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Leven en dood
In een wereld van verdeeldheid

is er een groot onderscheid
tussen een vrolijk leven op aarde

en de sombere duisternis van de dood.

Maar wat is een vrolijk leven
met de eeuwige schaduw van de dood?
Het is iedereen blijkbaar om het even,

de doodsangst blijft even groot.

Wat is dit leven, wat is deze dood?
Het wezen zelf leeft altijd door
het ziet er alleen wat anders uit

onherkenbaar voor het blinde oog.

Want de reiziger in leven na leven, 
met de dood als tussenstation

heeft een totaal andere aanblik gekregen
in zijn reële staat als zon.

De dood is een masker van het leven,
een tijdelijk verblijf in een wereld vol van licht

de mens is gewoon zichzelf gebleven,
meer nog dan met zijn aards gezicht.

Zoals een reiziger in Mexico
met sombrero en luchtige kledij

niet herkenbaar meer is voor zijn vrienden,
leeft hij daar sereen en blij.

En het alom gevreesde sterven
is de mogelijkheid om te gaan zien

dat doodgaan een slechte gewoonte is,
niet noodzakelijk, alleen als het gewild is misschien.
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De lezer kan niet om dit artikel heen al was het 
maar omdat het een lang artikel is van achttien 
pagina’s. De filosofie van Schopenhauer wordt in 
dit artikel aangehaald en het bijzondere is dat die 
filosofie wordt bekeken op de invloeden vanuit 
de Oosterse filosofie. Met name de invloed van 
de Upanishads komt naar voren en de manier 
waarop Schopenhauer de kennis van de rishi’s 
in zijn eigen filosofie verwerkt. Dat doet hij niet 
altijd correct blijkt uit de inhoud van dit artikel 
en dat wordt ook vanuit een werkelijk begrip 
van de Upanishads aangegeven. Dit artikel is een 
‘must’ voor iedereen die belangstelling heeft voor 
filosofie in het algemeen, en de Upanishads of 
Schopenhauer in het bijzonder.

Rubriek wetenschap

33 Villa di Pratolino in Vaglia
De titel van dit artikel verraadt nauwelijks dat 
het vooral om de tuinen gaat van dit domein 
van de Italiaanse familie De’ Medici. Het park 
met de tuinen is bekend als Parco mediceo di 
Pratolino. De villa bestaat ook niet meer in de 
oorspronkelijke toestand en de naam is dan ook 
Villa Demidoff geworden naar een nieuwe eige-
naar die het landgoed in oude luister heeft pro-
beren te herstellen.
Het bijzondere aan dit domein is dat het een 
goed voorbeeld is van de aparte ideeën die de 
verschillende leden van de familie De' Medici 
hebben gehad. Op het landgoed is een keur van 
kunstwerken en waterbouwkundige werken te 
bewonderen die hun gelijke niet hadden in de 
tijd dat ze zijn gebouwd. Helaas is veel hiervan 
in de loop der tijd gesneuveld of ontvreemd, 
maar het huidige landgoed herbergt nog vol-
doende voorbeelden van de oorspronkelijke 
grootsheid.

Rubriek lilaca en samenleving - Tuinen
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Er ligt wederom een editie van de Gouden Visie voor u. En er is geen enkel artikel 
bij dat handelt over de idiotie van de menselijke samenleving. Dat zou onderwerpen 
te over opleveren, want de voorbeelden van de gekheid in de wereld stapelen zich 
meer en meer op. Een korte bloemlezing van onderwerpen die dus niet zijn opge-
nomen. 
• Het referendum in Groot-Brittannië over het wel of niet in de Europese Unie 

blijven - een spel van leugens met het fiasco van de democratie en een tot op het 
bot gespleten samenleving als resultaat.

• De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, met de meest waanzinnige, on-
genuanceerde  uitspraken en ontluisterend toneelspel om maar stemmen te win-
nen.

• De Europese kampioenschappen voetbal met zogenaamde voetbalsupporters die 
op straat een oorlog ontketenen en erbij lopen als idioten.

• Een door vijandigheid verteerde ex-militair die het idee krijgt om zoveel mogelijk 
blanke politie-agenten om het leven te brengen en zijn plan uitvoert.

• De ontelbare bomaanslagen in het Midden-Oosten die het nieuws soms al nau-
welijks meer halen.

• Terreuraanslagen op vliegvelden met de bedoeling om zoveel mogelijk slachtoffers 
te maken.

• De terreur van de vakbonden die uit louter hebzucht stakingen organiseren die 
het openbare leven sterk verstoren. Vooral de stakingen in het openbaar vervoer 
en in de luchtvaart in diverse landen zijn hier treffende voorbeelden van.

Van deze povere opsomming is dus niets in deze editie terug te vinden. Er zijn 
wel artikelen opgenomen over bijvoorbeeld Shakespeare, Anton Mauve en Arthur 
Schopenhauer. En de bedoeling van die artikelen is om nog iets toe te voegen aan 
alles wat er al over deze personen is geschreven. En dat blijkt met de kennis en de 
inzichten uit de wetenschap lilaca heel goed mogelijk. 

Van de redactie
Waanzin of geen waanzin 
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William Shakespeare is geboren in Stratford-upon-Avon, waarschijnlijk op 
23 april 1564 en hij overleed op dezelfde datum in 1616. Hij is een over-
bekend Engels dichter, auteur en toneelschrijver. William Shakespeare is 

een heel vruchtbaar schrijver, te zien aan de vele werken die hij heeft nagelaten. Nog 
opvallender is dat hij een enorme woordenschat heeft toegevoegd aan de Engelse taal. 
Heden ten dage zijn er zeer veel gezegden die regelmatig worden gebruikt, zonder dat 
mensen weten dat ze afkomstig zijn uit de werken van Shakespeare. Wetenschappers 
geven aan dat de termen die hij gebruikt al eerder in de mond zijn genomen, maar 
dat hij ze voor het eerst opschrijft. Dat is niet te achterhalen, maar zeker is dat ze deel 
uitmaken van de Engelse woordenschat. Het is ook onmiskenbaar en niemand kan 
tegenspreken, dat hij een grote taalrijkdom heeft die getuigt van een groot gevoel voor 
humor en geestigheid.

Plezier in het leven

Shakespeare geeft ook een nieuwe, bijzondere taalin-
houd aan de poëzie. Hij doet dat niet met zijn denken, 
maar veel meer vanuit het leven. Hij laat de levens-
kracht in zichzelf aan het woord en deze kracht laat 
hij als het ware vanuit zichzelf spreken via vele soorten 
monden en deze drukken zich daardoor uit op vele ver-
schillende wijzen en in diverse gemoedstoestanden. En 
dat met een zo rijke hoeveelheid aan verfijnde gedach-
ten, dat het onvoorstelbaar is. Dit doet hij niet om te 
imponeren, zoals zoveel schrijvers en dichters uit die 
tijd doen, maar vooral omdat hij er genoegen aan be-
leeft. Hij wil geen speciale visie verkondigen, ook niet 
intellectueel iets voorstellen, hij wil zelfs niet de schijn 
wekken tot een bepaalde hogere gedachte of spiritu-
aliteit te komen. Er is niets van dit alles in zijn werk 
te vinden. Wel een enorme uitbarsting van humor en 
geestdrift, blijdschap en plezier in het leven.

Opleiding en oeuvre

Op 23 april 1616 sterft Shakespeare en het jaar 2016 
is daarom een memorabel jaar waarin veel aandacht 
wordt besteed aan zijn werken, omdat zijn overlijden 

William Shakespeare
Dichter van het hart

Tekst: Tanja Soes

Literatuur

William Shakespeare 
the Chandos portrait - National Portrait Gallery London
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400 jaar geleden plaatsvond.
Van zijn leven is bijna niets bekend, wel heeft hij een 
omvangrijk en indrukwekkend oeuvre voortgebracht, 
waarbij hij zich ontpopt als de grootste toneelschrijver 
in het Engelse taalgebied. De kwaliteit van zijn wer-
ken is hoog. En honderden woorden, uitdrukkingen en 
citaten in het hedendaagse Engels zijn aan hem te dan-
ken. Volgens zeggen heeft hij meer dan 3000 woorden 
ingebracht in de Engelse taal. Bovendien wordt hij van 
alle Engelse schrijvers het meeste aangehaald.
Naast zijn dichtwerk, waaronder 154 sonnetten en ook 
diverse langere gedichten, schrijft hij 38 toneelwerken, 
tragedies, komedies en historische stukken. Hij ge-
bruikt daarbij thema’s die iedereen aanspreken en dus 
universeel worden begrepen. Zijn stukken worden nog 
steeds opgevoerd. Ze worden verfilmd, er worden ope-
ra’s van gemaakt en ook musicals.
Shakespeare lijkt niet onder de indruk te zijn van reli-
gie. Hij is ook niet deugdzaam en is wel betrapt op ste-

len. Een groot genie, want zo kan Shakespeare wel wor-
den gekwalificeerd, hoeft dus niet altijd onder de druk 
van de Mantel der Deugd te leven, zo blijkt wel.
Velen zijn onder de indruk van zijn manier van schrij-
ven, zijn rijke kennis van de taal, terwijl hij volgens de 
weinige gegevens die over hem bekend zijn, betrekke-
lijk weinig schoolopleiding heeft gehad. Hij heeft alleen 
de lagere school afgemaakt en heeft enige jaren voort-
gezet onderwijs genoten. Volgens de naspeuringen van 
wetenschappers moest hij weg van school omdat zijn 
ouders geen middelen meer hadden om zijn opleiding 
te betalen.

Shakespeare is getrouwd geweest met Anne Hathaway 
en heeft twee dochters en een zoon, waarvan de zoon 
vroegtijdig is overleden.

De Engelse taal

In Shakespeare’s tijd maakte de Engelse taal grote ver-
anderingen door. Er werden woorden uit het Grieks en 
het Romeins officieel toegevoegd. Dit vanwege een gro-
tere openheid van landen naar elkaar toe door diploma-
ten die naar andere landen reizen, ontdekkingsreizen, 
immigranten en ook oorlogen. Iedereen gebruikt deze 
nieuwe woorden of maakt er weer nieuwe van. En zo 
worden ze al snel gewoon en schrijvers nemen ze op in 
hun werken.
Shakespeare’s toneelwerken zijn geliefd, en zo maakt hij 
veel uitspraken populair, zoals
‘Wear your heart on your sleeve’ 1 uit Othello, 
‘What’s done is done’ uit Macbeth, 
‘Bedazzled’ uit Taming of the Shrew, 
‘All the world’s a stage’ uit As You Like It,
en ook ‘There’s the Rub’ 2 een gezegde uit Hamlet.
Zijn woordkeus en taalgebruik zijn vanaf zijn jonge 
jaren al heel beeldend, hij maakt woordspelingen en 
gebruikt metaforen waardoor een gedicht ontstaat dat 
opvallend is qua beeld zoals dat wordt geschetst. Maar 
vooral zijn enorme bedrevenheid in de taal laat iedereen 
versteld staan. Hij doet ook taalexperimenten, iets wat 
ongekend is bij auteurs uit zijn tijd. Naarmate hij rijpt 
in zijn werk gebruikt hij een steeds meer verfijnde ma-
nier van schrijven. Zijn zinnen worden dan ingewikkel-
der in dialoog en verhaaltrant. Hij brengt de toeschou-

1 Het hart op de tong dragen/hebben = openhartig zijn

2 Daar zit hem de kneep
Shakespeare’s grafmonument
Holy Trinity Church - Stratford
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wer in contact met heel veel verschillende karakters, die 
daarbij ook nog complex zijn. Morele problemen gaat 
hij niet uit de weg evenmin als ruzies of het openlijk 
spreken over seks. Hij zet problemen uit vroegere tijden 
om in hedendaagse termen, soms ook met verwijzingen 
naar de toekomst.
Hij heeft een uitgebreid scala van mogelijkheden bij het 
schrijven, zowel drama, komedie als historie neemt hij 
als uitgangspunt, heel vaak ook gemengd met elkaar.
In zijn sonnetten heeft hij de meest uiteenlopende on-
derwerpen zoals liefde, schoonheid, de moraal en de 
waarheid, jaloezie en agressie. Klassieke schoonheid 
geeft hem aanleiding tot vermaak en hij parodieert klas-
sieke gedichten. Hij introduceert ook de alleenspraak 
om zijn karakters duidelijker uit de verf te laten komen. 
Zijn invloed op latere schrijvers zoals Dickens, Melville, 
Highsmith en Faulkner zijn groot.
Als zijn meest belangrijke werken worden de toneel-
stukken Hamlet, Othello, King Lear en Macbeth be-
schouwd.

Uitzonderlijke schrijfstijl

De manier van schrijven van Shakespeare is bijzonder. 
Zijn verzen zijn gebaseerd op een ritme dat zo natuur-
lijk is, dat de woorden als vanzelfsprekend hun plaats 
vinden in het geheel. Daardoor ontstaat er een soort 
decoratieve, beeldende stijl die heel veel mensen aan-
spreekt. Shakespeare heeft geen effecten nodig om zijn 
werk interessant te maken. Hij maakt er wel gebruik 
van in zijn vroege werk, of als hij niet is geïnspireerd. 
Hij heeft er geen behoefte aan het leven te manipule-
ren, hij neemt het zoals het is. Dat komt vooral om-
dat het leven zelf zijn inspiratie is, hij schrijft vanuit 
zijn hart, vanuit de blijdschap die hij beleeft aan de 
dingen. Alles komt voort uit het emotionele-vitale 
gebied in zijn lichaam, waaruit alles stroomt als een 
levende, bewegende zee van woorden die tot uitdruk-
king worden gebracht vanuit een stuwende, levendige 
dynamische kracht. Het doet aan alsof alles spontaan 
ontstaat, zonder bedacht doel, het hoeft ook niet mooi 
te zijn, of geestelijk, of geheimzinnig. Het is wat het is 
en Shakespeare’s grootste geluk ligt in het feit, dat hij 
verblijd wordt door het schrijven, omdat hij zo op een 
dichterlijke wijze het leven in woorden kan vatten. De 
levenskracht in hem werkt vanzelf, laat alles naar voren 
komen zoals het komt. Hij laat het zo gebeuren. 

Karakters

Binnen de grenzen van zijn eigen mogelijkheden ont-
wikkelt hij zijn menselijke karakters met een grote soe-
vereine kracht. Alles is passie en dynamiek, alles is vol 
beweging. En daarbij maken de lyriek en een romanti-
sche inslag zijn dichtkunst tot een symfonie van won-
derlijke zoetheid, gepaard gaand met een rijkdom en 
een onovertroffen kracht die tot dan toe ongekend zijn.
Bij hem zijn zowel pure poëzie als gewoon drama te 
vinden. Beide elementen komen naar voren als een bui-
tengewoon verschijnsel vanuit een persoon die niet an-
ders benoemd kan worden dan als een groot talent, en 
vanuit een bepaald oogpunt bekeken zelfs een geniale 
geest. Hij neemt als onderwerp alles wat hij meemaakt 
in zijn dagelijkse doen: vreugde, liefde, strijd, onenig-
heid, schoonheid, passie, het niet-bestaan, onbewust-
heid en onwetendheid. Zijn menselijke figuren zijn ook 
heel erg menselijk, met al hun verdriet, hun lijden, hun 
onvermogen en ook hun intense genieten van het leven. 

Opvallend bij Shakespeare is, dat hij bij zijn beschrij-
ving van menselijke karakters in feite de psychische ele-
menten van het menselijke wezen zoals hij die ziet door 
de oppervlakteverschijning heen, probeert te traceren. 
Hij probeert dit te doen vanuit het leven, niet vanuit 
zijn denken. Ook niet vanuit de psyche zelf, want die 
kent hij niet. Wel probeert hij de waarheid te ontdek-
ken van het menselijke wezen zoals het voor hem op-
doemt. 
Diepte is er zeker in zijn werken, want hij put uit de 
hogere regionen van zijn vitale wezen. Deze ervaringen 

Gravure die William Shakespeare 
moet voorstellen, met de handteke-
ning van de schrijver
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zijn echter als hij ze naar buiten wil brengen, niet meer 
zo zuiver als ze zich daar voordoen. Ze komen heel ge-
kleurd en vervormd door zijn emoties naar buiten, hij 
kan zich niet boven het leven verheffen om van op af-
stand te kunnen beschouwen wat hij ziet in zijn zuivere 
vorm. Hij heeft zelf ook niet in de gaten vanuit welke 
bron hij schrijft, hij ziet evenmin wat hij teweeg kan 
brengen met de intensiteit van vuur die in zijn woorden 
besloten ligt.
In de spaarzame momenten dat hij probeert het leven te 
overstijgen, zoals in Macbeth en King Lear, kan hij dit 
slechts door zijn enorme levenskrachten voor het voet-
licht te brengen. Met deze krachten stuurt hij ook de 
handelingen en actie van zijn personen aan, zodat alle 
emoties die er in mensen zijn, vooral de romantiek, he-
vig naar voren komen. Dat is drama van de eerste orde. 
Op die momenten leeft Shakespeare in een soort eigen 
wereldje, een wereld van krachten en wonderen, waarin 
hij speelt met schoonheid, volheid en meeslepende, bij-
zondere gebeurtenissen. 

De inspiratiebron

Shakespeare werkt niet zo met zijn intelligentie. Dat is 
ook niet zijn sterkste kant. Veel meer werkt hij van-
uit zijn eigen levende scheppende vuur, dat in veel van 
zijn uitspraken verborgen zit. Toch voelen mensen daar 
wel wat van aan, want de uitspraak ‘To be or not to 
be, that’s the question’ kent iedereen, zelfs al weet men 
niet van wie het komt. Dat vuur zorgt voor een intieme 
kracht in de woorden zodat ze mensen bijblijven. Geen 
enkele andere dichter uit die tijd kan daarop bogen. 
Wat dat betreft staat Shakespeare op eenzame hoogte. 
Hij heeft een unieke geest, is uniek in zijn manier van 
schrijven dat een bijzondere kwaliteit heeft. Soms doet 
het aan alsof tijdgenoten hetzelfde doen als hij, maar 
dat is een misvatting. Zij lijken in niets op hem als het 
gaat om het omvormen van het gewone tot het een 
totaal andere betekenis krijgt en ook een totaal andere 
waarde. Alleen in zijn woorden zit het creatieve vuur 
verborgen, dat niet te horen is voor een menselijk oor, 
maar dat wel werkt in alles wat hij schrijft en zegt.

In deze persoon werkt de pure vreugdekracht, de kracht 
van een blijdschap die in Shakespeare is. Hij is een 
schrijftalent dat schrijft vanuit die bron van vreugde, 
die blijdschap van het hart. Dat is niet zo gebruike-
lijk in die tijd, maar hij schrijft zuiver voor zijn plezier 
en drukt daarin zijn eigen dichterlijke visie uit op het 
leven. Die vreugdevolle levenskracht brengt hem het 
vermogen om te schrijven op zijn eigen specifieke wijze, 
met al zijn beperkingen ingesloten. Zijn creaties zijn 
altijd intens, dus vurig en ze komen voort uit zijn vitale 
wezen. Hij is op zijn typische wijze ook een man die 
inzicht geeft in het leven zoals het is voor de mens. Hij 
beschrijft dit als vanuit een bruisende stroom van wate-
ren en golven, waar woorden op drijven zonder bedach-
te symmetrie of harmonie. Maar altijd heel persoonlijk 
in een soort arrangement dat spontaan ontstaat. Vooral 
de losse, beweeglijke manier van schrijven met vele 
perspectieven die het leven biedt, behoort heel erg bij 
Shakespeare.
Soms schrijft hij heel rommelige versregels en drukt 
hij zich slecht uit. Dat behoort bij een groot dichter, 
waardoor dit kan worden geaccepteerd. Juist door die 
grootheid kan hij het zich permitteren dit zo te doen, 
waardoor hij nog grootser wordt. Bij anderen zou dit 
niet door de beugel kunnen, bij hem wordt het met een 
glimlach gelezen, omdat begrenzing ook hoort bij grote 

Nothing
can come of nothing.

Uit niets kan niets voortkomen.

uit King Lear
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vermogens. Zijn feilloze manier om dingen aan de orde 
te stellen, waardoor ze niet te negeren zijn, compenseert 
de tekortkoming. Ook zijn bruutheid en grofheid beho-
ren daarbij, deze worden opgenomen in de vermogende 
levenstroom en zij laten alleen maar meer zien van de 
grootheid van zijn machtige geest die geen enkele po-
ging doet om dit verborgen te houden.
Want de volle, bruisende poëzie vol vurige expressie 
en vol levensvisie is de onovertroffen prestatie van zijn 
dichterlijke kracht. Zijn bron is onuitputtelijk omdat 
hij zich laat leiden door die kracht, en niets doet met 
zijn verstand om die bron te stuiten of stil te leggen, of 
hem te interpreteren met intellectuele verzinsels.
Er zal dan ook heel wat moeten gebeuren wil er ie-
mand opstaan met dezelfde vreugdevolle vermogens als 
hij, iemand die met dezelfde intensiteit zulke omvat-
tende en opzienbarende uitspraken zal schrijven. Want 
meestal zijn dichters en schrijvers toch bezig met hun 
intellect alles in bepaalde banen te leiden. Tot die tijd 
zal er alleen Shakespeare zijn en zal hij zijn koninklijke 
en waardige positie op de troon der dichters innemen. 
Hoewel in aanmerking moet worden genomen dat hij 
niet de grootste dichter is, is dit ook de uitdaging die 
er ligt voor vele anderen die met de dicht- en schrijf-
kunst bezig zijn. Hij kan echter wel als de grootste van 
alle dramatische dichters worden benoemd, ook al zul-
len er velen zijn die dit weer niet zullen onderschrijven. 
Dat is het interessante van een visie op de werken van 
Shakespeare, iedereen heeft zo zijn eigen kijk op de din-
gen. Velen twijfelen zelfs of hij alles wel zelf geschreven 
kan hebben met zo weinig scholing en zonder voldoen-
de intellectuele bagage.

Wat heel erg opvalt in Shakespeare’s werken zijn de 
overpeinzingen van de personen over droom en reali-
teit. Dat is overal terug te vinden, of het nu zijn thea-
terstukken zijn of zijn sonnetten. Het zegt dat hij op 
een heel speciale manier naar het leven kijkt. Dat hij 
de oorsprong van die vitale gedachten niet kent, maar 
dat het wel iets is wat als een rode draad door zijn hele 
leven loopt.

Shakespeare en Goethe

De taal van Shakespeare is er een die zo uitgerust is 
met kostbaarheden en vreugdevolle kracht, dat zij maar 
blijft stromen en stromen. Het zijn woorden overvloe-
dig beladen met een vitale intuïtie die zijn weerga niet 

heeft in de literatuur en die barstensvol vuur, passie en 
weidsheid zijn, zonder intellectuele verstoringen.
Goethe bijvoorbeeld is een dichter die veel meer vol-
gens zijn intellect te werk gaat. Hij gaat veel dieper 
dan Shakespeare in zijn uitbeelding van personages, hij 
heeft namelijk een veel grotere intellectuele kracht. Hij 
schrijft vaak over levenssituaties waar Shakespeare echt 
niet aan zou beginnen. Maar hij is geen groter dichter 
dan Shakespeare, hij kan zelfs niet met hem gelijk wor-
den gesteld, doordat in zijn teksten geen intiem vuur 
aanwezig is. Hij schrijft meer vanuit zijn mentaal, wat 
een totaal andere tekst geeft. Zijn manier van schrijven 
kan niet tippen aan de poëtische kracht, de persoon-
lijke vreugdevol stromende expressie en de subtiele rit-

We know what we are, 
but know not what we 
may be.

We weten wat we zijn, 
maar weten niet wat we kunnen 
worden.

uit Hamlet
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men van Shakespeare. Het verschil zit erin, dat Goethe 
met zijn verstand kiest om een dichter te zijn, terwijl 
Shakespeare het is vanuit zijn hart, hij heeft niet geko-
zen, de dichtkunst heeft hem gekozen. Daardoor is hij 
vanuit zijn wezen een dichter, hij heeft niets bedacht 
en gestructureerd, zoals Goethe dit doet. Goethe zelf 
beschouwt Shakespeare als een ‘mystieke ziener en dich-
ter’. Of dat ook zo is, valt te betwijfelen. Een dichter is 
Shakespeare zeker, maar mystiek is niet in zijn werken 
te vinden.

Gezegden 

Enkele bekende gezegden waarvan wordt gezegd dat 
Shakespeare ze heeft opgeschreven en die in het dage-
lijks leven vaak worden gebruikt, zijn grappig om op te 
schrijven.
 ‘Fair play’ uit The Tempest is een zo gewoon gezeg-
de geworden dat niemand erbij stilstaat dat het van 
Shakespeare afkomstig is. Deze uitdrukking ‘eerlijk spel 
spelen’ wordt vooral in de sport veel gebruikt.
‘All that glitters isn’t gold’ wordt in de Merchant of 
Venice gebezigd. Een gezegde dat aangeeft dat zaken er 
goed uit kunnen zien maar toch niet bevallen. Het is 
niet alles goud wat er blinkt.
‘Break the ice’ uit The Taming of the Shrew. Het ijs bre-
ken is in feite beleefdheidsfrasen uitspreken bij de eerste 
ontmoeting met een persoon, zodat hij over zichzelf 
gaat vertellen en er zo een gesprek ontstaat.
‘Clothes make the man’ uit Hamlet. De kleding die 
iemand draagt zegt iets over de persoon die ze draagt. 
Hoewel dit niet altijd opgeld maakt, is het vaak wel zo. 
‘Too much of a good thing’ uit As You Like It. Te veel 
van het goede is ook niet altijd alles, dit in verband met 
liefde, voedsel en geld.

Citaten over onwetendheid

De volgende bekende frasen vertellen heel kort over de 
diepere inzichten die Shakespeare heeft in hoe de we-
reld is en wat mensen zijn of niet zijn. Droom en wer-
kelijkheid komen dan aan de orde. De mens is gemaakt 
van droomstof, hij is niet werkelijk. Hij is in feite een 
wezen dat even op het levenstoneel verschijnt, zich 
kwaad maakt of wat heen en weer beent, en dan voor-
goed tussen de coulissen verdwijnt.
Dit verschijnsel boeit Shakespeare bovenmate en hij 
brengt het dan ook heel regelmatig naar voren in vrijwel 
al zijn werken. De wanhoop is te horen in de alleen-

spraak van Hamlet, nadat hij via de spookgestalte van 
zijn vader heeft vernomen dat hij zijn oom moet gaan 
vermoorden. Hij voelt zich vervloekt, dat hij dit moet 
gaan doen en roept:
“To be or not to be, that is the question;

Whether ‘tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing, end them? (...)”
Te zijn of niet te zijn, dat is de vraag:
is het edeler voor het denken om te lijden
 door de tegenslagen van een vreselijke noodlot te onder-
gaan,
 of door de wapens op te nemen tegen bergen moeilijk-
heden,
en door tegenstand te bieden er een einde aan te maken?

The Flower Portrait of William Shakespeare
De ‘Flower portrait’ van William Shakespeare is genoemd 
naar de familie ‘Flower’ die het schilderij heeft geschonken 
aan The Royal Shakespeare Company. Het is een schil-
derij uit de negentiende eeuw naar een eerder portret 
door Martin Droeshout. Diens gravure is gebruikt voor de 
titelpagina van de zgn. First Folio Collection, waarin alle 
toneelstukken van Shakespeare zijn opgenomen. De First 
Folio Collection is uitgegeven na de dood van Shakespeare 
in 1623.
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Hij hoopt dat het een droom is, maar dat is het niet. 
En Ophelia roept, nadat ze heeft gehoord dat Hamlet 
haar vader heeft vermoord: “We know what we are, but 
know not what we may be.”

De conclusie van Shakespeare is te horen in datgene wat 
Hamlet vervolgens zegt tegen Horatio:
“There are more things in Heaven and Earth, Horatio, 
than are dreamt of in your philosophy.”
Hij heeft dan het spook van zijn vader gezien, dat hem 
zegt zijn vader te wreken door zijn oom, de koning, te 
doden.

De onwetendheid is ook een geliefd thema van hem, 
getuige het volgende uit Julius Caesar. “Men at some 
time are masters of their fates; 
The fault, dear Brutus, is not in our stars,
But in ourselves, that we are underlings.”

Vaak spreekt Shakespeare over de vloek van de mens-
heid, die bestaat uit dwaasheid en onwetendheid.
Uit Troilus and Cressida: “The common curse of man-
kind, - folly and ignorance.” 
Uit Twelfth Night, or What You Will: “There is no 
darkness, but ignorance.”
Uit King Lear: “Nothing will come of nothing.”

Shakespeare duidt erop dat alles wat er in een menselijk 
lichaam aanwezig is, ervoor zorgt dat mensen doen zo-
als ze doen en dat dit niet kan veranderen.
Uit Romeo en Juliet: “What’s in a name? That which 
we call a rose by any other name would smell as sweet.”
Wat stelt een naam voor? Dat wat wij een roos noemen, 
zou met een andere naam even lekker ruiken.
Hij zegt hier eigenlijk, dat een mens wel een naam 
heeft, maar dat deze nietszeggend is. En dat dit niet 
alleen geldt voor de roos of de mens, maar voor al-
les wat het menselijk oog ziet in een wereld van illusie. 
Shakespeare beseft heel goed dat de namen niet de kern 
van de dingen dekken, het zijn schijnnamen, zoals bij 
de roos. 
Al deze frasen vertellen over de onmacht van de mens, 
over zijn grootsheid en falen. Over zijn duisternis en 
onwetendheid die hij niet kan laten opheffen, omdat hij 
niet weet hoe hij dat moet doen. 

The Cobbe portrait
Of dit portret William Shakespeare voorstelt of ene Sir Tho-
mas Overbury daar is men het niet over eens.
De naam van het portret verwijst naar de oorspronkelijke 
eigenaar van het schilderij, namelijk Charles Cobbe, een 
aartsbisschop in Dublin uit de achttiende eeuw.
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Hallucinatie en werkelijkheid

Dit is een heel centraal thema bij Shakespeare waar hij 
zijn personages vaak iets over laat zeggen. Hij is er ook 
zeker van dat er een denkfout wordt gemaakt over de 
mens en zijn wereld zoals deze eruitziet. Hij kan die 
denkfout echter niet achterhalen en benoemen, want 
hij is zelf geen denker. Hij benadrukt de kloof die er is 
tussen uiterlijke fenomenen en de realiteit. Shakespeare 
is daar heel consistent in, het gaat altijd over de illusoire 
aard van de geobserveerde werkelijkheid.

Dit citaat uit Romeo and Juliet is vooral bekend ge-
worden doordat Robert Kennedy dit heeft geciteerd in 
augustus 1964 in de vergadering van de Democratic 
National Convention, waar hij zijn net vermoorde 
broer herdacht:
“Take him and cut him out in little stars,

And he will make the face of heaven so fine
That all the world will be in love with night
And pay no worship to the garish sun.”
Neem hem en modelleer hem tot kleine sterren 

En hij zal het gezicht van de hemel zo mooi maken
Dat heel de wereld verliefd zal worden op de nacht
En geen eer zal betonen aan de schitterende zon.

Zo wordt het leven zonder de geliefde leefbaar, als zijn 
gezicht aan de sterrenhemel staat als een lichtende ver-
schijning. Dat is de liefdesdroom, die geen werkelijk-
heid kan worden.

Prospero zegt in The Tempest:
“We are such stuff

As dreams are made on; 
and our little life
Is rounded with a sleep.”
Wij zijn gemaakt van droomstof, 
en ons leventje wordt afgerond met slaap. 

Hij wil daarmee zeggen dat de mens in een illusie leeft 
die niet werkelijk is en die wordt afgerond met de 
dood.
De ijlheid, de onwetendheid en vergankelijkheid van 
het leven is helemaal ingebed in die niet bestaande 
droom.

Sir John Gilbert ‘De toneelstukken van Shakespeare’ - 1849
Dit schilderij bevat scenes en karakters uit diverse toneelstukken van Shakespeare
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De liefde is heerlijk voor Shakespeare, maar het is even-
goed een droom die weggeblazen kan worden door de 
wind. Uit Romeo and Juliet:
“Love is a smoke and is made with the fume of sighs.” 

Liefde is rook en deze is gemaakt van brandende hun-
keringen.

En dan uit Hamlet: 
“God has given you one face, 

and you make yourself another.” 
God heeft de mens een gezicht gegeven,
en hij maakt er zelf iets anders van. 

Shakespeare duidt hier op het imago dat iedereen zich 
in zijn illusie opbouwt, een imago dat niet bestaat. 

In The Midsummernight’s dream wisselen lompe, brute 
mechanismen en tedere gevoeligheid elkaar af. Het hele 
stuk gaat eigenlijk over het kunnen onderscheiden van 
dromen en wakker zijn en daarmee van illusie of werke-
lijkheid. Het gaat om wat men zich voorstelt en wat er 
werkelijk is waargenomen. Shakespeare voelt intuïtief 
aan dat dit een heel belangrijk gegeven is in het leven 
van mensen. Maar hij kan het niet duiden, hij kan het 
slechts signaleren. Hij kan er ook geen perspectief in 
brengen, waardoor de mens bevrijd zou kunnen wor-
den van het leven in een irreële wereld van dromen, die 
onwerkelijk zijn.

“Are you sure 
That we are awake? 
It seems to me
That yet we sleep, we dream.”
Ben je er zeker van dat we wakker zijn? 
Het lijkt me dat we nu slapen, we dromen.

“Lord, what fools these mortals be!”
Mijn God, wat een dwazen zijn deze stervelingen!

Shakespeare laat Imogene in The Tragedy of Cymbeline 
wakker worden in een grot naast een onthoofd lichaam 
en zij zegt: 
“I hope I dream

For so I thought I was a cave-keeper.”
Ik hoop dat ik droom, want anders zou ik denken dat ik 
een holbewoner was.

Dan dringt zich onherroepelijk het beeld op van de grot 
van Plato, waar slechts schaduwen te zien zijn. En zij 

mompelt verder: 
“Twas but a bolt of nothing, shot at nothing,

Which the brain makes of fumes: our very eyes 
Are sometimes like our judgments, blind.” 
Het was maar een pijl van niets, geschoten op niets. De 
hersenen maken er damp van: onze eigen ogen zijn soms 
als onze oordelen, blind. 

Het leven is volgens Shakespeare eigenlijk een theater, 
waar schijnvertoningen worden opgevoerd, schaduwen 
van een werkelijkheid die niemand kent. Macbeth:
“Life’s but a walking shadow, a poor player, that struts 

and frets his hour upon the stage, and then is heard 
no more; it is a tale told by an idiot, full of sound and 
fury, signifying nothing.”
Het leven is slechts een wandelende schaduw, een 
slechte toneelspeler, die heen en weer schrijdt op de 
planken tijdens zijn rol en zich gedurende die tijd op het 
toneel ergert en daarna niet meer wordt gehoord; het is 
een verhaal verteld door een idioot, vol geraas en gebral, 
dat niets betekent. 

Zo heeft Shakespeare dat dus ervaren als hij zijn rol 
speelt in zijn eigen toneelstuk in het theater. Hij ervaart 
zichzelf dan als iemand die zijn tijd daar doorbrengt, 
even iets zegt, en dan voorgoed weer verdwijnt tussen 
de coulissen. 

In deze citaten wordt heel summier duidelijk hoe 
Shakespeare tegen het leven aankijkt. Hij ziet het als 
een onwerkelijke droom, die nooit werkelijk zal wor-
den. Toch zijn de mogelijkheden om in de werkelijk-
heid te kunnen leven en niet in de droom of de illusie 
zeker aanwezig meer dan 400 jaar na zijn sterven.

De grot van Plato
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Shakespeare schrijft in al zijn stukken met enige regelmaat over bloemen. Het is 
dan ook niet vreemd, dat er speciale Shakespeare tuinen zijn, vooral in Engeland 
en in de Verenigde Staten, als eerbetoon aan deze grote dichter. Er is echter ook 

een tuin in Zuid-Afrika, onderdeel van de Botanische tuin in Johannesburg, in Wenen 
in Oostenrijk en in Duitsland in het Herzogspark in Regensburg. Meestal is er dan in 
de parken zelf een kleine ruimte gereserveerd voor de bloemen van Shakespeare.
De leukste Shakespeare tuin ligt in Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van Wil-
liam Shakespeare. De beroemdste ligt echter in de VS, in New York, in het Central 
Park, aan de westzijde nabij 
de 79e straat.

De bloemen van Shakespeare

Het noemen van bloemen en krui-
den in de stukken zijn vaak symbo-
lisch bedoeld. Het is een symboliek 
die de lezers en toeschouwers uit zijn 
tijd goed begrepen zullen hebben. 
Shakespeare hanteerde ze als een soort 
instrumenten om karakters te bena-
drukken of om bepaalde emoties te 
accentueren, zoals liefde en schoon-
heid. Hij gebruikt planten bijvoor-
beeld als historisch symbool, zoals 
het plukken van rode en witte rozen 
in het toneelstuk Henry VI, het eerste 
deel. Dit om als voorbode te dienen voor de strijd tus-
sen de dynastieën bekend als de Oorlog van de Rozen, 
die een einde zal maken aan de regering van de koning.
Alle planten die worden genoemd zijn waarschijnlijk 
ontleend aan klassieke medische teksten of bekende 
middeleeuwse kruidenhandboeken. Er komen ongeveer 
150 tot 200 verschillende plantensoorten voor in zijn 
gedichten, liederen, drama’s en komedies.

Een dromerig citaat uit ‘A Midsummer Night’s Dream’ 
vol bloemen en beweging:
“I know a bank where the wild thyme blows,

Where oxlips and the nodding violet grows

Quite over - canopied with luscious woodbine,
With sweet musk - roses and with eglantine.
There sleeps Titania some time of the night,
Lull’d in these flowers with dances and delight:
And there the snake throws her enamell’d skin,
Weed wide enough to wrap a fairy in.”

In dit citaat wordt onder andere gesproken over tijm, 
sleutelbloemen, viooltjes, wilde kamperfoelie en mus-
kusroos.
Maar het maakt niet uit of iemand Hamlet leest, 
Hendrik V, King Lear of Romeo en Juliet, alles is door-
weven met planten.

TuinenShakespeare tuinen
Literatuur in een groen jasje

 Shakespeare Gardens 
Central Park New York

Tekst: Tanja Soes
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Een ode aan de blozende wangen van de geliefde in 
sonnet 130 over de Rosa damascena:
“I have seen roses damask’d, red and white,

But no such roses see I in her cheeks…”

Shakespeare garden in Stratford

De Shakespeare tuin in Stratford-upon-Avon is rond 
1920 door Ernest Law heel beeldend opgebouwd in 
New Place. Hij doet dat aan de hand van een houtsnede 
uit The Gardiners Labyrinth uit 1586, gemaakt door 
Thomas Hill. Hij vermoedt dat Shakespeare dat boek 
heeft gelezen als hij zijn privétuin aanlegt bij zijn huis. 
In de tuin zijn evenals in de houtsnede, vierkante stuk-
jes grond te zien die omgeven zijn door groene randen, 
waarschijnlijk buxus. De vierkanten zijn gevuld met ro-

zen op stam. Deze tuin is een voorbeeld geworden voor 
veel andere Shakespeare tuinen die in die tijd ontstaan. 
Daarnaast is er in 1988 nog een klein arboretum ge-
plant in de tuin van het geboortehuis van de vrouw 

van Shakespeare, Anne Hathaway’s 
Cottage in Shottery, ongeveer an-
derhalve kilometer verwijderd van 
Stratford-upon-Avon. Dit is gedaan 
om de tuin wat completer te maken. 
Bezoekers van de tuin kunnen daar 
zitten op een speciaal ontworpen 
bank, waar ze kunnen kijken naar het 
huis. Er is ook de mogelijkheid om 
teksten van Shakespeare te beluiste-
ren door op een knop te drukken. Er 
zijn vier sonnetten ingesproken door 
beroemde acteurs. Een levende wil-
genhut die gemaakt is van groeiende 
wilgen is geïnspireerd door enkele 
versregels in Twelfth Night. Ook is er 
een doolhof van buxus. 

Shakespeare garden Central Park New York 

Deze tuin is aangelegd in 1913 en heet tot 1916 de 
Garden of the Heart. In dat jaar, het 300ste sterfjaar van 
Shakespeare, wordt de tuin omgedoopt tot Shakespeare 
Garden. De traditie om hier bloemen te zetten die 
voorkomen in de toneelwerken van Shakespeare wordt 
hier gehandhaafd. Hij wordt voorzien van vele planten 
en bloemen uit zijn werk, maar ook de planten die hij 
in zijn eigen privétuin in Stratford-upon-Avon kweekte, 

worden daar neergezet. 
De tuin bevat vier are beplanting. Er 
zijn rozemarijn (Rosmarinus officina-
lis) en het driekleurig viooltje (Viola 
tricolor). Zij worden door Ophelia ge-
noemd in Hamlet. Distels zijn er, ge-
noemd in Much Ado About Nothing, 
de Carduus benedictus, deze zou hel-
pen tegen de onzekerheid die er is of 
de geliefde wel komt. Het is een hei-
lige distel, een medicinaal kruid dat 
goed is voor het hart en voor flauw-
ten. Er is een dubbele betekenis van 
het woord benedictus, en daar wordt 
over gesproken. Er is zelfs een witte 
moerbeiboom waarvan wordt gezegd 

Shakespeare Garden
Great Garden, New Place, Stratford-upon-Avon

Anne Hathaway's Cottage in Shottery vlakbij Stratford-upon-Avon
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dat het een ent is van een moerbei die Shakespeare zelf 
plantte in 1602. Voor de bezoekers zijn er bronzen 
bordjes geplaatst bij de verschillende planten met het 
citaat erop zodat de bloemen ook herkenbaar zijn. 
Er staan akelei (Aquilegia vulgaris), sleutelbloem 
(Primula vulgaris), alsem (Artemisia absinthium), kwee-
peer (Cydonia oblonga), ridderspoor (Delphinium), 
wijnruit (Ruta graveolens), egelantier (Rosa rubigi-
nosa), vlas (Linum usistatissimum), echte sleutelbloem 
(Primula veris), lelies (Lilium), venkel (Foeniculum vul-
gare).
De klaproos is het symbool voor de dood, vanwege zijn 
bloedrode kleur en de slaap, in verband met de opium 
die hij bevat. De Mandragora (alruin) behoort tot de 
nachtschade-familie en heeft een lange historie in ver-
band met de Hebreeuwse Bijbel, magie en hekserij. In 
Cleopatra en Anthony, noemt Shakespeare de plant als 
een ingrediënt in dranken waardoor mensen in slaap 
vallen voor heel lange tijd. En in Othello komen de 
klaproos en de alruin ook op de proppen:
“Not poppy, nor mandragora,

Nor all the drowsy syrups of the world,
Shall ever medicine thee to that sweet sleep
Which thou owedst yesterday.”

Nog enige voorbeelden

De lelie verbeeldt voor Shakespeare de zuiverheid of 
blankheid en hij gebruikt ze vaak met rozen als tegen-
hanger, vanwege het blozende rood.

Sonnet 98: “Nor did I wonder at the lily’s white,
Nor praise the deep vermilion in the rose.
They were but sweet, but figures of delight,
Drawn after you, you pattern of all those.”

En Henry VIII:
“And the wand-like lily which lifted up,

As a Mænad, its moonlight-coloured cup,
Till the fiery star, which is its eye,
Gazed through clear dew on the tender sky.”

En ook uit Henry VIII:
“Like the lily,

That once was mistress of the field and flourish’d,
I’ll hang my head and perish.”

Uit Love’s Labour Lost:
“When daisies pied and violets blue

And lady-smocks all silver-white
And cuckoo-buds of yellow hue
Do paint the meadows with delight,
The cuckoo then, on every tree,
Mocks married men; for thus sings he: “Cuckoo; 
Cuckoo, cuckoo!”
O, word of fear,
Unpleasing to a married ear!”

De bloemen die worden genoemd in dit lied zijn: ge-
vlekt madeliefje (Bellis perennis), viooltje (Viola tricolor), 
pinksterbloem (Cardamine pratensis), echte koekoeks-
bloem (Coronaria flos-cuculi).

En Ophelia in Hamlet zegt: 
“There’s rosemary, that’s for remembrance. Pray you, 

love, remember. And there is pansies, that’s for 
thoughts.”

En:
Ophelia: “There’s fennel for you, and columbines. 

There’s rue for you, and here’s some for me. We may 
call it herb of grace o’ Sundays. O, you must wear 
your rue with a difference! There’s a daisy. I would give 
you some violets, but they wither’d all when my father 
died. They say he made a 
good end.”

Lilium candidum - madonnalelie
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Anton Mauve
De schilder van het zachtzilverig licht

kunst

Tekst: Sarah Delateren

Anthonij Mauve, meestal Anton genoemd, is een Nederlands schilder en graficus. Hij 
is geboren in Zaandam op 18 september 1838 en overleden in Arnhem op 5 februari 
1888. Anton Mauve wordt algemeen als een van de betere schilders van de Haagse 
School beschouwd.

Natuurschilder

Anton Mauve woont een tijd in 
Den Haag en is helemaal verliefd 
op het licht dat daar is. Dat zijn de 
typisch Nederlandse luchten met 
loodgrijze wolken waar soms een 
heel klein beetje zonlicht doorheen 
komt. Het zijn de waterige zonne-
tjesluchten waar de duinen en ook 
het strand zo beroemd door zijn 
geworden. Zijn strandtaferelen zijn 
dan ook doorstraald van dat unieke 
waterige licht.
De tijd dat hij in Den Haag woont 
komt hij vaak op het strand, om 
daar indrukken op te doen voor zijn 
schilderwerken. Hij gebruikte het 
strand als achtergrond voor van al-
les. Voor ezeltjes die kinderen langs 
een vaste route over het strand rij-
den, maar ook voor de bomschuiten 
die hun vis op het strand afleveren.
Mauve woont in zijn jeugd in 
Haarlem en daar komt zijn liefde 
voor het schilderen naar boven. Hij 
mag dan een opleiding gaan volgen 
als hij ook voor tekenleraar gaat stu-
deren. Zijn vader stelt die eis, om 
te zorgen dat hij in ieder geval zijn 
brood kan verdienen.
Mauve is een natuurschilder die 
graag landschappen schildert die 
nog niet bedorven zijn door de mo-

derne vooruitgang. Na zijn tijd in 
Den Haag verhuist hij in zijn laatste 
levensjaren naar Laren waar hij de 
ongerepte grond weer vindt en waar 
hij naar hartenlust buiten impres-
sies kan opdoen. Want meestentijds 
schildert hij alles in zijn atelier. Hij 
maakt wel heel veel schetsen buiten 
en velen daarvan zijn bewaard ge-
bleven.

Hij overlijdt geheel onverwacht aan 
een aneurysma, een verwijding van 
de slagader die het dan plotseling 
begeeft met de dood als gevolg.

Huwelijk

Zijn huwelijk met Ariëtte of Jet 
Carbentus, een nicht van Vincent 
van Gogh, zorgt ervoor dat hij 
wordt ingelijfd bij de Van Gogh-
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De terugkeer van de kudde

1886-1887
Philadephia Museum of Art
Afmetingen: 100,2 x 161,4 cm
Olie op linnen

Met dit doek won Mauve in 1887 een gouden medaille op de Parijse sa-
lon.
Dit werk is een van de vele schapenschilderijen uit Laren, maar het is er 
wel een die er uitspringt, vooral door de lichtpartijen op de ruggen van 
de schapen.
Het is een uiterst stemmig schilderij en heel verfijnd wat het schilder-
werk betreft. Het is een heel levendig werk, men kan er uren naar kijken. 
Het is een heel gevoelig, impressionistisch beeld van een kudde schapen 
die loopt in die wollige sfeer van zacht wittiggrijs oplichtende luchten. 
Het is zoals Mauve zelf ook is, zachtaardig en warm, en daarom heel 
kwetsbaar in zijn emoties. Anton Mauve probeert dit alles neer te leggen 
op het doek in een heel verstilde en maagdelijke vorm. Hij speelt daarbij 
met het licht en donker, maar vooral ook is het de romantische manier 
waarop hij de kudde afbeeldt, die aanspreekt bij de kijker. Alles is nog 
puur natuur, zonder enige verstoring.

familie. Het is dan ook niet zo 
gek dat Vincent een aantal maan-
den les van hem heeft gekregen in 
schilderen. De invloed van Mauve 
op Vincent moet niet worden 
onderschat. Hij leert Van Gogh 
schilderen wat hij ziet. De mooie 
landschappen van Mauve met het 
speciale licht maken diepe indruk 
op Van Gogh. Verschillend motie-
ven die Mauve schildert neemt hij 
van hem over. Aan deze samenwer-
king komt een einde als Van Gogh 
betrekkingen aanknoopt met Sien 
Hoornik, een prostituee. Daar wil 
Mauve niets mee te maken hebben. 
De lessen stoppen dan ook abrupt.

Anton Mauve lijdt evenals Vincent 
aan depressies, die hij echter be-
ter verdraagt dan Vincent en ook 
gemakkelijker te hanteren zijn voor 
zijn omgeving. Toch is Vincent op 
zijn manier erg op Anton Mauve 
gesteld geweest, hij weet dat hij veel 
aan hem heeft te danken. Hij draagt 
bij zijn dood in 1888 zijn schilderij 
met de bloeiende perzikbomen aan 
hem op: Souvenir de Mauve.
 Vervolg op pagina 19

Souvenir de Mauve
Vincent van Gogh
Kröller-Müller Museum
Afmetingen: 73 x 60 cm
Olie op canvas
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Morgenrit langs het strand

1876
Rijksmuseum Amsterdam
Afmetingen: 43,7 x 68,6 cm
Olie op linnen

Voor dit schilderij maakt Mauve diverse voorstudies 
met houtskool op het strand zelf. Daarna doet hij in 
zijn atelier de rest. Hij legt daar een heel dunne laag 
verf op het doek zodat de voorstelling ontstaat. Op 
het laatst brengt hij de kleur aan en vervolmaakt de 
compositie. Dat is een proces dat lang kan duren, 
want Mauve is niet gauw tevreden. Vooral de sfeer en 
toon van het werk is voor hem van belang.
Op dit schilderij is een groepje ruiters te zien die rus-
tig het Scheveningse strand opgaan. Ze komen net 
over de duinzandweg naar beneden rijden. De stijl 
doet impressionistisch aan, de zachte kleuren, waar 
toch helderheid in schuilt. Zo zomers, zo helder is de 
zee en ook het zand met de paardenvijgen doet mee 
met dit zomers gevoel. Er is een heel zacht briesje 
en de sporen van een kar leiden naar een eindeloos 
blauwe zee waar je je in kunt verliezen. Er staan wat 
badkoetsjes en er zijn ook wat heel verre wandelaars. 
Scheveningen is in die tijd een badplaats in opkomst. 
De warmte van de zomer is voelbaar in alles. 

Het tafereel is door Mauve heel losjes geschilderd, als 
het ware zonder moeite. Sommigen zien dit als het 
eerste Nederlandse impressionistische schilderij.
Opvallend zijn de paardenvijgen die er liggen achter 
de paarden. Dat is een heel realistische uitbeelding 
van dingen zoals ze zijn. Ze zijn een tijdje overge-
schilderd, omdat men het niet vond passen paarden-
drollen op een schilderij te zien. Bij restauratie van 
het schilderij zijn ze weer tevoorschijn gekomen. De 
paarden zien er goed verzorgd uit met glimmende 
huiden, het tafereel heeft een enorme uitstraling van 
rust en weidsheid. Alsof de ruiters wel eeuwig kun-
nen doorrijden op hun paarden, zo de verre blauwen 
in. Dit schilderij is zo sfeervol qua licht, zo zuiver in 
zijn uitbeelding door het verlangen dat eruit spreekt 
naar een zonnig leven, en zo verfijnd wat de penseel-
streken betreft. Daarin is Mauve, de fijnzinnige, de 
zachte meester te herkennen die werkt met emoties 
en zacht, zilverig koel maar toch warm licht.
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De moestuin
Geschilderd tussen 1885-1888
Rijksmuseum Amsterdam
Afmetingen: 61 × 87 cm
Olieverf op doek

Mauve is een echt buitenmens, hij houdt van onge-
repte natuur, van romantiek en zuiverheid, van niet 
te fel licht. Echt zonnige taferelen zijn niet bij hem 
te vinden, het licht is voor hem dan veel te fel en te 
blikkerig. De boerenbevolking in hun dagelijks werk 
boeit hem. Hij schildert hen op het land en in de 
moestuin, zoals op dit schilderij, waar een intieme 
beslotenheid van uitgaat. De verfijning van het schil-
derstuk is opvallend door de uiterst fijne schildering 
van blad en groenten. Er klinkt ook een zeker res-
pect door in de manier waarop hij de boerenvrouw 
schildert in haar bezigheid. De armoede wordt voor 
Mauve romantiek, een hang naar de gemoedelijkheid 
van deze mensen die alleen maar werken en daar te-
vreden mee zijn. Zij kunnen in alle rust de dingen 
doen met de groenten, de kippen, het huishouden 

en de dagelijkse dingen. Zij worden niet opgejaagd, 
dat blijkt duidelijk uit het tafereel. Dat is wat Mauve 
trekt, want zelf wordt hij in het laatst van zijn leven 
heel erg gespannen door de vele aanvragen voor scha-
penschilderijen. Hij kan de vraag niet aan en gaat 
bijna over tot massaproductie. Dat levert hem dan 
weer een depressie op. Dit werk is een verademing 
om naar te kijken door de precisie en warmte waar-
mee het geschilderd is.
Ook hier gaat het hem erom de rust en verstilling 
van de natuur weer te geven doorweven met dat spe-
ciale licht, geen zonlicht, maar ook geen grijs weer. 
Dat is te zien aan de was, die de vrouw te bleken 
legt, die heeft een speciale lichtende uitstraling die 
het hele schilderij als het ware in het licht zet. De 
witte muts van de vrouw werkt daar ook aan mee.
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Heel veel van de schilderijen van 
Mauve zijn rondom Laren geschil-
derd. Vandaar wordt deze streek 
nog wel ‘Het land van Mauve’ ge-
noemd, ook in het buitenland.

Thema’s

Mauve heeft heel vaak het platte-
land uitgebeeld met koeien, paar-
den en schapen. Het zijn sfeervolle 
schilderijen, altijd weer met dat 
waterige, zilverig zachte licht van 
de grijze regenluchten. Zijn schil-
derijen munten uit door de sfeer 
die er in te voelen is, vooral door de 
contrasten die hij vindt in licht- en 
schaduwpartijen, ook door gebruik 
van kleuren als bruin en grijs. Ze 
hebben een impressionistische in-
slag. Hij maakt ook veel aquarellen 
en etsen, meer voor eigen gebruik 
als voor de verkoop. Mauve kent 
deze aquareltechniek als geen ander.

Zijn stemmingen

Anton Mauve hunkert naar het een-
voudige, sobere maar lichtende be-
staan. Hij kan zijn leven niet altijd 
in goede banen leiden en heeft af en 
toe zenuwinzinkingen en depres-
sies. Het is voor hem geen doen 
om opgejaagd te worden, dan redt 
hij het niet. Hij is een schilder die 
zoekt naar intimiteit, naar besloten-
heid, maar daarin ook de ruimte. 
Mauve is vaak onderhevig aan sterk 
wisselende stemmingen, waarbij hij 
het ene moment heel beminnelijk 
is en om het minste geringste een 
driftbui kan krijgen die lang kan 
aanhouden. In die depressieve toe-
stand vernietigt hij veel aquarellen 
en schetsen die hij heeft gemaakt, 
omdat hij er niet tevreden over is. 
Hij wordt door zijn kennissenkring 
wel genomen zoals hij is, en zijn 
kunstwerken worden alom gewaar-

deerd.
Alles in het Gooi, rondom Laren 
bekoort hem en emotioneert hem. 
Hij schrijft in 1882 in een opge-
togen brief aan zijn vrouw: ‘Het 
is aandoenlijk mooi hier, van een 
fijnheid van lijnen en lieflijke poë-
zie straalt uit alles: binnenhuizen, 
wegen, akkers, prachtige heide en 
boschjes en de menschen is van het 
liefste soort dat te bedenken is.’
Het is voor hem een schildersluilek-
kerland en hij wil er gaan wonen, 
wat hij ook doet.
Mauve voelt zich verwant met de 
Larense schildergroep. Hij houdt 
van een borreltje en kan als hij er 
wat op heeft heel gezellig praten.
Wel vond men hem heel eigenaar-
dig dansen. Hij deed dat heel erg 

langzaam en beweegt alleen zijn 
voeten, de rest van zijn lichaam 
blijft stijf als een stok. Hij houdt 
het hoofd rechtop en kijkt met 
een soort hemelse blik in zijn ogen 
naar omhoog. Hij heeft daardoor 
de bijnaam ‘de dansende madonna’ 
gekregen.
Zijn leven beweegt zich tussen 
schoonheid en zwartheid, tussen 
himmelhoch jauchzend en zum 
Tode betrübt. Zijn naaste familie 
en kennissen kennen dit van hem 
en leren dit gewoon te vinden, 
omdat hij altijd weer terugkeert 
naar zijn gewone manier van leven. 
Eenvoudig, schilderend en genie-
tend van de pracht van de natuur 
overal waar hij is.

Anton Mauve - zelfportret
Gemeentemuseum Den Haag
Olie op canvas, afmetingen: 65 x 43 cm
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Thalia chará
het vreugdeparadijs 

Θαλία χάρά

Als ik aan land kom in Thalia chará,
ben ik de rijkdommen, de schatten,
ik ben de heerlijk geurende parfums,
en de lichtgestalten waarmee ik kan vertoeven
aan de oneindige kusten van jouw stranden.
Alle angsten zijn verdwenen, onderweg naar jou
heb ik ze allen leren kennen,
leren beschouwen, om te zien dat zij onbevreesdheid zijn.
De vijandige krachten ken ik als geen ander,
de dood is mijn trouwe medewerker geworden, 
geliefde helper bij de continue transformatie.

Zo is Ithaka, het droomeiland van mijn oude ego,
in één enkel leven
een land geworden van onuitputtelijke schatten
van een onnoemelijke rijkdom,
een oceaan van overvloed en vreugde,
het lila vreugdeparadijs Thalia chará
waar ik nu altijd kan vertoeven
in de eeuwige, oneindige dagen zonder nacht,
aan stranden met oceanen en hemelen zonder horizon.
In Thalia chará kan nooit een schaduw zijn
alles is er van intens diamantwit licht.
De zon gaat daar nooit onder.
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Als ik dan wandel langs de stranden, 
vol goudwit zand, dat schittert in de zon,
stralen de sieraden van zwarte diamanten, 
een licht uit dat gelijk is aan die bron
van diamantwit licht, die schijnt
vanuit een ruimte van intens hemelsblauw.
O wateren bedekt met zoete, gouden honing,
O wijngaarden vol wijn, vol ambrozijn,
O aarden, vol met rode rozen,
O heuvels, waar ik altijd in kan zijn
om uit te kijken naar de weidse verten
geen einder, alleen het verre ultramarijn.

Ik ben voor altijd in Thalia chará,
als de blauwwitte en zwarte diamant,
zelfvoedend, vol sterkte, licht en kracht 
een oneindig vermogen van liefde en macht.
De vreugde is in de cellen
ze zindert de wereld rond,
de liefde is geboren, 
daar waar ik Thalia chará al vond.
De Venus van Milo is levend,
Adonis bemint haar altijd
Thalia chará, mijn vuur, licht en water,
vol van blauwwitte elektriciteit.

Het lichaam is de vreugde en weelderigheid,
zingend in een intense flamboisevlam
van vuur en blauwwitte vreugdestof,
heel rijk, heel gelukkig, vol hitte en warm.
Het is de verrukkelijke overvloed
van het vreugdeparadijs dat er is
waar het altijd in vrijheid vertoeven kan
en waar geen enkele wens meer is.

Zwarte gaten zijn lichtende zonnen, 
elektronen zijn dansend licht
de dood is overwonnen,
het lichaam is eeuwig licht. 

Sunya de la Terra
Sant Julià de Lòria
12 maart 2016 -14 mei 2016
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Het conferentieoord
Door François Deconinck

De eerste indrukken zijn veelbelovend. Het conferentieoord waar ik twee dagen ga 
doorbrengen, ligt in een bos. Er kronkelen paden over het terrein, er is een vijver en 
her en der liggen paviljoens.
De parkeerplaatsen liggen onopvallend tussen de gebouwen. Wanneer ik de auto 
heb geparkeerd en naar een paviljoen loop, hoor ik de roffel van een specht. 
Vergeleken met de kantoorflat in een grote stad waar ik normaliter mijn werkzaam-
heden verricht, is dit een verademing. De lucht is fris, de voorjaarszon schijnt en 
narcissen staan in bloei - wat kan een conferentieganger meer verwachten?

Het oord wordt veel gebruikt voor zogenaamde hei-sessies: het is een plek waar een 
team zich kan terugtrekken uit de dagelijkse sleur om een strategie te ontwikke-
len voor de toekomst. Ook het team waar ik deel van uitmaak, is hier met dat doel 
neergestreken. In twee dagen moeten de lijnen worden uitgezet waarlangs de orga-
nisatie in de komende jaren gaat innoveren.

Het conferentieoord wil niet zomaar een aangename, neutrale plek zijn waar men-
sen plannen kunnen smeden voor hun bedrijf of instelling. Nee, de gastheer wil zijn 
steentje bijdragen om de hoofden van de bezoekers open te zetten voor verandering. 
Dat idealisme heeft een aparte uitwerking gekregen. Zo ligt in elke slaapkamer een 
exemplaar van het tijdschrift Happinez, dat romantische dromen verkoopt als spiri-
tualiteit. Alle gangen van het gebouw zijn voorzien van spreuken die ontleend lijken 
aan het voornoemde blad. Ik krijg er een wat weeïg gevoel bij.

De tweedaagse zelf doorsta ik zonder kleerscheuren. Het einde ervan is ronduit 
humoristisch. De projectleider zet iedereen in het zonnetje die een bijdrage heeft 
geleverd aan het welslagen van de bijeenkomst. Verschillende collega’s verschijnen 
glunderend op het podium en ontvangen een bos bloemen. Wanneer de ceremo-
nie al lang en breed is afgelopen, loopt de projectleider naar me toe. Ze veront-
schuldigt zich bij mij, zonder dat tot me door dringt waar ze het over heeft. „Ik 
had een spiekbriefje moeten gebruiken,” vertelt ze. „Dan was ik jou niet verge-
ten.” Ik frons mijn wenkbrauwen. Ik heb deze conferentie toch niet georgani-
seerd? „De nota, jij hebt de nota geschreven,” stamelt ze. Ik herinner me de nota 
die het uitgangspunt vormde voor de conferentie. Maar die 
nota heb ik gewoon in werktijd geschreven. Ik word daar 
nota bene voor betaald. „Ik kan mezelf wel voor het hoofd 
slaan,” vervolgt de projectleider. „Maak je maar niet druk,” 
zeg ik om haar gerust te stellen. Ik begrijp nog steeds niet waar zij mee 
zit, maar neem de bos bloemen netjes in ontvangst. Ze bedoelt het goed.
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Wanneer ik het paviljoen verlaat, met de bos bloemen in de ene hand en mijn 
reiskoffer in de andere, valt mijn oog op een groot doek dat tegen het paviljoen is 
gespannen. Er staat een foto op van een plant die ontluikt op een kale vlakte. Als 
onderschrift staat erbij, dat je jong leven de kans moet geven. Het is goedbedoeld, 
maar het conferentieoord weet waarschijnlijk niet welke plant er op de foto staat. 
Het is Erigeron canadensis (Canadese fijnstraal), een pioniersplant die inderdaad als 
eerste opkomt op een kale vlakte, maar die tevens een woekeraar is die als onkruid 
bestreden wordt. Als je één plant meteen uit de grond trekt, voor hij de kans krijgt 
om te bloeien en zaad te vormen, is het Canadese fijnstraal.

Wat ben ik blij dat ik daarna naar de Pauwekroon kan reizen. Daar zijn bedankjes 
en verontschuldigingen niet nodig. Daar wordt geen onkruid vereerd. Daar wordt 
niet dagenlang gedelibereerd over innovatie. Daar worden praktische bezigheden 
verricht die ertoe doen. En ondertussen is er door het lila licht iets te merken van 
wat er werkelijk gaande is. Hier zit ik echt op de klavers!
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Athina Onassis
Van rijkste peuter naar een van de 
rijkste vrouwen ter wereld Tekst: Sarah Delateren

Aristoteles Onassis

Het is al weer ruim een jaar geleden, maar op 29 januari 
2015 is Athina Onassis de Miranda 30 jaar geworden. 
Hoewel ze nooit met interviews of fotoreportages in de 

media verschijnt, is ze dan toch het middelpunt van de belangstel-
ling. Want op haar 30e verjaardag komt ze in het bezit van de gehele 
Onassis-erfenis, en daarmee is ze echt een van de rijkste vrouwen van 

de wereld. Kortgeleden werd dan weer bekend dat haar huwe-
lijk met ‘Doda’ is stukgelopen. Dit komt in onderstaand 
artikel verder niet aan de orde aangezien de berichtgeving 
daarover nog niet erg duidelijk is.

Obsessie voor paarden

Athina Onassis was op haar derde 
jaar al de rijkste peuter, toen haar 
moeder stierf en zij de enige erfge-
name was van het Onassis imperi-
um. Toen kon ze nog niet over alles 
beschikken maar nu, vanaf haar 
dertigste jaar wel.
De meeste foto’s van haar zijn in rij-
kostuum. Ze leeft alleen voor paar-
den, evenals haar man Doda, ofwel 
Àlvaro de Miranda Neto. Dat lijkt 
ook de basis voor het huwelijk dat 
ze hebben gesloten.

Een tragische familie

Athina Onassis is de kleindoch-
ter van de Griekse scheepsmag-
naat Aristoteles Onassis. Deze 
zoon van de rijke reder Socrates 
Onassis, heeft zich na de Eerste 
Wereldoorlog waarbij zijn familie 
al haar geld kwijtraakt, in tien jaar 
weer een heel scheeps- en tabaksim-
perium opgebouwd. Onassis kwam 

als eerste op het idee om supertan-
kers te gaan bouwen, wat hem geen 
windeieren heeft gelegd. Zijn gehele 
rederijbedrijf kwam weer tot grote 
bloei. Hij had contracten met grote 
oliemaatschappijen zoals Mobil en 
Texaco die zijn schepen huurden. 
Alles wat Onassis aanpakte veran-
derde in geld of in goederen waar-
door zijn vermogen steeds meer 
groeide. Door deze neus voor groot 
geld is de familie Onassis ontzaglijk 
rijk geworden.

In het jaar 1946 laat de 46-jarige 
Onassis zijn oog vallen op Athina 
Mary Livanos, een 17-jarige doch-
ter en erfgename van Stavros 
Livanos, ook een groot Grieks 
scheepsmagnaat. Uit dit huwe-
lijk worden twee kinderen gebo-
ren: Alexandros (1948 -1973) en 
Christina (1950-1988).
Onassis is geen man die het bij 
één vrouw kan houden en hij heeft 
jarenlang een relatie met de be-
roemde operazangeres Maria Callas. 
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Beiden zijn dan nog getrouwd, tot 
op een dag Onassis’ vrouw Athina 
hem met Maria Callas in bed vindt 
op zijn luxe jacht ‘Christina’. Dat 
is de druppel die de emmer doet 
overlopen en in 1960 gaat ze van 
hem scheiden. De relatie met Callas 
blijft nog voortduren, tot Onassis 
in 1968 hertrouwt met Jacqueline 
Kennedy. Hij trouwt met haar op 
het Griekse eiland Skorpios dat hij 
voor heel weinig geld kocht in de 
tijd dat er nog geen aandacht was 
voor het hebben van privé-eilanden. 
In 2013 is het eiland verkocht door 
zijn kleindochter voor 158 miljoen 
dollar naar verluidt. 

Onassis’ zoon Alexandros sterft bij 
een vliegtuigongeluk in 1973, 24 
jaar oud. 
Het huwelijk met Jacky duurt tot 
1975, als Onassis overlijdt net voor-
dat de echtscheiding een feit is.

Het voordeel van pech

Wie geld heeft wordt steeds rijker, 
is het gezegde en dat wordt zeker 
bewaarheid bij de families Onassis 
en Kennedy. Er is een overvloed aan 
fysieke energie, geld, en het wordt 

meer en meer. Niemand weet meer 
hoe groot het vermogen is. Het lijkt 
erop, dat hoe groter de tragiek is, 
hoe meer geld er binnenkomt ter 
compensatie van het verdriet. Want 
geld maakt niet gelukkig, luidt het 
gezegde, maar het geeft wel vreselijk 
veel gemak, als iemand tenminste 
niet wakker ligt van schommelende 
beurzen en dreigende faillissemen-
ten. 

Als er sprake zou zijn van een men-
selijke tragiek, kan er ook sprake 
zijn van mogelijkheden juist door 
de tragiek. Want in een mensenle-
ven gebeuren de dingen niet voor 

niets, er zijn altijd mogelijkheden 
uit te halen om mee verder te ko-
men in het evolutieproces waarin 
ieder mens is verwikkeld. Of die 
mogelijkheden ook worden benut 
is iets anders als het om de familie 
Onassis gaat. Maar ze zijn er, dus er 
is niet alléén sprake van tragiek. De 
mogelijkheden zijn altijd en overal 
te vinden voor diegenen die dat wil-
len.

Christina Onassis

Christina Onassis, enig overgeble-
vene van de familie van scheeps-
magnaat Onassis, erft diens ge-
hele vermogen behalve 26 miljoen 
dollar die voor Jacky Onassis zijn. 
Zij erft vijfenvijftig procent van 
de nalatenschap, de rest gaat naar 
een fonds ter herinnering aan haar 
broer Alexandros. Dit fonds heeft 
een zakelijke kant en een liefdadig-
heidsaspect. Zij is een van de rijkste 
vrouwen ter wereld, maar ze heeft 
weinig geluk in liefdeszaken. Haar 
huwelijken houden geen van allen 
lang stand. 
Ze trouwt al op haar twintigste met 
een veel oudere man, Joseph Bolker, 
27 jaar ouder dan zij. Haar vader 
vindt het geen partij voor haar en 
oefent druk op Christina uit om te 
scheiden. En zo is ze na 9 maanden, 
in 1972, dan weer vrijgezel.
Vervolgens probeert ze het kort 
na de dood van haar vader met 
Alexandros Andreadis waarbij ze 
het 14 maanden uithoudt. Een 
derde probeersel is Sergei Kauzov, 
een Russische scheepsagent waar-
mee ze 17 maanden getrouwd is 
geweest, van 1978-1980. De laatste 

Christina Onassis - 1978

Skorpios
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echtgenoot is de zakenman Thierry 
Roussel. Ze heeft het van alle huwe-
lijken met hem het langst uitgehou-
den, van 1984 tot 1987, een volle 
drie jaar. Uit dit huwelijk is haar 
dochter Athina Roussel Onassis 
geboren.

Christina voelt zich door haar le-
lijkheid een niet beminde vrouw. 
Ze geeft heel veel geld uit om de 
liefde van haar dochtertje Athina af 
te kopen, haar kind waar ze ziels-
veel van houdt. Jaarlijks wordt de 
garderobe van kind en poppen ver-
nieuwd bij modehuizen als Dior 
en Chanel. Athina krijgt op haar 
tweede jaar een hele dierentuin met 

schaapjes en alles erop en eraan ca-
deau, tezamen met een miniatuur 
Ferrari Testarossa. Christina is veel 
op reis om de liefde van haar leven 
te zoeken. Ze voelt zich eenzaam 
en leeg, ze eet als een dragonder als 
ze depressief is, ze drinkt teveel en 
is verslaafd aan haar vele pillen die 
ze neemt, ook om slank te worden. 
Het lukt allemaal niet.
Ze wordt in 1988 dood gevonden 
in haar appartement in Argentinië 
na de zoveelste schoonheidsoperatie 
in de hoop toch nog de liefde van 
haar leven te vinden. Christina kan 
niet bestaan, ze kan niet leven. Ze 
kan geen goed imago van zichzelf 
opbouwen zodat het leven de moei-
te waard is, ook al is het een illusie. 
Uiteindelijk sterft ze heel jong, te-
leurgesteld in het leven en dood-
ongelukkig in een bad in Buenos 
Aires. Athina is op dat moment in 
Griekenland, niet bij haar moeder.
In Christina’s testament staat onder 
meer dat haar dochter bij haar va-
der, Thierry Roussel, zal opgroeien. 
Samen met de vier Griekse vermo-
gensbeheerders die daar al voor zijn 
aangesteld door Christina, moet hij 
zorgen voor het enorm grote kapi-
taal van de familie Onassis. Dat is 
niet zo’n gelukkige inval van haar 
geweest, daar Roussel en de Griekse 
beheerders van het kapitaal elkaar 
steeds in de haren vliegen. Zij doen 

elkaar 95 rechtszaken aan. Alles 
onder wederzijdse beschuldigingen 
van misbruik van geld.
Bij de dood van haar moeder in 
1988 erft Athina, drie jaar oud, een 
fortuin dat geschat wordt op 250 
miljoen dollar. Ze is nu de rijkste 
peuter op aarde.

Thierry Roussel

Thierry kent Christina al vanaf 
1972 als hij ook al omgang heeft 
met Marianne of Gaby Landhage, 
een blond fotomodel uit Zweden. 
Er gaan geruchten dat hij in het 
begin van hun kennismaking zich 
door Christina laat betalen om met 
haar naar bed te gaan. Trouwen 
wil hij wel als hij 34 miljoen dollar 
krijgt van haar en zij belooft wat 
aan haar gewicht te doen. Hij wordt 
dan ook in de pers altijd vermeld als 
een playboy. In 1985 wordt Athina 
geboren. In 1987 wil Christina 
van hem scheiden nadat ze heeft 
ontdekt dat hij terwijl ze getrouwd 
zijn, twee kinderen heeft gekregen 
bij zijn maîtresse Gaby Landhage.
Thierry getuigt ook niet van veel 
respect voor zijn vrouw door het 
te hebben over de vrouw met de 
donderdijen of de Griekse tanker. 
Hij profiteert goed van haar geld 
en spoort haar ook aan tot schoon-
heidsoperaties.
Na haar dood neemt Roussel 
Athina onmiddellijk mee naar zijn 
huis in Zwitserland en hij ontvangt 
voor die opvoeding jaarlijks an-
derhalf miljoen dollar. Thierry wil 
Athina een ‘zo gewoon mogelijke’ 
opvoeding geven, net zoals andere 
kinderen en haar ook bijbrengen 
dat het leven niet alleen om geld 
draait. Een behoorlijk huichelach-
tige houding van iemand die alles 
doet voor geld.Athina, 3 jaar met haar moeder Christina in 1988

Athina met haar vader Thierry Roussel 
en Christina Onassis in 1985
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Hij trouwt Gaby Landhage in 1990 
en het huwelijk houdt nog steeds 
stand. Gaby is een moederlijk type 
en zij heeft altijd goed met haar 
stiefdochter Athina kunnen op-
schieten. Nog steeds hebben zij 
contacten met elkaar.
Bij Gaby heeft Roussel drie kinde-
ren, Erik, die slechts een paar maan-
den jonger is dan Athina, Sandrine 
en Johanna. Vaak gaat het gezin 
enige tijd naar Griekenland om te 
zorgen dat de pers en de Griekse 
vermogensbeheerders niet zeggen 
dat hij Athina vervreemdt van haar 
Griekse vaderland en cultuur.

Athina’s jeugd

Als Athina 13 is, wordt vermoed 
dat er een heel complot is gesmeed 
om haar te kidnappen. Vanaf die 
tijd wordt ze omringd door lijf-
wachten. Ze gaat naar school onder 
bewaking van een heel team body-
guards die haar in een kogelvrije en 
gepantserde limousine van en naar 
school brengen, om kidnapping te 
voorkomen. Ze houdt er behoorlij-
ke angsten aan over.
Haar grootste interesse ligt al 
heel jong bij paarden, en zij krijgt 
ook een paard van haar vader. 

Ondertussen ruziet haar vader met 
de Griekse vermogensbeheerders 
over geld, hij wil nu 13 miljoen per 
jaar voor haar opvoeding. Athina 
bewaart haar bescheiden zakgeld 
heel zorgvuldig en gebruikt het 
voor haar geliefde paard. Een liefde 
die ze deelt met haar halfzuster 
Sandrine.

Een achttienjarige miljardaire

Op 29 januari 2003 wordt Athina 
18 jaar en krijgt ze het beheer over 
een deel van het vermogen van haar 
grootvader en alles van haar moe-
der. Het is nog maar de helft van 
de erfenis en daarnaast is er het 
liefdadigheidsfonds dat door haar 
grootvader is opgericht ter herin-
nering aan zijn zoon Alexandros. 
Het is voor Athina niet eenvoudig 
om zicht op de erfenis te krijgen. 
De vermogensbeheerders veran-
deren het reglement, waarin staat 
dat Athina automatisch voorzit-
ter wordt als ze 21 is. Dit gebeurt 
onder het mom van het feit, dat ze 
te weinig afweet van de Griekse cul-
tuur en ook geen Grieks spreekt. 
Haar vermogen wordt op dat mo-
ment geschat op drie en een half 
miljard dollar. Buiten dat vermo-

gen behoren daar nog het eiland 
Skorpios bij, het Metropole Hotel 
in Monte Carlo, 217 bankreke-
ningen over de gehele wereld maar 
heel veel in Zwitserland, de gehele 
Onassis vloot en ontelbare aan-
delen in bedrijven. Er zijn 150 
ondernemingen die hun zetel in 
Liechtenstein en Panama hebben. 
Ze erft daarbij huizen in Athene, 
Genève, Ibiza, Parijs en Sankt 
Moritz. Ook bevat de erfenis een 
grote collectie werken van Rodin en 
vele impressionistische schilderijen 
van een niet te schatten waarde.
Daarnaast is de waarde van de ju-
welen die in de safes van Zwitserse 
banken zijn gedeponeerd, onbe-
kend.
Zelf is ze niet altijd even gelukkig 
met het geld. Ze beseft dat je er veel 
aan moet doen en dat het veel aan-
dacht kost om het vermogen intact 
te houden.
Haar vader krijgt van Athina nog 
wel een douceurtje als hij zich de-
finitief afwendt van zijn beheer-
dersfunctie. Hij is tevreden met 
100 miljoen dollar en bemoeit zich 
verder niet meer met haar geld. 
Door de ruzies met hem is de goede 
relatie zwaar beschadigd, ze spreken 
elkaar zelden.
Athina geeft niet om juwelen en 
luxe japonnen. Ook niet om fees-
ten en andere luxueuze uitspattin-
gen. Waar ze wel heel veel geld aan 
uitgeeft zijn de paarden. Ze heeft 
prachtige renpaarden waar ze veel 
mee oefent, zodat ze ooit eens mee 
kan doen aan topwedstrijden, zoals 
Olympische Spelen. Maar nog is 
het niet zover. Want kort voor haar 
18e jaar gebeuren er dingen waar 
niemand op heeft gerekend, zijzelf 
ook niet.

Een (slechte) foto uit 1994 met het gezin Roussel in Zwitserland met o.a. Athina 
naast Thiery Roussel en rechts Gaby Landhage
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Athina op haar lievelingspaard 
Ad Camille Z in december 2013

De grote liefde

Waren het tot haar 17e alleen de 
paarden die haar grote liefde zijn, 
in het jaar 2002 komt er nog een 
liefde bij. Als Athina 17 is, laat 
Thierry haar naar Brussel gaan, om 
haar rijniveau op te krikken, zodat 
ze misschien in aanmerking kan 
komen voor de Olympische Spelen 
in 2006. Het lot wil dat zij daar in 
de prestigieuze Belgische rijakade-
mie Nelson Pessoa in Brussel voor 
het eerst haar latere man ontmoet, 
haar rij-instructeur, 12 jaar ouder 
dan zij. Het is een Braziliaan die 
zo arm is als een kerkrat, Àlvaro 
Alfonso de Miranda Neto, ook 
wel Doda genoemd. De liefde 
gaat zelfs zo ver, dat Athina 
in maart 2003 naar São Paulo 
verhuist om maar dicht bij 
hem te kunnen zijn. Zijn 
dochtertje van 6 komt bij 

hen inwonen. Ze laat haar studies 
voor wat ze zijn, zeer tegen de zin 
van Thierry, die wil dat ze een uni-
versitaire studie gaat volgen. Hij is 
ook niet zeker van de bedoelingen 
van Doda, wat logisch is. Dat de 
man 12 jaar ouder is zint hem ook 
niet, hij vindt alles afschuwelijk. 
Hij ziet in Doda de houding die hij 
zelf altijd aan de dag legde tegen-
over Christina. Dat is voor hem 
niet te verteren. Het gevolg is dat 
Thierry de controle over de erfe-
nis van Athina strenger in de hand 
gaat houden. Maar Athina zet door 
en wint een rechtszaak tegen hem. 
Dat zet kwaad bloed en ze wendt 
zich geheel van de stut en steun en 
toeverlaat die haar vader altijd voor 
haar was, af.
Doda is voor haar de man van haar 
leven, zij deelt met hem haar passie 
voor paarden. Zij heeft door haar 

jarenlange ervaring en trai-
ning succes in de paard-
springsport en nu, 

onder zijn leiding leert ze steeds be-
ter springen. Hij is zelf ook spring-
ruiter en samen trainen ze dagelijks 
5 uren of meer.
Zijn ex-minnares, waarbij Doda 
een kind heeft, zegt kortweg dat 
hij gewoon op haar geld uit is. 
Volgens haar heeft hij Athina voor-
dat zij verliefd op hem werd, nog 
een ‘plompe olifant’ genoemd. Zij 
kan hem geen dure paarden geven, 
Athina kan dat wel. Hij heeft haar 
meteen aan de kant gezet toen hij 
Athina ontmoette en merkte dat zij 
verliefd op hem was en ook rijk.
De gelijkenis met de uitspraken van 
Thierry over Christina wordt dan 
frappant, evenals de zucht naar geld 
en de oudere man die zich ontfermt 
over het jonge meisje.
Maar de twee zijn aan elkaar ge-
kleefd en niets kan hen meer schei-
den. Athina hangt nu aan Doda 
zoals ze voorheen aan haar vader 
hing. Altijd was ze bang dat ze ge-
kidnapt zou worden, die vrees is 
nu wat voorbij. De bindende dra-
den in het vlees die er uitzien als 

vishengeldraad, maken alles 
prachtig en mooi. Doda is 
voor Athina de bijna hon-

derd procent droomman. 
Beter kan het niet en ze wil geen 

kwaad woord over hem horen.

Het gewone leven

Voor Athina is het gewone leven 
dat ze leidt met Doda heel aan-
trekkelijk. Wat verstaat ze onder 
het ‘gewone leven?’ Ze houdt van 
Braziliaanse barbecues, Japans 
voedsel, het kijken naar dvd’s en het 
gewone winkelen tussen de mensen 
en alle gewone uitjes die eigenlijk 
voor zo’n rijk meisje niet gewoon 
zijn. Maar het kopen van hele dure 
paarden is voor haar ‘gewoon le-

Athina Onassis en Àlvaro de Mirando 
Neto (Doda) in 2011
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ven’ en het kopen van hele dure 
huizen met paardenmaneges erbij. 
Haar man Doda zegt nog nooit 
een vrouw te hebben gekend die zo 
weinig materialistisch is als Athina. 
Het lijkt erop dat hij een wat ver-
wrongen beeld heeft van haar. Want 
ze koopt wel alle paarden voor hem 
die hij nodig heeft, zij betaalt de 
opvoeding van zijn twee kinderen 
en hij bewoont en maakt gebruik 
van alle onderkomens die zij in 
eigendom heeft. Hij leeft er rijke-
lijk van. In de paardrijwereld kun 
je goede springresultaten halen met 
de beste paarden. De beste paarden 
kosten miljoenen euro’s, en Doda 
koopt alle paarden die goed zijn, 
zowel voor haar als voor hemzelf. 
Dus dat ‘gewone leven’ is niet zo 
maar iets eenvoudigs. Er gaan mil-
joenen in om.
Er gaan stemmen op dat Doda haar 
zou manipuleren. Zo schijnt Athina 
borstvergrotingen te hebben onder-
gaan, zijn haar dijen en billen gefat-
soeneerd en haar lippen opgeblazen 
met botox. Ook haar haren zijn 
steeds meer geblondeerd, zij was 
altijd donkerharig. Thierry Roussel 
dwong dit soort dingen ook af bij 
Christina. Athina schijnt zich heel 
gelukkig te voelen bij hem, vooral 
omdat hij haar paardenliefde deelt, 
een paardenliefde die bij beiden 
sterk lijkt op een gewone ordinai-
re paardenverslaving, die hun lege 
leven moet opvullen.
Doda heeft ook in zijn eigen-
belang een positieve invloed 
op haar uitgeoefend. Zo is ze 
wat meer gesteld geraakt op 
Griekenland en heeft ze haar 
Griekse paspoort 
verlengd. Ook 
is ze naar een 
Atheense paardrij-

school gegaan. Doda heeft daar 
zeker belang bij, want hij wil graag 
uitkomen in een Grieks paarden-
sportteam en hoopt via Athina daar 
binnen te kunnen komen. Maar 
de Griekse regering heeft hem de 
Griekse nationaliteit zeer beslist ge-
weigerd. Zij vinden hem een klap-
loper.

Athina’s huwelijk

Op 20-jarige leeftijd trouwt de mil-
jardaire Athina Roussel Onassis op 
3 december 2005 met haar grote 
liefde, Doda. Vader Thierry Roussel 
en zijn vrouw Gaby zijn de grote 
afwezigen, zij zijn op vakantie in 
Casablanca. Thierry wil niets met 
de trouwerij en haar echtgenoot te 
maken hebben, hij kan het niet ver-
dragen haar te zien trouwen met die 
man. Alleen Sandrine, haar halfzus, 
is aanwezig bij de bruiloft. 
Athina is gekleed in een strapless ja-
pon van Valentino met een waarde 
van 70.000 dollar. Het is een oe-
cumenisch kerkdienst, want zij is 
Grieks-orthodox en hij is rooms-
katholiek. Alles is bezet met witte 
bloemen en er worden 1000 flessen 
champagne geledigd.
Op verzoek van Doda 
is er volgens zijn zeg-
gen ook een contract 

getekend waarin hij geen aanspraak 
doet op haar vermogen.
Zij lijken op elkaar qua interes-
ses: ze hebben geen van beiden hun 
schoolopleiding afgemaakt, hebben 
niet gestudeerd of een vakopleiding 
gevolgd, hebben nooit een dag in 
hun leven gewerkt. Ze houden al-
leen van paarden en films kijken in 
de avonduren.

Ze gaan wonen in een luxe duplex 
van een 6,5 miljoen dollar in een 
dure buitenwijk in São Paulo, aan-
gekocht door Athina.
In tegenstelling tot haar moeder is 
Athina een vrouw die heel even-
wichtig is in die zin, dat haar sport-
leven met zijn trainingen dat ook 
vraagt. Ze heeft een zeer geregeld 
leven, juist doordat zij iedere dag 
wel moét trainen met haar paarden 
wil ze een goed resultaat kunnen 
bereiken. Ze is stil, teruggetrok-
ken zegt nooit veel en lijkt verlegen. 
Haar houding is vaak afwijzend 
en op afstand, terwijl Doda nogal 
graag praat. Zij staat dan stil aan 
zijn zijde.
Toch heeft ze in de strijd om haar 
erfenis veel pit getoond, net zoals 
haar grootvader dat had. Met de 

hete adem van Doda in 
haar nek moest ze wel 
wat gaan doen. Haar 
vreemde versla-
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ving aan paarden doet vermoeden 
dat zij toch ook wel wat genegen-
heid mist in haar leven. Doda is 
nu voor haar wat vroeger haar va-
der was waar ze aan hing. Hoewel 
de uiterlijke rijkdom van Athina 
overweldigend is, is er van inner-
lijke rijkdom niet veel te bespeuren 
bij dit paar. Ze leven alleen vanuit 
de oppervlaktegebeurtenissen met 
paarden. Meer is er niet.

Doda

Athina verblijft veel in het 
Nederlandse Valkenswaard waar 
ze een huis met manege heeft en 
in Oud-Turnhout in België, waar 
het paar in een buitenwijk van 
Turnhout een villa heeft die hele-
maal achter hoge ijzeren hekken 
en struikgewas verscholen staat. Ze 
probeert daar een goede moeder te 
zijn. Als het gezin ‘s morgens geza-
menlijk heeft ontbeten gaat Athina 
met de kinderen op pad in een 
Rolls-Royce met chauffeur. Ze zet 
Fernando af bij zijn voetbaltraining 
en Vivienne, de stiefdochter, gaat 
naar paardrijles. Athina ziet er zelf 
op toe hoe de paardrijles verloopt. 

Doda zorgt al deels voor Fernando 
vanaf zijn derde jaar en in 2009 is 
hij bij hen komen wonen om goede 
voetbaltrainingen te kunnen krij-
gen.
De vroegere vrouw van Doda, 
Cibele Dorsa, zegt dat hun rela-
tie stuk is gelopen op het geld dat 
er nooit was. Cibele is een nogal 
onevenwichtige vrouw die niet zelf 
voor haar kinderen kan zorgen. 
Vandaar dat ze hen maar aan Doda 
heeft gegeven. In 2012 springt ze 
uit het raam van haar zeven verdie-
pingen hoge flat in de Braziliaanse 
hoofdstad, ze ziet het leven niet 
meer zitten nadat haar geliefde zes 
maanden daarvoor uit hetzelfde 
raam is gesprongen en de dood 
vindt.

Nog rijker

In 2006, als Athina 21 jaar wordt, 
wordt haar vermogen verdubbeld. 
Zij kan nu al het geld beheren, 
waaronder het liefdadigheidsfonds 
ter herinnering aan Alexandros, 
haar oom, en verscheidene scheep-
vaartondernemingen. In dit fonds 
zitten ook de vele bankrekeningen 

en het vastgoed-aandeel, er is geïn-
vesteerd in prestigieuze projecten 
waaronder een Japans bedrijf van 
elektriciteitsmateriaal, tabaksbe-
drijven in Argentinië, Uruguay en 
Brazilië. Thierry Roussel laat het 
er niet bij zitten. Hij wil nu als-
nog zijn deel van de erfenis van zijn 
schoonvader, Aristoteles Onassis 
hebben. Dat betekent weer een 
juridisch gevecht wat meer kwaad 
bloed zet. Dan trouwt Athina’s half-
zuster Sandrine. Ze verschijnt als 
uitzondering op deze bruiloft die op 
14 september 2013 wordt gevierd. 
Ze heeft bij deze gelegenheid een 
paar woorden met haar vader gewis-
seld, die natuurlijk op de bruiloft 
aanwezig is. Hun verhouding lijkt 
erg koel te zijn.

En nog rijker

Op 29 januari 2015 wordt Athina 
30 jaar. Op dat moment ontvangt 
ze 700 miljoen euro uit de erfenis 
van haar moeder Christina Onassis. 
Het vermogen bestaat uit baar geld, 
aandelen en eigendommen. Daarbij 
is inbegrepen de helft van de goede-
ren van haar grootvader Aristoteles 
Onassis, maar ook de erfenis van 
de moeder van Christina, Athina 
Livanos. Athina heeft nu alles aan 
erfgoederen gekregen waar ze recht 
op heeft.
Ondertussen heeft ze aardig wat 
onroerend goed verzameld overal in 
de wereld.
Athina koopt regelmatig hui-
zen die vooral zijn bedoeld om in 
de buurt te zijn van belangrijke 
springconcoursen en van paarden-
maneges. Veel huizen hebben zelf 
een uitgebreide paardenmanege. In 
Valkenswaard is ze de buurvrouw 
van Jan Tops, oud ruiter en heden 
ten dage bezig met de in- en ver-

2014
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koop van paarden, een big busi-
ness, zegt hij zelf. Hij bemiddelt als 
Athina of Doda weer eens een paard 
erbij willen hebben.
Haar laatste aankoop in 2014 is een 
groot pand in Wellington, in Palm 
Beach County in Florida waar een 
grote manege bij hoort. Ze kan daar 
haar paarden in de winter trainen. 
Ze heeft ook een appartement in 
New York en een chalet in Genève. 
Doda haar man, hoeft geen cent uit 
te geven aan deze eigendommen, 
hij mag er vanzelfsprekend gratis in 
wonen. Hun liefde is in 2015 nog 
niet bekoeld, want zij houden bei-
den van paarden. Het zal moeten 
blijken wat er zou gebeuren, als één 
van beiden niet meer geïnteresseerd 
zou zijn in paarden. Zoals het nu 
is, hebben zij elkaar dan nog maar 
heel, heel weinig te vertellen.
Haar vriendenkring is ook helemaal 
opgebouwd vanuit de paarden-
sport en het zijn meestentijds men-
sen met heel veel geld. Zij wordt 
heel vaak gezien met Charlotte 
Casiraghi, de dochter van Carolina 
van Mónaco.

Het paard

Een leven gecentreerd rond paar-
den. Paarden zijn een symbool van 
kracht en vermogen, van vuur en 
hitte. Energieën die gebruikt kun-
nen worden in een ontwikkeling 
van materie die op koers ligt van 
het evolutieproces. Het houden van 
paarden geeft mensen de gelegen-
heid deze vitale krachten en vermo-
gens te domineren. Het vermogen, 
het vuur, mag niet vrijelijk meer 
zijn werk doen. Het bewustzijn in 
de vorm van vermogen en kracht 
wordt sterk ingeperkt door de 
paardenliefhebber. Hij kan al zijn 
dictatoriale lusten daarop botvieren 

in een sfeer van dominantie en dis-
cipline. Vooral in de paardensport 
wordt de bezitter van het paard be-
wierookt. Hij of zij kan schitteren 
via een goed getraind en gedresseerd 
paard dat strikt gehoorzaam is aan 
zijn egomeester of egomeesteres. 
Het voordeel van een paard bo-
ven een man is, dat het niet tegen-
spreekt en geen eigen wil meer heeft 
door de zware dressuur. In feite zijn 
al deze vrouwen sm-meesteressen 
die alle vermogen en kracht naar 
hun ego dirigeren en daarmee kun-
nen schitteren. Bij de mannen ligt 
dat identiek, zij willen alles over-
heersen zoals dictators dat doen, 
zowel hun vrouw, hun auto als hun 
paard.
Athina is een vrouw die alleen voor 
paarden leeft. Ze is helemaal gedro-
geerd van paarden. Als ze niet met 
paarden bezig kan zijn, weet ze niet 
wat ze moet doen. Ze heeft verder 
geen interesses.
Athina is erg fanatiek in haar ui-
tingen als het paarden betreft. Ze 

is zelf bijna een paard geworden, 
zozeer is ze daarop geconcentreerd. 
Paarden zijn het centrum van haar 
leven. Alles moet daarnaar gericht 
worden. Het is een bekend feit, dat 
waar je je op concentreert, dat dit 
naar je toekomt. Bij Athina houdt 
dit in, dat ze steeds meer een paard 
wordt. Van deze houding weet haar 
man wel gebruik te maken. Zij doet 
alles om hem te gerieven met paar-
den, net zoals haar moeder Athina’s 
liefde wilde afkopen met dure ca-
deaus. Maar de werkelijkheid is, 
dat zij niet van paarden houden, 
maar dat zij alleen maar eigenliefde 
kennen. Zij gebruiken de paarden 
slechts voor eigen gewin en roem 
en eer. Zij leven beiden in een il-
lusie over paarden, een paardenillu-
sie dus. Door de paarden voelen zij 
zich vol egokracht en egovermogen 
en vol egovuur. Zij zijn dan ook 
wat, ze tellen mee. 
De paardenillusie is een uitvloei-
sel van de bewustzijnsillusie en de 
machtsillusie. Hierbij wordt het 

Athina Onassis in Valencia in 2010
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paard in het lichaam niet gebruikt 
waar het voor is, namelijk voor 
een kracht die vooruitgang in de 
ontwikkeling van de materie inzet, 
door met zijn kracht en vermogen 
te galopperen naar de toppen van 
de spirituele realisatie. Daar vindt 
het zijn vreugde in, om alle kracht 
en dynamisch vermogen in te zetten 
hiervoor. Maar bij Athina en Doda 
is dat niet zo, de paarden zijn er al-
leen om het ego op te peppen en 
te zorgen voor ego-overwinningen 
in de paardensport. Hun energie 
wordt niet gebruikt voor het doel 
waar het voor is, en zo worden de 
paarden ontkracht en moet er wel 
eens eentje worden afgemaakt, zoals 
het lievelingspaard Camille van 
Athina in december 2014.
De bewustzijnsillusie zorgt 
ervoor dat iemand denkt dat 
hij met hogere doelen bezig 
is als hij paardrijdt en de 
machtsillusie is nodig om 
de paarden te domineren en 
te disciplineren naar de wil 
van de berijder of berijd-
ster.

Jan Tops, haar buurman in 
Valkenswaard profiteert graag van 
zijn rijke buurvrouw. Steeds weer 
komt hij met nieuwe paarden voor 
Athina en Doda aan. Voor haar is 
het geen knoop van haar jas om 
€  3.000.000,00 of meer te betalen 
voor een goed paard. 
In deze springpaardenhandel is 
groot geld te verdienen en Jan Tops 
is ook een topper in dat werk. Veel 
beroemdheden komen naar hem 
als ze weer een nieuw paard willen 
kopen voor een of anders concours 
waardoor ze meer kans hebben om 
te winnen. In de paardensport wint 
niet de beste, maar diegene die het 
beste paard kan kopen en dus veel 
geld heeft.

Of het ooit nog tot een zwan-
gerschap zal komen bij Athina 

is de vraag. Zowel Doda als 
zijzelf willen een kind, maar de 
paarden gaan toch altijd voor 
en zwangere vrou-
wen kun-

nen beter niet paardrijden. Volgens 
sommige bronnen heeft zij in no-
vember 2014 een miskraam gehad. 
Zeker is dit allemaal niet.
Zij vult de leegte in haar leven op 
met paarden en met geld. Want het 
leven met veel toppaarden bete-
kent ook: ruim geld hebben, anders 
lukt dit niet. Het is de vraag of zij 
dit haar hele leven kan volhou-
den. Want een paard mag dan 
een prachtig middel zijn om een 
ogenschijnlijk houvast te hebben 
in het leven, het geeft geen inner-
lijke rijkdom en rust, net zo min als 
haar echtgenoot haar die kan ge-
ven. Voor haar schijnt hetzelfde te 
gelden als haar grootvader die een 
journalist eens zei: „Een rijk man 
is meestal een arme man met veel 
geld.”

Rijk, rijker, rijkst

Athina mag dan een van de rijkste 
vrouwen zijn ter wereld, daar zijn 
er velen van. De rijkste vrouw in 
2016 is Christy Walton, met 37,9 
miljard dollar. De rijkste man 
is  Bill Gates, met 72,7 miljard 
dollar.
Het interessante is dat veel rijke 
vrouwen rijk zijn geworden 
door geld te erven, net zoals dat 

bij Athina het geval is. Ze hebben 
er zelf niet voor gewerkt. Dat is bij 
de mannen meestal wel het geval, 
die hebben veel geld doorgaans ver-
diend in hun bedrijven.

AThina Onassis op Ad 
Babouche in Geneve 
december 2013
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Villa di Pratolino in Vaglia
Een droomtuin voor een droomvrouw

Villa di Pratolino is een renaissance villa van De’ Medici in Vaglia, vlakbij Fire-
nze in Toscane. Francesco I De’ Medici, de zoon van Cosimo I die leeft van 
1541 tot 1587, laat de Villa di Pratolino in 1568 bouwen om zijn tweede 

vrouw, Bianca Capello, te plezieren. Hij wil het landgoed veranderen in een sprookjes-
tuin. De wilde omgeving moet een droomtuin worden en de villa een droomhuis voor 
zijn droomvrouw.

Het ontwerp

Villa di Pratolino wordt omgeven door een park met 
fonteinen, grotten, tuinen vol speciale en exotische 
planten. Het is een pleziertuin, groots en ontspannend. 
Met natuurlijk een Venusbeeld en Bacchusbeelden en 
een ‘limonaia’ vol citrusbomen. Het huis zelf bevat een 
souterrain van twee verdiepingen met allerlei waterspe-
len en zes kamers vol automaten die in werking treden 
op vooraf bepaalde momenten. Hierin komt de persoon 
van Francesco I De’ Medici sterk naar voren. Hij houdt 
van de vreemde grillen van de natuur, van alchemie. Hij 
is ook heel creatief zoals zijn persoonlijke werkkamer 
laat zien in het Palazzo Vecchio in Florence, waar hij op 
een amateuristische wijze alchemie bedrijft. 

Francesco wordt er trouwens van verdacht de man van 
Bianca en ook zijn eigen vrouw om zeep te hebben ge-
holpen, zodat de weg vrij is om haar te trouwen.
De Villa di Pratolino is een van de fraaiste, in ma-
niëristische stijl gebouwde landhuizen, ontworpen 
door Bernardo Buontalenti en gedecoreerd door 
Giambologna. Buonvalenti is een duizendpoot, hij is 
hofarchitect, ontwerper en waterbouwkundige en hij 
heeft nog talloze andere kwaliteiten. De villa wordt 
gebouwd tussen 1569 en 1581. In 1579 is hij al ver ge-
noeg klaar om er de trouwpartij met zijn Bianca te vie-
ren. Het kleine paleisje heeft een feeërieke tuin met veel 
mechanische snufjes. Essentieel element is de geheime 
tuin, de hortus conclusus, die helaas verloren is gegaan.

Tekst: Tanja Soes

tuinen
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Het verval

Het levenseinde van Francesco en Bianca heeft niets 
van een droom, zij sterven allebei heel plotseling elf uur 
na elkaar, doordat zijn broer Ferdinando hen vergiftigt. 
Het paleis ligt er dan verlaten bij. 
In de 18e eeuw worden bijna alle beelden die nog over 
zijn weggehaald om ze in de Boboli tuinen neer te zet-
ten. De villa komt in een totaal verval en wordt in 1820 
helemaal gesloopt.

De tuin wordt opnieuw opgeknapt in de Engelse stijl 
en wordt dan een van de meest romantische tuinen van 
Toscane. In 1872 komt het landgoed in bezit van prins 
Pavel Pavlovich Demidoff die de Paggeria opknapt, een 
bijgebouw dat behouden is gebleven en waar edelkna-
pen werden opgeleid. Het heet oorspronkelijk ‘Mediceo 
Paggeria di Pratolino’. Daarin is de Sala Rosa geves-
tigd. Ook de boerenhuisjes van de vroegere residentie 
zijn behouden. Vanaf die tijd heet het landgoed Villa 
Demidoff. In 1981 wordt het eigendom van de provin-
cie Florence, die het geheel ook onderhoudt.

Parco Mediceo di Pratolino

   Parco della meraviglie
Het park is nu een natuurreservaat. Er zijn eeuwenoude 
bomen te vinden zoals eiken waaronder de witte eik 
Quercus alba, Engelse eiken, Quercus robur ‘Filicifolia’ 
en de gesteelde eik Quercus robur. Ook zijn er heel oude 
ceders en kastanjes. Aan wild kan men er herten, vossen 
en hazen tegenkomen. Het landschap ademt een rus-
tieke sfeer uit.
De tuin is gelegen langs een heel steile helling met een 
naar beneden lopende zicht-as. Deze komt langs het 
centrum van de tuin waar in het midden de villa staat. 

 De originele Villa di Pratolino

Bernardo Buontalenti

Bernardo Buontalenti

Bernardo Buontalenti leeft van 1531-1608 en is een 
Florentijnse ontwerper van toneelkleding, architect, 
decorontwerper, schilder, beeldhouwer, legeringenieur 
en artiest. Hij is vaak betrokken geweest bij het ontwer-
pen van forten, villa’s en tuinen. Hij wordt beschouwd 
als de belangrijkste architect van de Maniëristische Pe-
riode. Hij ontwerpt onder andere de Medici villa in Pra-
tolino, de Uffizi Galerij, het paleis van Bianca Cappello 
in Via Maggio, Forte Belvedere in de Boboli tuin bij Villa 
Pitti en de Buontalenti Grot ook aldaar. Hij is een uit-
muntend mechanicien en wiskundige. Bovendien is hij 
de uitvinder van de moderne koelkast of diepvrieskast.
Toen Cosimo I een keer een uitgebreid banket wilde ge-
ven voor een Spaanse deputatie, moesten ze van hem 
met open mond staan te kijken naar zijn grootsheid en 
macht. Speciaal voor deze gelegenheid vindt Buonta-
lenti een nieuw dessert uit. Een sorbet gemaakt met 
ijs, zout om de temperatuur te verlagen, citroen, suiker, 
eieren, honing, melk en een druppeltje wijn. Zijn koude 
room is op smaak gebracht met bergamot en sinaas-
appel en is de voorloper van de moderne Florentijnse 
slagroom. Buontalenti is een expert in het bewaren van 
ijs, hij heeft al een Ghiacciaia gezet in Giardino Boboli, 
een gebouwtje waar je vlees in kunt bewaren en ijs. 
Er is dichtbij Pitti ook een straat die Via delle Ghiac-
ciaia heet. De koelkast is bekleed met isolerende kurk 
en houten panelen en voorzien van een systeem van 
rietstengels die ontdooid ijs naar beneden laten vloei-
en. Buontalenti ontwerpt ook een soort handmatige 
klopper om de room te kloppen.
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In oorsprong is er een renaissance tuin van 20 hectare 
groot. Het park is opgedeeld in 17 zones, het is een van 
de grootste landgoederen van De’ Medici familie. De 
tuin is sterk beïnvloed door die van di Castello, een an-
dere De’ Medici Villa. Aan de noordkant is de entree, 
tegenover de fontein van Jupiter. Er zijn ook heel grote 
stallen. Deze tuin is een voorbeeld van een maniëristi-
sche tuin.
De beelden tussen grotten en fonteinen vormen oriën-
tatiepunten voor begrip van de symboliek die overal te 
vinden is, vrucht van de gedachtewereld van De’ Medici 
die daarin tot expressie is gebracht. De fonteinen ac-
centueren het water in de natuur, ze symboliseren de 
reiniging voor het zoeken van de waarheid. De grotten 
verwijzen naar het moederschap, het duistere en het ir-
rationele, daarin was ook de Venus te vinden die later 
is ontvreemd. Het labyrint en het woud verbeelden 
het avontuurlijke van het leven, de zoektocht naar het 
geheim daarin, een verwijzing naar het zoekende in de 
mens, het zoeken naar de bestemming.

De alchemistische opvattingen waar Francesco I, even-
als zijn vader, zo in is geïnteresseerd, vinden hun neer-
slag in het zoeken naar allerlei soorten manieren om 
wonderen in de tuin te brengen, waarbij water de kern 
van alles is. Het water is de essentie in het park van de 
wonderen, de Giardino della Meraviglie. Het is werke-
lijk overal te vinden.
Door middel van de tuin zoekt de mens verbinding tus-
sen de bloeiende natuur en de cultuur. In de tuin moe-
ten de oerelementen water, vuur, lucht en aarde aanwe-
zig zijn volgens de alchemistische principes.
Bij het paleis zijn er een heel stel kunstmatige grot-
ten aangelegd waaronder de grot van de Stortregen, 
de grot van Galatea, de grot van de Kachel, die van de 
Sponsdieren, van de Samaritaan en de grot van Pan. Zij 
corresponderen met water, aarde, vuur en lucht, zoals 
dat ook op andere plaatsen te vinden is. In de Grot 
van de Samaritaan en andere kamers bevinden zich de 
hydraulische automaten. Bij het afdalen vanuit het cen-
trum waar het paleis ligt, is een boog van waterspuiters 
over de weg, waar in de hete zomer in de koelte gelo-
pen kan worden zonder nat te worden, de Viale degli 
Zampilli.
Bij de villa behoort een boerderij, om zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend te zijn in geval van nood of oorlog.
Pratolino is nog steeds een van de grootste parken van 

Viale degli Zampilli
De Viale degli Zampilli, de weg van de spuiters, is iets spe-
ciaals. Het is een weg die in het lage gedeelte van het park 
is gelegen, 290 meter lang en 23 meter breed. De openin-
gen van de fonteinen zijn verborgen in de balustrade die 
langs de weg loopt. Wanneer het water spuit, vormt het 
een boog of pergola waaronder de wandelaar kan lopen 
zonder nat te worden.

Fontana di Giove (fontein van Jupiter)
van Bernardo Buontalenti

Dit is een grote fontein aan het einde van het park, op de 
hoogte, vlakbij het Casino Montili. Eens was hij versierd 
met een beeldhouwwerk van Baccio Bandinelli, dat van 
Boboli komt. De waterfontein en grot zijn origineel. De 
originele persoon had een bliksem in zijn hand en met een 
grappig en magisch gebaar ontsprong het water vervol-
gens uit die hand en valt naar beneden om het hele park 
met al zijn bassins en vijvers en waterspelen te voorzien 
van water. Dat is nu bijna niet meer te zien, want de hele 
fontein is vol gegroeid met planten. De oorspronkelijke 
vijver er rondom werd Lago dei Cigni genoemd en er 
zwommen veel vissen in.
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Toscane met bossen, botanische tuinen en labyrinten, 
grotten en kunstmatige meren, tempeltjes, beelden, 
automaten en waterorgels met muziek, maar ook met 
gebeeldhouwde fonteinen en humoristische vluchtige 
waterspelen.
Hoewel veel van alles wat er was is verwoest, blijft de 
tuin interessant door de weinige dingen die er nog over 
zijn uit die tijd, maar vooral door zijn landschappen en 
door de aanwezigheid van de Colossus dell’Appennino 
en Il Diamante, een kleine, moderne zonne-energiecen-
trale.

Structuur van het park

Het park wordt in tweeën gedeeld door een lange rechte 
weg, maar dat is dan ook het enige rechte in het park. 
Overal zijn rotsspleten, grotten en andere verrassende 
onregelmatigheden, die vooral langs deze hoofdallee 
zijn gelegen. Het hele park wordt getypeerd door wa-
ter, het is overal aanwezig. De villa staat precies in het 
midden en verenigt noord en zuid met elkaar. In het 
noorden is de ingang met het Montili Casino en de 
fontein van Jupiter, het Eigentijdse Park en de Colossus 
dell’ Appennino. Naar het zuiden toe zijn er de ‘Avenue 
van de bergen’ en het ‘Park van de Oudheid’, met vele 
antieke beelden. Langs deze weg zijn er brede lanen, 
weggetjes en tuindoolhoven die leiden naar kunstmatige 
grotten, fonteinen, waterbassins, beelden die overal in 
het rond zijn. Er zijn echter ook heel veel prado’s, uitge-

strekte of kleinere glooiende weiden die een bekoorlijk 
landschap laten zien rondom Vaglia, vlakbij Firenze.

Waterwerken

Er zijn voor die tijd heel complexe en moderne water-
werken, bedacht door Buontalenti, die zich bezighoudt 
met de waterbouwkunde, architectuur en landschaps-
architectuur. Er zijn heel veel waterautomaten in het 
park, verborgen in grotten, beelden en vijvers. Het 
watermechanisme van het waterorgel dat muziek geeft 
is zeer geraffineerd. Er zijn bijvoorbeeld automatische 
machines die vogelzang voortbrengen. Deze wonder-
lijke werken en geweldige kunstmatig aangelegde rotsen 
en bronnen wordt voortgebracht door een fantastische 
vernuft van Buontalenti, hij beheerst dit alles perfect. 
De Franse filosoof Montaigne bezingt dit alles in zijn 
‘Journal de voyage en Italie’ in 1581.

Het waterreservoir waar veel om draait in de tuin is 
gelegen in het binnenste van het gigantische beeld van 
Appennino. Een machinerie pompt het water uit de on-
dergrondse bron en verdeelt het door het hele park via 
verborgen kanalen. Onder de villa is de grootste machi-
nekamer, daar is het centrum van activiteiten.
Het water wordt vooral gebruikt in de beelden en de 
kunstmatige grotten van de tuin om de bezoekers on-
verwacht te verrassen met een waterballet op warme en 
hete dagen. Met één enkele beweging is een grot dan 
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vol water en als het uit de grot loopt, klimt het tegen de 
berg op via de trappen van het paleis, met twee stra-
len aan iedere zijde. Dat ziet er erg leuk uit, want er 
zijn dan duizenden straaltjes water die iemand tot aan 
de voordeur begeleiden. Dat zijn enkele van de water-
spelen bedacht door Francesco I samen met Bernardo 
Buontalenti. En dit alles wordt bediend vanuit de on-
dergrondse grotten onder de villa, die er al zijn gemaakt 
voordat het gebouw erop werd gezet. De ruimten zitten 
vol vaten, kleppen, pijpen en doorgangen. De hydrau-
lische en pneumatische technieken die daar worden 
gebruikt zijn van het allerhoogste niveau voor die tijd. 
Alles kan bediend worden via een ondergronds aqua-
duct dat kriskras is aangelegd naar de verschillende 
ornamenten. De beelden van de god Pan en de nimf 
Syrinx zijn hele grote automaten die heel veel rege-
len wat betreft water, muziek en dergelijke. Deze grot 
bestaat nog al is hij heel erg beschadigd. Er is nog een 
oude gravure van Stefano della Bella van deze grot.
Verder is er nog een grot, waarin de fontein van Pan 
staat. Dit is een bronzen beeldje dat kan draaien, water 
kan spuiten en op zijn fluit speelt. Hij stond in een van 
de ondergrondse kamers van de oorspronkelijke villa. 
Naast hem is er de nimf Syrinx die zichzelf verandert in 
een bosje riet dat water spuit als hij haar verveelt met 
zijn fluitspel en zijn liefdescapriolen. Er komt ook nog 
een koekoek uit het bosje die een heel lieflijk lied zingt. 
Het mag duidelijk zijn dat er dus ook wind geprodu-

ceerd moet worden zodat de god Pan op zijn fluit kan 
spelen. Er moeten dus heel wat dingen in werking wor-
den gezet wil dit alles naar behoren functioneren. Er is 
bekend dat er 172 sleutels nodig zijn geweest om alles 
in het park te activeren en te de-activeren. Als bezoe-
kers in het park rondlopen, wil Francesco I niet dat de 
loodgieters worden gezien die alle activiteiten moeten 
aansturen door de sleutels te gebruiken. Ze lopen dus 
ongezien onder de grond mee met het bezoek en acti-
veren of de-activeren de wonderen al naargelang men 
verder loopt.

Automatische beweging

Er waren en zijn veel automaten in het park die zorgen 
voor beweging via water. Zowel in grotten als in de villa 
zelf. Ze worden aangestuurd door de watermechanis-
men die in die tijd bekend zijn. Zo was het beeld van 
de god Pan voorzien van een automaat, die ervoor zorgt 
dat hij kan opstaan, kan gaan zitten, kan fluitspelen, 
zijn ogen kan bewegen en ook zijn hele hoofd. Weer 
andere mechanismen, zowel grote als kleine, spelen 
muziek en alles dankzij het water. Allerlei verschillende 
vogels zongen hun lied vanuit de bosjes, waar het geluid 
kwam uit een automaat die daar is verstopt. Vlakbij het 
paleis in de ondergrondse grot van de Samaritaan die 
deel uitmaakte van de eetzaal, is een beeld van een edel-
knaap die water in een kelk giet en een servet ophoudt 
voor iemand die zijn handen wil wassen.



de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 3, juli 2016

38

In het paleis is ook de grot van de zeegodin Galatea, 
waarin een klein theater is van automaten die zijn ver-
sierd met parelmoer. Op de achtergrond is een klein 
waterbassin gedecoreerd met schelpen, koralen en rot-
sen die een zee verbeelden. Op een muziekklank van 
een Triton komt Galatea vanuit de rotsen tevoorschijn, 
voort geblazen op een gouden schelp en getrokken door 
twee dolfijnen die water spuiten. Ze kijkt in een spiegel 
en wordt begeleid door twee nimfen, die trossen koraal 
vasthouden waar water uitvloeit. Als de Triton weer 
roept, verdwijnt zij weer in de rots. De grot heeft nog 
een ander vertrek met wanden vol druipsteen met daar-
tussen veel schelpen, slakken, koralen en andere mooie 
gesteenten. Overal is water te zien en te horen. Deze 
grot wordt ook wel Grotta del Diluvio ofwel de Grot 
van de Stortregen genoemd, omdat hij onder water kan 
worden gezet. De zes overige ruimten worden ingeno-
men door buizen en hydraulische installaties voor het 
bewegen van figuren, het ten gehore brengen van mu-
ziek of om fonteinen te laten spuiten. Er is een beeld 
dat een steen slijpt, een ander drijft ossen aan, en er zijn 
twee eenden die drinken uit een beekje. Ze gooien hun 
kop omhoog. Op rotsen zitten overal hagedissen, kik-
kers, slangen en soms komt daar ook water uit. Tot slot 
is er een globe die door bewegingen van het water in 
het rond draait. Dit alles is gebaseerd op een zeer voor-
uitstrevende techniek voor die tijd.
Er is ook een hoge helling waar een grote gebeeld-
houwde fontein is, waaruit door gebogen arcaden water 
spuit in een groot bassin. De watervallen verdelen zich 
stroomafwaarts naar vijf steeds lager liggende bassins 
die met elkaar verbonden zijn, naar kleine kunstmatige 
meertjes. En er zijn nog meer van deze gelukkige vond-
sten met heel wonderlijke effecten en leuke enscenerin-
gen.
Veel beelden zijn óf gestolen of naar Giardini Boboli ge-
bracht nadat de villa niet meer gebruikt wordt.

Gebouwen

Op het terrein zijn verschillende gerestaureerde gebou-
wen te vinden.
Zo is er een achthoekige kapel omgeven met 14 zuilen 
uit 1580. Dit is een werk van Buontalenti. Hij heeft het 
van binnen versierd met een gereconstrueerd werk van 
Botticelli.
En er is het neoklassieke Casino di Montili uit 1820, 
aan het einde van het park gelegen. Dit gebouw is ont-

De grot van Cupido
Deze wordt in 1577 door Buontalenti gemaakt. Hij bevat 
heel veel waterspelen. Hij behield de originele structuur 
maar de decoraties en de beelden zijn verwijderd. Deze 
grot is alleen van buiten af te zien. De ‘sponzige’ muren 
zijn wel bewaard. Het bronzen beeldje dat er stond be-
sproeide de bezoeker met water als hij op een steen ging 
staan bij de ingang van de grot.
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worpen door de architect Luigi De Cambray-Digny als 
belverdere en casino voor de jacht op een punt van het 
romantische park, waar rondom prachtige vergezichten 
zijn. Demidoff huisvestte hier vele dieren en opgezette 
trofeeën van de jacht. De salon op de eerste verdieping 
werd gebruikt als schermkamer.
Verder zijn er nog de grote volière en de kleine volière.
In 1788 zijn ze ontmanteld door Lorraine en getrans-
porteerd naar Firenze naar de giardino Boboli. De 
volières worden gerestaureerd en gemodificeerd door 
Demidoff.
Het fazantenverblijf werd in 1687 gebouwd in op-
dracht van Groothertog prins Ferdinando De’ Medici. 
Demidoff restaureerde het helemaal in 1874-1876, het 
werd een gastenverblijf.
Er is ook een kreeftenkwekerij, la Gamberaie.
Het ideaal van Buontalenti is een soort beeldenrij te 
maken van onregelmatige bassins die deel uitmaken van 
de bekkens van Ammannati en die zullen dienen als 
visvijvers voor het kweken van schelpdieren. De bassins 
zijn aan de linkerkant van het lunet van Utens te zien 
(zie blz. 33).
Een van de oudste gebouwen gebouwd onder architec-
tuur van Buontalenti is de Locandra of kroeg, of het 
oude postkantoor. Het wordt nu gebruikt voor koet-
sen. Er is ook een bar en een restaurant waar plaatselijke 
wijnsoorten worden geschonken.

Il colosso dell’Appennino

De colosso dell’ Appennino, ook wel Gigante genoemd,  
is een groot stenen beeld dat weemoedig uitkijkt over 
de grote vijver die hij voorziet van water. Het is het 
meest bezochte object in het Pratolino park. Het is een 
kolos van 14 meter hoog, waar in de buik een hele wa-
terinstallatie is verwerkt, een mysterieuze kamer. Dit 
beeld is gemaakt door Giambologna tussen 1579 en 
1583. Het is een enorm grote sculptuur die oorspron-
kelijk leek op te rijzen vanuit het water en het gewelf 
met de rotsige nis die hem eens omringde. Hij is er nog 
steeds niet van los, hij wordt vastgeketend door de steen 
waar hij nog half in zit. De algen groeien op zijn hoofd, 
zijn blik is in zichzelf gekeerd, peinzend.
Het beeld is gemaakt van steen, bakstenen en cement 
gepleisterd op een ijzeren raamwerk. Hij is de personifi-
catie van de berggod Apennijn.
Maar wat is dit voor een wonderlijke figuur die oprijst 
uit de aarde, half rots, half mens, uitgehouwen uit de 

Grotta del Mugnone
Het beeld van Mugnone in 1577 gemaakt door Giambo-
logna of Jean de Boulogne staat bij een grot in de buurt 
van de villa. Het beeld bevindt zich in een grote gewelfde 
ruimte waarvan de zijmuren zijn beschilderd. Deze grot is 
verwoest in 1818 en in 1830 wat rommelig gereconstru-
eerd. Het beeld staat nu voor de muur, de grot ligt terzijde. 
Via deze grot kon de grot van Pan in de villa worden 
bereikt door een geheime deur.

Peschiera della maschera
De Peschiera della maschera is maar deels behouden. Deze 
grote visvijver diende als zwembad en er kon warm water 
in stromen zodat iemand een warm bad kon nemen in de 
buitenlucht. Bij het herordenen van het park in 1818 werd 
dit bassin gevuld met aarde.
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steen? Met droevige lijnen in zijn 
gezicht, met ogen die wanhopig uit 
lijken te kijken over zijn vijver met 
de lotussen en het park, zit hij daar 
geknield bij het water. 
Hij komt als het ware tevoorschijn 
uit de omringende bomen, als een 
faun die er is en ook weer ver-
dwijnt. Hij lijkt zich van de rots te 
willen ontdoen, wat nog niet wil 
lukken. Het water spuit uit de bek 
van de cobra onder zijn hand. Hij 
kijkt er meewarig naar. Het is om in 
tranen uit te barsten bij het kijken 
naar deze mens, wanhopig wor-
stelend om zich te ontdoen van de 
steen die hem vasthoudt.
Een geketende koning, die regeert 
over de wateren die zijn koninkrijk 
zijn, want zelfs in zijn binnenste 
zijn ze aanwezig. Hij is een water-
god, een Nereus die de toekomst 
kent, maar vooral Gennaio, de god 
Ianuario die nieuwe tijden aankon-
digt, een nieuw begin. Hij opent 
poorten en deuren, die toegang 
geven tot nieuwe gebieden. Hij is 
diegene die ook wel wordt afgebeeld 
met twee gezichten: een vrouwe-
lijk en een mannelijk gezicht, een 
gezicht dat in het verleden kijkt en het andere in de 
toekomst. Hij wordt ook wel Ianuarius Geminus ge-
noemd, vanwege zijn twee gezichten.
Want aan de voorkant is hij Gennaio, aan zijn achter-
kant is de draak, het ego, die overwonnen wordt. Als 
dat gebeurt, branden de vuren in zijn binnenste, dan 
stromen de wateren uit zijn lichaam en komen via de 
slang, de cobra weer naar buiten.
Vanaf de Jupiterfontein wordt hij voorzien van wa-
ter, de beken bevloeien de aarde, het liefdeslichaam 
van Venus, dat hier niet meer is omdat het is gestolen. 
Gennaio kondigt de nieuwe tijd aan, waarin mensen 
zich ontworstelen aan hun mens-zijn en meer worden 
die ze zijn. Hier wordt Gennaio Appennino genoemd, 
hier probeert hij zich te ontworstelen aan de bergen van 
steen, om te worden tot een levend en nieuw wezen. 
Het water is sterker dan de rots, het slijpt de stenen 

rondom Gennaio weg, tot hij bevrijd is. Zijn edele trek-
ken vallen op, zijn koninklijk gezicht is vol overgave, 
gericht op de hogere dingen, op zijn verandering van 
onwetende mens naar ander wezen. Hij is een figuur 
die diep ontroert, in zijn grootsheid en eenzaamheid, in 
zijn strikt persoonlijke en harde worsteling, zijn hoofd 
bedekt met sponzige harde vormen, druipsteen, algen 
en mos. Hij is nog een mens, maar wie zal hij blijken 
te zijn als hij uit zijn rots wordt bevrijd door de wate-
ren van het bewustzijn? Het onbekende wezen, dat de 
nieuwe tijd inluidt? Want hij is Gennaio, die een nieuw 
begin aankondigt, nieuwe tijden. Hij is nog in zichzelf 
gekeerd, als omkijkend naar het oude, maar het nieuwe 
is er al. Het is niet meer te keren. Hij moét wel mee in 
het evolutieproces, hij moét wel gehoorzamen aan de 
roep in zijn binnenste, die van het vuur van aspiratie. 
Hij wordt opgeroepen tot worden.

El colosso dell’ Appennino del Giambologna



de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 3, juli 2016

41

Deze figuur van Appennino / Gennaio knielt op een 
zeer groot voetstuk van waaronder het water met groot 
geraas naar lager gelegen vijvers en fonteinen valt. In 
de grot zijn nog heel mooie decoraties overgebleven, 
met schelpen en bijzondere stenen. De oorspronkelijke 
fresco’s en schilderingen die er waren zijn verloren ge-
gaan. De draak staat nog boven op de rots, hij kan ook 
water spuiten.
Achter de kolossale figuur verhief zich een heuvel met 
een tegenwoordig niet meer bestaande grot die volgens 
Schickhardts tekeningen eveneens watereffecten bezat, 

waaronder een sierlijke fontein.
De huid van Appennino is oor-
spronkelijk geschilderd en bestond 
uit vele verschillende materialen 
die tot een eenheid zijn gebracht, 
zoals ook de sponsachtige steen en 
de druipstenen. Zijn haar bestaat 
uit 16e eeuwse steenresten van de 
berg waar Appennino uit oprijst. 
Zijn baard is vol druipsteen en zijn 
lichaam torst als het ware de oude 
tijd, terwijl het de overgang maakt 
naar de nieuwe era, gekweld door 
weer en wind en daardoor geslagen 
en verweerd.
In de oude tijd was er in zijn bin-
nenste beneden een grot met 
geometrische fresco’s geschilderd 
door Giambologna en waterspelen 
door hem ontworpen, een onder-
grondse kamer waarin de fontein 
van Narcissus stond met bewe-

gende automatische waterwerken. Daarnaast zijn er 
nog twee kleine kamers in het beeld in de hoge grot bij 
het hoofd. Daar staat een klein marmeren beeld van 
Venerina, de kleine Venus, verborgen in het hart van de 
grote Gennaio. Een van de kamers kan zelfs een klein 
orkestje bevatten. Als het zonlicht in de open ogen van 
Appennino schijnt, wordt de kamer daardoor verlicht. 
Er zijn ook nog twee werkende fonteinen.
Aan de achterzijde van Apenninno bevond zich het 
vroegere labyrint dat is verwoest en voor hem is de 
grote weide, waar langs de zijkanten 26 antieke beelden 
staan. Rondom hen zijn bossen, meertjes, fonteinen, 
watervallen en grotten.
Vanaf september 2011 is het beeld in restauratie, pas 
op 7 februari 2015 is het klaar. Het staat er nu bijna 
in zijn oude glorie. Giambologna’s kunstwerk, dat een 
droevig maar ook humoristisch spel is tussen kunst en 
de omgeving en dat oprijst vanuit zijn aardse zetel. Hij 
zou er tevreden over zijn, want hij is de meester van 
deze creatie, zijn levenswerk, dat al een aanvang nam 
met het maken van Gennaio door hem en Ammanati 
in di Castello. Toen speelde hij al met de gedachte, 
een enorm kunstwerk te maken dat een vervolg is op 
Gennaio op zijn eenzame eilandje, rillend en bevend 
van de koude in een duistere tijd.Het inwendige van het enorme beeld van Appennino

Gennaio
Gennaio of de kleine Appennino van Ammanati in di Castello - een ander verblijf 
van de familie De’ Medici - is nog aan het rillen van de koude, hij leeft nog helemaal 
in de oude wereld, in het mens zijn, vol kilte en vijandigheid. Hij beschermt zich tot 
het uiterste om niet in verandering te hoeven zijn. Maar deze Gennaio Appennino is 
zijn koninklijkheid al aan te zien. Hier blijkt, dat de mens niet groots is door dat wat 
hij is, maar door dat wat hij kan worden, door zich te ontworstelen aan zijn oude 
staat.
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Het park rond Villa di Pratolino is niet alleen bekend van de architectuur van 
Buontalenti, waterbouwkundige werken, tuinarchitectuur en de geavanceerde 
technieken die zijn toegepast. Geheel in de stijl van Franseco I De’ Medici is 

er ook in de huidige tijd sprake van de toepassing van een uiterst geavanceerde tech-
niek. Het gaat om de technische installatie voor levering van elektriciteit en warmte 
die kortweg Il Diamante wordt genoemd. 

Deze zonne-energiecentrale is op 17 oktober 2009 
in het Parco mediceo di Villa Demidoff of Parco di 
Pratolini opgesteld. Het is een ontwerp van de firma 
Enel - het Italiaanse energiebedrijf - en de provincie 
Firenze werkte mee aan het project. Hij is bedoeld voor 
de energievoorziening in het park en voor alle water-
werken die daar zijn.
Il Diamante, zoals hij wordt genoemd, is een energie-
centrale van de nieuwe generatie. Hij is uitgevoerd in 
glas en staal en heeft een diamantvorm. Hij verlicht in 
de nacht het park en vervolgens de Colosso dell’Appen-
nino van Giambologna, de Peschiera della maschara, de 

grot van Cupido en de Viale degli Zampilli. De bedoe-
ling van het onderzoeksteam van Enel was om een fu-
turistisch project te ontwerpen, een innovatieve zonne-
energiecentrale die bovendien gebruikt kan worden als 
de zon afwezig is.
Dit kunstwerk is een leuk voorbeeld van een elektri-
sche centrale die innovatief en heel verfijnd is als het 
om het opvangen van zonne-energie gaat. Hij spreekt 
ook tot de verbeelding door de plaats waar hij is gesitu-
eerd, in een park. Hij kan altijd energie leveren wan-
neer dit nodig is. Het is een interessant experiment van 
een nieuwe technologie als het gaat om het opslaan van 

Villa di Pratolino in Vaglia
Il Diamante

Tekst: Tanja Soes

techniek
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energie, omdat het bewaren van de energie altijd een 
cruciaal punt is. Het systeem wordt technisch hoog 
gewaardeerd en beschouwd als een futuristisch project, 
omdat het een innovatieve zonne-energiecentrale is van 
een hoog niveau die in staat is om zonne-energie aan te 
trekken en op te laden in de vorm van hydrogeen-ionen 
(waterstof ) die worden opgeslagen in lithium batterijen 
en om elektrische energie te verdelen op een continue 
wijze ook al schijnt de zon niet.
Een ander aspect is, dat Il Diamante helemaal geïnte-
greerd is in zijn omgeving en dat hij milieuvriendelijk 
is.

Ontwerp

Il Diamante is een zonne-energiecentrale en tegelijker-
tijd een kunstwerk. Het ontwerp is gebaseerd op een 
dodecaëder, een regelmatig twaalfvak. Er zijn twaalf 
gelijkzijdige vijfhoeken die elk weer zijn opgevuld met 
vijf driehoeken. Bovenop en georiënteerd op het zuiden 
zitten 38 fotovoltaïsche panelen met cellen van mo-
nokristallijn silicium georiënteerd. De overige facetten 
zijn van gehard glas (Roberglass). Deze laatste zijn met 
name aan de onderkant en de noordzijde van de bol ge-
monteerd en beschermen de constructie tegen wind. Il 
Diamante heeft afmetingen volgens de ‘gulden snede’, 
die de proporties volgen in de natuur. In de natuur zijn 
die proporties terug te vinden in delen van bloemen 

zoals bloemblaadjes, zaden en kelkbladeren. Leonardo 
da Vinci heeft deze verhoudingen in zijn tijd al opgete-
kend.
Het kunstwerk is 12 meter hoog met een diameter van 
8 meter, weegt 30 ton en kan op een snelle en eenvou-
dige manier worden gemonteerd en ook weer gedemon-
teerd dankzij de structuur van de poten en de verbin-
dingen van de schroefdraden.

Il Diamante garandeert een continuïteit van de distri-
butie van energie in een klein gebied dankzij de aanwe-
zigheid van de drie bollen van fiberglas met een door-
snede van twee meter waarin het waterstofgas wordt 
bewaard. Overtollige zonne-energie wordt gevoerd naar 
een elektrolysecel waar water wordt gesplitst in zuur-
stof en waterstof. De waterstof wordt opgeslagen in de 
reservoirs van metallische hydriden onder lage druk. 
De bollen zijn binnen in Il Diamante opgehangen op 
een elegante wijze. De waterstof wordt gebruikt in een 
brandstofcel voor de productie van de elektrische ener-
gie die in de nachtelijke uren en op zonloze dagen de 
energievoorziening verzorgt.

In het onderste deel van Il Diamante is voorzien in een 
mogelijkheid om gebruik te maken van aardwarmte, 
dankzij een geothermische sonde diep onder de grond 
die als warmtewisselaar optreedt. Het water dat met een 

De Diamant van Enel in aanbouw



de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 3, juli 2016

44

warmtepomp wordt rondgepompt kan worden gebruikt 
om water of lucht te verwarmen of juist af te koelen. 
In de zomer zorgt dit doorgaans voor koeling en in de 
winter voor warmte.
De centrale heeft een potentie van 11 kiloWattpiek en 
draagt bij aan de verlichting van het park, de Giardino 
delle Meraviglie. De energie geproduceerd door Il 
Diamante maakt het mogelijk dat dit park dag en nacht 
wordt verlicht inclusief de kunstwerken en gebouwen.  
Bovendien wordt deze energie gebruikt voor het opla-
den van de elektrische fietsen die ter beschikking staan 
voor de bezoekers van de Villa Medicea.
Uiteindelijk heeft zijn typische structuur die erg lijkt op 
een diamant, hem de waardige naam van ‘Il Diamante’ 
gegeven.

Tenslotte

Il Diamante is een bijzonder zonne-energiecentrale, 
vooral door zijn vorm. Hij past ook ontzettend goed in 
dit park, waarin Francesco I De’ Medici allerlei vooruit-
strevende en innovatieve waterwerken liet maken voor 
zijn tijd. Il Diamante maakt dat het park een voortzet-
ting is van zijn ideeën over een tuin vol wonderen, il 
Giardino della Meraviglie. Deze diamant staat daar als 
een materiële vorm op aarde die het licht van de lila 
energie op de meest intense manier verbeeldt. Hij is het 
symbool van het bevroren licht in de relatieve, verdeel-
de wereld. Het licht van de allerhoogste werkelijkheid 

in de bron van waaruit alles wordt geboren en dat ver-
schijnt als een keiharde diamant van bevroren licht.
Deze zonne-energiecentrale neemt de vorm aan van een 
lichaam dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Dit 
zijn de gezichten van het zelfbewustzijn en de zelfkracht 
op aarde, het zijn in zijn elektriciteitsvorm en in zijn 
zonne-energievorm te zien in materiële stof.
Geen wonder dat deze zonne-energiecentrale Il 
Diamante deel mag uitmaken van de Giardino delle 
Meraviglie, de Tuin der Wonderen. Want Il Diamante 
is het werkelijke wonder, dat de tuin uittilt boven het 
alleen maar wonderlijk zijn. Hij verbeeldt een werke-
lijkheid, die onbegrepen is, zelfs door diegenen die hem 
bouwden. Dat is ook meteen de humor die Il Diamante 
uitstraalt in de gehele wereld van materie.

Werking overdag
Het zonlicht wordt door de fotovoltaïsche panelen omge-
zet in gelijkstroom waarmee een aantal Lithium batterijen 
worden opgeladen. Die energie wordt via een omvormer 
geschikt gemaakt voor het 220 volt wisselstroom netwerk 
van het park. Het overschot wordt in een elektrolysecel 
gebruikt om water via elektrolyse te splitsen in waterstof 
en zuurtstof. De zuurstof verdwijnt in de lucht. De waterstof 
wordt in gasvorm opgeslagen in drie bollen in de Diamant.

Werking ’s nachts
De opgeslagen waterstof wordt in een brandstofcel omgezet 
in elektriciteit. De zuurstof die daarvoor nodig is komt uit de 
omringende lucht. Via een omvormer wordt de gelijkstroom 
omgevormd naar de 220 Volt wisselstroom die nodig is voor 
het elektriciteitsnetwerk van het park.
Bij dagen met weinig zon of te weinig capaciteit van de 
zonne-energiecentrale kan de brandstofcel bijspringen om 
toch voldoende elektriciteit te genereren.
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Tekst: Sunya de la Terra

De titel van het hoofdwerk van Arthur 
Schopenhauer luidt ‘Die Welt als 
Wille und Vorstellung’. Dit geeft in 

feite al aan wat de inhoud is van zijn filoso-
fie: de wereld is een creatie van een redeloze, 
primitieve wil en dat wat er wordt gecreëerd, 
bijvoorbeeld de mens, maakt zich een voor-
stelling van hoe de werkelijkheid is, maar dat 
is niet de werkelijkheid zelf. Deze voorstel-
ling of illusie wordt in het leven geroepen 
doordat het verstand er een eigen beleving 
van maakt, die voor ieder anders is. Het leven 
van een mens bestaat dus slechts uit kennis 
die opgebouwd is door de voorstelling die hij 
zich heeft gevormd van objecten die hij waar-
neemt. Verder is die wil een zo overheersende 
en primitieve kracht, dat ieder mens er in feite 
een slaaf van is. Als iemand zich bewust wordt van zijn lichaam, dan merkt hij die wil 
op, vooral in de seksuele driften en begeerten die zijn leven besturen en beheersen. De 
werkelijkheid is voor een mens een verdeelde wereld die opgesplitst is in tijd en ruim-
te, oorzaak en gevolg. Het beeld dat hij heeft van die wereld is een illusie.

Schopenhauer noemt deze primitieve wil de wil tot 
leven, maar ze is ook de oorzaak van alle lijden van de 
mens. Het leven kan nooit een blijvend leven zijn, want 
de dood grijpt vroeg of laat altijd in, de mens leeft in 
de tijd en die schrijdt voort. De tijd ondermijnt het 
lichaam zodat het defecten gaat vertonen die eindigen 
met de dood. Schopenhauer is daardoor en door veel 
andere zaken heel teleurgesteld in de wereld waarin hij 
leeft. Het is een slechte wereld, de slechtste die je maar 
kunt bedenken, want de wil tot leven wordt altijd over-
wonnen door de dood.

Invloed van de Oosterse filosofie

Duitsland is groot geworden door zijn musici en den-
kers. Musici halen hun inspiratie soms vanuit het in-
tuïtieve niveau, gesitueerd in de hogere lagen van het 
denken. Duitsland is de bron van deze vooruitstrevende 
kunstuitingen in Europa. Intuïtief gevoel en visie geven 
de mogelijkheid te komen tot meer verfijnde kunstvor-
men. De filosofie is tot dan toe een droge en moeilijke 
manier van wetenschap bedrijven. Maar daar komt ver-
andering in, de intellectuele verklaringen alleen voldoen 
niet meer. Er komt veel meer en indringend naar voren 
dat het intuïtieve experiment in de filosofie, zoals dat 

Arthur Schopenhauer
En de Upanishads

Arthur Schopenhauer in 1815
Portret van Ludwig Sigismund Ruhl
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door Schopenhauer en ook Nietszche wordt gebruikt 
meer inzicht oplevert. In de muziek is dit het geval bij 
Richard Wagner. Doordat deze mensen zich laten leiden 
door hun intuïtie, gewild of ongewild, geweten of niet 
geweten, leidt dit tot grote veranderingen in Europa, 
hoewel Duitsland zelf niet wordt geboeid door dat ho-
gere denken. Het volk blijft buiten het bereik van deze 
hogere visie, het blijft een ruwe en wat onbehouwen, 
grove tendens die de boventoon voert. Deze enkele 
mensen, die zich wel laten inspireren door hun intuï-
tieve gevoel, steken daarbovenuit. Zij spelen in op de 
toekomst, er is een andere tijd aan het komen.
Schopenhauer heeft zich vooral ingespannen om het al-
tijd geheimzinnige raadsel van het bestaan op te lossen. 
Hij heeft van alles onderzocht, van alles geprobeerd en 
vindt een wereldvisie die betrekkelijk reëel is en daar-
door door velen nogal somber wordt gevonden. Maar 
deze vindt wel zijn weerklank in de literatuur, muziek, 
filosofie en psychologie.
Hij durft zijn intuïtieve ingevingen te volgen en is daar-
om ook zo gegrepen door de Oosterse wijsheid, die hij 
aanvoelt als van groot belang voor hemzelf en voor de 
mensheid als geheel.
Schopenhauer is één van die mensen, die een aanzet 
heeft gegeven om het zicht op de mens in filosofie en 
psychologie totaal te veranderen. Hij wordt wel gezien 
als een verstoorder van dromen, van illusies van mensen 
over wie en hoe ze zijn. Hij gelooft niet in een ontwik-
keling van het goede, er is geen vooruitgang mogelijk, 
kortom, iedereen vindt hem een eeuwige pessimist. Dat 
is hij echter niet, hij ziet de dingen in hoe ze zijn en 
omdat dit mensen niet bevalt, noemen ze hem pessimis-
tisch. Er gebeurt dan wat Schopenhauer zelf aangeeft 
in zijn werken, hun zicht op hem wordt vertroebeld 
door gedachten en gevoelens van weerstand tegen wat 
hij zegt. Zo maken ze van hem ook een voorstelling die 
niet strookt met de werkelijkheid. Want reëel zijn heeft 
niets met pessimisme te maken.

Naast zijn centrale thema ‘de wil’ is ook typerend voor 
Schopenhauer, dat hij als eerste filosoof heeft gepro-
beerd om de gedachtewereld van de Upanishads, de 
Vedanta, de Bhagavad Gita en het boeddhisme in zijn 
filosofie in te weven. Het is een nogal lastig aspect van 
zijn filosofie temeer daar het voor een westerling moei-
lijk is de Oosterse filosofie ten volle te doorschouwen. 
Schopenhauer is zeker iemand die moderne, nieuwe 

ideeën inbrengt in een nogal saaie filosofische tradi-
tie. Hij voelt intuïtief aan, dat de Oosterse en vooral 
de Indiase gedachtewereld iets herbergt, wat van groot 
belang is. Vanaf 1813 is hij dan ook aan één stuk door 
bezig de Upanishads te bestuderen. Dat boek ligt naast 
zijn bed, en voor hij gaat slapen leest hij erin. Deze fas-
cinatie zal hij zijn hele leven niet meer kwijtraken. Hij 
werkt de ideeën uit in zijn filosofie van de wil.

Aquarel van de jeugdige Arthur Schopenhauer

Levensloop

Arthur Schopenhauer wordt in 1788 in Dantzig ge-
boren. Zijn vader is bankier en is nogal depressief 
van aard, zozeer dat hij de hand aan zichzelf slaat. 
Schopenhauer voelt zich altijd een ongewenst kind.
Zijn moeder verhuist na de dood van haar man naar 
Weimar waar ze een culturele salon heeft waar ieder-
een komt die maar wat voorstelt in kunst en cultuur. 
Zij is een heel goede gastvrouw en zelf schrijfster. Haar 
salon wordt het centrum van het intellectuele leven 
in de stad. Daar ontmoet Schopenhauer Goethe, die 
hij als zijn tweede vader beschouwt. Later scheiden 
hun wegen zich, zij denken te verschillend. Toch blijft 
Schopenhauer Goethe zijn hele leven bewonderen.
Omdat hij al jong veel reist, ziet hij veel oorlogen in 
Europa aan zich voorbijgaan. Hoe kan hij dit rijmen 
met het leven? Op zijn zeventiende jaar moet hij wel tot 
de conclusie komen dat niet een lieve, goede God de 
wereld schept, maar een tirannieke duivel, die zich maar 
al te graag verlustigt in menselijk lijden. Het lijden en 
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de wreedheid van mensen grijpt hem nogal aan.
Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is dat een mens kan 
leven als dat leven geen zin heeft. Als er geen God in 
de hemel de mens bewaakt. Hij kan er niet mee uit de 
voeten.

Dan leert hij in de salon van zijn moeder Friedrich 
Majer kennen, die hem vertelt over zijn interesse in het 
Oosterse denken, het hindoeïsme en het boeddhisme. 
Hij raakt daardoor zeer geboeid, en leest voor het eerst 
over de Bagavad Gita in een tijdschrift waarin Friedrich 
Majer veel artikelen schrijft. Deze hebben een grote in-
vloed gehad op zijn denken, vooral in zijn jonge jaren.
Hij studeert medicijnen maar stopt daarmee en gaat fi-
losofie studeren in Berlijn om zodoende over het leven 
na te denken. Hij schrijft daar de dissertatie ‘Über die 
vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde’ 
in 1813.

In 1818 komt zijn belangrijkste geschrift uit: ‘Die Welt 
als Wille und Vorstellung’. Volgens zijn eigen zeggen 
wordt daarin alles gezegd wat er door hem te melden 
valt aan de mensheid. Daarbij heeft hij het wereldraad-
sel van het bestaan volgens hem definitief opgelost. Er 
komt bijna geen respons op dit boek, dat hij zelf een 
baanbrekend filosofisch werk vindt. Dit stelt hem he-
vig teleur, hij houdt er zijn hele leven een frustratie aan 
over.
Na 1820 schrijft hij bijna niets, hij lijdt onder het feit 
dat hij niet wordt gewaardeerd. Hij heeft daardoor 
ook steeds last van allerlei ziekten. Later gaat hij in 
Frankfurt wonen en leeft van de erfenis van zijn vader.
Zijn bewonderaars zijn vooral Richard Wagner en 
Nietzsche. Schopenhauer houdt helemaal niet van 
Wagner’s muziek, veel meer van Rossini en Mozart. 
Hij heeft een behoorlijke invloed op Thomas Mann en 
Tolstoj, die onder de indruk zijn van wat hij schrijft. 

Die Welt ist ein Jammertal, 
voller Leiden.

Alles Glück ist Illusion,
alle Lust nur negativ.
Der rastlos strebende Wille wird durch 
nichts endgültig befriedigt.
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Vooral zijn grote stijlbeheersing en zijn gemakkelijke, 
doorzichtige schrijftrant bekoren hen zeer.
Altijd heeft hij een agressief karakter gehad, maar vanaf 
deze tijd ageert hij extra hevig naar vele filosofieprofes-
soren, vooral naar Hegel, Fichte en hun aanhang. Hij 
breekt met Kant en Goethe, omdat ze niet hetzelfde 
denken als hij. In feite voelt hij zich altijd onbegrepen 
in de vernieuwende gedachten die hij heeft. Hij is een 
eenling.

In 1844 komt het tweede deel van zijn boek ‘Die Welt 
als Wille und Vorstellung’ uit. Hij noemt dit zelf een tot 
schilderij uitgewerkte schets. Deze delen worden heden 
ten dage altijd gezamenlijk opgenomen in een boek. In 
komt 1859 deel drie uit.
Hij wordt vooral bekend door de publicatie Parerga 
und Paralipomena, Griekse woorden voor aanvullingen 
en bijvoegsels. Het zijn vier aanvullende boeken op eer-
der verschenen werk van hem. Ze maken zijn denken 
wat doorzichtiger.
Deze boeken blinken uit door zijn grote gave voor het 
schrijven en een intellectuele humor. Het is een gemak-
kelijk te lezen werk, dat vele onderwerpen behandelt: 
paranormale verschijnselen, de droom, zelfmoord, de 
vrouw, de vertelling, over de incompetentie van univer-
siteitsfilosofen, over schrijven en stijl.
In feite zijn deze vier boeken een soort autobiografie, 
waarin hij vertelt over het lijden van het leven als filo-
soof. Hij noemt dit werk zelf ‘mijn filosofie voor het 
volk.’

Schopenhauer vindt het verschrikkelijk dat filosofie zo 
ontoegankelijk is voor een gewoon mens. Hij wil ge-
makkelijker en toegankelijker schrijven, wat ook goed 
lukt. De stijl in al zijn werken is heel helder en dui-
delijk, charmant, elegant en daardoor vlot te lezen. 
Schopenhauer’s werken worden beschouwd als hoogte-
punten van de Duitse literatuur.
In 1860 overlijdt hij aan een hartstilstand. Hij is een-
zaam maar gerijpt en wat milder. Korte tijd voor zijn 
dood zegt hij: „De mensheid heeft het een en ander van 
mij geleerd dat ze nooit zal vergeten.”
Schopenhauer is de meest originele maar ook de meest 
uitdagende denker van de 19e eeuw. Hij onderzoekt al-
les, vooral het waarom van de bedoeling van het leven 
in een wereld van lijden en dood.
Al met al kan Schopenhauer worden beschouwd als een 

Arthur Schopenhauer 1852
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realist in een illusoire wereld. Hij spreekt ook veel men-
sen aan, vooral diegenen die zich vragen stellen over de 
bedoeling van het leven op aarde, maar ook hen die be-
trokken zijn bij muziek, literatuur en visuele kunst.

De poedels van Schopenhauer

Schopenhauer is een persoon, die altijd alleen leeft, hij 
heeft vrouw noch kind. Wel heeft hij altijd een poedel 
bij zich. Dieren hebben trouwens zijn speciale belang-
stelling, omdat ze volgens zijn filosofie van de wil be-
scherming nodig hebben voor de wrede mens. In zijn 
filosofisch beeld zijn mens en dier fundamenteel hetzelf-
de. Alleen leven dieren in een eenvoudiger, voortdurend 
aanwezig moment, volgens de leer van Boeddha. Door 
zijn universeel mededogen voor dieren is zijn poedel 
iemand in wie hij zich herkent als hetzelfde. Door dat 
mededogen bewijst hij zich meteen als een goed mens.
Zijn poedels spelen een grote rol in zijn leven. Altijd is 
er een poedel, die ongeveer om de tien jaar vervangen 
wordt door een poedel die er ongeveer hetzelfde uit-
ziet. Hij heet formeel altijd Atman, de wereldziel, zoals 
Schopenhauer Atman ziet, maar dan als poedel op vier 
benen in de aardse sfeer. Informeel noemt hij de poedel 
ook wel Butz.
Iedere hond bevat voor hem ook alle andere honden, 
daarom maakt het niet uit, of hij altijd hetzelfde heet. 
Heel veel loopt hij in zichzelf pratend met zijn poedel 
langs de oever van de Main. Als de poedel niet gehoor-
zaam is, wordt hij vol humor uitgescholden voor ‘mens’. 
Schopenhauer roept dan: „Je bent geen hond, maar een 
mens, een mens,” en volgens hem zou de hond zich 
daarvoor dan schamen. Hij is erop tegen dat dieren met 
het lidwoord ‘het’ worden aangesproken, als zouden het 
objecten zijn. Hij is vooral bezorgd wat er met zijn poe-
del zal gebeuren als hij sterft, dat is zijn ergste lijden.

De vertaling van de Upanishads

Schopenhauer is altijd op zoek naar een filosofie die 
zowel ethisch als metafysisch is. Dat vindt hij in de 
Upanishads, waar hij ‘tat tvam asi’ in vindt, ‘jij bent 
Dat’, een spreuk die hij heel veel aanhaalt.
Schopenhauer komt voor het eerst in aanraking met 
Oosterse filosofie via een cursus die hij in 1811 volgt bij 
de Duitse professor Heeren, een autoriteit betreffende 
zijn kennis over Azië. Hij doet verder niets met deze 
kennis, tot hij in de culturele salon van zijn moeder 
in Weimar in contact komt met Friedrich Majer, een 

Verre Oosten kenner. Ze voeren vele gesprekken over 
de Oosterse filosofie en deze raadt hem aan een Latijnse 
vertaling van de Upanishads te lezen en ook de Vedanta 
eens te bestuderen.

Rond de jaarwisseling van 1813/1814 krijgt 
Schopenhauer een vertaling van de Upanishads onder 
ogen waarvan het interessant is de voorgeschiedenis te 
kennen.
In 1671 wordt door een Fransman die naar India 
reist, Francis Bernier, de Perzische vertaling van 50 
Upanishads door de Mogol prins Dara Shikoh naar 
Frankrijk gebracht.
Deze Perzische vertaling van de Upanishads uit het 
Sanskriet wordt pas in 1775 bekend. Hij is gemaakt 
door de oudste zoon en wettige erfgenaam van Shah 
Jehan en Mumtaz Mahal, de Mogol sultan Mohammed 
Dara Shikoh, een verlichte prins, tevens dichter. Deze 
prins hangt openlijk de liberale ideeën aan van keizer 
Akbar, zijn grootvader, en hij schrijft zelfs een boek 
waarin hij twee religies wil verenigen, die van de hin-
does en de mohammedanen. Hij maakt de vertaling 
van de Upanishads samen met enige anderen. Hij heeft 
de eindredactie en het werk is klaar in 1657. In 1659 
wordt hij gedood door zijn jongere broer Aurangzib 
I, omdat hij de legitieme opvolger is van Shah Jehan 
en Aurangzib hem niet geschikt vindt voor opvolging 

Dara Shikoh
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vanwege zijn verlichte ideeën. Onder het voorwendsel 
dat hij ontrouw is en gevaarlijk voor de godsdienst van 
het keizerrijk, wordt hij koelbloedig vermoord door zijn 
jongere broer.

De vertaling van Dara Shikoh trekt in die tijd veel be-
langstelling van Europese wetenschappers, omdat er 
weinig bekend is van Oosterse wijsheid en Perzisch een 
welbekende taal is in Europa.
Schopenhauer leest de uitgave van de Upanishads in 
de Latijnse vertaling uit het Perzisch van Abraham 
Hyacinthe Anquetil Duperron, een Fransman die al 
een vertaling heeft gemaakt van een ander beroemd 
Perzisch werk uit de oudheid, Zend-Avesta. De Latijnse 
vertaling van de Upanishads, Oupnek’hat, verschijnt in 
1801-1802.

Wat Schopenhauer en Duperron niet weten is, dat de 
vertaling van prins Dara is gemaakt van een compila-
tie van teksten en commentaren van de filosoof Adhi 
Shankara, een autoriteit op dit gebied.
De Latijnse vertaling is geschreven in een nogal krom-
me taal, moeilijk leesbaar voor mensen die niets we-
ten van de Upanishads. Toch wordt dit boek voor 
Schopenhauer de leidraad voor nieuwe ontdekkingen. 
Hij vindt de rode draad in het werk met zijn soms on-
begrijpelijke taal vertaald door Anquetil Duperron. 
Oupnek’hat wordt de basis van waaruit hij zijn filosofie 
verder vorm gaat geven.
De Latijnse vertaling van het werk van Dara Shikoh 
is voor Schopenhauer een authentiek werk, waar nog 
veel Sanskriet woorden maar ook Perzische woor-
den door prins Dara intact zijn gelaten en niet ver-
taald. Ook Duperron heeft dat zo gelaten. De woor-
den worden uitgelegd in een verklarende woordenlijst. 
Vooral Chhandogya Upanishad is de grondslag voor 
Schopenhauer’s ‘Wereld van wil en voorstellingen’.
Schopenhauer schrijft zelf dat kenners van Kant, Plato 
en van de Upanishads zijn werk het beste zullen kun-
nen lezen. Alles wat hij schrijft kan afgeleid worden van 
deze boeken van wijsheid. In dit boek schrijft hij over 
de bovenmenselijke opvattingen die hij heeft gevonden 
in de Upanishads. Het is voor hem als een gedicht vol 
waarheid dat hem troost geeft in zijn eenzame bestaan. 
Niets kan de Upanishads evenaren, met zijn sublieme 
gedachtewereld, die alles opheft naar een hoger plan. 
Vooral de feiten die de Upanishads geven over het Zelf 

zorgen ervoor dat Schopenhauer dit geschrift het pro-
duct noemt van de hoogste menselijke wijsheid. Wat 
hem daarbij vooral treft is dat de schrijvers afgaan op 
hun innerlijke en intuïtieve ervaringen en niet op het 
intellect en de oppervlakteverschijnselen. De hindoes 
zien dat Ik een illusie is, dat het een uiterlijk verschijn-
sel is en dat de enige realiteit de Oneindige Ene is.

Chhandogya Upanishad

De Upanishads zijn heilige boeken die gebaseerd zijn 
op de goddelijke inspiratie. Zij beschrijven de mystieke 
en hogere betekenis van de hymnen en voorschriften 
die in de vier Veda’s worden gegeven.
Het woord Upanishad betekent letterlijk ‘neerzitten 
bij’. Dat zegt dat de leerling moet gaan zitten aan de 
voeten van de goeroe, de leraar, zodat hij in alle ne-
derigheid kennis kan nemen van de wijsheid van zijn 
meester. De uitwerking van deze leerstukken zijn vervat 
in de Vedantafilosofie.
Vooral de filosoof Sankaracarya (788-820) zoals 
Shankara officieel heet, voorziet de Upanishads van 
aantekeningen die de teksten verklaren. Deze aanteke-
ningen worden gezien als toonaangevend. Prins Dara 
Shikoh maakt dus een vertaling hiervan in het Perzisch.

De Upanishads zijn geen leerboeken, maar boeken die 
ervan uitgaan dat een leerling van licht naar meer licht 
gaat, zonder teveel in te spelen op het verstand of het 
intellect. Hij is de toehoorder en laat alles op zich in-
werken wat hij hoort en kan door ervaring zien, dat iets 
is zoals het is. Dat is een benadering die voor het intel-
lect nauwelijks is op te pakken.
Schopenhauer heeft vooral de Chhandogya Upanishad 
bestudeerd, die onder andere handelt over de mantra 
van de vreugde, het woord van kalmte en harmonieuze 
verworvenheid dat ervoor zorgt dat het hogere verlan-
gen van de psyche wordt vervuld.

Der Arzt sieht den Menschen
in seiner ganzen Schwäche, 

der Advokat
   in seiner ganzen Schlechtigkeit 
und der Priester
   in seiner ganzen Dummheit.
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Het zijn werken die van het begin tot het einde in een 
zeer beeldende taal zijn geschreven, met soms heel 
veel symboliek. Ze zijn daarbij ook heel rationeel, ze 
hebben een vaste lijn en ze zijn allemaal gerangschikt 
rond hetzelfde gegeven. De wijzen die de Upanishads 
hebben opgetekend, hebben niets gedaan om iets te 
verdoezelen of mooier te maken, ze verwaarlozen geen 
detail over wat zij hebben ontdekt over de verschil-
lende en uiteenlopende aspecten van het veelvoudige 
Universum. Opvallend is ook, dat ze dingen reduceren 
tot één enkele uitdrukking om de tekst meer toeganke-
lijk te maken voor anderen. Ze zoeken niet een wis-
kundig abstractie, ook niet meetkundige exactheid en 
samenhang. De Upanishads zijn in feite een heel grote 
opslagplaats van waarnemingen en spirituele ervarin-
gen van wijze mensen. Zij noteren de conclusies van 
hun waarnemingen en experimenten die spontaan zijn 
neergeschreven. Dit doen ze met een vanzelfsprekende 
eenvoud, ze zijn niet bang te zeggen wat ze te zeggen 
hebben. Ogenschijnlijke tegenstrijdigheden die logisch 
niet aanvaardbaar zijn, schrijven ze ook op. Deze wijzen 
benadrukken vooral de universele waarheid die gevat 
kan worden in enkele algemene regels. Daarmee krijgen 
de Upanishads veel meer een wetenschappelijk karak-
ter, ook al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo. In de 
woorden van de zieners ligt een krachtig vuur verborgen 
dat mensen enthousiast maakt, en dat is het geval bij 
Schopenhauer.

Vertaling van deze werken is niet eenvoudig, zij zijn 
geschreven rondom symbolen en in zinnen en beelden 
die een diepgaande betekenis hebben en voor Hindoes 
goed te begrijpen is geweest, maar voor Europeanen in 
het algemeen niet begrijpbaar zijn. Veel woorden verlie-
zen ook hun eigen ritme bij vertaling. Het woord ‘God’ 
wordt gebruikt in een bijzondere betekenis, die door 
Westerlingen nooit zo zal worden beleefd. Vertalingen 
zullen altijd gebrekkig blijven, behalve als diegene die 
vertaalt, deze hogere domeinen van de werelden in zich-
zelf kan opzoeken en verwoorden. Maar dit meester-
schap is nog ver van de mensheid en in de Upanishads 
zelf wordt gezegd: ‘Sharp as a razor’s edge is the path, 
difficult and hard to traverse, say the seers’ volgens een 
vertaling van Sri Aurobindo Ghose. Tot de ware wijs-
heid kan men niet zomaar komen.
Uit Schopenhauer’s werk blijkt, dat hij niet de vinger 
kan leggen op de kern van deze wijsheid, hij kan slechts 

met zijn intuïtie en zijn hart weten dat dit heel belang-
rijk is voor hem. Hij kan niet de bron van alle bestaan 
bereiken, hij kan daarnaar slechts gissen. Ondanks 
dat heeft hij toch wel schaduwen waargenomen van 
een licht dat de hele wereld vormt en gestalte geeft. 
Weliswaar een voorstelling die niet helemaal strookt 
met de werkelijkheid, zoals hij dit, humoristisch ge-
noeg, zelf beschrijft in zijn belangrijkste werk ‘Die Welt 
als Wille und Vorstellung’. Hij heeft wel een vermoe-
den dat er een lichtende wereld bestaat die hij niet kan 
doorgronden maar wel kan aanvoelen met zijn intuïtie-
ve denken. Hij vangt daar een glimp van op en gaat er 
mee aan de slag.
Hij heeft daarbij deze wijsheid, die van een zeer hoog 
gehalte is, op zijn eigen wijze ingepast in zijn filosofi-
sche concepten, waardoor ze niet meer de oorspronke-
lijke, lichtende mogelijkheden uitbeelden zoals ze in de 
Upanishads zijn gegeven. Hij heeft wel vanaf zijn 25e 
jaar een kopie van dit boek in de Latijnse versie bij zich 
gehad en deze uitgave is rijk voorzien van aantekenin-
gen van hem.
Het is de moeite waard om enkele punten te ontdekken 
in het werk van Schopenhauer, waarin hij gedachten uit 
de Upanishads heeft gebruikt voor zijn eigen filosofi-
sche denken en hoe dat door hem is geïnterpreteerd.

Het invlechten van Oosterse ideeën

De visie van Schopenhauer op het hindoeïsme lijkt 
oppervlakkig en niet compleet. In zijn tijd heeft hij 
geen mogelijkheden om diepgaander studies te doen. 
Hij kent bovendien geen Sanskriet. In ‘Die Welt als 
Wille und Vorstellung’ geeft hij in feite zijn hele filoso-
fie weer inclusief de ideeën die hij heeft opgedaan uit 
de Upanishads. Het is het meest eenvoudig om en-
kele hoofdbegrippen waar Schopenhauers filosofie op 
berust, proberen te beschouwen in wat ze zijn. Eerst 
door te beschrijven wat er in de Upanishad bedoeld 
wordt met wereld, wil en voorstelling, en daarna wat 

Nun ist diese Welt so eingerichtet, wie 
sie sein mußte, um mit genauer Not 

bestehen zu können.
Wäre sie aber noch ein wenig schlechter, 
so könnte sie schon nicht mehr bestehen.
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Schopenhauer daarover in zijn werk vertelt.
In dit artikel wordt niet geprobeerd volledig te zijn of 
heel diepgaand. Het is slechts een aanzet, een probeer-
sel om te zien wat Schopenhauer zo heeft geboeid in 
de Upanishads, waar hij dingen heeft gebruikt in zijn 
filosofie en waar hij de Upanishads gewoon heeft laten 
vallen, omdat hij zijn eigen lijn wilde volgen of de lijn 
van het boeddhisme.

De sluier van Maya en de wereld

Schopenhauers favoriete uitspraak is: ‘De zichtbare 
wereld is een schijn zonder wezen.’ Hij gaat ervan uit, 
dat er geen wezens in de wereld zijn. Al het zichtbare is 
schijn, mensen zijn schijngestalten die worden bewogen 
door een primitieve wil die hen stuurt en beheerst. Er is 
geen eigen wil al willen mensen dat graag blijven gelo-
ven. Zij zijn slaven van deze onredelijke, primitieve wil 
vol driften en begeerten. De sluier van Maya belet de 
mens om de werkelijkheid te zien.

In de Upanishads is Maya het principe van het uiterlij-
ke bestaan in deze wereld. Het is een noodzakelijkheid 
in de Absolute Brahman, het Zijn of Sat, dat hij Maya 
in zich draagt, want daarmee kan Hij zich door zijn ei-
gen wil tot expressie brengen. Hij drukt zich dan uit in 
ontelbare vormen en gestalten die een fysieke materiële 
vorm krijgen door zijn bewuste zelfkracht. Alles wat er 
op aarde bestaat wordt geboren vanuit Brahman. Hij is 
tegenwoordigheid, impuls en vermogen. Als hij zich tot 
expressie wil brengen in een wereld van Onwetendheid, 
is het eerste wat hij naar buiten brengt Maya. Hij kijkt 
naar zichzelf met die half opgelichte sluier van Maya, de 
onwetendheid die de allerhoogste kennis in zich draagt. 
Maya dompelt alle materie die Brahman is onder in 
de onwetendheid en deze wordt daardoor ongevoelig. 
Dat houdt in dat zowel het gevoel, de intelligentie, de 
gedachten, de kennis van mensen allemaal van ongevoe-
lige materie zijn, als van een steen.
Maya is ook diegene, onder wiens regime de Ene 
Brahman het Vele wordt. Hij verdeelt alles in velerlei 
vormen met vele eigenschappen. Hij scheidt het be-
wustzijn van de kracht, geest van materie, kracht van 
energie en ego van niet-ego. Waarheid wordt leugen, 
er komt pijn, begrenzing, verdeeldheid, tijd en ruimte. 
Zo ontstaan er werkelijk ontelbare, ontelbare vormen, 
tot en met de allerkleinste deeltjes en nog kleiner, toe. 
Zij zijn allemaal Brahman die in deze relatieve wereld, 

Schopenhauer, beeldhouwwerk van Elisabet Ney uit 1857
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het aardse bestaan, zelf zijn onwetende wetten bepaalt. 
Zo is Brahman in Shakespeare of in Schopenhauer, in 
Nietzsche, Waldo Emerson of Richard Wagner, maar 
dezelfde Brahman is in ieder mens, ding en wezen in 
zijn eigen onverbrekelijke eenheid.

Maya laat twee aspecten van Brahman zien, die van het 
weten en het niet-weten. Zijn, Bewustzijn, met daarin 
begrepen Bewustzijnskracht of Wil en Vreugde wor-
den tot niet-zijn, niet weten, niet willen of kunnen, tot 
vreugdeloosheid of ellende, het lijden. Vooral dat laat-
ste element, het lijden, wordt heel erg gevoeld in het 
materiële lichaam. Pijn is een begrenzing van plezier, in 
feite is het identiek aan elkaar, alleen heel erg vernauwd 
en klein. In het boeddhisme is het doel om juist pijn 
en plezier te ontvluchten en in het Nirwana te komen, 
de wereld van het Niets, zonder grenzen. De andere 
twee dingen zijn verder weg, mensen ervaren ze niet 
zo. Onwetendheid is nauwelijks voelbaar als een gemis, 
evenals onbewustheid en onvermogen.
In de half slapende onwetendheid van Brahman kan hij 
zichzelf als een illusie creëren. Daardoor zijn er dingen 
die er wel schijnen te zijn, maar ze zijn niet te zien in 
wat ze werkelijk zijn. Om de werkelijkheid te kunnen 
beschouwen moet een mens een psychische blik ont-
wikkelen, tot zelfwording komen en ook een materiële 
fysieke ontwikkeling doormaken. Dit is het evolutiepro-
ces dat mensen nog in het vooruitzicht hebben.
Van Maya kan niets worden gezegd. Hij is niet te defi-
niëren. Want hij is er niet, hij is een illusie. Maar hij is 
er ook wel, want hij is de Zelfkracht van Brahman in 
het Universum. Hij is Brahman’s Maya, eeuwig en on-
geboren, zijnde boven Tijd en Ruimte. Een schaduw die 
hij voortbrengt vanuit zichzelf, door zijn gedeeltelijke 
versluiering.

Voor Schopenhauer is duidelijk dat er voor een mens 
geen realiteit kan zijn, als hij behept is met de sluier van 
Maya. Het denken vervormt alles wat er is aan Idee, 
zoals de zintuigen gevoelens, reuk, smaak vervormen, 

waardoor een mens de dingen niet ziet zoals ze zijn. Dit 
gegeven zorgt ervoor dat de onwetendheid, de sluier, 
in stand blijft. Het ‘ding op zichzelf ’, de realiteit, kan 
nooit worden gezien met zoveel vertroebelingen. Er 
bestaat alleen een vage vorm, een fenomeen in tijd en 
ruimte, dat ook weer verdwijnt na enige tijd.
Alles wat een mens waarneemt, zijn eigen, subjectieve 
voorstellingen die hij ervaart in zijn oppervlaktebewust-
zijn. Dat is de wereld waar hij in leeft, zonder de dingen 
te kennen in wat ze zijn.
Datgene wat bewustzijn wordt genoemd is niet meer 
dan een dunne vernis die het geheel van onbewuste 
driften en motieven bedekt, een illusie die ieder voor 
zichzelf schept in de vorm van een ‘zelf ’.
Waar Schopenhauer op doelt is het bewustzijn van het 
ego, een bewustzijn dat is vertroebeld en zich een illu-
soir beeld schept van zichzelf zoals het zich graag ziet. 
Dat is hetzelfde bewustzijn van Brahman, alleen onwe-
tend en verdeeld door Maya.
In de werkelijkheid is bewustzijn essentiële bewuste 
substantie, de stof van het Zelf, die Brahman is in het 
Absolute. Dat is een totaal ander bewustzijn dan waar 
Schopenhauer over spreekt.

De sluier van Maya stelt hij gelijk met goed en slecht. 
Een goede persoon kijkt door de sluier, een slechte per-
soon kan dat niet. Hij heeft blijkbaar in de Upanishads 
niet kunnen ontdekken - of hij heeft het over het hoofd 
gezien, of bewust weggelaten - dat het verdelende prin-
cipe het mentaal is, door Maya gecreëerd als middel 
om tot het doel te komen, namelijk de veelheid. Goed 
en kwaad is een verschijnsel van verdeeldheid, net zoals 
tijd en ruimte dat zijn. Het mentale principe zorgt juist 
voor die verdeeldheid van de Ene Ware Idee, die in on-
gelooflijk veel schijnideeën wordt verdeeld, en die door 
de kracht of de wil in een materiële vorm wordt gego-
ten. Maar Maya zelf heeft niets met goed en slecht te 
maken, het is het vermogen van Brahman om in veel-
heid te zijn.
Omdat dit zo is, is een mens ook altijd een eenheid met 
alles, want alles is Brahman, en Brahman is subjectief 
gezien Atman, het zuivere, ondeelbare Wezen, zelfver-
lichtend, zelf geconcentreerd in bewustzijn en in kracht, 
de zelfvreugde. Hij is lichtend vreugdebestaan. Hij is 
boven ruimte en tijd, vrij en onafhankelijk van wat 
dan ook. Hij is niet in evolutie, hij schouwt. Hij is een 
transcendent Wezen, Geest, Vreugde.

Keiner kann über sich sehen. 
Hiermit will ich sagen:

Jeder sieht am andern nur so viel, 
als er selbst auch ist.
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Typerend voor Schopenhauer is, dat hij al zijn poedels 
Atman noemt.
Om echter Atman de ziel te noemen of de wereldziel, 
zoals Schopenhauer dat doet, is niet helemaal correct. 
Als Atman zonder meer wordt vertaald met ziel, geest 
en zelf is dat misleidend. Ziel is voor de Europeaan 
soms intelligentie, soms gevoel. En geest is weer een an-
der woord dat op verschillende wijzen wordt geïnterpre-
teerd maar vaak hetzelfde als ziel wordt gebruikt. Soms 
wordt er zelfs het onderbewuste of onbewuste mee 
bedoeld. Ook het woord ‘zelf ’ wordt in de Upanishads 
niet gebruikt zoals Westerlingen dat doen. Al deze 
woorden moeten in feite heel nauwkeurig worden be-
keken op wat ze in de kern zijn en wat ermee wordt be-
doeld in het kader van de te lezen tekst. Schopenhauer’s 
intuïtie heeft niet zo ver gereikt, dat hij dit juist kan 
verwoorden. Ondanks dat blijft het een leuk gegeven, 
dat alle poedels van Schopenhauer Atman zijn. Een be-
tere benaming die hij heden ten dage zou geven aan zijn 
poedel zou ‘psyche’ zijn. Want dat is de werkelijkheid 
van de hond, van de mens, en alles wat er bestaat.
Veel van deze ‘vergissingen’ zijn waarschijnlijk te wijten 
aan het feit, dat Schopenhauer de Oosterse wijsheden 
wil inpassen in zijn eigen filosofie.

De wil tot leven

Het centrale punt in zijn filosofie noemt Schopenhauer 
zelf de Wil tot Leven. Hij benoemt dit als de zelfken-
nis van de wil. Een uitspraak van Schopenhauer is: ‘De 
mens kan doen wat hij wil, maar hij kan niet willen wat 
hij wil.’
In de Upanishads is de Wil tot leven in de kern ple-
zier in het bestaan hebben. Het is de Oneindige Wil 
tot Leven in Brahman zelf die dit gebiedt. Het is ook 
de wens om bewust te bestaan, het is het instinct van 
zelfbehoud. Dat geeft het lichaam het gevoel dat het 
leeft. Zelfs in het gespannen en verkrampte eindige en 
illusoire bestaan van een mens die een korte tijd leeft op 
deze aardeplaneet in vergelijking met de eeuwigheid, is 

er toch altijd hang naar plezier. Hij kan niet zonder dat, 
anders leeft hij niet. Hoe klein en ontzettend gelimi-
teerd dat plezier ook moge zijn, het moet er wel zijn. 
Zelfs in het meest ellendige bestaan moet er plezier zijn.
De wil tot leven is het primitieve instinct tot zelfbehoud 
onder alle omstandigheden. Het is een heel doelmatig 
mechanisme dat door de Natuur in het lichaam is inge-
bouwd om te overleven. Het is zuiver instinctmatig, dus 
dierlijk, en een mens kan er geen invloed op uitoefenen. 
Deze wil tot leven werkt als vanzelfsprekend, onafhan-
kelijk van wat dan ook. Het lichaam is er zuiver en al-
leen om dat gelimiteerde plezier in het bestaan vorm te 
geven. Een plezier dat in zich heel essentieel en eeuwig 
bestaand is, omdat het afkomstig is van de vreugde van 
bestaan van Brahman.

Deze Wil kan bijna niet komen tot iets wat zou leiden 
tot een leven dat meer vervuld is. Want juist dit plezier 
in het bestaan en daarmee de Wil tot Leven, geeft een 
mogelijkheid om tot meer hogere dingen te komen en 
het egocentrisme achter zich te laten. Een mens kan 
dan groeien van plezier naar meer plezier in het leven, 
naar een groter of nog groter plezier, tot dit uitmondt 
in een blijdschap van een meer psychisch leven, een 
meer universeel bestaan, aspiratie gericht op de Eeuwige 
Brahman. De Wil tot Leven is dan niet meer vol be-
geerten en behoeften. Deze elementaire kracht, die ook 
eeuwig is in Brahman, wil daarbovenuit stijgen en wil 
dan als eerste iets proeven van de nog beperkte blijd-
schap van het psychische leven. Daarna kan deze blijd-
schap worden tot een zuivere verrukking van een onein-
dig bestaan in Brahman. Het menselijke individu kan 
dan ingaan in de wereld van onsterfelijkheid, de wereld 
waar geen verdeeldheid is, maar een absolute vreugde. 
Daar is geen pijn, want pijn betekent begrenzing van de 
vreugde en Brahman is eeuwige en oneindige vreugde, 
hij is geen grens in Zijn Absolute Wereld. Hij is vreugde 
die geen einde kent, Hij is zelfbestaand en van zuivere 
vormloze ether. Hij is het Zelf van alle zelven, van alle 
wezens en toch een Eenheid in Zichzelf.
Uiteindelijk zijn lichaam, leven en denken allemaal ge-
zichten van de Vreugde, het plezier om te bestaan, de 
Wil tot leven die zich in alles beweegt. En deze Wil van 
Brahman verdeelt zich in ontelbare vormen, die zich 
laten zien als allemaal individuele zelven met een wil. Al 
deze vormen zijn gezichten van de grote Kosmische Wil 
tot Leven, ook wel Bewustzijn/Bewustzijnskracht of 

Was aber die Leute gemeiniglich das 
Schicksal nennen 

sind meistens nur 
ihre eigenen dummen Streiche.



de Gouden Visie
Jaargang 9, nummer 3, juli 2016

55

Visie/Wil genoemd. Deze Wil van Brahman is bewust-
zijn die de universele bewustzijnskracht is. Hij schept 
alles wat er bestaat in alle werelden. Maar Hij werkt 
onder de sluier van Maya in de wereld van de mens. 
Verdeeld, maar met alle mogelijkheden om te worden 
tot een aardse wil die zich uiteindelijk helemaal verenigt 
met de Wil van Brahman.

De Wil tot Leven vanuit Schopenhauer’s denken is het 
‘Ding an Sich’, het is de kern van het menselijke be-
staan, het is de mens. Het is een blinde drang, die zich 
almaar voortbeweegt, hij is niet te stoppen, hij is altijd 
onbevredigd. Het is nooit genoeg. Deze wil is robotach-
tig, hij beweegt zich voort in een bepaald patroon en 
is een eeuwige herhaling. Schopenhauer noemt dit de 
natuurwil of de wereldziel. Deze leeft altijd voort, voor 
eeuwig. Deze wil bouwt het lichaam op, maar ook het 
karakter.
De Wil tot Leven uit zich vooral in de seksuele daad, 
omdat deze ook mogelijkheden geeft te overleven in 
het nageslacht. Mensen leven voor seks en nageslacht, 
iets wat bij dieren gemeengoed is. Op dat punt en vele 
andere punten is de mens nog een heel dierlijk wezen. 
Hij wil wel leven, maar hij weet totaal niet waarvoor hij 
leeft. Deze sterke drang tot leven gaat voor redelijkheid.
Hij zoekt dingen in de wereld die hij niet kan vin-
den, alles is vaag en onduidelijk. Hij accepteert dat er 
geboorte is en dood, maar hij weet niet welke plaats 
ze hebben in de wereld van tijd en ruimte. Het leven 
wordt bepaald door de wil, een mens leeft volgens de 
wil. Hij heeft geen eigen, vrije wil. Hij is de slaaf van 
die wil. Hij leeft in een wereld van voorstellingen, die 
niet stroken met de werkelijkheid van die wil.
De Wil is voor een mens object, hij is niet te kennen 
ook al voelt hij hem in het lichaam. Schopenhauer zegt 
dan ook, dat de Wil één en ondeelbaar is, omdat hij ob-
ject is, en dus niet binnen het bestek van tijd en ruimte 
van het bewustzijn van het subject valt, de mens. De 
Wil is in alles, in iedere vorm. Alles wat een mens kent, 
gaat via zijn lichaam, met al zijn vitale sensaties en ge-
voelens. Dat kleurt ook zijn zicht op de wereld, die op 
die wijze alleen een schijnwereld is, omdat ze verdeeld 
is. Hij moet wel gehoorzamen aan de Wil tot Leven, 
omdat hij hem niet kent en ook niet kan kennen, hij 
valt buiten zijn voorstellingen en wetten. De mens leeft 
aldus in een illusie, de wereld is voor hem niet ‘het ding 
op zichzelf ’.

Schopenhauer Denkmal in Frankfurt am Main
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Geen mens kan onder de dwang van die primitieve Wil 
die in alles werkt, uitkomen. Iedereen is een slaaf van 
die wil en dus van de illusie. Schopenhauer geeft als 
ontvluchtingsmogelijkheid het bevestigen of juist het 
ontkennen van die wil.
Door bevestiging leven mensen het leven zonder ken-
nis, zij leven volgens de wetmatigheden van de Wil tot 
Leven. Ze blijven egoïstisch, vol eigenliefde, volgens be-
kende patronen en gefixeerde ideeën.

Door de wil te ontkennen krijgt een mens zoveel ken-
nis, dat hij accepteert dat de Wil er is. Daardoor wordt 
het willen rustig, kalm, vredig en na lange tijd wordt 
het willen opgeheven door deze houding. Daardoor be-
reikt men dan de verlossing van de Wil, waardoor men 
een blik kan werpen op de werkelijkheid.
Dit kan bewerkstelligd worden door goede werken, 
compassie hebben met anderen en iedereen.
Door beschouwing van kunst gaat dit nog beter, men is 
even los van de wereld van verschijnselen en de daar-
mee gepaard gaande strijd ertegen. Even kan er iets van 
de werkelijkheid, de Idee, ervaren worden. Door zui-
vere beschouwing ziet men de eeuwige Ideeën, de kern. 
Dan kan een mens ook zijn individualiteit overstijgen 
en even loskomen van de wil. De kunst geeft de beste 
representatie van de Ideeën, en zorgt aldus dat de be-
vrijding omvattender en perfecter is. De architectuur 
is de laagste trap van kunst. De tragedie, bijvoorbeeld 
van Shakespeare, is een hogere trap van kunst en kan 
als geen ander middel de ellende van de wereld uitdruk-
ken en verwoorden. De muziek is de allerhoogste trap 
van kunst. Dat is een uitdrukking van de Wil zelf, en 
de muziek staat dus op dezelfde lijn als de Ideeën, die 
dan in hun zuivere vorm aanschouwd kunnen worden. 
Muziek is tijdloos en universeel.
Een mens leeft dan twee levens, een oppervlakkig leven 
en een meer abstract leven van stilte en kalmte. Hij kan 
dan rustig schouwen naar hoe het leven was. Hij kijkt 
dan door de sluier van Maya heen en ziet de werkelijk-
heid. Dat kan niet worden afgedwongen, het overkomt 
je. Het is geen logisch denkproces, maar een innerlijke 
houding, meestal veroorzaakt door een intens, hevig 
lijden.
Voor Schopenhauer zijn heiligen daar een schoolvoor-
beeld van. Zij hebben volgens zijn zeggen geen last 
meer van egocentrisme, begeerten en seksuele driften, 
zij worden niet kwaad, kennen geen onrust, en zijn te-

vreden met alles wat op hen afkomt, of het nu goed is 
of slecht.
Het ontkennen van de Wil is een strijd die nooit op-
houdt te bestaan. Een mens moet zijn hele leven vech-
ten om dat te bereiken. Ascese zou daarbij dan helpen. 
Maar niemand zal ooit tot perfectie komen.
Schopenhauer beseft wel, dat de meeste mensen hem 
niet zullen volgen in zijn visie:
‘Zo ziet het leven van vrijwel alle mensen eruit; ze wil-
len, ze weten wat ze willen en ze streven ernaar, met 
genoeg succes om hen te behoeden voor vertwijfeling 
en met genoeg mislukkingen om hen te behoeden voor 
verveling en haar gevolgen. Dat alles resulteert in een 
zekere opgewektheid, of op zijn minst in gelatenheid 
waaraan rijkdom of armoede feitelijk niets afdoen.’ 
(WWV 1, 478/479)
Dat waar Schopenhauers wilsfilosofie uiteindelijk op 
uitloopt, is niet meer voorstelbaar:
‘Wat er na de volledige opheffing van de wil overblijft, 
is voor al diegenen die nog vol zijn van de wil, inder-
daad niets. Maar ook omgekeerd is voor diegenen, bij 
wie de wil een keer heeft genomen en zichzelf heeft 
ontkend, onze o zo reële wereld met al haar zonnen en 
melkwegstelsels - niets.’
Schopenhauer ziet het leven van de mens somber in, 
maar hij is wel reëel, voor zover dat mogelijk is voor 
hem. Een mens kent geen vooruitgang of goede bedoe-
lingen, het leven heeft geen zin, hij heeft het in ieder 
geval niet kunnen ontdekken.

‘Wanneer iemand door die sluier van Maya heen kijkt 
en inzicht krijgt in hoe de wereld er in werkelijkheid 
uitziet, ziet dat er geen causaliteit is. Het is slechts een 
illusie, gecreëerd door onze geest.’
Wat Schopenhauer daaronder verstaat is onduidelijk. 
Want geest is zelf, is Brahman. Brahman is de aller-
hoogste Realiteit boven tijd en ruimte. Hij is ook de 
causale materie waar alles wat er bestaat uit geboren 
wordt. Geest krijgt in de relatieve wereld een ander ge-
zicht, namelijk die van materie. Geest en materie zijn 
twee gezichten van dezelfde Brahman. Wie door de 
sluier van Maya heenkijkt, ziet Brahman, de werkelijk-
heid, en ook de causale materie, die beslist geen illusie 
is, maar werkelijkheid. Wat Schopenhauer misschien 
bedoelt te zeggen is, dat de illusie van verdeeldheid die 
Maya creëert, zorgt dat mensen de dingen niet kunnen 
kennen met het verstand en met intelligentie, maar al-
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leen door zich te richten op de hogere dingen waardoor 
de Idee ervaren kan worden.

Als een mens uitstijgt boven de wil dooft alles uit in 
de leegte. De vraag is dan, waarom dooft alles daar 
uit? Toch alleen omdat de genietingen en de gevoe-
lens gebaseerd zijn op ervaringen van het uiterlijke 
leven? Vandaar dat ze er niet meer zijn in het niets, ze 
zijn niet capabel om te ervaren wat daar is. Want in 
de Veda’s, waar de Upanishads in feite een aanhang-
sel van zijn, word dit ook als een vergissing beschouwd 
van Boeddha. Daar wordt gezegd hoe de primitieve 
Wil tot Leven door concentratie op Brahman kan wor-
den tot een Wil tot Leven die steeds meer een eenheid 
wordt met die van Brahman. Uiteindelijk wordt de Wil 
tot Leven tot een waar leven, waar geen strijd meer is 
en waar de mens tevens de blijdschap van het bestaan 
kan ervaren op een psychische wijze. In de Upanishads 
wordt dan gesproken van ‘de ziel’ die zijn rustplaats 
vindt in de universele wereld van Brahman. Dat is 
ook het doel van ieder mens, dat hij wordt die hij is in 
Brahman, niet alleen psychisch maar ook fysiek. Het is 
het evolutieproces dat voorgeschreven is in het plan van 
de Wil tot Leven, de zelfkracht van Brahman.
Voor Schopenhauer bestaat dit niet. Er is geen vooruit-
gang. Alles blijft hetzelfde, het ziet er alleen anders uit. 
Hij verheft zich hiermee boven alles, en gaat voorbij 
aan wat in de Upanishads wordt verteld over de moge-
lijkheden om de gewone Natuur en de Wil tot Leven 
te overstijgen zonder strijd. Alleen door concentratie en 
luisteren naar de meester kan dit zijn beslag krijgen.
Schopenhauer leest ieder dag in de Upanishads, maar 
hij leeft er niet naar en weet het toch eigenlijk beter 
dan de oude wijzen. Hij geeft de primitieve onredelijke 
wil van zijn ego voorrang op zijn intuïtieve kracht en 
inzicht, wat natuurlijk niet verboden is, maar wel op-
merkelijk. Hij wordt daardoor alleen maar interessanter, 

doordat duidelijk wordt hoe hij zich laat leiden door de 
wil tot leven en zijn ego, dat erkend wil worden.

De voorstelling van de mens

In de Upanishads wordt gewag gemaakt van het feit, 
dat alles uit het principe van Prakriti voortkomt, een 
principe dat niet te verwoesten is en ook de bron van 
alle materie is. Het is de bewustzijnskracht die alles 
uitwerkt in de werelden. Zij vormt in een eeuwigdu-
rende materiële evolutie de lichamen en zo zorgt zij 
voor de aanblik van alle werelden zoals ze zijn. Uit haar 
komt de subtiele en grofstoffelijke materie voort waar 
het denken en de gevoelens in werkzaam zijn. Ook de 
oorzakelijke materie komt voort uit deze Natuurkracht, 
waar alle handelingen en gedragingen van de wil tot 
leven worden gestuurd. Hieruit komen weer de ego’s 
voort, die op aarde rondlopen in hun eigen wereld, hun 
eigen kleine ruimte, hun gevangenis die zij voor zich-
zelf hebben opgebouwd. Zij zijn als toeschouwers in de 
schouwburg waar alles in het universum zich voor hun 
ogen voltrekt, zonder te zien wat er gebeurt.
Deze grofstoffelijke materiële oppervlaktelichamen, de 
ego’s, worden steeds weer afgebroken en opgebouwd. 
De ruimte om hen heen blijft nooit hetzelfde, alles 
verandert voortdurend in de tijd en de ruimte. Deze 
ego’s van de mensen verbeelden zich dat zij even groots 
en machtig zijn als diegene uit wie ze geboren zijn, 
Prakriti, de natuur. De natuurkracht, de bewustzijns-
kracht, bouwt het universum tezamen met Purusha, 
de wil, het bewustzijn. Allebei zijn ze gezichten van 
Brahman, een Brahman die niet te definiëren is, niet 
te beschrijven, niet met het intellect te kennen en ook 
niet met de spraak uit te drukken. Brahman is slechts 
volledig te kennen door hem te worden met de psyche 
en met huid en haar. Deze natuurkracht is de basis van 
de gehele fenomenale wereld zoals deze zich voordoet 
voor de mens, een toneelvoorstelling, waar voortdurend 
mensen op het toneel verschijnen die weer verdwijnen 
en nooit meer terugkomen. Dit toneelstuk gaat altijd 
maar verder en verder, het neemt geen einde.
In die duistere oceaan van originele kosmische materie 
die totaal verdeeld is, is nog altijd de eenheid aanwezig, 
hoewel niet meer waar te nemen. Het is niet wat het 
lijkt te zijn, want in die duistere materiële onwetend-
heid is nog altijd de Ene Brahman aanwezig, de onver-
brekelijke eenheid die Hij is. Dat geeft ook de moge-
lijkheid tot ontsnapping uit een wereld van gedeeltelijke 

Auch die Kunst, vor allem die 
Musik und die Moral tragen 

dazu bei, das frustrierende und 
schmerzvolle Dasein zu überwinden 
und ins Nirwana einzugehen.
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versluiering van Brahman, dat de eenheid altijd op de 
achtergrond aanwezig is in die uiterste verdeeldheid. 
Daar is Brahman de Ene die in vele vluchtige, ijle en 
voorbijgaande gedaanten zichzelf ziet als een ego wat 
een schijngestalte is, hij is onherkenbaar voor een ge-
woon mens. Hij Is alleen, meer niet. Hij bestaat door 
Hemzelf, in Hemzelf en voor Hemzelf. Brahman is al-
les wat er is, Hij is de afwezigheid van grenzen. In de 
wereld van fenomenen wordt Hij van het Ene het Vele. 
Eeuwigheid wordt Tijd, Oneindigheid wordt Ruimte, 
Kennis wordt Onwetendheid, Waarheid wordt Leugen, 
Wil tot Leven wordt vernietiging van leven.
In de Upanishads wordt de eerste stap tot manifestatie 
van de fenomenale wereld benoemd als ‘een lichtende 
Schaduw van zijn oneindige voorstelbare Wezen, de 
Allerhoogste Geest.’ Hij wordt ook genoemd Bestaan, 
Bewustzijn, Vreugde.
De volgende stap is de duistere Schaduw van Maya, 
hij die zorgt voor verdeeldheid en afgescheidenheid, 
zodat niemand kan zien wat er zich op het toneel van 
het leven afspeelt. Hij begrenst alles. En alles wat er aan 
realiteit is, verkeert in zijn tegendeel. Hij zorgt voor de 
voorstellingen die een mens heeft over zichzelf en de 
wereld om hem heen. Zo moet een mens zich behelpen 
in een wereld die hij niet kent, waar overal gevaar loert, 
waar hij bedreigd wordt door miljarden vijanden. Zo 
bouwt hij zich een voorstelling van een wereld van ple-
zier, waar het nog een beetje goed toeven is.
Alleen een steeds voortgaande vereniging met Brahman 
kan zorgen dat deze sluier wordt opgetild en uiteinde-
lijk helemaal niet meer bestaat. Dan kan de wijze de 
wereld aanschouwen zoals hij is.
Voor Europeanen is dit alles vaak iets wat voor hen 
zinloos en doelloos is, omdat ze het niet met hun ver-
stand kunnen begrijpen. De Oosterse wijsheid wordt 
dan kunstmatig genoemd, omdat deze niet past in de 
mentale hokjeservaring. Ze noemen alles ook wel dwaas 
of idioot, als dingen niet kunnen worden uitgelegd en 
voor hen bewezen moeten worden binnen het kader 
waarin de Europese wetenschap werkt. Dus is het voor 
velen niets.

Schopenhauer heeft evenals Kant opgemerkt, dat er 
grote verschillen zijn tussen de dingen zoals ze aan men-
sen verschijnen en het Ding an Sich. Schopenhauer 
zegt letterlijk: „De wereld is de voorstelling die ik er 
van maak.” Het is slechts een schijn, een drogbeeld. De 

waarneming en het kenvermogen van mensen behoren 
bij de eigen, subjectieve voorstellingen.
De wil is voor Schopenhauer als Brahman, die zichzelf 
wil zien als de oneindige verdeeldheid en zich vanuit de 
Eenheid uitstort in een relatief universum en zich daar 
een fenomenale wereld schept waarin hij in iedere vorm 
aanwezig is. Hij is de Idee, die vorm gegeven wordt in 
alles door de kracht van de wil. Alleen de Idee is dus het 
ware wezen, en het is het object van werkelijke kennis, 
alle zichtbare vormen zijn schijngestalten.
De wil bepaalt dan ook wat een mens ziet op het we-
reldtoneel. Iedere waarneming die wordt gedaan, wordt 
geïnterpreteerd op een bepaalde wijze, al naargelang de 
persoon. Iedereen denkt, dat wat hij ziet een realiteit is, 
maar dat is het niet. Alle fenomenen zijn dus niet wer-
kelijk maar een illusie, zij zijn niet-bestaand. Causaliteit 
geeft de mogelijkheid orde te scheppen in deze chao-
tische wereld van verschijnselen met het intellect. Wie 
zichzelf wil verklaren als zijnde op de planeet, moet 
zichzelf, het subject, als grond of als gevolg zien van 
iets. Daarmee maakt hij zichzelf tot een voorstelling, 
hij is niet werkelijk: want wat voor een voorstelling kan 
dat zijn, alleen een illusoire voorstelling. De mens zelf 
bestaat dus niet door zijn eigen voorstellingen. Alles wat 
iemand ziet en wat een gevolg is van een oorzakelijk-
heid is niet bestaand.

Daarmee zegt Schopenhauer dat iemand nooit tot het 
aanschouwen van de werkelijkheid kan komen, alles 
blijft illusie. Alles wat een mens ziet, wordt vervormd 
door zijn oog, alles wat hij betast, wordt geleid door de 
hand die dat doet, het bestaat alleen, omdat er iemand 
is die het zich voorstelt, en dat is de persoon die dat 
doet, met zijn verstand en zijn zintuigen maakt hij de 
wereld die hij ziet of betast. In die wereld van verschijn-
selen is er een voortdurende strijd door egoïsme. Want 
strijd om het bestaan kenmerkt het individu op alle 
niveaus van het leven. Dat strookt totaal niet met dat 
wat de Upanishads aan mogelijkheden geven om dit 

Wenn ein Gott 
diese Welt gemacht hat,

möchte ich nicht der Gott sein;
ihr Jammer würde mir das Herz zerreissen.
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leven in duisternis te overstijgen, namelijk een evolutie-
proces. Hier past Schopenhauer zijn eigen voorstelling 
van de werkelijkheid toe in zijn filosofie. Hij accepteert 
niet, dat de werkelijkheid niet redelijk is, terwijl hij zelf 
zegt dat de wil, het ‘Ding op zichzelf ’ onredelijk is. Het 
leven is een voorstelling, zonder zin en zonder doel. De 
wereld is het slechtste wat er kan zijn. Er is dan ook 
geen vooruitgang mogelijk voor de mens. ‘Er ligt een 
fout ten grondslag aan dit smartelijke verloop van de 
wereldgeschiedenis van de mensheid en aan de wreed-
heid van de natuur en dat is de blindheid van de Wil 
die de wereld schept,’ zo klaagt Schopenhauer.
Hier verlaat hij het pad van wijsheid van de Upanishads 
en wendt zich tot Boeddha, die ook zegt dat het leven 
lijden is. Sommigen noemen Schopenhauer vanwege 
deze voorstelling een pessimist. Hij is dat niet, hij is 
omhangen met de sluier van Maya, de verdeeldheid die 
de onwetendheid veroorzaakt.

Occulte eigenschappen

Voorstellingen zijn dus altijd gebaseerd op een eigen in-
terpretatie van de verschijnselen.
Toch zegt Schopenhauer nog het een en ander over 
meer metafysische verschijnselen. Hij benadrukt dat er 
een innerlijke natuur is van fenomenale verschijnselen 
die zich onttrekken aan het principe van voldoende of 
wel toereikende grond. Dat wil zeggen dat er voor al-
les wat er bestaat in de wereld een oorzaak is te vinden. 
Alles is in principe verklaarbaar. Er zijn echter krachten 
waarvoor geen verklaring is te vinden en deze benoemt 
hij behorend tot de occulte kwaliteiten. Bijvoorbeeld 
alle paranormale verschijnselen ziet hij wel als werkelijk 
bestaand. Magie, mystiek, helderziendheid deelt hij in 
bij de praktische metafysica. Hij ziet dit als een bevesti-
ging van zijn metafysica van de wil. Voor hem is dit een 
gebied, waar nog heel veel te onderzoeken valt en waar 
hij zelf niet aan toe is gekomen.
In het geval Schopenhauer dieper zou zijn ingegaan 
op de Upanishads, de Veda met zijn wijsheid en de 
Bhagavad Gita, dan zou hij al deze verschijnselen die hij 
occult noemt, hebben kunnen duiden en verklaren van-
uit een metafysische en realistische blik.
Want wat is mystiek in de kern? Het is een innerlijk 
zicht en gevoel voor dingen, vanuit een meer psychi-
sche beleving, of vanuit een innerlijk mentaal zicht 
uit de hogere niveaus van het denken. Deze belevin-
gen zijn meer concreet en reëel dan die van de intel-

ligentie, het denken maakt dingen heel abstract. Ook 
helderziendheid of helderhoren is een vermogen van de 
hogere mentale niveaus en doet zich voor in de subtiele 
substantie, waardoor er directe communicatie met een 
fysiek object mogelijk is, maar ook wel een contact van 
denken met denken. Normaal worden deze mentale 
vermogens niet gebruikt door mensen, maar ze zijn aan-
wezig net onder de oppervlakte en komen soms onver-
wachts bovendrijven. Alle paranormale acties komen uit 
deze gebieden van het innerlijk mentaal, soms ook wel 
het zintuigelijk mentaal genoemd. Dat kan naast vele 
andere zogenaamd occulte vermogens het overbrengen 
van gedachten en impulsen, telepathie zijn en alles wat 
met de meer gewone courante occulte vermogens te 
maken heeft die er bekend zijn bij mensen. Zoals voor-
gevoelens, gerichtheid op een persoon die dat voelt en 
weet wat de ander denkt, et cetera.

Voor diegenen die weten hoe dingen in de materie en in 
de subtielere substanties werken, zijn occulte vermogens 
niet occult meer, maar transparant. Er zijn geen gehei-
men voor hen, alles kan worden doorschouwd. Dat is 
iets wat Schopenhauer bij diepgaander studie misschien 
had kunnen ontdekken. Nu blijft hij het hebben over 
occulte kwaliteiten, die er zijn omdat hij hun herkomst 
niet kent. Metafysica van de wil bestaat ook, want deze 
wil is van de onzichtbare wereld. Wie zich bekwaamt in 
het kennen van de vele verschillende substanties en van 
het psychische wezen, kan in alle werelden schouwen 
en daar dingen zien en leren kennen. Zijn ogen worden 
dan getraind zoals de ogen van de oude zieners en wij-
zen zijn getraind om die dingen te zien die nodig zijn 

Denn alles Streben entspringt aus 
Mangel, aus Unzufriedenheit mit 

seinem Zustande, ist also Leiden, solange 
es nicht befriedigt ist. Keine Befriedigung 
aber ist dauernd, vielmehr ist sie stets nur 
der Anfangspunkt eines neuen Strebens. 
Das Streben sehen wir überall vielfach 
gehemmt, überall kämpfend. Solange 
also immer als Leiden: kein letztes Ziel 
des Strebens, also kein Maß und Ziel des 
Leidens.
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om de realiteit van de vele werelden te kunnen kennen. 
Occultisme en metafysica bestaan dan ook in feite niet 
meer.

Het lijden

De wil tot leven in de Upanishads houdt het plezier in 
dat de mens altijd zoekt, een duistere, verdeelde scha-
duw van de vreugde die er bestaat in de eenheid van 
Brahman. Zo is het mogelijk, dat in de allergrootste 
verdeeldheid van Maya, het vermogen van Brahman, 
ook nog plezier is. Het lijden is een onwetend en onbe-
wust gezicht van de begrensde vreugde van bestaan van 
Brahman, de niet-vreugde. De wijzen geven de metho-
de aan diegene die het lijden wil overstijgen, hij moet 
zich gaan richten op de eenheid met de transcendente 
Brahman en hem daardoor worden. Dan is er geen lij-
den meer, men ziet dat lijden slechts een duistere vorm 
van vreugde is.

Schopenhauer is het met Boeddha eens, dat het leven 
een groot lijden is. ‘Al ons willen komt voort uit be-
hoeften, dus uit gebrek, dus lijden.’ Iedereen die dit niet 
vindt, moet maar eens goed kijken naar de ellende die 
er in de wereld is en in het dagelijkse leven. De natuur 
is wreed, daar is niet omheen te kijken. 
Het lijden is dan ook een van de hoofdthema’s van zijn 
filosofie. Gaat iemand mee met wat de wil hem voor-
schrijft, dan is er plezier, gaat iemand er tegenin, dan is 
er lijden en pijn.
Bevrediging in het leven is nergens te vinden. Boeddha 
zegt in zijn vier nobele waarheden: ‘bestaan is lijden, 
de oorzaak van lijden is begeerte, en er is een weg uit 
het lijden.’ Schopenhauer zelf zegt dat denken wordt 
veroorzaakt door wil en begeerten, dat is de essentie van 
alle dingen. Een mens is onderdeel van een grotere wil, 
de wil tot leven zelf, en het denken zorgt dat we ons 
apart voelen, alleen, en dat is pijnlijk.
Omdat de dood ook nog sterker is dan de wil, is 
er altijd strijd om nog iets van bevrediging en ple-
zier te vinden in het bestaan. Dat is de dramatiek 
die Schopenhauer zo bewondert bij Shakespeare. 
Toneelstukken vol lijden en geweld, moord en dood-
slag, één en al strijd om het bestaan. Met af en toe een 
vleugje blijdschap en liefde. Want Shakespeare stelt 
in zijn drama’s de mensheid als geheel in het middel-
punt, met het lijden, hun dood en hun ellende, zon-
der uitzicht, te wijten aan onwetendheid en passie. 

Deze drama’s zijn bloedig en wanhopig, vandaar dat 
Schopenhauer er wel aansluiting bij heeft. Bovendien 
schrijft Shakespeare voor iedereen in een stijl die rond-
weg geniaal is. Zijn taal en opvattingen over het leven 
sluiten aan bij het denken van Schopenhauer die een 
voorstander is van een schrijfstijl die eenvoudig is en 
helder. Zijn bewondering voor Shakespeare steekt hij 
dan ook niet onder stoelen of banken.
Het lijden kan men proberen te ontvluchten door ob-
servatie in de natuur of beluisteren van muziek. Dan 
vallen subject en object samen en kan het object pas 
volledig worden gezien als Idee. Alles is daar één, de 
wereld is één, er is geen individu meer. Maar de kleinste 
gedachte zorgt dat we onvermijdelijk terugvallen in het 
verschrikkelijke bestaan dat we hebben.
Medelijden met de ander kan ook helpen het lijden te 
ontstijgen. Het waarnemen van het leed van de ander 
is genoeg om medelijden op te wekken. Dat ben je één 
met de ander geworden, „Tat tvam asi, jij bent Dat,” 
zegt Schopenhauer. Het lijden is de grootste deugd die 
er is voor hem.
Waar Schopenhauer denkt, dat hij door mede-lijden 
één wordt met de ander, verlaat hij het pad van de 
Upanishads. Daar is vooral éénworden met het vreug-
debestaan van Brahman (Dat) het doel, niet door den-
ken of door het negeren van de wil, maar door overwin-
ning van het ego en een ontplooiing van het psychische 
wezen, de lichtende zon. De psyche is het instrument 
waarmee een mens een aards wezen blijft terwijl hij in 
de Brahman woont en leeft. Het lijden wordt dan weer 
tot vreugde. Jij bent Dat, betekent in de Upanishads dat 
een mens in wezen Brahman is, Dat, en hem ook weer 
kan worden.

De psyche

De psyche van de mens wordt in de Upanishads niet 
met deze bewoordingen benoemd, maar wordt vooral 
symbolisch voorgesteld als een zon, het licht, de koeien 
en de paarden. Dit zijn allemaal specifieke benamin-
gen voor de verschillende aspecten van dit wezen, de 

Jedes erreichte Ziel
 ist wieder Anfang 

einer neuen Laufbahn, 
und so ins unendliche.
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persoon van de mens. In de Veda’s en de Upanishads 
is iedereen op zoek naar het licht, dat helderheid kan 
brengen in de duisternis. Er wordt ook gesproken over 
de zon onder de rots, het licht in het lichaam dat ver-
borgen zit in ieder elektron en dat uiteindelijk in een 
evolutieproces moet leiden tot een lichtend lichaam dat 
een eenheid kan vormen met de psyche, de individuali-
teit van een menselijk wezen. Altijd weer wordt duide-
lijk gemaakt op vele manieren, dat een mens niet zijn li-
chaam is, maar een persoon die in leven na leven verder 
komt in zijn evolutieproces.
De psyche komt voort uit Brahman, het is het Zelf dat 
alle zelven is, met een Psychisch Lichaam dat alle psy-
chische lichamen is. De psyche is een eenheid en blijft 
dat altijd, ook als hij zich in de verdeeldheid van de 
onwetendheid stort om het avontuur van een evolu-
tie te beginnen. De psyche is onkwetsbaar, kan nooit 
beschadigd worden en is ondeelbaar Eén. Hij is alle 
waarheid, kennis en harmonie, wijsheid en vermogen, 
licht en kracht. Als hij in de duisternis terechtkomt van 
een menselijk lichaam, komt hij in een toestand van 
onwetendheid terecht, waarin hij in leven na leven weer 
kennis, kracht en vreugde kan opbouwen, tot hij uitein-
delijk helemaal is ontplooid met al zijn vermogens. Dan 
wordt hij weer één met zijn oorsprong, Brahman.

In de filosofie van Arthur Schopenhauer komt er een 
bijzondere visie op de persoonsidentiteit naar voren, 
namelijk dat deze niet bestaat. In feite kan zijn visie 
gezien worden als een combinatie van de filosofie van 
Immanuel Kant en het boeddhisme. Een individu is 
niet bestaand, het is schijn, een illusie. Een mens bouwt 
zich een beeld op van zijn ego en dat is het dan, een il-
lusie. De innerlijke orde staat los van de zintuigen en 
het denken, en daar kan alleen maar een aanname zijn 
van hoe iets zou kunnen zijn, het is nooit zeker.
In het boeddhisme wordt het individu, het ik, gezien als 
een golf in de zee, hij is er en verdwijnt weer. Het lijkt 
een aparte golf, maar hij is dat niet, hij is onderdeel van 
een veel grotere zee.
Schopenhauer beschrijft dat er een onderscheid gemaakt 
moet worden tussen de meer bewuste persoon en de em-
pirische persoon. De meer bewuste persoon is iemand 
buiten tijd en ruimte, dat is de oorspronkelijke kracht 
van de wil. Die persoon is niet te kennen omdat hij bui-
ten het denkvermogen valt dat mensen hebben. Deze 
persoon is origineel, niet te duiden en onveranderlijk.

De empirische persoon daarentegen is dat wat zich laat 
zien in de individuele handelingen van de wil, het is de 
uiterlijke verschijning van de verstandelijke persoon, hij 
is egocentrisch en laat zich leiden door wil en zintuigen. 
De empirische persoon is een object dat ervaren kan 
worden en is dus gebonden aan de vormen zoals ze wor-
den ervaren in tijd, ruimte en hun oorzakelijkheid.
De meer bewuste persoon wordt niet vastgelegd door 
die vormen, hij is altijd vrij en ongebonden. Dit is een 
transcendente vrijheid, omdat deze buiten het erva-
ringsgebied valt. Er is dus geen mogelijkheid om in 
contact te zijn met deze persoon, er kan wel een vaag 
vermoeden zijn dat de handelingen van daaruit komen 
en heel eigen zijn aan de empirische persoon. In de 
ervaring doen die handelingen dan aan als heel origi-
neel en spontaan. De handelingen kunnen zodoende 
altijd van een van deze twee personen komen, hoewel ze 
elkaars tegengestelde zijn. De schijngestalte moet zich 
dan identificeren met de wereld die boven de voorstel-
ling van de empirische persoon uitgaat. Dan is er een 
voelbare eenheid met die andere wereld, die boven de 
ideeënwereld uitgaat. Er is dus geen psyche of ziel in dit 
concept van Schopenhauer. De dood is dan een uit-
komst, die welkom is, het ‘ik’ is niet meer, er is niets. 
Net zo min als er zonnen zijn of een melkwegstelsel, 
ook dat is niets.

Dan is er nog de wijze mens, die de overwinning be-
haalt op de hartstocht, die wijsheid en wetenschap 
verstoort. Hij vindt iets wat boven de rede uitgaat, de 
essentie, het Wezen of Urwesen, zoals Schopenhauer dit 
noemt. Het Wezen is de omringende ziel, een wereld-
geest waarvan de individuele ziel deel uitmaakt. Maar 
alleen een wijs mens kent de wereldgeest, een mens die 
vrij is van begeerten. Alleen diegene kan dit bereiken, 
die kennis over zichzelf heeft. Wie dit kan en alle din-
gen met eenzelfde blik bekijkt, die ziet de wereldgeest in 
alle dingen, en alle Dingen in de algemene wereldgeest. 
Zwakkelingen zullen de wereldgeest, hoeveel moeite ze 
ook doen, niet vinden.
Hij is er ook vast van overtuigd, dat als Prakriti alle 
handelingen van de mens bepaalt, het ook duidelijk 
wordt dat Atman, de ziel, niets doet. Alle verschillende 
soorten wezens die in de natuur leven zijn in één wezen 
vervat, dat in de uiterlijke natuur verstrooid is in vele 
variaties. Dat is Brahman, het hoogste Wezen. Deze 
boven alles staande geest, dit onveranderlijke Wezen 
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doet niets, zelfs niet wanneer hij in een lichaam is, om-
dat zijn natuur geen begin en ook geen eigenschappen 
heeft.
Zoals de ether alles doordringt zonder bewogen te wor-
den, zo blijft de alomtegenwoordige Geest in lichamen, 
zonder bewogen te worden. Zoals een enkele zon de 
hele wereld verlicht, zo voorziet de wereldziel alle licha-
men van licht. Diegenen die dit met hun eigen ogen 
van wijsheid waarnemen, dat lichaam en geest op deze 
manier verschillend zijn en dat het voor de mens een 
uiteindelijke scheiding van de dierlijke natuur is, gaan 
in in dat hoogste Wezen, in Brahman.

In de Upanishads gaat het altijd om de zoekende mens, 
een psyche, een persoon, die op pad gaat om zichzelf te 
worden en in zijn verdeeldheid ook de eenheid te zoe-
ken, om die uiteindelijk weer te worden. Schopenhauer 
verwart Atman uit de Transcendente Werelden met de 
psyche die een evolutie aangaat. Atman doet inderdaad 
niets, hij schouwt, Hij is Brahman, het Zelf, onbewo-
gen. In de wereld van verdeeldheid doet dit zelf ook 
niets, maar het is het zelf van de psyche, die met zijn 
krachten werkt in de materie van een lichaam. De psy-
che is iemand die zich wel degelijk ontplooit in een 
evolutieproces. Hij is daar niet onveranderlijk, maar 
ontplooit zich in leven na leven. Hij is juist heel actief 
bezig om het licht zo mogelijk in de materie te bren-
gen. Deze eigenschappen zijn blijkbaar niet bekend aan 
Schopenhauer.
Het feit dat hij Brahman, het hoogste Wezen geen ei-
genschappen toekent, vindt vooral zijn oorzaak in het 
feit dat Schopenhauer Brahman niet zelf heeft ontmoet. 
Want als dat het geval was geweest, dan had hij zeker 
gemerkt, dat Brahman voor de mens geen vast omschre-
ven eigenschappen heeft, maar in zichzelf wel. Alleen 
zijn ze niet te bevatten voor het menselijke verstand. 
Vandaar dat er alleen gezegd kan worden op alle vragen 
wie of wat Hij is: ‘Dat is Hij niet, dat is Hij niet.’

Het lijden van Schopenhauer

Schopenhauer wil geen vreugde, hij is verliefd op het 
lijden, de grootste deugd. Hij werkt met goed en slecht, 
met de verdeeldheid, dus lijdt hij altijd in zijn illusie, 
want ook zijn lijden is een voorstelling die niet strookt 
met de werkelijkheid.
Over het algemeen spreekt Schopenhauer meer reëel 
over het leven en bestaan dan negatief of pessimistisch. 
Hij ziet de dingen soms wat somber in, door te stel-
len dat alle leven lijden is, omdat mensen vol verlan-
gens zitten die maar niet worden bevredigd, maar zo is 
het ook. Altijd jaagt de mens naar iets anders en als hij 
het heeft, komt er weer iets wat hij moet najagen. De 
macht van de kwade wil blijft het hele leven beheersen 
en brengt alleen maar ellende. Alles is dan ook zinloos 
door dit lijden. Schopenhauer lijdt graag, dan is hij ie-
mand, hij bestaat. Hij is ook miskend, dat zorgt voor 
lijden en dat geeft bestaan. Men zou kunnen zeggen dat 
Schopenhauer een soort lijdende Christus is, onbegre-
pen, onbemind en daardoor zeer belangrijk.
Door dit lijden waar hij zo aan is verknocht, blijft 
Arthur Schopenhauer een erg op zichzelf staand per-
soon. Hij leeft heel strikt en gestructureerd. ‘s Morgens 
begint hij met schrijven, voor de middagmaaltijd speelt 
hij fluit. Hij kookt zelf niet, maar gaat altijd naar res-
taurants. Iedere dag maakt hij een lange wandeling van 
twee uur met zijn geliefde poedel Atman. Hij filosofeert 
en denkt. En daar blijft het bij. Hij lijdt en lijdt mee 
met anderen tot zijn dood en sterft als een goed mens, 
iemand die de wereld wil redden, maar toch niet gezien 
wordt als de verlosser van alle ellende.
Hoeveel Schopenhauer ook heeft ervaren met de 
Oosterse wijsheid, hij heeft toch gekozen om als een ge-
woon mens te sterven, zoals ieder ander. Vooral de laat-
ste jaren van zijn leven genietend van erkenning, roem 
en eer, en uren wandelend met zijn poedel Atman langs 
de altijd stromende wateren van de rivier de Main.
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Ein glückliches Leben ist unmöglich, 
das Höchste 

was der Mensch erreichen kann,
ist ein heroischer Lebenslauf.






