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De Zonnewagen

In ongeziene aardse sferen
snelt de Zonnewagen voort

door weilanden en bergvalleien,
door rivieren en over keien,

door de wolken en over de maan
waar de zeven sterren staan.

De Zonnewagen spoedt zich voort
brengt overal harmonie.

De chaos neemt daardoor juist toe,
zwelt aan als een duistere symfonie

doortrokken met klanken vol zonnegoud
die zich mengt in de kakofonie

van leven en dood en niet-bestaan.
De Zonnewagen maakt ruim baan

voor de nieuwe tijd van het vreugdebestaan.
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tuinen hebben de tand des tijds min of meer 
doorstaan. Een van de bekendste is ongetwijfeld 
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Mahal en het ook in dit nummer opgenomen ar-
tikel over de Pahlavi-dynastie in Perzië, aangezien 
daar opvallende voorbeelden van het leven in een 
bestaans illusie naar voren komen. Deze bijdrage 
past in een reeks artikelen over de diverse illusies 
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Opium
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Er zijn twee verhandelingen over parfum opge-
nomen in deze Gouden Visie. Uiteraard wordt 
aansluitend op het artikel over de bestaansillusie 
aandacht geschonken aan een parfum dat ken-
merkend is voor die illusie. Aangezien er ook 
een parfum bestaat met de naam ‘Shalimar’ is er 
in dit kader ook een onderzoek gedaan naar de 
kwaliteiten van dit parfum. De resultaten zijn in 
het artikel opgenomen.
Rubriek wetenschap
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‘ De zonnewagen’- Sunya de la Terra,  
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Het jaar 2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar 
van het Licht. Officieel is de benaming ‘International Year of Light and Light-based 
Technologies (IYL2015)’. Op zich is dat niet zo bijzonder, want elke organisatie van 
enige betekenis verzint wel zoiets. En volgens de Chinese jaartelling is 2015 het jaar 
van de geit, en voor anderen het jaar van de ruimte, het jaar van de mijnen of het 
jaar van een of andere schrijver die 100 jaar geleden is overleden. Maar de Verenigde 
Naties is niet zomaar een organisatie. Die vertegenwoordigt toch zo’n beetje de hele 
mensheid.
De bedoeling is dat dit jaar van het licht een impuls geeft aan de integratie van sa-
menleving, wetenschap, techniek, kunst en cultuur. Daarbij staat het licht met al 
zijn toepassingen centraal. Licht wordt door veel deelnemers aan deze actie gezien 
als een symbool voor de verbinding tussen al die facetten van de menselijke samen-
leving. Er zijn door allerlei organisaties over de gehele wereld allerhande manifesta-
ties, bijeenkomsten, speciale tentoonstellingen e.d. georganiseerd, uiteraard ook in 
Nederland. 
Het jaar van het licht is dus al een aantal maanden aan de gang en ruim op tijd aan-
gekondigd. Dat is Elektoor niet ontgaan. Dit is namelijk een onderwerp waar de 
lilaca een wezenlijke bijdrage aan zou kunnen leveren. Per slot van rekening is lilaca  
een wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het lila en hoe uit ma-
terie het licht tevoorschijn kan komen. Er zijn bij Elektoor dan ook studieavonden 
gepland waar het ‘jaar van het licht’ onderwerp van gesprek zal zijn. Tot een con-
crete bijdrage voor de hele manifestatie van het jaar van het licht heeft dit nog niet 
geleid.
In de komende edities van de Gouden Visie zal worden geprobeerd om een bijdrage 
te leveren in dit kader. Het mooiste zou echter zijn als het in dit jaar van het licht 
het fenomeen van het lichtlichaam voor iedereen zichtbaar zou worden. Per slot van 
rekening is dat het doel waar men in de lilaca naar streeft. En dat zou een bijdrage 
zijn aan het jaar van het licht dat zijn weerga niet heeft.

Van de redactie
Het jaar van het licht
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Het mausoleum van Jahangir 
in Lahore met ommuurde tuin
 Foto: Wikimedia Commons - Jugni 2010

tuinen 
architectuur

Tekst: Tanja Soes

De zogenoemde Shalimartuinen in het huidige 
Iran, Pakistan en India behoren tot de opmer-
kelijkste tuinen in de wereld. Vanaf de tweede 

eeuw werden er in Perzië, India en Kasjmir al tuinen 
ontworpen. Alle hebben zij gemeen dat zij een afspiege-
ling moesten zijn van de tuin van Eden, het paradijs uit 
het bijbelse verhaal. 
In de zestiende eeuw is er een hernieuwde belangstelling 
voor architectuur en tuinen. De heersende mogols leg-
gen tal van tuinen aan en gebouwen van een zeer rijke 
architectuur. De meeste van die tuinen verkeren mo-
menteel in een erbarmelijke staat. Een aantal staat op de 
voorlopige lijst van werelderfgoed van de Unesco.

Voorgeschiedenis

De vele zogenoemde mogol-tuinen 
zijn ontworpen op basis van ver-
schillende stijlinvloeden. Vooral 
Perzische, Indiase en hindoe invloe-
den zijn gemengd met een islamiti-
sche architectuur. Typerend voor de 

tuinen zijn de rechtlijnigheid en de 
muren die er rondom zijn gebouwd. 
Opmerkelijk zijn ook de vele bas-
sins en fonteinen met kanalen.
Er zijn diverse Shalimartuinen in 
Iran, Pakistan en India. Ze worden 
ook wel Shalimar Bagh of Shalamar 

Bagh genoemd. Beroemde tuinen 
naast de Shalimartuinen in Lahore 
zijn die van Delhi en Kasjmir, de 
Char Bagh tuinen bij de Taj Mahal 
en de Pinjore tuin in Haryana.
Ze zijn allemaal opgebouwd in de 
traditie van de mogol-architectuur. 
De tuinen vallen lange tijd onder 
het beheer van de familie Arain 
Mian Baghbanpura. De konink-
lijke titel ‘Mian’ krijgt deze familie 
voor hun diensten voor het keizer-
rijk. Later geeft het hoofd van deze 
familie, Mian Muhammad Yusuf, 
de tuinen aan de mogol-keizer Shah 
Jahan. In ruil daarvoor krijgt deze 
familie het regentschap over de 
Shalimartuinen, ze worden meer 
dan 350 jaar door hen beheerd, tot 
1962. Dan worden de tuinen in 
Pakistan genationaliseerd omdat le-
den van deze familie zich verweren 
tegen een krijgsplicht die hen wordt 
opgelegd door generaal Ayub Khan. 

De tuinen van Shalimar
Paradijselijke tuinen op aarde
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Die pleegt in dat jaar een coup in 
Pakistan. De familie is het niet met 
hem eens en als straf moeten ze het 
regentschap over de tuinen afstaan.

Mogol-architectuur

De mogol-tuinen worden meestal 
omringd door gebouwen die ont-
worpen zijn in de mogol-stijl die 
in de zestiende tot achttiende eeuw 
wordt ontwikkeld in het gehele 
mogol-rijk, dat zich uitstrekt over 
het Indische subcontinent.
Er ontstaat een hele nieuwe rich-
ting in deze architectuur door 
nieuwe ideeën van allerlei aard. 
Voorbeelden hiervan zijn in 
India, Pakistan, Afghanistan en 
Bangladesh te vinden.
Hierbij geldt de Taj Mahal, de graf-
tombe van Mumtaz Mahal, als een 
absoluut hoogtepunt van deze mo-
gol-architectuur.
Vanaf 1526 is het de mogol-dynas-
tie die zich intensief bezig houdt 

met de architectuur van vele soor-
ten gebouwen en vooral rond 1600 
wordt deze stijl van bouwen heel 
sterk ontwikkeld onder Akbar de 
Grote, een grootmogol die on-
der andere opdracht geeft om de 
Shalimartuinen in Kasjmir te bou-
wen.
Onder het Jahangir-regime - de 
zoon van Akbar - verdwijnen de 
hindoe-elementen uit de bouw-
stijl. In de tuinen van Nishat Bagh, 
die Jahangir met alle bijbehorende 
paviljoens aan de oevers van het 
Dalmeer in Kasjmir bij Srinagar laat 
aanleggen, is vooral de Perzische 
stijl gebruikt. Jahangir bouwt ook 
een monument voor zijn lievelings-
hert, Hiran Minar in Sheikhupura 
in Pakistan. Voor zijn vrouw bouwt 
hij na haar dood een mausoleum in 
Lahore.
De paleizen worden vooral ont-
worpen om de hofhouding van de 
mogol in onder te brengen en de 

tuinen zijn lusthoven bij deze zo-
merpaleizen waar de hele hofhou-
ding ook moet kunnen vertoeven. 
Deze gebouwen en tuinen nemen 
dan ook behoorlijk wat ruimte in.
De zoon van Jahangir, Shah Jahan, 
is nog maar een jong kind als zijn 
vader de tuinen in Kasjmir aanlegt. 
Zij zijn nog mooier dan die in Agra 
of Delhi. Zij munten uit door hun 
schoonheid, door het ontwerp en 
vooral het heel vernieuwende ge-
bruik van water.
De twintigste en de meest geliefde 
vrouw van Jahangir, Nur Jahan, 
geeft opdracht om het mausoleum 
voor haar vader Itimad al-Dawla 
te bouwen. De bouw duurt van 
1621 tot 1626. Zij zorgt ook voor 
de bouw van het mausoleum voor 
Jahangir. Het hoogtepunt van deze 
bouwstijl wordt echter bereikt 
onder Shah Jahan, de zoon van 
Jahangir, die de verfijnde architect is 
van Jama Masjid, de grootste mos-

De mogol-tuinen van Nishat Bagh in de buurt van Srinagar (India) aangelegd onder het regime van Jahangir.
Foto: Wikimedia Commmons - McKay Savage 2009
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kee in Delhi, het Rode Fort en de 
de Shalimartuinen in Lahore en de 
Taj Mahal. Het moet worden ge-
zegd dat de vrouw van Jahangir, kei-
zerin Nur, tezamen met Shah Jahan 
de meest grootse en indrukwekken-
de bouwwerken van die tijd gestalte 
hebben gegeven.
Kenmerkend voor de bloeitijd van 
de mogol-architectuur onder Nur 
Jahan en Shah Jahan is het gebruik 
van inlegwerk in steen van uiterst 
kleine deeltjes zwart marmer en 
kleurige halfedelstenen in motieven 
van bloemen en bladeren.
Door middel van deze ‘pietra dura’ 
techniek worden uiterst gedetail-
leerde decors gemaakt. Voorbeelden 
daarvan zijn te vinden in de Taj 
Mahal en het Rode Fort van Lahore 
en in het Itimad-al-Dawla mauso-
leum.

De zoon van Shah Jahan, 
Aurangazeb, geeft nog wel opdracht 

voor het bouwen van de Badshahi 
moskee in Lahore, maar tijdens 
zijn regering raakt de mogol-archi-
tectuur in verval. Na zijn dood in 
1707 is de grootheid en de ver-
fijning van de architectuur allang 
vervlogen. Aurangazeb is nooit een 
groot architect geworden.

Shah Jahan

Shah Jahan leeft van 1592 tot 
1666 en zijn volledige naam is 
prins Khurram Shahab-ud-din 
Muhammad Shah Jahan. Hij is 
de zoon van de tweede vrouw van 
zijn vader, is geboren in Lahore 
in Pakistan en hij is de lieveling 
van zijn vader Jahangir. De naam 
Khurram betekent ‘blijdschap’, deze 
wordt hem door zijn grootvader 
gegeven.
Mumtaz is zijn derde vrouw en zijn 
grote liefde. Van zijn tien vrouwen 
krijgt hij bij haar de meeste kinde-
ren, 14. Hij is 35 als hij de troon 
bestijgt als Shah Jahan, koning van 
de wereld. Hij geeft er de voorkeur 
aan om in Agra te verblijven en niet 
in Delhi. Later komt hij ertoe toch 
in Delhi te gaan wonen, waar hij 
met zijn hele hofhouding en admi-
nistratie naar toe verhuist. Ook het 
leger resideert daar, het arsenaal, 
de keizerlijke schatten en tevens 

Voet van een zuil in pietra dura in het 
Fort Lahore van Sjah Lahan in Lahore

Lal Qila - het rode fort in Delhi aan de rivier Yamuna gebouwd door Shah Jahan - de Lahori poort
Foto: Wikimedia Commons - Jpatokal  2006
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fabrieken waar luxe artikelen wor-
den gefabriceerd. Maar Fort Lahore 
heeft zijn voorkeur. Het bevat ver-
schillende gebouwen, de Shish 
Mahal of het Spiegelpaleis, de pri-
vévertrekken van de keizer. De Shah 
Burj Poort, de Koninklijke Toren, 
is een speciale ingang naar de privé-
vertrekken van de keizer langs het 
Olifantenpad en Diwan-i-Khas is 
de ingang voor gasten.
Shah Jahan is diegene die in plaats 
van heel grote gebouwen die macht 
moeten uitstralen, sierlijkheid voor-
op zet. Zijn monumenten en palei-
zen in Agra en Delhi ademen een 
sfeer van verfijning uit, die tevoren 
alleen is aangetroffen bij Nur Jahan, 
de vrouw van zijn vader Jahangir. 
De gebouwen geven blijk van een 
zeer verfijnde elegantie. Alles is tot 
in detail precies en kleurig, char-
mant en bloemrijk. Dit blijkt uit 
alles wat hij heeft ontworpen. In 
de Taj Mahal is het verfijnde inleg-

werk pietra dura te bewonderen in 
al zijn schoonheid. Hieraan is de 
verfijnde smaak te herkennen van 
iemand die meer voeling heeft met 
psychische zaken, zoals ware macht, 
dan met het uitoefenen van de valse 
macht. De gebouwen stralen vooral 
een gevoel van plezier en blijdschap 

uit, ruimtelijkheid en harmonische 
evenwichten. 
Shah Jahan staat nog steeds bekend 
onder de naam ‘Koning van de 
Bouwkunst.’ Ook in de Musamman 
Burj, een klein marmeren paleisje 
dat Jahan bouwt voor zijn vrouw 
Mumtaz is alles ingelegd met kost-
bare stenen en het kijkt uit op de 

Mozaiek in de ‘Hal van audienties’ van de Musamman Burj in Fort Agra

Musamman Burj, de vertrekken van Mumtaz Mahal in het Agra fort aan de rivier de Yamuna met aan de horizon de Taj Mahal
Foto: Wikimedia Commons - Dcastor 2008
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Taj Mahal. Het is gebouwd tussen 
1631 en 1640 en het ligt naast Fort 
Agra. 
Shah Jahan ontwerpt de tombe van 
Jahangir en delen van fort Lahore 
met de Sheesh of Shish Mahal en 
verschillende paviljoenen die al-
lemaal onderdeel van het fort zijn. 
Ook bouwt hij diverse moskee-
en, waarvan hij er een naar zich-
zelf noemt. Hij construeert in 
1642 de Shalimar watertuinen in 
Lahore, want hij is net als zijn va-
der een groot liefhebber van tuinen. 
Shalimar betekent: verblijfplaats 
van de gelukzaligen. Het hemelrijk 
dus, de tuin van Eden.
Shah Jahan is een man met maar 
twee passies: mooie gebouwen en 
zijn vrouw Mumtaz Mahal.
Opvallend is dat zowel Jahangir als 
Shah Jahan bijzonder gesteld wa-
ren op één van hun vrouwen. Bij 
Jahangir is dat Nur, bij Shah Jahan 
is dat Mumtaz. Deze familie kent 

een karakteristieke verfijning en ge-
negenheid die meer vanuit de psy-
che komt dan van het ego. Vooral 
bij Shah Jahan en Mumtaz is dan 
ook sprake van een liefde die zeer 
zeldzaam is, in de tijd en in het al-
gemeen.

Mumtaz Mahal

In 1607, als hij vijftien jaar is, 
maakt Khurram ofwel Shah Jahan 
kennis met Arjaumand Banu 
Begum, kleindochter van een 
Perzisch edelman. Zij is veertien 
jaar. Zij is de onbetwiste liefde 
van zijn leven. Ze moeten vijf jaar 
wachten voordat ze kunnen trou-
wen in 1612. In de tijd tussen de 
kennismaking en hun trouwen 
heeft Khurram nog twee andere 
vrouwen gehuwd. Na de huwe-
lijksfeesten is Arjaumand qua ver-
schijning en karakter voor hem ver 
uitstijgend boven alle vrouwen die 
hij kent. Daarom geeft hij haar de 

naam Mumtaz Mahal, wat ‘juweel 
van het paleis’ betekent. Mumtaz 
krijgt 14 kinderen. Zij is bijna al-
tijd zwanger, maar desondanks gaat 
ze mee op al zijn militaire expedi-
ties. Mumtaz sterft in het kraam-
bed van haar veertiende kind. Hij 
belooft haar dan geen kinderen 
meer te verwekken bij geen van zijn 
andere tien vrouwen. Zij leeft van 
1593 tot 1631. In 1657 wordt Shah 
Jahan erg ziek en de troonopvol-
ging wordt een moeilijkheid. Zijn 
zonen hebben daar altijd ruzie over. 
In 1658 wordt Shah Jahan afgezet 
tijdens een staatsgreep door zijn 
eigen zoon Aurangazeb, de zoon 
van Mumtaz Mahal. Deze zet hem 
gevangen in de achthoekige toren 
van fort Agra van waaruit hij de Taj 
Mahal kan zien, waar Mumtaz in 
haar mausoleum ligt. Shah Jahan 
sterft in 1666 in Agra en zijn as 
wordt naast zijn geliefde vrouw 
Mumtaz gelegd in de Taj Mahal.

Shahi Qila of Fort Lahore - Alamgiri poort en de tuin op de voorgrond is ‘Huzuri Bagh’  Foto: thepakistantour.blogspot.com
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De Shalimartuinen in Lahore

Deze tuinen staan sinds 1981 op 
de lijst van Unesco werelderf-
goed tezamen met het fort van 
Lahore. Deze twee locaties liggen 
ongeveer zeven kilometer van el-
kaar verwijderd. Tezamen is het 
grondgebied 16 hectare groot. De 
Shalimartuinen zijn 658 meter lang 
en 258 meter breed gemeten van 
oost naar west.
Helaas is het ingenieuze hydrau-
lische systeem van de tuinen in 
1970 en in 1999 grotendeels ver-
nield door de verbreding van de 
Grand Trunk Road van Lahore naar 
Mugha, die grenst aan de zuidkant 
van de tuinen. De Shalimartuinen 
zijn daarna in het jaar 2000 op 
de lijst komen te staan van de be-
dreigde werelderfgoederen van de 
Unesco.

Ook had de tuin vroeger zeven op-
stijgende terrassen, die zijn verdwe-
nen in de loop der tijden.
In 2006 is er een plan gemaakt door 
de Unesco, het Shalimar master-
plan 2006-2011. Dit is vooral ge-
maakt om de tuinen te redden van 
de ondergang.

De tuinen van Shalimar zijn door 
Shah Jahan in Perzische stijl opge-
bouwde tuinen, waarin de islamiti-
sche opvattingen over het paradijs 
tot uitdrukking wordt gebracht. 
Vroeger lagen ze in Noord-India, in 
Punjab, heden ten dage in Pakistan. 
In 1641 begint Shah Jahan met de 
constructie ervan. Na een goed jaar 
zijn ze klaar. Het hele project staat 
onder supervisie van Khalilullah 
Khan, een edele aan het hof van 
Shah Jahan. De tuin wordt op-

gebouwd vanuit het zuiden naar 
het noorden. Hij is gelegen vlak-
bij Baghbanpura langs de Grand 
Trunk Road ten noordoosten van 
de hoofdstad Lahore. Deze weg ver-
bindt drie landen met elkaar, India, 
Pakistan en Afghanistan. Shah 
Jahan legt de tuinen aan voor zijn 
vrouw Mumtaz.

Shah Jahan probeert met deze tuin 
in Lahore die van Kasjmir te over-
treffen. Wel heeft hij zich laten 
inspireren door de tuinen daar. De 
zeven (nu nog drie) terrassen, de 
centrale waterlijn, de marmeren wa-
tervallen zijn daar voorbeelden van. 
Shah Jahan laat zelfs een rivier door 
de tuinen stromen zoals dat in de 
tuin van Eden het geval is geweest, 
vanaf een berg met hellende heuvels 
en bossen met schaduwpartijen.

Plattegrond van de Shalimartuinen in Lahore (Pakistan)
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Mogol-tuinen zijn altijd langwer-
pig en omringd door hoge muren 
onderbroken door poorten. Op de 
muren staan torens. Meestal is er 
een centraal bassin met daarbij een 
open gebouw, dat zomerhuis wordt 
genoemd, een barahdari. Het is een 
open paviljoen met een aantal ko-
lommen. Vanuit het centrale bassin 
zijn kleinere zijarmen gemaakt die 
de rechthoeken in de tuin in stuk-
ken delen. De paden zijn recht en 
er zijn bloembedden en grote water-
oppervlakken.

De Shalimartuinen in Lahore be-
horen tot de weinige tuinen van 
de mogol-architectuur die in zijn 
meest originele en klassieke vorm 
behouden zijn gebleven. Zij zijn 
voor vele poëten en goeroes een 
bron van inspiratie geweest waar 
ook vele spirituele ervaringen zijn 
opgedaan. Vooral het feit dat een 
keizer zulke prachtige tuinen laat 

aanleggen voor zijn vrouw, geeft de 
plaats een bijzonder cachet. In alles 
wat er te zien is geeft Shah Jahan 
uitdrukking aan zijn liefde voor 
Mumtaz. Dichters bezingen de tui-
nen graag en ze zijn een rijke bron 
van inspiratie voor het islamitische 
geloof. Vandaag de dag zijn de tui-
nen gesplitst in drie gedeelten: een 
publiek gedeelte, een half publiek 
gedeelte en een privé tuin.

Architectuur en opbouw

In het ontwerp en de uitvoering van 
de Shalimartuinen in Lahore zijn 
vele innovatieve ideeën verwerkt.
De tuin bestaat uit drie gedeelten, 
een hoger bovenste gedeelte, een 
middelste gedeelte en een derde 
lager gedeelte. De stijl is open en 
weids. Het hoogste terras is onge-
veer 3,35 meter hoger dan het mid-
delste terras. Het middenterras ligt 
ongeveer twee meter hoger dan het 
lage terras.

De drie terrassen hebben ook na-
men gekregen van Shah Jahan. 
Het hoge terras noemt hij Farrakh 
Bukhash of Farah Baksh, wat de 
betekenis heeft van ‘dat wat geluk 
schenkt’. Het is het privé terras van 
de keizerlijke familie.
Het middelste terras wordt Faiz 
Bukhash of Faiz Baksh genoemd, 
‘dat wat goedheid schenkt’.
Het lagere terras heet Hayat 
Bukhush of Hayat Baksh, ‘dat wat 
leven schenkt’.

De drie terrassen strekken zich uit 
en dalen af van zuid naar noord, 
naar de Ravi rivier. De paden zijn 
meestal iets opgehoogd, zodat er 
een goed uitzicht is op terras en 
tuin. De oppervlakte van de tuin 
beslaat 16 hectare.
De gehele tuin is omringd met een 
muur van rode bakstenen. Deze 
muur is vooral bewonderenswaardig 
door het ingewikkelde en complexe 

Een deel van de Shalimartuinen in Lahore  - bovenste deel met Aiwan-paviljoen en kanaal (2005)
Foto: Wikimedia Commons - 2005
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sierzaagwerk. Deze muur wordt in 
het Perzisch pairidaeza genoemd, 
een woord dat betekent: omgeven 
door muren. Het woord wordt door 
de Grieken verbasterd tot para-
deisos. Later wordt het gebruikt om 
de tuin van Eden te beschrijven, of-
wel het paradijs.
Op de hoger en lager gelegen ter-
rassen zijn vierkante bloembedden 
gemaakt. Langwerpige bedden zijn 
gebruikt op het smallere middelter-
ras. Tussen dit alles in zijn elegante 
paviljoens gebouwd, die harmo-
nieus prijken tussen Liriodendron 
tulipifera en cipressen, die weerspie-
geld worden in de uitgestrekte wa-
terbassins. Het is een viervoudige 
Perzische tuin met vierkanten die 
weer onderverdeeld zijn in vierkan-
ten. Het volgt het concept met de 
meetkundige lijnen en de patronen 
zijn vol symboliek.
Er zijn kleurige bloemen, cipressen, 
die dood en eeuwigheid voorstel-

len en mango’s, symbolen van leven 
en hoop. Grote gevederde vogels en 
kleurige vissen brengen leven in de 
tuinen en bassins.
Als de tuin klaar is en Shah Jahan 
hem ziet, is hij vol bewondering. 
De historieschrijvers van het hof, 
Inayat Khan en Kamboh schrijven 
enthousiast over het plezier dat de 
keizer heeft als hij de ‘paradijselijke’ 
terrassen ziet, de tuinen en de ver-
fijnde paviljoens die wedijveren met 
de hemelen in al hun grootsheid.

Ze worden beplant met bloemen, 
struiken en bomen met heerlijke 
geuren, die rijkelijk vrucht dragen 
en die bevallige vormen en kleuren 
hebben. Er wordt speciale aandacht 
gegeven aan bloeiende en geurende 
exemplaren die de avonden vervul-
len met hun heerlijke geur. Want 
de tuinen worden door de hofhou-
ding gebruikt om te genieten van 
de koelte van de avonden en van de 

maanlichte nachten.
Zo worden er tuinen en oogstrelend 
mooie paviljoens gebouwd die wed-
ijveren met het hemels paradijs. Zij 
passen bij de keizerlijke smaak van 
Shah Jahan, geïnspireerd door zijn 
vrouw Mumtaz. Nooit tevoren is er 
ooit gehoord van een zo prachtige 
tuin, noch is hij ooit beschreven. 
Want alleen al de gebouwen van dit 
aardse paradijs hebben een kapitaal 
gekost.

Shah Jahan, de keizer en architect 
heeft een weelderige smaak. Nog 
nooit zijn zulke luxe materialen in 
zo’n overdaad gebruikt zoals mar-
mer, harde natuurstenen en mozaïe-
ken. Het gehele complex aan tuinen 
en sprookjesachtige gebouwen zoals 
Diwan-e-Kas-o-Aam, de ontvangst-
hal, zijn voorbeelden van de mooi-
ste paleizen en tuinen ter wereld.
Na de Shalimartuinen bouwt Shah 
Jahan ook nog een tuin Mehtab 

Shalimartuinen in Lahore - middelste niveau met de twee rode paviljoens  Foto: Wikimedia Commons - Q. Yousaf 2014
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Bagh of Maanlicht Tuin, aan de oe-
ver van de Yamuna van waaruit de 
Taj Mahal is te zien.

Gebouwen

In de tuin zijn vele gebouwen ge-
plaatst voor een specifiek gebruik. 
Niet alleen voor de keizer en zijn 
vrouwen, maar voor de gehele hof-
houding. Zoals het koninklijk bad, 
de Hammam en de Grote Hal, de 
Aiwan. Er is ook een rustplaats op 
het hoogste terras, de Aramgah. 
Verder de Khawabgah of Begum 
Sahib ofwel de ‘verblijfplaats om te 
dromen’ voor de vrouw van de kei-
zer.
De zomerpaviljoens of baradaries 
zijn speciaal gebouwd om van de 
koelte te genieten die komt van de 
fonteinen in de tuinen. En natuur-
lijk moet er een ontvangsthal zijn 
waar de keizer zijn speciale en ge-
wone audiënties kan houden, de 
Diwan-e-Khas-o-Aam.

In iedere hoek van de tuin zijn twee 
poorten en minaretten (zie foto op 
pagina 13).

Ingenieuze waterwerken

Ali Mardan Khan, Shah Jahan’s per-
soonlijke ingenieur, stelt voor een 
kanaal te graven naar Lahore. Het 
lijkt Shah Jahan een prima idee en 
in minder dan een jaar wordt het 
kanaal door Ali Mardan’s personeel 
in 1640 helemaal afgerond. Het 
wordt het Shah Nahr, het konings-
kanaal, genoemd. Het is een uiterst 
ingenieus systeem met aquaducten 
en watervallen om een groot gebied 
van water te kunnen voorzien.
Er wordt ook een apart kanaal ge-
maakt dat water aanvoert van de 
Ravi naar de Shalimartuinen. Een 
breed waterkanaal loopt vanuit de 
rivier naar de tuin, waar het hon-
derden fonteinen, bassins en welige 
plantbedden van water voorziet. 
Het water wordt de tuinen bin-

nengevoerd vanuit het zuiden, on-
der de Aramgah, de rustplaats op 
het hoge terras. Vandaar loopt het 
in het centrale kanaal van het hoge 
terras (zie foto op pagina 9). 
Vervolgens vloeit het naar alle ka-
nalen toe, waar de wateren uitmon-
den in decoratieve fonteinen. Zij 
stromen dan verder noordwaarts 
onder het Aiwan-paviljoen door, 
waar de Grote Hal is. Dan valt het 
water plotseling naar beneden, over 
een driezijdig gebeeldhouwde mar-
meren waterfontein of chadar in 
de centrale marmeren tank van het 
middelste terras. Door dit water 
wordt de tank gevuld en die maakt 
het mogelijk dat de vele daar opge-
stelde fonteinen in werking kunnen 
zijn. Het water vloeit naar beneden 
en dan valt het via de watervallen 
naar het oosten en naar het westen 
in de kanalen aan beide zijden van 
de tuinen. Naar het noorden toe 
valt het over de chini khana, kleine 

Shalimartuinen in Lahore - middelste niveau. Rechtsachter een deel van de rode muur om de gehele tuin.
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marmeren nisjes, waar er een wa-
terval wordt gevormd precies voor 
deze vele nisjes met graveerwerk. In 
die nisjes staan overdag bloemen, 
maar ‘s nachts worden ze verlicht 
door lampen die door het neerval-
lende water schijnen. Dat geeft een 
feeëriek aanzicht in de avond en de 
nacht.
Als het water het lage terras heeft 
bereikt vanaf de chini khana dan 
vult het daar de kanalen en de fon-
teinen. Het water verlaat de tuinen 
onder het paviljoen in de noorde-
lijke muur.
Er zijn 125 fonteinen in de twee 
lange, lage en ruime waterwegen die 
het hoogste terras verdelen in vier 
grote tuinen. Daar staan fruitbo-
men zoals mango, appels, abriko-
zen, peren en sinaasappels, tezamen 
met veel bloeiende planten. Ook 
aromatische struiken en bomen om 
schaduw en geur te geven in de hete 
zomers van Lahore van meer dan 40 

graden Celsius. De drie brede ter-
rassen dalen majestueus af naar de 
vlakte waar de rivieroever is.

Bij het hoogste terras is een bor-
relende, bruisende fontein. Die is 
gelegen bij het voorplein van de 
Aramgah (zie foto op pagina 13). 

De fontein is gevormd als een lotus-
knop die staat in een ondiep bassin 
dat ook weer is gebeeldhouwd met 
een lotusmotief in het witte mar-
mer. Dat loopt uit in een rechthoe-
kig bassin dat is versierd met ge-
kleurde steen die is ingelegd in een 
zigzag patroon. 

Waterval over gebeeldhouwd reliëf  Foto: Wikimedia Commons -  MBNaveed 2008

Shalimartuinen in Lahore - waterbassin met fonteinen en waterval, Aiwan paviljoen op het middelste niveau
Foto: Wikimedia Commons - Aunzee  2014
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Aan het einde van het tweede ter-
ras is een prachtig paviljoen, ‘Sawan 
Bhadoon’ geheten, ook met een 
waterval. In totaal zijn er vijf grote 
watervallen in de tuinen.

Het originele mogol-waterdistribu-
tiesysteem bevat een heel complex 

netwerk van kanalen, waterleiding-
buizen, bronnen, tanks, waterrade-
ren en pijpen die het water vervoe-
ren om het overal te distribueren. 
Het water wordt gefilterd, zodat het 
voor consumptie kan dienen. In de 
eerste marmeren tank die 19 bij 5,5 
meter meet, blijven de zwaardere 

deeltjes vuil liggen. Boven in de 
tank zitten drie gaten van ongeveer 
10 centimeter in diameter die het 
water naar een tweede filtreertank 
brengen. Van daaruit komt dit rede-
lijk schone water naar de bovenste 
terrassen in kamers met vier vertica-
le gaten. De diepte van deze tank is 
1,4 meter. Dan gaat het water naar 
de fonteinen. Alles komt vanuit de 
Shah Nahr, het koningskanaal, daar 
naar toe. Bijna alles van dit systeem 
buiten de tuinen is vernietigd. Toch 
hebben de restanten kunnen dienen 
om deels te begrijpen hoe het sys-
teem werkte, iets wat lange tijd niet 
bekend is geweest. Maar helemaal 
begrijpen hoe al de fonteinen in het 
systeem konden werken, kunnen 
hedendaagse ingenieurs nog steeds 
niet. Wel is duidelijk dat dit een 
zeer geraffineerd en ver ontwikkeld 
systeem was om water te verdelen 
naar vele plaatsen. Ook om water-
vallen te laten stromen en om uitge-

Fontein bij voorterrein Foto: Wikimedia Commons -  MBNaveed 2008

Shalamartuinen in Lahore - muur met minaret en poort in de westhoek van het tweede niveau. Achter de hoge muur is het 
bovenste niveau.  Foto: Wikimedia Commons - 2005
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breide oppervlakten 
met planten te 

beregenen. Er 
moet een uit-
gebalanceerde 

druk zijn geweest 
met afgepaste 

hoeveelheden water 
om op die wijze indruk-

wekkende waterpartijen te creë-
ren vol beweging. Het water wordt 
zodanig gebruikt en geleid dat het 
stromingen kan veroorzaken, kan 
spuiten, borrelen en bruisen, mas-
sale watervallen kan realiseren. Het 
kan ook verstuiven, met als gevolg 
dat het dan een verkoelende wer-
king heeft in de hitte van de dag.

Beplanting van de tuin

Van de originele beplanting is maar 
weinig overgebleven. De tuinen 
staan er in feite behoorlijk haveloos 
bij. Wel kan men nagaan wat er ooit 
heeft gestaan. Enkele boom soorten 

zijn nog ongeschonden, met name 
de mangobomen en cipressen. 
Volgens het Masterplan van 2006-
2011 van Unesco is het midden-
terras het best intact gebleven wat 
beplanting betreft. Een belangrijke 
eis voor beplanting is dat struiken 
mooi van vorm en kleur moeten 
zijn, liefst geurend, zoals Ocimum 
tenuiflorum, de tulsi of heilige ba-
silicum, Menta spicata, Foeniculum 
vulgare of venkel. Er worden ook 
talrijke andere variëteiten van wel-
riekende en niet geurende planten 
die vruchten geven aangeplant. Het 
gaat bij het aanplanten tevens om 
de symboliek die iets vertelt over 
traditie of godsdienst.

Hoge terras

Op het eerste, hoge terras staan 
132 mangobomen, Mangifera in-
dica. Daaronder staan 35 Syzygium 
cumini struiken van de mirtefami-
lie. Er zijn ook Mimusops elengi, 

Spaanse kers. Dit zijn kleine bo-
men die veel schaduw geven en de 
vruchten zijn oranje. De bloemen 
geven veel nectar. De waterkanalen 
worden geflankeerd door heel veel 
Bougainvillea spectabilis, struiken 
in vele kleuren, Ficus benjamina en 
Artabotrys hexapetalis.
Daar tussendoor staan vele Hibiscus 
rosa sinensis, die heel veel voor-
komen in mogol-tuinen. In de 
Shalimartuinen zijn ze scheef ge-
groeid door de overheersende man-
go’s met hun grote kronen. Verder 
zijn er nog vele andere boomsoor-
ten, onder andere ficussoorten. 
Prunussoorten zoals kers, abrikoos, 
perzik en pruim zijn overvloedig 
aanwezig. De perzik is afkomstig uit 
China en is nog vóór Christus in-
gevoerd in Griekenland. Daarvoor 
was hij in Perzië al heel lang in 
gebruik. Hij staat al vanaf het mo-
ment dat de Shalimartuinen wor-
den gerealiseerd op verschillende 

Shalimartuinen in Lahore - het laagste niveau met aan de horizon de paviljoens van het midden en hoogste niveau
Foto: Wikimedia Commons - W.A.M. Mohammad 2014
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plekken op de terrassen. Nerium 
oleander is heel geliefd tezamen met 
Plumeria en Punicum granatum.

Middenterras

Het middenterras staat vol grote 
statige bomen zoals cipressen, thu-
ja’s en sinaasappelbomen. Er zijn 
vele soorten die allemaal in 1832 
zijn beschreven door de botanicus 
Jaquemont. Het ziet er naar uit dat 
dit terras het meest de originele tuin 
benadert.

Lage terras

Dit terras heeft meer diversiteit ver-
geleken bij het hoge terras. Er staan 
vooral mango’s en Syzygium cumini 
of jambolan. Alles wat er verder 
staat is een beetje lukraak neergezet. 
De meeste soorten die hier staan 
komen uit gematigde streken bij 
de Himalaya: Artabotrys, Pyrus en 
Prunus amygdalus. Alles wat er ver-
der staat is eigenlijk onkruid, zo-
als de moerbei en de ficus. Er zijn 
struiken die zo hoog worden als 
bomen en die veel gebruikt worden 
in de mogolperiode, zoals Murraya, 
Punica en Hibisbus.
Van de prunusbomen worden voor-
al de vruchtbomen geplant. Er staan 
Cydonia speciosa en Cydonia oblon-
ga, de kweepeersoorten. De bomen 
en struiken zijn hier bijna identiek 
aan die van het hoge terras, hoe-
wel ze afgewisseld worden met veel 
kruidige planten.

De Shalimartuinen als ex-
pressie van de psychische liefde

De gehele opzet van de tuinen is 
die van een mens die gelooft in 
een liefde die het waard is om uit 
te drukken op vele wijzen. De 
Shalimartuinen zijn daar een voor-
beeld van, de Taj Mahal is een an-

der kunstwerk op het 
gebied van architec-
tuur. Hoewel er van de 
tuinen heden ten dage 
maar de helft is overgebleven, 
ademt het hele gebied een sfeer 
uit die indruk maakt op veel men-
sen. Het is een uitdrukking van 
een schoonheid en een gevoel voor 
harmonie die maar zelden worden 
gevonden. Shah Jahan is een mens 
die ook nog ruime mogelijkheden 
heeft om zijn gevoelens voor zijn 
geliefde op vele verschillende ma-
nieren uit te drukken. Dit heeft zijn 
rijk bijna aan de bedelstaf gebracht, 
maar het resultaat is zelfs in deze 
tijd nog wonderbaarlijk te noemen. 
De tuinen munten uit door char-
me, levendigheid en zij verenigen 
bijzondere planten en bomen die 
tegelijkertijd hun nut hebben. Veel 
eetbare vruchten, hout dat gebruikt 
kan worden om vuur te maken, 
kruiden om bij maaltijden te ge-
bruiken, schoon water dat gebruikt 
kan worden om te drinken en te 
wassen, alles is aanwezig in de tui-
nen dat een keizer en keizerin met 
hofhouding kunnen gebruiken in 
het dagelijks leven.
Dat er wordt gelet op geuren, vor-
men en kleuren, op aantrekkings-
kracht voor vlinders, bijen en insec-
ten is bijzonder voor die tijd. Alles 
heeft Shah Jahan in huis om zijn 
vrouw te gerieven, zelfs wandelin-
gen bij maanlicht in geurende tui-
nen zijn mogelijk. Ook de ‘troon’ 
die is gemaakt geeft de gelegen-
heid om op alle uren van de dag 
de schoonheid van de tuinen en de 
terrassen te aanschouwen, met het 
bruisende en stromende water 
overal.
Deze tuin ademt de schoon-
heid van de psyche en daarmee de 

intentie om op aarde 
iets te scheppen wat voor 
altijd blijft en voor altijd zijn 
geheel eigen harmonieuze kracht en 
macht ten toon zal spreiden. Het is 
een uiting van een man, die gevoel 
heeft voor verhoudingen, voor de 
emoties van zijn hart en die deze 
niet onder stoelen of banken steekt. 
Juist dat is het, wat hij ook vindt bij 
zijn vrouw Mumtaz.

De tuinen van Shalimar zijn een 
teken dat er toen al enkele mensen 
zijn geweest, die meer gevoel heb-
ben gehad voor het schone dan wie 
dan ook. Niet dat zij al een psy-
chisch leven hebben, maar het gaat 
wel die kant op. Shah Jahan en 
Mumtaz hebben een zeer intieme, 
naar het psychische neigende ver-
houding die uitgedrukt is in tuinen 
en in vele andere architectonische 
kunstwerken, zoals het fort Lahore 
en de Taj Mahal met de bijbeho-
rende tuinen. Zij zijn een uitdruk-
king van de psychische droom van 
twee mensen die hun liefde niet 
willen laten eindigen met de dood. 
Zij hoopten elkaar weer te ontmoe-
ten door hun psychische liefde, de 
enige liefde die in staat is de dood 
te overwinnen.
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Auteur Veronica Roth
Uitgeverij Van Goor

Tekst: K.M.H. Klachter

De divergent trilogie
Divergent, Insurgent & Allegiant

Een nieuwe rage

De divergent-trilogie is een suc-
cesvolle bestseller voor jongvol-
wassenen. De jonge Amerikaanse 
schrijfster Veronica Roth slaagt erin 
om avontuurlijke romans te schrij-
ven die al miljoenen keren over de 
toonbank gingen en diverse prijzen 
wonnen.
Het eerste boek van de trilogie ver-
scheen in 2011, in 2012 verscheen 
het tweede deel, in 2013 het derde 
deel. Samen goed voor een klei-
ne 800 bladzijden. De kaften zijn 
kleurrijk, de actie springt er van af.  
De hoofdstukken zijn kort en in 
een vlotte stijl geschreven. De span-
ning en de romantiek zijn vanaf 
het begin aanwezig, en telkens wor-
den nieuwe elementen toegevoegd 
om het verhaal verder te brengen. 
Halverwege het derde deel is duide-
lijk hoe het zal eindigen. Het vraagt 
dan van de lezer wat doorzettings-
vermogen om vol te houden.
In 2014 is het eerste boek verfilmd. 
Het eerste deel van de trilogie is nu 
opnieuw als filmboek uitgegeven 
met daarnaast ook een fotoboek 
met de personages uit de film.
Momenteel wordt de trilogie nog 
uitgebreid met aanverwante wer-
ken. Het boek ‘Four’, over een van 
de hoofdpersonages, is er in 2014 
nog aan toegevoegd. Ondertussen 
is er ook op Facebook van alles over 
te doen en zijn er online campagnes 
geweest. Zelfs online testjes om te 

onderzoeken tot welke factie ie-
mand behoort ontbreken niet. Het 
lijkt zowat een nieuwe rage.

Divergentie betekent letterlijk: het 
vanuit één punt uiteenlopen. In het 
eerste boek is de maatschappij een 
eenheid die lijkt te werken. Al snel 
blijkt dat er tal van verschillen zijn, 
die moeilijk zijn te overbruggen.
Het boek wordt vergeleken met 
‘The Hunger Games’, een boek van 
Jennifer Lawrence, waarbij jonge-
ren uit twaalf districten vechten tot 
de dood terwijl alle anderen dat op 
televisie kunnen volgen.
Ook dit boek is verfilmd en bevat 
eveneens geweld en sadisme om 
mensen te testen op hun kracht en 
moed.

Inwijding

Het eerste boek van de trilo-
gie ‘Inwijding, haar keuze veran-
dert alles’ [Oorspronkelijke titel: 
Divergent] duikt in het leven van 
de zestienjarige Beatrice (Tris) die 
een persoonlijkheidstest onder-
gaat. Deze test zal mede bepalen 
in welk deel van de stad ze zal wo-
nen. De stad is namelijk opgedeeld 
in vijf zuilen, in het boek ‘facties’ 
genoemd. Elke factie streeft een 
bepaalde waarde of deugd na: on-
baatzuchtigheid, oprechtheid, on-
verschrokkenheid, vriendschap en 
eruditie. Wie op 16 jaar kiest voor 
een bepaalde factie, is er voor de 
rest van zijn leven aan gebonden. 
Het enige wat kan gebeuren is dat 
hij uit de factie wordt gezet. Hij is 
dan factieloos, wat eigenlijk syno-
niem staat met verworpen zijn en 
leven in armoe.
Elke factie leeft in een apart deel 
van de stad en heeft zijn eigen kle-
dij en gebruiken. Zo zijn de onbaat-
zuchtigen grijs gekleed en cijferen 
ze zichzelf weg, die van de onver-
schrokkenheid zijn zwart gekleed, 
springen uit rijdende treinen en 
tooien zich met tatoeages. Die van 
de vriendschap houden het bij rode 
en gele kledij, leven dicht bij de na-
tuur en doen aan landbouw.
Tris is opgegroeid in de zuil die 
onbaatzuchtigheid nastreeft. Deze 
factie levert de leiders van de stad. 
Men vermoedt namelijk dat onbaat-
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zuchtigen hun eigen voordeel niet 
voorop hebben staan.
Tris kiest ervoor om naar Onver-
schrokkenheid te gaan. Haar per-
soonlijkheidstest laat nochtans meer 
mogelijkheden open. In deze wereld 
is verschillende deugden tegelijk 
kunnen nastreven ‘afwijkend’ en dit 
gegeven moet Tris geheim houden.
Haar broer kiest voor Eruditie, zij 
zijn de intellectuelen. Die zijn in 
het blauw gekleed, bestuderen de 
boeken en zoeken naar vooruitgang.
Na haar keuze krijgt Tris een op-
leiding bij de Onverschrokkenen. 
Die is nogal gewelddadig, het do-
den, vermoord worden of sadis-
tisch worden aangevallen, het hoort 
allemaal bij de leefwijze van de 
Onverschrokkenen. Naar iemand 
die tussen wal en schip valt wordt 
niet omgekeken.
De in facties gestructureerde maat-
schappij is de basis van een steeds 
groter wordend conflict. Het eerste 
boek eindigt met het gegeven dat de 
Onverschrokkenen door een serum 
willoos worden gemaakt tot slaap-
wandelende soldaten. Zij krijgen 
de opdracht van de Erudieten om 
de Onbaatzuchtigen uit te moor-
den. Omdat Tris ‘afwijkend’ is, is 
ze niet gevoelig voor dat serum en 
kan ze, samen met haar begeleider 
en vriend Tobias, bijgenaamd Four, 
ontsnappen. Ook nu zijn moord en 
doodslag en verscheurende keuzes 
niet van de lucht.

Opstand

Het tweede boek ‘Insurgent’ draagt 
in het Nederlands de titel ‘Opstand, 
haar keuze kan alles vernietigen’. 
Opnieuw wordt het verhaal ge-
schreven vanuit het perspectief van 
het hoofdpersonage Tris. In aan-
vang sluiten de vluchtelingen zich 
aan bij de factielozen. De moeder 
van Tobias heeft er de leiding. Na 
de opstand blijft er een verscheurde 
wereld over. De factieleider van de 
Erudieten maakt snode plannen en 
kan door allerlei serums zowat ie-
dereen manipuleren. Alleen bij de 
‘afwijkenden’ lukt dat niet.
Het boek staat vol van strijd en oor-
log. Innerlijke strijd bij het hoofd-
personage Tris die worstelt met wat 
juist en waar is, met wie ze kan ver-
trouwen, met macht en liefde, met 
de strijd in de samenleving die de 
opdeling in persoonlijkheidstypes 
niet kan volhouden.
Op het einde wordt duidelijk waar 
de hele strijd voor dient. Het gaat 
namelijk om een informatieschijf 

waarop staat dat de stad een expe-
riment is om genetisch gemanipu-
leerde mensen de kans te geven ‘te 
genezen’. De stad, een futuristisch 
Chicago, is opgericht na de zuive-
ringsoorlogen tussen de genetisch 
gemanipuleerde mensen en de an-
deren. De genetisch gemanipuleer-
de mensen zijn al dan niet vrijwillig 
ondergebracht in diverse experi-
menten, hebben een ‘vergeetserum’ 
gekregen en leven nu in de afgezon-
derde gebieden tot ze ‘genezen’ zijn. 
De ‘afwijkenden’ zijn diegenen die 
genezen zijn.

Samensmelting

Het derde boek is ‘Allegiant’ of 
‘Samensmelting, haar keuze bepaalt 
alles’. Dit boek vraagt van de lezer 
enige inspanning omdat het ene 
hoofdstuk schrijft vanuit het ik per-
sonage Tris, en het volgende hoofd-
stuk vanuit het personage Tobias. 
Het gaat steeds om en om en het is 
regelmatig terugkijken naar de ti-
tel om te weten op wie de ‘ik’ in dit 
hoofdstuk van toepassing is.
Tris, Tobias en nog enkele mede-
standers belanden in een contro-
lecentrum dat de stad Chicago in 
de gaten houdt. Het blijkt dat de 
informatie die bekend werd op het 
einde van het tweede boek slechts 
ten dele juist is. Men gaat er name-
lijk van uit dat de genetisch gema-
nipuleerden de oorzaak zijn van de 
vele oorlogen en conflicten. De zo-
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genaamde ‘zuiveren’, de niet-gene-
tisch gemanipuleerden, hebben deze 
anomalie niet in zich.
Al snel blijkt dat het controlecen-
trum de hele stad onder het ‘ver-
geetserum’ wil brengen. Zo willen 
ze dat alle mensen vergeten dat ze 
strijden en hun leven weer herbe-
ginnen. Tris laat dat niet toe omdat 
zo stilaan duidelijk wordt dat ook 
de ‘zuiveren’ in het verleden oorlog 
gevoerd hebben. Ze laat het ‘ver-
geetserum’ in het controlecentrum 
los en in die actie wordt ze neerge-
schoten en sterft. Tobias blijft alleen 
achter. De strijdende partijen in de 
stad komen, op een ietwat mira-
culeuze manier, overeen om geen 
strijd meer te voeren.

Een bestseller

Wat maakt dit boek tot een bestsel-
ler? Komt het door het vele geweld 
en de talrijke doden die het boek 
rijk is? Is het de romantiek die in 
elk verhaal verweven zit? Zijn het 
de heroïsche personages? Is het Tris, 
Tris die kleiner is en ook lichamelijk 
zwakker maar toch een verbeten-
heid tentoonspreidt om U tegen te 
zeggen? Is het de figuur van Tobias, 
de stoere jongeman die toch ietwat 
getormenteerd is omdat zijn vader 
hem als kind mishandelde? Of heeft 
het te maken met het onthullen van 
steeds nieuwe geheimen zodat er 
een duidelijker zicht komt op deze 
utopische maatschappij, die toch 

meer een dystopie dan een utopie 
is? 
Wat het ook zij, het is een feit dat 
deze boeken veel jongeren aanspre-
ken. Het boek zit vol actie en de 
gebeurtenissen volgen elkaar in snel 
tempo op. In deze chaotische en 
dystopische maatschappij zoekt Tris 
haar plaats, ze zoekt hoe ze zich als 
mens kan profileren. De volwassen 
wereld is een wereld waarin mensen 
leven vol onzuivere en verborgen 
motieven en het is niet eenvoudig 
om daarin je plek te vinden. Tris 
verlaat ook haar ouders en moet op 
haar eigen benen staan tussen leef-
tijdgenoten, vrienden die het goed 
met haar voor hebben en anderen. 
Het gaat over angst en overleven, 
moed en vertwijfeling. Onderwijl is 
er een ontluikende romance aan de 
gang en beide jongeren moeten ook 
daarin een plaats zoeken.
De gedachten en onzekerheden van 
de personages zijn soms opvallend 
oppervlakkig, andere keren worden 
ze in detail uitgewerkt en geven ze 

een goed beeld van de worsteling 
die de persoon meemaakt. Het zijn 
allemaal elementen in de strijd om 
te overleven, in de strijd om staan-
de te blijven in een wereld die zich 
nooit helemaal onthult.
Realistisch is deze toekomstige 
maatschappij niet te noemen. 
Daarvoor is het wat te simpel en te 
zwart-wit voorgesteld.

De mens in deze trilogie

De mens die in deze trilogie naar 
voren komt is er een die werkt met 
goed en kwaad. Tris is degene die 
zich, met al haar kracht, inzet om 
goed te zijn. Ze merkt evenwel dat 
dat niet zo simpel is. Het goede ver-
schilt nogal naargelang het stand-
punt van waaruit men het bekijkt. 
Vandaar dat ze naar de waarheid 
van haar maatschappij zoekt. Ze 
ontdekt evenwel dat deze nooit vol-
ledig is. Haar keuze maakt ze op 
basis van wat bekend is en telkens 
blijkt dat ze maar een stukje kent 
van hoe het allemaal in elkaar zit.
In het boek is de persoonlijkheid 
van de mens synoniem aan zijn 
deugden. Het nastreven van deug-
den is eveneens een centraal thema. 
De hele maatschappij is opgebouwd 
op basis van die deugden. En ook 
al blijkt dat deze deugden eigen-
lijk niet deugen, al valt de hele 
stad in puin, de deugden blijven in 
deze trilogie een leidend gegeven.  
Ongetwijfeld laat Veronica Roth 



de Gouden Visie
jaargang 8, nummer 2, april 2015

19

hier haar geloof meespreken. In 
het nawoord op het einde van haar 
boek dankt ze God en zijn Zoon. 
Ze profileert zich als christen in 
haar dankwoord, maar in haar boek 
is dit vooral te zien in het vasthou-
den aan de deugden. Ook al zijn er 
veel twijfels, je deugden nastreven 
en het goed zijn is iets waar men 
kost wat kost voor moet gaan. Dat 
er over anderen heen gelopen wordt 
en er veel vernietigende elementen 
aanwezig zijn is duidelijk. Het kost 
veel mensenlevens, eentje meer of 
minder die neervalt in de strijd, dat 
maakt niet uit. Hoeveel mensen er 
in deze trilogie gesneuveld zijn is 
niet bij te houden, maar feit is dat 
ze sterven als vliegen en altijd is het 
omdat iemand wil gaan voor een of 
ander ideaal.
Ook de Erudieten, de intellectue-
len, gaan voor hun ideaal. Maar zij 
worden voorgesteld als het kwaad, 
het zijn zij die met allerlei serums 
en injecties mensen naar hun hand 
kunnen zetten. Zij maken de men-
sen tot een soort eenheidsworst. 
Veronica Roth heeft het duidelijk 
niet op deze intellectuelen begre-
pen.
Ondanks dit gegeven legt ze de kern 
van het mens zijn in de hersenen. 
Opvallend is dat de intellectuelen 
van het controlecentrum de mensen 
willen veranderen door ze te laten 
‘vergeten’. Ze willen een ‘vergeetse-
rum’ over de stad uitstrooien en dan 

kan de maatschappij weer herbegin-
nen.
Of het zo simpel is, is nog maar 
de vraag. De overlevingsdrang, de 
drang naar overheersing als een 
loutere hersenactiviteit bestempe-
len houdt geen rekening met alle 
mechanismen en bewustzijnden 
die aanwezig zijn in het lichaam 
van elke mens. Soms lijkt het of  
Veronica Roth zomaar aan het 
schrijven gegaan is zonder te weten 
hoe het boek zal eindigen. Iedere 
keer komen er nieuwe elementen 
bij. En dan ineens is het einde er, 
alsof het ineens allemaal koek en ei 
is terwijl er in wezen niets is veran-
derd.

Epiloog

Jongeren krijgen in dit boek een 
behoorlijke dosis snelle actie toege-
diend. Het is strijden om te overle-
ven. Geweld, sadisme en vernieti-
ging worden niet geschuwd.
Met het boek krijgen jongeren aller-
hande mee over hoe de mens (jong 

en volwassen) en de wereld in elkaar 
steken. De intriges zijn de mensen 
niet vreemd, de onzuivere motieven 
en dubbele bodems ook niet.
Veel ideeën die Veronica Roth in 
haar boek naar voren brengt wer-
ken sterk met goed en kwaad, met 
moed en zelfverloochening. Het 
boek zit vol tegenstellingen. Diverse 
personages proberen hun idealen te 
verwezenlijken. Sommigen worden 
naar voren gehaald als goed, ande-
ren worden afgetekend als slecht. 
Enerzijds wil men de deugden na-
streven en anderzijds blijkt een 
mensenleven van weinig tel te zijn. 
Het gaat om overleven en dan blijkt 
veel toegelaten.
Zonder de sterke dosis geweld zou 
dit ook een klassieke heldenro-
man kunnen genoemd worden. De 
Heldin met een leeuwenmoed die 
het allemaal voor elkaar krijgt, on-
danks alle tegenwerking. Erg voor-
uitstrevend is deze trilogie dus niet 
te noemen. Blijkbaar ligt het hel-
dendom, waarbij een mens tot het 
uiterste moet gaan om zijn ideeën 
vorm te geven en zijn ideaal te be-
reiken, nog altijd goed in de markt. 
De lijdensweg die dit meebrengt 
wordt uitgebreid getoond. Het 
wordt, samen met de heldendaden, 
verheerlijkt en geprezen. Het boek 
is duidelijk, dan pas ben je iemand 
die telt.
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De Sinaasappel

Op de Pauwekroon staan overal door het bos verspreid kunstwerken. Zij zijn 
uitbeeldingen van ervaringen die in de lilaca zijn waargenomen via vragen 
aan de tutorsuprolo tijdens onderzoekssituaties. Het lilaïsch kunstwerk 

‘de Sinaasappel’ is er eentje van. Om bij ‘de Sinaasappel’ te geraken is er vanuit 
Lichtmaterie een kleine wandeling noodzakelijk. Vanaf het Acaciaplein loopt men 
over de Sparrenlaan het Binnenbos uit. Wanneer het hek is gepasseerd, is er meteen 
rechts een afslag naar de Populierenlaan. Deze voert de wandelaar door hoge bossen 
met hoog opgroeiende rododendrons waaronder veel mos en heide groeit. In de zo-
mer is het daar goed toeven op de schaduwrijke paden met geurend sparrenhout. In 
het voorjaar is er het stuifmeel van de kegels dat alles geel maakt. In de winter zijn 
er de dromerige doorzichtige bossages, die doen vermoeden dat zich daar van alles 
afspeelt wat het oog niet ziet. Door de vele sporen in de sneeuw, die de voorbijtrek-
kende dieren daar achterlaten bijvoorbeeld, sporen die zich in andere jaargetijden 
meestal aan het oog onttrekken. 

Na enige tijd is er weer een afslag naar rechts, de Berkenlaan. Dit is het hart van vak 
6, waar het mos welig groeit en waar bijna nooit iemand is te zien, behalve als er 
onderhoud wordt gedaan in het bos. Het is er stil, alleen een enkele vogel laat zich 
horen. Wie hier loopt voelt zich als ver weg van de wereld, ver weg van het gewoel 
van de mensen met hun drukte en hun gepraat. Er is hier veel te zien. Verschillende 
mossen, in de zomer ook verschillende soorten bloemen die groeien op plekken 
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waar licht is. Al verder dwalend komt er een houtwal in zicht die in de zomer wordt 
overgroeid met kamperfoelie. Daar is de plek waar ‘de Sinaasappel’ zich bevindt, 
in het hart van het bos. De begroeiing is overdadig, er staat van alles. Op een open 
plek vol dennennaalden springt opeens ‘de Sinaasappel’ naar voren. Zijn fel oranje 
kleur valt op tussen de verschillende soorten groen. Een bankje zorgt voor een koele 
rustplaats, waar de wandelaar zich even kan neerzetten om te kijken waar hij is 
terecht gekomen.

 

De rust van de plek is overweldigend. Omgeven door lommer waar je ook kijkt, 
zit je daar ondergedompeld in rust. Het lilaïsch kunstwerk ‘de Sinaasappel’ bestaat 
uit een boomstronk waarin een ronde sinaasappel rust. Het is geen moeite voor de 
vrucht om daar te zijn. Bevallig ligt hij in de armen van de stronk, omgeven door 
het rood van de naalden en de grond en daaromheen de groene houtwal met zijn 
bloemen de gehele zomer door. De sinaasappel is het symbool van een lichaam dat 
ontvankelijk is voor het lila, hij is tegelijkertijd de lila energie die kan zorgen voor 
ontvankelijkheid op verschillende niveau’s: zowel psychisch als mentaal, vitaal maar 
vooral fysiek. Wie zich concentreert op dit lilaïsch kunstwerk kan de energie voelen 
stromen die komt uit de lila zon of van de tutorsuprolo, hij voelt de warmte die dit 
geeft zelfs in het oppervlaktelichaam. 

Al zittend daar in de geborgenheid die er is bij ‘de Sinaasappel’ kan de ervaring er 
zijn van een aanraking van het lila. Van haar energie, van haar vermogen, van haar 
genegenheid en liefde voor alle materie, wat het ook is. Geest is materie, materie is 
geest, geest is licht, materie is licht. 
Na deze korte rustpauze kan de wandelaar opstaan en via de Dennenlaan zijn weg 
vervolgen naar weer nieuwe gebieden om te ontdekken op de Pauwekroon. 
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De liefde van Shah Jahan en Mumtaz Mahal heeft 
geleid tot een monument, het mausoleum de 
Taj Mahal, dat gerekend wordt tot de zeven we-

reldwonderen. Het krijgt de bewondering van heel veel 
categorieën mensen, van architecten tot kunstkenners, 
ambachtslieden en gewone mensen. Zelfs in de zeven-
tiende eeuw als er in de mogol-kunst wel meer prachtige 
gebouwen worden ontworpen, wordt de Taj Mahal toch 
gezien als het mooiste. Als een toppunt van verfijning en 
smaak, als een gebouw wat niet van deze aarde is. Het is 
en blijft, ook tegenwoordig, nog steeds een prestatie van 
formaat. Niet alleen wat de bouwkunst of de artistieke 
uitingen betreft, maar vooral de historie van Mumtaz 
Mahal en Shah Jahan geven deze graftombe in Agra, 
India, een aparte bekoring en aantrekkingskracht.
Shah Jahan heeft een meer dan 
warme belangstelling voor architec-
tuur en kunst. Maar de Taj Mahal 
is vooral opgedragen aan zijn ge-
liefde derde vrouw Mumtaz. In dit 
gebouw wil hij alles wat hij heeft 
neerleggen als een postuum eer-

betoon aan de liefde die hij voelt 
voor haar, een liefde die voor hem 
nooit eindigt, ook niet als zij allang 
is overleden. De Taj Mahal is een 
bouwwerk dat getuigt van een bij-
zondere liefde bij twee mensen, een 
liefde die uitstijgt boven pure sek-

suele aantrekkingskracht. De sek-
suele energie die meestal de enige 
drijfveer is tussen menselijke wezens 
die zeggen van elkaar te houden, is 
hier niet op de voorgrond, ook al 
hebben zij met elkaar veertien kin-
deren.

Shah Jahan

Prins Shahbuddin Muhammad 
Shah Jahan wordt geboren in 
Lahore. Hij krijgt van zijn grootva-
der de naam Khurram, wat ‘blijd-
schap’ betekent. Shah Jahan leeft 
van 1592 tot 1666 en is keizer 
of grootmogol geworden van het 
Indiase mogolrijk doordat hij zijn 
broer overwint in een strijd om de 
troon in 1627. In de mogolfamilies 
is altijd heel veel strijd om de troon, 
vooral omdat er vaak tien tot twin-
tig vrouwen van de keizer met hun 
zonen strijden om de macht. En 
dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. 
Martelingen van de ergste soort, 

architectuur

Tekst: Tanja Soes

De Taj Mahal
De geschiedenis van een liefdespaar

Foto: Wikimedia Commons - Yann 2010
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de ogen uitsteken met koud staal, 
het is allemaal normaal. Hele fami-
lies worden gedood en uitgeroeid 
om maar geen concurrentie meer te 
hebben.
In het begin van zijn regiem is Shah 
Jahan sterk beïnvloed door de is-
lam. Dat houdt bijvoorbeeld in 
dat er geen kerken en hindoetem-
pels mogen worden gebouwd. Zijn 
zoon Dara Shikoh heeft nogal wat 
invloed op hem. Het is zijn lie-
velingszoon, de oudste zoon van 
Mumtaz, zijn lievelingsvrouw, die 
een wat ruimere blik op de we-
reld heeft. Door zijn invloed gaat 
de gestrengheid er wat af bij Shah 
Jahan en wordt onder zijn bewind 
godsdienstvrijheid toegestaan. Shah 
Jahan is erg bedreven in het oorlog-
voeren en gaat al op jonge leeftijd 
de oorlog in. De uitbreiding van het 
leger om opstanden te bedwingen 
doen een forse aanslag op de schat-
kist.
Naast zijn enorme bedrevenheid 
als militair leider heeft hij veel ge-
voel voor architectuur. Hij krijgt de 
titel: ‘Bouwer van Wonderen’. Hij 
laat in Delhi een moskee bouwen, 
de grootste van de hele stad. Zijn 
voornaamste bouwwerk is echter de 
Taj Mahal. De bodem van de schat-
kist komt snel in zicht door al deze 
dure escapades. Toch ziet hij kans 
de Taj Mahal helemaal af te bouwen 
in 1653. Kort daarna - in 1657 - 
wordt hij ziek. Zijn zoon Aurangzeb 
is ziek van jaloezie dat zijn vader 
zoveel geld uitgeeft aan de kost-
baarste gebouwen. Zo maakt hij 
gebruik van de zwakke gezondheid 
van Shah Jahan en grijpt de macht. 
Hij besluit om zijn vader op te slui-
ten in het Rode Fort van Agra, waar 
hij altijd kan uitkijken naar de graf-
tombe van zijn vrouw, Mumtaz. 

Hij doodt ook al zijn concurrerende 
broers die een oogje hebben op de 
troon.
Uit Shah Jahan’s leven vol strijd 
en liefde blijkt, dat hij een speciale 
voeling heeft met dingen, die voor 
weinig mensen zo toegankelijk zijn. 
Zijn liefde voor Mumtaz is in feite 
gegrond op een psychisch gevoel, 
dat weliswaar niet helemaal uit de 
verf komt, maar dat er wel is. De 
vele strijd die hij levert om vijanden 
te overwinnen is een strijd die meer 

ligt op koers van een psychisch le-
ven dan wat anders. Het toont zijn 
moed, zijn dapperheid en volhar-
ding als het er om gaat dingen te 
doen die volgens hem recht doen 
aan zijn inzichten en intenties.

Mumtaz Mahal & Shah Jahan

Hun liefdeshistorie is er een uit 
miljarden. Nog nooit is er een paar 
geweest dat zo opvalt door hun ver-
bondenheid en genegenheid voor 
elkaar.

Shah Jahan en Mumtaz Mahal - kopie van oude afbeelding op ivoor

De ruimte in Fort Agra waar Shah Janan door zijn zoon werd opgesloten. Het is de 
Musamman Burj, de ruimte die voorheen door Mumtaz werd gebruikt.
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Zij is geboren in april 1593 en sterft 
in het kraambed op 17 juni 1631 
bij de geboorte van haar veertiende 
kind, een dochter. Haar man is dit 
verlies nooit meer te boven geko-
men, tot zijn dood heeft hij haar ge-
mist, ook al had hij nog veel andere 
vrouwen.
Zij behoort tot de Perzische adel 
en wordt bij haar geboorte prinses 
Arjumand Banu Begum genoemd. 
Zij ontmoeten elkaar in 1607 en 
van het eerste moment dat Shah 
Jahan haar ziet is hij eindeloos ver-
liefd op haar, door haar schoonheid, 
haar gratie en haar beminnelijkheid, 
haar verfijnde manieren. Niets kan 
hem van haar scheiden, maar zij 
kunnen nog niet meteen trouwen. 
Pas in 1612 wordt het huwelijk in-
gezegend en vanaf die tijd zijn zij 
onafscheidelijk. Zij is Shah Jahan’s 
favoriete vrouw, alle andere vallen 
bij haar in de schaduw. Hij noemt 
haar Mumtaz Mahal, wat ‘Juweel 
van het Paleis’ betekent. Zij krijgt 
ook de hoogste eretitel en onder-

scheiding van het land, het konink-
lijk zegel, Mehr Uzaz. Dichters 
bezingen haar schoonheid, haar me-
deleven met anderen. Zij gaat altijd 
mee als haar man reizen maakt door 
het gehele mogolrijk. Natuurlijk 
trekt zij ook met hem ten strijde, 
dat is vanzelfsprekend. Ook zij 
oefent in strijdbaarheid, dapper-
heid en volharding. In het durven 
strijden tegen de vijanden, in het te 
paard bestrijden van legers, ook al is 
ze zwanger. In de negentien jaar van 
hun huwelijk is zij bijna alleen maar 
zwanger. Shah Jahan heeft daardoor 
ook een enorme bewondering voor 
zijn derde vrouw, die voor hem de 
eerste is onder haar gelijken.
Geen van zijn vrouwen kan tip-
pen aan Mumtaz. Hij bewondert 
de intimiteit die zij met hem heeft, 
haar diepe liefde, haar goedgunstig-
heid voor hem. Zij vertoont ook 
niet de neiging om politieke macht 
uit te oefenen en haar man daar-
bij terzijde te staan. Zij geeft hem 
natuurlijk wel raad en ondersteunt 

hem in alles, maar daar blijft het 
bij. Zij is een liefdevolle vrouw voor 
Shah Jahan. Mumtaz houdt van 
olifanten en slaat hen vaak gade als 
zij rondlopen en soms kijkt zij ook 
naar olifantengevechten die worden 
uitgevoerd voor het hof. Zij houdt 
ook van de tuinen die er langs de ri-
vier in Agra zijn en besteedt er ook 
wat tijd aan om ze te onderhouden. 
Kortom, zij zijn een paar dat vol 
genegenheid is voor elkaar, en het 
gaat hun niet om seks, maar vooral 
om het contact dat zij met elkaar 
hebben omdat ze van dezelfde din-
gen houden. Zij hebben een groot 
respect voor elkaar en behandelen 
elkaar ook op die wijze.

Shah Jahan en Mumtaz geven ieder 
jaar hun gewicht aan de armen in 
goud, zilver en edelstenen. Maar 
ook laten ze hun liefdadigheid blij-
ken door specerijen, medicijnen en 
voedsel te schenken aan diegenen 
die het kunnen gebruiken.

De Taj Mahal aan de oostzijde in de ochtend
Foto:  Wikimedia Commons - B.C. Tørrisen 2010
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Als zij hem weer een keer verge-
zelt tijdens gevechtshandelingen 
in 1630 heeft ze geen flauw benul 
dat het de laatste keer is dat ze hem 
vergezelt. Want in het jaar daarop 
sterft ze. Dit kan Shah Jahan nau-
welijks bevatten en hij is ontroost-
baar. Hij eet en drinkt verscheidene 
dagen niet. Hij denkt alleen maar 
aan de belofte die hij Mumtaz heeft 
gedaan, ‘dat hij iets zal maken waar-
door de hele wereld hun liefde zal 
kennen’. Ze wordt begraven op een 
plekje in Burhanpur, voor tijdelijk. 
Want Shah Jahan besluit om voor 
haar het mooiste mausoleum ter 
wereld te bouwen, ter nagedachte-
nis aan zijn ‘Juweel van het Paleis’. 
Het moet een even grote schoon-
heid hebben als Mumtaz zelf.

De droom over Mumtaz

Op een dag wordt Shah Jahan wak-
ker nadat hij in een droom Mumtaz 
heeft gezien in een prachtig paleis 
met witte muren. Daarop neemt hij 
de beste architecten aan, schrijvers 

en artiesten om op die manier het 
mooiste mausoleum te ontwerpen 
wat er bestaat. Met rondom tui-
nen en ook een paleis. Het moet 
het mooiste worden wat zij zich 
maar kunnen voorstellen. Een waar 
bouwwerk dat uiting geeft aan hun 
liefde.
Het gebouw dat hij ontwerpt neemt 
22 jaar tijd om te worden gebouwd 
en het kost hem bijna zijn hele ver-

mogen. Er werken 22.000 arbeiders 
aan. Dit monument, de Taj Mahal, 
is ook werkelijk een van de mooi-
ste gebouwen ter wereld geworden. 
Het is een teken van hun liefde en 
van een zo grote schoonheid, dat er 
maar weinig andere gebouwen aan 
kunnen tippen.
In 1632 wordt Mumtaz herbegra-
ven in de tuin van de Taj Mahal, 
maar in 1643 is het gebouw zover 

De Taj Mahal aan de westzijde bij zonsondergang
Foto: Wikimedia Commons -  M.M. Karim 2012

De rijk gedecoreerde sarcofagen in het centrum van de Taj Mahal
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klaar, dat ze in de tombe kan wor-
den gelegd die midden in de Taj 
Mahal staat. De tombe is bedekt 
met parels en edelstenen, de groot-
ste edelsteen, een diamant, staat er 
als bekroning bovenop.
Pas in 1666 wordt Shah Jahan bij-
gezet. Hij heeft dan al acht jaar 
vanuit zijn gevangeniskamer in het 
Rode Fort van Agra, uitgekeken 
op de Taj Mahal, waar zijn geliefde 

Mumtaz ligt. Hij is in 1658 afgezet 
door zijn zoon Aurangzeb en heeft 
daar huisarrest.

In zijn gevangenschap kijkt Shah 
Jahan altijd uit op de Taj Mahal. 
En als hij daar zit te dromen van 
zijn geliefde Mumtaz en kijkt naar 
de weerspiegeling van haar mau-
soleum in het water, verbeeldt hij 
zich dat er voor hem zelf een mau-

soleum komt aan de overzijde van 
de rivier. Een mausoleum dat een 
spiegeling is van de Taj Mahal, maar 
dan helemaal opgetrokken van 
zwart marmer. En beide weerspie-
gelingen zullen zich verenigen in de 
Yamuna en daar een eenheid vor-
men. Als dat zal gebeuren, droomt 
hij, dan zullen ze eens weer samen 
zijn. Shah Jahan is wel gestart met 
de bouw en is verder gegaan tot zijn 
zoon hem opsluit in het Rode Fort. 
Het verhaal zegt dat aan de oever 
van de rivier nog zwart marmeren 
blokken zijn te vinden die gebruikt 
zouden worden voor de zwarte Taj 
Mahal. Het is er nooit van gekomen 
om een dergelijk mausoleum voor 
zichzelf te bouwen. Zij zijn dus 
ook nooit meer in hun weerspiege-
ling verenigd. Zij hoopten dat hun 
liefde de dood zou overstijgen. Dat 
is nog niet gelukt, zij leefden nog 
niet helemaal vanuit hun psyche. 
Maar hun droom is deels werkelijk-
heid geworden in de Taj Mahal, een 
droom over een liefde die de dood 

De Taj Mahal gezien vanaf Fort Agra

Taj Mahal - het rijk versierde interieur van een van de overige gebouwen
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overwint en na de dood ook nog 
stand houdt. Dat voelen mensen 
die dit architectonisch kunstwerk 
bezoeken. Dat dit meer is dan zo-
maar een eerbetoon aan een geliefde 
vrouw.
Op de plaats waar de zwarte 
Taj Mahal zou komen is nu de 
Maanlichttuin (Mehtab Bagh) ge-
legen, waarschijnlijk de uitbreiding 
die Shah Jahan voor ogen had als 
verdere completering van de witte 
Taj Mahal. Want in zijn visie is 
Mumtaz de witte Taj Mahal, de 
zon, en hij zelf, Shah Jahan is de 
maan, de zwarte Taj Mahal. Zo zul-
len zon en maan elkaar vinden in 
de wateren van het bewustzijn, waar 
hun psyches elkaar weer ontmoeten.
Op de sarcofaag van Shah Jahan 
staat een kort gedicht over de bouw 
van de Taj Mahal, door hem zelf 
geschreven:

De bouwer kan niet van deze aarde 
zijn, want het is duidelijk dat het ont-
werp hem is gegeven door de hemel.

Uit deze regels blijkt, dat de Taj 
Mahal de vorm is die Jahan gaf aan 
het ontwerp dat hem gegeven is 
door de hemel, waarmee hij God 
bedoelt.

Taj Mahal

Hoewel het lijkt alsof de Taj Mahal 
een enkel gebouw is omdat dit 
meestal staat afgebeeld op foto’s, is 
dit niet het geval. Het is een heel 

complex van gebouwen met tuinen 
er omheen. In 1632 wordt met de 
bouw aangevangen. In 1648 wordt 
het mausoleum afgemaakt en de 
verdere gebouwen en tuinen zijn 
vijf jaar later klaar. Het gebouw 
wordt door menigeen ervaren als 
een symbool van de eeuwige liefde, 
wat mensen daaronder ook mogen 
verstaan. Het is opgebouwd van 
wit marmer, ingelegd met saffieren, 

Plattegrond van de Taj Mahal met omgeving. 
1. De Maanlichttuin (Mehtab Bagh) aan de andere oever van de Yamuna. 
2. Taj Mahal met twee vrijwel identieke gebouwen. In het westen een moskee en ten oosten de Mihman Khana (ontvangsthal).
3. Tuin van de Taj Mahal - de Chahar Bagh - toegankelijk via de grote poort (Darwaza-i-Rauza).
4. Het tussenterrein met graftuin met een aantal graftombes en uitzicht op de grootse ingang naar de Taj Mahal
5. Het voorterrein met drie poorten (west-, oost- en zuidpoort) en de Taj Ganji (bazaar)
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bloedkoraal, robijnen en lapis lazu-
li. Shah Jahan beschrijft zelf de Taj 
Mahal als volgt:

Zou een schuldige hier zijn schuil-
plaats zoeken, dan wordt hij vrij van 
zonden als van iemand die vergeving 
heeft gekregen.
Zou een zondaar zijn weg vinden naar 
dit huis, dan zullen zijn zonden uit het 
verleden worden weggespoeld.
De aanblik van dit huis zorgt voor  
droefgeestige zuchten en de zon 
en de maan plengen tranen uit hun 
ogen.
Dit bouwwerk is in deze wereld ge-
maakt om daarmee de glorie van de 
maker te tonen.

In 1983 wordt de Taj Mahal een 
onderdeel van het werelderfgoed 
van de Unesco. In 2007 wordt dit 
gebouw gekozen tot één van de ze-
ven nieuwe wereldwonderen.

De Taj Mahal is een grafmonument 
en dat past in de gewoonte van de 
mogoldynastie om voor de familie 
mausoleums in symmetrisch aan-

gelegde tuinen te bouwen. Deze 
tuinen zijn vol symboliek, zoals dit 
in de Shalimartuinen ook het geval 
is. Ze zijn symbool van het hemels 
paradijs op aarde, een woonplaats 
voor de doden. De gebouwen zijn 
met grote zorg ontworpen en ook 
nu nog zijn ze allen van een zeldza-
me eeuwigheidswaarde. De ruimte-
lijkheid en de grootsheid van de tui-
nen en gebouwen is opvallend. De 
esthetische verfijning en schoonheid 
zijn niet alleen om de schone kun-

sten te dienen, zij zijn er ook om 
indruk te maken op het volk en de 
luister en heerlijkheid van de heer-
sers te tonen en hun macht en heer-
schappij te laten zien.
Het ontwerp van de Taj Mahal is 
wat anders dan bij andere gebou-
wen van dien aard. Het mausoleum 
staat niet midden in de tuin, maar 
op een verhoging die als een plat-
form is gebouwd. Het is gesitueerd 
aan de oever van de Yamunarivier 
in Agra, India. Vanuit de wijde 
omgeving is de Taj Mahal een blik-
vanger. Op de vier hoeken van het 
platform staan de minaretten, een 
stuk van het hoofdgebouw af. Dit 
wordt vaak gedaan in die tijd, om 
als er calamiteiten zijn te zorgen dat 
de minaretten niet op het gebouw 
vallen.

Er is ook een grote poort die toe-
gang geeft tot de Taj Mahal. Tussen 
het mausoleum en de toegangspoort 
van het gebouwencomplex ligt de 
tuin. Deze is zoals alle Perzische tui-

De Taj Mahal aan de Yahuna. Links en rechts de twee vrijwel identieke gebouwen. Aan de voorzijde de muur rond het terrein.
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nen verdeeld in vier gedeelten met 
bloemperken. De vierkanten wor-
den gevormd door kanalen die de 
perken van water voorzien. De koe-
pel op de Taj Mahal is het symbool 
voor de hemelkoepel en het zegt dat 
de doden in het mausoleum in een 
hemel op aarde vertoeven.
Het gebouw heeft een sterk door-
gezette symmetrie. De muren zijn 
gedecoreerd met gekalligrafeerde 
teksten uit de Koran. Er zijn veel in 
marmer uitgevoerde reliëfs. En hier 
is het vooral de pietra dura, het fijn 
ingelegde steenwerk van edelstenen 
en halfedelstenen, dat opvalt.

De graftombe

Dit mausoleum is het centrum van 
de Taj Mahal. Het is opgetrokken 
uit wit marmer op een vierkant 
platform. Het is helemaal in sym-
metrie gebouwd en is toegankelijk 
via een boogpoort. Bovenop is een 
grote koepel en een geveltopteken. 
Het is in de basis ontworpen in een 
Perzische bouwstijl.

Er is een grote kubusvormige ruim-
te met verschillende kamers met 
schuine hoeken. Deze vormen een 
ongelijke achthoek. De achthoek 
is ongeveer 55 meter lang aan de 
lange zijden. Aan iedere kant zit een 
booggewelf met twee verschillend 
gevormde balkons aan iedere zijde. 

Het motief van de booggewelven 
wordt herhaald bij de schuine hoe-
ken, zodat alles totaal symmetrisch 
is.

Vier minaretten staan bij het graf-
monument, er staat er eentje op 
iedere hoek van het platform. Ze 
zijn veertig meter hoog en hebben 
verschillende balkons waar de mu-
ezzin oproept tot gebed. De hoofd-
kamer herbergt heden ten dage de 
valse sarcofagen van Mumtaz Mahal 
en Shah Jahan, de werkelijke graven 
liggen op een lager niveau.
De marmeren koepel torent boven 
de grafkelder uit. Hij is 35 meter 
hoog en heeft dezelfde lengte als 
het basisplatform. Hij wordt wel 
uivormig genoemd vanwege zijn 
vorm. Er bovenop is een marmeren 
hangende lotusbloem, waardoor de 
hoogte nog wordt geaccentueerd. 
Daar bovenop is een ronde koperen 
staaf waar een liggende halve maan 
als afsluiting op staat. Deze staaf 
was voorheen van goud.

De Taj Mahal gezien vanaf de andere oever vanuit de Mehtab Bagh (Maanlichttuin). Foto:  D. Mizetski 2008
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Er is nog iets bijzonders op te mer-
ken over de Taj Mahal. Op ie-
der moment van de dag heeft het 
mausoleum een ander aanzien. 
Het witte marmer verandert van 
tint naarmate de dag vordert. In de 
vroege ochtend is hij roze, melkwit 
in het avondlicht, van een gouden 
licht als de maan schijnt en zo zijn 
er vele tussenkleuren die er door de 
dag heen te bewonderen zijn. Ook 
de seizoenen hebben hun invloed 
op de kleurschakeringen van de Taj 
Mahal.
Shah Jahan bouwt na de Shalimar-
tuinen in Lahore ook de Maanlicht-
tuin aan de overkant van de rivier 
de Yamuna. Vanuit deze tuin is de 
Taj Mahal op ieder uur van de dag 
in al zijn kleurrijkheid te bewon-
deren.

Lichtval

Shah Jahan heeft veel oog gehad 
voor het licht, dat op alle tijden van 
de dag de Taj Mahal anders tint. 
Het roze van de dageraad gaat over 

in een intense witte melkkleur en 
in de avond met de ondergaande 
zon is het een spektakel van goud-
geelrood. Dat Shah Jahan zo veel 
oog heeft voor licht dat hij de Taj 
Mahal zodanig plaatst dat op ieder 
moment van de dag het mausole-
um een andere tint geeft, zegt veel 
over zijn psychisch gevoel voor dit 
soort zaken. Het geeft nog een ex-
tra aantrekkelijke dimensie bij het 
aanschouwen van het imposante 
gebouw.

Expressie

Shah Jahan heeft zijn hele leven 
gewijd aan het bouwen van de Taj 
Mahal, hij heeft heel zijn liefde voor 
Mumtaz gelegd in dit bouwwerk. 
Zelfs in de huidige tijd zijn mensen 
onder de indruk van wat hij alle-
maal heeft gedaan om dit mauso-
leum gestalte te geven. Inderdaad 
weet de gehele wereld nu van hun 
liefde, ook al zal bijna niemand 
verstaan hoe hun liefde er uitzag. 
Maar Shah Jahan kon met behulp 

van hogere machten die hem in een 
droom zijn Mumtaz lieten zien, uit-
drukking geven aan zijn diepste en 
mooiste gevoelens. De Taj Mahal is 
tevens een uitdrukking van de twee 
dingen waar hij voor leefde: voor 
zijn geliefde Mumtaz en mooie ge-
bouwen. Dat is duidelijk als zijn ar-
chitectuur wordt aanschouwd, maar 
de grootste schoonheid en charme 
van zijn hart heeft hij neergelegd 
in alles wat de Taj Mahal is. In het 
inlegwerk, in het marmer, in de 
vorm, in de symboliek, in de prach-
tige evenwichten en de schoonheid 
van kleur en patroon. De ambachts-
kunst is hier verheven tot ware 
kunstuitingen.

Psychische liefde

Wat er ook gezegd wordt over psy-
chische liefde, meestal is het niet 
wat mensen denken. Het is ook las-
tig om zich een voorstelling te ma-
ken ervan, omdat het geen liefde is 
die vaak voorkomt en dus ook niet 
te bestuderen valt om hem te le-
ren kennen. Psychische liefde is een 
nog ongekende energie, waarvan 
alleen maar wordt gedroomd, zoals 
Shah Jahan dat ook doet. Hoewel 

De grote poort (Darwaza-i Rauza) van de Taj Mahal

Foto: Wikimedia Commons - D.Searle 2009
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Mumtaz en Shah een heel eind op 
weg zijn naar een meer psychische 
lijn, hebben zij dit in hun leven 
niet kunnen verwezenlijken. Wat 
van hen uitgaat wordt wel erva-
ren als bijzonder, en dat is het ook. 
Shah Jahan heeft wel zijn psychi-
sche gevoel kunnen leggen in de Taj 
Mahal. Dat is het monument waar 
mensen iets kunnen ervaren van de 

uitstraling die de psyche kan heb-
ben. Die van ware rijkdom, ware 
macht en harmonie, ware wijsheid 
en een psychisch leven.
De wereld zou er totaal anders uit 
gaan zien als meer mensen kunnen 
komen tot het uitdrukken van dit 
soort realiteiten en energieën. De 
psychische liefde is de volgende stap 
in het evolutieproces dat nog steeds 

gaande is. Zij zal de wereld veran-
deren in een wereld die bewogen 
wordt door ware gevoelens en niet 
door het veinzen en het leugenach-
tige.
Shah Jahan en Mumtaz zijn wat 
dat betreft een liefdespaar dat nog 
steeds enig is in zijn soort. Zij 
hoopten, dat mensen er van zouden 
horen en in hun voetsporen zou-
den willen treden. Tot nog toe is dat 
niet gebeurd. Maar wat niet is kan 
komen, alles is mogelijk, iedere dag 
is weer een nieuwe om te proberen 
te komen tot die psychische liefde, 
die van alles te maken heeft met de 
volgende stap in de evolutie van de 
mens.

Taj Mahal gezien vanaf de Yamuna
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Ficus carica
Vijg

De vijgenboom is een bijzondere boom. Hij behoort 
tot de familie van de Moraceae, de moerbei. Zijn land 
van herkomst is Azië, daar groeit hij onder ideale om-

standigheden en geeft dan vaak drie oogsten per jaar. Hij kan 
in Nederland drie tot tien meter hoog worden als hij op een 
goede, warme plek staat bijvoorbeeld tegen een muur. Hij kan 
dan één oogst produceren.

Het blad is bekend van het feit, dat Adam en Eva hun geslachtsdelen ermee 
zouden hebben bedekt omdat ze zich in het paradijs - toen ze mens werden en 

gingen denken - zich opeens schaamden voor hun geslachtsdelen. Als beer, wat ze 
eerst nog waren, hadden ze die schaamte niet. Maar omdat het blad van de vijg zo 
groot is, het kan wel 30 bij 25 centimeter groot worden, was het goed genoeg om 
hun genitaliën mee te bedekken.
De vijg kan tot een struik of een boom worden gemaakt, dat hangt af van de snoei. 
De schors is glad en grijzig. Bij een ouder wordende boom wordt het patroon in de 
schors meestal heel donkergrijs van kleur, maar het oogt soms bruinachtiggroen. 
Het blad is dik en voelt leerachtig aan. De bovenkant is donkergroen en nogal be-
haard, de onderkant is ook behaard en er zijn witte nerven te zien.

Bloemen zijn er niet zo te ontdekken aan een vijgenboom. Ze zijn er wel, maar 
zitten in de vrucht zelf verborgen. In het begin ziet de bloem er helemaal uit 

als een heel klein vruchtje. In de bodem zitten de vrouwelijke bloemen, bij de zeer 
kleine opening bovenin de vijg, de mannelijke bloemen. De vijg is dus een schijn-

vrucht die gevormd is uit een bloembodem en een bloem. Er is een vijg te zien, 
maar dat is eigenlijk een bloem. Als hij bevrucht wordt gebeurt dit in de natuur 
door een kleine galwesp, de Blastophaga psenes, ook wel gewone vijgenwesp ge-

noemd, die net door de kleine opening bovenin naar binnen kan gaan. Daarna 
gaan de vrouwelijke bloemen hun zaden ontwikkelen. De behoorlijk harde schil 
van de bloem wordt dan zachter en verandert van kleur. De vijg is dan in zijn 
geheel eetbaar, met schil, pitten en vruchtvlees. Als hij rijp is valt hij af en de 
zaden kunnen dan weer nieuwe struiken en bomen vormen.
Er wordt van vijgen gezegd dat ze een laxerende werking hebben.
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In Nederland komt de heel kleine galwesp niet voor, die vliegt alleen in zuidelijker 
landen. Als de bevruchting niet gebeurt, valt de onrijpe bloem af. Om in dit land 

ook vruchten te kunnen laten rijpen is een technische truc verzonnen. Er zijn par-
thenocarpe cultivars ontwikkeld, dat wil zeggen met een maagdelijke vruchtzetting. 
Er hoeft geen galwespje aan te pas te komen. Men zegt dat dit nog een voordeel 
geeft, namelijk dat er geen pitjes zitten in deze gecultiveerde vijgen. Of dit ook een 
echt vijgengevoel geeft bij het genieten van de vruchten, is de vraag.

De vijgenwesp

De gewone vijgenwesp, een vliesvleugelig insect, leeft in symbiose met vijgen. Hij 
is slechts één tot twee millimeter groot. Hij leeft in Azië, Zuid-Europa, Californië 
en Australië. Hun leefgebied is rondom en in verschillende soorten vijgenbomen. 
Het leven voor deze wesp begint in de wilde geitenvijg, de Ficus carica forma capri-
ficus, die oneetbare vijgen draagt. In de steriele vrouwelijke galbloemen van deze 
boom worden de eieren gelegd. Als de vrouwelijke wesp nog in de vijg zit, wordt 
ze al bevrucht door een mannetje. Ze vliegt daarna meteen uit en neemt het stuif-
meel mee van de mannelijke bloemen in de vijg die vlak bij de kleine uitvliegope-
ning staan. Bij het zoeken naar galbloemen waar ze vervolgens weer eieren in kan 
leggen, bestuiven ze de vruchtbare vrouwelijke bloemen van de eetbare vijg. 
Ze kunnen er echter geen eieren in leggen door de bouw van de 
vijg. Nadat het vrouwtje is bevrucht sterven de mannetjes met-
een. Als de vrouwtjes de eetbare vijgen hebben bestoven en hun 
eieren hebben gelegd in de geitenvijg, sterven ook zij. De vijgen-
wesp is al 80 tot 90 miljoen jaar oud en heeft in die jaren deze uit-
muntende levenswijze ontwikkeld.
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Hoe dit alles in een evolutieproces zo ingenieus wordt gepland roept verwondering 
op. Het is een zeer ingewikkeld proces wat nog steeds werkzaam is bij het bestui-
ven van vijgen op de natuurlijke wijze. De Evolutiekracht is toch iemand, die steeds 
weer bijzondere manieren ontwikkelt om te zorgen dat zowel plant als dier aan hun 
trekken komen in een samengaand levensproces. En het werkt dus al miljoenen ja-
ren lang uitstekend.

Snoei

Een vijg is een gemakkelijke boom of struik om in vorm te snoeien en ook om te 
stekken. Hij wordt het beste gesnoeid van november tot februari, want dan geeft hij 
nog bijna geen sap, dat melkachtig en klevend is. Het sap op de huid kan allergie 
veroorzaken.
Snoei is mogelijk in waaiervorm tegen een muur door alle takken weg te halen be-
halve twee sterke takken die naar links en rechts tegen de muur kunnen groeien.
Een boomvorm kan worden bereikt door de top van de struik af te knippen op de 
plek waar de kruin zich moet gaan vormen. Er komen dan onder de snoeisnede heel 
veel zijtakken te voorschijn.

Vermeerderen

Vermeerderen is ook heel gemakkelijk. Er zijn verschillende methoden die kunnen 
worden geprobeerd. 
1. Eén- of tweejarige takken zonder vrucht afsnijden op 25 centimeter. De stekken 

houden in een ruimte die 20 graden Celsius is. Zet ze in een glas water en als er 
wortels te zien zijn planten in potgrond met één derde klei.

2. Laag groeiende takken kunnen worden afgelegd in de aarde.
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3. Een aantal stekken kan worden ingegraven in goede aarde. Zodra te zien is dat 
ze zijn aangeslagen kunnen ze worden opgepot tot ze uiteindelijk in de volle 
grond kunnen worden gezet.

4. Ook is een methode om stekken in vochtig gemaakt krantenpapier te wikkelen. 
Vervolgens worden ze in een transparante plastic zak binnen of buiten neerge-
legd in de zon. Als er wortels aan komen kunnen ze in een pot worden gezet.

Symboliek

Een vijgenboom is niet zomaar een boom. Hij heeft van oudsher een bijzondere 
betekenis en symboliek. Ook deze struik is, zoals alles wat er bestaat 
op aarde, een tijdelijke uiting van een eeuwig bestaande realiteit die 
in zichzelf iets heel anders is. Hij verbeeldt de kosmische manifestatie. 
Hij heeft geen begin en geen einde in ruimte of tijd, hij is eeuwig en 
onvergankelijk. Zijn fundamenten wortelen boven in de allerhoogste 
Oneindige, boven Tijd en Ruimte, in de Eeuwige. Zijn takken strek-
ken zich uit naar beneden, helemaal tot in de wereld van de men-
sen, de relatieve wereld. De vijgenboom omvat vele werelden, ook de 
waarheidswereld.

Zo is de Ficus carica een boom die mensen eraan herinnert dat zij 
slechts kleine wezens zijn die vaak nog niets kunnen meemaken in an-

dere werelden. Zij kennen alleen de kosmos, de aardse wereld van het re-
latieve bestaan in verdeeldheid. Zij leven een illusoir bestaan waarvan zij zich 

niet bewust zijn en waarvan zij beslist geloven dat het de werkelijkheid is.
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De Pahlavi-dynastie
Een geschiedenis van noodlot en niet bestaan

De Iraanse Pahlavi-dynastie is geen fami-
lie geboren onder een goed gesternte. 
Altijd zijn de leden van deze familie 

achtervolgd door politieke onenigheid, coups en 
ballingschap. Het begint al bij Reza Khan, de 
grondlegger van de Pahlavi-dynastie, die maar 
een relatief kort bestaan heeft gehad. De beide 
sjahs die deze dynastie heeft geteld, moeten hun 
land verlaten en in ballingschap leven. Daarna 
sterven zij zonder hun geboortegrond te hebben 
weergezien. Het vaderland is dan ook voor hun 
nazaten een bijna fantastische droom geworden, 
een plek waar ze niet meer heen kunnen, ook 
al zouden ze het graag willen. Hun Perzië, hun 
droom van een modern en vrij Iran, kan steeds 
geen gestalte krijgen, hoewel ze er wel voor vech-
ten. Een geschiedenis van verbanning, bloedige 
gevechten en tragediën die nooit een einde lijkt 
te nemen. Zij hebben geen bestaan en vechten 
daarvoor met alles wat in hen is. Zij willen hebben, zij kunnen niet zijn en daarmee 
zijn zij goede vertegenwoordigers van de bestaansillusie zoals deze zich voordoet bij 
mensen in het algemeen.

Reza Khan

Alles begint met Reza Khan, geboren in Alasht in Perzië 
op 16 maart 1878. Hij is de stichter van de Pahlavi-
dynastie en sjah van Perzië van 1925 tot 1941. Hij 
verandert zijn naam meteen in Reza Shah. Hij wordt 
afgezet in 1941 en sterft drie jaar later in Johannesburg 
in Zuid-Afrika als een banneling. Hij is slechts 66 jaar 
geworden.
Reza Khan is een keihard legerofficier maar ook dapper 
en wijs. Zijn hoogste doel is het land te hervormen. Hij 
volgt daarmee de voetsporen van zijn vader, die legerof-
ficier is in de kozakkenbrigade.

In die tijd is Perzië niet direct een mogendheid waar 
rekening mee wordt gehouden in de wereld. Het land 
wordt eigenlijk gemanipuleerd door Rusland en Groot-
Brittannië. Reza Khan maakt als minister van Oorlog 
meteen een eind aan de regeringsperiode van de Qajar-
familie, ook wel de Kadjarenfamilie geheten, die Perzië 
sinds 1794 heeft geregeerd.
Na de coup op 21 februari 1921 die door de Engelsen 
wordt ondersteund, vertrekken de Russische troepen. 
Reza Khan wordt gezien als de sterke man van Perzië. 
Hij wordt met steun van de Engelsen premier. Zij zien 

Tekst: Tanja Soes

Royalty

Reza Shah Pahlavi
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liever Reza op de troon dan anderen, die het socialisme 
in Perzië willen gaan stimuleren. De dagen van de fa-
milie Qajar zijn geteld. In 1925 wordt de laatste Qajar-
sjah afgezet. Reza Khan wordt enkele dagen later de 
nieuwe sjah.
Hij begint met veel omvattende veranderingen zoals 
de aanleg van spoorwegen, modernisering van het on-
derwijs, en uiteindelijk richt hij de Universiteit van 
Teheran op. Gezondheidszorg en industrie krijgen een 
nieuwe impuls. Iedereen begint hem wel steeds meer 
als een dictator te zien, omdat hij zelf alles bepaalt. In 
1935 laat hij de naam van het land veranderen in Iran.

Hij is nogal nationalistisch ingesteld en dat appreci-
eren de Russen en Engelsen niet. Duitsland is voor 
hem het land waarmee economisch voordeel mee is 
te behalen. In die moeilijke tijd vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog valt dat niet bij iedereen in goede aarde. 
Reza houdt zich afzijdig van politieke meningen, maar 
hij moet er wel het gelag voor betalen. In 1941 wordt 
zijn land, dat zo rijk is aan olie, bezet door Britse en 
Russische troepen. Hij wordt verdacht van collaboratie 
met Duitsland. Hij wordt gedwongen om af te treden 
en wordt in ballingschap gestuurd. Zo sterft hij als een 
teleurgesteld man. Van al zijn opbouwende idealen is 
niets terechtgekomen. Wel is zijn zoon, kroonprins 
Mohammed Reza Pahlavi op de troon gekomen, wat 
een opluchting is voor Reza. Hij dacht dat de Pahlavi-
dynastie al tot een einde was gekomen met zijn balling-
schap. Zijn zoon houdt het lang uit. Hij is 22 jaar en 
blijft 38 jaar op de Pauwentroon zitten.
Het overkomt Mohammed Reza Pahlavi echter dat 
hij naar Egypte moet vluchten. Dat is in 1979 na de 
Khomeini-revolutie. Een jaar later is hij dood, 60 jaar 
oud.

Mohammed Reza Pahlavi

Op 26 oktober 1919 wordt er in Teheran een tweeling 
geboren. Het is Mohammed Reza, de oudste zoon van 
Reza Pahlavi, en zijn tweelingzus, Ashraf. Op zijn zesde 
jaar wordt hij kroonprins, zijn vader is dan nog officier 
in het kozakkenleger. Hij studeert in Zwitserland, krijgt 
een westerse opvoeding en daarmee ook een westerse 
kijk op politiek en bestuur van een land. Teruggekomen 
in Iran doorloopt hij de militaire school. Hij studeert 
af in 1938. Hij wordt door zijn zeer strenge vader he-
lemaal voorbereid op zijn toekomstige leven als sjah. 

Hij is een liefhebber van sport. Op tweeëntwintigjarige 
leeftijd wordt hij uitgeroepen tot de nieuwe sjah van 
Iran. Op 16 september 1941 zit Mohammed Reza op 
de Pauwentroon. Het land is een constitutionele mo-

narchie, waardoor hij als staatshoofd maar een beperkte 
macht heeft. Hij gaat verder met de hervormingen waar 
zijn vader al lange tijd mee bezig is geweest. Hij krijgt 
echter onenigheid met een oudere nationalistische po-
liticus, Mohammed Mossadeq, een democratisch door 
het volk gekozen premier. Die behoort tot de konin k-
lijke kadjarenfamilie. Mossadeq is een wijs en intelli-
gent man, hij is afgestudeerd in filosofie, internationaal 
recht en economie in Frankrijk en Zwitserland. In 1951 

Sjah Mohammed Reza Pahlavi
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wordt hij minister-president van Iran. Hij zet vergaan-
de liberale maatregelen door, zoals sociale zekerheid en 
huurbescherming. Wat vooral tegen de haren strijkt van 
de Britten is, dat hij de Iraanse olie-industrie nationali-
seert, die tot dan toe onder Britse controle is. Zijn doel 
is een vrij Iran, met een regering vrij van corruptie. Zijn 
steekwoorden zijn: transparantie, een onafhankelijk 
rechtssysteem, vrijheid van religie, vrije verkiezingen en 
betrokkenheid van het volk bij besluitvorming.
Hij wil ook meer rechten voor vrouwen, arbeiders en 
boeren. Zijn opzet is om de ongelijkheid tussen het volk 
in balans te brengen. Deze zaken bevallen de Engelsen 
en Amerikanen niet. Zij willen iemand die zij kunnen 
manipuleren, geen socialist. Daarbij willen zij geld uit 
olie hebben en als zij Mossadeq zijn gang laten gaan is 
die kans verkeken. Hij heeft grote aanhang bij het volk.
Met medewerking van de Amerikanen en Engelsen 
wordt zijn regering omver geworpen met een staats-
greep. Mossadeq wordt drie jaar gevangen gezet en 
krijgt levenslang huisarrest. Daardoor krijgt Sjah 
Mohammed Reza nu de macht in eigen handen.

In hetzelfde jaar wordt door de sjah, met behulp van de 
Verenigde Staten, de Savak opgericht. Dit is een gehei-
me politie die tegenstanders van het regime van de sjah 
moet opsporen en arresteren. Vooral de kadjarenfamilie 
wordt daarbij flink onder controle gehouden.
In 1963 zijn er nieuwe hervormingen om het land te 
moderniseren en meer westers te maken, de zogenoem-
de Witte Revolutie. De modernisering heeft vooral be-
trekking op vrouwenemancipatie en daaruit voortvloei-
end algemeen kiesrecht voor vrouwen, landhervorming, 
leerplicht en het nationaliseren van bossen, weilanden, 
waterbronnen. Mohammed Reza past ook de Iraanse 
kalender aan, deze vangt nu aan bij de verovering van 
Babylon door Cyrus de Grote. Het jaartal verandert dan 
opeens van 1355 naar 2535.

Op 26 oktober 1967 kroont de sjah zichzelf en Farah 
Pahlavi met veel pracht en praal in Shiraz. Vanaf dit 
moment is hij de shahanshah, de koning der koningen. 
De sociale en economische omstandigheden zijn nu 
zodanig, dat de tijd daar is om gekroond te worden. In 
1941 heeft hij dit nog geweigerd.
Uiteindelijk komt er in 1979 een revolutie geleid door 
de Ayatollah Ruhollah Khomeini, waardoor hij wel ge-
dwongen is te vertrekken uit zijn land. Khomeini blijft 

tot 1989 aan het bewind. Het land wordt er door geru-
ineerd en er breekt een oorlog uit tussen Iran en Irak. 
Een bittere geschiedenis, vanwege het hebben en het 
niet kunnen zijn. Een Irak dat bewogen wordt door af-
braak en vernietiging en niet door activiteiten van op-
bouw en de ontwikkeling van een moderne staat waarin 
vrijheid van religie is.

Huwelijken

In 1939 huwt Mohammed Reza de zus van koning 
Farouk I van Egypte. Het is prinses Fawzia Fuad, ge-
boren op 5 november 1921 in Alexandrië in Egypte. 
Na tien jaar scheiden zij. Zij kunnen het helemaal 
niet met elkaar vinden. Er is één dochter uit dit hu-
welijk, Shahnaz Pahlavi, geboren in 1940. Al in 1945 
gaat Fawzia terug naar Egypte, ze wilde scheiden. Dat 
gebeurt, hoewel de scheiding eerst in Iran niet wordt 
erkend. Pas in 1948 is de scheiding uitgesproken, op 
voorwaarde dat de dochter bij de sjah blijft. Het gaat 
over het voortbestaan van de dynastie, over het leven en 
bestaan van de Pahlavi-familie.
De sjah wil toch weer trouwen, want hij moet voor 
een mannelijke opvolger zorgen voor de troon. Soraya 
wordt door een familielid van haar voorgesteld aan het 
keizerlijk hof. Op 12 februari 1951 treedt de sjah in het 

Opname bij de kroning in 1967 van sjah Mohammad Reza 
en koningin Farah met zoon prins Reza. Op de achtergrond 
de Naderi troon ook bekend als de Pauwentroon
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huwelijk met Soraya Esfandiary Bakhtiari, de dochter 
van een Perzische arts en landheer, Khalil Esfandiary 
Bakhtiari en een Duitse moeder, Eva Karl. Zij zijn ein-
deloos verliefd op elkaar, hoewel Soraya eerst beden-
kingen heeft tegen de familie Pahlavi, die haar kadja-
renfamilie stevig controleert en zelfs uit 
het land verbant. Maar na een eerste 
ontmoeting zijn ze onafscheidelijk en 
willen ze niets liever dan trouwen. Zij 
wordt koningin Soraya. Na het huwelijk 
wordt haar vader tot Perzisch ambas-
sadeur in West-Duitsland aangesteld, 
dan is hij weg uit Iran en heeft toch een 
goede baan. Na zeven jaar zijn er echter 
nog geen kinderen, zij blijkt onvrucht-
baar te zijn. Soraya wil niet akkoord 
gaan met het voorstel dat de sjah een 
tweede vrouw zal nemen voor het nage-
slacht. In 1958 scheiden zij.
Na de scheiding krijgt Soraya de ti-
tel Hare Keizerlijke hoogheid prinses 
Soraya van Iran. Ze begint een carrière 
als filmster, waar ze Franco Indovina 
ontmoet en ze wordt verliefd op hem. 
De film wordt een flop, maar haar ver-
liefdheid niet. Zij bloeit helemaal op en 
trouwt Franco Indovina nadat hij van  
zijn vrouw is gescheiden.
Na vijf jaar gelukkige samenleving komt 
er een einde aan hun geluk. Op 4 mei 
1972 komt Franco om bij een vlieg-
tuigongeluk. Dit brengt haar tot wan-
hoop. Weer is een liefde voorbij, weer 
moet zij een leven zonder bestaan onder 
ogen zien. Zij is ten einde raad. Tot ze 
door de Europese adel in Parijs warm 
wordt verwelkomd. Zij vinden het ge-
weldig een Keizerlijke Hoogheid tot 
hun vriendin te kunnen rekenen. Zij 
brengt zomers door in Marbella in haar 
villa Maryam terwijl ze feest viert met 
de jet-set daar. Zij heeft een uitgelezen 
vriendenkring. Zij gaat naar Parijs en schrijft in 1991 
het boek: ‘Paleis van eenzaamheid’ dat een veel verkocht 
boek wordt. Op 25 oktober 2001 overlijdt zij in haar 
appartement in Parijs aan een hersenbloeding.
Zij wordt begraven in München.

Pahlavi Fawzia, Mohammed Reza en dochter Shannaz

 Huwelijk van de sjah met Soraya in 1951
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Haar leven wordt getekend door het zoeken naar geluk 
en beroemd zijn. Zij is altijd teleurgesteld in het leven 
en het bestaan, teleurgesteld in liefde. Zij kan nergens 
rustig leven, altijd weer komen er verschrikkelijke inter-
rupties. Als jong meisje droomt ze van een carrière als 

filmster, ze droomt ervan met een ko-
ning te trouwen. Al deze dromen wor-
den waar, maar ze brengen haar niet het 
geluk, waarnaar ze zo hunkert. Haar 
leven is één aaneenrijging van verdriet, 
verlies en eenzaamheid. Zij zoekt het 
geluk in hebben, niet in zijn en zelfwor-
ding. Haar dromen zijn ook irreëel en 
niet bestaand.

Na de scheiding is de sjah ontroost-
baar, maar hij moet wel zoeken naar een 
nieuwe vrouw. Het volk en het par-
lement roepen om een opvolger. Het 
wordt Farah Diba, geboren in Tabriz 
op 14 oktober 1938. Tabriz ligt in de 
provincie Oost-Azerbeidzjan. Zij be-
zoekt de beste scholen en spreekt vloei-
end Frans en Italiaans. Zij studeert in 
Parijs voor architectuur. Zij leert de sjah 
kennen bij een werkbezoek dat hij in 
Frankrijk aflegt. Daarna wordt Farah 
Dibah door Shahnaz, de dochter van de 
sjah, uitgenodigd op de thee. Zij heeft 
haar vader ook uitgenodigd. Na deze 
ontmoeting leren zij elkaar goed kennen 
en dit mondt uit in het huwelijk op 21 
december 1959. Zij krijgen vier kinde-
ren: twee zoons, Reza Cyrus geboren op 
31 oktober 1960 en Ali Reza op 28 april 
1966. Verder twee dochters, Farahnaz 
geboren op 12 maart 1963 en Leila op 
27 maart 1970.

Farah doet heel veel voor de kunst, 
maatschappelijk werk, emancipatie en 
sport in Iran. Zij legt werkbezoeken af 

bij boeren in afgelegen gebieden, reist met haar man de 
hele wereld rond. Het meest heeft zij zich ingezet voor 
emancipatie van de vrouw en voor de Iraanse cultuur. 
Farah Diba is de eerste keizerin die shahbanu, keizerin 
van Iran wordt genoemd.

Mohammed Reza Pahlavi met Farah Diba in 1977

Farah Diba bij de tombe van sjah Reza Pahlavi in 2006. De tombe staat in de  
al Rifa’i moskee in Caïro.
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Verbanning

Rond 1970 zijn er weer talloze conflicten in Iran. Na 
de hervormingen zijn de tegenstellingen tussen rijk en 
arm groter geworden in plaats van kleiner, zoals werd 
beoogd door de sjah. Hij heeft zich laten adviseren door 
een Russische charlatan en dat is niet goed uitgevallen. 
Het volk en de studenten zijn ook niet zo te spreken 
over de weelderige levenswijze van de keizer en keizerin.
In de jaren zestig heeft Khomeini zich al geprofileerd en 
is verbannen naar Frankrijk. De geestelijkheid begint 
zich nu weer volop te roeren, Khomeini krijgt steeds 
meer aanhang. In de jaren daarna neemt de ontevreden-
heid steeds meer toe, vooral onder studenten. In 1978 
probeert de sjah het tij nog te keren, maar dat lukt hem 
niet.
In april 1979 wordt in Iran een referendum gehouden. 
Het volk kiest voor een islamitische republiek in plaats 
van de monarchie. In april 1979 wordt het land uitge-
roepen tot de Islamitische Republiek Iran. Khomeini 
vormt het land, dat door de moderniseringen van de 
sjah heel erg is verwesterd, om tot een streng religieus-
fundamentalistische staat.

Als de sjah in 1979 vanwege de uitkomst van het refe-
rendum het land wel moet verlaten, gaan Farah Dibah 
en zijn kinderen met hem mee. Mohammed Reza weet 
dat hij een ongeneeslijke kanker heeft. Hij is een heel 
erg zieke man die steeds maar moet reizen omdat hij 
nergens welkom is. Met zijn gezin probeert hij in di-
verse landen asiel te vinden, wat maar niet lukt. Hij 
probeert de Verenigde Staten, Mexico en Panama, te-
vergeefs. Intussen wordt hij steeds zieker. Uiteindelijk 
verleent Egypte asiel aan de keizerlijke familie. Daar 
vinden zij even rust. De sjah overlijdt op 27 juli 1980 
in Caïro aan het non-hodgkinlymfoom. Hij krijgt een 
mausoleum van president Sadat in deze stad.

Als Mohammed Reza is overleden mag het gezin van 
president Sadat in Egypte blijven. Zij zijn verder over-
al uitgestotenen, paria’s. Als echter in 1981 Sadat zelf 
wordt vermoord, moeten zij Egypte weer verlaten. 
President Reagan biedt Farah een verblijf in Amerika 
aan. Dat aanbod heeft ze met beide handen aangeno-
men.
Zij schrijft een boek over haar leven met haar man in 
Iran en haar ballingschap. Het is een boek over opge-
jaagd worden, uitgestoten zijn, een nieuw leven probe-

ren op te bouwen. Een leven dat steeds wordt verstoord 
door onverwachte, verschrikkelijke gebeurtenissen. 
Een leven dat getekend is door het paria zijn, omdat 
haar overleden man gezien wordt als een strenge dicta-
tor. Haar kinderen merken dat ook, zij kunnen maar 
moeilijk werk krijgen in de Verenigde Staten. Als Farah 
Dibah in haar ballingschap spreekt over Iran, zegt ze 
vaak dat ze hoopt dat het licht daar spoedig zal door-
breken.
Het lijkt alsof Farah haar leven weer wat in eigen re-
gie heeft, maar in feite is er wanhoop en angst over wat 
er allemaal kan gebeuren in het leven. Ook Farah lijkt 
een leven te hebben wat haar bevalt, maar dat is niet 
werkelijk zo. Er is de wanhoop, de chaos over wat er is 
gebeurd. Vooral het als een uitgestotene worden behan-
deld zit diep in het vlees verscholen, maar het is iedere 
dag voelbaar.

Reza Cyrus Pahlavi II

Reza Pahlavi ook Reza Pahlavi II genoemd, is de voor-
malige kroonprins van Iran en de zoon van de laat-
ste sjah van Iran. Na de normale studies doet hij een 
luchtmachttraining in Texas, juist in de tijd dat de 
revolutie in Iran plaatsvindt. Hij woont dan in de 
Verenigde Staten. Hij kan na deze training niet meer 
terug naar zijn geboorteland en de op hem wachtende 
Pauwentroon. Hij studeert vervolgens in Californië po-
liticologie.
Hij spant zich in voor de democratie in Iran en pleit 
voor vrije verkiezingen. Hij is woordvoerder van het 
Iranian National Council in Parijs. Reza is op 12 juni 
1986 getrouwd met Yasmine Etemad Amini. Zij heb-
ben drie dochters: Noor geboren op 3 april 1992, ver-
volgens komt Iman op 12 september 1993 en Farah I 
wordt geboren op 17 januari 2004.

Zijn droom is een vrij Iran, en hij is dan ook een leider 
en voorvechter van principes als vrijheid, democratie 
en mensenrechten. Hij houdt contact met veel Iraniërs 
die zijn gevlucht en buiten Iran wonen, maar ook met 
mensen uit het land zelf. Hij reist de wereld rond om 
staatshoofden te spreken over zijn land, met beleidsma-
kers om tot inzichten te komen over hoe die vrijheid 
van Iran het beste gestalte kan krijgen. Hij spreekt ook 
met geïnteresseerde groepen mensen over de benarde 
toestand van Iraniërs onder het islamitische regime van 
de geestelijken. Hij heeft het vooral en voortdurend 
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over onderdrukking en mishandelingen van het Iraanse 
volk. Hij vraagt steeds naar het vestigen van een echte 
democratie in dit land. Er zijn in 2009 wel verkiezingen 
geweest, maar die zijn sterk gemanipuleerd. Sinds dit 
voorval is er meer aandacht voor zijn oproepen. Toch 
heeft Iran in 1979 zelf gekozen voor dit regime, het is 
daardoor in deze situatie geraakt.

Reza Pahlavi heeft veel artikelen en een aantal boe-
ken geschreven over de stand van zaken in Iran. En hij 
hoopt ooit nog eens terug te keren naar Iran, naar een 
vrij land, met democratie en respect voor mensenrech-
ten. Hij hoeft niet per se op de troon te komen en Iran 
weer te maken tot een keizerrijk. Hij wil alleen dat Iran 
een democratie wordt.

De erfenis van zijn vader, die verweten wordt dat hij 
mensenrechten heeft geschonden via de terreur van de 
geheime politie Savak, drukt zwaar op hem. Hij be-
weert dat toen niet alles in orde is geweest, maar dat 
het toch niet zo erg is als nu. Hij ziet wel wat in steun 
aan het interne verzet in Iran, zodat het bewind daar op 
vreedzame wijze omver geworpen kan worden.

Yasmine, zijn vrouw, leeft helemaal mee met Reza. Zij 
is ook een Iraanse, geboren op 26 juli 1968 in Teheran. 
Zij verlaat het land aan het einde van de jaren 70 van de 
vorige eeuw, vlak voor de val van de sjah. Zij groeit op 
in de buurt van San Francisco in de Verenigde Staten 

waar zij haar studies voltooit. Zij komt bij Iranese 
vrienden en ontmoet daar Reza. Zij is dan pas 18 jaar, 
maar ze trouwt hem meteen. Het is een bescheiden hu-
welijksfeest. Yasmine is doctor in de rechten en heeft 
tien jaar als advocaat gewerkt voor kinderzaken en voor 
risicojongeren. Zij grondvest de Foundation Children 
of Iran in 1991.

Dit gezin kan zich eigenlijk wel vinden in het bestaan. 
Ze leven in betrekkelijke weelde, man en vrouw werken 
samen voor hetzelfde doel: een democratisch Iran. Dat 
dit er niet is, vreet aan hen, en onderliggend is er dus 
altijd ontevredenheid, strijd, omdat dat wat ze willen er 
niet is. Ogenschijnlijk leven zij leuk en prettig, maar in 
werkelijkheid is er toch onvrede, onvrijheid over hun 
land waar ze van houden.
De dwingende eis van hen dat het land een democratie 
moet worden is in tegenspraak met het vrije referendum 
dat ooit werd gehouden in 1979.

Ali Reza Pahlavi

De tweede zoon van sjah Mohammed Reza en Farah 
Diba is geboren op 28 april 1966 in Teheran en over-
lijdt op 4 januari 2011. Hij volgt een opleiding in de 
Verenigde Staten en doet promotieonderzoek aan de 
Harvard Universiteit in Oud-Iraanse studies en filolo-
gie. Hij is wel verloofd geweest maar dat leidt niet tot 
een huwelijk. Hij is een nogal teruggetrokken en in 
zichzelf gekeerde man, die lijdt onder hevige depressies. 

Reza Cyrus Pahlavi in 2014 Ali Reza Pahlavi



de Gouden Visie
jaargang 8, nummer 2, april 2015

43

In zijn woning in Boston schiet hij zich in 2011 door 
het hoofd. Zijn as wordt in de Kaspische zee verstrooid, 
want volgens hem zullen de golven van de zee zijn as 
vanzelf laten aanspoelen aan de kust van zijn beminde 
vaderland Iran. Op 26 juli van datzelfde jaar wordt een 
kind van hem geboren. Het is een meisje, Iryana Leila 
en de moeder is zijn levenspartner, Raha Didevar. De 

familie Pahlavi erkent het meisje als een lid van de fa-
milie en de dochter van Ali Reza. Ze krijgt de titel van 
prinses.

Voor deze zoon is de verbanning zeer traumatisch ge-
weest. Hij lijdt volgens psychiaters aan het verlies van 
identiteit. Hij kan niet leven op deze manier, hij kan 
geen veilig bestaan vinden in het leven zoals het is. Ook 
de zelfmoord van zijn zuster Leila in 2001 heeft hij niet 
kunnen verwerken. Sindsdien lijdt hij aan veelvuldige 
en diepe depressies. Deze jongeman kan het leven en 
bestaan niet aan. De wrange gebeurtenissen rondom 
de verbanning en het nergens terecht kunnen om een 
nieuw bestaan op te bouwen, heeft hij niet op een ade-
quate wijze kunnen verwerken. Hij wil dat het gaat zo-
als hij het wil en als hij niet kan dwingen, dan houdt hij 
het zelf voor gezien. Hij neemt het recht in eigen hand. 
Ali Reza is een niet-bestaander en gebruikt terreurme-
thoden, die zijn familie voor een voldongen feit zetten 
door zijn zelfmoord. Hij leeft in een bestaansillusie, net 
zoals zijn hele familie die behoorlijk is getraumatiseerd.

Leila Pahlavi

Leila Pahlavi is de jongste dochter van de sjah en ge-
boren in Teheran op 27 maart 1970. Leila is niet ge-
trouwd en heeft ook geen relatie. Ze reist meestal tussen 
Europa en Connecticut, waar zij woont.
Leila is ooit model voor het modehuis Valentino ge-
weest. Zij vindt zichzelf geen leuke vrouw en lijdt aan 
zware depressies, evenals haar broer. Ze is behandeld in 
klinieken in de VS en Engeland, maar dat hielp haar 
niet. Op 10 juni 2001 neemt ze een overdosis barbitu-
raten in samen met een dosis cocaïne. Ze heeft de pillen 
gestolen en dat leidt tot haar dood. Haar verlangen naar 
haar geboortegrond speelde haar parten. Ze is sinds de 
verbanning bijna altijd depressief geweest, eerst door de 
dood van haar vader, maar vooral door het verlies van 
een vaderland. Ze voelt zich nergens thuis. Er is nergens 
op de wereld een veilige haven. Haar verlangen naar de 
geboortegrond die zij niet meer kent en ook niet mag 
betreden, knaagt aan haar. Zij voelt zich verstoten door 
iedereen, maar ook los van haar grond, haar wortels. 
Het voortdurend vluchten naar andere plaatsen en de 
dood van haar vader op jonge leeftijd heeft ze niet kun-
nen verwerken. Bij haar zorgt het voor een negatieve 
kijk op de mensheid en de hele wereld. Zij kan daar 
niet leven, zij heeft geen bestaan. Zij wil de wereld naar 
haar hand zetten en besluit met alle macht haar eigen 
zin te doen. Haar dood is in feite, evenals die van haar 
broer, een terreurdaad uit onmacht. Zij kan niet be-
staan, niet zichzelf worden. Zij wil hebben, niet zijn.

Farahnaz Pahlavi

Farahnaz , een naam die ‘vreugde-
vol’ betekent, is geboren in Teheran 
op 12 maart 1963. 
Zij is de oudste dochter van de laat-
ste sjah van Iran, Mohammed Reza 
Pahlavi en zijn derde vrouw, sha-
banu Farah Diba. Zij heeft in de VS 

gestudeerd in sociale wetenschappen en kinderpsycho-
logie. Zij werkt nu als psycholoog in een Amerikaans 
ziekenhuis.
Zij probeert door hard werken haar bestaan op aarde te 
verzekeren, een plaatsje onder de zon. Zij probeert het 
hoofd te bieden aan onzekerheid en verlangen. Het is 
voor haar heel lastig geweest een baan te vinden, vooral 
door haar naam. Zij probeert een bestaan te vinden in 
een nieuw land, ook al is het moeilijk.

Leila Pahlavi
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Maar ook zij voelt altijd de tragedie van haar familie, en 
het niet kunnen bezoeken van haar geboortegrond. Zij 
kan ook niet fijn bestaan, zij is altijd gericht op hebben.

Shahnaz Pahlavi

Shahnaz Pahlavi is de enige dochter 
van Mohammed Reza Pahlavi en zijn 
eerste vrouw Fawzia. Ze is de klein-
dochter van koning Faoud I van 
Egypte en sjah Reza Pahlavi van Iran. 
Ze is geboren op 27 oktober 1940.
Ze trouwt in 1957 met Ardeshir 

Zahedi, die dat jaar ambassadeur wordt voor Iran in de 
Verenigde Staten. Na zeven jaar huwelijk wordt het hu-
welijk beëindigd. Zij krijgt één dochter, Zahra Mahnaz, 
geboren op 2 december 1958.
In februari 1971 trouwt Shahnaz opnieuw met 
Khosrow Jahanbani. Bij deze man krijgt zij een zoon, 
Keykhosrow, geboren in 1971, en een dochter, Fawzieh, 
in 1973. Zij heeft weinig van doen met Iran, zij is te-
ruggekeerd naar Egypte en woont in Alexandrië.

Ashraf Pahlavi

Zij is de meest controversiële figuur van de familie 
Pahlavi en wordt geboren op 26 oktober 1919. Zij is 
een tweelingzus van de Mohammed Reza Pahlavi. Ze 
woont in Frankrijk, in Parijs.
In 1953 speelt zij een belangrijke rol in Operation Ajax 
van de Amerikaanse CIA die de sjah terug op de troon 
helpt nadat de coup is gepleegd. De sjah wil eerst niets 
met de CIA te maken hebben en Ashraf wordt gevraagd 
hem ervan te overtuigen dat hij hun hulp nodig heeft. 
Zij wordt door Iraniërs soms als een verraadster gezien, 
anderen vinden haar een heldin.
Haar zoon Shahryar Shafigh wordt in Parijs vermoord 
en in 2010 sterft haar dochter Azadeh door kanker. Zij 
wordt nauwelijks in het openbaar gezien en niemand 
weet iets van haar af. Zij publiceert rond 1995 haar 
memoires en verder is zij onzichtbaar. Zij is vooruitstre-
vend en zij is een van de eerste Iraanse jonge vrouwen 
die geen sluier meer draagt. Ze spreekt over emancipa-
tie en laat een schoonheidsoperatie uitvoeren. Ze wordt 
door sommigen beschuldigd van frauduleuze praktij-
ken.
Ze is drie keer getrouwd, maar het zijn allemaal huwe-
lijken die op niets uitlopen. Ze heeft ook talrijke af-
faires met mannen. Ze bekent zelf geen goede moeder 

te zijn. Door haar manier van leven kan ze niet vaak 
bij haar kinderen zijn. Er is ook een moordaanslag op 
haar gepleegd in 1976 in haar zomerhuis aan de Franse 
Rivièra. Er worden dan veertien kogels dwars door 
haar Rolls Royce geschoten. Een medepassagier wordt 
gedood maar Ashraf zelf heeft nog geen schram. Ze 
heeft een paar boeken geschreven waaronder ‘Faces in a 
Mirror’ en ‘Jamais Resignee’.

Hebben, niet kunnen zijn

Heel de familie Pahlavi kan niet verdragen dat ze ver-
dreven zijn uit hun land. Zij willen het terug hebben, 
de grond waar ze geboren zijn mag niet worden afgeno-
men. Ze kunnen niet zijn, ze kunnen niet tevreden zijn 
met wat ze hebben, het moet anders zijn. Het hebben 
staat voorop, niet het zichzelf zijn, het worden. Dat is 
heel tekenend voor deze familie, dat ze allemaal blijven 
vasthouden aan het verleden en daardoor geen prettige 
toekomst hebben. Ze kunnen niet een bestaan opbou-
wen in een ander land, dat is een onmogelijkheid. Ze 
willen met man en macht doordrukken wat zij voor 
ogen hebben voor Iran. Zogenaamd niet met geweld, 
maar door vreedzame oplossingen. Toch zijn zij zonder 
uitzondering heel dwangmatig bezig met hun vader-
land.

De droom die zij hebben, verziekt hun bestaan. Zij zijn 
daardoor maar gefascineerd door één ding: dat wat zij 
willen moet gebeuren. Daar werken zij aan.
Deze familie is een leuk voorbeeld van hoe mensen hun 
eigen bestaan tot een ellende maken, ook al ziet het er 
mooi uit, oppervlakkig gezien. Maar alle rampen, alle 
ziekten, alle huwelijken die niet lopen, alle zelfmoorden 
en verbanningen wijzen erop dat hier de bestaansillusie 
het hele leven doordrenkt met niet-bestaan. Daar is ook 
iedereen op gefocust. Zodat er vanzelfsprekend geen be-
staan is. Levens die vol zon en rijkdom zouden kunnen 
zijn, worden tot duisternis en een leven zonder licht, 
zonder zon. 
Als Farah Dibah het heeft over de duisternis die moet 
verdwijnen in Iran zodat het licht kan komen, is zij 
onkundig van het feit, dat dit eerst in haar zal moeten 
gebeuren, wil het ooit in Iran gebeuren. Want alles wat 
zij wenst heeft betrekking op haarzelf en dit geldt voor 
haar hele familie.
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De bestaansillusie
Of het klaverspel

In dit artikel wordt een 
derde ‘hoofd illusie’ van 
de mensheid geëtaleerd. 

Het is de bestaansillusie die 
in het kaartspel wordt verbeeld 
door het klaverspel. 

Inleiding

In het oppervlaktelichaam van 
mensen spelen zich talrijke zaken 
af die zich helemaal onttrekken aan 
het zicht wat iemand heeft op zich-
zelf. Het is in feite een gebied dat 
onbekend is aan de persoon die dat 
lichaam heeft. In het algemeen be-
schouwt iemand zijn lichaam als dat 
wat hij is. Het lichaam krijgt een 
naam, wordt ingeschreven in het 
geboorteregister en meer is er niet. 
Terwijl het lichaam zich aan diege-
ne die wat meer bewust leeft pre-
senteert als een duistere nacht waar 
nooit licht in komt. Het lichaam is 
totaal afgesloten voor het licht van 
het lila en ook de psyche is onderge-
gaan in de donkerte van de materie 
van dat lichaam. Het is geen won-
der dat dit lichaam, dat zich moet 
redden in een wereld vol bedreiging 
en gevaar, vele afweermechanismen 
heeft ontwikkeld. Het leeft in een 
volledig niet-bestaan, het is hope-
loos overgeleverd aan oorlog, ruzie, 
strijd, haat en dictatuur. Een mens 

is zelf meestal geheel geïnvolveerd 
in deze duisternis, hij is er mee ge-
identificeerd. In dit lichaam zijn 
vele illusies opgebouwd. De basis 
voor deze illusies zijn begeerten en 
dromen over een beter leven en een 
paradijselijk geluk.
Het evolutieproces is niet meer 
gericht op de opgaande lijn in de 
evolutie, het is daarentegen ge-
fixeerd op het denken, dat de men-
sen moet redden uit de benarde 
positie waarin ze zich bevinden. 
Het denken is alles voor de meeste 
mensen. En dat terwijl het evolu-
tieproces voortgaat op de volgende 
stap na het denken, het psychische 
leven. Dat is echter helemaal uit het 
zicht geraakt. Vrijwel niemand is 
bezig om zich te prepareren op een 
psychisch leven, dat een volgende 
fase in de evolutie van de mens 
inluidt. Hij verliest zich in zijn il-
lusoire bestaan, dat opgebouwd is 
uit wensen, dromen, hallucinaties 
en wanen, die niets meer te ma-
ken hebben met de werkelijkheid. 

Deze dromen wil hij gestalte geven 
in zijn leven, maar dat lukt vaak 
moeilijk. De verschillende illusies 
zijn door het denken neergelegd 
in het ‘vlees’ van het oppervlakteli-
chaam. Met het oppervlaktelichaam 
wordt het lichaam bedoeld dat ie-
dereen ziet. Met het vlees wordt 
bedoeld het materiële lichaam, de 
oppervlaktematerie die te zien en te 
voelen is als lichaam en dan vooral 
het onbewuste en onderbewuste 
deel daarvan. Dat zijn de atomaire 
en moleculaire structuren die door-
trokken zijn van gedachten die 
komen uit het mentaal en als pa-
tronen in deze materiedeeltjes zijn 
ingegrift.
Wat speelt zich zoal af in dit li-
chaam, dat bepaalt hoe mensen hun 
bestaan invullen in het leven?

Het contact met het zelf

Doordat het zelf helemaal is ge-
identificeerd met de duistere li-

Tekst: Sunya de la Terra
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chaamsmaterie, is er geen contact 
mogelijk met dit zelf, dat in feite 
de persoon is, een mens. Hij kan 
daardoor onmogelijk tot een psy-
chisch leven komen. Het gaat er in 
een evolutieproces dus om, de weg 
van de evolutie weer op te pakken 
en zo te komen tot een contact met 
het zelf en de psyche. Dat is niet zo 
heel eenvoudig, want meestentijds 
weet een mens niet dat 
hij een psyche 

heeft. Of hij heeft een verkeerd 
beeld van de psyche. Zo wordt er 
bijvoorbeeld gesproken over psy-
chische ziekten, waarbij wordt ge-
doeld op chaos in het mentaal of 
in het emotionele deel van het op-
pervlaktelichaam van de mens. In 
de lilaca wordt onder de psyche van 
iemand verstaan de persoonlijk-
heid die iemand is, de vonk uit de 
absolute werelden die in de aardse 
materie zijn evolutieproces wil gaan 
doormaken. Deze vonk is absoluut 
onkwetsbaar, kan niet ziek zijn en is 
altijd gericht op de vooruitgang van 
de evolutie. Dat betekent dat deze 
vonk, tezamen met het psychisch 
lichaam eromheen, de identiteit en 

persoon is die een mens is. Deze 
psyche kiest zich een lichaam 
om verder mee te komen in de 

aardse materie. Daarbij komt 
de psyche zelf tot ontplooi-

ing onder invloed van de 
lila energie en laat steeds 
meer vermogens van 
zichzelf naar voren 

komen. Hierdoor vindt er ook een 
ontwikkeling van de lichaamsmate-
rie plaats. Als er contact is met het 
zelf en de psyche, is een verdere stap 
in de evolutie mogelijk.

De wereld van bestaan

In de oppervlaktematerie is alles 
nog verstijfd en het lichaam wordt 
bewogen door de begeerten en wen-
sen, die weer door vijandige vitale 
krachten worden gebruikt om te 
zorgen dat een mens van alles naar 
zich toetrekt. Hij heeft dit vooral 
nodig omdat hij niets is, hij heeft 
geen bestaan. Hij bestaat nog niet. 
Hij bestaat vooral niet omdat hij 
zichzelf niet kent en geen contact 
heeft met de psyche. Daardoor 
moet een mens maar zien te leven 
met al zijn onmogelijkheden, dro-
men, wanen die hij zich voorstelt. 
Deze wanen wil hij gestalte geven 
in zijn leven, maar dat lukt vaak 
moeilijk. Een voorname eigenschap 
van wanen is namelijk dat ze irre-
eel zijn en dus niet bestaan. Iets wat 
niet bestaat kan logischerwijze niet 
tot bestaan worden gebracht, hal-
lucinaties kunnen geen werkelijk-
heid worden. Het leven van niet-
bestaan is moeilijk, er worden dan 
ook allemaal pogingen gedaan om 
toch iets te zijn. Dit kan gebeuren 
door macht, door liefde en haat, 
door bewustzijn te veinzen maar 
ook door geld en rijkdom en aan-
zien te verwerven, waardoor er een 
schijnbestaan kan worden opge-
bouwd. In de illusie van bestaan is 
het vooral het aanzien en het geld 
dat van belang is. De status waar-
in men leeft, geeft de persoon een 
droombestaan. Een bestaan dat dus 
ieder moment weer kan instorten, 
omdat het op drijfzand is gebouwd. 
Tussen mannen en vrouwen is het 
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droombestaan iets wat iedere dag 
weer opnieuw moet worden beves-
tigd door samen te zijn en de liefde 
te bedrijven. Het moet het bestaan 
leuk maken en plezierig, maar dat 
lukt bijna niet. De vrouw moet de 
hele dag slijmen bij de man, zodat 
hij haar leuk blijft vinden. En de 
man moet lief zijn voor de vrouw, 
zodat zij zich beschikbaar stelt voor 
de nummertjes. De vrouw vindt dat 
ze het mooiste lichaam van de we-
reld heeft. Zij is er trots op, terwijl 
het niet zo veel voorstelt. Zij moet 
het omhangen met dure kleding, 
sieraden en parfums zodat het nog 
wat lijkt. De man is een lomperik, 
hij weet helemaal niet hoe hij zich 
een beetje fijnzinnig moet gedragen. 
Hij is boers, kijkt veel naar andere 
vrouwen en vindt het wel goed met 
zijn eigen vrouw. In feite is er een 
voortdurende oorlog tussen man en 
vrouw aan de gang, die nooit op-
houdt.
Zij dromen zich verschillende din-
gen die nergens over gaan, maar die 
voor hen van groot belang zijn. Zij 
zijn in hun waan absoluut goed, 
wijs, zuiver en vol liefde naar elkaar. 
Iedere dag moet het imago worden 
opgepoetst, zij moeten een gezicht 
naar voren brengen over hoe zij 
zijn. Zij hebben geld en geven fees-
ten, zij laten zien aan iedereen hoe 
geweldig het droombestaan is.
Maar het is in werkelijkheid een be-
staan om op te schieten, zij zijn kei-
hard, en hun lichamen zijn ook zo 
hard als een steen. Dit verschijnsel 
geldt voor ieder mens die zijn leven 
leeft in de aardse materie, op aarde 
wel te verstaan.

Het droombestaan

Er zijn wel wat typerende zaken te 
noemen die overal ter wereld zijn 

aan te treffen bij mensen, zij le-
ven allemaal in een droombestaan. 
Bij de een komt dit wat meer naar 
voren dan bij de ander, maar ieder 
mens handelt naar zijn dromen. 
Dit bestaan is vol schittering en 
rijkdom, vol schoonheid en jeugd. 
Men geniet van het leven zoveel 
men kan, want de dood ligt altijd 
op de loer. Er is veel seks, want dat 
hoort bij het bestaansparadijs wat 
ieder zich droomt. Door al deze be-
geerten wordt in het lichaam vooral 
de roesstof opium geproduceerd, 
die het leven nog rooskleuriger laat 
zien. Het is een schijnbestaan vol 
terreur naar zichzelf en anderen, 
want alles moét. Alles is dwingend, 
dat geeft heel veel spanningen. 
Want het is de kunst om te overle-
ven in een bestaan dat niets voor-
stelt en dat alleen vol bedreiging en 
strijd is. Daartoe worden vele mid-
delen aangewend en er wordt niet 
geschroomd desnoods over lijken 
te gaan. Want in feite stelt iemand 
niets voor, hij is niets, want hij kent 
zichzelf niet en is dus overgeleverd 
aan de dromen die in het vlees van 
het oppervlaktelichaam sluime-
ren. Er is erg veel angst om alles te 
verliezen wat met moeite is opge-
bouwd, men mag ook de partner 
niet verliezen, dat zou een regel-
rechte ramp zijn. Want de partner 
is rijk of machtig en dat geeft auto-
matisch status aan vrouw en man. 
Die mag niet verloren gaan. De 
terreur naar zichzelf toe en naar 
anderen is dan ook verschrik-
kelijk. Er wordt getreiterd 
bij het leven, er wordt 
gehuicheld, maar er 
wordt nergens over 
gesproken. De 
opium zet ook 
aan tot terreur, 

dat geeft een intens genot samen 
met de seks. Het negeren is ook een 
belangrijk gegeven in deze illusie, 
het gebeurt net zo lang tot iemand 
helemaal dood gaat van ellende. Er 
wordt heel wat gescholden, partners 
vinden dat ze niet deugen, ook col-
lega’s en vrienden deugen voor geen 
cent. Maar alles blijft bedekt met 
een schijnmantel van vriendschap 
en liefde van het droombestaan. En 
zo blijft het leven ondanks de rijk-
dom en het prachtige imago dat 
iedereen zichzelf opbouwt, een el-
lende, een gevangenis van terreur en 
niet-bestaan.

Dagelijkse praktijk

Hoe is dit droombestaan in de da-
gelijkse praktijk van het leven te 
herkennen? Gelet op bovenstaande 
kunnen er een paar dingen uitgetild 
worden die als eerste opvallen in het 
droombestaan.

• Het fundamentalisme
Dit uit zich in strakke en strenge 
oordelen die vallen onder de men-
tale wetten van goed en kwaad. Het 
werkt als volgt:
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De mentale oordelen worden opge-
legd aan het vitale en het materiële 
lichaam en deze moéten de oorde-
len wel overnemen. Door dit stren-
ge regiem wordt de materie heel erg 
dwangmatig in zijn handelen en dit 
verwordt tot een fundamentalisme 
waar niet van mag worden afgewe-
ken. 
De grote dwangmatigheid zorgt 
dat het materiële lichaam niet meer 
gewoon kan omgaan met het oor-
deel van het verstand en het wordt 
tot een waanidee in het ‘vlees’. 
Vijandige krachten gaan met dit 
waanidee aan de slag. Zij sturen het 
menselijk lichaam aan met dit fun-
damentalisme, deze illusies en de 
wanen die horen bij het idee over 
goed en kwaad. Dit leidt tot on-
verzoenlijkheid, onredelijkheid en 
terreur om anderen ervan te over-
tuigen dat zij moeten leven zoals 
de betreffende persoon dit vindt. 
Er valt met mensen die hiermee 
behept zijn dan ook geen redelijk 
gesprek te voeren over hun dwang-
matigheid. Ze willen deugdzaam 
zijn en proberen het zo goed moge-
lijk te doen in het leven. Zij doen 
vreselijk hun best om alles in orde 
te hebben. Niet omdat ze er plezier 
in hebben hun werk goed af te le-
veren, maar vooral omdat dan nie-
mand iets op hen aan kan merken, 
want dat willen ze beslist niet. Het 
vreemde van het geval is, dat deze 
mensen vaak veel fouten maken in 
hun werk, juist vanwege het feit 
dat ze zo enorm hun best doen. Ze 
zijn dan overdreven precies, heb-
ben geen werktempo en maken veel 
blunders omdat ze alles tot op het 
laatste streepje in de tekst willen 
waarborgen. Dat loopt meestal uit 
op de teleurstelling, dat het weer 
niet goed is.

• Het opbouwen van een 
imago

De persoon in kwestie kan 
zich nergens aan vasthou-
den en zoekt een houvast in 
het nadoen van anderen. Hij 
is erg gericht op een idool, waar 
hij zich naar richt. Omdat hij 
zelf geen bestaan heeft, wil hij 
andere beroemde figuren navol-
gen, zodat hij ook iets is. Bij kin-
deren en jonge volwassenen komt 
dit heel veel voor. Dit kan heel erg 
ver gaan. Hierbij horen ook de tal-
loze schoonheidsbehandelingen die 
mensen ondergaan uit vrije wil. Zij 
willen mooi en jeugdig zijn, zijn 
bang voor het ouder worden. Zij 
bouwen hiermee hun imago op van 
een mooi, prachtig lichaam dat de 
moeite waard is. Ook het verande-
ren van geslacht heeft te maken met 
het niet kunnen bestaan zoals je 
bent. Dan wil je graag iemand an-
ders zijn, omdat je hoopt dan een 
bestaan te vinden. Dat is niet zo, 
maar de droom blijft gevoed, zodat 
het droomparadijs in tact blijft.

• De terreur van de regels
De terreur van de regels waarvan 
iemand vindt dat iedereen zich er-
aan moet houden vloeit voort uit 
het fundamentalisme. Wie zich 
niet houdt aan de wet, moet weg. 
Want hij schaadt de maatschappij 
en wil niet opbouwend bezig zijn 
met de leer, die vast staat voor eeu-
wig. Mensen die leven in een be-
staansillusie hebben veel houvast 
nodig en dus veel regels om zich 
aan vast te houden. Iedereen die 
deze regels niet naleeft, verstoort 
hun balans. Vandaar dat er zich de 
noodzaak van terreur ontwikkelt 
in het vlees. Er kan maar één per-
soon zijn die het bij het rechte eind 

heeft en dat is degene 
die de grootste macht in het vlees 
heeft. Er kunnen geen twee bazen 
op een stoel zitten, er moet er altijd 
eentje weg. Deze macht- en be-
staansstrijd gaat altijd gepaard met 
moord- en doodslag.

• De verdoving door opiumstoffen in 
het lichaam

Omdat alles zich afspeelt in het 
onbewuste materiële lichaam merkt 
een mens weinig van verdovingen. 
Hij is er aan gewend en vindt het 
dus een normale toestand. Maar 
naast alle andere dingen is hij con-
stant in een opiumroes, waarin hij 
droomt van het droombestaan zoals 
hij het heeft bedacht. Met al zijn re-
gels, zijn terreur, die zich uit in da-
gelijkse dingen. Alles moet precies 
gaan zoals hij het wil, anders zwaait 
er wat. En in de verdoving is er ook 
niet te praten, een mens is voortdu-
rend versuft en kent maar één wens, 
zijn droom waar maken.

• Negeren
Het negeren is een belangrijk 
dwangmiddel in de bestaansillusie. 
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Mensen weten heel goed dat 
veel mensen in hun omgeving daar 
niet tegen kunnen. Daarom doen ze 
het juist, als iets hen niet bevalt wat 
iemand doet. Hij heeft iets misdaan 
en daar moet hij voor boeten. De 
terreur van het negeren is verschrik-
kelijk. Het geeft aan dat de ander 
niet mag bestaan, hij moet weg, 
dood. Het negeren is een heel sterk 
middel, want er zijn maar weinig 
mensen die er tegen kunnen. Succes 
is meestal verzekerd en de ander zal 
moeten buigen en in het stof krui-
pen om alles weer goed te maken. 
En dan is het nog de vraag of hij in 
genade wordt aangenomen. Meestal 
laat de persoon die negeert de an-
der lekker lang lijden zodat hij heel 
ellendig wordt in zijn niet-bestaan. 
Het kan leiden tot hevige depres-
sies, omdat je niets meer bent. Dit 
negeren zal nooit plaatsvinden bij 
iemand die er niet gevoelig voor is. 
Dat is een automatische wet. Want 
als het niet werkt, heeft diegene die 
negeert er geen plezier aan en krijgt 
er geen orgasmen van. Dus wordt 
het middel dan niet gebruikt.

• Angst
Het droombestaan wordt 

doortrokken van angsten, 
want het is duidelijk dat al-

les maar heel broos is. Iedere 
dag kan er een bom vallen, 

waardoor alle bestaan wordt 
vernietigd. Die angsten leiden 

tot steeds meer opiumgebruik, 
drankgebruik, feesten en seks. Er 

wordt heel veel gelachen om de 
angst weg te lachen. Wild dansen 
en drinken om de ellende te verge-
ten vernietigen het lichaam en de 
mooie droom over het bestaan is 
dan weg. De angsten blijven en het 
bestaan is niet om te harden. Juist 
omdat bestaan gaat over de grond, 
over de aarde waar je op leeft, is het 
heel erg als die grond onder de voe-
ten wegzinkt. Dat gebeurt vaak als 
er oorlog komt, een ramp, of dat er 
andere vernietigende handelingen 
gebeuren, zoals moord of verkrach-
ting.

Conclusie

Het waanidee van het droombe-
staan is, zo blijkt, dat mensen el-
kaar een bestaan willen geven, maar 
ze blijven niet-bestaand. In geen 
enkele illusie is het mogelijk dat er 
ooit iets wordt verwezenlijkt, want 
niet bestaande dingen kunnen niet 
worden verwezenlijkt. Er is geen 
vaste grond om op te staan, zoals 
dat gebeurt als iemand in de werke-
lijkheid leeft. Alles is onzeker, alles 
is doortrokken van oordelen, ang-
sten, strakke patronen die zorgen 
dat het lichaam vol spanningen zit. 
Onverdraagzaamheid is troef. Over 
het minste of geringste ontstaat 
ruzie of een oorlog. Dan wordt de 
terreur ter hand genomen. En als 
iemand in de illusie iets over de 
werkelijkheid verneemt, trekt hij de 

werkelijkheid meteen zijn illusie in 
en is het niet meer wat het is. Hij 
gaat er alleen maar over hallucine-
ren. Er wordt altijd volop geslijmd 
en gehuicheld in deze illusie, alles 
is goed om in de gunst te blijven 
van anderen, vooral rijke lieden met 
geld en veel goederen, of machtige 
mannen of vrouwen.
In dit materiële bewustzijn in het 
vlees van het lichaam is geen rede-
lijkheid te vinden, het kan alleen 
maar onredelijke dingen dromen en 
het voelt zich altijd bedreigd door 
anderen, er is altijd terreur. Logica 
is ver te zoeken. Het denken in 
het atoom en in het molecuul is zo 
dwingend, daar kan geen verande-
ring in komen. Alles ligt daar vast 
als een huis. In de praktijk is het zo, 
dat ieder mens probeert zijn illusie 
te koesteren en deze tegen beter we-
ten in overeind wil houden, terwijl 
er niets anders is dan van de ene 
dag in de andere leven en hopen 
dat hij het leven houdt. Het is een 
ellendig bestaan, een niet-bestaan 
met af en toe wat pleziertjes en seks. 
Een mens kan niet anders, hij leeft 
vanuit zijn vlees en moet wel ge-
hoorzamen daaraan.
De mensheid is dan ook altijd op 
zoek naar het droombestaan dat 
nooit zal komen. Er zullen andere 
dingen moeten gebeuren dan hallu-
cinaties te koesteren. Een verande-
ring in het materiële bewustzijn van 
het vlees op een progressieve wijze 
en een ontplooiing van de psyche 
zijn daarbij onontbeerlijk.
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Dier
van het
seizoen

Picus viridis
Groene specht

Wie over de dreven van de Pauwekroon wandelt, 
komt hem vroeger of later tegen. Of beter ge-

zegd, de groene specht heeft de wandelaar veel eerder 
in de smiezen dan omgekeerd. Met zijn luide lachende 
roep, een soort ‘kluu kluu kluu’, vliegt hij dan weg naar 
een plek waar hij zich niet bedreigd voelt. Deze roep is 
uit duizenden te herkennen. Het is geen gezang, maar 
een waarschuwingskreet en een manier om zijn territo-
rium af te bakenen. En passant weten andere vogels en 
andere dieren meteen waar ze wel of niet mogen ko-
men. Dit laat hij ook duidelijk blijken met zijn spech-
tenlach. Hij is een vrij grote vogel van ruim dertig cen-
timeter lang en beduidend kleiner dan de zwarte specht.

De groene specht wordt vaak gehoord door zijn heldere 
roep zonder dat hij wordt gezien. Wie het geluk heeft 
hem te zien vliegen is vol verwondering door de elegan-
tie van zijn vlucht. Hij vliegt niet in een rechte lijn op 
één hoogte. Evenmin zwenkt hij met snelle bewegingen 
alle kanten op, zoals een sperwer dat doet. De groene 

specht maakt een vloeiende, golvende beweging, waar-
uit harmonie spreekt. In zijn vlucht daalt hij geleidelijk, 
tot hij zijn vleugels weer uitslaat en geleidelijk weer een 
beetje hoogte wint. Zo speelt hij met thermiek, snelheid 
en ritmen.

De groene specht laat zich luid en duidelijk horen en is 
in zijn vlucht gemakkelijk te zien. Het blijven evenwel 
kennismakingen op afstand. Slechts af en toe lukt het 
de wandelaar om onopgemerkt te blijven en dit strijd-
lustige dier van dichtbij te aanschouwen. De groene 
specht is veel op de grond te vinden. Daar scharrelt hij 
zijn kostje bijeen. Hij heeft een grote voorkeur voor 
mierennesten. Mieren en dan vooral rode bosmieren 
vormen zijn lievelingskostje, al staan ook andere in-
secten op het menu, tezamen met bessen. Wanneer de 
specht een mierennest heeft opgespoord, is de tijd voor 
een charmante vlucht verstreken. Hij laat nu zijn strijd-
bare kant zien. Driftig steekt hij zijn lange, rechte snavel 
in de grond. Een bosmier is slechts een klein hapje voor 

Tekst: Joost Welten
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zijn grote lijf, zodat hij er heel veel dient te verschalken 
in zeer korte tijd. Hij pikt en hapt alsof zijn leven ervan 
afhangt, net zoals de meeste dieren dat doen. Als hij 
zijn dagelijkse kostje niet meer bijeen kan scharrelen, 
gaat hij dood. Hoe mooi de natuur ook is, zij is wreed 
en meedogenloos, onverbiddelijk. De groene specht 
weet ook nooit hoe lang hij de tijd heeft om te foera-
geren. Altijd kan er gevaar dreigen van een roofvogel of 
een mens. Dus pikt hij met zijn snavel driftig voort in 
het mierennest. Hij moet zoveel mogelijk eten, voordat 
het niet meer kan of het wordt verhinderd. Het is geen 
vreemd verschijnsel, bij mensen is het regelmatig te zien 
hoe zij vechten om hun eten. Ook al is er meestal geen 
gebrek aan eten in de moderne maatschappij, toch zijn 
deze dierlijke trekken nog bewaard gebleven in de men-
selijke lichaamscellen. Het menselijk wezen wordt niet 
voor niets nog altijd gerangschikt bij de zoogdieren.

Merkwaardigerwijs lijkt de groene specht nauwelijks 
last te hebben van de agressieve wijze waarop bosmie-
ren hun nest verdedigen. Wanneer het nest wordt ver-
stoord, storten de mieren zich woedend op de indrin-
ger. Met honderden tegelijk vallen ze hem aan, bijten 
hem met hun kaken en spuiten mierenzuur in hem. 
Iedereen die zelf wel eens in een nest bosmieren is ge-
stapt, kent deze verdedigingtactiek en maakt dat hij uit 
de voeten komt. De groene specht is de enige bosbe-
woner die er zich niet door laat afschrikken en geen last 
heeft van het mierenzuur. Hij ziet mogelijkheden om 
een lekker hapje te bemachtigen en dat instinct geeft 
hem alle moed en dapperheid die hij nodig heeft om 
het ook te pakken te krijgen. Het mag hem in geen ge-
val ontgaan.

In dit gevecht om zijn lekkere hapje is de specht 
op zijn best. Hij laat zich door niets af-
schrikken en danst zijn driftige etens-
dans rond het rode bosmierennest. 
Zijn kleurenpracht is op dat mo-
ment ook goed te bewonde-
ren. Het olijfgroen van 
zijn rug wed-
ijvert in kleur 
met de veel 
lichter groene 
borstpartij. Het 

rood van de kruin steekt af tegen de zwarte vlek rond 
de ogen. Zijn snavel is precies geschikt om bessen en 
mieren aan te spiesen.

De groene specht broedt in een hol dat hij zelf maakt in 
een oude loofboom. De toegang tot het hol maakt hij 
net groot genoeg zodat hij er zelf - met enige moeite - 
naar binnen kan. Zo voorkomt hij dat andere, grotere 
vogels zijn nest kunnen plunderen. De Pauwekroon is 
weliswaar overwegend een naaldbos, maar er staan ge-
noeg oude loofbomen, met name langs het Bospad en 
bij het heideveld, om broedplaatsen te bieden voor de 
groene specht. Waar de zwarte specht zich bij het ma-
ken van een hol laat horen door een forse roffel, die vele 
honderden meters ver draagt, boort de groene specht 
bijna geruisloos een gat in een stam. Dat maakt het 
heel moeilijk om het hol van de groene specht te trace-
ren, het bewustzijn in de elektronen van de specht zorgt 
automatisch voor zijn bescherming. Dat hij foerageert 
op de grond maakt hem extra kwetsbaar, zodat hij een 
ongeziene schuilplaats goed kan gebruiken. 

De Pauwekroon is een ideaal biotoop voor de groene 
specht. Hij houdt van oude bossen die afwisseling ken-
nen met open gedeelten. De groene specht is dan ook 
veel te vinden aan de randen van het bos, in de tra - een 
open plek in het bos - en in andere delen van het bos 
die een open karakter hebben, zoals het Honingbos met 
zijn heideveld. Onverschrokken slaat hij zich door het 
leven, met rode bosmieren op het menu en met een 
luide en opmerkelijke roep.
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De sjah van Perzië wordt al snel geassocieerd met 
de Pauwentroon. De Perzische vorsten wor-
den namelijk de ‘Heersers op de Pauwentroon’ 

genoemd. De Pauwentroon stamt echter oorspronkelijk 
uit het mogolrijk. Het was grootmogol Shah Jahan die 
deze troon bouwde en de Zonnetroon noemde. Na de 
vernietiging van die troon zijn er andere ‘pauwentronen’ 
vervaardigd en gebruikt. De troon die door de Pahlavi’s 
in Iran is gebruikt, stamt uit 1812 en is belegd met 
bladgoud en bezet met 26.733 edelstenen. Deze troon 
wordt in het begin aangeduid als ‘Troon vol juwelen’ of 
‘Troon vol versieringen’, in het Perzisch ‘Takht-e Mu-
rassa’. Dit is de zo genoemde Naderi troon. Een echte 
pauwentroon is er eigenlijk nooit geweest. En nu er geen 
sjahs meer zijn, is de troon tentoongesteld in een paleis 
in Teheran, het Golestan Paleis.

Geschiedenis

In de zeventiende eeuw wordt een 
troon gebouwd door de grootmo-
gol Shah Jahan. Hij noemt hem 
‘de Zonnetroon’ in het Perzisch 
‘Takht-e Khorshid’. De beroemde 
diamant Koh-i-Noor is onderdeel 
van deze majestueuze troon. De 
troon stond in het Rode Fort in 
Delhi.
In 1739 wordt Delhi ingenomen 
door Nadir Shah uit Perzië, die veel 
juwelen rooft van de mogols. Tot de 
buit hoort ook de Zonnetroon. In 
1747 raakt de Zonnetroon zoek in 
het geweld van de oorlog en wordt 
vernietigd als Nadir Shah sterft 
en een totale chaos achterlaat. De 
troon wordt geheel ontmanteld en 
alles aan kostbare edelstenen wordt 
ervan afgehaald.

De Zonnetroon van Shah Jahan 
heeft twaalf lange verticale kolom-
men van smaragd die een koepel-
vormig baldakijn ondersteunen. De 
vier poten en horizontale randen 
die de basis van de troon vormen, 
zijn ingelegd met goud waarin di-
amanten met robijnen en smarag-
den zijn gezet. Er zijn vier treden 
om de troon te bestijgen. Deze zijn 
ingelegd met zilver en ook bezet 
met juwelen. Op de troon zijn drie 
kussens geplaatst, ze zijn bezet met 
juwelen. Het brede en ronde kussen 
dient als rugsteun, de kleinere kus-

De Zonnetroon
De troon van de heersers op de pauwentroon

De Zonnetroon van Shah Jahan in het Rode Fort in Delhi geschilderd rond 1850 
(toen de troon al was vernietigd).  Foto: Wikimedia Commons

Tekst: Tanja Soes
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sens worden links en rechts neerge-
zet. De onderzijde van het baldakijn 
is ook bedekt met diamanten en 
parels. Bovendien is er een franje 
van parels rond het gehele baldakijn 
gezet. Bovenop het koepelvormige 
baldakijn staat een pauw met een 
openstaande staart, die ingelegd is 
met blauwe saffieren en ook an-
dere kleurige stenen. Zijn lichaam 
is ingelegd met goud, versierd met 
kostbare stenen. Voorop de borst 
van de pauw is een hele grote robijn 
gezet, waaraan een peervormige pa-
rel hangt. Aan beide zijden van de 
pauw zijn grote boeketten bloemen 
gezet, gemaakt van goud en inge-
legd met edelstenen. Ook zijn de 
kolommen die het baldakijn onder-
steunen bezet met prachtige rijen 
parels.
Anderen zeggen dat er boven ie-
der van de twaalf pilaren twee pau-
wen zijn gezet, vol met edelstenen. 
Tussen iedere pauw in staat een 
boom, vol bezet met parels, robij-
nen, diamanten en smaragden.
De aanwezigheid van de pauwen 
is aanleiding om deze troon ook 
Pauwentroon te noemen.

De Fath Ali troon

Fath Ali Shah regeert in Perzië 
van 1797 tot 1834. Hij laat een 
troon maken naar het origineel van 
Shah Jahan. Een van zijn vrouwen 

draagt de naam Tavous Khanoum 
Tajodoleh. De shah noemt deze 
troon naar haar: ‘Takht-e-Tavous’. 
Tavous betekent pauw in het 
Perzisch. Het is de eerste troon die 
officieel de naam Pauwentroon 
draagt. Na Fath Ali komt in 
1834 tot 1848 zijn kleinzoon 
Muhammad Shah aan de regering.
In 1836 wordt er een nieuwe 
Pauwentroon gebouwd voor de 
kroning van Mohammed. Als 
Mohammed wordt opgevolgd door 
zijn zoon Nasser-ed-Din Shah, die 
regeert van 1848 tot 1896, worden 
er weer veranderingen in de troon 
aangebracht. Hij voegt wat panelen 
toe waarin Arabische poëzie wordt 
gecalligrafeerd. Ook deze klein-
zoon noemt de troon nog steeds 
Zonnetroon of Pauwentroon.

De Naderi troon

In 1812 wordt er een nieuwe troon 
gemaakt door Fath Ali Shah. Dit 
is de troon die nu in het Golestan 
paleis in Teheran staat geëxposeerd. 
Het woord ‘nader’ in de Perzische 
taal betekent ‘uniek’. Het is dus een 
unieke troon. De hoogte is onge-
veer 2.25 meter. Hij is draagbaar 
en uitneembaar en bestaat uit 12 
delen. Hij wordt van hout gemaakt 
en bedekt met goud en juwelen. 
Er wordt een zonnemotief op de 
top van de troon gezet, een sym-

bool bezet met juwelen. De troon 
is ingelegd met goud en bezet met 
diamanten, robijnen, smaragden 
en edelstenen. Daaronder vier heel 
grote smaragden. Verder vier grote 
edelstenen, die aan de rugleuning 
worden bevestigd. De grootste sma-
ragd weegt 225 karaats, de grootste 
edelsteen is 65 karaats en de groot-
ste robijn aan de troon weegt 35 
karaats. De rugleuning wordt ont-
worpen in de vorm van een pau-
wenstaart, met twee aan weerskan-
ten symmetrisch geplaatste eenden 
en draken. In het centrum daarvan 
is een bloemmotief. Het voorste 
paneel van het voetenbankje is ver-
sierd met een leeuwenmotief, en het 
frontpaneel van de stoel is versierd 
met een bloemmotief. Deze troon 
wordt ook wel de Pauwentroon ge-
noemd.

De Zonnetroon is door de Perzen 
eigenlijk nooit gebruikt voor kro-
ningsplechtigheden, wel de 
Naderi troon, de Takht-e 
Naderi. Deze zou geluk en 
voorspoed brengen in 
het land. Dat ge-
luk en die voor-
spoed zijn er tot 
nog toe steeds niet 
geweest. Alleen 
rampen en oor-
logen vallen 
het volk ten 
deel.

De Pauwentroon uit 1936 - Takht-e Tavous
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Dieptevrees

Uitvoering

Het boek is uitgevoerd als paper-
back in een duidelijke letter op hel-
der papier. De afbeelding op de kaft 
is gemaakt door Thomas Tukker en 
stelt een vrouw voor met rood haar 
die onder water lijkt te zwemmen.
De stijl is vlot met soms saaie stuk-
ken erin. De korte zinnen zijn ge-
makkelijk leesbaar.

Inhoud

De tandarts Edmond Zwaen is 46 
jaar en hij ontmoet in zijn praktijk 
een meisje van 23 dat haar voortan-
den heeft gebroken. Zij is een een-
zaam en ontheemd kind, een zwerf-
ster die vooral zijn geilheid opwekt. 
Tot dan toe heeft hij iedere avond 
porno gekeken via de webcam op 
zijn witte laptop, maar sinds Roza 

in zijn leven is gekomen wordt al-
les anders. Zelfs zijn dagelijkse 
zwemuurtje vervalt soms, omdat hij 
helemaal in beslag wordt genomen 
door Roza, die hem boeit door haar 
wildheid en sexy voorkomen. Het 
zwembad, dat altijd zijn toevlucht is 
geweest en waar hij vooral de erva-
ring heeft dat hij niet naar de bo-
dem durft te duiken, moet plaats 
maken voor Roza, waar hij hevig 
naar verlangt. Hij wordt helemaal 
door haar in beslag genomen en 
hij kijkt niet meer naar de twintig 
meisjes op zijn laptop om.
In feite is hij altijd verliefd geweest 
op zijn zus Eline, die op 23-jarige 
leeftijd zichzelf heeft verhangen. Zij 
waren E en E, zij zouden altijd bij 
elkaar blijven. Toen zij verdween, 
moest hij zich met de meisjes ach-
ter de webcam bevredigen, iets waar 
hij graag voor betaalt. De geile ge-
sprekken en handelingen zijn de 
enige manier waarop hij zich kan 
bevredigen en voor hem is dat goed. 
Uiteindelijk raakt hij Roza weer 
kwijt en vlucht ze van hem weg. 
Want ondanks het feit dat ze allebei 
verzot zijn op seks, kunnen zij el-
kaar op andere terreinen totaal niet 
begrijpen en blijven zij beiden een-
zaam achter in een wereld van seks, 
dood, verdriet. Hij vat zijn leven 
weer op en ontmoet in het zwem-
bad een meisje, waar hij waarschijn-
lijk weer een relatie mee zal aankno-

Tekst: Sunya de la Terra
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pen. Hij blijft de eenzame tandarts 
met het witte en onooglijke lichaam 
waar hij met tegenzin naar kijkt.

Seks en begeerte

Dit verhaal over Edmond is een 
verhaal van seks en begeerte, van 
eenzaamheid en driften, van een 
poging om het leven te leven zon-
der dat dit mogelijk is. De haat naar 
de ouders, de liefde voor de zus, de 
liefde voor Roza en de pornomeisjes 
waar hij zich mee probeert te bevre-
digen, dood en verderf, achterbuur-
ten en drank, alles geeft iets aan van 
de leegheid waarin de mens leeft en 
waarvan Edmond een prototype is. 
Een tandarts die het goed kan doen 
maar totaal eenzaam is en zich pro-
beert te handhaven door vaste en 
strakke patronen aan te brengen in 
zijn leven. Het dagelijkse zwemmen 
en het bekijken van de meisjes ach-
ter de webcam is naast zijn tandart-
senpraktijk het enige waar hij be-
langstelling voor heeft. 

Pia de Jong heeft een verhaal ge-
schreven waar seks en geilheid de 
boventoon voeren, maar waarnaast 
vooral de eenzaamheid een thema 
is. Want iedereen is eenzaam, er 
is geen mens waar je contact mee 
kunt hebben. De seks kan dit niet 
te niet doen. Ouders zijn vreemden, 
iedereen is bedreigend. 

Deze thema’s zijn favoriet voor de 
schrijfster, levens die bestaan uit 
een volstrekte eenzaamheid, vreug-
deloosheid. Ieder mens leeft zijn 
eigen leven zonder ook maar enig 
contact met anderen te hebben, ook 
niet met familie. Vrienden zijn geen 
vrienden. In het geval van Edmond 
is er wel het liefdescontact met zijn 
vroeg overleden zus, waarin niet 
werd gesekst maar waar wel een 
sterke binding de boventoon voert 
tussen hen. Die wordt vroegtijdig 
verbroken door haar zelfmoord.

Recensie

Een vlot te lezen boek dat triest en 
heel zwaar overkomt. Het zit psy-
chologisch gezien wel leuk in el-
kaar, maar het is zeker geen verhaal 
waar iemand vrolijk van zal worden. 
Het dompelt de lezer onder in een 
wereld die uitzichtloos is en triest 
en waar er alleen met seks nog wat 
genoegdoening te halen valt. De 
titel is wat gezocht, hij slaat op het 
feit dat Edmond in het zwembad 
niet naar de bodem durft te dui-
ken. Verdere aanknopingspunten 
daarmee zijn in de tekst niet te 
vinden, want alles blijft vrij op-
pervlakkig en niets wordt werkelijk 
uitgediept. Edmond blijft ook voor 
de lezer een vreemde. 
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Tekst: Sarah Delateren

Opium
Het parfum van de bestaansillusie

Parfum Opium
De zoektocht naar een droombe-
staan

Het parfum Opium is in 1977 
geïntroduceerd door Yves Saint 
Laurent en het is ontworpen door 
Jean Amic en Jean-Louis Sieuzac. 
Het bestaat uit een mengsel van 
wilde kruiden met een rijke geur en 
heel indringende houtaroma’s. Dit 
maakt het al heel exotisch. Toch is 
er nog een cocktail van mandarijn, 
pruim, kruidnagels, koriander, an-
jer en mirre nodig om het geheel te 

completeren. Deze complete geur 
wordt wel geroemd als een weelde-
rige maar toch sensuele geur. Een 
vrouw raakt ervan in verrukking 
en begint de mannen te verleiden. 
Het is een betoverende geur, een 
geheimzinnige geur. Deze geur is 
een symbool van de emoties in het 
onderbewuste en de onverklaarbare 
hartstochten van de seksuele orga-
nen van de vrouw, die door mannen 
meestal niet worden begrepen. De 
vrouw blijft daardoor intrigerend 
voor veel mannen. In deze illusie 

van bestaan eist de vrouw van de 
man die haar bemint dat hij haar 
tot bestaan roept. Zij heeft geen 
bestaan en in haar verdovingsroes 
zet ze zich tot het uiterste in om 
haar ideeën aan hem op te leggen. 
Dit gebeurt ondershuids door de 
terreur die ze uitoefent op hem en 
hij op haar. Hij moét haar schoon-
heid en jeugdigheid roemen, zij is 
de mooiste, zij is ‘El cuerpo’, zij is 
‘Elle’. Zo zijn de man en de vrouw 
veroordeeld tot een constante ter-
reur naar elkaar toe. Hij moét haar 
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een droombestaan geven met alles 
wat er bij hoort. Zij zijn afhankelijk 
van elkaar voor hun bestaan, zon-
der dat is er niets. Zij noemen dit 
liefde, zij zijn er bezeten van om de 
ander zo te vormen dat deze pre-
cies doet wat zij willen. Sigaretten 
roken geeft wel wat soelaas, maar 
het verdooft het lichaam totaal. 
Het moéten leidt tot impotentie en 
depressie, tot een niet-bestaan. Zij 
walgen van hun bestaan, maar kun-
nen elkaar niet missen. Zo blijven 
zij aan elkaar kleven, zij slijmen en 
hoesten en wensen elkaar dood. De 
geur van het parfum zet ook aan tot 
deze terreur en deze narigheid, ook 
al belooft het heerlijke dromen. Als 
de terreur naar elkaar eenmaal een 
aanvang heeft genomen is ze niet 
meer te stoppen. En de man moet 
zorgen dat er veel bezit is, want 
bezit is macht en maakt belangrijk. 
Dan heb je een bestaan, dan mag je 
zeggen hoe je het wilt hebben in het 

leven. Het leven moet een paradijs 
zijn, vol schoonheid en jeugdigheid, 
vol rijkdom en wellust, maar het is 
in feite een hel. De huwelijksband 
knelt en zorgt er voor dat lichaams-
delen kunnen afsterven. Maar de 
opium maakt alles goed, deze be-
dwelmende opiumroes zorgt ervoor 
dat de man en de vrouw blijven ge-
loven in hun droombestaan.

Noten

Het parfum bestaat uit de volgende 
noten:
Topnoten: mengsel van fruit en 
specerijen met sinaasappel (Citrus 
nobilis deliciosa uit Tanger), pruim, 
klaver, koriander en peper met lau-
rierblad. 
De hartnoten bestaan voornamelijk 
uit jasmijn, roos, lelietje van dalen 
gecombineerd met anjer, cinna-
mon (kaneel), perzik en iriswortel. 
De basisnoot is sandelhout, ceder-
hout, mirre, opopanax (gom), cis-

tushars, benzoë reukhars, en bever-
geil. Daaraan zijn nog toegevoegd 
amber, wierook, muskus, patchouli 
(Pogostemon patchouli), tolubalsem 
(wordt gewonnen uit de bomen 
Myroxylon balsamum var. balsamum 
en Myroxylon balsamum var. genui-
num) en aromatische vetiver gras-
wortels. Daarmee kan Opium een 
parfum genoemd worden dat krui-
dig oriëntaals is.

Reclame

In 2000 is de reclame voorzien van 
een blote vrouw, Sophie Dahl, met 
als enig kledingstuk schoenen met 
stilettohakken. Ze houdt één hand 
op haar borst.
In de parfumreclame voor Opium 
uit 2009 ligt Emily Blunt, een ac-
trice, met het flesje op haar borst als 
een kostbare schat van haar hart. Zij 
is niet bloot.
Het zijn allebei zeer verleidelijke en 
lust opwekkende reclames.
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Tekst: Sarah Delateren

Shalimar
Het verhaal van het parfum Shalimar
De eeuwige droom van een liefde die de dood overwint

Er zijn naast de vele parfums die in de illusiespelen 
in het vlees van de mens een rol spelen, ook nog 
wel parfums die een ander doel nastreven dan al-

leen maar verleiding. Zo’n parfum is onder andere Sha-
limar van het parfumhuis Guerlain. Dit parfum verwijst 
naar meer psychische gevoelens en het wordt door Guer-
lain uitgebracht in 1925. De geur is op een vrij toeval-
lige manier ontstaan.

Ontstaan

Als Jacques Guerlain een mon-
ster vanille-extract aan het ruiken 
is, gooit hij de hele inhoud in een 
flesje vol met Jicky parfum wat er 
vlakbij staat. Alleen om te zien wat 
er zal gebeuren. En het resultaat 
van dit experiment is uiteindelijk 
‘Shalimar’. Dit volgens de lezing 
van Elisabeth Barille, die een heel 
korte historie schreef over het par-
fumhuis Guerlain.
Mumtaz Mahal en de Taj Mahal 
zijn voor Jacques Guerlain de aan-
leiding geweest om zijn parfum 
‘Shalimar’ te noemen, naar de tui-
nen die Shah Jahan voor zijn meest 
geliefde vrouw Mumtaz liet aanleg-
gen in Lahore, Pakistan. Shalimar 
wordt wel vertaald met ‘liefdes-
tempel’, maar zeker is dit niet. De 
geur draagt dan ook de uitstraling 
mee van wat Jacques Guerlain be-
oogt met deze geur. Hij wil vast-
leggen dat er ook nog een liefde 
bestaat die boven de dood uitgaat, 
gesymboliseerd in de Taj Mahal en 

de Shalimartuin. Een liefde die de 
dood overwint, een liefde die blij-
vend is en niet alleen lichamelijk. 
Dat is hem redelijk goed gelukt met 
‘Shalimar’ dat al bijna een eeuw 
lang een toonaangevende geur is 
onder de parfums. Niemand weet 
hoelang het parfum nog zal bestaan. 
De psychische liefde blijft altijd, 
wat er ook gebeurt.
‘Shalimar’ heeft in de 90 jaar van 
zijn bestaan regelmatig veranderin-
gen ondergaan, maar altijd blijft het 
gevoel van overvloed, warmte en 
sensualiteit bij het parfum bestaan. 
Jacques Guerlain heeft hiermee 
het eerste oriëntaalse parfum op de 
markt gebracht. Maar daarmee ook 
een parfum, dat tendeert naar een 
meer psychische richting en minder 
naar seks.

Noten

De geur kenmerkt zich door een 
poederige, zoete vanillegeur. Hij 
doet oriëntaals aan, wat natuurlijk 
past bij de Shalimartuinen.

De topnoten bestaan uit bergamot. 
De hartnoten omvatten iris, jas-
mijn, roos en de basisnoten bestaan 
uit vanille, opoponax, dit is de gom 
van de panaxplant, tonkaboon en 
amber. Deze geur begint eerst zijn 
heerlijke frisheid prijs te geven, ver-
vaagt dan heel geleidelijk en wordt 
dan meer sensueel wanneer de va-
nille met zijn poederachtige zacht-
heid erin naar voren komt. De dier-
lijke seksingrediënten ontbreken 
heel duidelijk in deze geur. Deze 
stimuleren de seksgevoelens in het 
onderbewuste lichaam van mensen. 
In ‘Shalimar’ wordt gemikt op fris-
heid en bloemengeuren, zij raken 
meer het hart en de emoties.

De eeuwige droom

‘Shalimar’ is tezamen met de Taj 
Mahal een symbool van de eeuwige 
droom van Shah Jahan en Mumtaz, 
de droom van de liefde die de dood 
zal overwinnen. Dat is een psychi-
sche droom, een droom die aan de 
oppervlakte veel mensen onbewust 
aanspreekt als ze de Taj Mahal zien. 
Zelfs het personeel aan het hof viel 
op hoe speciaal hun verhouding 
was. De liefde tussen hen werd 
beschreven door de geschiedschrij-
ver van het hof, Muhammed Amin 
Qazwini en wel als volgt:
‘De wederzijdse genegenheid en 
harmonie tussen de twee bereikte 
een niveau dat nooit eerder gezien 
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is tussen een man en vrouw uit de 
heersende klasse, of onder andere 
mensen. En dit was niet uitslui-
tend seksuele passie: de uitstekende 
kwaliteiten, aangename manieren, 
uiterlijke en innerlijke deugden, en 
de fysieke en geestelijke verenig-
baarheid aan beide kanten gaven 
het paar een grote liefde en gene-
genheid, en zeer grote affiniteit en 
vertrouwdheid.’1

Deze beschrijving vertelt hoe hun 
liefde er uit zag in de ogen van an-
deren, maar hij vertelt ook, dat zij 
een verhouding hadden die geleid 
werd door de psychische droom die 
zij beiden gemeen hadden.

Dat heeft Jacques Guerlain blijk-
baar ook aangesproken, vandaar 
dat hij heel graag een parfum wil 
maken dat iets verbeeldt van deze 
ongewone liefde. Zijn parfum zal 
altijd een hommage zijn aan deze 

1  Uit: Wikipedia lemma Mumtaz Ma-
hal

liefde, die de dood nog niet over-
won, maar wel een herinnering 
is aan de mogelijkheden die een 
mens in zich draagt. De psyche is 
nog niet voldoende ontplooid in 
de mensen, dat moet nog komen. 
Maar de geschiedenis van Mumtaz 
en Jahan is een voorloper van een 
psychische liefde die over enige 
eeuwen geen uitzondering meer zal 
zijn.

Reclamefilm

De firma Guerlain heeft in 2013 
het verhaal van de grote liefde 
van Mumtaz en Shah Jahan ver-
filmd. Het is een film die het par-
fum Shalimar moet promoten. De 
opnamen worden gemaakt door 
een filmploeg van ongeveer hon-
derd personen. De film wordt: ‘La 
Légende de Shalimar’ genoemd. 
Deze ploeg trekt door India en van 
Jaipur door de Himalaya om dan als 
einddoel de Taj Mahal te vinden.
De film toont de legende van 
Shalimar, het romantische verhaal 
over de intense liefde van Mumtaz, 

de geliefde van haar Shah Jahan, die 
zo veel van haar houdt dat hij on-
troostbaar is als zij sterft.
Deze liefde wordt al eeuwenlang be-
zongen door troubadours waarbij ze 
zichzelf op de sitar begeleiden.
Het verhaal wordt heden ten dage 
natuurlijk graag gebruikt om een 
goede reclame te maken voor het 
parfum Shalimar.
Het verhaal van de film klopt echter 

niet met de werkelijkheid. Mumtaz 
is daar van lage komaf en dus niet 
geschikt om een keizer te trouwen. 
In feite is Mumtaz een echte prin-
ses en een passende partij voor de 
keizer. Ook wordt gesuggereerd dat 
zij ver weg wordt gehouden van de 
wereld en verblijft in de tuinen van 
Shalimar. En dit terwijl ze altijd 
op krijgstocht ging met haar man. 
Shah Jahan moet volgens het ver-
haal ook heel lang door ruige step-
pes en blauwe bergen reizen om 
haar te ontmoeten. Hij kan dan 
onderweg zijn mooie vrouw al zien 
in zijn gedachten en zich verheugen 
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op het weerzien, dat voornamelijk 
seksueel gericht is, zoals te zien in 
het filmpje.
Dit is allemaal wel leuk verzonnen, 
maar het strookt niet met de feiten 
zoals ze zijn. 
Natalia Vodanova speelt Mumtaz in 
de film. Zij heeft echter een seksu-
ele uitstraling die Mumtaz helemaal 
niet eigen is. Die heeft een lieflijke, 
charmante, verfijnde uitstraling, die 
meer psychisch is. Daarmee wordt 

Mumtaz van een meer psychisch 
wezen teruggebracht tot een verlei-
delijk naar seks hunkerend vrouw-
tje. Dat is in het geheel niet de aard 
die Mumtaz heeft. De liefdeshis-
torie wordt op deze wijze van een 
niveau dat naar het psychische neigt 
en dus het emotionele en het hart 
raakt, teruggebracht naar het do-
mein van de seksmaniak, die zetelt 
in het onbewuste en onderbewus-
te gebied van het lichaam van de 
mens. Het is een technisch mooie 
film om te zien, maar hij doet wel 
afbreuk aan wat de liefde tussen 

Mumtaz en Shah Jahan voorstelt. 
Het is een aantrekkelijk seksfilmpje, 
gestoken in een mooi en roman-
tisch jasje.
Natalia Vodanova wordt ook ten to-
nele gevoerd in de sensuele reclames 
voor ‘Shalimar’.

De flacon en verder

De flacon wordt door Raymon 
Guerlain ontworpen en daarin zijn 
de vormen van de fonteinen in de 

tuinen van Shalimar te zien. De fles 
werd indertijd bekroond met een 
saffierblauwe gefacetteerde dop. In 
die tijd is dat een vernieuwend as-
pect als het parfumflacons betreft.
Een flacon is voor de klant heel 
belangrijk, hij moet aantrekkelijk 
zijn en inwerken op de verbeelding. 
Daarom is een flaconontwerp van 
het grootste belang voor de verkoop 
van een parfum. Als de flacon het 
doet dan doet het parfum het ook. 
Een andersoortige flacon dan ge-
woonlijk nodigt de klant ook uit 
om het parfum te proberen. Want 

de hebzucht is van belang, en een 
mooie flacon wil iedereen wel bij 
de schoonheidsattributen hebben 
staan.
Hoewel dit parfum niet van meet 
af aan een succes is, wordt dit an-
ders als Raymond Guerlain en zijn 
vrouw een reis per boot naar New 
York maken. Mevrouw Guerlain is 
daar het pronkstuk van de avon-
den, als zij haar kanten japon aan 
heeft en een geur van het par-

fum Shalimar om zich heen heeft 
hangen. Alle vrouwelijke passa-
giers spreken opeens over de geur 
Shalimar. Zo wordt het parfum 
bekend in de wereld. Mannen die 
op zee hun beroep uitoefenen wor-
den door hun vrouwen gevraagd 
het parfum voor hen mee te nemen 
uit Parijs.
Zo gaat het liefdesverhaal van 
Mumtaz en Shah Jahan ook door de 
wereld via het parfum Shalimar.
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