’ krijgt de Princess Dialta Alliata di Montereale
Award.
- Filmcomponist Mychael Danna is de grote winnaar van de World Sountrack Awards
(WSA) met een bekroning als ‘Film Composer of the Year’.
- Linda de Mol wint de award voor beste televisievrouw.
- ‘Wie is de Mol’ wint de Gouden Televizierring 2013.
- Marc Jacobs en Robert Duffy krijgen de Fashion Group International’s Night of Stars
award.
- De Gouden Eeuw Award is voor Louis van Dijk.
- De Britse band Coldplay krijgt een Hollywood Film Award.
- De popmuzikant Jacco Gardner heeft een European Border Breakers Award (EBBA) 2014.
- Coen Verbraak wint de Sonja Barend Award
- Robbert van de Corput is de beste dj ter wereld.
- De film ‘Borgman’ wint een prijs op het filmfestival in Sitges.
Interessant al die prijzen. Wie geen prijs wint stelt niets voor en bestaat eigenlijk niet in de
wereld van literatuur, mode, film, muziek en kunst. De Gouden Visie doet het wel zonder,
die heeft zelfs geen lezer nodig om te bestaan.
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Tekst: Sunya de la Terra

T

he eye sees something that is in the mind already - Henry Moore
(Wat het oog ziet, heeft het denken al in zich).

Deze uitspraak deed Henry Moore, de bekende en beroemde Engelse beeldhouwer in verband met het feit, dat hij vele dingen in de natuur aantrekkelijk vond
en mee naar zijn huis nam. Zijn huis lag vol met boomstronken, stukjes schors,
stenen en andere dingen die zijn aandacht hadden getrokken op zijn wandelingen. Oppervlakkig gezien zou men denken dat hij zijn inspiratie vond in deze
voorwerpen. Hij wilde altijd al zijn beeldhouwwerken zien in de natuur, waar ze
volgens zijn idee het best tot hun recht kwamen, omdat ze vanuit het zicht op de
natuur zijn ontstaan. Maar het blijkt anders te zijn dan gedacht.

Een sluimerend beeld
Volgens Henry Moore deed hij zijn inspiratie niet op uit
de natuur. Als hij ergens een steen zag liggen, was dat in
feite een weerspiegeling van iets, dat al geboren was in
zijn denken. Het object wat hij ziet, geeft hem geen inspiratie, neen, hij ontdekt wat er al is doordat hij de steen
en zijn vorm ziet. Het zien van de steen zorgt ervoor, dat
hij dat wat er al is, beter vorm kan geven. Alles wat er
al is, wordt gespiegeld in de objecten die hij tegenkomt
op zijn pad. Zo ontstaan de natuurlijke vormen, en hij
maakt zo een soort taal van vormen, die iets uitdrukken
van een steen of een blad of een stuk schors. Het beeld

wat er is in het denken is nog slapend of half slapend,
maar het wordt wakker doordat het de steen ziet met het
oog. Dat geeft een herkenning van het slapende beeld
dat er al is. Henry Moore gebruikt dat spiegelbeeld van
de steen, om een steen te gebruiken voor de expressie
van wat nu bewust in zijn denken aanwezig is. Hij gaat
er dus van uit dat hij zelf de uitvinder is van wat in zijn
denken gebeurt. Hij voelt zich God als hij iets vormt uit
klei of een ander materiaal: ‘Now I really make the little
idea from clay, and I hold it in my hand. I can turn it,
look at it from underneath, see it from one view, hold it
against the sky, imagine it any size I like, and really be
3
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in control almost like God creating something.’ Hij kan
er alles mee doen wat hij wil, het is een voorwerp in zijn
hand dat wordt zoals hij het wil. Hij weet ook dat hij
werkt met een idee, hij zegt dat ook. Dat houdt in dat hij
werkt met zijn denken.

The eye sees only
what the mind
is prepared to comprehend.
Henri Bergson

denken werkt’. Einstein had dus in de gaten dat door
het denken het zien wordt vervormd, omdat het een
gefixeerd idee heeft en andersom. ‘A great thought begins by seeing something differently, with a shift of the
mind’s eye.’ Vandaar dat hij ook tot de uitspraak kwam
van ‘Er zijn maar weinigen die met hun eigen oog kijken
en voelen met hun eigen hart.’ ‘Few are those who see
with their own eyes and feel with their own hearts.’ Wat
hij zag is, dat het gros van de mensheid anderen napraat
en vindt wat een of ander gezaghebbend iemand vindt.
Daarmee kun je geen uitvindingen doen en je hebt ook
geen oog dat ziet.
Antoine de Saint Exupéry had een idee dat meer overeenkomt met dat van Henry Moore: ‘Een rotspartij
houdt op een rotspartij te zijn op het moment dat één
mens hem beschouwt, die het beeld van een kathedraal
in zich draagt.’ ‘A rock pile ceases to be a rock pile the
moment a single man contemplates it, bearing within
him the image of a cathedral.’ Dat is wat Henry Moore
zegt als hij zegt dat het oog iets ziet wat het denken al in
zich draagt.
Toch zijn er ook filosofen die nog een andere opvatting hebben over denken en zien. Simone Weil had een
leuke kijk op de dingen vanuit een vrij unieke invalshoek, zij spreekt vooral over bindingen. ‘Bindingen zijn
de grote makers van illusies; de werkelijkheid kan alleen
bereikt worden door iemand die geen bindingen heeft.
‘Attachment is the great fabricator of illusions; reality can
be attained only by someone who is detached.’

Andere zienswijzen
Henri Bergson zag het totaal anders, hij vond dat het oog
slechts ziet wat het denken bereid is te begrijpen.
‘The eye sees only what the mind is prepared to comprehend.’ Waarmee hij wil zeggen, dat wat nog niet geprepareerd is in het denken, wat dus buiten het beeld is
van diegene die ziet, een heleboel niet ziet. Hij ziet alleen
wat hij wil zien. En ook dat is een opvatting over zien
en denken.
Albert Einstein legde natuurlijk relaties tussen denken
en zien. Hij was altijd bezig met het bekijken van verschijnselen in de fysica en moest daardoor wel anders
kijken naar de dingen dan op de geijkte wijze. Hij zei
dan ook, dat ‘een grote gedachte begint met iets anders
te zien, met een verandering van het oog waarmee het
4

Zo heeft ieder mens zijn eigen opvattingen binnen het
mentale kader waarin mensen leven. Het denken kan
niet anders dan binnen zijn eigen denkkaders denken,
het is voor een mens niet mogelijk te ontsnappen uit
die wereld van denken, hij is nu eenmaal een denkend
wezen. Hij bezit een denken dat altijd verdelend is, en
niet de eenheid kan zien van wat is, iets wat Simone Weil
wijt aan binding met wat iemand wil zien. De vraag is,
hoe zit het nu in elkaar als de werkelijkheid in het geding
komt?
De werkelijkheid van denken en zien
Om te kunnen komen tot een inzicht in hoe de werkelijkheid in elkaar zit betreffende denken en zien aan de
oppervlakte, moet er eerst duidelijk zijn wat denken is
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en wat zien is en wat de invloed is van denken op zien
en vice versa.
Het Universele Denken is een verdelend principe, dat
alleen kleine stukjes van de omringende wereld kan opnemen. Via het oog komen de indrukken in de hersenen
terecht waar zij door het vitale, de bewustzijnskracht, in
een fysieke vorm worden gegoten. Het denken heeft allerlei vakjes waar het dingen inzet, het weet vaak niet
wat dingen zijn en als deze niet te maken hebben met
zichtbare dingen aan de oppervlakte, wordt het al heel
moeilijk voor het denken ze te plaatsen in zijn vakjes.
Daarom deelt het dingen die het niet kan vatten en begrijpen meestal in bij religie of sekte, of bovenaards of bij
wonderen of anderszins.

Attachment is the
great fabricator of illusions;
reality can be attained
only by someone
who is detached.
Simone Weil

veel op dat gebied. Zo heeft een mens de beschikking
over een denken dat heel beperkt is en nooit de eenheid
van de dingen kan zien, en een visie met een oog dat
maar heel weinig of niets ziet van de omringende wereld. Alles wordt gekleurd door de vakjes die het denken
in zijn kast heeft en meer is er niet. Het denken blijkt
dan ook een zeer beperkt menselijk denken te zijn dat
alleen een instrument is om te tellen, te ordenen en te
sorteren. Maar een mens filosofeert graag en denkt graag,
en zo wordt er een oneigenlijk gebruik gemaakt van het
mentaal. Want filosoferen is ook ordenen, maar het gaat
verder. Naast het ordenen van feiten worden er in de filosofie ook conclusies getrokken en dat gaat heel moeilijk
met het kleine denken. Het denken mist de realiteit in
alle dingen, het kan die niet bevatten, daar is het denken
niet voor. En zo schiet het bijna altijd zijn doel voorbij
en zegt dingen die het niet waar kan maken. Als men het
goed beschouwt is het mentaal, het denken van de mens,
een leugenaar die altijd dingen verzint zonder daar een
redelijke basis voor te hebben.
Het oog doet daaraan mee. Het zicht wordt vervormd
door de denkpatronen die meestal vastliggen en niet zo
soepel zijn. Alles wordt door het oog gezien in het kader
van het denken, en vooral van het materiële denken. Dit
denken leeft alleen op patronen die zijn ingegrift doordat
mentale gedachten in het onderbewuste terecht komen
en daar worden gefixeerd in de materie. Als dat gebeurt
kan men vaak alleen spreken met stelligheden, er is geen
soepelheid in het denken meer te bespeuren. Zinsneden
als ‘Ik vind’ en ‘Ik weet zeker’ of ‘Het is een vaststaand
feit’ maken een gesprek onmogelijk. Men staat niet meer
open voor andere inzichten en ideeën dan de eigen vastgelegde voortbrengselen.
Zowel het denken als het zien zijn bij mensen nogal onbewuste activiteiten die niets met de werkelijkheid te
maken hebben.
Het Universele Denken

Het oog ziet ook dingen, maar het menselijk oog is niet
exact in zijn waarnemingen. Het ziet vaak wat het wil
zien en het ziet ook geselecteerd. Het oog ziet lang niet
alles. Wie gericht is op sensatie ziet alleen sensationele
dingen, wie gericht is op wetenschappelijke kennis ziet

Dat is de instantie waar alle gedachten in zijn verenigd
die er bestaan op aarde. Het bevat alle verdeelde beelden van één gedachte, eigenlijk van één bewustzijn dat
altijd is. Al deze verdeelde gedachten zijn in het universum aanwezig als een gedachtenstof, die alle gedachten
bevat uit de bewustzijnsbron boven tijd en ruimte. In
de tijd valt dat bewustzijn uiteen, het wordt door het
Universele Denken verdeeld en het komt uiteindelijk
5
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uiterst verdeeld tevoorschijn uit het iriserende vuur, dat
brandt onder de aarde in het onderbewuste.
Al die gedachten die een vorm hebben gekregen zwerven
overal in het universum rond, en ze zwerven ook door
het mentaal van de mensheid. Zo is het dan niet zo gek,
dat iemand een bepaald beeld krijgt, zoals Henry Moore
het ook voor zichzelf zegt, dat slapend in zijn denken
aanwezig is. Dat is echter niet een gedachte die hij zelf
heeft geproduceerd, neen, het is de universele gedachte
die hij heeft opgepakt en met zijn denken verder heeft
verdeeld tot het iets is, wat zijn mentaal kan begrijpen
en uiteindelijk tot expressie kan brengen als hij de steen
ziet. Dan wordt de gedachte uit het hoofd van Henry tot
expressie gebracht in een beeldhouwwerk, dat vele rondingen heeft en dat een seksuele uitstraling heeft. Want
de gedachte uit het hoofd van Henry is niet alleen een
mentale gedachte, neen, het is een gedachte die ook in
het vlees van het lichaam, in de materie wordt neergelegd. En daar zijn vele soorten bewustzijnden aanwezig,
van de seksmaniak tot de hater, de machtsoverheerser,
en het denken dat je God bent. Daar zitten de illusies,
de wanen, waar Simone Weil over spreekt, al weet zij
niet waar ze zitten. De wanen zitten vooral in het menselijke vlees gebakken, het zijn de illusoire gedachten van
mensen die droombeelden maken van hoe ze zijn, terwijl
ze helemaal niet zo zijn. Maar, zoals Weil opmerkt, de
gebondenheid aan zo’n imago zorgt dat je de werkelijkheid niet ziet. Ze weet echter niet, dat gebondenheid er
bij een mens altijd zal zijn, want hij kan zijn eigen gebondenheden in zijn lichaam niet opheffen, daar is hij
onmachtig toe. Dus kan een mens die nog leeft zoals hij
nu leeft, de werkelijkheid nooit zien. Behalve wanneer
hij in een evolutieproces van materie zich laat ontwikkelen door het lila. Want het lila kent de materie van haver
tot gort, en zij weet ook hoe deze materie in verandering
kan komen en uiteindelijk kan worden getransformeerd.
Mooie gedachten
Hoe mooi de gedachten ook zijn van mensen, ze kunnen
nooit buiten het mentale kader komen. Ze kunnen nooit
boven het mentaal uitstijgen, en dat is nodig om de werkelijkheid te leren kennen. En dus blijven de menselijke
gedachten heel mooi, zoals in vele uitspraken te lezen
valt, maar ze gaan niet in op de werkelijkheid, want een
mens kent de werkelijkheid niet en is nogal gebonden
aan wat hij denkt en vindt en wat hij ervaart als iets wat
zeker zo is.
6

De mooie gedachten zijn dus ook bedrog, want het mentaal is een bedrieger. En hoe dichtbij sommige denkers
ook bij de realiteit zijn, ze kunnen nooit het plafond
doorbreken waar ze tegen stoten, zoals bij Einstein gebeurde en ook bij andere wetenschappers of filosofen zoals Heidegger. Zij kunnen niet boven het mentaal uitstijgen en blijven vruchteloos zoeken naar mogelijkheden
die niet zullen komen.

Das Bedenklichste in unserer
bedenklichen Zeit ist,
dass wir noch nicht denken.
Martin Heidegger

Het denken heeft zijn beperkingen en die zullen nooit
overstegen kunnen worden zonder verandering van de
menselijke hersenmassa, door transformatie van de materie.
Een mens zal altijd in zijn kringetje van het mentaal
ronddraaien als in een tredmolen.
Alleen een mens die de mogelijkheden ziet om verder in
ontwikkeling te zijn en wil komen tot een nieuw soort
wezen, die kan het mentaal overstijgen en met een psychisch oog zien wat de werkelijkheid is tot op die hoogte.
Dat is het eerste wat bereikbaar is voor een mens in een
evolutieproces wat gaande is. Te worden tot een ware
mens, een mens die is zoals hij moet zijn, en die daarna
de volgende stap kan nemen naar het worden van een
nieuw wezen op aarde.
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politiek

Tekst: Sarah Delateren
Jan De Piere

Angela Merkel
Hoe eenvoud en kracht leiden tot het doel

I

n september 2013 ging heel wat aandacht naar de
Duitse bondskanselier Angela Merkel. Dit had alles
te maken met de bondsdagverkiezingen in Duitsland.
Er bestond geen twijfel over dat Merkel een derde
ambtstermijn zal ingaan. De vraag was hoe groot haar
overwinning zal zijn en of de liberale FDP, de coalitiepartner van Merkels christen-democratische CDU/
CSU (CSU is de Beierse zusterpartij) de kiesdrempel
van 5% zou halen.
De verkiezingen

Het is inderdaad een riante overwinning voor Merkel met bijna
42% van de stemmen, net geen absolute meerderheid. De FDP haalt
de 5% echter net niet, zodat Merkel
nu moet uitkijken naar een andere
coalitiepartner. Een grote coalitie
met de SPD (Sozialdemokratische
Partei Deutschlands) lijkt onvermijdelijk, zodat Merkel het niet
makkelijk zal hebben om voor
haar politieke standpunten
een meerderheid te verkrijgen. Ook om een andere
reden wordt dit moeilijk.
In de Bundesrat, de vertegenwoordiging van de
deelstaten, is de SPD in de
meerderheid.
Ook haar sterke positie in Europa
wordt aangehaald in de media.
Geruggensteund door de sterke

Duitse economie domineert Merkel
de EU. In Europa is Duitsland al zowat zestig jaar de meest voorbeeldige
leerling van de Europese klas en nu
bepaalt bondskanselier Merkel voor
een belangrijk deel de Europese politiek.
Angela Merkel, die vroeger smalend
‘Kohls Mädchen’ werd genoemd en
later met titels als ‘Oberschwester’
(hoofdzuster) en ‘Mutti’ wordt
bedacht is lang niet naar waarde
geschat. Maar weinigen zullen betwisten dat zij nu de machtigste
vrouw ter wereld is. De smalende
taal zegt, dat velen zich laten beïnvloeden door een uiterlijk beeld, en
niet door wat Angela Merkel in haar
mars heeft.
Het is wel gemakkelijk om af
te geven op iemand zonder
zijn merites in aanmerking
te nemen. Het siert de
Duitse Bondsrepubliek
dan ook niet, dat zij
dit soort namen toebedeelt aan mensen
die werkelijk kwaliteit hebben. Het
is kenmerkend voor
de huidige tijd, dat al
snel wordt geoordeeld over
anderen vanuit de onwetendheid van een duister mentaal
dat denkt alles te kennen.
Angela Merkel met Merkel Raute - juli 2010
Foto: Wikimedia Commons - Armin Linnartz

7

de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 4, november 2013

Een mentaal dat ook zeer oordelend
is wat betreft de uiterlijke verschijning van in dit geval Angela Merkel.
Gelukkig is zij wel zo krachtig, dat
zij zich weinig aantrekt van dit soort
opmerkingen. Zij is ook wel achterklap en insinuaties gewend vanuit
haar leven in Oost-Duitsland.
Jeugd en studies

dent Poetin goed van pas komt. Ze
is ook goed in wiskunde. Over het
algemeen zijn haar schoolprestaties
uitmuntend. Ze sluit in 1973 haar
middelbare studies af met een gemiddelde van 1.0 , het hoogste cijfer
in het Duitse schoolsysteem.
Ze gaat aan de Karl-Marx-Univer
sität Leipzig fysica studeren (19731978). Haar motivatie is dat ze de
relativiteitstheorie van Einstein wil
begrijpen. Maar ook vooral vindt ze
het heel prettig dat het Oost-Duitse
regime weinig mogelijkheden heeft

om in de fysica in te grijpen. Dat
is wel een heel humoristisch aspect
bij de studiekeuze en tekenend voor
haar.
In 1977 trouwt ze met de fysicus
Ulrich Merkel. Het huwelijk met
Ulrich Merkel duurt slechts vier
jaar. Ze heeft echter tot nog toe de
naam Merkel behouden, deze ligt
ook goed in de mond. Dit zegt dat
haar verhouding met deze man nog
altijd cordiaal te noemen is. Een
grappig detail is dat Angela uit het
gezamenlijk huishouden alleen de
koelkast meeneemt.

Angela Dorothea Kasner wordt op
17 juli 1954 in Hamburg geboren.
Haar vader is Luthers dominee, haar
moeder lerares Engels. Haar vader is
een intellectueel en er komen altijd
wel mensen over de vloer met nieuIn 1986 behaalt ze haar doctoraat
we ideeën die confronterend zijn.
in de fysica. Intussen werkt ze als
Dan wordt er tot diep in de nacht
natuurkundige in Oost-Berlijn aan
gediscussieerd want dat is een uitde Akademie für Wissenschaften
daging. Angela heeft ook altijd veel
der DDR, afdeling ‘theoretische
vragen, ze wil altijd weer van alles te
chemie’. Daar leert ze Joachim
weten komen over de meest uiteenSauer kennen. Hij zal in zijn
lopende zaken. Haar vriendin, met
latere leven een gerenommeerd
wie ze lange wandelingen maakt in
kwantumscheikundige
worHongarije en Tsjecho-Slowakije verden. Pas in 1998 trouwen ze,
telt dat ze zich nooit verveelde bij
na negen jaar samenwonen.
haar. In het najaar 1954 verhuist het
Ze trouwen onder druk van
gezin naar het grensdorp Quitzow
hun directe omgeving. Hij
in Oost-Duitsland, de toenmalige
heeft twee zoons uit een voDDR, om daar de evangelisch-lurig huwelijk. Hij heeft dezelfde
therse gemeente te leiden. Drie jaar
humor als zij, vaak Engels getint
later verhuizen ze weer, nu naar
en sarcastisch.
Templin ten noorden van Berlijn.
Het gezin wordt nog uitgebreid
Angela weet wat ze wil, ze laat zich
met zoon Marcus en dochter Irene.
door niets tegenhouden op haar
Over haar kinderjaren heeft Angela
weg. Zij bewaart, net als haar man,
niet te klagen, over de DDR wel.
het stilzwijgen over alles wat haar
Verstandelijk wijst ze de DDR af als
beweegt. Zij heeft als geen ander
een onmenselijk systeem en de plankennis van spionagepraktijken
economie als een gruwel. Toch
en insinuaties, omdat zij
is ze geen dissidente. Ze is zelfs
jarenlang leefde in een
lid van de jongerenorganisatie,
land met een onderdrukFDJ (Freie Deutsche Jugend)
kend regime. Dat heeft
en op school blinkt ze uit in
zijn stempel gedrukt op
het vak Russisch, wat haar in
Angela Merkel en haar echtgenoot Joachim Sauer
haar doen en laten. Zij
haar huidige baan in gesprekbij de opening van de Bayreuther Festspiele op 25-07-2013
leeft privé het liefst onken met de Russische presi8
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opgemerkt, evenals haar man. Zij
zijn samen ook een muur, waar niets
doorheen komt als het hun leven samen betreft. Een solide muur, waarachter zij zich beiden veilig voelen.
Bescheidenheid en triomf
Drie jaar later valt de Muur. Tijdens
de omwenteling begeeft Merkel zich
in de politiek, meer bepaald in de
burgerbeweging ‘Demokratischer
Aufbruch’ (DA), waarvan ze in 1990
woordvoerster wordt. In de democratisch verkozen regering van de
Lothar de Maizières is ze woordvoerster van de regering en neemt
ze actief deel aan de voorbereiding
van het verdrag waardoor de beide
Duitslanden op 3-10-1990 weer
worden verenigd. De DA gaat op in
de CDU en zo begint Merkels carrière bij de christendemocraten.

ken, zij is altijd zijn leerlinge geweest.
Kohl wil na de verkiezingsnederlaag
in 1998 niet accepteren dat zijn tijd
voorbij is en klampt zich vast aan
de macht. De Spendenaffäre, het
partijfinancieringsschandaal waarbij aan het licht komt dat er rond
twee miljoen DM niet gedeclareerde
schenkingen zijn gedaan aan de partij, doet hem in 1999 de das om. Op
dat moment laat Angela Merkel zien
wie ze is, dat ze niet afhankelijk is
van hem en zijn achterbakse handelingen. Binnen de CDU heeft ze
getoond dat ze niet de kant van Kohl
en zijn malversaties kiest, wat door
het Duitse volk zeer hoog wordt gewaardeerd. Merkel, die sinds 1998
secretaris-generaal van de CDU is,
schrijft een opstandige open brief
in de Frankfurter Allgemeine van
22 december: ‘De tijd van Kohl is

Minister-president Lothar de Maizière en Angela Merkel op 3 augustus 1990
Foto Wikimedia Commons - Bernd Settnik

Na de hereniging wordt ze verrassend
genoeg door Kohl in zijn regering opgenomen. Helmut Kohl is heel lang
bondskanselier geweest, van 1982
tot 1998. Ze wordt minister voor
Vrouwen en Jeugd, in 1994 minister
van Milieu, Natuurbescherming en
Reactorveiligheid. Aan de ‘eeuwige’
kanselier Kohl heeft ze veel te dan-

onherroepelijk voorbij’. Zij neemt
hierbij het risico, dat Kohl het haar
niet in dank zal afnemen. Zij is altijd
in Kohl’s voetsporen getreden en hij
verwacht geen tegenweer van haar.
Haar brief slaat in als een bom
en wordt goed ontvangen. Ook
Wolfgang Schäuble, voorzitter van
de CDU, die Kohl altijd heeft on-

dersteund kan dit niet meer volhouden en gaat samen met Merkel op
de barricaden. Merkel laat zien dat
zij niet werkt met vriendjespolitiek
en wordt in 2000 voorzitter van de
partij. Zij is nu voor lange tijd de
onbetwiste leider in de tot dan door
mannen gedomineerde CDU. Haar
triomf is duidelijk, maar in datzelfde
jaar raakt ook Schäuble verwikkeld
in voornoemde affaire, dat is voor
hem een neergang.
Eerste vrouwelijke
bondskanselier
In 2005 wordt ze de eerste vrouwelijke bondskanselier in de geschiedenis van Duitsland met een grote coalitie: christen- en sociaaldemocraten.
In 2009 begint ze aan haar tweede
ambtstermijn, nu met de liberale
FDP. In 2012 wordt ze voor de zesde
keer partijvoorzitter met maar liefst
98% van de stemmen. Merkel is op
dit moment machtiger dan ooit, ze
is een ware triomfator na de verkiezingen van september 2013. Dit is
niet in de laatste plaats door de aantrekkelijke manier waarop zij zich
laat zien in de pers. Eenvoudig, maar
toch krachtig in haar optreden, durft
ze soms te aarzelen en dat geeft juist
vertrouwen. Ze is niet iemand die
impulsbeslissingen neemt.
Haar presidentiële stijl van regeren
is aangenaam om mee te maken.
Kenmerkend voor Merkel is, dat ze
niet zo aanvallend en agressief is als
vele andere politici. Ze provoceert
niet en probeert de oude waarden
die de CDU hanteerde tijdens het
Adenauer-regime weer in ere te herstellen. Zij speelt een belangrijke rol
bij het hanteren van de financiële
crisis op Europees en internationaal
niveau. Zij wordt beschouwd als
diegene die uiteindelijk de beslis9
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singen neemt. Zij houdt zich op
binnenlands niveau bezig met hervormingen in de gezondheidszorg,
en met problemen betreffende de
ontwikkeling van de energie voor de
toekomst.
Ze is op weg om de historie in te
gaan als de langst regerende vrouwelijke ministerpresident, langer dan
Margareth Thatcher, die elf jaar regeerde. Maar dat blijft nu nog een
onzekere factor.
Ze wordt gezien als de feitelijke leidster van de Europese Unie en zij is
volgens Forbes magazine tevens de
tweede meest machtige persoon ter
wereld na Barack Obama. Het is de
hoogste plaats ooit ingenomen door

een vrouw en de meest begeerlijke
positie voor een mens. Ze is door
deze plaats op de ranglijst de machtigste vrouw ter wereld. Een macht
die door velen wordt begeerd en
gezocht, maar door weinigen wordt
verkregen. Want macht is een topartikel voor mensen, de zucht naar
macht ligt ingebed in ieder molecuul
en in iedere cel van het menselijke
lichaam. Angela Merkel beoefent
macht in haar politieke leven op een
ingehouden en zeer bescheiden wijze omdat zij weet wat het betekent
macht te voelen vanuit haar periode
dat zij leefde in de toenmalige DDR.
Angela Merkel, de doorzetter
Welke capaciteiten heeft Angela
Merkel om het zover
te schoppen in de
wereld op het gebied van macht
en invloed? Dat ze
hoogintelligent is,
blijkt al tijdens haar
studies. Hoewel ze de
DDR een ramp vindt,
provoceert ze de gezagsdragers niet.

Provoceren ligt niet in haar stijl.
Op het politieke schaakbord bekijkt
ze alle kansen en met strategie, inzicht, tactiek en een goed instinct
zet ze haar pionnen op de plekken die leiden naar het doel en de
overwinning. Daarbij is ze flexibel
genoeg om door de moeilijkheden
heen te laveren en met praktische
oplossingen te komen. Een goede
gezondheid en een geweldig uithoudingsvermogen maar vooral haar
gewone, wat onhandige en plompe
verschijning vormen de onontbeerlijke basis voor succes. Juist die gedrongen gestalte die stevig op haar
benen staat, geeft vertrouwen. Ze
belooft ook niets zonder dat er een
basis voor is. Ze strooit geen snoep
rond, zoals Sinterklaas en veel politici doen om stemmen te winnen.
Ze is recht door zee, en dat is een
eigenschap die niet bij veel politici
wordt gevonden. Haar simpelheid is
aangenaam om mee te maken, ook
wat haar kleding betreft. Ze draagt
altijd haar bekende drieknoops jasjes
met pantalon.
Haar man is haar raadsman, zij bespreekt politieke kwesties heel vaak
door met hem voordat zij ze prijsgeeft aan de openbaarheid. Hij geeft
geen adviezen, het zijn gesprekken
zoals echtparen die hebben die beiden met politiek bezig zijn.
Weifelen en beslissen

Angela Merkel 1 juli 2007
Foto Wikimedea Commons - Ralf Roletschek
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Ze laat zich door niemand intimideren. Dat hebben heel wat staatshoofden mogen ondervinden. Maar
toch zou ze een weifelaar zijn, wat ze
ook toegeeft. Ze haalt er echter altijd
haar voordeel uit. Vandaar wellicht
de titel van het boek ‘Die ZauderKünstlerin’ van Nikolaus Blome:
kunstenares in het weifelen. Het
weifelen is haar voordeel, ze durft te
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wachten tot ze weet hoe alle pionnen
op het schaakbord staan. Ze weet
welke kant ze heen wil gaan en zo
is zij aangebleven terwijl veel andere
regeringen vielen tijdens de economische crisis die in 2008 aanvangt.
Zij is in feite diegene die Duitsland
én Europa in de richting stuurt die
zij voor de beste houdt. Zij geeft de
burger vertrouwen, wat zich ook uit
in verkiezingssuccessen. Zij is een
weifelaar die in feite altijd de beslissingen neemt. Dat is humor, een
weifelaar die Europa leidt en beslist
wat daar kan gebeuren om uit de
crisis te komen. Een weifelaar die de
macht en de kracht heeft om vanuit
de twijfel een weloverwogen beslissing te nemen.
Houding en humor
Het is een hele oefening voor haar
geweest om zich in het openbaar
een houding te geven of om te spreken. Nu is dit geen probleem meer.
Bekend is de ‘Merkel-Raute’, met
de vingertoppen van duim en wijsvinger vormt ze een ruit, een ‘drang
naar symmetrie’, zegt ze daarover.
Het is in werkelijkheid een manier
geweest om haar armen en handen
kwijt te kunnen, en de ruit was voor
haar een leuke mogelijkheid. Zij
kreeg het advies van haar zus, die
ergotherapeute is, om een gebaar te
maken wat zij zelf prettig vindt.
Ze oogt als een doorsneevrouw van
middelbare leeftijd, maar dat is zij
zeker niet in haar optreden. Men
maakt grapjes over haar broekpakken, maar toch staat er iedere dag,
ook tijdens haar buitenlandse reizen,
een stiliste voor haar klaar. Haar
kapsel is niet veel veranderd, maar
het zit wel netter en vlotter dan toen
ze geen bondskanselier was. Ze is

Angela Merkel 30 april 2008

Foto Wikimedia Commons - Aleph

schuchter, humoristisch en precies.
Wie een tijdlang open naar haar gezicht kijkt, gaat haar heel specifieke
schoonheid zien, een schoonheid
die haar aantrekkelijk maakt en die
vooral ligt in haar helder blauwe
ogen die heel open kijken.
Ze vond het lange tijd vreemd om
zichzelf te zien staan op foto’s of tvbeelden tussen al die wereldleiders.
Maar de eenvoud van haar verschijning is ook een van haar krachtige
punten. Haar gezichtsuitdrukking
spiegelt haar zin voor humor, die
ook ironie in zich draagt, zelfs tot
het sarcastische toe. Zij wil dicht bij
het volk staan en is dan ook pragmatisch in haar beslissingen, net
zoals met de eisen voor haar kapsel.
Dat moet in ieder geval 12 uur lang
houdbaar zijn. En dat geldt ook voor
haar opmaak, die moet lang houden.
Ze heeft geen zin om zich iedere
twee uur te moeten opknappen.

Haar angst voor honden is alom
bekend. Ze is ooit eens in haar
knie gebeten door een jachthond.
Ieder staatshoofd weet dus, dat als
zij komt er geen hond in de buurt
moet zijn. Alleen Poetin doorkruiste
dit gebod en zei tegen haar terwijl
de hond zijn kop op haar knie legde:
‘Ik verwacht dat deze hond U geen
angst inboezemt.’
Discretie
Angela Merkel is een gedreven politica die al heel wat politieke stormen heeft doorstaan. Ze krijgt van
het Duitse volk en de wereld wel
de waardering die ze verdient. Hoe
zij in het dagelijks leven acteert als
huisvrouw met haar man, blijft
goeddeels verborgen. In kleine kring
laat ze wel haar mimetalent bewonderen. Ze zou collega’s en tegenstanders, wereldleiders en anderen geweldig goed kunnen imiteren.
11
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Bronnen voor dit artikel

- Knack, jrg 43, nr 38, p.60-68. 'Een
portret van ‘zuster overste’ Angela
Merkel' - 18 september 2013
- Wikipedia.org
(Duitse en Nederlandse versie)

Ze woont vier hoog in een gewone
straat in Berlijn en niet in de officiële
ambtswoning en op zondag kookt
ze voor haar man naar eigen zeggen
de typisch Duitse aardappelsoep en
ze maakt rollades voor hem. Ook
maakt ze wel vruchtentaarten. Op
vrijdag maakt ze een boodschappenlijstje voor hem en hij zorgt ervoor

Angela Merkel en Joachim Sauer in 1998

Foto © Capture d'écran

dat alles voor het weekeinde in huis
is. Huishoudelijke taken verdelen zij
evenredig zoveel als mogelijk.
Haar passie voor voetbal steekt ze
niet onder stoelen of banken. Ze
heeft hart voor het wel en wee van
de ‘Mannschaft’, het Duitse nationale voetbalteam. Ze mist zelden
een wedstrijd. Ze vindt de voetbalsport dan ook een goede ambassadeur voor het land.
Ze houdt erg van de natuur en met
haar man maakt ze lange wandelingen zowel in de zomer als in de winter. Ook gaan zij graag langlaufen in
de winter, als ze niet naar de opera
gaan. Ze houdt erg veel van hem en
beiden kunnen elkaar vrijlaten in
hun beroep. Hij wil in feite niet in
de openbaarheid treden en dat doet
hij dan ook zelden. Hij is niet ‘de
man van Angela Merkel’. Hij heeft
zijn eigen leven. Vanuit zijn eerste
12

huwelijk bracht hij twee kinderen
mee, twee jongens.
In interviews wordt zelden naar haar
privéleven gevraagd omdat zij nooit
antwoord wil geven op die vragen.
Maar onlangs in een gesprek voor
de verkiezingen werden haar enkele
vragen gesteld zoals: ‘Wat vindt U
leuk aan mannen?’
En zij antwoordt: „Een zware stem
en mooie ogen.” Ze houdt van romantiek en rozengeur en manenschijn.
Zij is geen feministe en op de vraag
waarom niet antwoordt ze schalks:
„Omdat feministen het niet prettig
zullen vinden als ik zeg dat ik er een
ben.” Dit is een charmante verwijzing naar het feit, dat ze geweigerd
heeft vast te leggen dat in bedrijven 40% van de werknemers vrouw
moet zijn. Als het gaat om gelijke
beloning vindt zij, dat vrouwen zelf
naar hun werkgever moeten stappen
om daarom te vragen.
En ieder jaar met Pasen begeeft zij
zich met haar man naar het Italiaanse
eiland Ischia in de baai van Napels.
In gemakkelijke kleding en vaak ook
in een groene peignoir zit zij dan op
de rand van het zwembad. Zij maakt
haar eigen mode en iedereen mag er
van denken wat hij wil. Zij bepaalt
wat zij prettig vindt. En zo blijft zij
de politica die haar eigen stijl trouw
blijft, en die zich door niets of niemand laat beïnvloeden. Misschien
alleen door haar eigen man?
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De gedaanteverwisseling
Auteur Franz Kafka
Uitgeverij de Volkskrant - Amsterdam
herdruk 2012, 64 pagina’s, € 6,00

Tekst: Keet Klachter

E

en boek van Franz Kafka recenseren is geen evidentie. Talloze recensies en essays
zijn over zijn werk geschreven. Het minste wat er over te zeggen valt is dat het
werk talloze generaties heeft gefascineerd. Naar aanleiding van zijn werk is zelfs het
woord ‘kafkaiaans’ of ‘kafkaësk’ ontstaan. Het woordenboek Van Dale omschrijft de
betekenis van dat woord als volgt: ‘lijkend op de sfeer in de boeken van de Duitstalige Praagse schrijver Franz Kafka (1883-1924), op raadselachtige wijze beangstigend, bedreigend (vooral door een overgeperfectioneerde samenleving die zich aan
de controle van het individu onttrekt)’.
Een griezelig verhaal

De ondertussen 101-jarige ‘Die
Verwandlung’ is zo’n boek dat blijft
fascineren. En de vraag die dan gesteld
kan worden is wat hier aan ten grondslag ligt.
Franz Kafka schreef ‘Die Verwandlung’
in 1912. De oorsprong van dit verhaal
is te vinden in een brief die hij schrijft
aan zijn verloofde Felice Bauer. Kafka
deelt haar mee dat hij een verhaal wil
opschrijven ‘dat mij in de ellende in
bed is ingevallen en me innerlijk benauwt.’ 1 Hij noemt het een ietwat
griezelig verhaal.
Precies honderd jaar later komt ‘Die
Verwandlung’, in het Nederlands uitgegeven als ‘De
gedaanteverwisseling’, weer in de aandacht door de
reeks ‘Verboden boeken’, een speciale editie van de
Volkskrant. Deze krant heeft twintig boeken verzameld
die, zoals ze zelf aangeven, voor rumoer en controverse
1	Brieven aan Felice, vertaling van Nini Brunt, Querido, 1974

zorgden omdat ze politieke, godsdienstig of erotisch schokten. Zij noemen
het ‘boeken met grote invloed op onze
geschiedenis en ons denken’.
‘De gedaanteverwisseling’ is het eerste
boek van deze reeks. De vele commentaren die dit boek sinds zijn ontstaan
rijk is, getuigen van het rumoer en de
controverse. Het oorspronkelijk in het
Duits geschreven boek is in deze reeks
uitgegeven in de recente Nederlandse
vertaling van Willem van Toorn.
De volledige reeks ‘Verboden boeken’
is kleurrijk uitgegeven en voorzien van
een harde kaft. De tekening op de kaft
van het eerste boek doet ietwat luguber
aan en lijkt in niets meer op de tekening die de oorspronkelijke uitgave van ‘die Verwandlung’ sierde.
Inhoud
In ‘De gedaanteverwisseling’ valt Kafka met de deur in
huis. Gregor Samsa, het hoofdpersonage wordt op een
ochtend uit onrustige dromen wakker en ontdekt dat hij
13

de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 4, november 2013

een gedaanteverwisseling heeft
ondergaan. Hij ontwaakt in een
mansgroot keverachtig lichaam.
De eerste vraag die hij zich stelt
is: „Wat is er met mij gebeurd?”
De lezer volgt de gedachten van
Gregor, gedachten over zijn
nieuwe fysieke toestand, over
zijn werk en zijn familie. Uit
deze gedachten is af te lezen dat
hij een plichtsgetrouwe man is
die zijn werk als handelsreiziger
deed om zijn familie te kunnen onderhouden. Plezier in
zijn werk is ver te zoeken. Uit
de eerste bladzijden spreekt reeds de eenzaamheid. Hij
vindt geen aansluiting met de mensen om hem heen,
hoewel hij alles doet om zijn plicht tegenover anderen na
te komen. In zijn gedachtegang lijkt Gregor Samsa niet
te beseffen wat zijn nieuwe kevergedaante teweegbrengt.
Hij borduurt voort op wat het leven hem tot nu toe gebracht heeft, wat zijn wensen en dromen zijn.
In het verhaal, geschreven vanuit Gregors perspectief,
wordt stilaan duidelijk dat hij zijn normale doen kan
vergeten. Hij heeft moeite om zich aan zijn nieuwe pantserachtige logge lichaam aan te passen en ook zijn taal is
niet meer menselijk.
Als stilaan ook voor anderen duidelijk wordt wat er met
Gregor is gebeurd, blijven de reacties niet uit. De procuratiehouder van zijn werkgever rent in verbijstering weg.
Een ietwat normale relatie met zijn familie is eveneens
uitgesloten.
14

Gregor wordt met geweld in zijn
kamer teruggedrongen en de lezer kan volgen hoe het hem vergaat. Zijn vader beschouwt hem
als ongedierte. Zijn moeder en
zus hebben een ambivalentere
houding. Ze willen hem niet
zien, maar willen ook niet dat
hij verhongert. Zijn zus brengt
eten, terwijl Gregor zich schuilhoudt onder de canapé. Als zijn
moeder en zus, halverwege het
verhaal, het meubilair uit zijn
kamer weghalen, zodat Gregor
makkelijker over de muren en
het plafond kan lopen, wordt duidelijk dat hij steeds
meer van zijn menselijkheid verliest. Het laatste beetje
contact gaat verloren en uiteindelijk sterft hij eenzaam.
Zijn sterven heeft als effect dat zijn familieleden hun eigen leven actiever opnemen. Tot dan toe hadden ze zich
immers verlaten op het inkomen dat Gregor meebracht.
Ze realiseren zich nu dat ze het toch niet zo slecht getroffen hebben.
Scherpe observatie
Als geen ander weet Kafka de gedachtegang en gevoelens
van Gregor Samsa te beschrijven. Het boek getuigt van
een scherpe observatie. Het doen en laten van Gregor
zijn ontdaan van hun franje. Ze laten een wereld zien
van eenzaamheid, een wereld waarin mensen elkaar niet
begrijpen, van eigenbelang en voortdurende strijd. Het
boek staat er vol van. De gemachtigde van de werkgever die wegrent van het onbekende en alle ‘plichtsgetrouwheid’ van Gregor meteen vergeet. De zus Grete
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die helpt, maar puur uit eigenbelang en voor eigen status.
Kafka beschrijft het als volgt:
„Maar misschien speelt ook de
dweepzucht van meisjes van
haar leeftijd een rol, die bij elke
gelegenheid bevrediging zoekt
en waardoor Grete er nu toe
werd verleid Gregors situatie
nog afschrikwekkender te willen maken, om dan nog meer
voor hem te kunnen betekenen
dan tot nu toe.” De ouders die
van hem profiteren. Gregors
enige zorg was om zijn familie te onderhouden. „Maar
dat waren ze (zijn familieleden) gewend geraakt.”
Schijn en werkelijkheid
Vanuit lilaïsch oogpunt gezien zou je kunnen zeggen dat
Kafka in dit verhaal vooral een mens beschrijft die helemaal gepantserd zit in zijn lichaamsbewustzijn. Hier
is een wereld te merken die bestaat uit automatische
reflexen, instincten, driften, begeerten, wellusten, jaloezieën, beklemming, doodsangsten en agressie. Deze wereld blijft vaak verborgen in het leven van alledag. Mooie
dromen en illusies vergoelijken en verbergen het rauwe
en unheimische. Maar deze wereld, aanwezig in het lichaamsbewustzijn, doet zijn werk. Ook wordt heel beeldend beschreven hoe de reacties van de omstanders zijn
op de gedaanteverwisseling. Het blijken mensen te zijn
die niets om hem geven, hem alleen tolereren. De schijn
valt af, nu blijkt hoe ze werkelijk tegen Gregor aankijken. Mogelijk zit ook daar de fascinatie voor dit boek.
De schijn valt af, het leven is dan pijnlijk en zwaar. Er is

het verlangen om zich thuis te
voelen in het ellendige bestaan
dat er is, maar tegelijk te beseffen dat dit, levend vanuit dit
lichaamsbewustzijn, onmogelijk
is. Ieder strijdt immers om zichzelf een bestaan te geven. Los
van alle vergoelijkende gedachten over deze wereld die zich op
materiaal vlak afspeelt, rest er
alleen die onverbiddelijke strijd.
Alleen een meer psychisch leven
kan iemand uittillen boven dit
strijdtoneel. Kafka heeft geen
weet van een lichaamsbewustzijn en van een psychisch
leven. Dat neemt echter niet weg dat hij op voortreffelijke wijze deze rauwe wereld waarin mensen leven in zijn
romans kan beschrijven. Het is geen verzinsel, neen, het
is zoals het is en hij het heeft beleefd in zijn nachtmerrie.
Dat beschrijft hij op een zeer boeiende wijze. Hij is niet
voor niets een fascinerend schrijver.

15
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Dier
van het
seizoen

Apodemus sylvatica
Bosmuis

Tekst: Joost Welten

Apodemus sylvaticus - bosmuis
In vak 10 langs het Bospad

T

erwijl de huismuis zich op de
Pauwekroon vaak laat zien,
vooral in de buurt van gebouwen,
leidt de bosmuis meestal een ongezien bestaan. Hij is schuwer dan zijn
soortgenoot en zoekt de menselijke
aanwezigheid niet op. Hij is vooral
‘s nachts actief, zodat we van geluk
mogen spreken dat hij zich een keer
overdag liet betrappen voor de camera.

O

p de foto staat hij parmantig
rechtop, in de ingang van zijn
hol, en bekijkt hij de omgeving.
Wanneer hij gevaar bespeurt, verdwijnt hij in een oogwenk in zijn
hol. Dat hol heeft hij heel strategisch
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gekozen, in de berm van het Bospad,
vlak naast een grote kastanjeboom.
Zijn hol zal niet snel worden vertrapt door passerend verkeer of voetgangers, want wie zich te dicht bij
het hol waagt, botst pardoes tegen
de boom op. Vanuit zijn hol kan de
bosmuis zowel het bos aan de ene
kant van het pad als de maïsakker
aan gene zijde van het pad gemakkelijk bereiken. Aan voedsel geen gebrek, met eiken- en kastanjebomen
in de nabijheid. De eikels verzamelt
hij in grote aantallen, in ondergrondse opslagplaatsen. In tijd van
nood, zoals een koude winter, kan
hij dan overleven. Kieskeurig is hij
niet, want hij eet bijvoorbeeld ook

Foto 14-04-2012

gras, paddenstoelen, spinnen, kevers, rupsen, zaden van sparren en
andere planten - en natuurlijk maïs.

E

en bosmuis heeft een bruingrijze vacht op zijn rug, terwijl
zijn borst veel lichter van kleur is.
Kenmerkend zijn zijn grote oren.
Zijn snorharen geven zijn korte
snuit een elegant aanzien. Zijn reukvermogen is uitstekend. Dankzij zijn
oren, snorharen en neus kan hij in
de schemering en ‘s nachts goed uit
de voeten, ook al ziet hij dan niet
zoveel. Zijn tanden zijn scherp en
hard, wat handig is om harde noten
te kraken. Zijn dunne staart is ongeveer even lang als zijn lijf: plusminus
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tien centimeter. Hij kan gemakkelijk
in bomen klimmen en hij kan ook
goed springen. Hoewel zijn lichaam
verfijnd van vorm is - zo bevat de
staart tussen de 130 en 180 ringen
- is de bosmuis een heel klein zoogdier. Een volwassen exemplaar weegt
niet meer dan ongeveer 25 gram.

W

anneer de bosmuis foerageert
en zich noodgedwongen laat
zien, is hij kwetsbaar. De bosuil
spoort hem feilloos op. In braakballen van de bosuil zijn bijna altijd
schedels van muizen aan te treffen.
Ook andere dieren maken jacht op
hem, zoals vos, wezel, bunzing, rans-

Apodemus sylvaticus - bosmuis
In de kruidentuin voor Lichtmaterie in de Borago officinalis

Bij de geboorte weegt een bosmuis
slechts een à twee gram.

H

et leven van een bosmuis verloopt heel snel. Jongen die in
het voorjaar zijn geboren, zijn in
het najaar al geslachtsrijp. Daardoor
kunnen bosmuizen zich snel voortplanten. Dat is ook nodig, want
een bosmuis leeft in het wild zelden
langer dan achttien maanden. Tegen
vijanden kan hij zich alleen beschermen door zich overdag niet te laten
zien en door zich bij onraad te verschuilen in zijn ondergrondse hol:
een gangenstelsel dat tot vijftig centimeter diep ligt. Deze gangen voeren ook naar zijn voorraadkamers.

Foto 14-08-2013

uil en torenvalk: allemaal dieren die
zich op de Pauwekroon laten zien.
De bosmuis leeft in feite voortdurend in angst, in een heel kleine wereld. Wat dat betreft typeert de pose
hem waarin hij op de gevoelige plaat
is vastgelegd: een klein wezen dat op
de uitkijk staat, klaar om weg te duiken in zijn ondergrondse hol. Het is
veelzeggend dat in een menselijk bestaan van muizenissen wordt gesproken, als iemand zich helemaal in beslag laat nemen door kleine zorgen.
Het is het muizenbewustzijn dat in
hem voortleeft, geërfd vanuit een
ver verleden in de evolutie waarin
hij nog een muis was.
17
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Het iriserende vuur
en de verdere evolutie

Tekst: Sunya de la Terra

E

volutie is een proces wat in verschillende ‘gedeelten’ plaatsvindt. Er is eerst het
afrollen, de devolutie waarbij alle licht afkoelt en opgesloten wordt, en vervolgens
is er een proces van evolutie, het ontrollen of geleidelijke ontwikkeling.
Het proces van devolutie is beschreven in een vorig artikel getiteld: ‘De werkelijkheid, de realiteit van de werelden van materie’.1 Daar wordt uit de doeken gedaan
vanuit welke werelden dit proces wordt geïnitieerd en hoe het hele proces van devolutie plaatsvindt.
Als het duidelijk is hoe de Realiteit van de werelden van materie er uit ziet, kan
worden bekeken hoe het proces van evolutie er uit ziet dat volgt op het devolutieproces. Dat neemt zijn aanvang, om dit zo te zeggen, in het iriserende vuur.

1 Zie: De Gouden Visie jaargang 6 nummer 3 van augustus 2013

Het iriserende vuur
Het iriserende vuur is de plaats, waar alle materie terecht komt als deze in kleine deeltjes is verdeeld
door het Universele Denken. Het is de wereld van de
Onwetendheid. Alles wat uit dit vuur wordt opgebouwd staat onder regime van de Onwetendheid, de
Onbewustheid. Hier is een proces van involutie aan de
gang, het inrollen van alle afgekoeld licht dat wordt tot
harde materie.
Het iriserend vuur is in de relatieve wereld de plaats waar
alle materie is die nodig is voor de opbouw van een wereld in een relatief bestel. Een verdeelde wereld dus en
een vuur dat de grootste verdeeldheid is die er maar kan
zijn. Dit vuur bestaat uit afgekoeld licht en bevat alle
geïnvolueerde deeltjes die nodig zijn om te komen tot
een creatie door de bewustzijnskracht. Eerst van een fysieke wereld, vervolgens een vitale wereld en daarna een
mentale wereld in de lagere creatie. Het iriserende vuur
is het oneindige wezen dat oneindig verdeeld is geraakt.
Toch is hij in ieder klein deeltje nog compleet aanwezig.
In het iriserende vuur is alles aanwezig van elementaire
deeltjes, waaronder de elementaire fermionen en de elementaire bosonen. Ook zijn er samengestelde deeltjes,
18

die hadronen worden genoemd. Al dit soort deeltjes, die
door de fysici na lange jaren van zoeken zijn ontdekt,
wervelen rond in dit iriserende vuur.
Het iriserende vuur is een creatief vuur in de relatieve
wereld en het heeft alles in huis om eerst een fysieke wereld te gaan opbouwen. Deze opbouw van de werelden
van fysiek, vitaal en mentaal wordt gedaan door de bewustzijnskracht. Zij is de enige kracht die dit kan doen,
en zij is tevens alle krachten en energieën. Zij is verborgen aanwezig in het elektron, dat daarom ook wel de
‘bouwster van de werelden’ wordt genoemd. Zij bepaalt
hoe de vormen er uit zullen zien, zij bouwt alle atoomstructuren op.
Hoewel de bewustzijnskracht in dit vuur een heel slaperige kracht is, kan zij heel goed vormen bouwen in
de tijd. Dat zijn tijdelijke vormen op aarde die na kortere of langere tijd weer verdwijnen. Alles in deze aardse
werkelijkheid is onderhevig aan tijd en ruimte. De tijdelijkheid is voor elke vorm weer anders. Stenen kunnen
heel lang meegaan en bomen vaak ook. Maar sommige
levensvormen leven slechts een dag, of een week. Zo zijn
alle vormen in de tijd vormen die een keer afsterven. Zij
ontbinden en vergaan.
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Een materieel vreugdespel
Dit hele evolutieproces is niets anders dan een spel met
de materie. Dat is het vanaf het begin, in de oorsprong
al geweest, en het blijft tot het einde toe zo. De evolutie heeft ook als doel dat een persoon een vreugdewezen
wordt. Het begint in de oorsprong met een vreugdebestaan en het eindigt er ook mee. Alles wat mensen,
dieren, planten en stenen meemaken in hun bestaan, en
echt niets is daarvan uitgezonderd, is er op gericht om te
komen tot dit vreugdebestaan. Alles wat zij meemaken
is in de grond een vreugdespel dat altijd zal leiden naar
dat ene doel: de vreugde van bestaan te worden, zowel
psychisch als persoon, als wel lichamelijk. Dat is het doel
van alle bestaan en vooral van het menselijke bestaan,
omdat de mens het verst gevorderd is in de evolutie qua
ontwikkeling van materie. Dat is het doel waar ieder
naar kan streven, te worden tot een lila wezen dat leeft in
een vreugdebestaan op aarde, met alle vermogens waarmee het Oneindige Wezen leeft in zijn vreugdebestaan in
de ether in de Realiteit van het Absolute.
Wanneer er gesproken wordt over een doel bereiken betekent dit geen eindpunt zoals in de relatieve wereld. Als
men leeft boven tijd en ruimte is er geen begin en geen
einde en ook geen doel meer.
Een fysieke wereld
Er ontstaat een fysieke wereld als de bewustzijnskracht
onder druk van het Universele Fysieke een wereld gaat
creëren die heel materieel is. Er ontstaan door haar vuren
vormen zoals een aardbol, de maan, de zon, sterren en
diamanten. Zij maakt de kristallen, de microben en eencelligen. Zij creëert een universum met alles er op en er
aan. Een universum waarin allerlei fysieke vormen
door haar worden gemaakt.

Stenen en kristallen, rotsen, bergen en aarde zijn geen
dode materie, zoals veelal wordt verondersteld. In alles
wat zij creëert stopt de bewustzijnskracht haar energie en
kracht en vuur. Er bestaat geen vorm die niet het leven
in zich draagt. Er bestaat ook geen vorm die
niet het denken in zich draagt. Ook bestaat
er geen vorm die niet de vreugde in zich
draagt, de energie die alles maakt tot een
vreugdespel van materie. Deze fysieke vormen zijn nog niet allemaal uitgerust met een
gevormde fysieke psyche, maar er is wel een collectief fysiek psychisch wezen dat gelieerd is met deze fysieke wereld en deze op de achtergrond aanstuurt en vorm geeft
samen met de bewustzijnskracht, het lila. Een psyche
wordt altijd aangestuurd door de lila bewustzijnskracht,
de vormen worden meestal aangestuurd door Moeder
Natuur, diegene die de honneurs waarneemt voor het
lila om deze vormen automatisch voort te stuwen in een
evolutieproces dat gelijk opgaat met de ontplooiing van
de psyche.
De lijn die daarbij kan worden aangehouden, is dat de
psyche onder leiding van het lila de motor is van het
evolutieproces, en Moeder Natuur redigeert de vormen,
de lichamen die de psyche zich kiest voor een oppervlakteleven op aarde als een steen, een diamant, een berg, de
zon, de planeten. Moeder Natuur staat onder de heerschappij van het lila.
Zo ontstaat uit het iriserende vuur een fysieke wereld,
doordat de elektronen zich op een zekere manier gaan
structureren en atomen bouwen. De psyche, het zonnetje in het iriserende vuur, staat achter de fysieke opbouw
van atoom, molecuul en cel. Door het materiespel wat
deze psychische wezens spelen, leren ze de materie heel
goed kennen. Zij kennen de fusieprocessen in de zon, zij
kennen de kilheid van de maan, zij hebben kennis over
zwarte gaten, donkere materie, en alles wat er zich in
het universum voordoet. De psyche is ook een persoon,
die hevig is geïnteresseerd in alle soorten materie en hun
werkingen. Gedurende dit evolutieproces zullen zij alle
stadia doorlopen van fysiek, vitaal en mentaal, zodat zij
alles kennen van wat deze soorten materie aan mogelijkheden en vermogens in zich herbergen. De psyche is de
complete fysicus, die alles kent en weet te hanteren in
het universum. Tegelijkertijd wordt met ieder volgend
stadium in de evolutie de bewustzijnskracht in het elektron steeds helderder, en gaat daarom steeds meer vor19
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men creëren die meer verfijnde materie bezitten. Deze
werking van lila licht in de psyche en de werking van
de wakker wordende bewustzijnskracht in het elektron,
vormen samen ook een geheel dat met grote kracht inwerkt op alles wat in het evolutieproces meedoet.
Na zijn avonturen met de fysieke mogelijkheden van de
materie, gaat de psyche door instraling van het licht van
het lila, de lila zon, zich ontplooien tot een vitale psyche.
De fysieke wereld is opgebouwd vanuit de onwetendheid
en die regeert hier ook. Het is een wereld van duisternis,
van negatief licht.
Een vitale wereld
Na de fysieke wereld ontstaat onder druk van het
Universeel Vitale, het Leven, een wereld die daarmee
correspondeert. Er is ook nog een tussenstadium, waarin
er vele overgangsvormen worden gemaakt door de bewustzijnskracht. Het zijn allemaal probeersels om de
dromen van het Oneindige Wezen waar te maken. Ze
pakt hier een steek op en laat hem weer vallen als het
zo uitkomt. Dan is het niet wat het moet wezen. Dan
pakt ze daar weer eens iets op, of ze creëert wezens die
gedoemd zijn snel uit te sterven. Of het zijn vormen, die
voor de vreugde wel aardig zijn om te creëren en te zien,
maar ze zijn zwak en weinig levensvatbaar. Dan wordt
dit pad verlaten en er wordt een nieuwe weg ingeslagen.
Daar alles draait om de vreugde van het materiespel,
wordt er ook wel ogenschijnlijk zomaar wat gedaan.
Eén keer een soort en die meteen weer laten uitsterven
is geen probleem. De bewustzijnskracht is niet krenterig,
zij doet alles ruimhartig en met gulle hand. Zij speelt
mee met de vreugde, net zoals zijn en bewustzijn dat automatisch doen. Want dit viertal is het fundament waar
alles op is gebouwd.
1. De vitaal-fysieke wereld
Er is voordat er een vitale wereld wordt opgebouwd een
overgangswereld van fysiek naar vitaal. Dat is de plantenwereld. Die plantenwereld heeft ook weer een overgangsgebied, daar waar de vleesetende planten ontstaan.
Deze zijn een overgang van plant naar dier. Het verschil
tussen een dier en een plant is dat een dier zintuigen
heeft en energie uit organische stof haalt en een plant
geen zintuigen kent en energie uit fotosynthese verkrijgt.
De hele plantenwereld is een vitaal-fysieke wereld. De
plant is gebonden aan de aarde, hij kan niet weglopen
van zijn plaats. Wel kan hij zijn zaad mee laten voeren
20

met de wind. Maar meer is
niet mogelijk. Planten hebben wel heel duidelijk al
het leven in zich, en de
processen van fotosynthese zijn de levensprocessen in de plant. Bij
fotosynthese wordt licht
energie gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in
koolhydraten, zoals suikers.
De planten leven van het
licht en er is water en CO2
nodig om dit proces te
laten plaatsvinden. Alle
planten zijn ook uitgerust met een mentaal dat sluimert in
hun onderbewuste bestaan. Want de
plant leeft nog heel onbewust, hij is als
het ware in een slapende onderbewuste toestand waarin heel veel onderbewuste gedachten zijn die hij zich niet bewust is. Ze werken uit op het
nerveuze systeem van de plant, die daardoor vaak heel
onrustig is. Dit ligt vooral in het feit, dat overleven altijd
een angstige situatie schept waarin het gaat om de strijd
op leven en dood.
De bewustzijnskracht bedient zich soms van langzame
overgangen, hoewel er natuurlijk ook schakels kunnen
ontbreken. Zij is niet iemand die zich iets aantrekt van
mentale lijnen of logica in haar spel, evenmin als het
lila of de psyche zelf. Alles wat er wordt gedaan in het
evolutiespel is voor de vreugde, en daarin is alles mogelijk, ieder heeft de vrije hand. De bewustzijnskracht kan
hier een steek opnemen, er daar eentje laten vallen, hem
soms weer even opnemen en dan nooit meer gebruiken.
Ook kan zij hele gaten in het breiwerk zo laten, gewoon
omdat zij heel veel steken heeft laten liggen. De bewustzijnskracht is duidelijk niet rechtlijnig en niet mentaal
ingesteld, zij doet alles voor de vreugde en iedere vorm
die de psyche heeft gekregen van de bewustzijnskracht
is er ook om de vreugde uit te peuren. Soms zitten er
blokkades en enorme obstakels in de structuur van het lichaam, en vaak zijn er ook humoristische dingen te zien,
zoals bij sommige dinosaurussen die een soort hartvormige schilden op hun kop hebben staan. Het nut van
de zaken is ook niet het doel. Vaak worden er zaken ge-
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Pentaceratops

creëerd die nergens toe lijken te dienen in een lichaam.
Alles is er vooral op gericht om in een materiespel te
ontdekken hoe de materie werkt en wat de mogelijkheden zijn. Vermogens komen tevoorschijn die niet vermoed worden, en die geven weer nieuwe mogelijkheden.
Alles is gericht op de vreugde die wordt ervaren door een
steeds wisselende vorm en om in lichamen te zijn die
hun specifieke barrières goed laten merken.
Bij planten is er de voortdurende strijd om het bestaan,
het overleven dat ook in de fysieke wereld al zo zichtbaar
aanwezig is. Altijd weer probeert iedere plant anderen
te verdringen om zodoende een groter terrein te hebben
om te overleven. Dat is de oorlog van het vegetatieve
plantenbestaan en wie hierin niet meekan, gaat dood of
sterft uit. Deze wet van Moeder Natuur is onverbiddelijk.
2. De vleesetende planten
De vleesetende planten vormen een categorie die een
overgang is naar de dierenwereld. Het is dus niet de schakel tussen planten- en dierenwereld, want de dierenwereld bestaat al als deze soort planten door de bewustzijnskracht Dionaea muscipula
venusvliegenval
worden gecreeërd. Deze planten
zijn al een voorbode van de experimenten die de bewustzijnskracht
doet met de materie, om steeds
meer verfijnde en vermogende
materie te creëren terwijl de psyche zich ontplooit. Deze planten
hebben mechanismen ontwikkeld die nauw verband
houden met het eten
van insecten, zij hebben in feite een soort
vangmechanisme
dat

lijkt op een mond. Deze ingenieuze manier om zo een
overgang te maken naar de dieren, wordt door de bewustzijnskracht gebruikt om de psyches te laten oefenen
in het vangen van prooien. Weliswaar nog op de eigen
plek, omdat ze zich nog steeds niet kunnen verplaatsen,
maar ze kunnen wel oefenen om insecten aan te lokken
die in hun onschuld op zoek zijn naar honing of andere
lekkere hapjes. Ze worden gedood en verteerd in de kom
of schaal waar ze in vallen, en dat heeft weer te maken
met een primitieve maagfunctie, waarbij voedsel wordt
verteerd door sappen er aan toe te voegen. Het geheel
wordt opgenomen door de plant om van te leven. Altijd
weer gaat het om eten of gegeten worden, en dat geeft
spanningen, ook in het zenuwstelsel van de plant.
Zo heeft de bewustzijnskracht weer een interessante
vorm toegevoegd aan de vele vormen die er al zijn in dit
stadium van het evolutieproces.
De planten hebben per soort een collectieve psyche.
3. De dieren
De dieren zijn in feite de kroon op het werk van de bewustzijnskracht bij het scheppen van een vitale wereld.
Een grote diversiteit is er, een wereld van gewervelde en
ongewervelde dieren. Er zijn amfibieën, reptielen, vissen, vogels, zoogdieren. Er zijn insecten, weekdieren en
nog veel meer. Alles heeft zijn eigen vormen. De zoogdieren zijn het meest ontwikkeld in het dierenrijk en de
mens wordt gerekend tot het meest ontwikkelde zoogdier. Een bonte diversiteit aan dieren trekt voorbij in de
vitale wereld. Dinosaurussen komen en gaan, vele dieren
sterven uit bij het experimenteren met de vormen.
In de dierenwereld is het heel helder en duidelijk dat
het gaat om eten en gegeten worden. Het
instinct van het dier zegt dat het
altijd op zijn hoede moet zijn,
altijd en overal kan er gevaar
dreigen. Dat is dan meteen een kwestie van leven
of dood. Wie zwak is of
ongezond is het eerste de
prooi van een ander dier
dat hongerig rondloopt. Moeder Natuur
laat echter alles er met
overvloed zijn, vele
dieren worden geboren, velen gaan er ook
21

de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 4, november 2013

dood voordat ze volwassen zijn. Toch blijft meestal de
soort in stand, hoewel door toedoen van de mens, die
later op het toneel verschijnt, dit evenwicht totaal wordt
verstoord.

Bos taurus - koe

De bewustzijnskracht kijkt niet op een diersoort meer
of minder, zij laat ook met groot gemak soorten weer
uitsterven als het haar nog niet bevalt. Zij is als een kunstenares die een werk beeldhouwt maar het weer wegdoet omdat het niet beantwoordt aan haar visie zoals ze
die heeft doorgekregen van het Oneindige Wezen. Ze
maakt dan weer een ander werk, een andere atomaire
structuur met andere eigenschappen, net zolang tot het
is wat het moet wezen op dat moment. Altijd is ze bezig, altijd is ze doende nieuwe vormen te maken om ze
zoveel mogelijk te laten lijken op de realiteit die de Ene
heeft gezien van zichzelf. En ze komt steeds dichter bij
haar doel, naarmate de evolutie vordert. Want zij wordt
ook steeds meer bewust, en het elektron verliest steeds
een klein beetje van de hardheid van zijn omhulsel, het
gestolde en afgekoelde licht. Het elektron begint zich
te ontrollen en een langzame ontwikkeling zet zich in
gang. En het lila kan steeds meer licht laten vallen in de
psychische persoon en in de materiedeeltjes. Dit werkt
van alle kanten mee om het evolutieproces vlot te laten
verlopen.
Deze vitale wereld wordt geregeerd door de Onwetend
heid, door de Onbewustheid.
Het is de wereld van schemerlicht, een wereld tussen
licht en donker, maar meer donker dan licht.
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Papilio machaon - koninginnepage (rups)

Een mentale wereld
De diersoorten komen op een hoogtepunt, dat is vooral
het geval met de zoogdieren, en zij laten ook steeds meer
zien dat ze uitgerust zijn met mentale ideeën en patronen. De olifanten hebben hun instinctieve emotionele
roerselen, de kraaien hun instinctieve slimheid die neergelegd is in hun mentaal-fysieke lichaam, waardoor ze
snel eten kunnen verkrijgen. De beer wordt echter door
de bewustzijnskracht zo toegerust, dat hij als eerste onder druk van het Universele Denken wordt tot een mentaal wezen. Het mentale principe daalt neer in het hoofd
van de beer. De beer wordt op die wijze door haar als eerste dier gemaakt tot een mentaal wezen. Een wezen met
een tamelijk primitief denken maar wel een denken. De
apen zijn ook slim, maar ze zijn niet het eerste ‘menselijke’ wezen. Ze hebben wel veel menselijke eigenschappen. Mensen stammen echter niet van de apen af. Ze
stammen van geen enkel dier af, ze zijn ontstaan doordat een beer toegerust wordt met het denken door de
bewustzijnskracht, die dit dier heel geschikt vindt voor
dit experiment, omdat hij het meest ver ontwikkeld is
als zoogdier. Het dier loopt ook al rechtop, iets wat een
mens ook doet. Vaak ziet men beren rechtop staan en
hun silhouet lijkt dan heel erg op dat van een menselijke
gestalte. Als ze vissen zijn het ook net menselijke vissers,
die de vissen pakken met hun poten of ze in hun bek
opvangen.
En zo komen er steeds meer denkende ‘beren’, die door
de bewustzijnskracht gestimuleerd worden in hun denkende activiteiten. Deze eerste mensensoort kan met een
leuke naam een beermens worden genoemd.
Naarmate het verstand meer de overhand krijgt, worden
de beermensen steeds slimmer.
En uiteindelijk worden mensen zo slim dat ze het pad
van de evolutie verlaten en zelf een zijweg inslaan, die
niet leidt naar het gestelde doel. De mens is dus door
zijn zogenaamde slimheid afgedwaald van het pad dat
recht op het doel afgaat. De mens heeft het verstand de
hoogste en belangrijkste plaats gegeven, terwijl dit nu
juist de psyche behoort te zijn, die het lichaam van een
mens aanstuurt.
Het verschil tussen mensen en dieren is, dat dieren een
collectieve psyche hebben per soort, terwijl mensen al
een individuele psyche bezitten, die door de afzwaai van
het mentaal op de achtergrond is gedrongen. Hij heeft
niet veel meer in te brengen en leidt op de achtergrond
een bestaan in een duister kolenhok, dat het lichaam is.
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Zijn doel is onzeker, hij krijgt niet de kans van mensen
om hen verder te brengen in het evolutieproces. Het lila
en de bewustzijnskracht zijn al helemaal niet in beeld,
terwijl zij toch de evolutie gaande houden.
Een mentaal wezen is zo arrogant en denkt al zo gauw
dat hij alles weet, dat het niet meer in hem opkomt dat
er nog meer zou kunnen zijn dan hij. Hij is het toppunt
van de schepping. Meer kan er niet zijn.
Op dit punt van het proces van evolutie is de mensheid
nu aangekomen.
De mentale wereld is een wereld van kil, droog licht, wat
blauwig van kleur.
De arrogantie van het mentale wezen
Een mens is zo vol van zichzelf, hij vindt zichzelf zo een
prachtig mooi wezen, dat hij totaal blind is geworden
voor de werkelijkheid zoals deze is. Hij leeft in zijn eigen illusoire wereld waarin het mentaal de boventoon
voert. Dit mentaal is totaal geen geschikt instrument
om de werkelijkheid te kunnen ervaren. Het wordt dan
ook geheel verkeerd gebruikt en raakt daardoor vaak in
chaos, wat hersenbloedingen, waanideeën, schizofrene
werelden oproept. De hersenen worden overbelast door
het denken, het filosoferen over onmogelijkheden. De
politici verzinnen van alles om oplossingen te vinden,
zij zijn diplomatiek en geven vlees noch vis. Hun ideeën
zijn krom en niet adequaat. Zij leven in de waan dat zij
volkeren kunnen regeren maar niets blijkt minder waar.
Politici zijn er altijd op uit om voordeeltjes te behalen,
om punten te krijgen, om roem en eer te oogsten. Vooral
door te beloven dat er meer geld in de portemonnee zal
komen. Daar zijn mensen gevoelig voor. Politici zijn per
definitie leugenaars, want ze doen nooit wat ze beloven.
De verschillende presidenten van de Verenigde Staten
zijn daar levendige voorbeelden van. Allemaal roepen ze
om het hardst wat er allemaal gaat gebeuren zodat iedereen in welvaart kan leven. Niemand doet er veel aan.
Iets, maar nooit wat beloofd is.
Zo sukkelt de mensheid voort in zijn verregaande arrogantie en onwetendheid. Alle kennis die er is komt vanuit de onwetendheid. Want het is nu eenmaal zo, dat wie
uit de onwetendheid voortkomt, en niet wil zien dat hij
onwetend en onbewust leeft, altijd zo zal blijven leven
als er niet iets gebeurt dat een omwenteling veroorzaakt.
Wat er niet is, kan er niet uitkomen.

Dus de hele mensheid leeft in onwetendheid, in een
enorme onbewustheid die zorgt dat niets is zoals men
denkt dat het is. In feite leeft de hele mensheid in een
waanwereld die zijn weerga niet kent. Alles wat er is zijn
symbolische vormen, de werkelijkheid ervan wordt niet
gezien. Toch denkt ieder mens dat hij in de werkelijkheid leeft en deze ook kent. Zo blijft de mensheid rondtobben in een duistere wereld, zijn psyche zit in het kolenhok, zijn lichaam is duister en onwetend. Er is geen
elektron of atoom dat helderheid verspreidt. Hij is zelf
een symbool van een realiteit die hij niet kent. Hij kent
zijn psyche niet, hij weet niet waarvoor hij op aarde is,
hij kent zijn einddoel niet. Hij weet alleen dat hij dood
gaat. Maar wat is er na de dood? Niemand kan het vertellen. De kerken zeggen dat het de hemel of de hel is,
maar daarin moet iemand geloven en geloof is er niet zo
veel meer.

De enige ziekte van de mens is
zijn onbewustheid

De mensheid leeft dus in een duistere wereld, met duistere gedachten, met een doldraaiend mentaal dat de zaken
niet aankan. Bovendien wordt het lichaam en het denken overbelast, wat uitmondt in talloze vreemde ziekten
die namen krijgen die niemand meer kan uitspreken en
bestaan uit een aantal afkortingen, letters.
Dit alles is de waanzin ten top. Niemand kan de wereld
meer besturen, alles loopt in het honderd. De wereldeconomie is ongezond, de mensen zijn ongezond want er
komen steeds meer ziekten bij, de sociale voorzieningen
zijn ongezond, alles is ongezond. Dat kan niet anders in
de onwetendheid.
Dit alles wordt veroorzaakt door de arrogantie van het
mentaal. Het niet willen weten dat een mens een onvolmaakt wezen is, met een lichaam dat nog heel disharmonisch is en onvolmaakt. En in zijn arrogantie denkt een
mens dus, dat dit onvolmaakte product een eindproduct
is van de schepping.
Alles wat er aan wezens bestaat in deze relatieve wereld
leeft onder de heerschappij van de onwetendheid.
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Mogelijkheden
Wat zijn de mogelijkheden voor de onwetende mensheid
om uit de impasse te komen waarin zij nu zit? Want de
wereld lijdt aan onbewustheid, de enige ziekte die een
mens kan hebben. Alles waar hij aan lijdt, komt voort uit
die onwetendheid, die onbewustheid. Als die opgeheven
wordt, wordt hij pas een mens, een volwaardig en compleet mens. Hij wordt ook een gezond mens. Gezond in
zijn denken, in zijn leven en zijn lichaam. Alleen, wat
kan een mens ondernemen om uit deze impasse te raken?
In de lilaca is zonneklaar naar voren gekomen, dat mensen weigeren om te veranderen. Ze belijden dat wel met
de mond, maar ze doen vervolgens niets. Dit komt vooral voort uit de traagheid en inertie van de atomen van
hun lichaam. Alles staat daar stil, niets beweegt.

Het mentaal is bijzonder geschikt
voor het maken van keuzes.
De psyche is het kennisinstrument
bij uitstek.

Er is dus iets nodig om beweging te brengen in de traagheid van de atomen, die werken als een zwart gat waar alles in wordt getrokken en waar nooit meer iets uitkomt.
Echter, wie in aanraking komt met de lila bewustzijnskracht en daar ervaring mee krijgt, kan in een ontwikkeling van materie die tevens een ontplooiing van de psyche inhoudt, verder komen met zijn elektronen, atomen,
moleculen en cellen die in een constante duisternis zijn
gehuld.
De lila bewustzijnskracht weet als geen ander hoe de trage, inerte massa van een zwart gat omgezet kan worden
in een lichtend lichaam vol kracht, energie, vermogen,
vuur en vreugde. Want het lichaam van een mens is als
een zwart gat dat bestaat uit trage, inerte, onwillige materie. Als een mens de weg van het lila volgt en kiest voor
een versneld evolutieproces, zal hij merken dat er dingen
gebeuren die hij niet voor mogelijk had gehouden. Heel
het leven krijgt een andere glans, het doel is duidelijk,
men weet wat men moet doen.
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Het lila is de enige instantie die weet hoe ieders lichaamsmaterie in elkaar zit. Het lila is ook de enige instantie die
de psyche kent en deze tot een versnelde ontplooiing kan
brengen, want zij is het zelf die het hele devolutieproces,
het involutieproces en het evolutieproces stuurt.
De mens heeft een mentaal gekregen om keuzes te kunnen maken, en hier kan hij daar gebruik van maken. Wie
kiest voor het lila, kiest voor zichzelf. Hij kiest ervoor
zichzelf te worden, zodat hij uiteindelijk kennis krijgt
van wie hij is, waar hij vandaan komt en waar hij heengaat. Hij kent de realiteit en laat de waan achter zich. Hij
gebruikt het verstand zoals het behoort, en put de ware
kennis uit zijn psyche, het kennisinstrument bij uitstek.
En hij kent zijn doel in het leven: een compleet mens
worden dat psychisch leeft. Hij wordt een waarheidswezen. Met in het verschiet nog een hoger doel: het worden
van een lila.
Op weg naar het waarheidswezen
Het waarheidswezen is een mens, die niet meer bezig is
op het pad van de afzwaaier van het mentaal, maar weer
is teruggekomen op de rechte lijn die de psyche in de
evolutie volgt. Op die lijn loopt iemand, die er voor heeft
gekozen om in ontwikkeling te zijn en om samen met het
lila de weg te volgen die leidt naar het doel. Deze persoon
kan de Onwetendheid en Onbewustheid langzamerhand
achter zich laten. Want hij komt uit de Onwetendheid,
alles is opgebouwd vanuit de Onwetendheid. Zijn lichaam is onwetend, zijn mentaal is onwetend, de psyche
ligt gehuld in duisternis in het onderbewuste, wachtend
op de dag dat hij ook eens iets mag doen.
Van daaruit wordt een mens begeleid naar het eerste
doel: het Waarheidsbewustzijn.
Er zullen eerst heel wat zuiveringsprocessen nodig zijn
om het lichaam wat meer bewust te laten functioneren.
Werk helpt daar heel erg bij. Wie werkt bij een bedrijf of
eigen baas is, heeft een ideale mogelijkheid om zichzelf
te beschouwen in zijn doen en laten.
Hij ontdekt hoe de werelden in elkaar steken, hij ontdekt ook in welke wereld hij zelf leeft. Na enige jaren
kan hij al heel wat weten over hoe mensen zichzelf bedriegen, hoe gemakkelijk mensen zijn, hoe vol oorlog en
haat mensen zitten. Dat zijn allemaal kwesties van de
structuur van de lichaamsmaterie. Hij zal ook gaan zien
hoe ieder mens in een illusie leeft vol wanen. Maar hij
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zal ook gaan ontdekken hoe de werkelijkheid er uit ziet.
Stukje bij beetje wordt dat getoond.
De wereld verandert niet, maar het zicht op de wereld
wordt reëler. Dat ontdekt hij vooral via zelfkennis. Hij
merkt dat ‘goed en slecht’ niet bestaan en dat dit hoogstens een waan is van het denken. Daarmee is het idee
over goed en slecht niet weg, maar hij zal dit terzijde
kunnen zetten en zichzelf voorhouden dat het niet gaat
om goed of slecht, maar om zelfontdekking en ontdekking van wat het lila is. Want de ontdekking van wat het
lila is houdt gelijke tred met de zelfontdekking.
Op die wijze wordt een mens als vanzelfsprekend geleid
naar zijn doel, het waarheidswezen. Hij kan zich bevinden in die wereld met zijn psyche, hij kan daar waarheidswezens ontmoeten, hij kan daar ontdekken hoe
waarheidsmaterie er uit ziet en wat de eigenschappen
zijn. Ondertussen wordt zijn lichaam bewuster en zijn
ogen worden geopend voor de werkelijkheid. Hij kan
vertoeven in de psychische wereld en daar ontdekken
welke materies daar aanwezig zijn en wat de vermogens
van de psyche inhouden. Hij gaat door dit alles naar de
wereld kijken met een psychische blik. En hoewel de wereld vol oorlog, haat en nijd is, vol hebzucht en ruzie,
altijd is er de compassie, omdat alles ook in een mens zelf
aanwezig is. Heel de wereld is in een mens zelf aanwezig,
zijn atomen zijn wervelende stelsels die hetzelfde zijn als
in het universum. Hij kan ontdekken welke deeltjes de
fysici nog niet kennen of wel kennen, hij kent ze in hun
wezen en hun eigenschappen.
Kenmerkend voor een waarheidswezen is, dat hij psychisch een eenheid vormt met het lila. Zijn psyche is vol
waarheidsstof, gouden stof. Lichamelijk vormt hij nog
geen eenheid met het lila. Wel heeft hij een subtielfysiek
lichaam dat bestaat uit gouden waarheidsstof. Dit zorgt
er voor dat hij kennis heeft van de waarheid van de dingen, psychische kennis die direct waarneemt wat waar is
en wat niet.
Maar dat is nog niet het einde van de weg. Er zijn nog
meer mogelijkheden.
Op pad met de Lila, het Oneindige Wezen
Als eenmaal het stadium is bereikt van het waarheidswezen gaat alles verder als vanzelf. Er is geen weg meer
terug, men kan niet meer terugkeren in de oude staat van
het menszijn van de onwetendheid. De ontwikkeling
gaat zich nu anders voltrekken. Is het eerst zo dat men als

het ware naar de top van een berg gaat waar men de lila
ontmoet en een psychische eenheid vormt met hem, nu
gaat het om een steeds verdere uitbreiding van alles wat
er is bereikt. Er vindt een rondgroei plaats, waarbij alle
mogelijkheden en realiteiten zich steeds meer uitbreiden.
Men groeit van vreugde naar grotere vreugde, van waarheid naar nog meer waarheid, van evenwicht naar een
steeds groter evenwicht. En zo gaat het met alles wat er
aan realiteiten is bereikt, zowel psychisch als lichamelijk.
Er komt nooit een einde aan.
Vooral het lichaam ondergaat een grote transformatie in
de grofstoffelijke materie, zodat het ook daar een waarheidslichaam wordt, gouden atomen en moleculen en
cellen, die tevens de witheid bevatten van de lila. Zo
groeit een waarheidswezen zodanig, dat hij alle werelden
omvat en uiteindelijk wordt tot een lila die zowel absoluut is, psychisch, universeel en kosmisch, dus aards.
Zijn psyche en lichaam omvatten al deze werelden en
vormen er een eenheid mee.
Dat is het uiteindelijk doel van de ontwikkeling. Dat er
een nieuw wezen ontstaat dat de perfecte perfectie is, het
is absoluut, psychisch, universeel en aards tegelijkertijd
en het kan zich bewegen in alle werelden.
Op dat moment kan dit wezen gaan staan in het voorportaal van de Lila, de Ene, het Oneindige Wezen. En hij
zal zien dat daar wel een Leegte is, maar geen Niets. Wel
een Leegte die een volheid is van alles wat er bestaat aan
realiteiten. Hij kan dan binnengaan door de deur van de
Ene, die geen deur meer is. Hij kan daar binnengaan,
omdat hij een eenheid is met de Ene, zowel psychisch
als lichamelijk.
Licht met licht kan een eenheid vormen, en zowel psychisch als lichamelijk is dit nu mogelijk. Want de lila
is licht, is psychisch licht en fysiek licht. Als deze twee
samenvallen kan pas een werkelijke eenheid worden bereikt.
Zo is de droom van het Oneindige Wezen dan een werkelijkheid geworden. Hij kan zichzelf zien als een aards
wezen met alle vermogens en kwaliteiten die er ook in
alle werelden zijn, in de absolute wereld, in de psychische
wereld, in de universele wereld en de kosmische wereld,
de aardse werkelijkheid. Dit wezen vormt een eenheid
met hem in alles.
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Henry Moore
Vol wulpsheid
en liefde voor schapen
Tekst: Sarah Delateren
Henri Moore - 1973

Foto Wikimedia Commons, Allan Warren

H

enry Spencer Moore is in Engeland een van de
beroemdste beeldhouwers van de twintigste
eeuw en nauw gelieerd met Auguste Rodin.
Henry is zijn leven lang een groot bewonderaar van
Rodin geweest en onderhield een lange vriendschap
met hem. Hij wordt in zijn jonge jaren beïnvloed
door Epstein en Brâncusi, die een speciale techniek
hebben om te beeldhouwen, de taille-directe techniek.
Daarbij worden slechte delen van het materiaal en
ook sporen van gereedschap onderdeel van het beeldhouwwerk.

H

enry is geboren in Castleford,
een plaatsje in West Yorkshire,
op 30 juli 1898. Hij woont later
in Londen in een kunstenaarswijk, waar zijn huis in 1940 door
een granaatscherf wordt geraakt en
compleet verloren gaat. Zijn vrienden attenderen hem op een klein
boerderijtje buiten Londen, in
Perry Green, dat leeg staat. Perry
Green is een piepklein gehucht dat
vlakbij het plaatsje Much Hadham
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ligt, in Hertfordshire. Henry noemt
de boerderij ‘Hoglands’. Het lijkt
Moore heerlijk om daar temidden
van de natuur te wonen om te kunnen werken in alle rust.
Hij trouwt in 1929 met een
Russische schilderes, Irina Radetsky
en heeft één dochter, Mary, die geboren is in 1946. Moore heeft zijn
verdere leven in Perry Green doorgebracht. Hij overlijdt daar op 31
augustus 1986.

Grondmotief in zijn werk
In zijn jonge jaren combineert hij
het leraarschap met zijn kunst. Hij
neemt tevens schilderlessen. Hij is
ook geïnvolveerd in de belangwekkende gebeurtenissen van de tijd en
maakt ‘Nucleair Energy’ naar aanleiding van de eerste beheerste nucleaire kettingreactie in het Manhattan
project onder leiding van Enrico
Fermi. Het beeld doet denken aan
een paddenstoelwolk. Het voortvarende ruimtevaartprogramma van
de Amerikanen wordt door hem uitgebeeld in ‘Man enters the Cosmos’.
Grondmotieven in zijn werken zijn
vooral de achteroverleunende figuren van vrouwen, waarbij hij speelt
met abstracte vormen.
In het Louvre ziet hij op een dag een
beeld van de Maya, de ‘chacmool’.
De Maya hebben dit type beeld
waarschijnlijk overgenomen van
de Tolteken. Dat was een volk van
krijgers. De ‘chacmool’ is een achter-
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overleunende figuur, ook een krijger,
die je van opzij aankijkt en een schaal
op zijn buik vasthoudt. Dit beeld
maakt zo’n indruk op hem, dat dit
een van zijn belangrijkste motieven
in zijn werken is geworden.

Moore is ook hevig geboeid door
de schapen rondom zijn boerderij
die het Zuid-Engelse plattelandslandschap sieren. In het begin verafschuwt hij deze dieren, hij glijdt
altijd uit over hun uitwerpselen.
Maar hij heeft ze leren liefhebben

Foundation die zijn huis in de originele stijl bewaart evenals zijn ateliers
en schapenweiden met beelden, dat
het beeldenpark wordt genoemd.
Moore heeft met ieder beeld voor
ogen, dat het mooier moet worden
door de omgeving waarin het staat,
maar dat ook de omgevende natuur
aan schoonheid wint. Hij wil zijn
kunstwerken dan ook het liefste in
de vrije natuur exposeren.
De persoon Henry Moore

Chacmool in Yucatan - Mexico

De figuren die hij uitbeeldt zijn
vooral geïnspireerd door seks en
wulpsheid. De vormen zijn eenvoudig en vaak heel gespleten en verdeeld, soms hoekig maar altijd ook
rond. Zij geven wel op een heel speciale en indringende wijze de sensualiteit weer van de maker. De beelden hebben een heel intense, maar
verfijnde seksuitstraling die getuigt
van een menselijke gevoeligheid en
romantiek, maar ook van onderliggende en verborgen agressie. Ieder
mens is hevig geïnteresseerd in seks,
dat is in zijn lichaamsatomen ingebakken en Moore heeft het voordeel dat hij dat kan uiten in zijn
beelden op een acceptabele manier
die voor bijna niemand afstotend
is. Seksbehoeften en seksbegeerten
worden hier uitgebeeld op een meer
fijnzinnige wijze en zo naar een hoger niveau gebracht.

zoals hij ook vrouwen liefheeft. Zijn
uitgebreide grafisch oeuvre, waaronder de ‘Sheep’ albums die in 1972 en
1974 verschijnen, getuigen daarvan.
In deze albums zijn al de etsen van
schapen bijeengebracht. Ook maakte hij veel etsen van een olifantenschedel, het album ‘Elephant skull’
verschijnt in 1969-1970.
Moore houdt van de natuur en wil
zijn beelden aanpassen aan de natuur, zodat ze een geheel vormen
met elkaar. Hij zet ze neer op plaatsen waar zowel de omgeving als het
beeld tot hun recht komen.
Als hij meer en meer bekend wordt
gaat hij aan de lopende band beelden
maken. Dat heeft hem geen windeieren gelegd, hij is daardoor een rijk
man geworden met veel land, veel
huizen en veel schapen. Hij stichtte bij leven nog The Henry Moore

Henry Moore laat zich gewoon zien
in zijn beeldhouwwerken zoals hij is,
hij houdt niets achter. Hij is verloren in de rondingen van vrouwen en
die van de heuvels van het landschap
rondom hem en de schapen die het
geheel stofferen. Ook de schapen
zijn zacht en rond. Moore houdt van
saamhorigheid, te zien aan zijn liefde
voor schapen. Deze kuddedieren leven altijd samen en kunnen niet buiten de kudde leven. De kudde is hun
huis, daar zijn ze veilig. Moore is veilig in zijn huis met rondom kudden
schapen en beelden van vrouwen
die rond en groot en weelderig zijn,
met harde vierkante partijen erin.
Deze zijn uitingen van zijn verborgen agressiviteit die hij niet openlijk
wil tonen. De vrouwfiguren zijn
van steen die zacht gemaakt is door
zijn handen, deze handen wrijven
en strelen de steen en maken hem
rond en rond en rond en zacht als
huid. De schapen schuilen onder
de ronde vormen van het vrouwenlichaam, zij voelen zich daar veilig,
evenals Henry Moore. Regen en
wind kan hen niet deren, als zij in
het vrouwenlichaam kunnen schuilen. Gevoeligheid en emoties zijn in
Henry Moore heel aanwezig. Altijd
behandelt hij zijn beelden als ware
het een vrouw. Hij is geboeid door
27

de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 4, november 2013

ronde vormen, hoofden maakt hij
vaak vierkant, omdat hij ze als scherp
en grof en agressief ervaart. Hij voelt
wel aan dat het denken vaak snijdend en grof is en dat er veel agressie
in schuilt. Vol overgave is hij als het
zijn werk betreft, hij stort zich in de
vorm en kneedt de steen net zo lang
tot hij zacht en glad is. Als hij steen
stoffeert, kan hij dit harde materiaal
tot zachte, glanzende zijde maken
die ook voelt en oogt alsof het zijden
stof is. Zijn gevoeligheid voor zachtheid en ronding is in al zijn werken
te zien. Vandaar ook zijn liefde voor
de schapen, die al deze dingen in
zich verenigen voor hem.

helpen om een beeldhouwwerk te
maken.
Waar Moore zijn werken rondom
zijn huis heeft geplaatst, in de omgeving die hij zelf heeft uitgekozen, zijn
de werken dan ook op hun mooist,
met hun ronde afgewerkte vormen
waar van alles aan te ontdekken valt
op allerlei gebied. Grofheid, seks en
agressie, schoonheid en de kunst
om stoffen zo in een stenen beeld te

draperen dat ze toch zacht en soepel lijken, dat zijn allemaal zaken
die Moore plezieren. Hij maakt daar
dan ook veel werk van. Zelfs bij de
schapen doet hij een ontdekking, hij
zegt: „Ik begon me te realiseren dat
onder al die wol een lichaam zat dat
op zijn eigen manier bewoog en dat
ieder schaap zijn eigen, individuele
karakter had.”

Omgeving
Het beeldenpark rondom zijn huis
bestaat uit allerlei soorten landschapjes, er zijn geschoren gazons
en hoog, wild groeiend gras. Oude,
hoge bomen schermen de verschillende landschappen af, er zijn bosjes en kleine weilandjes maar ook
een heel grote schapenweide waar
de schapen al sinds mensenheugenis grazen. Er zijn hagen waarachter opeens een kunstwerk opdoemt,
maar in het vrije veld en op de heuvels staan ze ook, afstekend tegen
de lucht. Tot zelfs in de boomgaard
staan de beelden van Moore opgesteld. Hij zet ze daar zelf neer, zodat
ze naar zijn inzicht het best tot zijn
recht komen. En vooral de schapen
hebben zijn voorliefde, zij lopen en
grazen tussen de beeldhouwwerken
en omlijsten hen en verlevendigen
hen zodat ze ook daadwerkelijk een
functie hebben voor hen. Naar zijn
mening is iedere natuurlijke vorm,
maar zijn ook alle andere vormen
zoals dieren, mensen, schelpen en
schors van bomen zaken die kunnen
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Henry Moore - Sheep with lamb I (ets 1972)

Zijn etsen van schapen zijn heel
levendig en nauwgezet. Hij ontdekt ze iedere keer dat hij ze etst
opnieuw. Hij beeldt hen uit op alle
mogelijke manieren, grazend, drinkend bij de moeder. En dat kan hij
ook doen, want hij ziet hen de hele
dag rondom de boerderij lopen.
De schapen grazen onverstoorbaar
door in de glooiende weilanden en
de heuvels. Heel verfijnd doet het
moederschaap aan, met haar zachte wollen pels, zij is ook zorgzaam
voor het lam. Uit haar ogen spreekt
de zorg dat er maar niets zal gebeuren in deze onvoordelige positie, waarin zij haar lam moet zogen.
Zij is vol waakzaamheid, en Moore
probeert al die eigenschappen te

leggen in de ets. Doen schapen
over het algemeen wat grof en onbehouwen aan, dit portret is vooral
gericht op de fijnzinnigheid van het
schapenbewustzijn, zo ingesteld op
de kudde die veiligheid geeft. Niets
in de ets leidt af van het gezicht van
het schaap, zelfs niet de notie van
grassprieten die er geëtst is op de
grond of een horizon die is te zien.
Zij blijven eigenlijk uit zicht, ook al
zijn ze er wel.
Wie niet van schapen houdt, wordt
toch geraakt door dit portret van
een moederschaap dat haar lam
te drinken geeft. En wie wel van
schapen houdt, zal bijna het gevoel
hebben een menselijk gezicht voor
zich te zien.
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Henry Moore - Sheep piece (brons 1971-1972)

Dit werk staat in Perry Green, bij de
Henry Moore Foundation.
Alles golft en beweegt als een
vrouw, rond en zacht ook al is ze
van steen. Ook ‘Sheep piece’ is een
vrouw, zij golft door het landschap
en biedt schaduw aan de schapen
als de zon schijnt. Als het regent
dient zij als paraplu, de wol van de
schapen polijst het brons, waardoor
het beeld een prachtige, gouden
gloed krijgt aan de onderkant, daar
waar de schapen in de holte schuilen als in een baarmoeder. Het is

een monumentaal beeld, imposant,
hard en toch zacht.
Moore streelt zijn schepping als was
het een vrouw, dat is aan alles te
zien. Dit beeld heeft een bijzonder
sensuele uitstraling ook al noemt
Henry Moore het ‘Sheep piece’. Het
blijft voor hem een vrouw, wiens
lichaam hij ontdekt onder haar kleding, hoe je het ook wendt of keert.
Alleen in een intieme schapenweide
omringd door bomen, kan die ontdekking van het vrouwenlichaam
plaatsvinden. In de kamer gevormd

door de natuur, die aan Moore alles
biedt wat hij maar wenst.
De schapen beschouwen het schapenkunstwerk als van hen, het is
hun huis, hun schuilplaats waar ze
altijd heen kunnen. Als het warm
is brengt het schaduw, als het koud
is bescherming, als het nat is een
droge plek. Maar altijd sieren zij het
brons, altijd polijsten zij het brons,
zij maken het kunstwerk van Moore
af. Zij maken het tot wat het nu is.
Foto © 2013 Peter H
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Henry Moore - Sheep piece (1971-1972)

Henry als zakenman
In 1977 richtte Moore The Henry
Moore Foundation op, om te zorgen
dat hij zijn verdiende geld niet allemaal aan de belasting hoefde te betalen. Deze stichting bestaat heden
ten dage nog.
Het hoofdkantoor is gevestigd in
zijn voormalige boerderij met grond
rondom. Er is een grote collectie
van zijn werk dat beeldhouwwerken van steen, hout, brons en gepleisterde werken omvat, maar ook
tekeningen, schetsboeken, grafisch
werk en allerlei natuurlijk materiaal
dat Moore verzamelde. De stichting houdt alles in stand wat met de
beeldhouwer te maken heeft en zij
organiseert tentoonstellingen over
de gehele wereld.
Zijn fortuin is geheel bijeengebracht
door zijn zakelijk instinct. Van zijn
eerste verkochte beeldhouwwerk
30

kocht hij zijn boerderijtje in Perry
Green. Toen hij meer ging verdienen kocht hij steeds land bij in de
naaste omgeving van zijn huis, maar
ook verder weg. Hij kocht ook het
dorpswinkeltje waar hij zijn tweede
atelier in had. Hij kocht nog een
boerderij met schuren, die ook ateliers werden. Hij verbouwde deze
zelf. De Hoglands boerderij werd
uiteindelijk een domein van 30
hectare groot met negen ateliers en
enkele huizen. Toen hij overleed was
zijn bezit meer dan 2000 hectare
groot en had hij 20 van de 40 huizen van Perry Green in bezit. Ook
de pub was van hem.
Dit bezit kon er ook zijn omdat
Henry eenvoudig leefde. De boerderij waar hij tot aan zijn dood
woonde, kende geen luxe en was
nog zoals in oude tijden, met kleine
kamers en lage plafonds. Hij bevat

Foto © 2013 Peter H

een zeer eenvoudige keuken en alleen gebruiksvoorwerpen die nodig
zijn om eenvoudig te kunnen leven.
Noch hij noch zijn vrouw Irina hadden behoefte aan meer.
Henry doet dit niet uit zuinigheid,
maar gewoon omdat hij zo is als hij
is. Dat heeft hem het grote voordeel
bezorgd dat zijn huis nu een museum is waar een deel van zijn werken
permanent tentoongesteld wordt
door de Foundation. Ook organiseert zij tentoonstellingen overal in
de wereld.
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Doelgerichtheid
Het snoeien van laurierkersen
Tekst: Loes Sneppers
Tanja Soes

E

en drietal onderzoekers, Hannah Serpentiers, Rona
Platvoet en Elly Steketee gaan vier Prunus laurocerasus ‘rotundifolia’ (laurierkersen) snoeien die op de
grens staan tussen de werf Collectieve Harmonie, een
opslagplaats van allerhande materialen, en de Heliconiatuin.
Deze gewone, periodieke snoeibeurt blijkt doordat
de tutorsuprolo zijn licht er op laat schijnen, een heel
verrassend verloop te krijgen.
Over de grens gegroeid

Het is woensdagmorgen.
Elly heeft vakantie en ze
is al vroeg op de Pauwekroon,
waar zij om 9.00 uur heeft afgesproken met Rona. Ze gaan de laurierkersstruiken, Prunus laurocerasus
‘rotundifolia’, snoeien. Ze staan er
fraai bij, rond en bol en hun takken
reiken statig naar boven. Ze staan
tussen een aantal Cupressocyparis leylandii in die wel tien meter hoog zijn
en de struiken zijn ruim vier meter
hoog. Deze struiken staan er al een
flink aantal jaren.
Het is hoog tijd om de struiken te
snoeien. Dat is de laatste jaren niet
meer gebeurd en nu zijn ze fors uitgegroeid. Ze buigen ook wel ver over
de grens van de Heliconiatuin, zodat de kniklader niet meer zo goed
kan manoeuvreren op Collectieve
Harmonie.
Rona en Elly hebben alles bij elkaar
gescharreld: de motorheggenschaar,
brandstof,
gehoorbeschermers,
de pla
teau
ladder, een kruiwagen

voor de bladeren
en een paar bladharken. Hannah is
ook van de partij. Zij zal alles gaan
opruimen aan takken en ander
snoeisel.
Elly en Rona beginnen om de struiken zo’n dertig centimeter terug te
snoeien. Ze doen dat met de hand
om de vorm te kunnen bepalen en
om de heggenschaar te ontzien. In
de afgelopen periode is het voorgekomen dat de motorheggenschaar
te dikke takken moest snoeien met
alle gevolgen van dien. Het blad van
één van de heggenscharen is kapot
gegaan en het herstel kost nogal wat.
Dat is allemaal weer verspilling van
fysieke energie, van geld.
Nadat ze de struiken iets smaller
hebben gemaakt, gaan ze met de

heggenschaar erachter aan en al snel
begint er zich een nieuwe bolvorm af
te tekenen. Hannah loopt af en aan
met haar kruiwagen, er komt veel
blad van de struiken af.
Het doel uit het oog verloren
Dan komt Sunya aangefietst. In
het kader van de systeemevaluatie
die zij doet, kijkt ze samen met de
goti’s mee naar de struik die ze aan
het snoeien zijn. Ze merkt op dat
de struiken beter wat lager kunnen
worden gesnoeid, zodat iedereen die
snoeit er gemakkelijk bij kan. Elly
en Rona zien dan pas dat de struik
nu te hoog is en zeker nóg een stuk
kan worden teruggehaald. Ze gaan
weer een keer met de heggenschaar
langs de struik en na een tijdje zijn
de eerste twee struiken rondom gesnoeid.
Het is etenstijd en Hannah gaat naar
huis. Rona en Elly gaan verder met
het snoeien, ze gaan de laatste twee
struiken nu ook flink inkorten. De
struiken worden niet vaak gesnoeid
en blijkbaar laat men ze te hoog
en te breed groeien, waardoor het
een crime is om te snoeien. Telkens
zeggen de goti’s de struiken te zullen inkorten en smaller te houden,
maar ze doen het niet. Ze groeien
huizenhoog en worden kaal aan de
onderkant. Terwijl het er juist om
gaat, een dichte onderkant te hebben waar niet doorheen kan worden
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gekeken. Dan hoeven ze ook niet zo
hoog te zijn.
Als Sunya weer even poolshogte
komt nemen, vraagt Elly of de struik
die aan het begin van Collectieve
Harmonie staat al op hoogte is. Ze
lopen allemaal naar deze struik toe,
die zo’n twee meter hoog is. Sunya
kijkt even rond, ze stapt kordaat naar
het midden van de Heliconiatuin en
kijkt. Ze kijkt hoe de struik staat en
ze zegt: „Daar kan ik zo geen antwoord op geven, op die vraag van
jou. Je zult moeten kijken, en niet
denken. Als je bedenkt hoe je moet
snoeien, kijk je niet. En je moet het
doel kennen, namelijk dat de struik
er voor dient om het zicht weg te
nemen op Collectieve Harmonie.”
Nu blijkt opeens dat Elly en Rona
helemaal niet weten wat het doel
is van de struiken daar. Dat zijn ze
totaal vergeten. Ze doen dus maar
wat met het snoeien. Waarop Sunya
zegt: „Jullie zijn het doel uit het oog
verloren. Jullie weten niet waar deze
struiken voor dienen. En dat zegt
dat jullie ook het doel uit het oog
zijn verloren van de ontwikkeling.”
Elly en Rona voelen deze woorden
aankomen. Zeker omdat ze voelen
dat het zo is, want hoe doen zij?
Waar leven zij voor? Hebben zij het
doel van hun leven, van de ontwikkeling voor ogen bij alles wat ze
doen in hun dagelijkse bestaan? Nee.
Ze kunnen zelfs nu de struiken zo’n
50 centimeter zijn ingekort, er nog
maar net bij als ze op de plateauladder staan. Dus na twee keer zijn ze
nog niet op juiste hoogte gesnoeid.
Rona is de langste van het stel en zij
heeft zich voor het middelste takje
ver moeten uitrekken. Waar zijn ze
dan mee bezig? Waarom laten ze die
struiken zo hoog opgroeien zodat
32

Heliconiatuin
Zicht op de laurierkersen en de leylandcipressen vanuit de Heliconiatuin.

Foto 01-10-2011

het ontzettend veel tijd en energie
kost om ze bij te houden?
De struiken steken ook veel energie in de groei omhoog, terwijl het
beter is als ze in de breedte groeien.
Het is energieverlies aan twee kanten, bij de goti’s en bij de struiken.
Bovendien wordt deze gota niet efficiënt gedaan. Er moet zwaarder
werk worden gedaan en veel moeite
om erbij te kunnen. Het lijkt nu het
moment niet om de struiken nog
verder terug te snoeien, het is er het
jaartgetijde niet naar. Ze zullen de
struiken in het komende voorjaar,
als ze van binnenuit meer zijn uitgelopen, nog verder terug kunnen
snoeien.
Bomen tot in de hemel
De rest van de middag besteden Elly
en Rona aan het zo ver mogelijk terugsnoeien van de vier struiken. Dat
lukt wel een beetje. Er verschijnt een
soort rups van vier golvende laurierkersen, met tussen hen in drie bomen, die zo’n tien meter hoog zijn.
Dan blijkt echter, dat de bomen he-

lemaal niet passen in het beeld. Ze
staan als grote staken tussen de laurierkers in. Niemand van hen heeft
daar naar omgekeken. Voor Elly en
Rona staan ze daar gewoon en er is
niemand die weet heeft van het feit
dat deze bomen eigenlijk geïntegreerd hadden moeten worden in de
haag langs de grens met Collectieve
Harmonie. Ze gaan kijken en wat
blijkt? Ze zijn wellicht ooit getopt
geweest, want de één heeft twee toppen en de ander drie toppen. Dus
ooit is het wel duidelijk geweest wat
de bedoeling is, maar dat is uit het
oog verloren. Hier is dus sprake van
verwaarlozing door onwetendheid
en weinig kennis van zaken.
Elly en Rona gaan bekijken wat er
nu verder kan gebeuren met deze
bomen. Ze weten het niet, het is een
lastig geval.
Diezelfde avond wordt besproken
wat nu het beste is, zowel voor de
bomen, de goti’s, de energie en het
gereedschap. Bomen omzagen en
nieuwe struiken planten lijkt geen
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Collectieve Harmonie
De leylandcipressen en laurierkersen na de behandeling.

Foto 03-10-2012

optie. Misschien is het toch iets om
te beginnen met het toppen van de
bomen? Als dat het niet is, dan kunnen ze nog weer verder kijken.
Daags na dit gebeuren heeft de afdeling die het bos onderhoudt, de
bomen getopt en de takken zijn ook
teruggesnoeid. Het ziet er eigenlijk
wel goed uit op deze manier en onder genoemde omstandigheden. De
drie bomen zijn wel hoger dan de
laurierkersen, maar toch zijn ze nu
meer geïntegreerd in de struikenhaag dan voorheen.
Kortzichtigheid
Er blijkt uit de gota dat Elly en Rona
helemaal niet kijken naar het geheel
van de dingen waar ze mee bezig
zijn. Voor hen is er een snoeibeurt
en daarmee is alles klaar. Zij zien
maar een heel klein onderdeeltje van
alles wat daar is, en gehelen bestaan
voor hen niet. Een struik is voor hen
een struik apart en vormt geen geheel met een haag. Om de bomen
hebben zij zich niet bekommerd. Pas
als er alarm wordt geslagen krijgen

ze in de gaten dat hier een haag staat
die een bepaalde harmonie kan vertonen als hij goed wordt gesnoeid.
Het meest interessant is dat die kortzichtigheid zich laat zien in alles wat
Elly en Rona doen, in hun werk, in
hun dagelijkse leven en op vakantie.
Dat heeft van alles te maken met
snel klaar willen zijn. Als iets maar af
is, is het goed. Maar dit zegt wel dat
zij geen hart hebben voor het werk.
Zij leven niet met zichzelf, niet psychisch. En zij voeren dus ook geen
psychisch management als het om
het snoeien van een haag gaat. De
psychisch manager houdt zijn doel
altijd in het oog, en werkt daarnaar
toe met alle middelen die hem ten
dienste staan. Dat is hier op geen enkel moment het geval. Het leven van
Rona en Elly ligt dus niet op koers
van hun doel in de ontwikkeling.
Ze verliezen hun doel steeds uit het
oog, en doen dan zomaar wat.
Toch denken zij te weten waar het
om gaat. Hoogmoed en arrogantie
komen dan aan het licht. En dat is
een heel teer punt. Elly wordt daar

kwaad om gewoon uit onmacht. Ze
doet haar best, en dan blijkt dat alles
anders is dan ze denkt. Dat kan ze
niet uitstaan. Ze vindt dat ze er recht
op heeft te weten hoe dingen in elkaar zitten. Ze heeft niet in de gaten
dat ze als mens in een vicieuze cirkel
leeft, waar ze alleen maar uit kan komen als ze meer psychisch leeft. Ze
wil ook niet weten dat ze niet zo veel
weet. Ze wil haar imago hoog houden en alwetend zijn. Mentaal weet
ze ook wel hoe dingen in elkaar zitten. Maar hoe werkt het eigenlijk? Je
kunt namelijk best weten hoe iets in
elkaar zit, maar de materie van het
lichaam heeft andere ideeën daarover en doet gewoon wat ze zelf wil.
Vandaar dat er toch niet gesnoeid
wordt, ook al weet iedereen dat het
anders kan gaan. Het gebeurt gewoonweg niet. Alleen als de materie
van het lichaam is veranderd, zal er
een blijvende verandering optreden
in het handelen.
En dat is dan wel weer heel erg leuk
als de ergste kwaadheid voorbij is en
er eens op het gemak bekeken kan
worden wat er nu eigenlijk is gebeurd. Er is een heleboel gebleken
over hoe Rona en Elly bezig zijn geweest en hoe ze alles zelf in de hand
willen houden, hoe ze in feite veel
meer doen dan nodig is, en hoe ze in
de gota er niet op uit zijn om met zo
min mogelijk energie te komen tot
het beste resultaat.
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De Steigerberg
Auteur Marcel van Dam
Uitgeverij De Bezige Bij - Amsterdam
ISBN 978-90-234-7659-7
2013, 215 pagina’s met tientallen foto’s in kleur, € 24,90

Tekst: Joost Welten

M

arcel van Dam is bekend als politicus, voorzitter van de VARA en maker van
debatprogramma’s op de televisie. Toen hij met pensioen ging, zei hij zijn vertrouwde leven vaarwel. De afgelopen twaalfeneenhalf jaar heeft hij gewijd aan een
landgoed dat hij stukje bij beetje tot wasdom brengt. In het boek De Steigerberg
doet hij daarvan verslag.
De trap beklimmem

Op de voorzijde van het boek
prijkt een foto van de berg
waarnaar het boek is genoemd:
een tiental meter hoge heuvel,
begroeid met azalea’s, rododendrons en enkele bomen. In het
midden loopt een steile trap
naar de top van de zandverstuiving. De trap is vervaardigd van
stukken boomstammen die met
piketpaaltjes in de grond zijn
vastgezet. De foto is onderaan
de berg genomen en nodigt de
lezer als het ware uit om de 42
treden van de trap te beklimmen. Onderweg ontvouwt zich
dan een steeds weidsere blik
op het omringende landschap:
het landgoed dat eveneens
Steigerberg heet. De herfstkleuren van de azalea’s naast de trap
maken de klim nog aantrekkelijker. De foto is fraai, bedrieglijk fraai, want op p. 49 staat de originele versie ervan. Dan blijkt dat de foto op de omslag gefotoshopt is.
De foto op de omslag is symptomatisch voor het hele
boek: alles wordt net iets mooier voorgesteld dan het in
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feite is. Zo is op de kafttekst te
lezen: ‘De Steigerberg is het verhaal over de onwaarschijnlijke
weg naar een nieuwe waarheid
via een prachtig landgoed.’ De
lezer verwacht dan dat de auteur
de trap van het bewustzijn heeft
beklommen en tot grote wijsheid is gekomen. Bij lezing van
het boek blijken deze woorden
te groot te zijn. De auteur is
wel op pad gegaan en heeft zich
op bejaarde leeftijd nog in een
nieuw avontuur gestort - wat
prijzenswaardig is - maar ‘een
nieuwe waarheid’ heeft hij niet
ontdekt. Integendeel, zijn oude
wijsneuzigheid steekt telkens de
kop op. De foto van de auteur
op de achterflap is in dit opzicht
onthullend. Terwijl de auteur
in het boek een aanstekelijk enthousiasme aan de dag legt voor zijn landgoed, poseert
hij voor een kast met ordners en boeken. Op de foto
staat - of beter gezegd zit - een bedachtzame intellectueel
en niet iemand die verknocht is aan het landschap om
hem heen.
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Het begin
Laten we bij het begin beginnen.
De in 1938 geboren Marcel van
Dam is een zondagskind. In zijn
leven heeft hij nooit hoeven te
solliciteren, maar werd hij altijd
gevraagd. Na een studie sociologie belandde hij in de politiek,
waar hij namens de Partij van de
Arbeid staatssecretaris, lid van de
Tweede Kamer en minister van
Volkshuisvesting werd. Daarna
werd hij voorzitter van de VARA,
om zijn carrière af te sluiten als
maker van televisieprogramma’s.
Hij leidde het leven dat in deze kringen gebruikelijk was:
hij dronk veel, rookte veel, las veel, ging laat naar bed,
had een slechte conditie en had een afkeer van tuinieren.
Pas toen de kinderen uit huis waren en hij een huis in
Putten kocht - op 7500 vierkante meter bosgrond - veranderde zijn levensstijl. De belangstelling voor de natuur
ontwaakte, zijn levensritme paste zich daaraan aan en de
drank liet hij staan.
Na tien jaar was hij uitgekeken op de mogelijkheden
die de grond rond zijn huis bood en begon het plan te
borrelen om iets groters aan te pakken. Dat werd een
landgoed van 9,5 hectare aan de noordwestrand van de
Veluwe: 2 ha weiland vóór het huis en 7,5 ha gemengd
bos erachter. Later zou hij het landgoed nog met ruim 3
ha uitbreiden.
Vallen en opstaan
Bij de aankoop in het jaar 2000 hadden Marcel van Dam
en zijn vrouw Milou Derks geen benul wat het beheer
van een landgoed met zich meebrengt. De wijze waarop

hij beschrijft hoe zij met vallen en opstaan vooruitkwamen, vormt het hoogtepunt
van het boek. Van Dam ziet
hoe twee Amerikaanse eiken
een linde verdringen, waarna
hij de eiken gaat kappen.
Vervolgens merkt hij dat het
hele bos aan een dunning toe
is. Hij ontdekt dat een tractor
onontbeerlijk is op een landgoed, bijvoorbeeld om - via
een touw dat van een boomtop is gespannen naar de trekker - de valrichting van een
boom zeker te stellen. Hij laat een bron slaan, omdat
jonge aanplant zonder bewatering het loodje legt. Hij
ontdekt dat hij planten vernietigt doordat hij niet het geduld heeft om met verplanten te wachten tot het najaar.
De bestuurlijke kwaliteiten die Van Dam eerder in zijn
leven heeft tentoongespreid, komen ook op het landgoed
van pas. Hij is gewend om dingen in het groot te zien en
dat is onontbeerlijk voor wie een groot terrein beheert.
Rond het huis staan oude hagen van hulst die bedoeld
zijn om een sfeer van intimiteit te creëren. Van Dam ziet
dat ze het zicht op het landgoed belemmeren en verwijdert ze. In plaats daarvan creëert hij zichtassen. Hij accentueert die met een beukenlaan en een houtsingel. Een
perceel fijnsparren - kale stammen met alleen in de top
takken met naalden - laat hij kappen. In plaats daarvan
plant hij 1100 beuken. Om de verdroging van het gebied
tegen te gaan, legt hij een ven aan, waarvoor hij 3000 kubieke meter grond laat afgraven. Het zijn grote werken
voor iemand die inmiddels de zeventig is gepasseerd. Ze
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getuigen van ondernemingszin en van
genegenheid voor het
landschap dat hem
is toevertrouwd. Van
Dam is standvastig
en gaat onverdroten
voort, ondanks tegenslagen.
Nieuwe mogelijkheden
De grote en kleine ingrepen in het landgoed komen niet
voort uit een masterplan. De ontwikkeling verloopt organisch: ‘We ontdekten gaandeweg dat telkens wanneer
we iets hadden veranderd, we weer andere mogelijkheden zagen die we zonder die verandering niet hadden
kunnen zien.’ (p. 79) Bij alle veranderingen houden Van
Dam en zijn vrouw enkele verstandige uitgangspunten
in het oog: ze doen zoveel mogelijk in eigen beheer, onder andere om kosten te besparen, en ze proberen onderhoud in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.
Het streven om het landgoed tot bloei te brengen, laat de
vindingrijkheid van Van Dam opbloeien. Zo koopt hij
voor een prikkie twaalfhonderd rododendrons, een paar
honderd laurierkersen en een paar honderd taxussen bij
een kweker die ervan af wil. Hij realiseert zich evenwel
onvoldoende wat een werk het is om al deze planten in
het najaar te planten. Daarop trommelt hij zijn vrienden
op, maar die komen uit het zittende bestaan dat Van
Dam vaarwel heeft gezegd. Zij hebben geen conditie,
zijn niet gewend om stevig aan te pakken en beschouwen
de voormalige socialistenleider nu als een slavendrijver.
Van Dam doet verslag van al deze moeilijkheden en tegenslagen. Met bos kan hij beter overweg dan met een
tuin. ‘Intussen hadden we geleerd dat niets zo moeilijk
is als het aanleggen van een evenwichtige, veelsoortige,
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het hele jaar bloeiende bloemenborder,’
schrijft hij op p. 113.
Het beheer van de
weilanden
loopt
aanvankelijk op een
klein drama uit.
Hij heeft Gallowayrunderen aangeschaft
omdat deze het hele
jaar door buiten lopen, niet gemolken hoeven te worden, geen krachtvoer nodig hebben en op natuurlijke
wijze bevallen. In de praktijk dient hij evenwel regelmatig de hulp van de veearts in te roepen om de koeien te
helpen met kalveren. En wanneer de weilanden in de
winter bedekt zijn met sneeuw, dient hij de runderen dagelijks bij te voeren. Het eind van het liedje is dat hij de
Galloway-runderen van de hand doet en de weilanden
verpacht aan een boer die er ‘s zomers Lakenvelders laat
grazen, een oud-Hollands ras koeien.
Evolutie
De pogingen om siervogels te houden op De Steigerberg
zijn tot mislukken gedoemd. Pauwen, parelhoenders,
duiven - vroeger of later worden ze een prooi voor roofvogels, welke inspanningen Van Dam zich ook getroost.
Hij heeft moeite om zich neer te leggen bij de gang van
de natuur. Met zijn pacifistische idealen maakt hij een
ietwat naïeve indruk. Wanneer jonge eendjes worden
verschalkt door roofvogels en vossen, laat hij zijn sentimenten de vrije loop: ‘Het is pijnlijk machteloos te moeten toekijken bij zo veel ellende.’ (p. 106)
Hier wringt voor hem de schoen: hij kan de wereld niet
aanvaarden zoals die is. Het zint hem niets dat de evolutie gepaard gaat met geweld. Hij schrijft erover: ‘Het
lijkt wel alsof er een kwade genius achter de evolutie
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zit’. (p. 132) Zijn
hoogmoed en arrogantie steken in dit
soort passages duidelijk de kop op. De
vertrouwde Marcel
van Dam is dan aan
het woord, prekerig
en wijsneuzig. Hier
komt naar voren dat hij niet echt een nieuwe waarheid
heeft ontdekt. Integendeel, hij is degene die alles beter
weet en die geen vragen heeft. De evolutie heeft voor
hem geen geheimen. ‘Toeval en natuurlijke selectie hebben de evolutie gestuurd’, schrijft hij, om er even later op
te laten volgen: ‘Er is geen plan, geen ontwerp en geen
ontwerper.’ (p. 62 en 63) Hoe hij aan die kennis komt,
legt hij niet uit. De menselijke geschiedenis beschouwt
hij als een strijd tegen de evolutie - alsof de mens macht
zou hebben over de materie. ‘Je kunt de geschiedenis van
de beschaving zien als een lange strijd om de destructieve
kant van de evolutionaire struggle for life te temperen en
waar nodig te elimineren.’ (p. 136) Van Dam toont zich
in dit soort bespiegelingen een warrige denker, want elders in het boek komt hij tot de constatering dat mensen
niet over een vrije wil beschikken. Ze hebben niet de vrijheid om voor de ene of andere handeling te kiezen, maar
ze doen zoals hun materie hun dat ingeeft. Hij heeft een
deterministische kijk op de mens en beschouwt hem als
niet meer of minder dan een slim dier. (p. 181-184) Dat
is allemaal leuk en aardig, maar hoe kan zo’n beperkt
wezen de evolutie naar zijn hand zetten?

dwingt door de wijze
waarop hij zijn landgoed tot wasdom
brengt. Dit laatste
vergt veel tijd, geld
en energie van hem
- maar levert de onbetaalbare blijdschap
op dat het landgoed
er steeds beter bij komt te staan. Het is jammer dat Van
Dam zijn socialistische ideeën niet achter zich durft te
laten. Als hij wat minder krampachtig zou denken, zou
hij waarschijnlijk meer contact kunnen krijgen met de
wereld van de planten en dieren om hem heen. Zijn
belevenissen zou hij dan ook specifieker kunnen benoemen dan nu het geval is. Nu komt hij niet verder dan
de constatering dat bloemen mooi zijn en dat werken
met het lichaam bevredigender is dan werken met het
hoofd. Dat er nog veel groei mogelijk is in zijn opmerkingsgave, blijkt ook uit het feit dat hij een watercipres
(Metasequoia glyptostroboides) aanziet voor een mammoetboom (Sequoiadendron giganteum). (p. 168, 170 en
196)
Ook al heeft Marcel van Dam de ‘nieuwe waarheid’ nog
niet gevonden, in dit fraai geïllustreerde boek doet hij
op boeiende wijze verslag van de omslag in zijn leven.
Het landgoed waaraan hij zijn hart heeft verpand kan
zijn rijkdom steeds meer tonen - voorwaar geen gering
resultaat voor de inspanningen van een socialistische
voorman.

Onbetaalbare blijdschap
Dit soort uitstapjes wil de lezer Van Dam graag vergeven. Daarvoor is het respect te groot dat Van Dam af37
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Symphoricarpos x doorenbosii
‘Mother of Pearl’
Sneeuwbes

S

ymphoricarpos is een gemakkelijke struik die overal langs de wegen en
in openbare plantsoenen te vinden is. De plant wordt daarom in feite
gezien als wat minderwaardig. De Nederlandse naam is sneeuwbes, vanwege de witte bessen die aan de oorspronkelijk plant komen in de winter.
Symphoricarpos doorenbosii ‘Mother of Pearl’ heeft echter geen witte bessen,
maar de kleur daarvan is zacht lilaroze.

Deze struik is het hele jaar door een lust voor
het oog. In de winter blijft ze groen en decoreert
daarmee de Clematislaan het hele jaar door. Vanaf
juni krijgt ze kleine aren vol klokvormige bloempjes die er schattig uitzien. Het blad heeft in de
winter een vrij donkere kleur als het aan de heester blijft zitten. Ze zijn rond, wat ovaal en zien er
stevig uit. De heester wordt gezien als bladverliezend in de winter, maar op de Pauwekroon blijft
hij vrijwel de gehele winter groen.
38

De Symphoricarpos doorenbosii ‘Mother of Pearl’
is als hij berijpt is van een grote schoonheid. De
rijp bekleedt de takken en bessen met een heel
verfijnde kant. Het blad is bezet met fijne ijskristallen, evenals de lilaroze bessen die goed te zien
zijn tussen het witkanten kleed. Het blad is ook
nog geheel intact, en de lange rij sneeuwbessen
zijn een lust voor het oog als men in de vroege
ochtend de oprijlaan opkomt rijden. Als de zon
schijnt is het een wonderlijke gewaarwording om
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door een laan
te rijden die glinstert in de winterzonneschijn, waarbij de zon ieder kristalletje verlicht.

De witte bessen zijn dan vanzelfsprekend minder
spectaculair, maar zij hebben het voordeel om
zeer op te vallen als er geen rijp is. Als witte zonnetjes hangen ze overal aan de takken, als oorbellen aan de oren van een groene bruid.
Zelfs als het heeft geregend munt de
Symphoricarpos uit door schoonheid. De waterdruppels maken alles tot een feest van helderheid
en bewustzijn dat alles overstroomt en doordrenkt. Als kristallen bolletjes liggen zij gebed in

het donkergroene blad,
dat zacht buigt en niet beweegt, om de
druppels vooral voort te laten bestaan.
Het samenspel van blad, bes, ijskristal en
takken geeft in de winter een wondermooie
uitstraling die iedereen kan raken die er voor
open staat.
Alles is doortrokken van de eenvoud van deze
struik, die onopvallend maar waardig langs beide

zijden van de Clematislaan de bezoekers verwelkomt met zijn ingehouden schoonheid.
Wie er oog voor heeft ziet het, wie voorbijsnelt in haast en gedrevenheid, zal niets opmerken van deze heester langs beide zijden van de
Clematislaan.
Die voorbijganger mist een heleboel, maar er is
één geluk, hij weet het niet.

39
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Louis-Victor de Broglie
Zoektocht naar synthese

Tekst: redactie wetenschap

L

ouis-Victor-Pierre-Raymond de Broglie is de zevende hertog de Broglie.
Hij wordt geboren in Dieppe op 15 augustus 1892 en sterft op 19 maart
1987 in Louveciennes in Frankrijk. In 1929 ontvangt hij de Nobelprijs
voor natuurkunde voor de hypothese van De Broglie. Algemeen is hij niet
zo bekend, maar in de kringen van fysici is zijn faam gemaakt.
Een grappig en knap kind

Louis de Broglie - 1927

Foto Wikimedia Commons

De Broglie is geboren als prins in een van de meest illustere families van Frankrijk. Deze familie dient al vanaf
de zeventiende eeuw de Franse koningen. De titel ‘Prinz’
verkregen zij vanwege diensten aan de Oostenrijkers
gedurende de Zevenjarige Oorlog van 1756 tot 1763.
Louis-Victor erft de hertogelijke titel in 1960 na de dood
van zijn zeventien jaar oudere broer Maurice, die geen
1

1 Broglie wordt uitgesproken als Brôje
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kinderen meer had. Maurice zijn enige dochter is op zesjarige leeftijd gestorven.
Zijn twintig jaar oudere zus, prinses Pauline, vindt hem
een schatje als kind in zijn blauw fluwelen pakje met ruches. Hij is slank en fijn gebouwd, met haar gekruld als
van een poedel en een lachend smal gezicht met schalkse
ogen. Hij kan hele theaterstukken uit zijn hoofd voordragen, wat grote indruk maakt op zijn familie. Ze verwachten dat hij een groot politicus zal worden en in de
voetsporen van zijn vader zal treden. Hij praat altijd, ook
als er stiltes vallen gaat hij gewoon door, zijn woordenstroom is niet te stuiten. Als zijn ouders over politiek
spreken houdt hij een lange politieke rede die hij baseert
op feiten uit de kranten. Hij kent alle steeds wisselende
Franse ministers uit het hoofd.
Het denken heeft hem dus van jong kind af aan al geboeid. Hij gebruikt het waar het voor is, om dingen op te
sommen, om de krantenberichten te rangschikken, om
de ministers te onthouden. Alleen met de politieke toespraken begint hij met zijn denken al wat te ontsporen.
Want meningen en oordelen hebben over zaken is niet
iets van het verstand, dat behoort eigenlijk met jezelf te
worden bekeken. Louis-Victor wordt echter niet opgevoed in een psychische sfeer, in die tijden is het in die
kringen zo, dat je betrokken moet zijn bij kunst, cultuur en maatschappij. Dat zit ook in het pakket van zijn
opvoeding en zo wordt hij een kind van zijn milieu en
zijn tijd.
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Theoretische natuurkunde
Hij is nogal gehecht aan zijn zus Pauline, die zo’n beetje
als zijn moeder optreedt. Het is daarom geen wonder
dat toen ze trouwde hij nogal depressief raakte. Hij mist
haar jeugdige vrolijkheid en haar opgewektheid. In dat
diepe dal verzonken krijgt hij van zijn broer Maurice een
rapport te lezen over de eerste Solvayconferentie in 1911
dat handelt over ‘Radiation and the quanta.’ Na lezing
ervan besluit hij verder geen geschiedenis meer te gaan
studeren maar in de theoretische natuurkunde verder te
gaan. Hij heeft dan aan de Sorbonne net zijn graad in
de geschiedenis gehaald. Zijn broer Maurice, die een bekend fysicus is, treedt in het begin op als zijn leermeester. Hij heeft een natuurkundig laboratorium ingericht
in het ouderlijk huis in Parijs en daar zijn de broers dan
regelmatig gezamenlijk te vinden. Maurice vindt het
leuk experimenten te doen, Louis-Victor houdt meer
van theoretische gedachten over de fysica. Aan dezelfde
Sorbonne haalt Louis-Victor twee jaar later, in 1913 zijn
graad in de natuurkunde. Door de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918) komt zijn wetenschappelijke carrière pas
laat op gang, zo rond de jaren 1920. In de oorlog is hij
als militair gestationeerd in de Eiffeltoren, waar hij is belast met de draadloze telegrafie. De Broglie trouwt nooit
en zijn titel wordt na zijn dood in 1987 geërfd door een
verre neef.
Golf of deeltje?
De eerste studies van Louis van de golf-materie theorie
krijgen weinig belangstelling. Als hij zijn doctoraalscriptie heeft geschreven, ook over dit onderwerp, kunnen zijn
mentoren er geen oordeel over vellen, omdat ze niet weten of alles klopt. Uiteindelijk, verlegen met deze scriptie die ze niet kunnen beoordelen, zenden ze een kopie
ervan naar Einstein. Deze is enthousiast en vanzelfsprekend slaagt De Broglie dan voor zijn doctoraalexamen.
Louis is een nogal inventief iemand en komt meestal met
nieuwigheden die in het Frankrijk van die tijd niet zo
worden geapprecieerd. Er wordt helemaal niets gedaan
op het gebied van de natuurkunde wat zweemt naar moderniteit. Ook aan de Sorbonne wordt niets verteld over
nieuwe vindingen in de fysica. Er zijn zelfs geen boeken over natuurkunde te krijgen die bij de tijd zijn, laat
staan vertaalde boeken. Het is dus heel verwonderlijk
dat De Broglie een dergelijke doctoraalscriptie schrijft.
Gelukkigerwijs komt het in handen van Einstein terecht,
anders zou alles stilzwijgend voorbij zijn gegaan.

In die tijd worden deeltjes nog gezien als kleine entiteiten die atomen en moleculen vormen en elektromagnetische straling wordt gezien als een golf, die elektrische
en magnetische velden kan veranderen. Door Einstein’s
visie op die zaken met zijn Algemene Relativiteitstheorie
verandert de hele wereld van de natuurkunde. Een nieuw
tijdperk wordt ingeluid. Albert Einstein zei namelijk dat
de materie zelf een vorm van energie is. Toen hij zijn
foto-elektrisch effect uiteenzette, stelde Einstein het zo
voor, dat elektromagnetische straling, dus een golf, zich
ook kan voordoen als een deeltje, een foton. Later werd
geduid dat dit foton de drager is van elektromagnetische
straling, een heel nieuw gegeven in de moderne fysica.
Louis de Broglie denkt nog steeds veel, want daar is hij
een theoretisch natuurkundige voor. In 1923 schrijft hij
dat hij na heel lang nadenken en mediteren opeens het
idee krijgt dat de ontdekking die Einstein in 1905 heeft
gedaan gegeneraliseerd kan worden en uitgebreid naar
alle materiële deeltjes en vooral naar elektronen.

D

e Broglie legt zijn ideeën als
volgt uit: „Als een foton dat zoals
iedereen weet een golf is, maar ook
een deeltje, waarom zou het elektron
dan geen golf zijn, net zoals ieder
andere deeltje?”

Deze bizarre ideeën van een duistere, onbekende fysicus
die meestal wordt aangeduid met: ‘Maurice zijn jongere broer’ maken al heel snel opgang omdat Einstein en
Langevin het aan de grote klok hangen. Einstein ziet het
wel zitten met het idee van Louis-Victor de Broglie. Wat
De Broglie doet maakt indruk op hem. Hij schrijft aan
Langevin: ‘Volgens mij heeft hij een klein hoekje van de
grote sluier opgelicht. En in mijn werk merk ik dat het
wel eens zou kunnen kloppen wat hij zegt. Als je hem
ziet, laat hem dan weten dat ik heel veel sympathie voor
hem heb en hem zeer waardeer.’
41
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Dit alles zegt wel iets over volharding en doorzettingsvermogen van Louis-Victor. Hij wordt door niemand
geloofd, niemand neemt hem in feite serieus. Ze vinden
zijn ideeën eigenlijk waanzinnig. Pas als Einstein vierkant
achter hem staat en ook zijn leermeester Langevin, gaat
er iets gebeuren. Dit zegt wel iets over het weinige onderscheidingsvermogen dat mensen typeert. Enkelingen
zien nog wel iets, maar de massa loopt toch altijd mee
in de oude patronen. Altijd is er een autoriteit nodig, in
dit geval zelfs twee, die vertellen dat nieuwe ideeën hout
snijden.

E

en deeltje met een massa m
en een snelheid v
gedraagt zich als een golf
met golflengte λ
volgens de formule

waarbij h de constante van Planck is.
De hypothese van De Broglie
De hypothese van De Broglie is, dat alle materie het karakter heeft van een golf waarvan de lengte van de golf
afhangt van de massa en de snelheid van dat deeltje.
In 1924 stelt hij dat in zijn doctorale thesis ‘Recherches
sur le theorie des quanta.’ Hierin staat zijn idee over materiegolven uiteengezet. Het is een heel gedurfde thesis
voor die tijd. Het idee lijkt uit het ongerijmde te komen. Niemand gelooft dat dit ooit bewezen zal kunnen worden. De Broglie is helemaal afgegaan op zijn
intuïtie. Toch wordt in 1927 dit verschijnsel voor het
eerst waargenomen bij experimenten van elektronendiffractie. Elektronendiffractie is een afbuigverschijnsel dat
optreedt wanneer elektronen als golf interactie vertonen
met atomen. In 1929 krijgt De Broglie de Nobelprijs
voor Natuurkunde voor ‘zijn werk over het golfgedrag
van het elektron (dualiteit tussen golf- en deeltjesgedrag)
en de daaruit resulterende ‘Hypothese van De Broglie.’
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Het Nobelcomité is zich er heel goed van bewust dat
deze ontdekking van Louis de Broglie heel moeilijk is
geaccepteerd in natuurkundige kringen. Een groot probleem in de fysica is hiermee geworden tot iets wat onderzocht kan gaan worden. De letterlijke tekst in de rede
bij de prijsuitreiking luidde als volgt:
„When quite young you threw yourself into the controversy raging round the most profound problem in physics. You had the boldness to assert, without the support
of any known fact, that matter had not only a corpuscular nature, but also a wave nature. Experiment came
later and established the correctness of your view. You
have covered in fresh glory a name already crowned for
centuries with honour.”
Deze golf-deeltje dualiteit is in het begin van de 20ste
eeuw al wel bekend, namelijk bij elektromagnetische
straling die zich zowel als een golf als een deeltje kan
voordoen. De Broglie zegt echter dat ook het omgekeerde het geval is, een atoom of elektron kan zich als deeltje voordoen maar ook als golf. Daarmee brengt hij een
eenheid tot stand tussen deeltjes en energie. Voorheen is
dit nog strikt gescheiden. Zijn werk is gebaseerd op het
werk van Max Planck en het idee van Einstein over licht.
Steeds weer is in zijn gedachtegang en in zijn theorie zijn
sterke hang naar vereniging van delen en onderdelen te
merken, ook hier. Deze hypothese van Louis de Broglie
legt een nieuw gebied in de natuurkunde open, de golfmechanica. Erwin Schrödinger ontwikkelt zijn theorie
van de golfmechanica op grond van deze feiten. In de
lilaca is vervolgens ontdekt, dat in het subtielfysieke lichaam van de mens het elektron zich laat zien als een
golf, terwijl het in het grofstoffelijke lichaam werkt als
een deeltje.
Tussen 1930 en 1950 bestudeert De Broglie vele onderwerpen op het gebied van de golfmechanica: Dirac’s theorie over het elektron, de nieuwe theorie van het licht
van Einstein, de algemene theorie van deeltjes met spin,
toepassingen van golfmechanica in de nucleaire natuurkunde.
In 1933 zijn de twee broers De Broglie, zowel Maurice
als Louis-Victor, op de Solvay-conferentie in Brussel
aanwezig.
Een saaie leraar maar druk bezocht
De Broglie geeft twee jaar lang les aan de Sorbonne in
Parijs en daarna zo’n dertig jaar aan het Henri Poincaré
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Instituut. Hij neemt zijn werk als leraar zeer serieus. De
boeken die zijn gemaakt van zijn colleges zijn instructief en verhelderend. Hij is ook altijd heel voorzichtig
met het naar voren brengen van zijn eigen standpunten,
altijd er bij vermeldend dat dit wat hij vertelt nog niet
algemeen is geaccepteerd.
Hij is helemaal geen leuke leraar. Hij start zijn les precies
op tijd en verdwijnt daarna geruisloos. Gedurende een
uur leest hij dingen voor met een monotoon en hoog
stemgeluid. Hij is wel geliefd vanwege zijn grote kennis, maar ook vooral omdat hij zaken heel eenvoudig en
duidelijk kan uitleggen aan de jonge fysici. Zijn lezingen
en seminars worden dan ook heel druk bezocht door studenten. Zijn colleges bestaan uit onderwerpen waar hij
zelf mee bezig is. Ze zijn ook ieder jaar anders en het gaat
vooral over de kwantummechanica en deeltjesfysica.
In 1949 zet hij op een conferentie voor Europese Cultuur
de noodzaak uiteen om een multinationaal laboratorium
te stichten om zo de wetenschap in Europa weer nieuw
leven in te blazen na de Tweede Wereldoorlog van 19401945. Dit leidt tot de oprichting van CERN in Genève,
Zwitserland.

T

he actual state of our knowledge
is always provisional and
... there must be,
beyond what is actually known,
immense new regions to discover.

Louis-Victor de Broglie - 1984

Zoektocht naar synthese
De Broglie is een man die niet houdt van dualiteiten.
Tweeslachtigheden zijn voor hem ondenkbaar. Toch
zijn er voldoende tweeledige zaken in de natuurkunde.
Altijd als hij zit te denken over natuurkundige problemen houdt hij zijn doel in het oog, namelijk dat er altijd
een theorie te vinden moet zijn die alles omvat. Hij wil
verschillende elementen samensmeden tot een nieuw geheel.
De Broglie houdt ook niet van onzekerheden. Waar
schijnlijkheidstheorieën hebben niet zijn voorkeur. Altijd

probeert hij verschillende theorieën samen te brengen,
waardoor er een vaste basis zou kunnen komen. Zijn leven is dan ook één grote zoektocht naar één theorie die
zaken allemaal samenbrengt onder één noemer. Daarbij
vermoedt hij wel, dat er zaken zijn die niet door fysici
worden gekend.
De onzekerheden die in de kwantumtheorie overal gaan
opduiken ziet De Broglie als ontdekkingen onderweg
die later zullen leiden tot één algemene en fundamentele
theorie.
Tezamen met Einstein zoekt hij het in de oorzakelijke
verklaring van golfmechanica in de klassieke termen van
ruimte en tijd, in tegenstelling tot waarschijnlijkheidsmodellen van Niels Bohr, Werner Heisenberg en Max
Born. Omdat de theorieën van deze laatsten veel meer
aanhang hebben heeft hij zijn eigen zicht daarop jarenlang gelaten voor wat het was, pas aan het einde van zijn
leven heeft hij zijn oorspronkelijke idee over één theorie
weer opgepakt.
Ook in zijn golftheorie heeft hij geprobeerd twee dingen
samen te brengen in de fysica. Die van de deeltjes en die
van de golven. Deze theorieën kunnen naar zijn inzicht
niet naast elkaar blijven bestaan. Zo heeft hij geprobeerd
om deze twee samen te brengen in één theorie waarbij
energie wordt uitgewisseld tussen materie en straling.
‘Toen ik de eerste basisideeën kreeg over de golfmechanica in die jaren 1923 en 1924, liet ik me leiden door
het doel om een echte natuurkundige synthese uit te
voeren die geschikt was voor alle deeltjes, van het tezamen bestaan van de golf en van de materiële aspecten die
Einstein geïntroduceerd had voor fotonen in zijn theorie
van de lichtkwanten in 1905.’
De Broglie zag Max Planck uiteindelijk als de enige fysicus die een universele theorie had gezocht die uitging
boven de kwantumtheorie, zijn eigen geesteskind. Nog
steeds gaan Einstein en Planck, evenals De Broglie uit
van het feit dat er meer fundamentele concepten moeten komen van een werkelijkheid die nog ontdekt moet
worden. Het liefst zien ze die dan vervat in één enkele
theorie waarin alles tezamen komt, waarin alles past. Zij
zijn degenen die vermoedden dat er meer is tussen hemel
en aarde dan de meeste fysici denken.
In zijn laatste jaren heeft De Broglie nog een groots
idee over de verborgen thermodynamiek van geïsoleerde
deeltjes die deel uitmaken van de golfmechanica. Hierbij
probeert hij om drie theorieën tot één geheel te breien:
43

de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 4, november 2013

het principe van Fermat (principe dat licht de kortste
weg volgt), van Maupertuis (minste actie principe), en
Carnot (thermodynamisch kringproces) waarin de principes van actie en entropie, frequentie en temperatuur
een belangrijke rol spelen. De Broglie zei daarvan dat
deze weg heel moeilijk te vinden zal zijn en waarheen hij
leidt is onbekend, maar dat het interessant is te weten
dat hij er is. Het moet nog helemaal worden ontdekt of
dit allemaal is zoals De Broglie het heeft bedacht. Het
kan zijn dat de huidige top van fysici meer voelt voor het
verzinnen van dingen voor de snaartheorie dan voor het
bekijken van wat er is.
In zijn laatste werk maakt De Broglie één enkel systeem
van wetten vanuit de twee uitgebreide systemen van
thermodynamica en mechanica.
Zo blijft De Broglie een man die het meer zoekt in synthese dan in verbrokkeling en stukjes van gehelen.

Louis-Victor de Broglie

Filosofie
De Broglie vroeg zich altijd af of de meningen zoals deze
in statistieken worden neergelegd en die als een basisgegeven behoren bij de atoomfysica een onwetendheid
weerspiegelen van onbekende onderliggende zaken, of
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dat zij misschien toch alles uitdrukken wat er te kennen
is. Het laatste zou het geval zijn als de handeling van het
meten de uitkomsten beïnvloedt, en dus onafscheidelijk
is van wat er gemeten wordt. Lange tijd daarna heeft hij
gedacht dat dit meten de onderliggende oorzaken niet
erg zou beïnvloeden, maar nog veel later kwam hij toch
weer terug op zijn eerste indruk. Hij was er toen zeker
van overtuigd, dat de statistische theorieën een compleet
vastgestelde achterhaalbare realiteit verbergen achter variabelen die ontsnappen aan de experimentele technieken.
Dit is en blijft de centrale kwestie in De Broglie’s leven,
evenals de thermodynamiek. Hij blijft zich tot het einde
toe afvragen hoe het zit met de natuur en zijn geheimen. Het zoeken naar de eenheid van alles zal hier ook
toe hebben bijgedragen, want nergens is er voor LouisVictor de Broglie een vereniging van feiten of verschijnselen te vinden. De natuurkunde is voor hem verbrokkeld in steeds meer stukjes, statistieken moeten blijk
geven van de enorme kennis, maar hij vraagt zich af of
deze juist niet de onwetendheid van de fysici verbergen,
of juist tonen.
Zo zegt hij altijd: „(...) ik ben veel meer een pure theoreticus dan een onderzoeker of een bouwer van machines,
ik houd vooral veel van de algemene en filosofische beschouwing.”
Zo blijft ook hij, zoals voor de mens gebruikelijk is,
hangen in zijn denken dat geen uitkomst biedt voor zijn
zoeken naar eenheid. Een instrument dat gemaakt is om
met verdeeldheid te werken, kan nooit tot eenheid komen. Vandaar dat iedere fysicus zich graag werpt op kleine deeltjes, waardoor de verdeeldheid alleen maar meer
wordt benadrukt. Dat zal op een zeker moment ook niet
meer verder kunnen gaan, zoals blijkt uit de ideeën over
een snaartheorie die driftig verder wordt uitgedacht via
wiskundige formules.
Louis-Victor de Broglie voelt nog wel aan dat er ergens
geheimen zijn, maar hij kan er niet bij. Hij kan zijn
denkplafond evenmin doorbreken als welke mens dan
ook uit die tijd.
De eenheid moet worden gevonden met een ander instrument dan het verstand. En die psychische kwaliteit
heeft Louis de Broglie nog niet voorhanden. Hij is als
een denker geboren en als een onbevredigd denker doodgegaan.
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Heerlijk, de hel!

Het opruimen van een paar takken

H

et is donderdagmiddag 25 juli 2013 en als Louise Snelst aankomt op de Pauwekroon wordt zij omgeleid langs de Lijsterbesdreef, een bospad dat evenwijdig loopt met de oprijlaan van Elektoor. Op de oprijlaan zelf, de LindenlaanNoord, en het Robiniaplein lopen goti’s rond en zo te zien is er daar een boom
omgezaagd. Tijdens de lunch hoort Louise benepen verhalen over deze gota: bij het
omzagen van een spar langs de Lindenlaan is de boom niet helemaal in de goede
richting gevallen. Leda der Hemelen en Mientje Witboek vertellen het verhaal met
ingehouden spanning, maar Louise voelt de opgefoktheid door hun verhalen heen.
Zij merkt zelf ook een trilling van sensatie door zich heen gaan, want de boom is
voor een deel met zijn volle gewicht op de afrastering terecht gekomen. Het hek is
daar kapot en zal moeten worden hersteld. Dit sensationele verhaal luidt een spannend middagje in waarin er in de gota nog de nodige ontdekkingen worden gedaan
over de werkingen van de materie.
Algemene gota

Louise heeft bij aankomst op
het publicatiebord in de hal van
Lichtmaterie gelezen dat er vandaag
een algemene gota is. Bij een algemene gota meldt iedereen zich aan
bij de aangewezen coördinator en
krijgt een gota toebedeeld in het geheel van de activiteit die gaande is.
Iedereen kan zich op ieder tijdstip
aanmelden, er is altijd ruimte om
een gota te doen, het doet er niet toe
wat het is.
Als Louise zich na de lunch heeft
omgekleed, meldt zij zich dus bij
de coördinator. Zij kan meedoen
met de gota van het opruimen van
takken van een Pseudotsuga menziesii, een douglasspar, die langs de
Lindenlaan-Noord staat en er niet
goed aan toe is. Eerdaags zal de

Lindenlaan-Noord opnieuw worden bestraat en dan is het goed als
er geen wortels van oude bomen
meer in de weg zitten. Vandaar dat
de boom weggaat.

Mario Spring-in-‘t-Veld zal de boom
omzagen samen met Ludo Lijzebes.
Er zijn twee assistent-goti’s, Lari
Koekenbos en Kevina IJsmuts, die
straks, als de boom ligt, zullen zorgen dat de takken worden wegge45
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haald die van de boom worden afgezaagd. Op die manier kunnen de
zagers vrij langs de stam lopen om
zo steeds nieuwe takken af te zagen
tot de stam helemaal kaal is. Verder
is er een groep goti’s die de takken
die Lari en Kevina doorgeven aanpakken om ze op een andere plek te
sorteren en te behandelen.

▲Foto boven
en op de volgende pagina:

►

De situatie op de Lindenlaan-Noord
voor het weghalen van een aantal
bomen die vlak naast de straat liggen.
De bomen duwen met hun wortels
de stenen van het wegdek al aardig
omhoog. Het gaat om bomen van
tussen de 60 en 80 jaar oud aan de
rechterkant van de Lindenlaan.
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Als Louise hoort dat zij takken kan
doorgeven, voelt ze zich bij voorbaat
meteen niet goed worden. Zij doet
normaliter niet graag een gota in een
grote groep goti’s. Louise heeft er in
feite een gruwelijke hekel aan. Ze
weet altijd wel iets te vinden waardoor ze niet mee hoeft te doen in
zo’n grote club. Daarmee doet zij
dus haar eigen zin en raadpleegt niet
de tutorsuprolo die haar heeft gekozen om gota’s te doen voor de ontwikkeling van de materie. Hij heeft
dus niet de mogelijkheid Louise die
gota’s te laten doen die passen bij
haar staat van zijn op dit moment.
Zij bepaalt het gewoon zelf.
Maar nu moet Louise er toch echt
aan geloven en zij begeeft zich met
een onaangenaam voorgevoel naar
de Lindenlaan-Noord. Dat voorgevoel is er niet voor niets. Het zegt

dat zij haar zin niet kan doen en
dat is een soort ramp. Vandaar dat
onaangename voorgevoel. In feite is
het geen voorgevoel, maar onbehagen over de situatie.
Vlakbij het Robiniaplein wordt een
boom geveld. Met een grote club
goti’s zullen de takken worden doorgeven. Er wordt gevraagd om de takken op het Bospad te leggen. Anneke
Prietepeut vraagt ongelovig: „Óp het
Bospad?” Zij denkt dus dat de takken op het wegdek van het Bospad
gelegd moeten worden, maar het is
al anderhalve week usance om alle
takken in het brede talud langs het
Bospad te leggen. Louise ergert zich
aan Anneke’s domheid en onnozel gedrag. ‘Hoe kún je nu zo stom
zijn?’, denkt zij bij zichzelf, terwijl ze
smalend naar Anneke kijkt.
De kettingzaag wordt door de zagers Mario en Ludo zonder dralen in
de stam gezet, Adriana Quaedvlieg
bestuurt de kniklader om de boom
met behulp van een boomband de
goede richting op te trekken. Dit
keer komt de boom precies op het
wegdek van de Lindenlaan-Noord
terecht.
Meteen schiet iedereen als een steen
uit een katapult op de takken af.
Het gejank van de zagen klinkt en
iedereen die een tak vastheeft, geeft
hem zo vlug mogelijk door richting
Bospad. De goti’s verspreiden zich
over het Robiniaplein dat grenst aan
het Bospad en zij geven elkaar de
takken door. Binnen de kortste keren liggen alle takken op hun plaats.
‘Oef,’ denkt Louise bij zichzelf, ‘het
gaat toch wel een beetje.’ Maar ze
heeft te vroeg gejuicht, zal na nog
geen vijf minuten blijken, want dan
breekt de hel pas echt los.
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De oorlog
De volgende douglasspar wordt geveld. Louise heeft jaren in de afdeling Oranje Lila Elektronen gota’s
gedaan en als er een boom werd
geveld, zeker zo’n grote, dan was de
regel dat de andere goti’s achter de
zagers, dus achter de boom, gingen
staan. Dus zij roept naar de goti’s
die de takken opruimen, dat ze allemaal achter de boom moeten komen
staan. Het is nogal een dwingende
opdracht blijkbaar, want iedereen
geeft gevolg aan dit bevel. Mario en
Ludo hebben net de keep in de stam
van de boom gezaagd en kijken verbaasd in het rond. Er waren mogelijkheden genoeg om op het Bospad
verder te gaan met opruimen. Nu
staat iedereen te wachten en straks
is de weg versperd, zodat niemand
meer een tak kan wegbrengen naar
het Bospad. Bovendien hebben de
zagers niet graag goti’s om zich heen
als ze zagen, dat leidt veel te veel af.
Maar iedereen staat er nu en de zagers besluiten de boom dan maar te
vellen. De weg is vrij.
Voordat Louise de gevolgen van haar
handelen kan bekijken, ligt de boom
met een smak midden op de weg,
ook nu weer tegen het hekwerk aan.
De kruin van de douglasspar beslaat
de hele breedte van de weg. De takken reiken van voorbij het hekwerk
tot in de spirea langs de andere kant
van de laan.
‘Wat een misère,’ denkt Louise,
‘God nog aan toe, wat heb ik nu veroorzaakt?’ Ze kijkt met grote ogen
naar die enorme kruin. En meteen
beseft ze wat een toer het gaat worden om die takken weg te krijgen.
Die takken zijn zelf bijna een boom
zo lang en dik. ‘Dat wordt oorlog,
dat kan niet anders,’ gaat het in een
flits door haar heen.

De strijd gaat verder
Mario en Ludo staan intussen al
langs de stam van de boom om de
takken af te zagen. Als de opruimers
nu aan de andere kant hadden gestaan, dan hadden Mario en Ludo
vanaf de kruin kunnen zagen en dan
hadden ze van daaruit makkelijk de
takken kunnen wegdragen. Maar

hun ogen voor en achter zich staan.
Eigenlijk ervaart zij dit hele gebeuren als een regelrechte ramp. In haar
beleving is iedereen in verwarring.
Alsof er een aardbeving heeft plaatsgevonden en alles zo snel mogelijk
moet worden opgeruimd en de doden moeten worden geborgen.
Louise ziet Ariane Papendrecht tus-

nee dus. Louise probeert nog over de
takken heen te kruipen, dat lukt haar
nog wel, maar ze ziet dat niet alle goti’s doen. God nog aan toe. Staan ze
daar allemaal klem. Louise voelt zich
ontzettend zenuwachtig en om haar
heen is dat ook voelbaar. Als ongecoördineerde mieren zwermt iedereen alle kanten uit, het is een totale
chaos. Iedereen plukt aan de takken
die worden losgezaagd. Mario krijgt
nog niet de kans om te lange takken
in kleinere stukken te zagen. Louise
doet hier ook aan mee, ze pakt wat
ze pakken kan, ook al zit de tak nog
een beetje vast en komt de zager in
de verdrukking. Ze wil hem gewoon
lostrekken. Maar dat gaat niet lukken. In haar lijf is er een rush, een
push, een moeten, een haast, om
alle gezaagde takken af te kunnen
voeren. Zij ziet goti’s met angst in

sen goti’s staan, die veel sneller takken aanpakken dan zij doet. Ariane
heeft grote ogen vol verontwaardiging, ze kijkt heel kwaad omdat
goti’s zo doen als ze doen en niet
doen zoals zij wil dat gebeurt. Zij
houden geen rekening met haar.
Iemand roept dat Ariane achteraan moet gaan staan, waar ze kleine
hoopjes achtergebleven dennennaalden in het bos kan verspreiden.
Dat kan zij dan op haar eigen tempo
doen en is die traagkakker niemand
meer tot last. Ook Leda is daar, zij
is het zaagsel aan het wegbezemen.
Later zal blijken, dat ze dat helemaal
niet hoeft te doen, omdat Elektoor
parkmachines heeft, die dat kunnen
doen: de bladblazer of de veegmachine. Maar Leda heeft intussen al
een half uur staan bezemen en dus
voor nop veel energie erin gestoken.
47
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Het slagveld
Intussen heeft zich naast de gevelde
boom een rijtje goti’s opgesteld. Ze
staan in het nauw, omdat de takken van de boom nog steeds overal
de weg versperren. Louise ziet Alida
Scherpenzeel stokstijf staan, met opgetrokken schouders. Ze ziet er bang
uit, misschien wel omdat ze bang is

▲Foto boven
De boomstronk van een gevelde
boom. Op de stronk nog een velwig
en een kleine bijl. Tegen de boomstam staat nog de velwig. Op de
stam ligt een lat met maten voor het
afkorten van de stam.
Foto op de volgende pagina:
De situatie bij de kruising met de
Populierenlaan na het vellen en
opruimen van een boom.
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►

een tak tegen zich aan te krijgen. Dat
is niet zo’n gekke gedachte, want
Louise zit zelf ook onder de blauwe
plekken van de afgelopen weken. Zij
is niet voorzichtig genoeg geweest en
heeft vele takken tegen haar benen
en armen gekregen.
Louise heeft haar lichaam intussen
vóór de kruin van de gevallen boom
gemanoeuvreerd, Ini Snaterbek
staat achter haar. Ini schreeuwtnaar
Mientje Witboek. Louise weet niet
wat, want het is zo’n lawaai en zo’n
gewoel, dat zij de woorden niet kan
onderscheiden. Iedereen is kwaad
op elkaar, lijkt het wel. Niemand
doet wat de ander wil. Het is een
grote chaos in een oorlog waar geen
einde aan lijkt te komen.
Iedereen staat in het nauw gedreven
tussen boomtakken, die hem aan de
plaats vast houden. Ze kunnen nau-

welijks takken doorgeven, zo nauw
is het. Het is een waar slagveld daar
op de chique oprijlaan van Elektoor.
Het is een plaats waar oorlog wordt
gevoerd en iedereen natuurlijk wil
winnen. Er wordt wild op elkaar
ingeslagen met takken. Er is een hevige strijd op dit verse slagveld.
Er vallen doden
‘Als iedereen nu een paar stappen
richting Bospad doet, dan kan die
rij op elkaar gepropte goti’s los van
elkaar gaan staan, meer deze richting
op. Dat zal veel schelen,’ schat Louise
in. Zij roept naar Pita Poezenbol:
„Ga iets verderop staan.” Zij gebaart
waar iedereen naar toe moet gaan,
maar Pita kijkt haar heel boos aan.
Haar gezicht is heel strak en hard,
haar mond een streepje, haar ogen
gefronst en donker. Ze blijft stokstijf
staan op haar plek. Louise gebaart
nog een keer dat iedereen wat passen
opzij moet doen, maar Pita schudt
haar hoofd van ‘nee’. Louise roept
voor de derde keer dat ze door moet
lopen en dan breekt Pita Poezenbol
los: „Truttebol, ze staan dáár allemaal op een kluitje,” en ze wijst naar
de goti’s die pal naast elkaar langs
de boom staan. Wát een logica, het
wordt met de minuut erger, vindt
Louise. Ja, natuurlijk, dat heeft zij
ook gezien dat die goti’s op elkaar
staan gepropt, en daarom moet Pita
uitwijken, zodat dat kluitje uit elkaar
kan gaan staan. Die Pita Poezenbol
is echt onvoorstelbaar dom.
Louise is ondertussen ook enorm
verontwaardigd dat Pita haar ‘truttebol’ noemt. ‘Hoe dúrft ze,’ denkt
zij, met briesende zwarte paarden in
haar buik. Het is vooral de manier
waarop ze het zegt, zo heel langgerekt en vooral heel verveeld.
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Ook Anneke Prietepeut, die naast
Pita Poezenbol staat, geeft geen
krimp en blijft op haar plek staan.
Ze heeft haar bekende uitdrukkingsloze gezicht. Louise vindt dat er heel
wezenloos uitzien, met die grote
vragende ogen en vaak heeft ze haar
mond ook open, als ze zo kijkt. Er
is geen woord mee te wisselen, als
Anneke zo’n gezicht opzet. Louise
heeft in het heetst van de strijd,
waarin er vele slachtoffers vallen,
niet veel tijd om te bekijken wat dit
allemaal voor haar betekent. Doet zij
ook zo stom en raar? Blijkbaar wel,
want ze botst er enorm mee.
Maar dan weet Louise het ook niet
meer en ze laat Anneke en Pita maar
in hun sop gaarkoken. Zij bekijkt
dus niet wat dit over haar ego zegt,
terwijl dat toch in de gota de ultieme
uitdaging is.
Intussen wordt alles in de wanhoop
op één hoop gegooid, takken en
boomstammetjes door elkaar. De
kniklader brengt alles in grote hopen naar het Bospad, waar nu alles
opnieuw moet worden gesorteerd,
omdat dit niet direct is gedaan.
De hel
Louise hééft het niet meer. Haar
hoofd is enorm opgeblazen en ze
is me toch een partij kwaad dat
dit allemaal zo gaat zoals het gaat.
Ze kan het niet uitstaan dat het zo
moet gaan. Vreselijk. Zij wil zo niet
zijn. Dit is nu precies waar zij altijd
zo bang voor is: dat blijkt dat goti’s
niets, maar dan ook niets kunnen of
voor elkaar kunnen krijgen. Zij zijn
een stelletje wezenloze gekken, die
tot niets in staat zijn. En zij hoort
daar ook bij. De groep trekt naar het
Bospad, om daar orde op zaken te
stellen.

Als de dampende groep goti’s op
Janus Houtblok en Rinus Weetal afstiefelt - die al geruime tijd op het
Bospad op hun gemak de takken
staan te bewerken - vertrekt Janus’
gezicht in een wanhopige grimas.
Staat hij daar rustig de hopen te
scheiden, komt daar op eens zo’n
woedende meute op hem af. Rinus

zeggen dat ze allemaal beter een lila
lichtformatie kunnen doen, want iedereen is zo opgefokt. Niemand die
daarop reageert. Uiteindelijk pakt
Louise een tak vast en begin met het
ordenen. Anderen beginnen dat dan
ook te doen.

vertelt waar hij mee bezig is, maar
krijgt daar de kans niet voor. Irina
Viswijf schreeuwt naar hem, terwijl
ze agressief met haar kromme wijsvinger naar Rinus wijst: „NAAR
JOU LUISTEREN WE NIET!”
Rinus deinst een moment achteruit. En dan roept Irina naar Janus:
„Janus, jíj moet zeggen wat we
moeten doen. We moeten de takken scheiden van de stammen en
alles ordentelijk neerleggen.” Irina
dicteert wat Janus moet zeggen, en
Janus briest meteen: „Wat krijg ik
nu op mijn dak? Dus jij dicteert wat
ik moet zeggen. Ja, hoor eens, wij
staan hier rustig en dan komt daar
opeens zo’n vijandige toestand naar
ons toe.” Intussen staat iedereen daar
te draaien op vier vierkante meter als
palingen in een ton. Louise doet ook
nog een duit in het zakje door te

Even later komt de coördinator naar
het groepje toe en vertelt dat de laatste omgezaagde boom heel prettig is
opgeruimd. „Het was een heerlijkheid. We waren met zijn vijven en
we hebben alles heel rustig kunnen
wegwerken. Aan Mario is gevraagd
een gangetje te zagen aan weerszijden van de kruin van de boom en
toen konden we aan de kruin beginnen met uitzagen. Dat ging heel
goed. We waren in een mum van
tijd klaar. We waren blij dat jullie er
niet bij waren.”
Nee, dan die groep goti’s. Het begint
er al mee dat ze aan de verkeerde
kant van de boom staan. Dat is dan
nog tot daar aan toe, maar ze hadden net als de coördinator kunnen
vragen of er een paadje aan weerszijden gemaakt kon worden, dan was
het anders gelopen. Maar zo is het

Even rust in de hel
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niet gegaan. Nee, niemand gunt de
zagers tijd om te bekijken hoe ze het
beste kunnen zagen. De groep stort
zich na het vallen van de boom meteen in de strijd. Als gekken zwaaien
ze met klotsende knotsen wild boven hun hoofd rond - zo’n primitief
beeld krijgt Louise daarbij van hoe
zij zijn en hoe zij doen.

▲Foto boven
Zicht op de Lindenlaan-Noord en
het Robiniaplein (onderzijde van de
foto). De bestratingswerkzaamheden
zijn al een eind gevorderd. De bocht
in de weg is een meter meer het
bos in gelegd, omdat die ruimte er is
door het weghalen van de bomen.
Foto op de volgende pagina:

►

Dikke takken en stammetjes op een
rolstapel na het opruimen op het
Bospad.
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Ini Snaterbek is nog steeds heel
kwaad en wil wraak nemen. Met de
bijl in de hand schreeuwt ze wat ze
er van vindt. Maar iets vinden is een
oordeel en een mening, daar kun je
niet op af gaan. Ini’s woorden leggen
dan ook geen gewicht in de schaal
en uiteindelijk houdt ze haar mond,
omdat niemand aandacht aan haar
besteedt. Van Louise mag ze niet
kwaad zijn, dat is onfatsoenlijk om
zo te keer te gaan. En dat, terwijl
Louise zelf ook vaak een handje er
van heeft om anderen te dwingen
wat ze moeten doen van haar.
Alles wordt nu wat rustiger en wat
meer geordend opgeruimd. Als alles klaar is, loopt Louise richting
Lindenlaan-Noord, maar er is daar
niemand meer.
Op het Beukenterras zit de coördinator met wat goti’s om zich heen.

Louise meldt dat ze klaar zijn met
het uitsorteren en bewerken van de
hout- en takkenstapel. Hij zegt met
lachende ogen: „Goed. Dan kun je
hier nu een kopje thee komen drinken.” Dat doet Louise en ze voelt
zich wat rustiger worden, al is het
maar doordat ze zich richt op de
tutorsuprolo en ook door de fijne
koele plek, daar onder die beuk, met
zijn duizenden bladeren, die tak na
tak het luchtruim vullen. De hel
lijkt hier wat minder erg te zijn.
Dan komt het gesprek op de hel in
het bos die Louise zo ervaarde en dan
komt ter sprake dat zij haar eigen hel
heeft meegemaakt. Louise doet net
alsof het door anderen komt, maar
dat is niet zo. Als zij geen hel in
haar lichaamsmaterie had, dan was
er ook geen hel in de gota. Nu dat
wat duidelijk wordt, kan Louise eens
gaan bekijken hoe die hel van haar er
uitziet. Misschien kan ze dan op een
punt komen dat ze beseft dat alles
wat ze meemaakt in de eerste plaats
in haar lichaam aanwezig is. Al die
dingen die er tijdens die gota zijn
gebeurd en die zij zo vreselijk vindt,
gebeuren in haar lichaam, in haar
materie. Louise neemt zich voor er
eens wat over op te schrijven, misschien komt ze er dan verder mee.
De hel van Louise
De hel bestaat eruit dat zij een ontzettende weerstand heeft tegen hoe
zij is. Uit haar verslag van die 25e
juli kan zij enigszins destilleren hoe
dat er uitziet voor haar:
Zij vindt zichzelf alwetend, maar
merkt steeds weer hoe blind en onwetend ze te keer gaat in gota’s. Ze
gaat anderen niets ontziend te lijf, ze
vindt iedereen dom en weerspannig.
Alleen zij weet hoe iets moet, en als
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anderen niet naar haar luisteren probeert ze toch hen zover te brengen.
Ze zet dan een heel lief gezichtje op.
Eigenlijk net zoals Pita Poezenbol
doet als ze iemand zover wil krijgen
dat die doet wat zij wil. En als dat
niet lukt, zegt ze niets of trekt een
minachtend gezicht. En dat Pita
haar ‘truttebol’ heeft genoemd zal ze
haar wel betaald zetten op een gelegen moment. Dat pikt Louise niet,
dat moet bestraft worden. De Rota
in Louise steekt zijn kop op. Hangen
moet Pita, nu of later, maar ze zal
hangen. Daarin merkt Louise ook
dat ze heel vijandig is naar anderen,
die moeten het loodje leggen als ze
haar hebben weerstreefd. En zo doet
ze zelf maar wat en heeft totaal geen
zicht op hoe dingen praktisch kunnen worden gedaan. Louise merkt
dat ze eigenlijk maar heel weinig
ordentelijk werk kan afleveren, ze
raffelt ook alles maar af om klaar te
zijn. Ze doet wel heel erg haar best,
maar dat heeft geen resultaat voor
de ontwikkeling van de materie.
Want je best doen is een mentale
bezigheid, en een ontwikkeling van
materie valt niet onder het mentale
principe. Dus alles wat onder het
mentale principe wel werkt, werkt
in de ontwikkeling van materie niet
omdat die van een totaal andere orde
is die boven het mentale principe
uitgaat. Dat weet Louise wel, maar
ze handelt er niet naar. Ze is een slaaf
van haar eigen lichaamsmaterie, daar
moét ze wel aan gehoorzamen.
Het leven van Louise is een complete chaos door het streven naar resultaat, ze doet kriskras de dingen door
elkaar. Geen wonder dat Louise vol
zit met zenuwachtigheid en heel veel
spanning. Ze is bang om dingen verkeerd te doen, en die gaan natuurlijk
ook ‘verkeerd’, omdat ze is zoals ze

is, ze kan niet anders doen dan ze is,
dat blijkt ook uit elke gota. Maar ze
doet net alsof dat er allemaal niet is,
want Louise heeft een gezicht op te
houden, een zelfgemaakt imago. Ze
wil zich anders voordoen dan ze is,
en dat wreekt zich op vele manieren
in het leven.
Ze doet alles gehaast en steekt ener-

wezig. Dat kan ze niet uitbannen,
dat is onmogelijk. Alleen in die gota
van het takken doorgeven raakte het
haar een moment. Ze had het niet
meer. Maar na een nachtje slapen is
alles weer vergeten en ze haalt het
ook niet meer terug. Dat wil ze niet.
Ze wil niet in oorlog leven en zwijgt
het dus maar dood. Maar daardoor

gie in dingen die er niet toe doen of
die nergens toe leiden.
Het is een bende, er is lawaai, haar
leven is als een op hol geslagen lopende band, die ze niet kan bijhouden. Aan de andere kant is er een
enorme traagheid te voelen, en komt
er niets op gang, zeker geen ontwikkeling van de materie. Louise maakt
altijd ruzie, luistert naar niemand,
communiceert niet. Er is geen gesprek mogelijk, zij wil haar gelijk
halen en een ander ook.

zijn de oorlog en de hel niet weg. Er
blijft alleen een gevoel over van een
herinnering met een vervelende bijsmaak. Ook is het onbehaaglijk, het
mag er niet meer over gaan. Louise
weigert er bij stil te staan en eens te
beschouwen wat ze nu eigenlijk doet
in haar leven, naar zichzelf toe en
naar anderen toe.
Ze wil alles houden zoals het is. De
hel dus en het slagveld en de spanning en de angst.
En zo blijft ondanks het ontdekken
van de hel in haarzelf, alles bij het
oude. Bang voor verandering, bang
voor een ander leven, de cirkelgang
is rond.

Het effect van de gota
In het dagelijks leven voelt Louise dat
niet zo, dan leeft ze haar leventje en
vindt dat ze alles wel onder controle
heeft. Ze wil niet in het gewoel leven
en laat alles langs zich heen gaan.
Toch is al dat gewoel en die oorlog
en ruzie in haar eigen lichaam aan-
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Het Gouden Ei

H

et Gouden Ei is een lilaïsch kunstwerk dat
op het landgoed ‘de Pauwekroon’ staat. Het
heeft sinds jaar en dag aan het begin van
de Populierenlaan gestaan, tot het op 4 januari
2013 is weggehaald en verplaatst. Het verhuist
een stukje verder naar de Populierenlaan achter
autohaven Zonnespel. Op 28 september 2013,
nauwelijks negen maanden later, is het Gouden Ei
ook daar weer weggehaald en vervangen door een
ander exemplaar op de oude plek bij de kruising
met de Lindenlaan-Noord. Dit exemplaar van
1,80 meter hoog is vervaardigd van polystyreen en
valt speciaal op omdat het zo felgekleurd is.

E

en korte geschiedenis

Gouden Ei
Hier staat het Gouden Ei nog aan de Populierenlaan vlakbij de Lindenlaan-Noord (de
oprijlaan naar hoofdgebouw Lichtmaterie).
Het zicht op dit lilaïsch kunstwerk wordt
duidelijk voor een deel ontnomen door de
almaar groter wordende rododendronstruiken.
Het bevindt zich allemaal in vak 5, een bos
met overwegend Pseudotsuga menziesii
(douglassparren) van een jaar of zestig oud
met daaronder veel nieuwe exemplaren
van een jaar of tien à vijftien.
Foto 04-01-2013
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Het Gouden Ei stamt uit 1993 en is gemaakt van platte schijven
multiplex die allemaal op elkaar zijn gelijmd en daarna grondig geschuurd. Zo ontstaat een fraaie eivorm, te zien aan het Gouden Ei zoals
het eerst is. In het begin is er maar geen goede goudverf te vinden voor
het Gouden Ei. De verf die wordt gebruikt wordt in de buitenlucht
altijd poepkleurig bruin. Later is er wel de goede goudverf gevonden.
Het is een zacht glanzende gouden kleur die niet opvalt maar wel een
heel warm timbre heeft.
Omdat het Gouden Ei er altijd een beetje in het nauw gedrukt bijstaat
en het niemand meer opvalt, wordt er op 28 december 2012 een ontwerp getekend voor een nieuwe vormgeving van het Gouden Ei, symbool van een gouden cel die uit zijn duistere gevangenis tevoorschijn
treedt. Van piepschuim zal een driezijdige piramide worden gemaakt
voor onder het Gouden Ei. Het zal een lilaïsch kunstwerk worden dat
ongeveer twee meter hoog is. Dat geeft een totaal ander beeld van het
Gouden Ei, dat nu het geval is. Nu is het gewoon een Gouden Ei op
een paal.
Op 4 januari wordt het Gouden Ei verplaatst naar een nieuwe plek aan
de Populierenlaan nabij de Sparrenlaan. De piramide moet nog worden
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gemaakt, evenals de eierschaal. Daarvoor is ‘roofmate’ - een fijne kwaliteit piepschuim - gekocht, waar de vorm in kan worden uitgesneden.
Er wordt nog verder geïnformeerd naar andere mogelijkheden en men
laat het rusten.

V

oorbereidingen

In beginsel zal het Gouden Ei in een gota zelf worden gemaakt.
Een deel van het materiaal is op 16 mei aanwezig en alles wordt voorbereid om aan de slag te gaan. De gota blijft echter liggen omdat er
andere dingen aan de orde zijn. Intussen wordt op een nieuw tekenprogramma dat er is gekocht een driedimensionale schets van het ontwerp
gemaakt.
Op 21 augustus wordt dit ontwerp naar firma De la Roy Isolatie en
Design in Gemert gebracht, om te bespreken of het mogelijk is dit
model te maken. Het blijkt geen enkel probleem. Op maandag 26 augustus komt de offerte binnen, die op 31 augustus wordt bevestigd. Op
5 september komt dan hun orderbevestiging met de mededeling dat
het Gouden Ei in week 39 of 40 klaar zal zijn. Dat is einde september
of begin oktober 2013. Twee goti’s zullen het Gouden Ei ophalen en
het plaatsen. Het oude ei kan dan als museumstuk worden bewaard.
Er komt op maandag 9 september nog een bericht of de eierschaal er
zo op geschilderd kan worden of dat er een verdikking moet zijn om
de schaal meer te profileren. Het bestuur laat weten dat er een kleine
verdikking moet zijn, zodat de eierschaal goed zichtbaar is. De afspraak
ligt er ondertussen dat het Gouden Ei
op 27 september opgehaald zal worden.

P

rocedé

Gouden Ei
Het Gouden Ei een stuk verder langs
de Populierenlaan. Het is nu duidelijk
zichtbaar vanaf zowel de Populierenlaan
als de Sparrenlaan. Het staat er nog in zijn
oude vorm, voor een paar Cupressocyparis
x leylandii (leylandcipressen). Het groen
achter het Gouden Ei laat het goed tot zijn
recht komen.
Dit zou de locatie worden voor een nieuw
te vervaardigen ei volgens een aangepast
ontwerp.

Foto 04-01-2013

Het Gouden Ei is volledig gefreesd
uit piepschuim (tempex) en daarna gecoat met een polyurea hardcoat (sinaasappelstructuur) met een laagdikte van
ca. 2-3 mm. De polyurea is brandvertragend en zorgt voor een slijtvaste en
naadloze bescherming. Het ei en de sokkel zijn in drie kleuren afgewerkt en als
toplaag aangebracht door middel van
een topcoating.

H

et Gouden Ei

Het Gouden Ei staat langs de oprijlaan van Elektoor op de weg
naar Lichtmaterie, het hoofdgebouw. Het staat op een driezijdige piramide die het menselijke lichaam verbeeldt. Uit dit menselijke subtielfysieke lichaam komt het gouden ei, een gouden cel, tevoorschijn, die
uit zijn benarde zwarte cocon barst. Een zwarte, onbewuste en duistere
cel is door aspiratie geworden tot een ware cel. In het subtielfysieke
lichaam komt het goud van de waarheid tevoorschijn. Het gouden be53
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wustzijn is geboren. Een waarheidsbewustzijn dat volstrekt nieuw is in de wereld.
Een waarheidsbewustzijn dat deel uitmaakt van een nieuw menselijk wezen dat op de
top van zijn kunnen staat. Het is het waarheidswezen, het eerste doel wat een mens
zich kan stellen die in een ontwikkeling van materie een versneld evolutieproces meemaakt. Dit wezen is een overgangswezen dat nu een verder evolutieproces kan gaan
volgen van waarheidswezen naar lila. Naarmate het versnelde evolutieproces vordert,
zullen steeds meer subtielfysieke cellen hun waarheidsstof prijsgeven en uiteindelijk
zal ook het grofstoffelijke lichaam mee gaan doen in deze ontwikkeling.

T

oekomstperpectief

Het Gouden Ei staat langs de oprijlaan van Elektoor. Niemand kan er omheen.
Het doet er ook niet toe of mensen het symbool begrijpen of niet. Het is een Gouden
Ei dat ieders aandacht trekt. De een vindt het mooi, de ander lelijk, de volgende vindt
het misschien kitsch. Maar dat doet niets af aan de symbolische waarde die dit lilaïsch
kunstwerk heeft. Het is niet verzonnen, het is een beeld dat gestalte heeft gekregen
vanuit een werkelijkheid die nog door weinigen wordt gekend maar die wel bestaat.
Zoals iemand het uitdrukt die vaak het Gouden Ei tegenkomt op zijn pad:
‘Het is wel een bijzonder lilaïsch kunstwerk wat er is gekomen: het Gouden Ei. Het
doet me wat. Ook die kleuren bij elkaar. Als ik ernaar kijk is het net of dat ei uit een
zwart ei komt. Ik heb er nog niet over gelezen maar vanuit de lilaca bekeken zou dit
het nieuwe lichaam zijn geboren uit de duistere materie.
Als ik er langsfiets is het net of het ei me wijst op waar het eigenlijk over gaat op de
Pauwekroon.
De rode driehoek waarop het rust zou dan de roep zijn van de materie om in verandering te kunnen komen. Het stond er opeens; als een soort baken.’
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royalty

Carlos de Bourbon de Parme
Inzet voor duurzaamheid
Tekst: royalty-redactie

C

arlos Xavier Bernardo Sixto María is de oudste zoon
van prinses Irene van Lippe Biesterfeld en Carlos
Hugo de Bourbon de Parme. Hij is geboren op 27 januari
1970 in Nijmegen. Zijn nationaliteit is Nederlander. Hij
heeft van zijn vader twee titels gekregen, die van Hertog van
Madrid en Hertog van Parma en Piacenza. Hij is sinds het
overlijden van zijn vader in 2010 hoofd van het huis De
Bourbon de Parme, een Italiaanse lijn van het Huis
Bourbon. Zijn moeder is de jongere zuster van prinses Beatrix, die op 30 april 2013 afstand deed van de
troon als koningin van Nederland.
Jeugd
Carlos woont na de scheiding
van zijn moeder in 1981 op paleis
Soestdijk, bij zijn grootouders prinses Juliana en prins Bernhard. Irene
en haar kinderen brengen daar verscheidene jaren door. Later gaat het
gezin van prinses Irene in de naast
paleis Soestdijk gelegen villa wonen. Tegenwoordig woont Irene op
verschillende plaatsen: in Wijk bij
Duurstede, in Zwitserland en in
Zuid-Afrika.
Irene krijgt naast Carlos nog drie
kinderen: de tweeling Margarita en
Jaime in 1972 en Carolina in 1974.
Carlos heeft altijd een hechte band
gehad met zijn grootvader en heeft
veel gesprekken met hem over het
Wereldnatuurfonds en in het alge-

meen over het behoud van de natuur. Natuurlijk heeft ook zijn moeder hem sterk beïnvloed met haar
ideeën die ze gedurende de tachtiger
jaren van de vorige eeuw ging uitwerken. Toen ze in een diep dal zat
na haar scheiding, wandelde ze in
Zwitserland rond en ervoer toen opeens een diepe verbondenheid met
de natuur om zich heen. Ze voelde
zich opgenomen in die natuur en dat
gaf haar heel veel energie. Afgezien
van het feit dat ze in de jaren daarna
nogal fanatiek en onwetend tekeer
ging in zaken, is ze nu wat rustiger
geworden en doet ze de dingen op
een meer reële wijze. Haar kinderen
heeft ze ook de liefde voor de natuur
ingeprent en respect voor de aarde
die bewaard moet worden voor het
nageslacht.

Carlos zelf is een sociaal voelend
man en komt charmant en prettig
over op anderen. Hij is zakelijk en
probeert zijn liefde voor het behoud
van de planeet uit te dragen in zijn
werk, net zoals zijn grootvader en
zijn moeder dat ieder op hun eigen
wijze proberen.
Studie en werk
Carlos heeft politieke wetenschap gestudeerd aan de Wesleyan
University in Connecticut, demografie en filosofie aan de Cambridge
University. Na zijn studie is hij bij
de ABN AMRO in dienst getreden in Amsterdam. Hij heeft ook
in Brussel gewerkt als public affairs
consultant bij de European Public
Policy Advisors. Daar heeft hij zijn
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toekomstige vrouw ontmoet, die als
journaliste voor de Nos werkt.
Hij heeft zich altijd beziggehouden
met duurzaamheid en werkte ook
bij Tendris. Tendris initieert, ontwikkelt en investeert in bedrijven
die zich toeleggen op marktgestuurde, duurzame en milieuvriendelijke
oplossingen.
Op het moment is hij directeur van
INSID in Den Haag, het Institute
for Sustainable Innovation and
Development. INSID is een onafhankelijke stichting met als doel het
versnellen van processen voor duurzaamheid in Nederland.
Door zijn internationale opvoeding, hij woonde tijdens zijn jeugd
in Madrid, in Parijs en Nederland,
kent hij de drie talen die in deze
landen worden gesproken op zijn
duimpje. Daarnaast leerde hij vloeiend Engels spreken door zijn studie
in de VS en Italiaans kent hij goed
doordat hij hertog De Bourbon de
Parme is. Die moet zijn landstaal natuurlijk ook goed kunnen spreken.
Deze talenkennis komt hem heel
goed van pas in zijn werk, omdat hij
zich vaak ook op het internationale
vlak beweegt.
Parma vormt samen met Piacenza
eeuwenlang een hertogdom genaamd het Hertogdom Parma en
Piacenza, waaraan namen verbonden zijn als Margaretha van Parma
en Alexander Farnese. In de geschiedenis van de Nederlanden hebben
zij een belangrijke rol gespeeld,
en dat is nu dus weer zo. Want de
Nederlander Carlos is nu hertog van
Parma en Piacenza. Het hertogdom
ligt in de Po-vlakte in de NoordItaliaanse regio Emilia-Romagna.
Piacenza is de hoofdstad van de provincie Piacenza.
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Huwelijk
Carlos is op 12 juni 2010 getrouwd
met Annemarie Cecilia Gualthérie
van Weezel geboren op 18 december
1977. Op 9 mei 2012 wordt hun
eerste dochter geboren, Luisa Irene
Constanze Anna Maria de Bourbon
de Parme. In 2013 wordt bekend dat

ze einde november weer een kind
verwachten.
Carlos heeft al een wettelijk niet erkende zoon van Brigitte Klynsma,
Carlos Hugo Roderik Sybren, geboren op 20 januari 1997. Er staat
dan ook in de geboorte-akte van het
kind niet vermeld wie de vader is,
hoewel Carlos wel heeft erkend dat
het zijn zoon is. Hij heeft het aan de
moeder gelaten of zij het kind geboren wilde laten worden of niet. Hij
heeft haar wel meteen op de hoogte
gesteld dat hij geen familierechtelijke betrekkingen met het kind wilde
onderhouden.
Carlos doet alles om niet te veel op
te vallen in Nederland, hij wil niet

dat hij met zijn Huis De Bourbon
de Parme meer opvalt dan het Huis
Oranje-Nassau. Hij leeft ook het
liefst gewoon als ieder ander, en zo
heeft niemand van het Nederlandse
koninklijk huis last van hem en
zijn familie. Integendeel, ze hebben
hechte familiebetrekkingen.

Carlos en Annemarie hebben geen
grote hofhouding, als ze reizen moeten ze veel zelf regelen. Ze hebben
beiden een baan, en veel mensen
zien hen als de meest moderne koninklijke familie van Europa. Zij
kunnen nog gewoon gaan en staan
waar ze willen, en ze worden niet
achtervolgd door fotografen. Dat
lijken ze zelf wel prima te vinden en
vooral lekker rustig.
 arlos en zijn hobby:
C
duurzaamheid
Carlos heeft vele hobby’s die hij allemaal praktisch beoefent. Hij houdt
van lezen, de natuur, zeilen, tennis,
skiën, motorrijden en racen. Voor
deze laatste hobby heeft hij zelfs een
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daarvoor geldige licentie. Daarnaast
houdt hij van klassieke muziek en
cultuur. Maar duurzaamheid en het
behouden van de natuur hebben
zijn grote liefde.
Innoveren is gaandeweg een soort levensdoel van hem geworden. Hij wil
proberen om net als zijn moeder, de
wereld te redden van de ondergang.
Het verschil is dat hij het zakelijk
aanpakt, terwijl zij het zoekt in de
spirituele hoek. Hij vindt dat het
allang geen luxe meer is om duurzaam te leven, het is een noodzaak
geworden. Hij ziet niet het nut in
om anderen steeds maar te vertellen
wat ze allemaal niet mogen doen om
het milieu niet te schaden. Zeggen
dat mensen minder auto moeten
rijden werkt niet. Hij wil gewoon
praktische oplossingen geven aan
ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor
ze sneller kunnen overgaan op groene energie en duurzamer kunnen
functioneren. Hij vertelt: ‘In dat
kader initieert, adviseert, begeleidt
en inspireert INSID projecten, organisaties en personen die de ambitie hebben op het gebied van duurzaamheid een wezenlijk verschil te
maken. Daarbij maakt de stichting
gebruik van het eigen, kwalitatief
hoogwaardige (inter)nationale netwerk. Daar waar duurzaamheidsinitiatieven tegen knelpunten oplopen
en daardoor vertragen, werkt INSID
mee aan oplossingen.’
Het mooie van duurzaamheid vindt
hij: „Het is niet links, het is ook niet
rechts. Het is niet eens politiek. Het
is je kinderen kunnen uitleggen dat
je aan hun toekomst denkt. Het is
oplossingen vinden en werken aan
iets waar je trots op kunt zijn. Het is
ambacht, het is denken, het is voor-

uitzien, het is uitdagend, het is innovatief. En het is gezond verstand.”
Prins Carlos heeft verspilling altijd
vreselijk gevonden. Hij sprak met
zijn grootvader Bernhard al over
het behoud van diersoorten. Prins
Bernhard was een van de oprichters
van het Wereldnatuurfonds. Ook nu

hij is getrouwd, repareert hij spullen
zo mogelijk zelf, of hij laat het doen.
Voor hem betekent duurzaamheid
een levenshouding die hij ook in
de praktijk wil brengen. Niet alleen met woorden maar ook in het
dagelijkse leven. Zijn werk bij het
instituut voor duurzaamheid is de
plek waar zijn idealen in kwijt kan.
Hij wil de wereld blijven behouden,
voor zijn kinderen maar ook voor iedereen. Hij vindt dat de duurzaamheid in Nederland maar traag verloopt en zet zich in voor een vlottere
manier om groene energie te gaan
gebruiken. Hij voelt zich, net zoals
zijn moeder, iemand die de planeet
moet redden. Dat zal niet zo gemakkelijk lukken, want de enige redding

is in feite, dat mensen zich meer bewust worden van het evolutieproces
dat gaande is op aarde. Dit impliceert automatisch een ommekeer in
het hele leven op de planeet, want
als de psyche in de mens het voortouw neemt, veranderen alle inzichten, ook wat betreft duurzaamheid.
Vele andere mogelijkheden dienen
zich dan aan, vooral op het vlak van
nieuwe inzichten die niet mentaal
zijn maar veel meer psychisch.
Hij verwacht vooral van politieke
partijen dat ze zich inzetten voor
een langetermijnbeleid op dit gebied. Ook voor investeerders is dit
van belang. Die kunnen dan meer
vertrouwen hebben in de toekomst.
Het beleid is de afgelopen jaren té
vaak veranderd. Dat geeft wantrouwen in plaats van vertrouwen in de
toekomst. Ondernemers gaan niet
investeren in duurzame middelen
als ze niet zeker weten dat het beleid lange tijd stand houdt. De prins
vindt dat een regeringsbeleid zeker
vijftien jaar mee moet, zonder te veranderen. In Duitsland werkt dit heel
goed, bedrijven floreren daar weer.
De prins heeft zelf een elektrische
auto als tweede vervoermiddel. Maar
hij rijdt het liefst op de fiets, ook als
het regent. De zonnepanelen voor
zijn pas nieuwe huis zijn besteld. Hij
vliegt bijna nooit, want heden ten
dage kan hij heel goed zaken doen
via de elektronische post.
Carlos heeft heel goede bedoelingen
en hij weet zijn ideeën ook op een
leuke manier voor het voetlicht te
brengen. Toch zal hij nog een lange
weg hebben te gaan. Want ook zijn
moeder heeft nog niet bereikt wat
zij wilde, de wereld is nog niet veranderd door haar toedoen. Alleen
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een verandering in de lichaamsmaterie zal een blijvende veranderde
houding kunnen bewerkstelligen en
daar werken zij beiden niet mee.
Carlos houdt regelmatig lezingen
over duurzaamheid die veel belangstelling trekken, vooral van vrouwen.
De oorzaak hiervan is waarschijnlijk
zijn charmante en aimabele optreden bij dit soort gelegenheden.
De Duurzame 100
Carlos behoort sinds 2012 bij de
duurzame 100, een ranglijst met de
honderd meest invloedrijke duurzame Nederlanders. De uitverkiezing voor 2013 heeft op 9 oktober
plaatsgevonden. Beatrix stond in
2012 op plaats 59, Carlos op 95 en
Willem-Alexander op de 97e plaats.
De verkiezing wordt georganiseerd
door Trouw.
Prins Carlos de Bourbon de Parme
is ook voorzitter van ‘Nederland
krijgt nieuwe energie’. Zijn scenario voor de maatschappij van
2030 is ‘een optimistisch snelle
verandering’. Hij heeft daarbij een
Energietransitiemodel en toekomstscenario voor de energiesector in
zijn hoofd. Hij hoopt dat dit zo snel
mogelijk gestalte kan krijgen als de
politiek erin meegaat. Want versnelling van de duurzaamheid is voor de
prins het belangrijkste criterium bij
al zijn activiteiten in INSID. Vanuit
dat instituut vertelt hij vol enthousiasme en vuur zijn boodschap over de
noodzaak tot verantwoorde productie en consumptie. Duurzaamheid
en bedrijfsleven zijn de woorden die
hem boeien in zijn werkende leven.
Ondanks al zijn inspanningen zal
het niet gemakkelijk zijn om de
houding van mensen te veranderen. Want dat is wel nodig voor zo’n
plan. Mensen zijn gewend aan hun
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levenspatronen die ingebakken zitten in hun lichaam. Ze kunnen daar
niet zo gemakkelijk af komen. Het
zal in ieder geval lastiger zijn dan
Carlos denkt. Mensen zijn alleen
in beweging te krijgen voor geld of
voor hun eigenbelang.
Veelal hebben mensen niet zo’n oog
voor de toekomst. Als het hun tijd
maar uitdient. Dat is gebleken in
vele lilaïsche onderzoeken naar hoe
de materie van mensen werkt en hoe
ze in elkaar zit. Een zelfvoorzienend
menselijk lichaam is toch hét perspectief voor de toekomst. Dan zijn
alle huidige problemen meteen de
wereld uit.
Koninklijke status

Sinds 1996 zijn de kinderen van
Irene ingelijfd bij de koninklijke
familie. Dat betekent dat een van
oorsprong Frans-Spaans-Italiaanse
hertogelijke familie behoort tot de
Nederlandse adel. Zij worden allen aangesproken met Koninklijke
Hoogheid. Hoewel de kinderen van
Irene niet behoren tot de familie van
Oranje-Nassau, zijn zij wel lid van
het ‘uitgebreide ’ koninklijk huis.

Prins Carlos is wel hoofd van het
hertogelijke Huis De Bourbon de
Parme. Dit is geen regerend huis,
maar het is volledig erkend. Het
heeft een belangrijke symbolische
functie, zeker in Italië. Als Carlos
deze steden in Italië bezoekt is hij
daar wel zeker dé hertog van Parma
en Piacenza die met alle égards die
bij zijn status horen, wordt behandeld. Zijn positie hier is niet omstreden. De mensen in Italië vinden het
ontzettend leuk als hun hertog en
hertogin hen bezoeken.
In Spanje zijn er nog altijd mensen
die vinden dat hij op de Spaanse
troon behoort te zitten en niet Juán
Carlos de Bourbon, een verre achterneef van Carlos. Deze positie
is zeer omstreden, want hij claimt
de Spaanse troon. Hoewel hij een
cordiale verhouding heeft met de
Spaanse koning, ligt het bij een klein
deel van het Spaanse volk nog altijd
verdeeld. De weinige Carlisten die
daar zijn willen hem daar nog steeds
op de troon zien.
Soms is Carlos aanwezig bij representatieve gelegenheden betreffende
het Nederlandse Koninklijk Huis.
Hij plaatst zich in een bescheiden
positie, want hij wil niet dat hij meer
gaat betekenen of meer populair
zal worden dan prins dan WillemAlexander en Máxima of Constantijn
en Laurentien. Waarschijnlijk voelt
hij zich in deze eenvoudige positie
ook goed thuis. Hij kan zijn eigen
leven leiden, zijn huis wordt niet bewaakt en hij heeft geen hofhouding.
Dat is in feite ook meewerken aan
duurzaamheid. Zo doet hij dan ook
ongewild en ongemerkt toch iets,
wat de duurzaamheid van de planeet
ten goede komt.

de Gouden Visie
jaargang 6, nummer 4, november 2013

Poollicht

De aurora borealis en aurora australis
Tekst: Tanja Soes

E

r zijn twee soorten poollicht die op aarde kunnen
worden waargenomen, de aurora borealis, het noorderlicht, en de aurora australis, het zuiderlicht. Het
eerste is vooral te zien in Noord-Canada, Groenland,
Noorwegen, Zweden, Finland en het noorden van
Rusland. In tweede instantie, als het licht sterk en
helder genoeg is, is het ook nog wel in Denemarken,
Nederland en Noord-Duitsland te aanschouwen.
Het zuiderlicht kan bekeken worden in landen en eilanden rondom de Zuidpool, maar dat is veel lastiger.
Het kost veel meer moeite om daar naar toe te reizen
om het te kunnen zien, het land ligt ver af of het zijn
eilanden in de Atlantische Oceaan.

A

urora borealis

Het noorderlicht is een prachtig verschijnsel aan de Noordpool
dat het beste in het donker valt waar
te nemen. Het doet zich op vele manieren voor. Het kan een gloeilicht

Noorderlicht in Estland

zijn of ook wel bewegende stralen
of golfbewegingen. Het kan vaak
heel onbeweeglijk zijn en urenlang
aan de nachthemel in dezelfde vorm
zijn te zien. Meestal heeft het geen
vlammende aanblik, het is meer een

gloed aan het nachtelijke firmament.
Het beweegt zich ook vaak in bogen,
of het doet zich voor als een soort
lichtgordijn, dat vooral veroorzaakt
wordt door lijnen van magnetische
velden. Langs deze lijnen bewegen
elektronen zich in spiralen naar de
aarde. Vaak doet het licht ook denken aan straling. Het licht kan alle
kleuren van de regenboog hebben,
maar het meest is er een soort licht
turkoois groene gloed. Rode en
blauwe kleuren zijn zeldzamer. Het
heeft veel verschil in helderheid, het
varieert van een flauw, vaag licht dat
nauwelijks is waar te nemen met het
blote oog, tot een helder licht dat
zelfs lezen mogelijk maakt.
Het noorderlicht is genoemd naar de
godin Aurora, de godin van de dageraad. Boreas is het Griekse woord
voor wind.
Wat gebeurt er eigenlijk als er poollicht ontstaat?
De zon is diegene die het noorderlicht en ook het zuiderlicht veroorzaakt. Er zijn dan uitbarstingen
in de zon geweest, waarbij enorme
plasmawolken worden uitgestoten.
Als deze uitbarstingen er zijn, worden enorme hoeveelheden geladen
deeltjes (vooral protonen, elektronen, alfadeeltjes en in minder mate
hooggeladen ionen van koolstof en
dergelijke), het heelal ingeworpen.
In de buurt van de Aarde buigt het
magnetisch veld rond de aarde de
59
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enorme stroom deeltjes af naar de
polen. Bij de noordpool en de zuidpool komen ze met grote snelheid de
atmosfeer van de aarde binnen. Deze
deeltjes zijn geladen met heel veel
energie, die in de hogere atmosfeer
botsen en daardoor zuurstofatomen

roen. Stikstofatomen geven een
blauwe kleur in de hogere laag van
de 100-200 kilometergrens.
Stikstofmoleculen onder de 100 km
geven een karmijnroodachtige lichtflits af.
Pas in 1957 - tijdens het Inter

Zonnevlekken zijn relatief koel en
hebben een sterk magnetisch veld.
Soms worden ook bij dergelijke hevige uitbarstingen op de zon elektrische apparatuur en zenders op Aarde
ernstig gestoord.
Ook kunnen grote storingen optre-

en stikstofatomen ‘aanslaan’. De
aangeslagen atomen zijn instabiel
en laten deze extra energie weer vrij
in de vorm van fotonen, licht van
een bepaalde frequentie. In feite is
dit proces nagenoeg identiek aan de
wijze waarop in tl-verlichting licht
wordt opgewekt.

nationaal Geofysisch Jaar - is door
de wetenschap ontdekt hoe het
poollicht precies kan ontstaan.

den in allerlei netwerken die heden
ten dage rond de aarde liggen. Er
kunnen netwerken van de elektriciteitsvoorzieningen beschadigd worden, maar ook computernetwerken,
satellieten en ruimtestations. Lange
kabels functioneren als lange antennes. Door elektromagnetische
inductie kunnen daar energiestromen door worden opgewekt die de
kabels en de aangesloten apparatuur
beschadigen. Het hele internetverkeer kan uitvallen, evenals telefoonnetwerken. Beschadigingen van
computers is niet uitgesloten, ook
al hebben zij niet zulke lange leidingen. Maar ze zijn veel gevoeliger
voor kleine inductiestroompjes.

De kleur van het licht hangt af
van verschillende factoren zoals de
energie (snelheid) van de geladen
deeltjes, welke atomen zijn aangeslagen en de hoogte waarop de botsingen plaatsvinden. Het rode licht
is meestal boven de 200 kilometer
omdat daar nog zuurstofatomen zijn
die deze specifieke kleur kunnen uitzenden.
Tussen 100 en 200 kilometer hoogte
overheerst in het bovenste niveau
blauw en in het onderste niveau
60

Z

onne-activiteit

Het verschijnsel van de poollichten doet zich dus vooral voor
als er grote activiteit is op het oppervlak van de zon. Het is gebleken
dat na elke cyclus van ongeveer elf
jaar de activiteit weer groot is. Op
aarde zijn dan meer zonnevlekken
waar te nemen op de zon. Hoe meer
zonnevlekken er te zien zijn op de
zon, hoe actiever hij is. Wanneer de
uitbarstingen die met de zonnevlekken samenhangen naar de aarde zijn
gericht, kunnen de met energie geladen deeltjes van de uitbarsting de
aardse atmosfeer bereiken en dan is
er poollicht te zien.

Z

uiderlicht

Ook op de Zuidpool zijn er
lichtverschijnselen die identiek zijn
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aan het noorderlicht. Dat is het
zuiderlicht, of wel aurora australis.
Dit poollicht wordt eveneens veroorzaakt door geladen deeltjes die
afkomstig zijn van de zon.
Er zijn verscheidene plaatsen waar de
aurora australis goed te zien is. Dat

spiritueel leeft. Maar het roept kennelijk wel emoties op in de borstkas.
Een mens is van nature geboeid door
licht omdat hij het licht is verloren.
Hij zoekt altijd naar het licht en het
poollicht zorgt voor een emotionele
ervaring waarbij hij het gevoel heeft

zon is de bewuste uitvoerder van het
spel, de zon die alle leven voedt en
vernietigt. De zonnekracht die ook
elektriciteit is en vermogen, zorgt
voor het spektakel, waarbij mensen
paf staan over wat ze zien in de hemelruimte.

weer even in het licht te zijn. Het
onbeweeglijke maar ook actieve licht
laat zien, hoe bewustzijn en bewustzijnskracht spelen met het licht dat
ze zelf zijn: lichtbewustzijn. Dit licht
zit in alles, want hij en zij zijn in alles. En zij heeft er veel plezier in om
dit grootse spektakel op te zetten.
Het spektakel dat een vreugdespel
is van fotonen, elektronen, atomen,
die een lichtspel aan de hemel opvoeren dat in ieder mens zelf gestalte
kan krijgen. Als dit in een mens
plaatsvindt, gebeurt dit in de hogere
bewustzijnsgebieden, het Noorden.
Het geeft daar helderheid en dus
vooral helderheid in het denken.
In de zuidelijke gebieden heeft het
zuiderlicht van alles te maken met
het meer materieel psychische leven
dat gestalte krijgt in het karmozijnrode licht dat daar veel te zien is. De

Het poollicht is een symbool van
één werkelijkheid van de Ene. Van
hem, die het ene licht is wat alle lichten is, ook dit verdeelde, kleurrijke
licht. Dit verdeelde licht waarmee
de bewustzijnskracht speelt, als was
zij een toverfee met een toverstokje
waar alle lichten in verborgen zitten
en die zij er nu uit tevoorschijn laat
komen.

Aurora australis
Opname van een omvangrijk
zuiderlicht vanuit het ISS op
350 km hoogte. De grote magnetische storm die dit veroorzaakte was het gevolg van een
uitbarsting op de zon op 24 mei
2010.

◄ Foto vorige pagina
Aurora borealis bij IJsland
(2013)

is in Zuid-Georgia, een eiland iets
ten oosten van Zuid-Argentinië, het
meest zuidelijke puntje van NieuwZeeland en de Falklandeilanden. En
dan is er nog Antarctica, natuurlijk
de beste plaats om de lichten in hun
volle glorie te aanschouwen. Maar
dit is in feite geen reële mogelijkheid
voor de meeste mensen. Wel zijn de
lichten hier het meest actief en maken ze de meeste indruk.
Ook het zuiderlicht is genoemd naar
de godin Aurora. Australis betekent
zuidelijk.

P

oollicht in actie

Het poollicht doet zich vooral
voor in de duisternis en in die duisternis is het voor ieder die het ziet
een wonderlijk schouwspel. Velen
spreken van een spirituele ervaring.
Dat kan niet zo zijn, omdat niemand
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De Wijngaarden
De wijngaarden van de wereld,
zijn nu nog de velden vol tabak
vol met de inertie van de materie.
Materie die van geen wijken weet,
materie die niet wil bewegen,
materie die wil blijven zoals hij is
slapend in duistere grotten van het bestaan.
Maar op een dag zal een zoete, tedere klank
haar wekken,
aarde zal oplichten en zich bewust worden van
haar bestaan.
De tabak zal niet meer groeien en bloeien
maar wijngaarden vol druiven zullen
zingen van het vreugdebestaan.
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