
GVreugde van bestaan

Als de wereld in brand staat
is er de vreugde van bestaan
die overal is en zich laat zien

aan de mensheid.

Maar blinde ogen zien de vreugde niet
ze zien alleen het lijden en ellende.

En de vreugde huppelt, huppelt rond
in de straten en over de pleinen,

in de café’s waar de terreur 
zijn sporen heeft nagelaten

en in de donkere grotten van
vijandige elementen.

Nog steeds ziet niemand hem,
die vrolijke dansende huppelaar,

hij is té simpel, té eenvoudig
té onopvallend voor het menselijke oog.
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14 De Vredesillusie
Al vanaf het begin van de beschaving - in welk 
werelddeel dan ook - zijn mensen op zoek naar 
vrede. De opeenvolging van oorlogen en gewa-
pende conflicten gedurende de afgelopen drie 
millennia laat zien dat dit doel nog totaal niet 
is bereikt. Integendeel. De oorlogen worden 
talrijker, omvangrijker en bloediger. Het aantal 
herdenkingsbijeenkomsten, vredesdemonstraties, 
bemiddelingspogingen en dergelijke is ontelbaar. 
Het aantal organisaties dat zich inzet voor een 
blijvende vrede ook. Niets helpt.
In dit artikel wordt uit de doeken gedaan dat het 
ook onmogelijk is om op deze manier vrede te 
bereiken. De mensheid leeft in een grote illusie, 
waaronder onder andere een vredesillusie. Vrede 
kan er pas komen als ‘vredesmaterie’ wordt vrijge-
maakt in de menselijke materie.

Rubriek Wetenschap

53 De zwarte diamanten van Adriana
Dit artikel is een vervolg op het ook in deze editie 
van de Gouden Visie opgenomen artikel met de 
titel ‘De carbonado en zijn betekenis’. Het schetst 
de zoektocht naar de betekenis van de zwarte dia-
mant in de evolutie van de materie. Daarom is de 
subtitel ook ‘Een verkenning’. In het artikel ko-
men mogelijke verklaringen aan de orde voor de 
betekenis en het gebruik van zwarte diamanten in 
het onderzoek naar de verschillende illusies waar 
de mensheid is in ondergedompeld. Er wordt een 
link gelegd naar de fysica door te verwijzen naar 
de eigenschappen en gevolgen van een supernova 
en het fenomeen het zwarte gat. Centraal staat 
de figuur van Adriana, een lila godin. Voor lezers 
die bekend zijn met de wetenschap lilaca geen 
vreemd verschijnsel, omdat die bekend zijn met 
lila godinnen als krachten in een lila lichaam.

Rubriek Wetenschap
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Het vinden van artikelen, verzamelen van informatie voor zelf te schrijven teksten, zoe-
ken van bruikbare illustraties en het opmaken van het geheel tot een leesbare en aan-
trekkelijke editie is elk kwartaal weer een opwindende bezigheid voor de redactie. Dat 
is bij deze editie niet anders. Er lagen en liggen een aantal artikelen op de plank, zoals 
het artikel over Vincent van Gogh, dat al in maart 2015 in het klad was geschreven. Per 
slot van rekening was 2015 het Van Gogh-jaar. Maar andere artikelen hebben steeds de 
voorkeur gekregen om te worden geplaatst in de edities van vorig jaar. Deze keer was er 
wel ruimte voor dit artikel en heeft het een prominente plek in de Gouden Visie gekre-
gen. Een leuke bijkomstigheid is dat Van Gogh deels model staat voor iemand die ‘last’ 
heeft van de verschijnselen van de vredesillusie. En daarover is net in deze aflevering een 
artikel opgenomen.
Het stuk over de vredesillusie past in de serie artikelen die in de Gouden Visie zijn gezet 
over de verschillende illusies waar de mensheid in leeft. Bij de redactie heerst het besef 
dat de korte samenvattingen over de studies naar de illusies van de mens, die de desbe-
treffende teksten in feite zijn, niet klip en klaar helderheid verschaffen over het illusoire 
bestaan van de mensheid. Maar het is in ieder geval wel te lezen voor iedereen die dat 
wil.
Het merendeel van de overige geschriften hebben met elkaar te maken en zijn ook al 
schrijvenderwijs ontstaan. Het is begonnen met het verzamelen van gegevens over Fawaz 
Gruosi, de koning van de zwarte diamanten. De eigenschappen van zwarte diamanten 
of carbonado’s zijn namelijk van belang voor een lopende lilaïsche studie over de zwarte 
diamanten van Adriana. Van het een kwam het ander. Gruosi is een interessant heer-
schap met allerlei eigenschappen die het boeiend maakten om over hem een artikel te 
schrijven. Gruosi is een grote vrouwenversierder en blijkt zich in te zetten voor de ont-
wikkeling van het eiland Sardinië. Over dat eiland lag al enige tijd een beginnend arti-
kel op voorraad, zodat een tekst over Gruosi aanleiding was om het stuk over Sardinië 
verder uit te werken. En de hele aandacht voor Sardinië door de jetset blijkt dan weer te 
liggen aan de inspanningen die prins Karim Āgā Khān zich heeft getroost om dat eiland 
in de vaart der volkeren op te stuwen. Bovendien is prins Karim een goede vriend van 
Gruosi en net zoals hij iemand met veel belangstelling voor vrouwen. Zodoende re-
gen de artikelen zich als vanzelf aaneen en vormen ze een aanvulling op elkaar.  Daarbij 

staan de meer wetenschappelijk onderwerpen over bijvoorbeeld de vredesillusie 
en de betekenis van de zwarte diamant voor de illusies waarin de mens leeft, 

wel centraal.

Van de redactie
Zwarte diamanten
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Tekst: Sarah Delateren

Zwarte diamanten zijn nooit erg in trek geweest. 
 In de negentiende eeuw worden ze nog wel 
door mannen als sieraad gedragen. Vrouwen 

hebben er nooit iets in gezien. In de eenentwintigste 
eeuw is het Fawaz Gruosi die de zwarte diamant uit de 
vergetelheid haalt. Hij is enorm gefascineerd door deze 
diamanten die ‘carbonado’s’ worden genoemd. De di-
amanten zijn vrij zeldzaam en worden op slechts drie 
plaatsen op aarde gevonden. Wat is het geheim van deze 
soort diamanten?

Geboren uit vuur

Het is typerend dat in het gehele 
evolutieproces zwarte diamanten zo 
zeldzaam zijn. Witte of kleurloze 
diamanten zijn overal te vinden. Ze 
bestaan uit koolstof en zijn meer of 
minder transparant. Ze worden on-
der hoge druk gevormd in de diepte 
van de aarde. Door ondergrondse 
vulkaanuitbarstingen worden ze 
vervolgens naar boven geperst en 
kunnen ze worden gedolven op spe-
ciale plaatsen. De conventionele di-
amanten zijn geboren uit de aarde, 
nadat de aarde er onnoemelijk lange 
tijd zwanger van is geweest, vele 
miljoenen jaren.
Het woord ‘diamant’ komt van het 
Oudgrieks adamas: onbedwingbaar, 
hard als ijzer of staal. De beteke-
nis is ook wel: onoverwinnelijk. 
Strijders droegen in de Oudheid een 
diamant in hun mantel om hen tot 
overwinnaar te maken in de strijd.

Daarnaast is de witte, kleurloze 
diamant ook een symbool van de 
Evolutiekracht met haar licht, het 
meest intense witte licht dat er 
bestaat. Haar ‘diamantwitte’ licht 
draagt alle kleuren in zich, het 
heeft een allesomvattend spectrum 
van licht. Alles wat bestaat is in de 

grond gemaakt van haar licht en 
met dit licht en haar kracht en ener-
gie smeedt ze de materie in haar 
vuren, zodat er materiële vormen 
ontstaan. Ook diamanten worden 
geboren uit dit vuur en licht. Zo 
krijgt de witte diamant een geheel 

eigen betekenis en kracht in de evo-
lutie van de aarde en alles wat er op 
bestaat en is vormgegeven.
De zwarte diamant is in 1995 op 
het toneel verschenen, om zijn ge-
heel eigen rol in het evolutieproces 
te spelen. Hij vervult namelijk de 
hoofdrol in het tien jaar durende 
lila illusiespel dat gespeeld is van 
1996 tot 2006.

Carbonado’s

Natuurlijke zwarte diamanten heb-
ben een speciale samenstelling, 
waardoor ze zich sterk onderschei-
den van andere gekleurde diaman-
ten. Ze worden wel carbonado’s 
genoemd, omdat ze zo zwart zijn als 
koolstof - carbonium - zelf. Het is 
een poreus, onregelmatig soort dia-
mant. In insluitsels zijn sporen van 
stikstof en waterstof aangetroffen 
en dat is eigenaardig, omdat dit bij 
diamanten niet gebruikelijk is. De 
zwarte diamant bevat verder maar 
heel weinig koolstof-13 (een iso-
toop). Ze wordt niet in zogenoem-
de kimberlietpijpen in de aarde 
aangetroffen zoals andere diamant. 
Als er luminescentieproeven wor-
den gedaan lichten zwarte diaman-
ten sterk op. Zij absorberen licht. 
Zij bevatten ook radioactieve inslui-

De zwarte diamant
Het geheim van de carbonado

Zwarte diamanten 
zouden buiten de 

aarde zijn ontstaan.
Maar hoe? 
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tingen. Dat zou kunnen wijzen op 
hoge stralingsniveaus ten tijde van 
de vorming van de carbonado’s. De 
sporen van waterstof zijn zo vreemd 
omdat er op aarde geen geologische 
processen bekend zijn waarbij dia-
mant aan de aardoppervlakte met 
water kan ontstaan. Er zijn veron-
derstellingen dat er mogelijkerwijze 
sprake is van vorming onder uiter-
mate hoge druk in het binnenste 
van de aarde. Maar dan zou zwarte 
diamant in de gehele wereld kun-
nen worden gevonden en dat is niet 
zo. Verder is er nog de optie dat ze 
gevormd zijn door radioactief ver-
val van uranium of thorium. Dit 
kan echter ook niet worden waarge-
maakt, omdat de vervalreacties veel 
te klein zijn en niet kunnen leiden 
tot de grootte van de gevonden di-
amanten.
Carbonado’s zijn ook te groot om 
te veronderstellen dat ze door me-
teorietinslagen zijn ontstaan. Het is 

wel mogelijk dat ze kunnen ko-
men van een ster die is geëxplo-
deerd en via kometen zijn inge-
slagen op aarde. Op grond van dit 
soort gegevens verwachten weten-
schappers een andere ontstaansge-
schiedenis dan bij de zo bekende 
kleurloze diamanten. De zwarte 
diamanten zouden bijgevolg bui-
ten de aarde zijn ontstaan. Maar 
hoe? Kortom, de oorsprong van de 
zwarte diamant blijft tot op heden 
nog een raadsel. De aanwijzingen 
dat ze zijn ontstaan in sterrenstel-
sels waar een ster bij een supernova 
is geëxplodeerd, zijn wel redelijk 
overtuigend. Tijdens zo’n explosie 
worden meer dan waarschijnlijk 
asteroïden gevormd waar dit soort 
diamanten zijn ingesloten. De ver-
onderstelling is dat een aantal van 
dergelijke asteroïden met de aarde 
in botsing zijn gekomen.
Metingen aan radioactieve isoto-
pen in carbonado’s geven een ruwe 

schatting van hun ouderdom: meer 
dan 3,8 miljard jaar. De leeftijd 
van de Aarde zelf wordt geschat op 
ongeveer 4,6 miljard jaar. Nu is de 
bepaling van de leeftijd van dia-
manten niet onomstreden en er cir-
culeren dan ook diverse zogenaamd 
bewezen getallen.
Vindplaatsen zijn er niet veel: bij 
één vulkaan in Kamtsjatka, in het 
noordoosten van Brazilië en in de 
Centraal-Afrikaanse Republiek, ver 
verwijderd van de vindplaatsen van 
andere diamanten.

Eigenschappen

Wat deze zwarte diamanten zo bij-
zonder maakt is dat er talloze mi-
croscopisch kleine deeltjes grafiet 
of hematiet (ijzer) in aanwezig zijn, 
die licht absorberen en de steen zijn 
speciale fonkeling geven. Grafiet 
bestaat net als diamant helemaal 
uit koolstof, maar het is heel zacht. 
Dat is opvallend, want de gewone 
diamant is juist bikkelhard. Het 
verschil zit erin, dat de koolstof bij 
grafiet in laagjes ligt die onderling 
heel zwak zijn verbonden. De car-
bonado is keihard maar ook heel 
teer en geneigd om te verbrokkelen 
tijdens het slijpen.
Door deze eigenaardigheid is de 
zwarte diamant veel moeilijker te 
bewerken dan een normale dia-
mant. Daartegenover staat vreemd 
genoeg, dat de zwarte diamant op 

Een zwarte diamant is teer en keihard tegelijkertijd, 
een interessante eigenschap in het kader van de 
illusiespelen van de mens, waar deze diamant een 
speciale rol vervult. 
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zich nog harder is dan gewone dia-
manten, het is het hardste, bekende 
materiaal. In feite bevat de steen 
verschillende kristallijne structuren 
en verschillende soorten minerale 
afzettingen en deze zijn beide een 
uitdaging voor de slijper en ook 
voor de zetter.
Een zwarte diamant is dus teer en 
keihard tegelijkertijd, een interes-
sante eigenschap in het kader van 
de illusiespelen van de mens, waar 
deze diamant een speciale rol ver-
vult.

De kleurloze transparante diamant 
is met een microscoop te bekij-
ken. Dit kan niet bij de carbonado. 
De slijper ziet door de microscoop 
slechts een ondoorzichtige steen, 
dus hij kan de microscoop terzijde 
leggen. De slijper vindt ook meest-
al een soort witte puntjes, allerlei 
oneffenheden in de diamant die 
meestal zelf helemaal perfect is. Het 
slijpen is daardoor een heel grote 
opgave. Er is echter nog een tweede 
moeilijkheid. Er zijn maar heel wei-
nig meesterslijpers die carbonado’s 
kunnen en willen slijpen omdat 
het gevaar bestaat dat ze verbrok-
kelen door hun structuur. Zo gaat 
meestal 50 tot 70% van de ruwe 
diamant verloren. Het karaat, het 
gewicht, gaat dan ook behoorlijk 
omlaag. Het is wel altijd een ver-
rassing om te zien wat eruit komt. 
De slijper moet dus veel durf heb-
ben en een waaghals zijn, wil hij 
dit karwei goed klaren. Tot nog toe 
werken voor zover bekend alleen in 
de Antwerpse diamanthandel en bij 
het Zwitserse bedrijf De Grisogono 
ambachtslieden die carbonado’s 
kunnen slijpen. Ze doen er vaak 
heel lang over. Een normale dia-
mant wordt vaak in een uur gesle-

pen. De carbonado niet, die neemt 
zeker vijf uur tijd en vaak nog veel 
langer als het een bijzondere dia-
mant betreft. Het slijpen van som-
mige carbonado’s kan tot drie jaar 
tijd in beslag nemen.
Wat de kwaliteit van de carbo-
nado betreft, die ligt meer in hoe 
hij is gezet en niet in het materi-
aal. Meestal wordt voor deze zwarte 
diamanten de oude Mogol slijpme-
thode gebruikt. Alle Mogol sieraden 
werden volgens die methode gesle-
pen, ook de beroemde Taj-Mahal 
diamant. Bij deze methode gaat het 
niet zozeer om de symmetrie en de 
glans van de diamant naar voren te 
laten komen, maar meer om het sie-
raad als een geheel.

Uiteindelijk is men er toch in ge-
slaagd enige ordening aan te bren-
gen in de rij van veronderstellingen 
over het ontstaan van de zwarte di-
amanten. Niet dat het nu vaststaat 
wat de oorsprong is, maar het geeft 
een richting. Enkele zaken vallen 
vooral op. 
• Zwarte diamanten zijn poreus en 

heel onregelmatig van vorm. Zij 
blijken te zijn samengesteld uit 
miljoenen hele kleine diamant-
kristallen die heel vast zijn samen-
gedrukt. Dit worden polykristal-
len genoemd.

• Behalve grafiet zijn er ook ijzer-
deeltjes zoals hematiet en mag-
netiet te vinden. Zij kunnen zich 
soms verenigen met de geklon-
terde kristallen zodat de zwarte 
diamant magnetische eigenschap-
pen krijgt.

• Het poreuze materiaal bevat 
ingesloten gasbellen, die het 
resultaat lijken te zijn van gassen 
die aanwezig zijn geweest toen de 
diamanten werden gevormd. De 

▲ De Krabnevel op ongeveer 6500 
lichtjaar van de aarde is een 
restant van een supernova die in 
1054 op Aarde is waargenomen.

Foto: 2013, Wikimedia Commons

-------
Een supernova is meestal de ex-
plosie die volgt op een implosie 
van een zeer zware, bijna uit-
gedoofde ster. Dit is een van de 
gewelddadigste verschijnselen 
in het heelal, waarbij de ster in 
kwestie gedurende enige tijd een 
enorm helder licht uitstraalt.
Supernovae zijn de oorsprong 
van de meeste chemische ele-
menten in het universum zwaar-
der dan koolstof en zuurstof. Alle 
elementen zwaarder dan ijzer die 
in het heelal voorkomen vinden 
hun bron in een supernova.
Bij een supernova wordt er naast 
licht ook een enorme hoe-
veelheid materie de ruimte in 
geblazen, waaronder een grote 
hoeveelheid zeer energierijke 
neutrino’s. De hoeveelheid ener-
gie die hiermee is gemoeid is 
groter dan alle energie die onze 
zon de afgelopen miljarden jaren 
heeft geleverd.
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gassen bevatten ook hydrogeen 
(waterstof ) en nitrogeen (stik-
stof ). Dit lijkt erop te wijzen dat 
deze diamanten afkomstig zijn 
van sterren. Door de waterstof-
isotopen te analyseren, wordt 
duidelijk dat ze afkomstig moeten 
zijn van supernovae. Ze zouden 
worden gevormd in de buurt van 
sterren die veel koolstof bevatten 
en daardoor veel koolstofrijk ster-
renstof in zich dragen. Vervolgens 
zou het sterrenstof worden op-
genomen in een komeet die dan 
later weer op aarde inslaat. Ook 
dit zegt echter niets met zekerheid 
over de oorsprong.

• Zwarte diamanten zijn buiten-
gewoon hard en heel moeilijk te 
slijpen en te polijsten. De hard-
heid van de zwarte diamanten 
overtreft die van conventionele 
diamanten. Ze zijn niet te klieven 
of te splijten.

• De buitengewone hardheid 
van zwarte diamanten is toe te 
schrijven aan het ontbreken van 
kristallen vlakken dwars door de 
diamant heen, waardoor het kan 
gebeuren dat het materiaal toch 
snel verbrokkelt.

• Zwarte diamanten zijn geschikt 
voor industrieel gebruik zoals 
malen en boren en ze zijn minder 
geschikt voor sierdoeleinden. 
Toch worden ze heden ten dage 
heel veel in sieraden gebruikt.

• Zwarte diamanten worden altijd 
gevonden in alluviale afzettin-
gen van aangeslibde grond in de 
natuur en ze worden nooit ge-
vonden in stollingsgesteenten of 
in lamproite of kimberlietpijpen, 
waarin andere diamanten worden 
gevonden. In deze pijpen worden 
diamanten omhoog gestuwd 
naar het aardoppervlak tijdens 

vulkaanuitbarstingen. Dit kan 
een mogelijke aanduiding zijn 
dat carbonado’s niet komen uit 
de diepte van de aardkorst zoals 
bij conventionele diamanten 
het geval is. Zij lijken een totaal 
andere oorsprong te hebben dan 
gewone diamanten en worden op 
slechts drie plaatsen in de wereld 
gevonden.

• Zwarte diamanten worden veron-
dersteld ouder te zijn dan conven-
tionele diamanten.

• Zwarte diamanten vertonen een 
sterke luminescentie, een licht-
schijnsel dat wordt veroorzaakt 
door nitrogeen (stikstof ) en lege 
ruimten in het kristalrooster.

• Omgevende minerale insluitsels 
zoals pyrope (Boheemse granaat) 
en magnesium-ijzer-silicaat of wel 
peridoot worden niet in zwarte 
diamanten gevonden.

In grote hoeveelheden is koolstof 
te vinden in sterren waartoe de zon 
behoort, in de atmosfeer van veel 
planeten en ook in kometen. Er zijn 
delen van meteorieten onderzocht 
die microscopisch kleine diamanten 
bevatten die gevormd zijn toen ons 
zonnestelsel nog een protoplanetaire 
schijf was, een voorloper van een 
planetair stelsel.

 Fawaz Gruosi

Fawaz Gruosi is een man die vol-
slagen verliefd is geworden op de 
zwarte diamant. Hij is dan nog een 
jonge juwelier met een eigen be-
drijf in Genève. Hij weet eerst niet 
zoveel raad met deze aparte liefde, 
maar hij vindt wel een eerste dia-
mant die heel klein is. Hij laat hem 
net zo lang liggen, tot hij er uitein-
delijk een visie op krijgt hoe hij kan 
worden. Door deze ene kleine zwar-
te diamant is hij geboeid. Hij wil 

deze diamant leren kennen zodat 
hij hem kan maken tot wat hij erin 
ziet. Dat is het begin van zijn fas-
cinatie voor carbonado’s die nooit 
meer zal ophouden. Hieruit blijkt 
dat hij een bijzondere intuïtie heeft 
voor deze bijzondere stenen. Ze 
behouden voor hem hun aantrek-
kingskracht, ze zijn in  zijn mense-
lijke ogen groots, verheven, vol per-
soonlijkheid en geven licht vanuit 
hun binnenste.

Juist de onzuiverheden geven de 
carbonado zijn kracht, zijn betove-
ring. Alles is erin te vinden, de har-
de metaalkleur, de warmte van de 
zon, een schijnsel dat geen enkele 
andere diamant heeft. Door die éne 
kleine diamant leert Fawaz de car-
bonado kennen als een heel bijzon-
dere diamant. Hij wil van zwarte 
diamanten iets heel bijzonders gaan 
maken.
En dat doet hij, door op een dag in 
2002 de grootste zwarte diamant te 
showen die de wereld ooit heeft ge-
zien: The spirit of the Grisogono.

Fawaz Gruosi
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Spirit van de Grisogono
De waarde van deze diamant is on-
bekend. De Spirit van de Grisogono 
is na het slijpen een diamant van 
312,24 karaat. Er zijn maar vier 
diamanten in de wereld die groter 
zijn. Hij is gezet in een witgouden 
ring en omgeven door 702 witte di-
amanten die in totaal 36,69 karaat 
wegen.
Hij weegt oorspronkelijk 587 ka-
raat en is gevonden in de mijnen 
in Centraal-Afrika, een van de drie 
landen in de wereld waar zwarte 
alluviale diamanten worden ge-
vonden. Het is een polykristallijne 
carbonado, en hij kan niet met an-
dere ruwe conventionele diamanten 
worden vergeleken.

Deze diamant 
wordt geslepen 

volgens de Mogol 
slijptechniek die in India 

is ontwikkeld. 
Het slijpen van deze grote 

zwarte diamant heeft een jaar 
tijd gevergd. De uitspraak van 

Fawaz Gruosi is zeker van toepas-
sing op dit pronkjuweel: „Ik pro-
beer gewoon om al mijn juwelen 
voor 100% zo goed mogelijk te 
maken.”

Er komt nog meer, want Fawaz 
heeft nog een grote hartvormige 
diamant voor de wereld in petto:

Gruosi diamant
Fawaz Gruosi komt steeds met iets 
nieuws. Zo laat hij ook de Gruosi 
Diamond slijpen naar zijn in-
zicht. Dit is de grootste hartvor-
mige zwarte diamant in de wereld. 
Men vermoedt dat hij hem in India 
heeft gekocht. Hij weegt als ruwe 
diamant 300,12 karaat. Hij is het 
centrum van een halsketting met 
zwarte en witte diamanten. Fawaz 

Gruosi heeft de geslepen diamant 
van 115,34 karaat gezet tussen klei-
nere zwarte diamanten van in totaal 
58,77 karaat. Daarbij heeft hij 378 
kleinere witte diamanten gezet die 
ongeveer 36,69 karaat zijn. Alles is 
gegarneerd met 14,10 karaats groe-
ne granaten in witgoud gezet.
Het heeft drie jaar geduurd voor-
dat deze zwarte diamant deze vorm 
heeft gekregen. De slijper heeft uit-
eindelijk beslist voor de hartvorm, 
omdat een ovale vorm te moeilijk 
was om te slijpen. Het materiaal 
was te fragiel en er zijn dus wel ka-
raten verloren gegaan. Deze hart-
vormige diamant is in Antwerpen 
geslepen door een van de be-
kendste zwarte diamant-
slijpers ter wereld. De 

diamant is genoemd 
naar zijn eigenaar, 
Fawaz Gruosi.

Ring met de Spirit of the 
Grisogono

Halsketting met de 
Gruosi diamant
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Over Vincent van Gogh is al veel 
geschreven. 2015 was ook nog 
eens het Van Gogh-jaar, waarbij 

er extra aandacht is geweest voor deze 
wereldberoemde schilder. Veel informatie 
verwerken in een artikel over Van Gogh 
heeft daarom niet zoveel zin. In dit artikel 
wordt daarom alleen de aandacht geves-
tigd op een aantal schilderijen van zijn 
hand en wat daarover met name vanuit 
een lilaïsche invalshoek over valt te zeg-
gen.

De Sterrennacht

Het schilderij ‘de Sterrennacht’ 
maakte Van Gogh in Zuid-
Frankrijk na een diepe depres-
sie waarbij hij zichzelf verminkt 
aan zijn oor tijdens een ruzie met 
Gauguin, hoewel de verhalen daar-
over verschillen. Hij heeft zich 
dan net op 8 mei 1889 laten op-
nemen in de psychiatrische inrich-
ting Saint-Paul-de-Mausole, eigen-
lijk bestemd voor rijke mensen. Er 
waren ook niet zo veel patiënten, 
en hij kan meteen worden opge-
nomen. Hij wordt met alle egards 
behandeld en krijgt een kamer op 
de bovenverdieping maar ook een-
tje beneden, die hij kan gebrui-

ken om daar te schilderen. Drie 
maanden nadat hij is ontslagen uit 
deze kliniek maakt hij een einde 
aan zijn leven. Van Gogh leeft van 
1853 tot 1890 en is geboren in het 
Nederlandse Zundert. Hij wordt 
een post-impressionist genoemd.

De Sterrennacht is in de maand 
juni in de kliniek geschilderd, net 
voor de zonsopgang die hij kan be-
kijken vanuit het raam op het oos-
ten. Het dorpje dat op het schilderij 
is te zien is er door hem bij gezet 

vanuit zijn geheugen. Hij vindt 
het zelf geen geweldig werk en hij 
spreekt er ook niet over, ook niet 
tegen Theo, zijn jongere broer in 
Parijs, die hij veel brieven schrijft. 
Hij vindt dat de sterren veel te 
groot zijn uitgevallen.
Hij schildert dit schilderij in zijn 
periode van studies van de ster-
renhemel. Het schilderij stelt een 
imaginair dorpje voor met cipres-
sen en waarschijnlijk olijfbomen. 
Daarboven is een woeste sterrenhe-
mel geschilderd. Van Gogh is in die 

Vincent van Gogh
Sterrennachten

kunst

Tekst: Sarah Delateren

Vincent Willem van Gogh, ‘Self-portrait à l’oreille mutilé’ - 1889
Olie op canvas
55,5 x 45 cm
Nationalgalleriet, Oslo - Noorwegen

Foto:  2005, Wikimedia Commons
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tijd geboeid door de sterrenhemel, 
hij heeft verschillende schilderijen 
gemaakt over dit onderwerp. Hij 
vraagt zich altijd af wat er gebeurt 
als iemand dood is, misschien gaat 
hij dan wel naar de sterren? En hij 
schrijft aan zijn broer Theo, aan 
wie hij kort daarna zijn sterren-
schilderijen toestuurt als dank voor 
het geld dat hij altijd krijgt van 
hem voor zijn levensonderhoud:  
‘Waarom, vraag ik me af, zouden 
de stralende stippen in de lucht niet 
net zo makkelijk te bereiken zijn 
als de zwarte stippen op de kaart 
van Frankrijk? Net zoals we de trein 
naar Tarascon of Rouen nemen, 
gebruiken we de dood om naar de 
sterren te reizen.’
Hij heeft de sterrenhemel nauwge-
zet geschilderd, de helderste ster die 

er op is te zien is de planeet Venus. 
Het is de grote ‘ster’ net rechts van 
de cipres, naast het Nederlands aan-
doende kerktorentje. 

De woeste wildheid van  
de Sterrennacht

Al kijkend naar Starry Night valt 
een enorme woestheid en wildheid 
op. Alsof de maker de hele wereld 
wel in elkaar kan slaan. Het is een 
buitengewoon gewelddadige af-
beelding. Het wordt wel zijn beste 
werk genoemd. En natuurlijk heeft 
het grandioze kwaliteiten. Want 
wie kan zo een sterrenhemel schil-
deren, een hemel die de wildheid 
weerspiegelt van een mens die geen 
raad weet met zichzelf? Die rust 
zoekt, maar deze niet kan vinden? 
Een mens die verlangt naar stilte en 

De Sterrennacht
Saint-Rémy-de-Provence, 1889
Olieverf op doek
73,5 cm x 92,1 cm
Museum of Modern Art - New York
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duisternis, vandaar de nacht met 
zijn sterren en zijn ogenschijnlijke 
stilte, maar in zichzelf niets daar-
van kan vinden? Vincent houdt van 
de nacht, daar voelt hij zich thuis. 
Omdat de nacht een zekere kalmte 
ademt die hij zelf niet heeft, omdat 
de nacht voor hem ook met dood 
heeft te maken. Maar de sterren en 
de maan vliegen in het rond, het 
zijn woeste en kolkende baren, op-
gestuwd door wind en storm. Alles 
wordt opgeslokt door deze woeste 
bewegingen. De cipres getuigt van 
het verterende vuur dat Vincent in 
zich draagt, een niets ontziend ver-
nietigend vuur dat niet te stoppen 
is. In deze woestheid legt hij ook 
het brandende vuur van zijn sek-
suele begeerten naar vrouwenvlees. 
Zijn onderbewuste seksbegeerten 
die zich verborgen houden in de 
duisternis van de nacht. De nacht 
die ook door vijandige krachten 
wordt gebruikt om hem te slopen. 
Vandaar dat hij ook altijd zo met 
de dood bezig is en de vraag waar 
je dan heen gaat. Hij voelt de dood 
in zijn lichaam zinderen, vijandige 
energieën zetten hem aan tot ma-
len en idiotie. Zij gebruiken zijn 
lichaam voor hun eigen doelen. 
Hoe prachtig de kleuren ook zijn, 
hoe de sterren ook rollen langs het 
firmament vol egocentrische be-
gerige krullen en klauwen, hoe stil 
het dorpje daar ligt in de nacht met 
slechts enkele vensters verlicht, het 
blijft een schilderij van iemand die 
wordt voortgestuwd door krach-
ten die hij niet in de hand heeft. 
De tintelende en bevende en diepe 
kleurstellingen vertellen over het 
vitale met zijn doodsdrift en zijn 
hang naar woest en ongebreideld 
leven om te weten dat het leeft. Het 
blauw is niet het lichtende blauw 

van Chagall, het is eerder een boos-
aardig, kwaadaardig blauw dat angst 
aanjaagt. Het Nederlandse kerk-
torentje moet rust brengen in het 
geheel, het staat daar als een rots in 
de branding in de nacht tussen de 
heuvels, die zacht bekleed zijn met 
olijfbomen en daarnaast de woeste 
cipressen, die zich als een laaiend 
vuur boven de aarde verheffen. Zij 
reiken tot in de hemel en de aarde 
beweegt zich als een ontembare zee 
door de ruimte. Het is angstaanja-
gend om te zien hoe alles wordt ge-
regeerd door begeerten en geweld-
dadigheid. 
Dit werk is een uiting van een 
mens die totaal geen raad weet met 
zichzelf en zijn leven. Vincent van 
Gogh kan niet bestaan en is een 
speelbal van vijandige energieën die 

hem uiteindelijk op jonge leeftijd 
de dood in drijven, voortgezweept 
door zijn eigen vitale perversies, zijn 
verlangen naar de dood en het wor-
den overmeesterd door waanbeel-
den. Alles gebeurt terwijl hij zich 
daar niet van bewust is, in duistere 
donkere, dus nachtelijke plaatsen in 
zijn eigen onbewuste lichaam.

Van Gogh brengt in dit schilde-
rij heel veel vloeiende beweging, 
maar ook het licht speelt een rol in 
die duisternis van het leven. Licht 
dat niet geboren kan worden, het 
blijft steken in een nacht, die alleen 
maar mysterieus en donker blijkt te 
zijn. En zo is het leven van Vincent 
ook, donker, zonder uitzicht en 
voortgestuwd door andere krachten 
dan zijn eigen persoon en zelf. Hij 

Het fietspad in Nuenen

Van Gogh heeft een korte tijd in Nuenen gewoond. Als een hommage aan 
de schilder is daar door de firma Heijmans een fietspad aangelegd - ont-
worpen door Studio Roosengaarde. Het wegdek geeft een blauwgroene 
afspiegeling van de kolkende nachthemel vol sterren van het schilderij de 
Sterrennacht. Om daar te fietsen zal heel bijzonder zijn, tussen de manen 
en de sterren van de donkere hemel zowel boven als beneden. Daar dan 
te fietsen, in het onderbewuste, vol woestheid, vol schuimende begeer-
ten en vol van de chaos van de dag, dat is een speciale beleving daar in 
Nuenen.
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wordt voortdurend gehinderd door 
oorgeluiden, die zijn concentratie 
verstoren. Hij wordt daar bijna gek 
van. Zijn lichaam breekt daardoor 
en hij schiet zichzelf waarschijnlijk 
uiteindelijk ook dood, het leven is 
voor hem niet meer te ver-
dragen.

Andere sterrennachten
Van Gogh heeft in Zuid-Frankrijk 
nog twee schilderijen gemaakt 
met sterrenhemels die van een 
geheel andere aard zijn dan de 
Sterrennacht.

Caféterras bij avond

Het ‘Caféterras bij avond’ is een 
eerste probeersel om direct op de 
plaats zelf een nachtelijke hemel 
te schilderen. Van Gogh is blij dat 
dit is gelukt en schrijft er opgeto-
gen brieven over aan zijn zus. De 
kleurstelling is dan ook helemaal 
niet nachtelijk en het is door de 
sterrenhemel erboven dat duidelijk 
is dat het avond is. Hij vindt het 
heerlijk eens een nachtelijk tafe-
reel te hebben geschilderd dat niet 
zwart is, maar vol van de blauwe 
en violette hemel vol sterren en een 
verlicht, bijna zonnig terras in een 
straat. Het schilderij ademt ook 
een avondlijke rust uit met alleen 
de geluiden van gedempt praten-
de mensen en een zacht gerinkel 
van glazen. Het heeft niets van de 
woestheid van de Sterrennacht. In 
dit eerste nachtschilderij is niet te 
detecteren welke sterren er aan de 
lucht staan, maar Vincent is daar al-
tijd heel natuurgetrouw in geweest. 
Hij schildert wat hij ziet. Hij weet 
ook, dat hij in het donker kleu-
ren niet duidelijk kan zien en zo-
wel blauw als groen kan schilderen, 
of blauw-lila voor roze-lila, maar 
dat hindert hem niet, als hij maar 
van de zwarte nacht af is, met zijn 
doorgaans bleke en wittige tinten 
om nog iets tevoorschijn te tove-
ren. Zijn hunkering naar een lich-
tend, fijn leven klinkt hierin door. 
Hij leeft meestentijds in de donkere 
nacht van zijn depressies, met vij-
andige stemmen die hem aansporen 
tot ruzie, oorlog en gewelddadig-
heid.
Dit schilderij is dus direct ter plek-
ke geschilderd, zonder dat Vincent 
voorafgaand schetsen maakt, zoals 
zijn gewoonte is. Het experiment 
lijkt geslaagd.

Caféterras bij avond 
(Terrace du café le soir - Place du Forum, Arles)
Arles, september 1888
Olieverf op doek
80,7 x 65,3 cm
Kröller-Müller Museum - Otterlo

Foto: Wikimedia Commons, 2005
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Sterrennacht boven de Rhône

In dit schilderij is Arles bij avond 
vereeuwigd door Van Gogh schil-
derend bij een gaslamp. De gaslan-
taarns langs de weg weerspiegelen 
hun licht in het water van de rivier 
de Rhône. En daarboven verrijst 
een lichtend blauwe sterrenhemel 
die laat zien hoe Van Gogh geïm-
poneerd is door de grootsheid daar-
van, een kracht en een macht waar-
naar hij verlangt, maar waar hij niet 
bij kan komen. Het is een prach-
tige, levende sterrenhemel vol ver-
schillende soorten blauwen, waarin 
het sterrenbeeld de Grote Beer 
zichtbaar is boven het zeer donker-
blauwe water, een dodelijk blauw 
dat opgelicht wordt door het schijn-
sel van de lantaarns. Het stadje is 
heel donker violetblauw. De Grote 
Beer krijgt nog eens extra aandacht 
door zijn kleurstelling van lichtend 
groen naar zachtroze, wat iets ver-
telt over de liefelijke zachtheid die 

Van Gogh beweegt, maar die hij 
niet kan uiten naar anderen toe. 
De sfeer is veel rustiger dan in zijn 
werk: ‘De Sterrennacht’.
Ook dit schilderij heeft hij op zijn 
geheel eigen manier geschilderd, in 
een zeer snel tempo, alsof de dood 
hem op de hielen zit. Alles doet hij 
in dit razende, koortsachtig snelle 
tempo, vaak schildert hij meer wer-
ken op een dag. Hij voelt dan zoals 
hij het noemt ‘de stem van de ver-
schrikkelijke luciditeit’. Hij moet 
dus in zijn heldere ogenblikken, 
tussen zijn aanvallen van waanzin 
door, zijn werken gestalte geven. 
Hij wordt hevig gedreven door vij-
andige krachten in zijn onzekere 
niet-bestaan, vol oorlog, geweld, 
hoogmoed en tevens het zoeken 
naar rust en zachtheid. Want hoe 
gewelddadig Vincent ook is, hij 
zoekt in feite naar een stabiel geluk, 
een invloed waardoor zijn verlangen 

Sterrennacht boven de Rhône
‘Nuit étoilée au-dessus du Rhône’ 
Arles, september 1888
Olieverf op doek
72 x 92 cm
Musée d’Orsay - Paris

Foto: Wikimedia Commons, 2005
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naar zachtheid en emoties tot ex-
pressie kunnen worden gebracht op 
het doek. Hij heeft het niet mogen 
meemaken.
Dit doek is twaalf dagen na 
‘Caféterras bij avond’ geschilderd. 

Onrust en hyperactiviteit in de 
menselijke illusie

Tegenwoordig worden de verschijn-
selen die Van Gogh vanaf zijn vroe-
ge kindertijd vertoont gekenmerkt 
als ADHD wat zoveel betekent als: 
attention deficit hyperactivity dis-
order. In Nederlandse termen ook 
wel als een aandachtstekort-hyper-
activiteitstoornis gekenmerkt. Het 
zijn een aantal symptomen waaraan 
deze mensen te herkennen zijn, zo-
als impulsief en opvliegend gedrag, 
concentratieproblemen, rusteloos-
heid en leermoeilijkheden. Dit alles 
kan van Vincent van Gogh zeker 
worden gezegd. Maar de enige oor-
zaak moet in feite worden gezocht 
in zijn lichaamsmaterie, waarin een 
sterke neiging blijkt tot het aantrek-
ken van vele vijandige krachten die 
hem sturen en waar hij geen in-
vloed op kan uitoefenen, ook art-
sen trouwens niet. Hij leeft sterk 
in verschillende illusies, de bewust-
zijnsillusie, de bestaansillusie en de 
vredesillusie. Hij zoekt het hogere 
in de sterrenhemel, in de weidse 
verten die daar zijn en waar hij niet 
kan komen, maar waar hij wel van 
droomt.
Dat is goed te zien in de schilde-
rijen met bloesemende bomen. Hij 
weet het ook altijd zover te krijgen 
dat hij als een klein lief jongetje de 
gunsten van anderen vraagt, waar-
door zijn broer Theo hem zijn hele 
leven onderhoudt. Ondertussen 
zoekt hij ruzie met iedereen en is 
hij een rasechte oorlogsstoker. Met 

niemand kan hij goed opschieten, 
hij kan daardoor niet bestaan. De 
bestaansillusie is hem niet vreemd, 
waarin hij altijd zoekt naar een goed 
leven, maar dit niet kan vinden. De 
onrust van het niet kunnen bestaan 
en de uitvloeisels daarvan in de fi-
guur van de seksmaniak zijn gemak-
kelijk in zijn leven terug te vinden. 
De zachte tederheid die hij soms 
ook in zijn lichaam voelt, verbeeldt 
hij in talloze werken van bloeiende 
bloesem. ‘Souvenir de Mauve,’ of 
‘Perzikbloesem’ wijdt hij aan zijn 
zachtaardige vriend Anton Mauve 
van wie hij het schilderen leert. 
Mauve is getrouwd met een nicht 
van Vincent en richtte in Nederland 
de Larense School op.
Voor zijn neefje Vincent Willem 
- de zoon van zijn broer Theo - 
maakt hij bij de geboorte een 
prachtig schilderij van de amandel-
bloesem afstekend tegen een azuren 
hemelruimte. 

Amandelbloesem
De takken van de amandelbloe-
sem, de Prunus dulcis, zijn voor Van 
Gogh het symbool van het jonge 
leven van zijn neefje, dat net is ge-
boren. Hij heeft bij de compositie 
de Japanse prentkunst voor ogen 
gehad.
Het zijn de eerste bloeiende fruit-
bomen in het zuiden van Frankrijk. 
Het heeft altijd in de woonkamer 
van zijn broer Theo gehangen en 
wordt in de familie als een kost-
baar werk van Vincent gekoesterd. 
In dit schilderij wordt heel duide-
lijk hoe Vincent twee levens leidt: 
het ene van epilepsie, vernietiging, 
psychotische aanvallen, wanhoop 
en doodsdrift, en dat van de tedere 
gevoelens en de schoonheid van het 
leven. 

Amandelbloesem
Saint-Rémy-de-Provence, februari 1890
olieverf op doek
73,3 cm x 92,4 cm
Van Gogh Museum - Amsterdam
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De vredesillusie

Vrede is iets waar de gehele mensheid naar streeft. Al vele eeuwen lang. Toch is 
er nog steeds geen vrede in de wereld. Er worden dagelijks legio inspanningen 
gedaan om de vrede te bewaren of te bewerkstelligen. Alles lijkt tevergeefs, 

want zowat iedere dag breekt er in de wereld ergens weer een nieuwe oorlog uit of 
ontstaat er een heftig conflict. Toch laten mensen niet af om vredesdemonstraties te 
houden, of herdenkingen over de oorlog waarbij ze zeggen dat het nooit meer mag 
gebeuren. Is er een oorsprong voor dit onvermogen in de mensheid aan te wijzen? In 
dit artikel wordt een poging gedaan.

Vredesdemonstraties

Het is meestal komisch om te zien 
hoe vredesdemonstraties, -optoch-
ten en - bijeenkomsten verlopen. 
Dit omdat er altijd wel mensen zijn 
die het niet eens zijn met de spre-
kers en het simpelweg niet helpt. 
Het lijkt wel alsof mensen niet wil-
len zien dat hun manieren om vrede 
te krijgen niet werken. Ze stellen 
zich er in het algemeen ook geen 
vraag over hoe het nu komt dat na 
vele eeuwen menszijn er nog steeds 
oorlogen ontstaan die ook nog eens 
steeds bloediger worden. Ze hebben 
het waanidee dat als ze maar zeggen 
dat het vrede moet zijn, het ook zo 
is. Dat is natuurlijk erg vreemd voor 
mensen die een verstand hebben ge-

kregen dat logische verbanden kan 
leggen. Er moet dus iets anders zijn 
dan het verstand van een mens, iets 
wat meer invloed heeft op de ideeën 
over vrede dan het denken.

Verandering

Mensen kunnen heel moeilijk in 
verandering komen. Zij leven van-
uit patronen. Dat is in de psycho-
logie onderkend en daar wordt in 
therapieën veel gedaan om de men-
selijke patronen zo te plooien, dat 
het leven gemakkelijker wordt en 
het euvel wat wordt omzeild. 
Rond de jaren 1980 is in de lilaca 
ontdekt waar de moeilijkheid ligt 
bij veranderingen bij mensen. In 
bedrijfstrainingen bleek zonneklaar, 
dat als er zaken waren ‘ingetraind’ 
ze na een half jaar weer waren ver-
geten en er opnieuw een training 
moest worden gevolgd om ze op-
nieuw te oefenen. Vervolgens is na 
een half jaar, bij enkelen hoogstens 
een jaar, alles weer vergeten en zijn 

de werknemers en werkgevers in het 
oude patroon vervallen.
Na onderzoek naar patroonmatige 
handelingen blijkt dat patronen 
liggen verankerd in de atomen en 
moleculen van het lichaam. Daar 
ligt vast hoe mensen werken, welke 
handelingen ze verrichten, welke in-
zichten ze hebben en nog veel meer. 
Vervolgens is bekeken of er ook 
mogelijkheden zijn om deze patro-
nen te veranderen, zodanig dat de 
verandering blijvend is en niet meer 
verloren gaat. Na veel onderzoek en 
ook ideeën over oplossingen blijkt, 
dat alleen de evolutiekracht in staat 
is dit te doen. Zij kan met haar al-
les creërende vermogen de mate-
rie veranderen met haar witte licht 
van bewustzijn en kracht. Vanaf 
dat moment is het duidelijk, dat de 
mensheid is verwikkeld in een evo-
lutieproces dat zijn einde nog niet 
heeft bereikt. Een mens kan een 
stap verder gaan in de evolutie en 
zich laten ontwikkelen tot een psy-

Tekst: Sunya de la Terra

Vrede moét en wie 
niet vredelievend is 
moet eigenlijk de 
doodstraf krijgen.
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chisch wezen met een lichaam van 
waarheidssubstantie. Daarna kan 
er nog een stap worden gezet, maar 
eerst moet er een psychische we-
reld ontstaan. Een nieuwe wereld 
waarin mensen met hun psyche en 
een lichaam waarin veranderingen 
hebben plaatsgevonden in atomen 
en moleculen, op pad gaan om een 
nieuwe fase in het evolutieproces 
gestalte te geven. In die fase van het 

menszijn kan ook de vrede begin-
nend gestalte krijgen in de wereld. 
De mens kan dan zijn illusie over 
vrede en alle andere illusies die hij 
heeft achter zich laten en zich bege-
ven in de wereld van de werkelijk-
heid.
Hij heeft dan vaste grond onder de 
voeten, staat ook met beide benen 
op de grond en verliest zich niet 
meer in niet te verwezenlijken dro-
men en hallucinaties, zoals dat in de 
illusies steeds het geval is.

Vrede en de huidige mens

Een mens leeft nu nog in een illu-
sie vol wanen. Er zijn vier hoofdil-
lusies waarin de mens leeft. Dit zijn 
de machtsillusie, de liefdesillusie, de 
bestaansillusie en de bewustzijnsil-
lusie. Daarnaast is er nog een il-
lusie die alle vier de andere in zich 
draagt, dit wordt de lila illusie ofwel 
de illusie van perfectie genoemd. In 
die illusie blijkt dat perfectie vernie-
tiging is. Omdat alles in deze illusie 
wordt gezien als geweldig en er veel 
gesproken wordt over super, wordt 

deze ook wel als de superillusie aan-
geduid.
Naast deze vijf belangrijke illusies 
die ieder mens meedraagt in zijn 
lichaamsmaterie, zijn er nog vele 
kleinere, maar niet minder onbe-
langrijke illusies. Er zijn er miljar-
den, meer dan er mensen zijn. Want 
meestal hebben mensen niet één il-
lusie, ze hebben de vijf al genoemde 
illusies en daarbij nog talloze neven-
illusies die allemaal afgeleid zijn van 
de vijf grote illusies.
Een van deze illusies is de vredes-
illusie. Dat is de illusie waarin de 
hele mensheid leeft. Het is het pa-
cifisme waar de hele mensheid in 
meedoet. Vredelievend zijn is een 
grote deugd, die door vrijwel ie-
dereen wordt omarmd. Als iemand 
niet vredelievend is, is hij of zij een 

bruut en niet de moeite waard. 
Vrede moét en wie dit niet wil 
wordt onheus behandeld of met de 
nek aangekeken. Vrede moét en wie 
niet vredelievend is moet eigenlijk 
de doodsstraf krijgen. Want mensen 
pikken het niet als iemand graag 

oorlog wil. Dan is er meteen een 
oorlog. Daarbij is de vraag waarom 
dat niet zou mogen, want de vre-
delievenden maken altijd oorlog als 
een ander het niet is. In het grootste 
deel van de wereld is er de vrijheid 
van meningsuiting, dus waarom 
mag iemand niet vrijuit zeggen dat 
hij vóór oorlog is? Het is één van de 
vreemde dingen van het mens zijn: 
aan de ene kant moet je kunnen 
zeggen wat je mening is, maar aan 
de andere kant zijn er bedenkingen. 
Ook dat is typisch iets voor een 
mens die leeft onder het principe 
van het mentaal, dat een verdelend 
principe is. Daar horen al die onlo-
gische en tegenstrijdige dingen bij. 
De gehele mensheid is voor de vre-
de behalve een paar oorlogszuch-
tigen die bij gelegenheid wel afge-

straft zullen worden. Zo is iedereen 
tevreden, want de vrede zal zeker 
eens komen, is de gedachte die er 
leeft bij velen. Toch gebeurt het niet 
zo. Er is nog steeds oorlog. Hoe 
dat nu kan, begrijpen een heleboel 
mensen niet. Zij blijven dan ook 

Vrede is ook:
nietsdoen, 
lekker lui leven
en niet werken.
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strijden voor vrede. Een eigenaar-
dige handelwijze en een cirkelgang 
waar een mentaal levend wezen niet 
uitkomt.

De vredesillusie

In de vredesillusie is iedereen vre-
deminnend en heeft daar ook een 
droombeeld van. Er moet in ieder 
geval geen oorlog zijn, dat is een 
vereiste. Want vrede is ook niets-
doen, lekker lui leven en niet wer-
ken. Je moet gewoon kunnen genie-
ten van de bloemen, van de bomen, 
van de hele natuur, op vakantie 
gaan en lekker seksen in de zon on-
der de wuivende palmen. Genieten 
van fietstochtjes door de natuur, 
lopen in de bergen, zwemmen in 
de zee en luieren op het strand. Dat 
is heerlijk leven. Deze vrede speelt 
zich af in het vitaal materiële li-

chaam. Dit houdt in dat het in het 
lichaam gebeurt dat iedereen ziet 
en dan in het vitale niveau van het 
fysiek materiële. Dit is een gebied 
dat aan geen mens bekend is, nie-
mand weet wat er zich daar afspeelt. 
Mensen zijn niet bewust genoeg om 
te kunnen reizen of kijken in deze 
regionen van het lichaam. Vandaar 

dat zij zich niet bewust zijn wat er 
in hun lichaam plaatsvindt.
De idee die er in dat vlees huist is 
een waanidee over vrede. Daar le-
ven een persoon en een kracht, be-
wustzijnden, die denken dat ze pa-
cifisten zijn. En nog wel goddelijke 
pacifisten. Dat pacifisme wordt be-
reikt door vooral niet veel te doen, 
liefst helemaal niets, en nummertjes 
te maken voor de vrede. Als zij een 
nummertje maken, dan schenken 
zij elkaar vrede en daarmee schen-
ken zij die vrede ook aan de gehele 
wereld. Voor hen is seksen en seks 
hebben vrede. Daar worden zij heel 
erg gelukkig van. Het gevolg is dat 
er in dat vitaal-materiële lichaam 
heel veel wordt gesekst, zodat zij 
beiden heel erg gelukkig worden en 
vredelievend. Door deze nummer-
tjes zal de gehele wereld doordrenkt 

worden van vrede en dat is een zeer 
groot, geweldig gebeuren. De we-
reld wordt dan één groot en om-
vangrijk vredesparadijs. 

Dit alles heeft heel veel weg van 
John Lennon en Yoko Ono in hun 
witte bed, waar ze ook lagen te de-
monstreren vóór de vrede en tegen 

oorlog. Een harde strijd en oorlog 
in het witte bed. Zelfs hun bed is 
een symbool van vrede, net zoals de 
witte duif dat is, terwijl het in feite 
een oorlogsslagveld is.
Als je vóór de vrede bent en paci-
fist, is het ten strengste verboden 
ook maar iets te doen wat riekt naar 
ruzie, oorlog of onenigheid. Elkaar 
bespugen, slaan, uitschelden mag 
ook niet. Elkaar verkrachten is he-
lemaal uit den boze en zeker geldt 
dit als het om kinderen gaat. Alles 
moét in de vredesillusie, en dat is 
al een gegeven waaruit blijkt, dat 
het altijd oorlog is. Want waar al-
les moet, is dwang en spanning en 
oorlog. 

Oorlog stoken

Beschouwend wat er eigenlijk ge-
beurt in de vredesillusie valt het 
meeste op dat het compleet oorlog 
is. Dat is te zien aan vredesdemon-
straties op straat. Al die mensen die 
demonstreren zijn tegen iets an-
ders, namelijk de oorlog. Op het 
moment dat zij tegen oorlog zijn is 
er al oorlog. Dat houdt in, dat de 
hele mensheid zeer oorlogszuchtig 
is, zij zijn allemaal oorlogsstokers. 
Iedereen is wel tegen iets dat hen 
niet bevalt. Dat weten de pacifis-
ten en vredesdemonstranten wel, 
maar dat mag niemand weten en 
zij wíllen het zelf ook niet weten. 
Daarom gaan ze na de demonstra-
tie allemaal snel naar het witte bed 
om een nummertje te maken, dat 
schept rust en vrede en dat is ook 
de bedoeling. Het echtpaar zit dan 
weer met hun witte nachtkleding in 
het witte bed met de witte matras, 
de witte lakens en de witte dekens 
en de witte sprei. De kleden op de 
vloer zijn wit evenals de gordijnen. 
Alle meubilair is wit, alles ademt de 
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vrede uit. Maar ondanks dit alles is 
het toch oorlog, want er moét van 
alles. Hij kijkt of zij niet zit oorlog 
te stoken en zij doet dat bij hem. 
Zij staan heel vijandig tegenover 
elkaar. Niets mag en bij het min-
ste geringste vliegen zij elkaar in de 
haren, de witte kussens vliegen in 
de witte gordijnen en het witte bed 
is in een totale staat van wanorde 
door de oorlog. Zij hebben ech-
ter allebei een kostbare Mantel der 
Deugd aan, waar geen smetje op is 
te bekennen.
Zo is het lichaam een slagveld vol 
wapengekletter in een oorlog die 
nooit eindigt. Overal liggen de lij-
ken verspreid, het bloed vloeit rij-
kelijk. Alles onder het mom van 
de vrede die er zeker altijd is, als er 
maar nummertjes worden gemaakt. 
Dit vinden mensen zo in hun vre-
desillusie.

Altijd oorlog

Er is dus altijd oorlog, hoe men het 
ook wendt of keert. Niemand wil 
het weten, maar het is wel zo. Als er 
wel eens een enkel keertje iemand 
iets zegt over oorlog en ruzie, krijgt 
hij de wind van voren en wordt hij 
meteen het huis uitgeslagen. Want 
dat mag niet gezegd worden, dat is 
streng verboden. En als de een iets 
zegt wat de ander niet bevalt, is het 
niet best. De hele dag zijn de gelief-
den, de echtelieden, personeel van 
bedrijven of vrienden en kennis-
sen in oorlog met elkaar. Veel mag 
niet worden gezegd, dus wordt er 
over koetjes en kalfjes gesproken. 
Of over het weer. De vrouw heeft 
de man er goed onder, zij weet haar 
hond wel te temmen met haar sado-
masochistisch zweepje. Alle vijan-
dige krachten staan erbij en zorgen 
dat de oorlog nog eens flink ont-

brandt als hij dreigt uit te doven. 
Mensen weten het leven van elkaar 
flink te vergallen en dat is ook de 
bedoeling. Oorlog moet er zijn, 
maar niemand mag het zo noemen. 
Het is gewoon vrede en daarmee 
uit. Dat kun je zien aan het seksen, 
dat is alleen en altijd voor de vrede 
voor de wereld. Mensen hebben de 
allerhoogste vrede bereikt en wee 
je gebeente als je het ontkent. De 
spanningen zijn te snijden in het 
witte vredesbed met de witte lakens 
en de witte nachtkleding. Maar de 
vredesduiven koeren tevreden in de 
kooi boven het bed, dus alles is pre-
cies zoals het moet zijn. En het zou 
goed zijn als iedereen was zoals zij, 
vol vrede, en niet zo oorlogszuchtig. 
Ondertussen leven deze pacifisten 
wel in het concentratiekamp van 
Condena, dat zij het superparadijs 
noemt.

Alles is vrede

Alles in de wereld is uit op onvrede 
en oorlog en de pacifisten, de vre-
deminnaars, moeten altijd tegen 
de stroom op roeien, alles is moei-
lijk daardoor. Het is vreselijk dat 
niemand echt vrede wil. Zo zit de 
pacifist iedereen dagelijks te dwin-
gen om te zijn zoals hij. Iedereen 

moet in een wit bed gaan liggen, 
niets doen, van de natuur genieten, 
door de campagne fietsen en genie-
ten van zon en gras. Het is rondweg 
ellendig dat alles maar door blijft 
gaan met ruzie en oorlog stoken, 
met verkrachtingen en geweldple-
ging.
De pacifisten hebben echter niet in 
de gaten hoezeer zij in een gevange-
nis leven, in een concentratiekamp 
van moeten, en waarin de hele we-
reld gedwongen wordt te doen zoals 
zij. Dat is de macht van de dicta-
tuur, de macht van de tirannie, die 
ervoor zorgt dat de wereld één groot 
slagveld is van moord en doodslag. 
Deze vredesillusie hangt vooral aan 
de bewustzijnsillusie met zijn stre-
ven naar het absolute en het hogere.
Het waanidee over vrede blijkt 
dus één groot onheil te zijn, vol 
oorlogszuchtigheid en gewelddadig-

heid. Er is in feite nergens vrede te 
bekennen, want de materie is nog 
geen vrede geworden. Er is alleen 
nog oorlog te zien in ieder atoom 
en molecuul. Er zal nog heel wat 
moeten gebeuren in de wereld voor-
dat er vrede zal zijn, dat is duidelijk.
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Ruwe carbonado’s uit de Centraal-Afrikaanse Republiek

De zwarte diamant is voor de wereld een raadsel, 
want zijn oorsprong is niet bekend. Het meest 
voor de hand liggend is dat hij uit de ruimte 

komt, van de sterrenstelsels. Heel opvallend is zijn enorme 
hardheid en zachtheid tegelijkertijd, zijn brute ver-
schijning en het tere, fascinerende licht dat 
hij vanuit zijn binnenste toont, alsmede zijn 
meedogenloosheid, die tegelijkertijd compas-
sie is. Vooral deze drie dingen zijn van belang 
als het erom gaat de functie van de zwarte 
diamant te bezien in het licht van de lila 
illusiespelen. Dat hij waarschijnlijk zijn oorsprong vindt buiten de aarde is een extra 
fascinerende factor.
Zijn hardheid uit zich erin dat hij niet te splijten is, terwijl hij zacht is omdat hij tij-
dens het slijpproces snel verbrokkelt. Zijn kilheid en bruutheid is zijn zwarte duister-
nis, die toch het tere verwonderlijke licht in zich draagt. Zijn meedogenloosheid is dat 
hij zich niet gemakkelijk gewonnen geeft aan het slijpproces, maar na uren en jaren 
geeft hij zich vol compassie over, om zijn schoonheid en pracht te laten zien. Al deze 
typerende eigenschappen worden teruggevonden in het allesomvattende illusiespel 
waarin mensen leven.

De illusiespelen

Opvallend is dat de carbonado in de illusiespelen is ge-
introduceerd vlak voordat ze aanvangen. Nog niet als 
een gegeven, maar wel als een aankondiging van wat 
er gaat gebeuren. Nog niemand van de betrokken per-
sonen heeft op dat tijdstip enige weet van zwarte dia-
manten en nog minder van hun mogelijkheden in het 
spel van de materie. Toch is er op 4 mei 1995, korte tijd 
voor de illusiespelen aanvangen in april 1996, een ge-
beurtenis die een aanduiding vormt van wat er gaande 
is. Voordat er wordt ingegaan op deze gebeurtenis, is 

het noodzakelijk enige informatie te geven over de lila 
illusiespelen waarbij ervaringen zijn opgedaan in de 
materie van het menselijk lichaam. Dit worden de ‘rei-
zen in het vlees’ genoemd. De feiten en ervaringen uit 
dit jarenlange onderzoek zijn nauwgezet opgetekend 
en deze gegevens zijn gebruikt voor de hierna volgende 
tekst.

In ieder menselijk lichaam spelen bewustzijnden en 
krachten een rol bij het gedrag van mensen. Meestal 
zijn dit onbewuste en onderbewuste bewustzijnden en 

De carbonado en zijn betekenis
De zwarte diamant in de illusiespelen

Tekst: Sunya de la Terra
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krachten, die in het evolutieproces nog niet gevormd 
zijn tot bewust werkende energieën. In een lila lichaam 
dat helemaal tot zijn perfectie is gekomen in het voort-
schrijdend evolutieproces, zijn deze bewustzijnden en 
krachten allemaal, zonder uitzondering, volledig bewust 
geworden. Zij kunnen ook op allerlei manieren wor-
den ingezet in het evolutiespel. In de lila illusiespelen 
zijn de eerste lila wetenschappers het menselijk ‘vlees’ 
gaan verkennen om te ontdekken hoe mensen op aarde 
leven. Wat al heel lang theoretisch bekend is wordt dan 
een realistisch en praktisch feit, namelijk dat de gehele 

mensheid altijd in een illusie leeft. De oorzaak dat dit 
zo is, ligt vooral in de vervorming van de feitelijkhe-
den van het leven door het denken. Het denken is niet 
reëel doordat er door mensen een verkeerd gebruik van 
wordt gemaakt. Het denken is een eenvoudig principe 
dat als eerste de taak heeft om te verdelen. Daarvoor 
is het ook gecreëerd door het Zijn, de Ene. Het wordt 
dan ook wel een verdelend principe genoemd. Doordat 
dit principe een heersend principe is in het universum, 
leeft alles op aarde in deze verdeeldheid. De materie is 

verdeeld, het leven is verdeeld, mensen zijn verdeeld. 
Typerende eigenschappen van het denken zijn het or-
denen, sorteren en tellen. Doordat het denken mees-
tentijds voor veel meer wordt gebruikt dan voor deze 
eenvoudige zaken, wordt het belast met taken die het in 
feite niet aankan. Daardoor wordt het tot een bedrieger, 
die de dingen anders voorspiegelt dan ze zijn. Omdat 
iedereen dit zo doet, is het heel gewoon om zo te den-
ken en te leven. Mensen weten dan ook niet beter dan 
dat ze in de werkelijkheid leven, niet vermoedend dat 
hun hele leven een grote illusie is.
Om dit gegeven levendig te illustreren hebben twee lila 
wetenschappers aan den lijve meegemaakt hoe mensen 
leven in hun onderbewuste en onbewuste lichaamsvlees: 
de ‘reizen in het menselijke vlees’. Zij doen de dingen 
dan precies hetzelfde als mensen het doen in hun illusie, 
omdat zij het vermogen hebben om zichzelf tot proto-
typen te maken van de gehele mensheid zoals deze leeft. 
Meestal willen mensen niet weten dat ze zo leven, en zij 
houden dan de schijn op een geweldig leven te hebben, 
terwijl het helemaal niet zo geweldig is. Interessant om 
te vermelden bij dit alles is, dat deze lila wetenschappers 
alwetend zijn, maar ook hun kennis kunnen versluieren 
zodat het is alsof ze niets weten. Lila wetenschappers 
lijken op dat moment gewoon mensen te zijn omdat ze 
er uitzien en handelen als gewone mensen. Ze zijn het 
echter niet. Met deze spaarzame maar belangrijke ge-
gevens bij de hand wordt het spannend om te bekijken 
wat de rol van de zwarte diamant is in de lila illusiespe-
len en hoe Adriana, de lila godin 1 van fysieke onwe-
tendheid deze diamanten daarin heeft geïntroduceerd.

 Adriana,  
de lila godin van de fysieke onwetendheid

Adriana is voor het eerst vooraanstaand aanwezig op 4 
mei 1995. Zij is een lila godin die een camelkleurige jas 
draagt van een soort zandkleur. Zij beleeft met een van 
de lila wetenschappers de materiële liefde, de instase van 
de cellen van het lichaam, een toestand die iets vertelt 
over de eenheid van de lila materie. Adriana is de lila 
godin van de fysieke onwetendheid in de lila’s zelf, haar 
camelkleurige jas geeft dit aan. Zand is per definitie een 
materie die gesitueerd kan worden in het onbewuste ni-
veau van het menselijk lichaam, in de atomen.

1 Een lila godin is een bewustzijnskracht in het lila lichaam.

I n de illusie is de mens
of in de zevende hemel of in de hel.
Er is bijna niets tussen. 
Menselijk geluk kan er zijn, 
maar de volgende dag kan het al 
weer zijn vervlogen.
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Er lijkt verder helemaal niets bijzonders mee te zijn en 
de tijd verstrijkt. Adriana komt wel vaker voor in erva-
ringen en zij wordt een bekende die regelmatig te zien 
is. Wel altijd tamelijk kil, afstandelijk, een lila godin die 
helemaal leeft in de onbewuste regionen, in een hard en 
koud onderbewust bewustzijn, maar een enkele keer is 
ze ook heel teder. Zij is bruut en teder tegelijkertijd, een 
typisch lila vermogen.

Er is op dat moment nog niet bekend wat haar precieze 
eigenschappen zijn, behalve dan de genoemde, waarbij 
ze leeft op een atomair niveau, het zand en van daar-
uit vanzelfsprekend heel erg onbewust handelt. Zand is 
een onbewuste bewuste materie, in wetenschappelijke 
termen ook wel ‘duistere materie’ genoemd. Aangezien 
het hier gaat om lila materie is een meer exacte term 
‘zwartwitte materie’. De verduidelijking van alles wat er 
tot nog toe met Adriana gebeurd is, luidt dan als volgt: 
‘Adriana is de lila kracht van onwetendheid, die als het 
lila lichaam licht is, het weer kan verduisteren in de on-
bewustheid, de lila onbewustheid. Zij kan het lichaam 
weer tot zand, camelkleur, laten worden, dat is de lila 
onbewuste materie met een teder zowel als een heel 
bruut, kil en afstandelijk aspect.’

Nog eens Adriana

Na ongeveer negen maanden, op 12-02-1996, is er het 
volgende te zien:

Wij 2 zijn op bezoek bij Adriana en Jaap, haar zoon. 
Op een bepaald moment laat Adriana haar hoofd-
tooi zien: een soort Japanse pruik met in het mid-
den een knoedel. Het haar is pikzwart. Rondom de 
knoedel bevinden zich grote trossen zwarte diaman-
ten. Adriana doet dat alles op haar hoofd om het 
ons te showen. Wij roepen uit dat het prachtig is en 
mooi, geweldig. Adriana verwisselt dan een paar 
zwarte diamanten voor een stel andere en vraagt 
dan aan ons of de mensen die verandering wel zul-
len opmerken. Ik zeg: „Ze zien die omwisseling wel-
licht niet, maar het is wel een verlevendiging.”
Adriana heeft een gezond wat rechthoekig gezicht. 
Ze is vol vuur en kracht en vermogen. Ze praat met 
krachtige stem. Later ben ik in instase met haar.

In deze wereld van zand, de onbewuste atomen van de 
mensheid, de onbewuste illusie, werkt Adriana zoals 
blijkt met de zwarte diamanten in haar haren. Zij en 
de diamanten zijn het symbool voor een ijzig, kil, koud 
en stenen lichaam. Zij is hard en zacht, bruut en te-
der, meedogenloos en vol compassie tegelijkertijd. Haar 
zachtheid, tederheid en compassie blijkt uit de instase 
met één van de lila onderzoekers.
Adriana heeft wel wat in haar mars. Haar hoofd is vol 
van zwarte diamanten die heel levendig zijn geschikt. 
Nog hebben de lila wetenschappers niet in de gaten 
wat hier aan de hand is. Het lijkt een heel simpele, wel 
leuke gebeurtenis. En weer is er de instase, wat betekent 
dat er een materiële versmelting is van geest en geest en 
lichaam en lichaam, tot één geest en één lichaam. Het is 
een kennis waarbij iemand helemaal de ander is, zowel 
spiritueel als lichamelijk op cellulair niveau. Dat is hier 
het geval met de lila godin Adriana. Wat de consequen-
ties zijn, kan op dat moment niemand nog maar ver-
moeden. Het zal vanzelf blijken.

De werkelijkheid van de illusiespelen

Ondertussen zijn de lila’s volop bezig om zich te be-
geven in het onbewuste en onderbewuste vlees van de 

2 ‘ Wij’ zijn in dit geval de twee lila onderzoekers die het on-
derzoek naar de illusie van de mens uitvoeren.

Het leven is saai, en dus moet er 
leven in worden gebracht.
Dit gebeurt vaak door rampen, 
oorlogen, ongelukken, moord en 
doodslag van overal op de wereld 
aan de mensheid te tonen.
Dit wekt sensatie en doet leven.
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mensheid. Daar is van alles te beleven. Het is ondoen-
lijk dit allemaal te behandelen of zelfs maar aan te tip-
pen. Alles is wetenschappelijk opgetekend, dag voor 
dag.
Adriana heeft haar werk goed gedaan. Ze heeft haar 
zwarte diamanten ingezet zodat atoomstructuren kun-
nen worden veranderd via de lila visie-wil, het vermo-
gen om onmiddellijk gestalte en vorm te geven aan alles 
wat nodig is om dit spel te spelen. Het worden atoom-
structuren die helemaal ‘zwartwit’ zijn, net zoals de 
zwarte diamanten in het haar van Adriana, met het licht 
in het binnenste. Daardoor zijn de lila wetenschappers 
ogenschijnlijk net als gewone mensen bezig. Ze zijn vol-
op verwikkeld in alles wat er in de illusie van de mens 
te ontdekken valt. Hoe de menselijke materie werkt 
in de verschillende lichamen en wat de illusies daarin 
zijn. In de illusie is de mens of in de zevende hemel of 
in de hel. Er is bijna niets tussen. Menselijk geluk kan 
er zijn, maar de volgende dag kan het al weer zijn ver-
vlogen. Bovendien blijkt, dat mensen elkaar bedriegen 
bij het leven. Niets is echt aan een mens, hij huichelt 
de gehele dag. Het aparte is, dat een van de lila’s werke-
lijk op en top een mens lijkt door die verandering in de 
atoomstructuur. Hij beleeft aan den lijve wat het bete-
kent in een illusie te leven, vol bedrog, eigenwaan, hui-
chelarij, seks, onmacht, haat, niet-bestaan, vol wanen 
over het hogere, absolute leven dat er beslist moet zijn. 
En niet te vergeten de illusie dat je god bent of een lila, 
dat maakt niet uit, als je maar almachtig, alwetend, de 
alvreugde bent. Psychische tederheid speelt de hoofd-
rol, tezamen met zachtheid en compassie, die geen van 
allen blijken te zijn wat ze lijken te zijn. Het is bruut-
heid, hardheid, meedogenloosheid, vooral gevoed door 
een zeer rigide onderbewust denken van de seksmaniak. 
Dit alles wordt gestructureerd door Adriana, die niet 
zuinig is met het gebruik van de zwarte diamanten, die 
ze steeds schikt en herschikt in haar haren. Ze zorgen 
ervoor dat de lila’s echt menselijk zijn, behalve als het 
licht van de diamanten even sterk naar voren komt. De 
lila wetenschappers zeggen het zelf ook: „We hebben 
een hele ontwikkeling achter de rug, we zijn zelfs lila’s 
geworden. Maar het is alsof er nooit iets is gebeurd en 
we nu gewoon in een straat wonen en leven temidden 
van alle andere mensen. We zijn hetzelfde.”
Toch weten ze heel goed dat ze niet hetzelfde zijn. 
Mensen leven onbewust en onderbewust in hun illu-
soire leven, lila’s leven het illusoire leven totaal bewust. 

Dat zorgt voor een heel intense beleving, vooral fysiek, 
ze voelen het aan den lijve. Want in de illusie leven 
betekent leven in een onderbewuste wereld van seks 
vol verkrachting en ellende, in een wereld van haat en 
niet-bestaan, wat verschrikkelijk is. En als kroon op het 
werk is het een wereld vol lijden, vol ellende, vol pijn en 
verdriet, vol harde kilheid, brute tederheid, meedogen-
loze compassie. Dat zijn precies de eigenschappen van 
de zwarte diamanten van Adriana, waaruit sterk blijkt 
hoe mensen leven. Deze illusies bewust te leven en mee 
te maken kan alleen door lila’s worden gedaan. Ze doen 
het, omdat ze willen weten hoe het is om zo te leven, 
met die pijn en treurnis in het vlees. Zodat ieder mens 
kan weten hoe hij eigenlijk leeft. En dus logischerwijze 
kan kiezen met zijn verstand of hij zo wil blijven leven 
of dat hij een andere weg wil inslaan.

De zwarte diamanten van Adriana

De lila wetenschappers zijn zich de eerste jaren hele-
maal niet bewust van het feit, dat ze via Adriana en haar 
zwarte diamanten de illusie zijn ingetrokken. Ze heb-
ben hun allesomvattende bewustzijn bijna helemaal 
versluierd om het illusiespel ten volle te kunnen spelen. 
Ze zijn vol kilheid en hardheid, maar ook bruut en vol 
zachtheid en tederheid, meedogenloos en vol compas-
sie. Ze zijn vaak heel rigide en rechtlijnig in hun den-
ken, ze zijn helemaal doortrokken van seks. Precies 
zoals dat juist bij mensen het geval is. Dat ze niet meer 

E en mens leeft 
in een mistige wereld waar 
slechts vage schimmen bewegen
waarvan hij niet ziet wat het is.
Wat dat betreft is de grot van 
Plato een treffende allegorie.



de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 1, januari 2016

22

altijd leven in die diamantwitte helderheid is hen nog 
steeds ontgaan. Dat past ook in het materiespel. Ze 
leven volop mee in de zwartwitte wereld van de zwarte 
diamanten en ze reizen gewillig mee met Adriana, die 
ervoor zorgt dat de zwarte diamanten steeds in werking 
zijn in de lichamen. Deze zorgen ervoor dat het duiste-
re atomaire zand de illusie vasthoudt van de psychische 
tederheid en alle wanen die daarbij horen, waardoor het 
illusiespel ook helemaal tot het einde kan worden ge-
speeld. Adriana houdt de zwarte diamanten in 
haar haren en schikt ze af en toe wat, zodat 
alles wat verlevendigt. Zo gebeurt het bij 
mensen ook, die in een illusie leven. Die 
zoeken altijd naar verlevendiging van het 
leven. Het leven is saai, en dus moet er leven in worden 
gebracht. Dit gebeurt vaak door rampen, oorlogen, on-
gelukken, moord en doodslag aan de mensheid te to-
nen van overal op de wereld. Dit wekt sensatie en doet 
leven.

De lila wetenschappers hebben in totaal vijf reizen ge-
maakt door het illusoire vlees van de mensheid die alles 
bij elkaar tien jaar duren. Het heeft als uitkomst, dat 
het leven van de mens altijd moet worden beëindigd 
met de dood, omdat het lichaam uiteindelijk de bot-
singen met de werkelijkheid niet meer kan verdragen. 
Het wordt ziek of gewoon oud en het lichaam overlijdt. 
Ook dat heeft één van de lila wetenschappers daadwer-
kelijk getoond, door te overlijden. De ander heeft het 
anders gedaan, die heeft de atoomstructuur zodanig 
aangepast, dat de ‘witwitheid’ weer is teruggevonden. 
Maar heel duidelijk blijkt in alle illusiespelen, hoe ieder 
mens wel dood moét gaan, door zijn harde botsingen 
met de werkelijkheid waardoor het lichaam vele kwalen 
krijgt en uiteindelijk wel het onderspit moét delven.
Als er wordt gesproken over de werkelijkheid van de il-
lusie, wil dit nog niet zeggen dat het de werkelijkheid 
is in zijn ‘witwitte’ licht. Een mens leeft in een mistige 
wereld waar slechts vage schimmen bewegen waarvan 
hij niet ziet wat het is. Wat dat betreft is de grot van 
Plato een treffende allegorie. De mens bedenkt er van 
alles bij, om maar iets te kunnen duiden, hoewel het 
nooit is wat er wordt gedacht. Het blijken wanen te 
zijn en wat is een waan? Dat is slechts een onwerke-
lijke droom, een hallucinatie, die wordt geleefd in een 
illusoire wereld die niet bestaat en vervormd is door 
het denken. Dat is de werkelijkheid van de illusie die 

zich voordoet als een negatief licht, duister, zwart. Dan 
wordt ook het verschil tussen mens en lila duidelijk. 
Een mens leeft in een duistere staat, lichamelijk zowel 
als psychisch, een lila leeft altijd in het licht, hij is fysiek 
een lichtwezen, ook al kan hij zich even duister voor-
doen als een mens. Ook zijn duisternis is licht, zoals het 
bij de zwarte diamanten van de lila godin Adriana is te 
zien. Zij dragen het licht in hun binnenste, iets wat ty-
perend is voor deze zwarte diamanten.

De showroom

Tot begin januari 2000 is het de lila wetenschappers 
nog niet bekend dat zij in illusiespelen werkzaam zijn. 
Dit wordt langzaamaan duidelijk door een gebeurtenis 
die een grote indruk maakt, die van de showroom met 
het hoopje zand.

Op 25 november 1999 is er een grote autoshow-
room te zien vol helder, warm, lila licht. Het wa-
ren twee showrooms die eigenlijk één showroom 
zijn, die van ons beiden dus. In mijn deel lag nog 
een hoopje zand op de grond met een schop erin. 
Ik liep naar buiten en zag naast de showroom een 
grasveld, waarop wel 40 auto’s stonden in allerlei 
kleuren en staten (oude processen die afgedankt 
waren).

Hier is dus het hoopje zand van Adriana te zien, dat zij 
in stand houdt zolang als nodig met haar zwarte dia-
manten. Hier is aanschouwelijk voorgesteld hoe de ca-
melkleurige jas van Adriana eruitziet, hij verbeeldt het 
zand. Het schopje geeft iets aan over de mogelijkheid 
dat er zand wordt weggeschept van het hoopje. Dit zou 
erop kunnen duiden dat als het zand weg is de illusie 
ook is verdwenen. Of het dan ook zo is, dat de lila’s zich 
van alles weer totaal bewust willen zijn, is de vraag. Dat 
zal nog moeten blijken. De zwarte diamanten zullen 
daarin moeten voorzien.
Voor lila wetenschappers is een zwarte diamant eigen-
lijk lila zwartwit licht. Het is op dat moment niet dui-
delijk of een lila die leeft met de werkzame zwarte di-
amanten, zich toch niet voor een groot deel versluierd 
houdt in een lila onwetendheid die de allerhoogste en 
allesomvattende kennis is. Er is nu wel bekend dat er 
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veranderingen zijn aangebracht in de atomaire struc-
tuur, waardoor de lila lichamen erg lijken op menselijke 
lichamen met alle eigenschappen daarvan. Met voort-
durend momenten waarop er heel veel licht is, veel be-
wustzijn waarmee alle wetenschappelijke feiten kunnen 
worden genoteerd, per dag en dus bijzonder nauwgezet.
De showroom is er een van de lila vreugde, een voor 
mensen verborgen vreugde omdat het lijkt alsof hij 
niets bijzonders is. Maar deze showroom is alles wat be-
staat. Het is de lichtende showroom van het lila vreug-
debestaan, een vreugdelichaam, helemaal helder en 
bewust, want de wanden en plafond zijn helemaal van 
glas. Alles wat de lila wetenschappers meemaken in de 

illusie is de vreugde die wordt ervaren op een bepaalde 
wijze, ieder voor zich. Een van hen lijdt zeer pijnlijk in 
zijn eigen gecreëerde illusiespel en loopt hard weg voor 
mensen, omdat ze hem pijn hebben gedaan, hij is een 
lila mens. Hij is teder en wordt diep gekwetst. De pijn 
ziet hij op dat eigen moment niet als de vreugde, hoe-
wel hij het wel is. Want pijn is in de illusie van de mens 

een pijn die de vreugde in zich draagt en het ook is. 
Alleen ziet een mens dat niet meer door zijn onderbe-
wuste denken. Toch blijft de lila persoon ondanks alles 
een lichtend vreugdewezen. Een typerende eigenschap 
van het gehele evolutieproces zoals dit plaatsvindt op 
deze planeet is, dat alles is gebaseerd op de vreugde. Het 
is de vreugde in dit aardse, materiële universum, de ba-
sis van alles wat er wordt opgebouwd.
De ervaring van de showroom geeft daarnaast ook aan, 
dat de lila wezens een eenheid zijn, dat zij allebei de il-
lusies van de mensen in het vlees moeten meemaken. 
Alleen heeft Adriana de atoomstructuur van één van 
beiden niet helemaal volledig veranderd in die van een 
lila mens, er zit een behoorlijke nuance in. Dat lila we-
zen maakt hetzelfde mee, alle verschrikkingen en alle 
haat en niet-bestaan, de oneigenlijke macht en meer en 
ziet dus de dingen vanuit een ander niveau van leven. 
Dat geeft de mogelijkheid om alles ook vanuit een an-
der, lila oogpunt te bekijken via de ogen van de andere 
lila wetenschapper. Zo komen er dan twee beschrij-
vingen over wat er in de menselijke illusie in het vlees 
te beleven is. Beiden zijn hetzelfde, maar vanuit een 
verschillend perspectief bezien, ze vullen elkaar weten-
schappelijk gezien volledig aan.

Er wordt een beeld geschetst van de mogelijkheden 
waarin mensen verkeren die een verdergaand evolutie-
proces hebben meegemaakt en een lila zijn geworden. 
Daarbij worden al hun vermogens en kennis aangewend 
om duidelijkheid te brengen in het feit, dat mensen 
voornamelijk in een illusie leven. Ook dat mensen feite-
lijk niets zelf beslissen, maar een speelbal zijn van ener-
gieën en krachten vanuit het universum die hen mani-
puleren vanuit een onderbewuste en onwetende wereld. 
Mensen zelf zijn ook onwetend en onbewust, zij weten 
van dit alles niets af. Maar de mogelijkheden om boven 
dit onderbewuste, onwetende leven uit te rijzen zijn le-
gio. De tijd is er rijp voor om de volgende stap te zetten 
zodat er in de toekomst meer mensen zijn die kunnen 
proeven van een leven dat meer psychisch is en leidt tot 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid. En vooral, naar 
meer geluk. Want dat is wat ieder mens zoekt. Dat kan 
hij vinden, als hij de juiste keuzes maakt.

E en typerende eigenschap van het 
gehele evolutieproces zoals dit 
plaatsvindt op deze planeet is, dat 
alles is gebaseerd op de vreugde. 
Het is de vreugde in dit aardse, 
materiële universum, de basis van 
alles wat er wordt opgebouwd.

Oorhangers in zwarte en witte 
diamanten van De Grisogono
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A sting in the tale
My adventures with bumblebees

Het boek

Het boek telt 256 pagina’s. De prijs 
is € 12,99.
Het werk is in het Nederlands ver-
taald als ‘Een verhaal met een angel’ 
(Amsterdam 2014: uitgeverij Atlas 
Contact).

De auteur

Dave Goulson is bioloog van oplei-
ding. Momenteel is hij als hoogle-
raar verbonden aan de Universiteit 
van Sussex. Hij heeft zich gespeci-
aliseerd in de studie naar hommels 
en vlinders. In zijn boek ‘A sting in 
the tale’ schrijft hij voor een breed 
publiek over zijn fascinatie voor 
hommels. Na een lange proloog 
over zijn jeugd volgen zeventien 
hoofdstukken over deze diersoort. 
Weliswaar gaan ze allemaal over 
hetzelfde onderwerp, maar toch 
staan de teksten ieder op zich. Ze 
vormen niet samen één groot be-
toog.

Goulson is een enthousiaste vertel-
ler. Hij schrijft op een vlotte, aan-
stekelijke manier, die voor een leek 
goed te volgen is. Wel is het jammer 
dat afbeeldingen ontbreken van de 
hommels waarvan hij met zoveel 
plezier verslag doet. Alleen op de 
voorzijde zijn enkele hommelsoor-
ten afgebeeld, maar een legenda 
ontbreekt, zodat deze illustratie wei-
nig toevoegt aan de tekst. Een ander 
minpunt is de neiging van Goulson 
om te pas en te onpas zijn privé-le-
ven te berde te brengen, zelfs als dat 
gênante vormen aanneemt, zoals in 
de passage waarin hij zijn echtge-
note - onbedoeld - als een chaoot 
afschildert.

Efficiënt vliegen

Over het gedrag van hommels is 
bitter weinig bekend, zo maakt 
Goulson duidelijk. Het heeft ermee 
te maken dat het buitengewoon 
moeilijk is om individuele hommels 
te herkennen en hun gedrag te vol-
gen in hun natuurlijke habitat. Des 

te fascinerender zijn de ontdekkin-
gen die Goulson en zijn collega’s 

desondanks doen. Zo 
blijken hommels niet 
willekeurig de ene 

na de andere bloem te 
bezoeken om er nectar 

uit te peuren. Hommels 
kunnen onderscheiden welke exem-
plaren van een en dezelfde bloem-
soort het meeste nectar bevatten. Ze 

weten welke bloemen onlangs zijn 
bezocht door een andere hommel 
en daardoor tijdelijk zonder nectar 
zitten. Wat is hun geheim? Wanneer 
een hommel een bloem bezoekt, 
laat zij een geurspoor achter op de 
bloem. Andere hommels weten 
dan dat het geen zin heeft om die 
bloem te bezoeken. Na een minuut 
of veertig verdwijnt het geurspoor. 
Meestal heeft een bloem na een mi-
nuut of veertig zijn voorraad nectar 
weer op peil. Op deze manier kun-
nen hommels hun tijd zo efficiënt 
mogelijk benutten: ze bezoeken 
niet tevergeefs een bloem. Omdat 
vliegen een inspannende bezigheid 
is die veel energie kost, is het voor 
hommels heel nuttig om zo min 
mogelijk overbodige vliegtochtjes 
te maken naar bloemen waarvan de 
nectar zo-even al is opgezogen. Het 
zijn dit soort inzichten die het een 
genot maken om dit boek te lezen. 
Goulson leidt de lezer rond in een 
wereld die vertrouwd overkomt 
- want wie kent er geen hommel? - 
maar die veel complexer en ingeni-
euzer in elkaar zit dan hij dacht.

Overleven

Het leven is hard voor een hommel, 
Goulson laat daarover geen twijfel 
bestaan. In de wereld van dieren is 
het een kwestie van eten en gege-
ten worden. De werksters die nectar 
en pollen verzamelen voor het nest, 
leven gemiddeld slechts twee à drie 

Bombus ardens
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weken, zoveel gevaren loeren er op 
hen. De ondergrondse nesten van 
de hommels, vaak in oude muizen-
holen, lijken veiliger. Onderzoek 
toont evenwel aan dat de helft van 
de nesten na twee weken niet meer 
bestaat. Alleen doordat er heel veel 
koninginnen zijn die in het vroege 
voorjaar een nest beginnen, is er 
hoogzomer nog een aantal nesten 
over die nieuwe koninginnen en 
mannetjes voortbrengen. Die nieu-
we koninginnen paren met de man-
netjes en proberen daarna de win-
ter te overleven, om in het voorjaar 
weer een nieuw nest te beginnen.
Alleen als de omstandigheden gun-
stig zijn, met veel bloemen die nec-
tar en pollen voortbrengen, kunnen 
hommels overleven. Veel hommel-
soorten hebben evenwel geen goed 
antwoord gevonden op de veran-
deringen in het Britse landschap in 
de afgelopen eeuw. De intensive-
ring van de landbouw heeft geleid 
tot hogere opbrengsten per hectare, 
maar dit gaat gepaard met zware 
bemesting op grote percelen met 
een monocultuur van telkens één 
gewas. De rijkdom aan bloemen in 
voedselarme weilanden en bermen 
verdween. Door mechanisatie zijn 
er in de landbouw bovendien geen 
weiden met klaver - een lievelings-
bloem van hommels - meer nodig 
om trekpaarden te voeden. Veel 
hommelsoorten overleven in die 
omstandigheden niet. Sommige zijn 

uitgestorven in Groot-Brittannië, 
andere bestaan alleen nog in na-
tuurreservaten.

Het hommelparadijs

Goulson vindt het frustrerend dat 
hij als wetenschapper slechts kan 
constateren dat de hommels in een 
neerwaartse spiraal terecht zijn ge-
komen, zonder dat hij iets aan de 
situatie kan veranderen. Daarom 
heeft hij het voortouw genomen om 
de hommels in Groot-Brittannië te 
helpen. Hij heeft daartoe een lief-
dadigheidsorganisatie opgezet. Zo 
probeert Goulson op kleine schaal 
oude, hommelvriendelijke cultuur-
landschappen te reconstrueren. De 
klok kan hij evenwel niet terug-
draaien: de trekpaarden met hun 
klaverweiden keren 
niet terug in de land-
bouw, net zomin als 
niet-bemeste weiden met 
lage opbrengsten.

 Winstbejag

Goulson beseft dat hij de geest 
van winstbejag niet terug in de fles 
krijgt. Hij wijst op het gevaar van 

de mondiale verspreiding van fa-
brieksmatig geteelde hommelsoor-
ten voor de groente- en fruitteelt. 
Hommels zijn als enige insecten 
in staat om tomaten in kassen te 
bevruchten. Voordat dit in 1988 
werd ontdekt moesten kwekers de 
tomatenplanten in kassen hand-
matig bevruchten, met alle kosten 
van dien. Ook bij veel andere teel-
ten is het financieel aantrekkelijk 
om nesten hommels aan te schaf-
fen. In het wild zijn er tegenwoor-
dig nu eenmaal te weinig hommels 
om alle planten te bevruchten. Met 
extra nesten hommels erbij levert 
de teelt van bijvoorbeeld aardbeien 
veel meer op dan wanneer de teler 
vertrouwt op de natuur. Maar de 
wereldwijde verspreiding van nesten 
hommels die in Europa op grote 
schaal in bedrijven worden geteeld, 
kan fnuikend zijn voor andere, in-

Bombus humilis
heidehommel
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heemse soorten hommels. Niet 
alleen vormen de geïmporteerde 
hommels concurrenten voor lo-
kale hommels in de zoektocht naar 
nectar en pollen, de geïmporteerde 
hommels kunnen ook ziekten over-
brengen waar inheemse soorten niet 
tegen bestand zijn.

Achterhoedegevecht

Goulson staat machteloos tegenover 
deze ontwikkelingen. Hij voert een 
soort achterhoedegevecht door een 
in Groot-Brittannië uitgestorven 
soort hommels - de donkere tuin-
hommel (Bombus subterraneus) - te 
her-introduceren. Op het einde van 
het boek is het nog onduidelijk of 
hij hierin slaagt. Weliswaar heeft hij 
geïmporteerde koninginnen uitge-
zet in een hommelvriendelijk areaal, 

maar het is nog niet 
zeker of deze konin-

ginnen erin slagen om 
een levensvatbare popu-

latie voort te bren-
gen. 
In het zuidwesten 

van Frankrijk pakt Goulson 
het weer anders aan. Daar 
heeft hij een vervallen boer-

derij met 13 hectare land aange-
schaft. Van dit terrein probeert hij 
een soort natuurreservaat te maken, 
waar hommels en andere dieren 
zich thuisvoelen. Hoe enthousiast 
hij zelf ook is, het initiatief doet 
enigszins onbeholpen aan, vooral 
omdat Goulson nauwelijks een 
woord Frans spreekt. Wanneer hij 
schrijft over zijn pogingen om het 
landschap in Groot-Brittanië hom-
melvriendelijker te maken, bena-
drukt Goulson het belang van een 
goede communicatie met boeren en 
andere landschapsbeheerders, maar 
in Frankrijk is daar opeens geen 
sprake meer van. De plaatselijke 
bevolking schildert hij - op typisch 
Engelse wijze - af als een stelletje 
wereldvreemde types, alsof hij zelf 
niet de vreemdeling in hun mid-
den is.

Verzet tegen de evolutie

Het doet allemaal een beetje 
vreemd aan. Goulson heeft in feite 
geen alternatief voor een levens-
stijl van mensen die uitbuiting en 

uitputting van de aarde met zich 
meebrengt. Hij is daar ook niet mee 
bezig. Bij zijn goedbedoelde klein-
schalige initiatieven blijft de grote 
wereld uit het zicht. In zekere zin 
verzet Goulson zich tegen de loop 
der dingen, omdat het hem niet 
bevalt dat sommige soorten hom-
mels verdwijnen. Hij heeft niet in 
de gaten dat de evolutie gewoon 
voortgaat. Dieren die zich onvol-
doende kunnen aanpassen aan ver-
anderende omstandigheden, zul-
len het loodje leggen. Zo gaat dit 
al honderden miljoenen jaren en er 
is geen reden om aan te nemen dat 
dit proces in de toekomst anders zal 
gaan. Het lijkt ietwat arrogant om 
dit proces te willen keren - alsof een 
mens in staat zou zijn om te bepa-
len welke soorten levensvormen er 
al dan niet op aarde mogen rondlo-
pen, kruipen, zwemmen of vliegen.
De kracht van dit boek ligt dan 
ook elders. Met zijn fascinatie voor 
hommels heeft Goulson veel nieuwe 
feiten over deze dieren aan het licht 
gebracht. Hij vertelt daar met merk-
baar plezier over, waardoor de lezer 
als vanzelf ook meer belangstelling 
krijgt voor deze harige insecten.

Bombus magnus
Grote aardhommel
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Fawaz Gruosi
Koning van de zwarte diamanten

I think in volumes, I imagine in colours, I design in lights’ (‘Ik 
denk in hoeveelheden, ik verbeeld mij alles in kleuren, ik 
geef vorm aan lichten’). Dit is een kenmerkende uit-
spraak van Fawaz Gruosi, die een wereldwijd imperium 

heeft opgebouwd met zijn ontwerpen voor juwelen. 
Vooral zijn passie voor zwarte diamanten heeft 

hem zijn successen opgeleverd.

Jeugd

Fawaz Gruosi wordt op 8 augus-
tus 1952 geboren in Libanon, in 
Beiroet. Zijn vader is Libanees, zijn 
moeder Italiaanse. Bij zijn geboor-
te heet hij Fawaz El Hajj. Als zijn 
vader overlijdt is Fawaz acht jaar. 
Zijn moeder neemt hem mee naar 
Italië, haar geboorteland. Hij neemt 
later de naam van zijn moeder aan, 
Gruosi. Deze naam is voor Italianen 
gemakkelijker te onthouden en uit 
te spreken. Hij wil ook zijn voor-
naam veranderen, maar dat is er 
niet van gekomen. Hij wil graag 
nog iets van zijn vader behouden en 
dat is de Libanese naam Fawaz.

Hij wordt door de verhuizing 
naar Italië meer Italiaan dan een 
Libanees. Hij spreekt vanaf zijn 
vroege jeugd alleen maar Italiaans, 
hij leert de Italiaanse cultuur en ge-
woontes kennen, hij kleedt zich vol-
gens de Italiaanse mode en hij eet 
natuurlijk graag Italiaans. Kortom, 
hij is een Italiaan in hart en nie-
ren. Hij woont met zijn moeder 
in Florence, stad van cultuur 
en goede smaak, een stad vol 
luister overal waar je kijkt in 
straten en op pleinen. Deze 
esthetiek rondom hem zorgt ervoor 
dat hij ervan droomt zijn leven te 
gaan wijden aan de schoonheid. 
Hoe, dat weet hij niet.

Werk

Als hij 18 jaar is gaat hij van school 
af. Hij wil gaan werken. Dat is no-
dig om zijn moeder wat verder te 
helpen. De suggestie van zijn moe-
der is om wat zakgeld te gaan ver-
dienen en zo eens wat ervaring op te 
doen in verschillende soorten werk. 
Hij is erg geïnteresseerd in kunst, 
maar hij heeft geen flauw idee hoe 
hij zijn leven zal gaan inrichten. Hij 

volgt het advies van zijn moeder en 
gaat eerst werken als glazenwasser 
en later als winkelbediende bij een 
bekende juwelier in Florence. Daar 
is hij helemaal op zijn plaats. Zeven 
jaar later wordt onder zijn toezicht 
een winkel in Londen van de firma 
geopend. Hij blijft dan nog steeds 
adviseur, maar vier jaar later wordt 
hij benoemd tot directeur.
Hier in deze Florentijnse juweliers-
zaak is zijn liefde voor het juweel 
geboren. Het is het begin van een 
illustere carrière waarin hij zelf ju-
welen zal gaan ontwerpen en ver-
vaardigen.

Tekst: Tanja Soes

zakelijk

‘

Ring en oorbellen met 
amethist van 
De Grisogono
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Twintig jaar lang werkt hij voor de 
beste juweliershuizen en doet daar 
ervaring op in zowel het ontwer-
pen als maken van juwelen. Hij is 
vernieuwend in zijn denken, maar 
kan die creativiteit niet kwijt zolang 
hij niet zelfstandig is. Wel leert hij 
veel mensen kennen uit de branche, 
wat een groot voordeel is. En ein-
delijk komt dan de dag dat hij zijn 
verbeelding en vooral zijn intuïtie 
de vrije loop kan laten. In 1993 kan 
hij zijn eigen winkel gaan openen, 
samen met twee andere mede-eige-
naars.

Privéleven

Fawaz Gruosi is een charmeur tot in 
het oneindige. Hij trouwt voor het 
eerst op zijn zeventiende jaar en is 
op zijn achtentwintigste al voor de 
tweede keer gescheiden.
Fawaz Gruosi ontmoet in 1973 
Caroline Scheufele, erfgename van 
de Zwitserse juwelenfirma Chopard, 
als hij 21 jaar is. Hij werkt dan nog 
voor verschillende firma’s. Ze trou-
wen op 9 september 1995, het is 
zijn derde huwelijk. Zij houden 
hun zakelijke interesses heel goed 
uit elkaar. Zij is ontwerpster van 
horloges bij Chopard, zij verzorgt 
de collecties voor vrouwen waar-
onder de juwelencollecties. Hun 
gezamenlijke passie maakt hen tot 
een haast ideaal paar. Zij kunnen 
ervaringen uitwisselen, construc-
tieve adviezen aan elkaar geven bij 
het ontwerpen. Zij helpen elkaar 
ook bij wat gewaagder ondernemin-
gen in de handel. Daardoor groeit 
Chopard uit tot een firma met een 
enorme invloed in de horloge-in-
dustrie en op het vlak van juwe-
lenkunst. Dit gebeurt allemaal nog 
lang voordat Gruosi zijn eigen de 

Grisogono horloges en juwelen op 
de markt brengt.
Allegra en Violetta zijn dochters 
van hem uit een vorig huwelijk met 
Barbara Winkworth. Zij heeft hem 
geïntroduceerd op zijn geliefde ei-
land Sardinië. Zij is de dochter van 
Peter Winkworth (1929 - 2005) en 
Franca Lombardi, een Italiaanse die 
Sardinië ook een warm hart toe-
draagt. Barbara is voor Fawaz een 
vrouw met kracht en charme en een 
levendig en edel hart. Zij treedt het 
leven tegemoet met humor en een 
enorme levenskracht. Nog steeds als 
hij aan haar denkt is hij helemaal 
in Sardinië, haar eiland, dat nu ook 
zijn eiland is. Haar ouders hadden 
daar hun zomerhuis.
Haar vader, Peter Winkworth, is 
een wereldberoemd verzamelaar van 
Canadese kunstvoorwerpen en hij 
bezit een collectie schilderijen en 
andere voorwerpen die waarschijn-
lijk de grootste privécollectie vor-
men van deze aard waar dan ook. 
Het is een uitvloeisel van 45 jaar 
verzamelen. Fawaz heeft een heel 
goede verhouding met zijn schoon-
ouders, vooral ook vanwege hun 
gezamenlijke interesse in vormen 
van kunst.

Fawaz Gruosi is een fervent roker, 
zijn limiet is 60 sigaretten per dag.
Hij houdt veel van overvloedige 
feestjes voor zijn plezier. Hij spreekt 
daarbij nooit over zijn juwelen. 
Gruosi zegt daarover: „Vroeger 
waren er honderd rijke mensen 
die ik kende en dat is te overzien. 
Dat waren de Rockefellers, de 
Rothschilds, Aga Khan, Marcos 
van de Philippijnen, Koning Fahd 
en ook Gianni Agnelli. Maar van-
daag de dag zijn er zoveel rijken, 
ook mensen die overdadig rijk zijn. 
Ik ken ze niet meer. Ze hebben de 
gewoonste namen zoals mijnheer 
Smid, mijnheer de Wit, mijnheer 
Jansen en weet ik wie allemaal. Ik 
ken hen echt niet meer allemaal. Ik 
vergeet hun namen dan ook gemak-
kelijk.” Hij geniet vooral van het 
leven en van zijn werk, wil sterven 
in zijn slaap en dromen tussen de 
orchideeën. Hij is een romanticus, 
hij geniet van zijn geld, al zegt hij 
er geen waarde aan te hechten. Hij 
heeft gemerkt dat geld geen geluk 
brengt. Maar wat dan? Hij zoekt 
het maar in het contact met mooie 
en vooral jonge vrouwen. Meer is er 
voor hem niet.

Gruosi en Caroline Scheufele 
in Cannes - 2010
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Liefhebberijen

Fawaz Gruosi is een liefhebber van 
mooie vrouwen en van antiek. Een 
mens, die geniet van het opper-
vlakkige leven zoals iedereen dat 
doet, alleen is hij rijk en heeft veel 
mogelijkheden om zijn liefde voor 
vrouwen volop te bevredigen. Zijn 
huwelijken hebben daar wel onder 
geleden, want geen vrouw wil haar 
man delen met anderen. Het huwe-

lijk met Caroline houdt heel lang 
stand, maar na al zijn escapades met 
jonge vrouwen scheiden zij in mei 
2013.
Dus is hij op zijn 61e weer alleen.
De vrouwen aanbidden hem vanwe-
ge zijn geloken oogleden, altijd een 
beetje droevig naar beneden han-
gend. Daaronder heeft hij prach-
tige groene ogen, zoiets als de sma-
ragdgroene zee bij zijn droomeiland 

Sardinië. Het doet hen iets, ze zijn 
helemaal weg van hem. Door zijn 
ogen is hij even raadselachtig en 
even romantisch als de zwarte dia-
manten die hij ontwerpt. En Fawaz 
Gruosi ontwerpt blijkbaar precies 
wat zij willen hebben en mooi vin-
den. Dit beeld van een goed geklede 
man met geloken ogen hoort hele-
maal bij zijn imago. Hij kijkt graag 
naar vrouwen en zij vinden het 
heerlijk als hij naar hen kijkt. Dat 
kun je voelen aan alles.
Gruosi vindt zijn elegante playboy 
reputatie wel leuk. Hij zegt zelf dat 
hij eigenlijk heel schuw van aard 
is. Maar hij is wel heel erg sexy en 
wordt dan ook altijd omringd door 
de meest betoverende en mooie 
vrouwen die er maar zijn. Daar pro-
fiteert hij ook van in zijn werk. Ze 
kopen graag een juweel bij hem.

Zijn antiquiteiten bevinden zich 
vooral in zijn huis in Genève. 
Florentijnse kunst, zijde en fluweel 
bekoren hem zeer. Barokke kunst 
combineert hij met nieuwere stij-
len. Hij bezit olieverfschilderijen in 
grote hoeveelheden, allerlei decora-
tieve voorwerpen, lampen, sleutels. 
Alles is gewaagd, extravagant. Het 
parket komt uit Florence en ook de 
wandtapijten en de trompe-l’oeil in 
de wintertuin, waarop het net lijkt 
alsof er een pergola is die er niet is. 
Heel veel komt ook uit Toscane. 
Een bonte wirwar van allerlei, heel 
vol en heel barok.

Verder is Gruosi een uitstekende 
kok, die alles uit eigen tuin haalt 
om zijn lievelingspasta te maken 
voor zijn vele gasten. Uien, toma-
ten, worteltjes, courgettes, aubergi-
nes en nog zo wat dingen die horen 
bij zijn eigen receptuur.

Fawaz Gruosi met zijn doch-
ters Violetta en Allegra
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Het eigen bedrijf

In 1993 gaat hij samen met Eddie 
Merkle en Lala Valdoni in Genève 
een eigen juwelierswinkel beginnen. 
Ieder zal zijn eigen naam in de fir-
ma inbrengen. Uiteindelijk krijgt de 
firma de naam van de moeder van 
Lala Valdoni, zij is markiezin De 
Grisogono. Dat is een aantrekkelij-
ke naam voor een juweliersfirma en 
er behoort een leuk wapen bij. De 
winkel verkoopt dan al exclusieve 
juweelkunst hoewel eenvoudig van 
stijl. Nadat de twee partners zich 
in 1995 uit de firma terugtrekken, 
mag de naam en het wapen behou-
den blijven voor Fawaz Gruosi. Zo 
is er dan in 1996 in Genève een 
juwelenwinkel die De Grisogono 
heet, een krachtige Italiaanse naam 
vol geheim en aristocratie.
Vanaf het moment dat hij eigen 
baas is, kan hij zijn eigen ideeën, 
zijn persoonlijke visie uitleven in de 
juwelen die hij ontwerpt. Hij gaat 
een hele nieuwe generatie juwelen 
creëren. Omdat hij de wereld van 
het kostbare juweel al heel goed 
kent, gaat hij mee in de oude tra-
ditie die er is, maar hij slaat tevens 
een geheel nieuwe weg in. Volgens 
Gruosi verandert de wereld voort-
durend en hij laat zich daardoor 
leiden, dat is zijn eigen persoonlijke 
avontuur. Zo verandert zijn bedrijf 
in slechts 15 jaar van niets tot een 
gerenommeerde juwelierszaak die in 
de gehele wereld bekendheid geniet. 
Vrouwen die iets nieuws willen dra-
gen, iets anders dan gewoon, wor-
den zijn cliënten. Van Florentijnse 
straatjongen is hij iemand gewor-
den die overal geliefd is en vooral 
iemand, die heel veel geld verdient 
doordat hij risico’s durft te nemen. 
Keihard werken, van ‘s morgens 

vroeg tot ‘s avonds laat en zeven da-
gen per week, hoort er ook bij. 

Hij brengt nieuw leven in de ju-
weelkunst van rond 2000, hij maakt 
halfedelstenen weer aantrekkelijk 
en tot bijzondere stenen die vrou-
wen willen hebben. Fawaz Gruosi 
beschouwt iedere steen als buiten-
gewoon en hij heeft de capaciteit 
om van elke steen zijn geheel eigen 
schoonheid en kracht naar voren te 
brengen. Foutjes die in de stenen 
zitten, bestaan daardoor in feite niet 
meer en worden zonder ook maar 
iets af te doen aan de kwaliteit ver-
anderd in perfecties. Dat is de grote 
uitdaging, en hij vaart er wel bij. 
Hij houdt geen lijst bij van namen, 
telefoonnummers of adressen van 
zijn klanten, dat vindt hij vulgair, 
evenals reclame maken. Hij praat 
nooit over zijn handel, maar hij 
verkoopt zonder zijn werk aan de 
vrouw te brengen. Dat is zijn ma-
nier om een excellente verkoper te 
zijn en daarbij zijn de feesten die hij 
geeft natuurlijk onontbeerlijk.

Hij is een enorme perfectionist, die 
het niet kan verdragen iets te verko-
pen wat niet van de allerbeste kwa-
liteit is. Wel is heel opvallend, dat 
hij toch met trends meegaat, omdat 
die ook in hem zelf leven: doods-
koppen - crazy skulls, zoals hij ze 
zelf noemt -, dieren zoals kikkers en 
panters. Dit vertelt wel interessante 
zaken over Fawaz Gruosi zelf. De 
dood boeit hem, het doodshoofd is 
tegelijkertijd een horloge met twee 
tijdzones die kunnen worden inge-
steld. Het is van top tot teen bezet 
met diamanten, ook de tong. De 
neus bestaat uit een heel grote dia-
mant. Zo maakt Gruosi de dood tot 

Black Orlov

Armband met kikker

Ring met diamanten en robijnen
‘Boule collection’

 Horloge met ‘crazy skull’
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een bewonderenswaardig juweel dat 
schittert van licht en vrolijkheid.

De zwarte diamant

De geschiedenis van de zwarte dia-
mant begint voor Fawaz Gruosi in 
1993 als hij in een boek platen ziet 
van de zwarte diamant ‘Orlov’. Er 
doen verschillende verhalen de ron-
de over de Black Orlov diamond. 
Hij wordt ook wel ‘Eye of Brahma’ 
genoemd, vanwege de legende dat 
de diamant ooit in het oog van een 
beeld van Brahman zat in een tem-
pel nabij de stad Pondicherry in 
India.
Tegenwoordig is deze zwarte di-
amant gezet in een moderne dia-
manten platina halsketting. Hij is 
het centrum van een hanger die 
omgeven is door 108 kleine witte 
diamanten. Het kleurcontrast tus-
sen de zwarte Orlov diamant en 
de witte diamanten is overweldi-
gend. Door deze schoonheid wordt 
Gruosi zo ontzettend geboeid dat 
hij niets liever wil dan met zwarte 
diamanten gaan werken.
Hij gaat ernaar op zoek en maakt 
vele reizen, maar zonder resultaat. 
Zwarte diamanten zijn uiterst zeld-
zaam. Uiteindelijk vindt hij ze en 
zijn eerste zwarte diamant is heel 
klein en blijft op zijn bureau lig-
gen. Fawaz weet niet wat hij er mee 
moet gaan doen. Maar op een dag 
gebeurt er toch iets. Hij is bezig te 
kijken naar een grote witte parel, 
en opeens krijgt hij door zijn con-
centratie een soort visie van hoe de 
diamant kan worden. Dat is het 
begin van een passie die nooit ein-
digt. Hij koopt een heleboel zwarte 
diamanten in verschillende forma-
ten tot grote zorg van zijn familie. 
Het is een enorme investering en 
een groot risico. Hijzelf slaapt ook 

bijna niet van de spanningen. Er is 
niemand die op zwarte diamanten 
zit te wachten. Alleen zijn onver-
zadigbare nieuwsgierigheid en een 
aangeboren gevoel voor schoon-
heid, alsmede zijn passie voor half-
edelstenen voeden zijn ongewone 
intuïtie. De zwarte diamanten fas-
cineren Gruosi, zij trekken hem aan 
door hun grootsheid en verheven-
heid. Ondanks de moeilijkheden 
die er rijzen bij het slijpen worden 
ze onder zijn bewind ware zwarte 
schoonheden dankzij de beste dia-
mantslijpers in Antwerpen.
Zijn ster stijgt door de zwarte dia-
manten in vijftien jaar naar de top. 
Hij is de zwarte diamantspecialist 
bij uitstek. Bovendien weet hij ver-
schillende stijlen goed te combine-
ren in zijn juweelkunst, niets is voor 
hem onmogelijk. Hij is diegene die 
alle regels uit het verleden die er 
zijn ontstaan terzijde legt en komt 
met ringen van enorme grootte. 
Het is dan ook niet zomaar een ring 
of een halsketting, het is een signa-
tuur van De Grisogono, een ver-
fijning, een wereld waarin de luxe 
sieraden worden tot een manier van 
leven.
Fawaz Gruosi wordt rond de eeuw-
wisseling, in 2002, beroemd door 
het showen van zijn eerste zwarte 
diamant in het historisch Museum 
in Parijs. Hij heeft intuïtief geluis-
terd naar zijn zwarte diamanten, 
haalt ze weg uit hun onbelangrijk-
heid, net zoals hij zichzelf uit de ar-
moede heeft gehaald door hen. Alle 
zwarte diamanten zijn stuk voor 
stuk meesterwerkjes. Hij heeft ze 
met veel elan op de markt gebracht 
en hij verkoopt ze als warme brood-
jes over de toonbanken van zijn 
winkels, die al aardig in aantal zijn 
in de wereld.

Oorhangers
 ‘Boule collection’

Ring met zwarte diamanten
‘Tubetto collection’
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Passie

Hij wil zodanige ontwerpen ma-
ken, dat de schoonheid van ieder 
juweel naar voren komt, zonder dat 
er grenzen zijn die veroorzaakt wor-
den door een oud idee. Hij is heel 
handig in het vinden van bijzon-
dere stenen, die nadat ze geslepen 
en gezet zijn gretig aftrek vinden. 
Zo ontwerpt hij een opzienbare 
ring met een natuurlijke robijn erin 
van 45,39 karaat. Hij noemt hem 
Virgin Scarlet. Hij is ontdekt in 
Mogok in Myanmar en het is een 
onvoorstelbaar mooie robijn van 
een vlammende kleur die van bin-
nenuit schijnt te komen. Hij is als 
een gladde zee die wolken reflec-
teert die beschenen worden door 
de ondergaande zon, gevat in een 
bloemmotief. De meester Gruosi is 
weer aan het werk geweest en heeft 
de robijn omgeven met gele en 
oranje saffieren, 409 witte diaman-
ten, smaragd, toermalijn en roze 
saffieren. Een ring van groot for-
maat, letterlijk en figuurlijk. Zoiets 
zien de meeste mensen nog niet 
eens één keer in hun leven. Gruosi 
zag de robijn en viel voor hem als 
voor een vrouw. De ring is gezet in 
Florentijnse stijl en is gemaakt in 
de ateliers van De Grisogono. Er zit 
350 uur handwerk in van een mees-
ter-zetter en een meester-goudsmid. 
Hij is in elkaar geschroefd en geheel 
demonteerbaar. Een hoogstandje 
van edelsmeedkunst en slijpwerk. 
Eigenlijk is deze ring een waar 
kunstwerk.

Dertig uitmuntende vakmensen 
met artistiek gevoel zijn dagelijks 
in de weer om de visie van Fawaz 
Gruosi tot expressie te brengen en 
zo ieder juweel te maken tot een 
eerbetoon aan De Grisogono. Ze 

willen als team het beste van het 
beste produceren. Zij hebben zelfs 
een eigen zettechniek ontworpen.
Typerend voor juwelen van De 
Grisogono is de grootte van de ont-
werpen en de combinatie van vele 
stenen door elkaar.
Alles lijkt door elkaar heen te dan-
sen, smaragd, saffier, amethist, 
aquamarijn, gele kwarts met witte, 
zwarte en op melk of ijs lijkende 
diamanten. Dit zorgt voor zeer ge-
durfde creaties met specifieke licht- 
en schaduweffecten. Het werk van 
De Grisogono verschilt wezenlijk 
van alle andere traditionele juwelen. 

Voor Fawaz Gruosi blijft de ame-
thist zijn lievelingssteen, hij noemt 
hem het vuurjuweel. Hij beschouwt 
deze halfedelstenen als diamanten. 
Hij bewondert vooral de kracht en 
het verschil in kleurstellingen in de 
amethist, hij wordt erdoor aange-
trokken en ze betoveren hem totaal. 
Waarschijnlijk heeft hij zijn dochter 
Violetta genoemd naar de kleur van 
de door hem meest geliefde steen, 
de amethist.

Gruosi laat zich nooit beïnvloe-
den door prijzen of wat dan ook. 
Hij gebruikt altijd het beste mate-
riaal, anders kan hij niet werken. 
Hij is nooit bezig met wat goed 
verkoopt. Hij maakt alleen wat hij 
mooi vindt. Hij gebruikt ook rustig 
een heel bijzondere diamant om aan 
de achterkant van een oorhanger te 
zetten of op de achterkant van een 
tas. Die is dan alleen voor de draag-
ster om van te genieten. Hij ge-
bruikt dure diamanten om bijvoor-
beeld een kikker te maken. Anderen 
zeggen dan: „Daar zou toch iets 
goedkopers ook goed zijn geweest?” 
Maar niet voor Fawaz Gruosi.

Oorbellen
‘Melody of Colours collection’

Ring
‘Melody of Colours collection’

Ring - Mother of pearl De Grisogono

Oorhangers
‘Melody of Colours collection’
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Hij speelt met zijn diamanten in 
zwart, in wit, in melk- of ijskleur. 
Hij speelt met hun licht en hun ei-
genaardigheden. Hij maakt ze altijd 
tot de mooiste, net zoals hij dat met 
zichzelf doet, hij is de mooiste, de 
liefste, de beste.

Risico en avontuur

Gruosi durft grote risico’s te nemen 
met zijn bedrijf waar heel veel ka-
pitaal in omgaat. Zijn liefste bezig-
heid is werken, op ieder uur van 
de dag en op alle dagen van het 
jaar. Hij zoekt het geluk in de op-
pervlakte, met familie en kinderen, 
vrienden. Zijn intuïtieve neus zegt 
hem wat vrouwen en mannen aan 
sieraden willen hebben. Dat is zijn 
geluk.
Hij is de revolutionair die de zwarte 
diamant introduceert, maar ook 
witte diamanten met een melkach-
tige kleur, als nevels maar ondanks 
dat met een fascinerende straling, 
de Icy Diamonds. Hij heeft ook 
een nieuwe goudkleur uitgevonden, 
Browny Brown Gold. Verder ge-
bruikt hij een speciaal soort leer van 
de pijlstaartrog, galcuchat geheten, 
gecombineerd met edelstenen. Dat 
is nog nooit vertoond.

Fawaz Gruosi is een man van mo-
gelijkheden. Edelstenen waar nie-
mand iets in ziet, brengt hij tot 
leven, evenals stenen en materialen 
waar geringschattend over wordt ge-
sproken door collega’s. 
Ondertussen is Fawaz Gruosi de 
trotse bezitter van enkele van de 
meest kostbare diamanten ter we-
reld. Vaak is hun waarde niet eens 
bekend. Hij is tevens een van de 
meest gewilde juwelen- en horloge-
makers ter wereld.

Het succes van carbonado’s

De hoogstandjes qua juweelkunst 
zorgen dat de zwarte diamanten, 
de carbonado’s, een eclatant succes 
worden. Niemand wilde ze heb-
ben, nu wel. Het is zo, dat zwarte 
diamanten hun kleur krijgen door 
onvolmaaktheden die vanuit gra-
fiet insluitsels naar voren komen. 
Deze absorberen het licht en ge-
ven de diamant zijn glans en luis-
ter. Bovendien gelooft Gruosi hei-
lig in de magische krachten van de 
zwarte diamant. Hij spreekt er niet 
over, om het geluk wat hij heeft niet 
uit te dagen. Niemand zal echter, 
Gruosi kennende, twijfelen aan de 
rol die de geluk brengende, zwarte, 
maar mysterieuze diamant heeft ge-
speeld in zijn leven. Sinds hij ze op 
de markt bracht, is hij de specialist 
in zwarte diamanten.
Hij ontwerpt een hele lijn van sie-
raden bezet met zwarte diamanten. 
Kettingen, oorbellen, armbanden, 
ringen. Om kleurcontrasten te cre-
eren gebruikt hij zwarte diamanten 
samen met andere edelstenen zo-
als witte diamanten, grijze icy dia-
monds van een melkachtige kleur, 
robijnen, smaragden en saffieren. 
Zwarte diamanten worden ook 
door hem gebruikt bij zonnebrillen, 
smartphones en horloges. 

Zonder het te weten is Fawaz 
Gruosi gefascineerd door een dia-
mant die, kijkend naar zijn sym-
boliek in het hele evolutieproces, 
mensen gevangen houdt in de on-
wetendheid en de onbewustheid. 
Voor Gruosi is dit niet van belang, 
hij weet het niet. Voor hem zijn zij 
het geluk in zijn leven, zij hebben 
hem gebracht tot waar hij nu is. 

De groene diamant

Gruosi is ook de trotse bezitter van 
de buitengewoon zeldzame groene 
diamant. Hij koopt hem op een dag 
in 1998 van een onbekende dia-
manthandelaar. Deze diamant heeft 
nog nooit een naam gekregen, maar 
omdat hij in zijn bezit is, wordt 
hij wel de Gruosi Groene Diamant 
genoemd. Deze diamant heeft een 
zeer zeldzame, bijna nooit geziene 
groene kleur.
De diamant komt uit Zuid-Afrika, 
verder is er niets van bekend. De 
ruwe diamant weegt 100 karaat. 
Bijna driekwart van het gewicht van 
de ruwe steen wordt er afgehaald 
om de edelsteen te vormen tot een 
bijna perfecte in cushionvorm gesle-
pen groene diamant van 25 karaat. 
Het is de tweede grootste natuur-
lijke groene diamant in de wereld 
na de Dresden Green. Het typische 
van deze diamant is, dat hij door en 
door groen is, terwijl de Dresden 
Green alleen in de buitenlagen 
groen is. De waarde is waarschijn-
lijk $ 7,3 miljoen.
De Grisogono groene diamant is 
van een buitengewone schoonheid 
doordat zij is gezet in een gouden 
ring. De diamant zelf is omringd 
door 382 kleinere zwarte diamanten 
van 7 karaat. Hij heeft een vreemde 
groene kleur, bleek maar stralend. 
Hij is 25 karaat. 
Fawaz beschrijft zelf de diamant als 
volgt: ‘Als je ernaar kijkt is het alsof 
je in de zee kijkt. Het is een heel 
ongebruikelijke groene kleur die 
heel sprankelend en levendig is.’ Hij 
doet hem denken aan de zee aan 
de Costa Smeralda in Sardinië, zijn 
droomeiland.
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Samenwerking met Chopard

In 2002 begint de samenwerking 
met Chopard, het bedrijf waar 
Gruosi’s vrouw werkt. Dit geeft een 
goede financiële basis aan het be-
drijf De Grisogono om te kunnen 
groeien. Fawaz bezit 49% van het 
De Grisogono kapitaal en Chopard 
ook. De resterende 2% blijven als 
garantie staan. In deze constructie 
blijft De Grisogono onafhanke-
lijk van Chopard. Het ontwerpen 
van horloges en juwelen en reclame 
voor De Grisogono blijft de verant-
woordelijkheid van de eigen firma.
In 2007 heeft Gruosi de inbreng 
van 49% weer opgekocht van 
Chopard en staat nu alleen aan 
het hoofd van de firma De 
Grisogono. Het gaat beter 
dan ooit.

Gruosi maakte in 1999 
een horloge voor mannen 
voor Chopard dat hij Ice 
Cube noemt. Het is een 
duur vierkant sieruur-
werk met een huis van 76 
perfecte zwarte diaman-
ten die in carré zijn gesle-
pen. Dit ontwerp heeft zijn 
schoonfamilie geen windeieren 
gelegd, het is nog altijd een groot 
succes. Vanaf 2000 gaat hij ook 
horloges voor De Grisogono ont-
werpen die uniek zijn in de wereld. 
De lijn Instrumento No. Uno met 
zwarte, witte en gekleurde diaman-
ten is een unicum. Ook Meccanico 
DG is overal heel gewild met een 
digitaal en analoog uurwerk tege-
lijkertijd, een staaltje van vakmans-
kunst omdat het een buitengewoon 
complex mechaniek heeft.

De verschillende uurwerken la-
ten duidelijk zien wat de kwaliteit 

van de materialen en mechanis-
men is van het merk De Grisogono. 
Daarnaast zijn er de creatieve ont-
werpen, functies en weelderige uit-
straling. Deze horloges geven even-
als de sieraden een levensstijl weer. 
Er volgen ieder jaar verschillende 
lijnen, in 2001 ook voor dames. De 
omzet maakt voor 50% deel uit van 
wat het bedrijf verkoopt.
Het Grappoli SO 3 horloge is een 
passende naam voor dit oranje da-
mesuurwerk. Grappoli betekent een 
tros druiven. Het is een horloge als 
de zon die uitbarst in allerlei kleu-
ren. Ieder horloge vergt 120 uur 

werk, er zijn handmatig 
1030 edelstenen in ge-

zet, oranje saffieren. 
Er zijn verschil-
lende maten 
en kleurgrada-
ties in. Nadat 
het handwerk is 
gedaan, wordt ie-
der horloge nog 

verscheidene ma-
len uit elkaar gehaald 

en weer opgebouwd, 
om er zeker van te zijn 

dat de opgenaaide juwelen 
vrij kunnen bewegen en goed 

naast elkaar passen zodat er geen 
openingen zijn. Er zijn geen twee 
horloges hetzelfde, dat mag duide-
lijk zijn. Het bandje is van oranje 
galuchat, de huid van de pijlstaart-
rog, en wordt vastgemaakt met een 
rozegouden slot dat natuurlijk be-
zet is met nog meer geslepen oranje 
saffieren. Het uurwerk zelf is van 
Zwitserse kwaliteit en behoeft geen 
onderhoud. Dit horloge is ook te 
krijgen in uitvoeringen van witte 
diamant, smaragd, blauwe saffier. 
Ze zijn niet aan te slepen voor zijn 
cliënten.

Icy Diamonds

Op 22 maart 2012 heeft Gruosi 
het bedrijf uit handen gegeven aan 
zijn dochter Violetta Winkworth 
Gruosi, en op 23 september 2013 
trouwt Violetta met Sohrab Bassiri. 
Het is drie dagen feest. Gruosi blijft 
zelf ontwerpen maken in het be-
drijf. In datzelfde jaar 2013 viert 
het bedrijf zijn twintigjarig be-
staan met de presentatie van de Icy 
Diamonds. Deze diamanten zijn 
melkachtig van kleur, zoals de maan 
kan zijn met zijn straling. In deze 
diamanten lijkt het vaak kille maan-
licht te worden verzacht alsof er 
een fijne sluier binnenin zit. Gruosi 
noemt ze Icy door dit fenomeen. 
Onder uv-licht zijn ze heel fluores-
cerend, schitterend als een twinkel-
lichtje. Bij normaal licht doen ze 
denken aan vuur dat smeult onder 
het ijs.
Deze diamanten worden door vele 
juweliers niet voor volwaardig aan-
gezien, tot Gruosi ze gebruikt. Ze 
zijn een eclatant succes.

Sardinië

Sardinië is het droomeiland van 
Fawaz Gruosi. Het belichaamt al-
les wat hij is en wil zijn, het beant-
woordt helemaal aan het imago wat 
hij van zichzelf heeft opgebouwd. 
Deze weelderige ingetogen man 
houdt van de natuur, de zee, de 
Italiaanse keuken, van mensen en 
van simpele genoegens. Thuis eten 
bijvoorbeeld omringd door zijn 
familie, zijn vrienden en alles wat 
belangrijk voor hem is geeft hem 
enorm veel plezier. Hij is bijna al-
tijd op reis, maar hij droomt van 
Porto Cervo, zijn geliefde stad op 
Sardinië. Zijn huis bevat ook zijn 
kantoor. In Porto Cervo houdt hij 
ieder jaar zijn verjaardagsfeest met 
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wel 200 genodigden, waaronder 
heel veel beroemde vrouwen. Hij is 
een man die alleen bestaat door zijn 
rijkdom en weelde en de vrouwen 
waarmee hij zich omringt. Zij zijn 
er ook de oorzaak van dat hij op 
zijn leeftijd weer alleen moet leven. 
Iets wat hij niet zo apprecieert.
Hij houdt van het eiland en zijn 
verborgen hoekjes, hij leefde daar 
stil en ongezien. Hij houdt van de 
plaatselijke bevolking daar, die hij 
kent vanaf zijn jonge jaren.
Daar ligt zijn liefde en zijn leven, 
daar liggen zijn herinneringen, goed 
en slecht. Succes en falen liggen hier 
verweven. Wild land wisselt zich af 
met de kustlijn van de Tyrrheense 
zee en vanuit het huis zijn de heu-
vels te zien die afsteken tegen de 
transparante wateren. Alle kleu-
ren zijn daar aanwezig die hij ook 
in zijn sieraden gebruikt: smaragd, 
turquoise, saffier, topaas, aquama-
rijn of apatite, het calciumfosfaat. 
Alles is er voor zijn inspiratie, zijn 
imaginatie. Dit ademen zijn siera-
den uit, het landschap van Sardinië 
en de aquamarijn en smaragd kleu-
rige zee. Fawaz Gruosi noemt het 
zelf: Sardinië, vol leven, vrijheid, 
harmonie tussen de mens en de 
aarde. Sardinië, koninklijk, intiem, 
rustiek en verfijnd. Daar is hij thuis, 
aan de kust van smaragd, de Costa 
Smeralda, met zijn eucalyptusbo-
men, cistus, de juniperus, myrte- en 
bougainvilleastruiken. Zijn droom-
eiland, waar hij als droomman ver-
keert met zijn droomvrouwen en 
zijn droomjuwelen. Een man met 
een passie, met maar één doel, om 
te werken met diamanten, edelste-
nen, vormen, kleuren en licht. Hij 
wil het licht puren uit een zwarte 
diamant. Dat is de uitdaging die 
Fawaz Gruosi in het leven aangaat. 

En iedere dag weer probeert hij die 
droom te vervolmaken door een 
nóg mooier sieraad te ontwerpen en 
te maken. Zonder ook maar ergens 
concessies aan te doen. Zo werkt hij 
zonder het te weten in feite iedere 
dag aan de vervolmaking van zijn 
stenen lichamen, door het licht erin 
te laten uitkomen. Een bijzondere 
man, met een bijzonder doel, dat 
is Fawaz Gruosi. Eenzaam in zijn 
streven, eenzaam in zijn denken. 
Hij geeft feestjes voor de rijken der 
aarde, maar hij blijft alleen.
Zijn vriend is prins Karim Āgā 
Khān IV, die Gruosi ontmoet op 
zijn verjaardagsfeestjes. Prins Karim 
maakt van Sardinië zijn paradijs dat 
hij angstvallig beschermt. De wilde 
kreken, de adembenemende land-
schappen, alles is daar om die men-
selijke dromen tot een realiteit te 
maken. Ook de dromen van twee 
hele rijke mannen op aarde, beiden 
vrouwenverleiders, droommannen 
vol van bestaan: de vrienden Fawaz 
Gruosi en prins Karim Āgā Khān. 
Typerend is dat juist door deze 
twee beroemde vrouwenversierders 
het Sardinië dat zij wilden bewa-
ren als droomeiland, verworden is 
tot wat het nu is: een plaats waar 
de jetset zijn geld uitgeeft en waar 
wilde feesten plaatsvinden, onder 
andere de bunga-bunga feesten van 
Berlusconi. ‘Het gelukkige paradijs’ 
zoals het eens werd genoemd, is nu 
tot een gelukkig seksparadijs gewor-
den. Zeker aan de Costa Smeralda. 
Want waar vroeger de vissersboten 
aan land werden getrokken, liggen 
nu de enorme luxejachten van de 
rijken der aarde. De tijden veran-
deren, zegt Fawaz Gruosi. Dat is op 
Sardinië zeker zo. 

Grappoli watch Orange

Icy diamonds

Gruosi Groene Diamant
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Wie hem ziet, is een bofkont. Wie hem stil ziet zitten, is helemaal een 
geluksvogel. De groene zandloopkever houdt niet van pottenkijkers. 
Wanneer het bewolkt weer is, laat hij zich niet zien. Wanneer het zon-

nig weer is, trekt hij er zo snel op uit dat hij amper met het oog te volgen is. Hij 
doet zijn naam eer aan: hij is een snelle loper. Toch gaat dat lopen hem regelmatig 
nog te langzaam. Wanneer hij zich bedreigd voelt, bijvoorbeeld doordat een mens 
in de buurt is, vliegt hij een paar meter, om verderop dan zijn loopje te hernemen. 
Wie hem tegenkomt, merkt hoogstens een opvallend helder, groen vlekje op dat 
zich snel uit de voeten maakt. Hij is niet langer dan 15 millimeter.

Gelukkig biedt het fototoestel uitkomst. In het veld - in dit geval de rand van de 
tra, een met heide begroeide open plek in het bos van de Pauwekroon - is het vooral 
een kwestie van scherpstellen en klikken, totdat de groene zandloopkever definitief 
uit het zicht vertrekt. Later, op het computerscherm, verschijnt het dier dan in volle 
pracht. Hij is nog magnifieker dan hij in het veld al oogt. Hij heeft geen egaal glan-
zend oppervlak, zoals sommige andere kevers, maar hij toont een heel palet aan hel-
dergroene kleuren, die met een soort parelmoerglans zijn afgewerkt. In het zonlicht 

Cicindela campestris
Groene zandloopkever

Tekst: Joost Welten

Dier
van het
seizoen
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geeft dat een iriserend effect. Enkele kleine, lichtgele vlekjes op zijn schild onder-
scheiden hem van aanverwante soorten. Zijn poten lijken qua kleur op rood koper. 
In de grassige omgeving waarin hij zich ophoudt, vormen deze kleuren een perfecte 
camouflage. 

De grote zandloopkever houdt van zanderige, open terreinen, waar geen bomen 
staan, of waar de bomen ver uit elkaar staan. Wat dat betreft is hij op de tra in zijn 
element, net als op veel andere plekken op de Pauwekroon. Hij is een echt roof-
dier: hij jaagt op allerlei kleine insecten, zoals mieren. Hij heeft grote, bolle ogen 
waarmee hij scherp ziet: hij jaagt op het zicht. Heeft hij beet, dan knipt hij met zijn 
krachtige kaken de prooi aan stukken. Daarna voegt hij daar sappen aan toe, zodat 
de stukken sneller verteren en hij ze gemakkelijk naar binnen kan werken. Op de 
foto’s zijn deze roomwitte kaken goed te zien.

Zijn parelmoeren glans maakt de groene zandloopkever tot een koninklijke ver-
schijning. Hij is zo goed toegerust voor zijn taak in het leven, dat hij zich de luxe 
kan permitteren om op te vallen en als een ster te glinsteren. Als het zonlicht op 
hem valt, is hij op meters afstand te herkennen, ondanks zijn bescheiden afmetin-
gen. Voor veel dieren zou het fataal zijn om zo goed herkenbaar te zijn. De groene 
zandloopkever maakt het niet uit. Voor iemand bij hem in de buurt is, is hij allang 
verdwenen. 
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Sardinië is een eiland in de Middellandse Zee dat 
behoort tot het grondgebied van Italië. Het is een 
autonome regio binnen het Italiaanse staatsbestel. 
Het eiland heeft een oppervlakte van ruim 24.000 
km² en telt 1,7 miljoen inwoners. Ter vergelijking: 
Nederland heeft een oppervlakte van 41.000 km². 
Sardinië is het eiland waar Fawaz Gruosi en de Āgā 
Khān een groot deel van hun tijd doorbrengen. 
Vandaar dat in deze editie van de Gouden Visie aan-
dacht wordt besteed aan dit eiland.

Een liefde

Fawaz Gruosi maakt in 1976 voor 
het eerst kennis met Sardinië door 
zijn liefde voor Barbara Winkworth, 
die al vanaf haar jeugd dit eiland 
kent. Haar ouders hebben een huis 
in Stintino, in het noorden van 
Sardinië. Vooral haar vader, Peter 
Winkworth, maakt een grote in-
druk op Fawaz door zijn buitenge-
wone elegantie en zijn kennis van 
kunst. Hij is een fervent verzame-
laar en is enthousiast voor kunst 
van allerlei aard, maar vooral van 
Canadese kunst. Hij reist de gehele 
wereld door om kunstobjecten te 
vinden. In feite is hij de spirituele 
vader van Fawaz Gruosi. Zijn liefde 
voor het schone is door zijn vroege-
re schoonvader sterk aangewakkerd. 
Fawaz wordt in die tijd verliefd op 
verschillende dingen: op Barbara, 
op het eiland Sardinië en eigenlijk 
ook op het enthousiasme van zijn 
schoonvader.

Nog een liefde

Sardinië is het droomeiland van 
prins Karim Āgā Khān, die het in 
de jaren rond 1950 ontdekt als hij 
met zijn jacht op de Middellandse 
Zee vaart. Hij wordt verliefd op het 
eiland, een liefde die nooit is geëin-
digd. Hij raakt gefascineerd door de 
ruigte van het eiland, dat zich niet 
zomaar laat betreden. Hij raakt ver-

liefd op de smaragdkleurige zee, de 
roze rotsen en het bijna roze zand 
van de stranden. Het is bijna onmo-
gelijk er aan land te gaan, er is niets, 
geen haven, geen goed begaanbare 
weg.
Hij wil dit land bewaren in zijn 
oorspronkelijke staat. Om dit te 
kunnen waarmaken, moeten er een 
heleboel dingen gebeuren. Want 

Sardinië
Droomeiland van twee vrienden

Tekst: Tanja Soes

mens &
maatschappij

Spiaggia la Pelosa
Het strand ‘la Pelosa’ bij de stad Stintino in het noordwesten van Sardinië
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de oorspronkelijke staat kan alleen 
behouden blijven als er ook con-
cessies worden gedaan. Er zal een 
totale ommezwaai moeten worden 
gemaakt om zijn droomeiland als 
zodanig te behouden. 

En zo ontstaat er in 1962 de Costa 
Smeralda, zoals de prins deze kust-
strook van Sardinië noemt. De hele 
kust zal worden opgenomen in een 
groot project, dat voorziet in meer 
toerisme. Dat houdt in het bouwen 
van hotels en een haven waardoor 
dit gedeelte van het eiland beter 
bereikbaar wordt. En natuurlijk de 
nodige infrastructuur zoals wegen, 
een vliegveld, elektra, water, tele-
foon en meer.
Kwamen voordien enkele bekende 
families wel op het eiland vakan-
tie houden, zoals de Agnelli’s en 
Pirelli’s, het is nu de bedoeling dat 
welgestelde mensen, industriëlen en 
beroemdheden, prinsen en prinses-
sen daar komen voor een vakantie 
zonder paparazzi die hen belagen.
Na bijna zestig jaar is dit alles allang 
gerealiseerd. Iedereen die wat geld 
heeft kan daar in een goed hotel lo-
geren, en genieten van de ongerepte 

natuur die door prins Āgā Khān 
met argusogen wordt bewaakt. Hij 
heeft daar zijn eigen inzichten in 
het hele project ingebracht en zijn 
formule blijkt te werken. Prins Āgā 
Khān doet niets in het klein, hij 
neemt alles mee in zijn projecten.

Een versluierde schoonheid

Het eiland laat zich niet zomaar 
kennen. Het ontsluiert zich beetje 
bij beetje. De schoonheid moet 
worden ontdekt, ze moet worden 
ervaren en aangevoeld. Het is een 
eiland dat iemand steeds weer en 
weer moet bezoeken om het uitein-
delijk een beetje te leren kennen, 
zoals men een nog onbekende ge-
liefde beetje bij beetje leert kennen. 
Het laat steeds weer nieuwe, onge-
kende schoonheid zien. Het eiland 
moet je als het ware accepteren, het 
moet je vertrouwen, dan pas laat 
het zijn uiteindelijke gezicht zien.
De eilandbewoners leefden tot de 
vernieuwing altijd van de schapen-
teelt, waardoor het een heel authen-
tiek gezicht heeft behouden. Het 
heeft een ruig, wild karakter met 
een geheel eigen schoonheid. De 
rotsen mogen vaak heel onvrien-

delijk en keihard aandoen, maar 
zij lijken als men goed kijkt wel de 
beschermers van de natuur en de 
schoonheid van het binnenland, die 
daardoor niet zo snel kan worden 
ontdekt. Want de natuur is er zo 
bevreemdend mooi, dat hij eigen-
lijk niet gekend zou mogen worden 
door iemand die daar niet gevoelig 
voor is.

Het begint bij de haven

In het noordoosten van het eiland 
ligt het havenstadje Porto Cervo, 
het centrum van alle activiteit na de 
nieuwe infrastructuur. Daar komt 
de jetset aan voor een rustige vakan-
tie die toch vol vertier is. Het is een 
vakantiebestemming voor mensen 
die wat uit kunnen geven. De ha-
ven heet hertenhaven, omdat hij in 
vroegere tijd ongeveer de vorm had 
van een hert.
Rond 1950 wonen daar in Monti di 
Mola, zoals de Costa Smeralda toen 
heette, maar enkele families die 
schapen hoedden. Ze zagen niets 
in het land dat aan zee was gelegen, 
het was totaal niet te bebouwen en 
je kon er malaria krijgen. In 1946 
zijn er zelfs nog 75.000 gevallen van 

Spiaggia del Principe
Het strand ‘del Principe’ ten zuiden van Porto Cervo in noordoost Sardinië
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malaria gesignaleerd. Niemand was 
geïnteresseerd in dat land, het was 
waardeloos. Nu is juist dat land het 
centrum van de Costa Smeralda, 
omdat prins Karim Āgā Khān dit 
land aankocht op aanraden van 
John Duncan Miller. 

Karim Āgā Khān richt op 14 
maart 1962 het Consortium Costa 
Smeralda op. Naast prins Karim 
zijn er Patrick Guiness en nog wat 
andere coryfeeën, Felix Gray, André 
Ardoin, de bankier John Duncan 
Miller en René Podbielski die deel-
nemen. Zij komen voor het eerst 
bijeen in een zaaltje in Porto Cervo. 
Een tafel vol papieren die aangeven  
welke stukken land er zijn gekocht 
door de verschillende promotoren. 
Het zijn 18 hectaren land om te 
beginnen, vooral langs de kust. Er 
gaat een tijd van intens werk aan 

vooraf, vanaf 1958. Zelfs de Engelse 
bankier John Duncan Miller, toen 
vicepresident van de Wereldbank, 
is gecharmeerd van de kust. Hij ziet 
het niet zo zwaar in met de malaria 
waarover wordt verteld. En inder-
daad, in 1952 is de ziekte van het 

eiland verdwenen. Het heldere wa-
ter rond het eiland overtuigt hem er 
direct van dat deze streek een toe-
ristische trekpleister kan worden. 
Hij laat zelfs twee jongens, die daar 
aan het zwemmen waren, aan boord 

komen om hen te spreken over de 
mogelijkheden om land te verko-
pen. Miller treedt onmiddellijk in 
contact met prins Karim om hem 
te vertellen van zijn bevindingen. 
De prins investeert $ 25.000 in het 
consortium. In de winter van 1958 

is hij naar Sardinië gegaan om het 
binnenland te verkennen en trof 
daar een zeer primitieve toestand 
aan. Hij moest 4 uur reizen over 
paden waar alleen ezels konden lo-
pen, of over paden waar je helemaal 
niet kon lopen, om bij zijn eigen-
dommen te komen. Er was werke-
lijk helemaal niets. Water is er niet, 
ook geen elektra. In de winter is het 
dan helemaal een eiland, dat niet 
te overwinnen is, met veel grijze 
regendagen, zonder zon en zonder 
smaragden wateren.

Pas in de zomer van 1959, als hij 
vrienden zijn eigendommen wil 
laten zien die hij zelf eigenlijk als 
waardeloos beschouwt, ziet hij de 
kristalheldere wateren, de witte 
stranden die soms een beetje roze 
oplichten, de granieten rotsen 
gevormd door weer en wind, de 
pijnbomen, wilde olijven en zand-
duinen. Hij is sprakeloos en over-
weldigd door al dit schoons, zo 
wild, zo ruig, zo natuurlijk. Hij 
benoemt de kust dan als de Costa 
Smeralda, een naam ingegeven door 
architect Luigi Vietti waarmee hij 

Porto Cervo
Jachthaven van Porto Cervo met het clubhuis van de Yacht Club Costa Smeralda 

(het ronde gebouw links onder)
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spreekt over de bebouwing. Het zijn 
deze smaragden wateren, zo door-
zichtig en diep ingesneden door 
rotsen met duizenden kreekjes en 
inhammen, die hem voor eeuwig 
verliefd laten zijn.
Er moet echter nog heel wat ge-
beuren, want water kan er alleen 
komen als er een dam wordt aan-
gelegd bij Liscia, iets wat de au-
toriteiten al lang gestalte wilden 
geven, maar er is geen geld. Dat 
project komt pas van de grond als 
prins Karim zich gaat interesseren 
voor het land. Dan wordt de Dam 
van Liscia aangelegd die kan zor-
gen voor water in de bergen van de 
Costa Smeralda, toen nog Monti 
di Mola. De hele kuststrook van 
Portisco en Baia Sardinia van 55 
kilometer lang wordt dan gekocht 
door het consortium en zij heb-
ben het hele kustgebied bebouwd. 
Het achterliggende land wordt in 
de natuurlijk staat gehouden en 
de bebouwing is zodanig, dat ze in 
harmonie is met de omgeving. De 
gebouwen worden gemaakt van na-
tuurlijke materialen die voorhanden 
zijn, vooral dus graniet.

Zo komt een ambitieus project 
tot stand waar verschillende be-
kende architecten hun medewer-
king aan hebben gegeven. Nu heeft 
het Consortium zijn zetel in Porto 
Cervo en probeert te zorgen dat het 
toerisme aan de kust steeds nieuwe 
impulsen krijgt.
Rond 1985 is de nieuwe jachthaven 
klaar, en vanaf dat moment begin-
nen de rijke toeristen te komen. 
De haven is heel modern, efficiënt 
gebouwd. Alle grote jachten kun-
nen er aanmeren. Het succes van 
dit project is vooral te danken aan 
het water rondom het eiland, met 
zijn prachtige kleuren en kristallen 
helderheid. Ook de Mediterrane ve-
getatie geeft een gevoel van warmte 
en ontspanning.
Nu zijn er soms eigenaardige tafe-
relen, zoals de Amerikaanse filmster 
Bruce Willis die kwaad de bar uit-
loopt omdat deze helemaal is afge-
huurd door Fawaz Gruosi en prins 
Karim Āgā Khān IV, zodat ze niet 
gestoord worden door journalis-
ten. En er zijn Russische miljonairs 
die flessen naar popsterren smijten. 
Dat is nu net niet wat de prins voor 

ogen had toen hij Sardinië wilde be-
houden in al zijn schoonheid.

Costa Smeralda

Dit stukje kust in het noordoos-
ten van Sardinië wordt in 1962 dus 
door de Āgā Khān geselecteerd voor 
een ambitieus project. Dit zet het 
wat primitieve eiland Sardinië hele-
maal in de schijnwerpers waardoor 
er wat meer welvaart komt. Nu is er 
van alles, tot een vliegveld toe.
Op het stuk strand rond Porto 
Cervo is bijzonder veel natuur-
schoon, een grote diversiteit aan 
planten en bomen, rotsformaties 
die tot ieders verbeelding spreken. 
Het wordt dan ook meer dan al-
leen maar een vakantiebestemming, 
alles daar wordt overheerst door de 
natuur en de verscheidenheid aan 
landschappen. Porto Cervo is een 
plaats vol historie, en ieder die deel-
neemt aan het project ziet dat er op 
een primitief stuk land iets wordt 
opgebouwd wat een lust is om te 
zien. Het is werkelijk een land als 
een eindeloos gedicht, met zijn 
grote lege stranden, wilde kreken en 
indrukwekkende granieten kliffen, 

Spiaggia del Principe
 De rotsen langs dit strand kleuren roze. 

De naam ‘del Principe’ wijst naar het gebruik van dit strand door prins Karim Āgā Khān IV.
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die zich in het zeer smaragdkleurige 
water lijken te storten met zijn kris-
tallen diepten. In het seizoen is het 
er echter heel druk.

Porto Cervo is het havenstadje aan 
de Costa Smeralda, en voorheen een 
eenvoudige vissersplaats. Er wonen 
nog steeds maar zo’n 420 mensen 
die daar resident zijn. De gebouwen 
zijn een mengeling van Griekse, 
Spaanse en Moorse architectuur. De 
nieuwbouw in de stad is ontworpen 
door de bekende Italiaanse architect 
Luigi Vietti. De prins is erg gevoe-
lig voor de adembenemende land-
schappen van het eiland en Vietti 
slaagt erin om de weelderigheid van 
het oude Sardinië te behouden. Een 
omgeving die door de natuur is be-
zaaid met eucalyptusbomen, junipe-
rus, myrte en bougainvillea.
In tien jaar tijd brengt de prins 
Porto Cervo en de Costa Smeralda 
tot  nieuw leven. Daar zijn de 
mooiste stranden van Europa te 
zien. De rijken en beroemdheden 
appreciëren het vooral, dat ze er 
nogal geïsoleerd zitten en dat de 
bewoners discreet zijn. Journalisten 
krijgen bijna geen kans daar binnen 

te dringen. Costa Smeralda is een 
voorbeeld van een project van de 
prins dat juist daardoor een groot 
succes is geworden.
Het stadje heeft smalle straatjes, 
met dure winkels en veel nacht-
clubs. Er is een ruim aanbod aan 
restaurants, er is een grote jachtha-
ven, een ontmoetingscentrum voor 
een internationaal gezelschap. De 
gebouwen lijken heel eenvoudig 
maar achter de muren schuilen chi-
que hotels, dure Italiaanse boetieks 
van Vuitton, Versace, Prada, Gucci 
en diverse juweliers. Russische olie-

magnaten, modellen, playboys en 
dure jachten zijn het decor. Dit alles 
wordt omringd door de vreemde 
schoonheid van het eiland, en de 
typische kleurschakeringen van de 
zee in de zomerzon.
Tussen de twee havenstadjes Porto 
Cervo en Porto Rotondo wordt al-
les door prins Karim onderhanden 
genomen.

Stella Maris  

Deze witte kerk die ‘Sterre der Zee’ 
heet, kijkt uit over de haven van 
Porto Cervo. Het is een leuk voor-

Romazinno Hill

De kerk Stella Maris in 1960 ontworpen door architect Michele Busiri Vici
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beeld van moderne architectuur. 
Het gebouw is ontzettend simpel 
opgezet. De vloeren zijn gemaakt 
van jeneverbeshout en de geur er-
van is prominent in het hele kerkje. 
Het is er stil en rustig. Het gebouw 
past in het natuurlijke landschap 
van het eiland en het kerkje straalt 
een vredige rust uit. Uitkijkend over 
de kristalheldere, groen en blauwe 
wateren, kun je proberen bij jezelf 
uit te komen. In een van de nissen 
is een Mater Dolorosa van El Greco 
te bewonderen. Er is ook een or-

gel, gerestaureerd door de architect 
Tommaso Demartino. 

Cala di Volpe

Cala di Volpe, de kreek van de Vos, 
is helemaal ontworpen door de 
Fransman Jacques Couëlle. De pit-
toreske en romantische Sardijnse 
huisjes liggen langs het strand ge-
drapeerd met hun vrolijke daken 
van klei, de torentjes en de zuilen-
gangen en terrassen. Het ligt bij een 
aanlegsteiger voor boten en jachten 
die elegant neerstrijkt in het hel-
derblauwe transparante water. Alles 

staat vol met bougainvilleas, die fel 
afsteken tegen de witte muren. Er is 
ook een wandelsteiger die een stuk 
de zee in gaat. De huizen hebben 
terrassen met veel bloemen en veel 
witte muren. Alles ademt een ko-
ninklijke eenvoud, een stille beslo-
tenheid en alles doet heel Sardijns 
aan. Het dorp past helemaal in het 
landschap, zoals dat ook met Porto 
Cervo het geval is. Het daar gele-
gen hotel is oker en roze van kleur 
en heeft een patio die geïnspireerd 
is op Arabische patio’s. Vanuit het 
hotel kan men vanuit alle kamers 
Porto Cervo en zijn haven met jach-
ten overzien.

Een van de mooiste strandjes is 
Spiaggia dell elefante. Het is een 
prachtige verborgen inham langs 
het strand naar Capriccioli. Het 
strandje is genoemd naar een rots 
daar die uit de zee oprijst, en die 
wel wat weg heeft van een olifant. 
Het is een heel natuurlijk strand, 
geen parkeerplaatsen, nergens tent-
jes met dranken of ijsverkoop of 
parasols en stoelen die te huur zijn. 
Het is er buiten het seizoen dood-
stil.

Cala di Volpe - Porto Cervo

Spiaggia dell elefante (strand van de olifant)
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Romazzino

Deze plaats is genoemd naar de 
endemische Rosmarinus officinalis 
soort, de rozemarijn, die sterk geurt. 
Er worden speciale oliën van ge-
maakt, die als Sardijnse olie worden 
verkocht. Deze verschilt sterk van 
smaak in vergelijking met de Franse 
of Spaanse of zelfs de Italiaanse ro-
zemarijn van het vasteland.
Op een heuvel is hotel Romazzino 
gebouwd ook weer door de ar-
chitect Michele Busiri Vici. Dit 
hotel kijkt uit over het Spiaggia 
del Principe, een heel mooi klein 
strandje genoemd naar prins Karim 
Āgā Khān. Het is zijn lievelings-
strand, het strandje dat hij als eer-
ste zag toen hij rond 1959 met zijn 
jacht rond het eiland voer. Men kan 
het alleen te voet vanuit het hotel 
bereiken, dus het is er nooit druk. 
Het hotel heeft witgewassen gevels 
die de typische architectuur van 
Sardinië uitstralen. Het is een luxe 
onderdak gebouwd langs het strand. 
Vanaf de heuvel is een heel lange 
kuststrook te overzien. De adembe-
nemende in-en-in witte zandstrand-
jes en de schitterende zee zorgen 
voor een uitzicht dat niet te evena-

ren valt. Het hotel zelf heeft bogen 
in de muren die helemaal vervloeien 
in de omgeving en de natuur. In het 
hotel voelt men zich dan ook hele-
maal daarmee verbonden. Er zijn 
in de naaste omgeving alleen enkele 
villa’s te zien van rijke families die 
in deze luxe omgeving hun buiten-
verblijf hebben.

Sardinië nu

Er is heel wat gebeurd sinds de ja-
ren 1970 met het overvloedige toe-
risme van de rijken en de beroem-
den. Er zijn strikte regels voor het 
bouwen van villa’s, alles moet in de 
stijl gebeuren die er is op het eiland. 
Paparazzi’s worden zo veel mogelijk 
geweerd, hoewel zij altijd proberen 
het eiland waar al die grootheden 
vertoeven te bestormen. Er wordt 
ook een strenge controle gevraagd 
door al deze bekende en beroemde 
mensen, die allemaal hun privacy 
zoeken op het eiland. Men zegt dat 
het eiland wel is gered door de kust 
en de natuur te bewaren, maar van-
uit een sociaal en cultureel oogpunt 
bekeken is het een rommeltje door 
alle VIP’s die er verblijven. Iedereen 
hoopt dat de Āgā Khān weer eens 

goed orde op zaken zal stellen. Hij 
is zelf ook bijzonder gesteld op zijn 
privacy. 
Het is ook iets heel anders dan 
Karim Āgā Khān voor ogen had 
zo’n 60 jaar geleden, toen hij zijn 
rust en stilte zocht op Sardinië. In 
de zomer is het een geweld en een 
rumoer dat oorverdovend is. Zelfs 
hij moet de hele Billionaire Bar af-
huren, als hij even in alle rust met 
zijn vriend Fawaz Gruosi wil pra-
ten.
Maar dit eiland, Sardinië, blijft 
ondanks alles de grote liefde van 
twee buitengewone vrienden, die 
op zoek zijn naar schoonheid in 
hun aardse bestaan. En ze hebben 
iets gevonden wat voor hen de ul-
tieme schoonheid is, het mooiste 
wat een mens kan zoeken. Namelijk 
de smaragden kleuren van de kris-
talheldere wateren rond de kust van 
dit eiland en de woeste schoonheid 
van zijn binnenste. Mooier kun je 
het niet wensen als mens. Want zij 
zijn niets vermoedend over de altijd 
blijvende schoonheid die er is in de 
lila wereld, een schoonheid die daar 
bestaat voor altijd. Een schoonheid 
ook die niet beschermd hoeft te 
worden, omdat ze reëel is en waar.
Zo zoekt ieder mens zijn eigen 
schoonheid in dit aardse bestaan. 
En hij vindt soms wel iets, soms 
niet. Het zijn allemaal menselij-
ke oefeningen en probeersels, om 
uiteindelijk uit te komen bij het 
Sardinië dat altijd blijft, dat altijd 
is, omdat het ontstaat en gestalte 
krijgt in ieder mens, zodat hij niet 
zo ver hoeft te te reizen om daar te 
kunnen vertoeven.

Spiaggia del Principe van boven gezien
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Karim Āgā Khān is naast een goed zakenman tevens 
de geestelijk leider, de imām, van de Shia Imami 
Ismaili moslims. De Āgā Khān geeft aanwijzingen 

voor de interpretatie van de islam en het behoort tot zijn 
taak om de kwaliteit van het leven van de isma’ilieten en 
van de gemeenschap waarin zij leven te verbeteren. 

Jeugd en volwassenheid

Prins Karim is geboren op 13 
december 1936 in Genève in 
Zwitserland. Zijn ouders zijn prins 
Aly Khān en Tajuddawlah Aly 
Khān. Zijn moeder is een Engelse 
en heette voorheen Joan Barbara 
Yarde-Buller. De prins is een prema-
ture baby, maar hij is kerngezond. 
Binnen een jaar heeft hij een broer, 
prins Amyn. De ouders scheiden in 
1949, zijn vader is dol op vrouwen 
en dat veroorzaakt een breuk met 
zijn echtgenote.
Zijn vader trouwt al gauw na de 
scheiding van zijn eerste vrouw met 
de filmster Rita Hayworth. Uit dit 
huwelijk wordt dochter Yasmin 
geboren. Zijn vader heeft de repu-
tatie een playboy te zijn. Zijn moe-

der leeft tot 1997 en wordt 89 jaar 
oud. Zijn vader sterft op 49-ja-
rige leeftijd, in 1960, bij een 
auto-ongeluk. 
Het is geen wonder dat ook 
zijn zoon Karim in de pers 
tot playboy wordt verheven. 
Het verzot zijn op vrouwen 
zit in hun onderbewuste 

vlees gebakken, waar de seksmaniak 
heel erg actief is. Zijn officiële vol-
ledige naam is Karīm al-Hussaynī, 
Āgā Khān IV. Hij wordt wel ‘de 
imām van het Atoomtijdperk’ ge-
noemd.

De familie woont in Nairobi in 
Kenya. Prins Karim en zijn broer 
krijgen huisonderwijs. Later gaat 
hij naar het Zwitserse instituut Le 
Rosey in Zwitserland, de duurste 
kostschool van heel Europa. Hij 
studeert daar negen jaar, en behaalt 
redelijke cijfers. Hij wil zelf graag 
naar een gewone school om fysica te 
studeren, maar zijn grootvader staat 
dat niet toe. Hij neemt de beslissing 
om hem naar de Harvard University 
in Engeland te sturen. Hij gaat 
Ismailitische geschiedenis studeren 

omdat hij afgewezen wordt voor 
een technische studie.

Bij de dood van zijn grootvader 
in 1957 wordt Karim opeens Āgā 
Khān IV. Het is gebruikelijk dat een 
heersende imām zelf zijn opvolger 
aanwijst. En dat is in dit geval zijn 
kleinzoon, die een brug moet slaan 
tussen Oost en West. Hij stopt van 
de een op de andere dag met zijn 
universitaire studie en is opeens de 
nieuwe Nizari Ismailitische Imām. 
Zijn leven verandert drastisch. Hij 
heeft opeens verantwoordelijkhe-
den voor miljoenen andere men-
sen. Hij haalt ondanks alles nog 
wel zijn graad aan de universiteit 
in 1959. Hij heeft zijn lesprogram-
ma geïntensiveerd. Hij is overigens 
een goede voetballer, zeiler en een 
goed skiër in de afdaling. Hij komt 
in 1964 zelfs uit voor Iran bij de 
Olympische spelen.

Huwelijken

Karim Āgā Khān IV scheidt in 
1995 na een huwelijk van 25 jaar 
van zijn eerste vrouw, Sarah Croker 
Poole, die bekend is onder de mos-

Prins Karim Āgā Khān IV
Uitmuntend zakenman en religieus leider

Tekst: Tanja Soes

zakelijk

Prins Karim Āgā Khān IV - juli 2015
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limnaam Begum Salimah. Zij ont-
vangt bij de scheiding van Karim 
Āgā Khān 30 miljoen dollar en voor 
27 miljoen dollar aan juwelen. Zij 
hebben drie kinderen.
Met zijn tweede huwelijk gaat het 
niet anders. Hij huwt in 1998 de 
Duitse Gabriele zu Leiningen, die 
zich Begum Inaara noemt. Dit 
huwelijk houdt 6 jaar stand. Zij 
hebben een zoon. Zij vraagt een 
scheiding aan vanwege de buiten-
echtelijke relaties van haar man. 80 
miljoen dollar is de prijs die prins 
Karim moet betalen. Daar heeft 
Karim Āgā Khān geen moeite mee, 
hij kan deze bedragen gemakkelijk 
missen.
Het playboy zijn zit hem in het 
vlees, zelfs nu hij bijna 79 is gewor-
den kan hij het niet laten achter de 
vrouwen aan te zitten. Altijd is hij 
met vrouwen in de weer en die la-
ten het zich graag aanleunen, want 
prins Karim is rijk en beminnelijk 
en geeft hen juwelen als blijk van 
zijn liefde. Iedere vrouw zoekt toch 
een rijke man die haar een bestaan 
kan geven en vooral ook status. Dat 
zit in het vlees gegrift, zo werkt dit 

bij mensen. Momenteel heeft de 
Āgā Khān steeds wisselende relaties 
evenals zijn vriend Fawaz Gruosi, 
de bekende ‘Koning van de zwarte 
diamanten’, ook een vrouwenverlei-
der op en top.

Heden ten dage werken de drie 
kinderen uit zijn eerste huwelijk al-
lemaal in het imamaat bij het Āgā 
Khān Development Network, dat 
uit verschillende secties bestaat. 
Prinses Zarah heeft een graad ge-
haald in Harvard en doet de afde-
ling maatschappelijk werk, prins 
Rahim heeft een graad gehaald bij 
de Brown University en is leiding-
gevende bij de Āgā Khān Fund voor 
economische ontwikkeling. Prins 
Hussain heeft gestudeerd aan het 
Williams College en hij werkt aan 
de ontwikkeling van het milieu. 

Religie

Karim Āgā Kahn IV is hoofd van 
de isma’ilieten, een sji’itische mos-
limbeweging, die ook wel de Nizari 
Isma’ilieten worden genoemd. Hij 
is de 49ste en huidige imām van de 
Shia Imami Ismaili Moslims, zoals 
ze officieel heten. Hij bekleedt deze 
positie tot op heden en heeft de titel 
van Āgā Khān sinds 11 juli 1957. 
Er zijn ongeveer 15 miljoen gelo-
vigen in de wereld die deze religie 
aanhangen verspreid over meer dan 
25 landen. De meesten van hen 
wonen in Afrika en in Aziatische 
landen, waaronder Pakistan, 
Afghanistan, Tadzjikistan en Iran. 
Er zijn ook vrij grote gemeenschap-
pen in de Verenigde Staten, Canada 
en Engeland.
De Āgā Khān is een directe afstam-
meling van de islamitische profeet 
Mohammed. Alle familieleden wor-
den als prinsen en prinsessen geken-

merkt, een titel die zij erfden van 
hun koninklijke Perzische voorou-
der, Fath Ali Shah.
In Engeland, waar Āgā Khān IV in-
gezetene is, wordt hij aangesproken 
met Zijne Hoogheid, een titel hem 
gegeven door koningin Elisabeth II. 
Het grappige is dat de familie niet 
regeert over een land of een stukje 
grond, geografisch gezien zijn er 
geen onderdanen die een prins heb-
ben die het hoofd van staat is.

Āgā Khān behoort tot de tien rijk-
ste koninklijke hoogheden. Zijn 
vermogen werd in 2013 geschat op 
13,3 miljard dollar. Maar het kan 
veel meer zijn.
Hij heeft zijn vermogen verkregen 
door de tienden die gelovigen be-
talen, maar ook door vrijwillige 
bijdragen vanuit de Isma’ilietische 
gemeenschap. Zij doneren allen 
op zijn minst 10 procent van hun 
jaarlijks inkomen aan hun spiri-
tuele leider. Niemand weet of hij 
deze giften gebruikt voor eigen, 
persoonlijke doeleinden. De gelo-
vigen zeggen dat hij geld investeert 
in goede doelen, ontwikkeling en 
opvoeding en liefdadigheidsprojec-
ten in ontwikkelingslanden in de 
Isma’ilietische gemeenschappen. Hij 
bestrijdt de armoede in de wereld 
en probeert de positie van de vrouw 
te verbeteren. Als onderdeel van 
zijn imamschap wordt ook van hem 
verwacht dat hij de islamitische cul-
tuur, kunst en architectuur bekend 
maakt in de wereld.
Er is wel duidelijk dat hij ook zake-
lijk gezien investeert in bijvoorbeeld 
exclusieve hotelketens. Men ver-
moedt dat hij vooral miljoenen dol-
lars genereert uit de paardenraces 
die hij organiseert en de paarden-
fokkerij. Hij heeft eigen fokkersbe-

Prins Karim in 1957
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drijven en stoeterijen in Frankrijk 
en Ierland.
Karim Āgā Khān IV blijft toch een 
apart soort spiritueel leider. Hij 
heeft de levenswijze van een play-
boy, hij is hevig geïnteresseerd in 
mooie vrouwen, snelle wagens en 
wedstrijdpaarden. Hij heeft dus een 
heel tweeslachtig leven, zijn aan-
hangers spreken altijd over hem als 
een weldoener, als iemand die de 
wereldvrede ondersteunt, terwijl 
anderen vooral kijken wat hij in het 
gewone leven doet. Dat is achter de 
vrouwen aan zitten, zijn huwelij-
ken, scheidingen, buitenechtelijke 
verhoudingen uitpluizen en uitzoe-
ken wat hij allemaal aan bezittingen 
heeft. Dat is niet eenvoudig, want 
de prins zorgt wel dat dit alles niet 
aan de grote klok komt te hangen. 
Hij kent dan ook vele restaurants en 
hotels waar hij strikt privé kan ko-
men, zonder dat de pers daar bin-
nendringt.
Heel opvallend is zijn persoon al-
tijd geweest. Hij vertegenwoordigt 
veel zaken die voor de meeste men-
sen volstrekt tegenstrijdig zijn, zo-
als zijn spirituele en zijn materiële 
positie, zijn verbindingen tussen 

Oost en West, tussen moslims en 
christenen. Dit alles overbrugt hij 
met een haast nonchalant en benij-
denswaardig gemak. Hij heeft meer 
verantwoordelijkheden dan de paus, 
vindt hij zelf. Die hoeft zich alleen 
maar over het spirituele welzijn van 
zijn gelovigen druk te maken. Āgā 
Khān IV heeft ook een taak in het 
sociale leven van gelovigen en ook 
andersdenkenden. Hij pakt alles aan 
als het om infrastructuur gaat. Hij 
zorgt dat zowel de economische als 
de sociale omstandigheden in een 
gebied goed worden verzorgd. Om 
alleen te beginnen met sociale en 
culturele zorg vindt hij een slecht 
uitgangspunt. Je moet alles tegelijk 
doen, anders werkt het niet, is zijn 
opinie. Hij ziet alles in grote ver-
banden.
Hoewel hij een wereldburger is en 
bijna altijd in zijn privévliegtuig 
op reis is, heeft hij zijn vaste woon-
plaats in Aiglemont, gemeente 
Gouvieux, vlakbij Chantilly even 
ten noorden van Parijs, waar hij 
naast een kasteel een werkzaam 
trainingscentrum heeft voor onge-
veer honderd fokpaarden, allemaal 
volbloeds. Daar is zijn secretariaat, 
een soort religieus centrum voor 
de wereld. Dit centrum geeft werk 
aan 80.000 mensen in dertig lan-
den. Het werkt aan de liefdadigheid 
overal ter wereld en niet alleen voor 
moslims, ook voor andersdenken-
den. Het is ook een uitgebreid han-
delscentrum. De prins doet zaken 
in energie, in de vliegtuigwereld, in 
de farmacie, telecommunicatie en 
hij heeft ook ketens van luxe ho-
tels in bezit. Daar verdient hij aar-
dig wat aan per jaar. In feite weet 
niemand veel af van zijn zakelijke 
aangelegenheden, de prins schuwt 

de pers en wil het liefst niet gespot 
worden door journalisten.
In plaats van kritiek te hebben op 
zijn positie als spiritueel leider en 
zijn levensstijl, is het interessanter 
om zijn activiteiten te zien in het 
licht van het feit, dat hij een ontzet-
tend scherpzinnige, kapitalistische 
waaghals is met religieuze plichten. 
Sensatie bevredigt het volk, maar 
van veel meer belang is wat hij op-
bouwt in de wereld als zakenman.
Hij vindt dat mensen een basisbe-
grip moeten hebben van wat een 
imām is en wat die behoort te doen. 
Er wordt niet van hem verwacht 
dat hij zich terugtrekt uit het gewo-
ne leven. Helemaal niet, van hem 
wordt verwacht dat hij zijn gemeen-
schap beschermt en bijdraagt aan 
hun kwaliteit van leven. In de islam 
is het ook niet gebruikelijk om ge-
loof en de wereld te scheiden. Het 
imamaat doet dat ook niet. Dat is 
voor veel mensen onbegrijpelijk, 
omdat in het Westen dit alles heel 
strikt is gescheiden, ook de financi-
ele systemen zijn zo opgezet. Prins 
Karim verspreidt altijd een zeldza-
me charme om zich heen. Hij staat 
bekend als een fantastische, goede 
en trouwe vriend. Met deze prettige 
eigenschappen kan hij heel veel be-
reiken in zijn zakelijke projecten.

 Zakelijke projecten in het 
kader van ontwikkelingshulp

In Afrika heeft hij veel projecten 
onderhanden gehad. Zo heeft hij 
daar de muren van de 14e eeuwse 
Djingereyber Moskee gerenoveerd. 
Het is het oudste gebouw in sub 
Sahara Afrika dat gemaakt is van 
aarde. Verder heeft hij de laatste 
tientallen jaren erg veel geïnvesteerd 
in het verbeteren van het opvoe-
dingssysteem in Mali en bovendien 

Karim Aga Khan - 2007
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in bijna iedere sector die verband 
houdt met de infrastructuur daar. 
Dat houdt in een waterleiding-
systeem, elektriciteit, vliegvelden, 
landbouw, gezondheid en sociale 
structuren. Hij houdt ervan alles 
grondig aan te pakken en niet zo-
maar ergens te beginnen met een 
soort voedselhulp of medische hulp. 
Dat ziet hij niet zitten. Alles of 
niets, is zijn devies.
In Kabul, in Afghanistan, heeft hij 
de Oude Stad weer helemaal geres-
taureerd, maar ook een vijfsterren 
hotel gebouwd, en een geheel nieuw 
netwerk dat geschikt is voor mobie-
le telefoons.
In Uganda heeft hij veel bedrijven 
in bezit, zoals de grootste farma-
ceutische industrie daar, een bank, 
een leerlooierij en een visnettenfa-
briek. Maar ook zorgt hij, tezamen 
met een zakelijk partner, voor het 
bouwen van een hydro-elektrisch 

systeem. Het is een van de meest in-
novatieve programma’s voor elektri-
citeitsvoorzieningen ooit volbracht 
in Afrika. Waar mensen voorheen 
aan de arme Westelijke Nijloever 
om de dag vier uur elektriciteit heb-
ben, kunnen ze nu achttien uur per 
dag daarvan gebruikmaken.
Prins Karim is dus niet alleen een fi-
lantroop, maar ook een waaghals als 
het zaken betreft. Daarbij kan hij 
zijn vriend Fawaz Gruosi de hand 
schudden. Die beweegt zich ook 
graag in projecten waar niemand 
iets in ziet, maar die een eclatant 
succes worden.
Wat prins Karim Āgā Khān doet 
is waarschijnlijk enig in de wereld. 
Want hij weet op een uitmuntende 
wijze filantropie te combineren met 
commerciële activiteiten. Dat gaat 
meestal niet samen, maar bij hem 
wel. Alles wat hij verdient aan zijn 
bedrijven gebruikt hij om opnieuw 

te investeren in ontwikkelingswerk. 
Hij heeft daar een fijne neus voor, 
zo blijkt. Hij weet altijd een goede 
balans te vinden tussen investeren, 
het vermeerderen van zijn kapitaal 
en de behoeften van zijn volgelin-
gen en hun omgeving. Overdag is 
hij zakenman, en ‘s avonds bekijkt 
hij hoe hij mensen verder kan hel-
pen, dan is de filantroop aan zet.
Prins Karim krijgt vooral door zijn 
natuurlijke charme iedereen op zijn 
hand. In vergaderingen zegt hij dan 
bijvoorbeeld: „Ik vraag me af, of 
het een goed idee is om het zus of 
zo te doen.” En dan is het duidelijk 
dat het zo gaat gebeuren. Er is ook 
niemand die hem tegenspreekt. Hij 
gebruikt per jaar ongeveer 600 mil-
joen US dollar voor al zijn filantro-
pisch werk.

Privéleven

Zijn intieme vrienden spreken hem 
aan als ‘K’ en zijn medewerkers 
noemen hem ‘H.H’, afkorting van 
His Highness. Ook snelheid in het 
spreken is blijkbaar een onderdeel 
van prins Karim zijn dagelijks leven.
Naast zijn vleselijke hobby’s met de 
mooie jonge vrouwen houdt hij er 
ook een verzameling geologische 
voorwerpen op na van over de gehe-
le wereld. Hij houdt van voorwer-
pen die uit de aarde komen, hun 
schoonheid boeit hem uitermate. 
Hij is naast het spirituele dus ook 
heel materieel, aardegericht, wat een 
heel leuke combinatie is van zaken. 
Het geeft innerlijke rust, maar ook 
mogelijkheden om praktisch aan 
het werk te zijn en zaken gestalte 
te geven. Dat geeft hem vooral veel 
voldoening.
Hij is altijd perfect gekleed in kos-
tuum en das. Hij spreekt met een 
fascinerende lage stem en gedraagt 

Karim Āgā Khān in 2007 bij de viering van 50 jaar imamaat
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Hippodroom bij het Chateau de Chantilly

Chateau de Chantilly

In 1998 dreigt kasteel Chantilly 
in het noorden van Frankrijk, net 
boven Parijs, met het hele hippo-
droom ten onder te gaan omdat 
L’Institut de France, die het onder 
zijn hoede heeft, het niet langer 
kan onderhouden. Alles is in een 
zeer slechte staat. De paardenlief-
hebbers, die nog altijd het hippo-
droom huren, organiseren echter 
een bliksembezoek aan prins Āgā 
Khān. Hij moet het hippodroom en 
de paardenraces redden. Hij ziet er 
wel wat in, maar niet om alleen de 
paardenraces te redden. Hij wil het 
groter aanpakken. Hij wil het eigen-
lijk net zo gaan doen als in het ont-
wikkelingswerk. Er moet een alge-

mene structuur komen, die de basis 
wordt van alles wat er in en rond 
Chantilly plaatsvindt. Dat betekent 
dat er een groot aantal mensen 
moet zijn die de pot beheren waar 
het geld van de weddenschappen 
in terechtkomt. Maar ook, dat het 
een toeristisch centrum moet zijn 
dat het hele jaar door kan worden 
bezocht.
Hij benadert daarvoor een hele-
boel autoriteiten en regionale in-
stanties. Hij daagt ze allemaal uit 
mee te doen met zijn zicht op de 
zaken. Hij ziet dat het gehele ge-
bied enorme economische moge-
lijkheden biedt.
Prins Karim heeft twee jaar nodig 
om met de president van het Insti-
tuut, prins Gabriel de Broglie, tot 

overeenstemming te komen voor 
zijn plannen. Tijdens de onder-
handelingen overtuigt hij de prins 
ervan dat hij het domein zijn prin-
selijke glans weer zal teruggeven 
door de restauratie. Hij doneert 
daarom 40 miljoen euro om dit te 
laten doen.

Alles staat of valt met de toeristen 
die het kasteel en zijn omgeving 
moeten gaan bezoeken. Dit houdt 
in dat de Jardin Anglais helemaal 
wordt gerestaureerd. Aan de over-
kant van de straat, op heel korte 
afstand van het kasteel, wordt 
een geheel nieuw ultra chic hotel 
gebouwd, de Auberge du Jeu de 
Paume. 
Karim Āgā Khān zegt, dat hij hier-
voor heel veel huiswerk heeft moe-
ten doen. Hij heeft nooit gedacht 
dat hij dit zou kunnen zonder erva-
ring van jaren. Maar het project is 
klaar en de prins de Broglie is heel 
tevreden en blij. Hij had nooit ge-
dacht dat zoiets mogelijk zou zijn. 

In Chantilly draait alles om het 
paard. Les grandes Ecuries huisvest 
nu le Musée vivant du cheval. In de 
paardenboxen staan dertig paar-
den en pony’s van het museum die 
zorgvuldig zijn uitgekozen op hun 
allure en prestaties. De mooiste 
exemplaren van verschillende ras-
sen zijn er vertegenwoordigd.
Er worden demonstraties gegeven 
in het grote amfitheater dat plaats 
biedt aan 640 bezoekers. Dit mu-
seum is een van de weinige in de 
wereld die helemaal gewijd zijn aan 
het paard in al zijn aspecten van le-
ven.

Het musée vivant du cheval (het levende paardenmuseum) - Chantilly
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zich charmant en hoffelijk. Hoe kan 
het zo treffen, een Fawaz Gruosi 
met geloken oogleden en een prins 
Karim met een stem die direct in 
het onderbewuste vlees rillingen 
veroorzaakt. Zij zijn aan elkaar ge-
waagd.
Bovendien heeft hij onberispelijke 
manieren, die hand in hand gaan 
met een koninklijk houding en 
zelfvertrouwen. Dat zorgt voor zijn 
succes en zijn voorsprong op ande-
ren in onderhandelingen. Hij stelt 
alles voor met een uiterste gratie. 
Waar hij ook komt, hij zal altijd 
heel beleefd vragen of het niet leuk 
is iets op een zekere manier aan te 
pakken. En dan gaat iedereen daar-
in mee, en het wordt gedaan. Er is 
echt niemand die eraan denkt om te 
twijfelen of om uitleg te vragen.
Onder die charme schuilt een man 
van staal. Hij doet gewoon wat hij 
wil, als hij iets voor ogen heeft.
Kort omschreven is hij een god, 
met zijn goddelijke houding die hij 
overal tentoonspreidt, op zijn werk 
maar ook in zijn persoonlijk leven. 
Hij is zo ontzettend elegant, zo heel 
fijnzinnig. Zo aards en verheven 

tegelijkertijd, geïnvolveerd in een 
menselijke illusie van bewustzijn 
en schoonheid en een uiterste ver-
fijning die als vanzelf alle vrouwen 
naar hem toe trekt.
Toch is prins Karim geen liefhebber 
van een sociaal leven. Hij gaat nooit 
naar party’s, hij gaat bijna nooit uit. 
Hij houdt er niet van te verkeren in 
grote gezelschappen of groepen. Hij 
is wat dat betreft totaal anders in-
gesteld dan zijn vader, die altijd op 
pad was naar feesten. Hij is eerder 
iemand die zich graag afzondert, 
hij hoeft niet zoveel mensen te zien. 
Zijn vrienden typeren hem hele-
maal niet als een playboy, eerder als 
een enorme werker. Hij is heel pre-
cies, serieus, en hij werkt altijd heel 
hard. Hij rookt en drinkt ook niet. 
Ook dat heeft hij gemeen met zijn 
vriend Fawaz Gruosi.
Hij heeft talloze bezittingen, te veel 
om allemaal op te noemen.

Een klein rijkje

In Tadzjikistan heeft Karim Āgā 
Khān veel landgoederen, huizen, 
boerderijen en zelfs een privé-ei-
land en hij wordt daar met eerbied 

behandeld, alsof hij daar toch een 
klein rijkje bezit met onderdanen. 
Dat is niet zo, maar hij krijgt wel 
die behandeling, vooral omdat daar 
heel veel isma’ilieten wonen. Āgā 
Khān wordt daar dus wel gezien als 
hun spiritueel leider en prins, hoe-
wel sommige politici hem ook als 
wat verdacht beschouwen. Het volk 
gelooft heilig in zijn kwaliteiten, 
meer dan in die van de president. 
Per slot van rekening is hij hun spi-
ritueel leider en die blijf je vertrou-
wen ondanks alles. Ondertussen 
reist hij door de gehele wereld, om 
de gelovigen te bezoeken. Maar hij 
heeft zijn ogen niet in zijn zak en 
kijkt altijd uit naar mooie jonge 
vrouwen die hij kan verleiden. Dat 
hoort blijkbaar toch bij de spiritu-
aliteit, zoals de seksmaniak in zijn 
vlees het hem voorspiegelt. En prins 
Karim Āgā Khān gaat daar graag 
mee akkoord. Hij is verslaafd aan 
vrouwen, hij kan niet zonder deze 
‘Spielereien’. Het gaat vanzelf, het is 
een vanzelfsprekendheid in het on-
derbewuste vlees en het wordt hem 
vergeven.

Chateau de Chantilly
Linksboven de stoeterij voor de paarden en rechts een klein gedeelte van de paardenrenbaan
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Paarden 

Prins Karim is zelf een liefheb-
ber van paardenfokken. Zijn 
stoeterijen in Ierland, Frankrijk 
en in Goffs, een van Engelands 
grootste veilinghuizen van paar-
den, zeggen genoeg. Het is een 
bedrijf dat in de miljarden om-
zet heeft. Hij is ook eigenaar 
van de grootste renpaarden 
fokstal in Frankrijk, in Arqana. 
Waarschijnlijk is dit een van de 
belangrijkste bronnen voor zijn 
inkomsten ten behoeve van zijn 
privéleven, maar ook voor zijn 
grote projecten.
In de jaren zeventig van de 
vorige eeuw kocht hij hele 
paardenstoeterijen op met vol-
bloedpaarden. Hij is de meest 
invloedrijke van alle paarden-
fokkers in Frankrijk. Met zijn paar-
den heeft hij zeven keer de prestigi-
euze Prix de Diane gewonnen. Hij 
is de grootste aandeelhouder in het 
Franse paardenveilinghuis Arqana. 
In 2009 komt hij in het bezit van 
het paard ‘Sea The Stars’ dat be-
schouwd wordt als het prachtigste, 
grootste renpaard aller tijden. Hij 
rijdt zelf overigens geen paard.

Waardering voor zijn werk

Het werk van prins Karim Āgā 
Khān IV wordt door velen op 
waarde geschat. Hij heeft dan ook 
veel decoraties ontvangen, evenals 
eervolle vermeldingen en prijzen 
als erkenning van zijn heel diverse 
soorten werk. Hij heeft burgerlijke 
onderscheidingen gekregen van de 
regeringen van Frankrijk, Portugal, 

Ivoorkust, Boven-Volta, 
Madagascar, Iran, Pakistan, 
Italië, Senegal, Marokko, Spanje 
en Tadzjikistan. Hij krijgt in 
1998 de Gouden Medaille van 
de stad Granada. Ook univer-
siteiten over de gehele wereld 
belonen hem met eredoctoraten. 
De eervolle vermeldingen en 
prijzen variëren nogal qua aard: 
ze gaan van kinderverzorging tot 
architectuur.
In Engeland krijgt hij de ti-
tel His Highness in 1957 door 
Hare Majesteit de Koningin van 
Groot-Britannië en de titel Zijne 
Koninklijke Hoogheid ver-
krijgt hij door Zijne Keizerlijke 
Majesteit de Shah van Iran in 
1959. Italië roept hem in 1962 
uit tot ereburger van Arzachena, 

de hoofdstad van de Costa 
Smeralda in noordwest Sardinië, 
om maar enkele dingen te noemen.

Sardinië

Het eiland Sardinië heeft een grote 
aantrekkingskracht op prins Karim. 
Hij komt daar rond de jaren zestig 
van de vorige eeuw, als ook Fawaz 
Gruosi het eiland ontdekt. Zij wor-

Karim Āgā Khān in 2007 op Buckingham Palace met Elisabeth II en prins Philip

Jardin Anglais - Domaine de Chantilly
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den dikke vrienden, vooral omdat 
ze beiden grote aantrekkingskracht 
voelen voor de Costa Smeralda, 
de Kust van Smaragd. Bovendien 
hebben ze nog meer eigenschap-
pen gemeen, hun grote hang naar 
mooie, jonge vrouwen, hun aange-
boren zakelijk talent en hun onuit-
puttelijke werklust. Dat bindt hen 
en samen willen ze van deze Kust 
van Smaragd in Sardinië een para-
dijselijk plek maken, waar rust en 
schoonheid de toon zetten.
Het natuurschoon is er prachtig, de 
zee smaragdgroen, de lucht helder 
blauw en de stranden zijn vol wit-
roze zand. Beiden kunnen wel wat 
in de buidel tasten en zo wordt het 
gebied helemaal ontsloten. Prins 
Karim koopt er behoorlijk wat 
grond rondom het vissershaventje 
Porto Cervo, de Hertenhaven. Hij 
laat er een exclusieve jachtclub bou-
wen, zodat er nu in plaats van vis-
sersboten grote luxe jachten kunnen 
aanmeren.

Gruosi zegt: „Prins Karim Āgā 
Khān werd verliefd op mijn eiland, 
een bouwheer met visie die luis-
tert naar zijn hart, die houdt van de 
kust met de smaragden wateren, die 
hij heel toepasselijk Costa Smeralda 
noemt. Zo wordt de Costa 
Smeralda zijn koninkrijk. Vanuit 
de zee, op zijn jacht, ontdekte hij 
deze kust in de vijftiger jaren, met 
zijn roze rotsen en bijna roze zand. 
Zijn meest geliefde stukje strand is 
naar hem genoemd: ‘Spiaggia del 
Principe’, het strand van de prins. 
Zijn project is helemaal in overeen-
stemming met de ruige bekoorlijk-
heid van het lange stuk strand en 
gebaseerd op een organische archi-
tectuur die ervoor zorgt dat de na-
tuurlijke schoonheid bewaard blijft. 

Liefde bracht me hier, geen enkele 
andere plaats is zo belangrijk voor 
mij, het is een veilige haven voor 
mij en mijn familie. Mijn liefde 
voor dit eiland zal eeuwig duren. 
Deze liefde grift onuitwisbare herin-
neringen in mijn hart, zulk soort 
herinneringen bepalen het leven van 
een mens, van mij.”

En zo zijn deze vrienden voor het 
leven altijd bezig de dingen te ma-
ken zoals ze voor hen belangrijk 
zijn en ze puren de schoonheid uit 
alles. Want Prins Karim Āgā Khān 
pakt het aan zoals hij alles aanpakt. 
Hij zorgt voor een rijke infrastruc-
tuur, een goede haven, hotels voor 
de rijken der aarde. Alleen de Costa 
Smeralda blijft helemaal zoals het 
van nature is. Want prins Āgā Khān 
IV heeft het wel voor elkaar gekre-
gen, dat de schoonheid en wildheid 
van het eiland helemaal behouden 
bleven en niet aangetast zijn door 
bebouwing op een oneigenlijke 
wijze. 

Fawaz Gruosi en prins Karim Āgā 
Khān IV, blijven erop toezien dat 
hun droomeiland een droomeiland 
blijft, ondanks het vele bezoek dat 
er komt.
Het is een van de vele projecten 
van de prins, maar wel een heel ge-
liefd project. Het geeft uiting aan 
zijn mooiste dromen, het mooi-
ste wat een mens kan verwachten 
in zijn korte leven. Zo dromen zij 
samen verder, en proberen die dro-
men waar te maken. Soms lukt dat 
in een mensenleven, maar vaak 
ook niet. Fawaz en prins Karim 
zijn mensen die proberen de we-
reld mooi te maken en ze in al haar 
schoonheid te voorschijn te toveren 
in hun heel verschillende soorten 
creaties. De één doet het met zwarte 
diamanten, de ander doet het met 
religieus, sociaal en cultureel werk 
en grote bouwkundige projecten. 
Zo leveren zij, in al de kleinheid 
van hun mens zijn toch een bijdra-
ge aan de schoonheid, ieder op hun 
eigen specifieke wijze. 

Prins Karim Āgā Khān in 2012
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De in het artikel ‘De carbonado en zijn betekenis’ 
genoemde drie gebeurtenissen over de lila go-
din Adriana en de showroom, worden pas in 
2008 meer duidelijk, als de aantekeningen 
worden uitgetypt. De aantekeningen zijn 
met de hand geschreven maar het is een-
voudiger om ze digitaal ter beschikking 
te hebben, zodat ze ook kunnen worden 
uitgegeven op een passend moment. 
Nooit zijn de twee gebeurtenissen met 
de lila godin Adriana ter sprake gekomen 
tijdens de illusiespelen die tien jaar duur-
den. Wel de gebeurtenis met de showroom, 
die zeer regelmatig is bekeken en opnieuw beke-
ken als een soort sleutel die hij moet bevatten over het 
hoe en wat. Maar in 2008 wordt duidelijk, dat de lila godin 
Adriana diegene is die een lila lichtwezen tot een lila mens kan maken, levend in een 
duistere nacht vol mist, zodat hij de illusie helemaal aan den lijve kan meemaken en 
doorgronden. En ze creëert een ander lila lichtwezen die deels is ondergedompeld in 
duisternis, omdat dit nodig is om de realiteit erbij te houden van het witwitte licht. 

Alles vraagt zijn tijd

Op dat moment, als de illusiespelen allang voorbij zijn, 
blijkt dat de ervaring met Adriana en de camelkleurige 
jas al vertelt, dat één lila wetenschapper in een onbe-
wust / onderbewuste illusie van de mens terecht zal ko-
men, juist door de instase met Adriana, waardoor er een 
onderdompeling plaatsvindt in de onbewuste illusie. 
Daarop volgt de scene met de zwarte diamanten met 
het licht in hun binnenste, hetgeen achteraf nóg dui-
delijker maakt, dat dit het mechanisme is waarmee een 
lila in het onderbewuste en onbewuste vrij kan kijken 

naar wat daar gaande is bij de mensheid als geheel. Hij 
kan zien in de duisternis, doordat zwarte diamanten het 
licht in hun donkere binnenste dragen. Hij kan hard en 
bruut zijn, maar ook zacht en teder daardoor. Adriana 
kan alle licht tot zwartwit zand maken, lila onbewuste 
materie, zwarte diamanten, duistere atomen met hun 
inwendige, nog verborgen licht. Dat zand laat ze zien 
in de showroom, zodat duidelijk kan worden wat er aan 
de hand is. Pas begin 2000 komt er duidelijkheid over 
bij de lila wetenschappers dat ze in de menselijke illu-
sie zijn beland. Zij creëren die situatie zelf met Adriana, 

De zwarte diamanten van Adriana
Een verkenning

Tekst: Sunya de la Terra

Zwarte diamant ‘Shaan-e-Kolkota’
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met hun vermogen van de visie-wil, het is niet iets 
wat van buitenaf gebeurt. De lila wetenschappers zijn 
vreugdewezens en doen vanzelfsprekend alles voor de 
lila vreugde en voor niets anders. Zij kunnen ook niet 
anders dan vreugdevol zijn, zij zijn de vreugde. Anders 
dan bij mensen, bij wie vreugde nog niet is vrijgekomen 
uit de elektronen en atomen van hun lichaam.
Ook al doet het zich voor alsof alles één grote doffe 
ellende is, dat is het niet. Het is de duistere, perverse 
vreugde van de mensheid, die hier wordt getoond, het 
lijden waar mensen zo verzot op zijn in hun illusiewe-
reld. Een lila wetenschapper kent wel de vreugde in de 
illusie, vandaar ook die reizen in het vlees, iets wat on-
begrijpelijk is voor het denken van mensen. Het denken 
kan het niet vatten, dat iemand zulke verschrikkingen 
wil doormaken in een vreugde, die voor het mentaal al-
leen maar ellende is en narigheid, de hel. Het leven in 
de illusie is geen pretje, en geen mens wil weten dat hij 
zo leeft. Vandaar ook het ongeloof van de aankomen-
de wetenschappers, die getuige zijn van dit alles. Want 
voor het verstand is het niet te geloven dat dit een ge-
wilde actie zou kunnen zijn. Ook niet, dat mensen wer-
kelijk zo leven. Dat wil er niet in bij mensen, dat zou té 
verschrikkelijk zijn. Vandaar dat alle wetenschappelijke 
uitkomsten de eerste jaren helemaal in het vergeetboek 
zijn terechtgekomen. Gelukkig is gedurende die tien 
jaar lilaïsch onderzoek alles doorzien en ook genoteerd. 
De manier om uit de illusie te komen en in een psy-
chische werkelijkheid te gaan leven, mag nu als bekend 
worden verondersteld.

Op 22 april 2008 wordt duidelijk, hoe een lila wezen 
een lila mens in een illusie kan zijn: via Adriana, de lila 
kracht van fysieke onwetendheid. Zij creëert samen met 
de lila wetenschapper het hoopje zand in de showroom, 
omdat de illusies van de mens in het vlees duidelijk 
moeten worden gemaakt en ontsluierd moeten wor-
den, vanwege de vreugde. De lila’s geven de opdracht 
en Adriana gaat zwarte diamanten in haar haren dragen 
en ze creëert het zand in de showroom met haar camel-
kleurige jas. Dat is een leuke en grote ontdekking, die 
altijd wat uit het zicht is gebleven. Tot 2008 was dat 
noodzakelijk volgens de lila wijsheid, maar nu is de lila 
vreugde erom des te groter.

De sleutel

De zwarte diamanten zijn de sleutel om te kunnen ver-
anderen van atoomstructuur, zodat een lila lichtwezen 
wordt tot een lila mens, met alles wat daarbij hoort. 
Een lila mens die hard en zacht is, bruut en vol teder-
heid, meedogenloos en vol compassie tegelijkertijd. Hij 
is het zwartwitte lila licht, werkend in optima forma. 
Altijd is ergens wel te merken dat hij een lila is voor het 
oog dat ziet, want ondanks alle weerstanden gaat hij 
altijd bij het lila te rade als er iets is. Dat laat ook zien 
hoe het mogelijk is dat hij dan weer een gewoon lila we-
zen is en een seconde daarna een lila mens. Hij veran-
dert de atoomstructuur met de zwarte diamanten door 
ze te herschikken, zoals Adriana dat doet met de zwarte 
diamanten in haar haren, en zo kan een lila steeds ver-
anderen van lichaam om alles wat te verlevendigen. Het 
blijkt ook, dat dit voor het menselijk oog niet is te zien. 
Want Adriana vraagt of het wel te zien is dat de dia-
manten zijn herschikt. Maar dat is dus voor men-
sen in feite niet te zien. Zodra de diaman-
ten worden herschikt is hij dan een 
lila wezen, vervolgens is hij weer een 
lila mens, volop levend in een mense-
lijke illusie.
Dit zijn de ontdekkingen tot nu toe 
over de zwarte diamanten, de carbonero’s 
van Adriana, de lila godin van de fysieke 
onwetendheid.
Zo heeft dit illusiespel ertoe geleid, dat 
ieder mens kan weten dat hij in een 
illusie leeft. Maar vooral, dat het 
mogelijk is om vanuit de illusie te 
gaan leven in de werkelijkheid. 
Een werkelijkheid die in zich 
draagt dat er nog veel moge-
lijkheden voor de mensheid 
zijn om verder te komen 
in het evolutieproces.

Andere mogelijkheden met zwarte diamanten

Wat kunnen zwarte diamanten nog meer bewerkstellin-
gen in een lila lichaam? Als zij atoomstructuren kunnen 
veranderen onder leiding van de visie-wil van de lila en 
zorgen dat er een wereld komt van zwartwitte energie 
en zwartwit licht, is het dan ook mogelijk om een zoda-
nig lichaam te structureren dat er een lichtwezen te zien 
is op aarde? Een lichtwezen dat waargenomen kan wor-
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den met menselijke ogen met hun beperkt spectrum 
aan zichtbaar licht? Het kleurenspectrum bestaat maar 
uit een klein aantal kleuren zichtbaar licht, de regen-
boogkleuren. Wat niet zichtbaar is, zijn de ultraviolette 
kleur, röntgenstraling, gammastraling en het infrarood, 
de microgolven en radiogolven. De vraag is wat het 
lila lichaam dan voor licht uitstraalt dat niet door het 
menselijk oog kan worden waargenomen. Ligt dat mis-
schien tot nog toe in de range van het zichtbare licht 
dat onzichtbaar is?
Als een lila wezen met Adriana een lila elektron of 
atoom zo kan manipuleren dat het een lila menselijk 
elektron wordt, moet het ook zo zijn, dat Adriana een 
lila lichaam ogenschijnlijk menselijk kan houden, ge-
woon omdat dit nog noodzakelijk is in het evolutie-
plan. De lila wetenschapper op aarde lijkt niet op een 
lila, al is dat een beetje vreemd gezegd. Hij lijkt ge-
woon op een mens. Wel een apart mens, maar er zijn 
vele aparte mensen. En er is op zich ook niet duidelijk 
hoe een lila eruit zou kunnen zien om hem te herken-
nen als zodanig. Er is ook geen licht te zien in dat 
lichaam, hoewel het soms een bepaalde specifieke 
glans heeft. Je zou kunnen zeggen als van een zwarte 
diamant, die vanuit zichzelf een bepaalde lichtuit-
straling heeft. Ook is vaak te bemerken dat een lila 
keihard en kil is in menselijke ogen, maar ook heel 
teder en zacht kan zijn, vol compassie. Dat zijn nu 
precies de typische eigenschappen van de carbo-
nero’s van Adriana, de lila godin van fysieke on-
wetendheid. Zouden deze eigenschappen van de 
zwarte diamant nu juist dienen om lila’s onzicht-
baar te houden voor mensen, omdat de wereld er 
nog niet aan toe is een nieuw wezen te begroeten op 
de planeet? Omdat het hoogmoedige denken dit niet 
toestaat in zijn enge illusoire zicht op de werkelijkheid? 

Zwarte diamanten komen uit het asfalt

Nog een gebeurtenis.
Op 18 augustus 1989 om 05:15 uur is er het volgende 
te zien:

De Suprolostraat moet pikzwart glanzend worden. 
Zware walsen rijden over het asfalt, ze leggen er 
verscheidene malen weer een nieuwe deklaag op, 
en walsen die weer plat. Het effect is, dat er steeds 
meer licht uit het asfalt komt, het ziet eruit als een 
keiharde, zwarte diamant die licht geeft.

De zwarte diamanten spelen dus al zeer lang een rol. 
Pas nu de zwarte diamanten van Adriana opvallend 
worden, begint ook deze gebeurtenis iets van zijn ge-
heim prijs te geven. De zwarte diamanten ontstaan hier 
wel onder hoge druk, net zoals dat bij witte het geval is. 
Maar ze komen uit het asfalt en niet uit de diepten der 
aarde. Dat maakt wel verschil. Het zou kunnen bete-
kenen dat in de lila lichamen zwarte diamanten wor-
den aangemaakt. Vooral omdat ze jaren later, in 1996, 
nodig zijn om de reizen in het vlees te maken met 
Adriana, die de zwarte diamanten in het haar gaat dra-
gen, zodat de lila’s zich kunnen onderdompelen in een 
illusie van fysiek-mentale materiële onwetendheid. Het 
licht wordt uit het asfalt geperst onder hoge druk. De 
zwarte diamanten geven hun licht prijs. Dat kan alleen 
maar zo zijn in een lila lichaam, want in het asfalt aan 
de oppervlakte werkt het niet zo.

 Omschrijving van een zwart gat in de fysica

De benaming ‘zwart gat’ is voor het eerst door John 
Wheeler gebruikt voor het verschijnsel dat overblijft 
na een supernova. Dat is een relatief kleine ruimte 

waarin een enorme hoeveelheid materie is samenge-
pakt. Dit vormt een gebied waaruit niets, 

zelfs licht niet, kan ontsnappen, van-
wege de extreme vervorming van de 
ruimtetijd door de zwaartekracht van de 

zeer compacte enorme massa. Vandaar 
de naam zwart gat. Omdat uit een zwart 
gat beslist geen licht kan ontsnappen, 
houdt het alles in zijn binnenste verbor-
gen. De denkbeeldige grens waarbij het 
licht onweerstaanbaar in het zwarte gat 
wordt getrokken noemt men de waar-
nemingshorizon.
Niemand kan zien wat er in een zwart 
gat te zien is. Het zuigt alles op, en 

geeft niets terug.

Meer over de zwarte diamanten en Adriana

De zwarte diamant van Adriana neemt alle licht op, 
hij zendt geen licht uit, hij houdt alles in zijn binnen-
ste verborgen. Dat is in feite de eigenschap van een 
zwart gat. Adriana is dus, als ze die zwarte diamanten in 
haar haren draagt, een zwart gat. Zij draagt ze in haar 
zwarte haren, dus het is heel fysiek-mentaal-materieel. 
Er bestaat een totale onwetendheid in dat fysiek-men-
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taal-materiële gebied in het lichaam, specifiek in de 
hersenen. Adriana, de godin van de fysiek-mentale on-
wetendheid, is een zwart gat in het denken.
Het mentaal van de lila godin Adriana bevat een zwart 

gat. Dat kan worden ontdekt door de beschrijving van 
het haar en de diamanten. Adriana heeft in het midden 
van haar hoofd een soort opstaande haarknoedel waar-
omheen de diamanten zijn gerangschikt. Het haar van 
Adriana is ook pikzwart. De knoedel is dus het zwarte 
gat, omringd met zwarte diamanten. Dit zou, als het 
volgens de fysica wordt geduid, kunnen betekenen dat 
de zwarte diamanten vanuit een supernova zijn ontstaan 
die tot een zwart gat is geworden. Aan zo’n zwart gat 
ontsnapt geen licht, het wordt er wel met grote snel-
heid in getrokken door de enorme zwaartekracht van 
zo’n zwart gat. In deze tijdruimte wordt alles opgezogen 
en niets kan daaraan weerstand bieden. Dat is ook op 
het hoofd van Adriana te zien, de zwarte knoedel is het 
zwarte gat, waaromheen de zwarte diamanten zijn ge-
drapeerd, die onderhevig zijn aan de zwaartekracht van 
het zwarte gat. Adriana kan er nog wat aan knutselen 
omdat zij een lila godin is, zodat ze niet verdwijnen in 
het zwarte gat door de zwaartekrachtwerking. De zwar-
te diamanten blijven waar ze zijn, rondom de zwarte 
knoedel, het zwarte gat, door de actie van de bewust-
zijnskracht, die ook in Adriana is.

Aan Adriana is alles zwart, haar zwarte diamanten zui-
gen al het licht op, het verdwijnt allemaal in het zwarte 
gat dat in haar hoofd zit en in de diamanten er rondom. 
Er komt geen licht meer uit. Ook niet uit de diaman-
ten, die het licht opnemen zoals een zwart gat dat doet. 
Het verbeeldt het menselijke egodenken van Adriana 
dat alleen gericht is op eigenbelang en alles naar zich 

toetrekt. Op die manier wordt de lila godin van fysieke 
onwetendheid in de lila’s een welhaast gewoon, mense-
lijk lichaam dat alleen leeft voor het eigenbelang, het ei-
gen welzijn. Anderen zijn niet in tel, die kunnen dood-

vallen zoals in de reizen in het vlees is gebleken.
Er is dus ook niet te zien wat er in het hoofd van 
Adriana gebeurt, er komt geen informatie uit. Haar 
denken is heel zwaar, licht wordt direct geabsorbeerd, 
er is geen reflectie mogelijk. Ook geen uitwisseling van 
gedachten die uit het universele denken in de hersenen 
komen en die, als ze helder zijn, vaak gezien worden als 
heldere bolletjes die heen en weer gaan van hersenmassa 
naar hersenmassa, wat overigens zelden voorkomt bij 
mensen. Twee personen kunnen dan met elkaar conver-
seren of van gedachten wisselen, maar dat is bij Adriana 
niet mogelijk, zij zuigt alles op en er komt niets meer 
terug. Het is dus nooit duidelijk wat er in Adriana om-
gaat, zij spreekt zich daar ook niet over uit. Zo is het 
precies met een menselijk wezen dat in een illusie leeft. 
Het communiceert niet, het zuigt wel alles op uit zijn 
omgeving, het geeft echter niets terug. Soms hebben 
zwarte diamanten zelfs magnetische eigenschappen, wat 
erop duidt dat zij alles naar zich toetrekken, zoals het 
zwarte gat dat doet door de zwaartekracht. Ook afsto-
ten kan, als het iets is wat Adriana niet zint.

In de menselijke illusie levend, kijkt een mens voort-
durend in een zwart gat, waar alles verwordt tot niets. 
Voorwerpen, licht en woorden worden uit elkaar ge-
trokken door de zwaartekracht en er blijft niets meer 
van over. Alles wordt verdeeld en uit zijn verband ge-
trokken tot er niet meer te zien is wat het is, het zijn al-
lemaal heel kleine stukjes die worden tot een onderdeel 
van het zwarte gat en die daarin worden samengeperst. 

Zwart gat

Supernova
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In de duisternis kan het mentaal ook niet meer onder-
scheiden wat het ziet, en dan zegt het maar wat. 
Het bedenkt iets, omdat het niet voor dom wil 

worden versleten. Vandaar dat het men-
taal, het denken van de mens, een grote 
bedrieger is. Dat is te zien aan het zwarte 

haar met de knoedel van Adriana. Het 
is een zwart gat, waarin de mensen 
pionieren met hun verstand en leven 
vanuit de wanen die er in de illusie 

zijn. 

In de onderbewuste mentale 
gebieden leeft ook de seksma-
niak die tezamen met de ui-

terst rigide denker in het vlees 
het leven van mensen beheerst. 
Hij is aanwezig in het mentaal-

fysiek materiële lichaam, in de atomen en moleculen 
van het vlees. Een onderbewust, duister gebied waar-
van geen mens weet wat zich daar afspeelt, ook 
geen psycholoog of psychiater. De rigide den-
ker volgens strenge regels is de onderbewuste 
denker die alles weet, hij weet hoe je moet 
leven en dicteert dat ook. De seksmaniak is 
diegene die lijdt, hij mag niet seksen, maar hij 
doet niet anders. In de lila lichamen zijn deze 
twee bewustzijnden geworden tot het allesom-
vattende weten en de allesomvattende instase, de lila 
vreugde. Dat is in de reizen in het vlees te merken, 
dat ondanks alles er een zinderende vreugde is 
en een allesomvattend weten dat in de duister-
nis van het zwarte gat ziet wat de onderbewuste 
kennis daar omvat. 
In de zwarte diamanten rond de knoedel is heel 
veel te beleven. De al genoemde hardheid en zachtheid, 
de bruut en de tederheid, de meedogenloosheid en 
compassie, de moordlust en de haat, de terreur en de 
tirannie. De aantrekkingskracht of het afstoten. De ge-
dachte dat de mens god is, en volmaakt. Zo heeft iedere 
diamant in het haar van Adriana zijn eigen functie in 
het geheel van de illusiespelen. Elke diamant kan inge-
zet worden naar believen door de lila’s.

Het collier met zwarte en witte diamanten

Fawaz Gruosi heeft een sieraad ontworpen met zwarte 
en witte diamanten. Het is een heel treffend symbool 

van wat de lila energie of de Evolutiekracht op aarde 
aan vermogens heeft. Het is een 18 karaat wit gouden 
halsketting met zwarte en witte diamanten erin ver-
werkt. Het collier is rondom helemaal bezet met 300 
zwarte diamanten en het heeft een open ring waar 77 
witte diamanten rondom in zijn verwerkt. De ring 
met witte diamanten is aan het collier met de zwarte 
diamanten bevestigd door een elegant rondgedraaid 
‘koord’ waar 91 witte diamanten op zijn gezet. Het 
gewicht van alle diamanten tezamen is 37.80 karaat. 
Het collier zelf weegt 98.80 gram. Het is gesigneerd 
met ‘De Grisogono’ (Bijoux Collier Haute Joaillerie 
Collection).

Al kijkend naar de veelvoudige symboliek van dit col-
lier van De Grisogono kan gezegd worden dat ze bij-
zonder veel omvattend is. De witgouden halsketting is 
de lila waarheid in het fysieke. Hij is bezet met zwarte 
en witte diamanten, de eenheid van wit en zwart, de 

zwartwitheid van het lila. Verder zijn er nog 300 
zwarte diamanten, de on-

bewuste kennis en kracht 
die beginnend naar vo-
ren komen. Er zijn nog 
77 witte diamanten die 

een dubbele realisatie ver-
beelden van het lila licht in 

zijn meest intense vorm. Het 
koord met de 91 witte diamanten ver-

telt over de vele geboorten van realiteiten die 
er in de eenheid plaatsvinden. Zwart en wit 
omarmen elkaar, duisternis en licht worden 
tot een eenheid, hemel en aarde omhelzen 

elkaar in een nooit meer eindigende omstren-
geling die los en vast is tegelijkertijd.

Dit collier is een symbool van zwart en wit tegelijker-
tijd, het zwartwitte lila licht van de Evolutiekracht, die 
alles in het universum creëert en stuurt. De illusiespelen 
zijn een onderdeel van een evolutieproces dat kan lei-
den tot een nieuw wezen, vol kennis, licht en vreugde. 
Een proces dat gaande is, en dat helemaal onder leiding 
staat van de allesomvattende lichtende lila, uitgedrukt 
in blauwwitte en zwarte diamanten in een collier ont-
worpen door de juwelier Gruosi. Dat Gruosi niet weet 
wat hij heeft ontworpen, is van geen belang. Het collier 
bestaat, en daarmee is alles gezegd.
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In een handige pocketvorm be-
schrijft Yanis Varoufakis zijn visie 
op de economie. De kafttekst en 
het voorwoord vermelden dat het 
boek niet geschreven is als hetze 
tegen Europa of Griekenland. Hij 
heeft het geschreven om te kijken of 
hij een recalcitrante tiener (zijn toen 
elfjarige dochter) kan overtuigen 
dat de economie te belangrijk is om 
alleen aan economen over te laten.
In 189 bladzijden beschrijft hij met 
vlotte pen de mechanismen van de 
economie en vergelijkt die met be-
kende verhalen, films en enkele her-
kenbare gebeurtenissen uit het leven 
van zijn tienerdochter. Dit boek is 
niet bepaald een jeugdboek. Jonge 
tieners zullen heel wat doortastend-
heid en een aardige kennis van de 
wereld moeten hebben om in dit 
boek hun weg te vinden.

De titel vermeldt het al, het is de 
economie volgens Yanis Varoufakis, 
en dat blijkt ook. De kaft laat al 
een zekere tendens zien. De drie 
opgeheven zwarte vuisten die geld 
vasthouden doen een strijdvaardig 
boek vermoeden. Daaronder staat 
de vraag: Waarom kan geld niet 
zonder democratie? Andere tekenin-
gen en vragen laten nog meer ver-
moeden: Sinds wanneer is winst zo 
zaligmakend? Waarom hebben de 
Aboriginals Engeland eigenlijk niet 

gekoloniseerd? En: Waarom zijn 
rijkdom en schuld onlosmakelijk 
met elkaar verbonden?

De auteur

Yanis Varoufakis is een hoogleraar 
in de economie die in de eerste 
helft van 2015 volop in het nieuws 
kwam als de Griekse minister van 
financiën. Op 6 juli 2015 treedt hij 
af. Hij kan zich niet meer vinden 
in de gang van zaken en de ver-
plichtingen die de eurozone aan het 
bijna failliete Griekenland oplegt.

Hoewel Varoufakis in dit boek voor 
zijn dochter slechts één keer de 
naam Karl Marx noemt en deze be-

titelt als een groot revolutionair, is 
het duidelijk dat hij sterk beïnvloed 
is door deze filosoof. De wereldeco-
nomie met zijn schulden en over-
schotten, de ongelijkheid en de on-
rechtvaardige verdeling liggen hem 
nauw aan het hart. Hij beschrijft 
hoe sinds de industriële revolutie 
de economische principes zorgen 
voor grote rijkdom maar ook voor 
bittere ellende. ‘Rijkdom, armoe-
de en economische macht zijn iets 
om je druk over te maken’, schrijft 
hij. Een herverdeling van de over-
schotten en een kwijtschelding van 
schulden ziet hij als een mogelijke 
oplossing.

Auteur Yanis Varoufakis
Uitgeverij De Geus - Breda
Eerste druk juni 2015

Tekst: K.M.H. Klachter

De economie 
Volgens Yanis Varoufakis
Zoals uitgelegd aan zijn dochter
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De bril van Yanis Varoufakis

Stap voor stap legt Yanis Varoufakis 
uit waarom economie van belang 
is. Hij begint met de zin ‘Alle baby’s 
worden naakt geboren’. Daarboven 
staat de vraag: Waarom zijn de 
Aboriginals Engeland niet binnen-
gevallen? Zijn antwoord is eenvou-
dig, de Engelsen waren in staat om 
de landbouwteelt uit te breiden en 
overschotten te produceren. Dit 
groeiende overschot geeft aan een 
land economische, politieke en 
ook culturele macht. En de geeste-
lijkheid bevestigt de rijken in hun 
macht. Meteen valt op hoe ‘eco-
nomisch’ Varoufakis denkt. In het 
eerste hoofdstuk wordt een hele 
wereldgeschiedenis in een noten-
dopje uiteengezet. De mechanis-
men in de wereld worden door de 
bril van de economie bekeken. Het 
is de bril van Yanis Varoufakis die 
eenzijdig naar het wereldgebeuren 
kijkt en met opgeheven vinger aan 
zijn dochter verkondigt: ‘Blijf er-
van overtuigd dat deze realiteit [van 
honger, uitbuiting en misère] niet 
‘logisch’, niet ‘natuurlijk’ en niet 
‘rechtvaardig’ is!’
Deze eenzijdige kijk, geïnspireerd 
vanuit de marxistische filosofie, 
neemt niet weg dat hij op flamboy-
ante wijze de vinger kan leggen op 
een aantal mechanismen in de hui-
dige samenleving.

Zijn visie is wars van algemene 
economische geplogenheden. 
Varoufakis weet als geen ander zijn 
‘kont tegen de krib te gooien’ en de 
huidige marktmechanismen te be-
vragen. De recalcitrantie waarmee 
hij zijn dochter beschrijft deelt ze 
duidelijk met geen vreemde.

De boosdoeners

Doorheen het boek poneert 
Varoufakis een aantal van zijn eco-
nomische inzichten. Ze zitten ver-
weven in zijn betoog en getuigen 
van zijn marxistische inspiratie. Een 
van deze geponeerde stellingen is 
dat we sinds de industriële revolu-
tie leven in een marktsamenleving 
en dat schuld daar onherroepelijk 
bij hoort. Ondernemers hebben 
geld nodig om te investeren. Zij 
lenen het bij de bank. Die onttrek-
ken ruilwaarde aan de toekomst en 
schrijven vanuit het niets geld bij 
op de rekening van de investeerders. 
Maar de bankiers hebben de nei-
ging overmoedig te zijn en te grote 
risico’s te nemen. Ze lenen geld uit 
dat niet aan de toekomst terugbe-
taald kan worden. In zo’n situatie 

volgt een economische crash. Dan 
moet de staat bijspringen en die laat 
dan de centrale bank geld bijdruk-
ken, want op een faillissement van 
een bank zit niemand te wachten. 
De macht van de bankiers kan voor 
een permanente reces zorgen en al-
leen een opstand van de samenle-
ving of een overheidsingrijpen kan 
dat verhelpen.

Het is duidelijk dat in zijn verhaal 
de bankiers grote boosdoeners zijn. 
Hij vergelijkt ze met de woekeraars 
uit het feodale tijdperk.
Andere boosdoeners zijn volgens 
hem de machtige (rijke) burgers. 
Want, poneert hij, rijkdom wordt 
collectief geproduceerd. Maar toch 
hebben arbeiders maar net voldoen-
de om van te leven, en zijn het de 
rijken die weinig belastingen wil-
len betalen. Hij denkt in termen 
van machthebbers en machtelozen, 
van armen en rijken en boosdoe-
ners. Hij zegt het niet met zoveel 
woorden, maar zijn wereld wordt 
beheerst door goed en kwaad. Met 
zijn visie schopt hij vol vuur tegen 
heilige huisjes. Zij zijn niet goed 
bezig en Varoufakis is dat wel. Hij  
wakkert de verdeeldheid aan en dic-
teert hoe het moet gaan in de (eco-
nomische) wereld.
Hij bekijkt de wereldeconomie en 
de situatie in Griekenland niet in 
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wat het zegt over hemzelf of hoe 
hij doet. Nee, anderen krijgen de 
schuld. De boosdoeners worden 
aangewezen, de banken en de rij-
ken. Bij deze laatste rekent hij zich-
zelf niet, ook al heeft hij als econo-
mieprofessor uitstekend geboerd, 
heeft hij een rijke vriendin, een luxe 
villa en nog meer van deze weelde.

Idealisme

Stilaan wordt duidelijk dat 
Varoufakis de wereld wil verbete-
ren. Hij bekijkt de wereld en wil 
die veranderen, en dan het liefst in 
een wereld zoals hij die droomt. Hij 
schopt tegen alles en iedereen die 
zijn idealen niet volgt.
Zijn idealen zijn groots. Hij wil een 
wereld van gelijkheid, waar ieder 
deelt met elkaar. Hij wil een wereld 
met menselijke arbeid, niet een ge-
robotiseerd productieproces. Hij wil 
de belevingswaarde van de dingen 
terug naar voren halen en niet alles 
als koopwaar zien.
Hij wil mensen met een geweten 
die aan het algemeen belang den-
ken en niet het eigenbelang voor-
opstellen. Niet de ‘idiotes’ zijn, de 
burgers in het oude Griekenland, 
die enkel het eigenbelang nastreef-
den. Hij wil geen mensen die de 
aarde verwoesten omdat ze winst-
bejag nastreven. En dat alles, meent 
hij, kan gerealiseerd worden door 

elke mens een stem te geven. Alleen 
de democratische controle op die-
genen die namens de samenleving 
het gemeenschappelijk en politieke 
geld beheren kan uitkomst bieden. 
De democratie voert hij hoog in 
het vaandel. Hij noemt het de enige 
weg, omdat elkeen dan een gelijke 
stem heeft.
Zijn idealistische oproep om het 
eigenbelang te doorbreken klinkt 
wel aardig. Maar het is toch wel 
veel willen en moeten. Varoufakis 
streeft duidelijk naar een paradijs, 
één waar alle mensen het goed heb-
ben. Maar of dit realiseerbaar is met 
mensen die hoofdzakelijk leven van-
uit de noden en behoeften van hun 
lichaam is zeer de vraag. Sommigen 
zullen de visie van Varoufakis toe-
juichen, anderen zullen deze ver-
werpen. Want menigeen voelt de 
dwang die Yanis Varoufakis in zijn 
woorden verbergt. Het moet toch 
wel gaan zoals hij het voor ogen 
heeft.

De rode pil

Voor Varoufakis is duidelijk dat 
economie geen exacte wetenschap 

is. Zijn uitspraak dat economie 
meer lijkt op astrologie dan op as-
tronomie toont dat overduidelijk. 
Economie is voor hem meer een 
filosofie waar men luistert naar el-
kaars argumenten, maar waar men 
er vervolgens niet in slaagt elkaar te 
overtuigen. Dat deze discussie ein-
deloos is vindt wellicht ook een oor-
sprong in het laatste deel ‘in plaats 
van een epiloog’. Daaruit blijkt 
duidelijk hoe overtuigd Varoufakis 
is van zijn eigen gelijk.

Hij haalt een passage uit de film 
‘The Matrix’. Neo, het hoofdper-
sonage, moet beslissen of hij kiest 
tussen een blauwe en een rode pil. 
Bij de blauwe blijft alles zoals het is 
en blijft hij slaaf van de robots en 
kan hij de waarheid niet zien. Bij 
het kiezen voor de rode pil wijst 
hij de bedrieglijke leugens van de 
fictieve werkelijkheid, de matrix, 
waarin hij leeft af en kiest voor een 
moeilijk, maar waarachtig leven. 
Varoufakis wil zijn dochter dichter 
bij een meer waarachtig leven bren-
gen door haar (en iedereen) te laten 
zien wat er achter de economische 
mechanismen van de samenleving 
zit. Hij geeft tussen de lijnen door 
mee dat hij de bedrieglijke leugens 
doorziet en zijn ‘rode’ ideeën waar-
achtig zijn. 
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