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Edelmoedigheid

Edelmoedigheid woont in de edele natie,
die niet blijft hangen in verengde wraak en haat,
maar streeft naar nobele grootse gelijkmoedigheid.
Edelmoedig is het hart dat naar weidsheid zoekt,
schoonheid en zachtmoedigheid vindt in alles,
ware verwondering kent over de vele gaven van het leven
en zich grootmoedig toont voor alles wat bestaat.
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Het vitale
In de reeks artikelen over de grondslagen van de
lilaca is deze keer het vitale aan de orde. De subtitel van het artikel luidt: ‘De bewustzijnskracht
in het relatieve universum’. Uiteraard wordt
uitgelegd wat hieronder wordt verstaan.
Het niveau van het vitale zal voor veel lezers
aansprekender zijn dan de eerdere onderwerpen
over het onbewuste, onderbewuste en fysieke.
Dat komt omdat veel verschijnselen die met het
vitale samenhangen gemakkelijker zijn te herkennen. Het vitale niveau omvat ook de vitale
werelden waar de dierenwereld een voorbeeld
van is. En het vitale geeft vorm aan alles in
het relatieve universum waar de mens deel van
uitmaakt.
Rubriek wetenschap
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Goethe’s zomerhuis
Goethe is een veelzijdig man. Hij heeft in alles
interesse. Van de natuurwetenschappen hebben vooral de botanie en landschapstuinen zijn
belangstelling. Hij is bekwaam in verschillende
takken van schone kunst en wetenschap, hij
tekent en schildert graag, ook in zijn tuin. Hij
speelt graag piano. Zijn leven speelt zich af
in een tweestrijd tussen wetenschap en kunst,
waarin zijn wetenschappelijk denken altijd de
overhand heeft.
In dit artikel staat het Gartenhaus van Goethe
centraal. Goethe woont en werkt daar gedurende
een periode in zijn leven en heeft de tuin aangepast en het ontwerp daarvoor gemaakt. Hij voert
daar ook botanisch onderzoek uit hetgeen leidt
tot een aantal publicaties. Bloemen komen ook
veelvuldig in zijn gedichten voor. In het artikel
zijn er daarvan een aantal opgenomen.
Rubriek lilaca en samenleving - Tuinen
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Het vitale

De bewustzijnskracht in het relatieve universum

I

Tekst: Sunya de la Terra

eder niveau in het lichaam is een wereld op zich. Alles heeft zijn eigen bewegingen,
zijn eigen krachten en wezens en vormen. Er zijn ook eigen wetten op elk niveau.
Altijd zijn er verbindingen met andere niveaus die erboven liggen of eronder. Het
vitale is gelegen tussen het keelcentrum (het expressieve mentaal of fysiek-mentaal) en
het stuitje (het materiecentrum). Het vitale is vooral het domein van de bewustzijnskracht. Zij heeft haar zetel in het hogere of centraal vitaal maar ook het emotionele
wordt door haar van heel nabij bewogen.
Vitale kracht is altijd levenskracht of energiekracht, kracht van bewustzijn van zijn. In
het vitale is er veel wat geen relatie heeft met
de materiële wereld, het vitale lichaam is
een subtiel lichaam met een meer verfijnde
substantie. Dit geeft weer specifieke kansen
om dingen te realiseren die onmogelijk zijn
in de grofstoffelijke materie.
Leven is de bewustzijnskracht
Er zijn heel veel mogelijkheden tot realisatie in het
vitale, maar lang niet alles wordt er gerealiseerd. Vaak
wordt het wel geprobeerd om iets tot stand te brengen,
maar dat lukt dan niet, het is dan een vormgegeven idee
dat op niets uitloopt. Bij andere creaties kan dit weer
wel het geval zijn, maar ook dan kan het iets zijn wat
korte tijd bestaat om daarna weer te verdwijnen.
Het gaat erom steeds opnieuw dingen te proberen in
het evolutieproces en daarbij worden vaak zaken gecreëerd die het toch niet blijken te zijn. Ze voldoen dan
totaal niet aan de idee die het mentaal aan de kracht
heeft doorgegeven. Dan loopt alles dus in het honderd,
zo lijkt het voor het mentaal. De waarde ervan is, dat er
toch iets is geprobeerd en daar gaat het om in een ontwikkeling van materie. Dit is ook de reden dat sommige
planten of dieren wel worden gemanifesteerd, maar al
snel weer verdwijnen, omdat de bewustzijnskracht er,
om het menselijk uit te drukken, niets meer in ziet.
2

Zo gebeurt het nog vaak, dieren sterven uit, planten
sterven uit, omdat ze niet meer nodig zijn in het spel.
Velen verschijnen op het wereldtoneel, sommigen zijn
blijvers door goede aanpassing, anderen worden tenietgedaan. Zo werkt het evolutieproces dat door de
bewustzijnskracht wordt gestuurd. Zij is diegene in
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het vitaal, die de idee van het mentaal vormgeeft in de
materie. Zij smeedt met haar vuren de vormen, laat materie smelten of stollen, en maakt zo alle vormen die er
zichtbaar zijn in de materiële wereld van het universum
en de kosmos. En mensen kunnen wel het idee hebben
dat diersoorten of plantensoorten behouden moeten
blijven, maar dat is een idee vanuit de onwetendheid.
Zij willen interveniëren in wat de bewustzijnskracht
doet, zonder enig idee te hebben van de processen die
er in de wereld plaatsvinden.
Het leven op zich is de kracht en de levensadem.
Bewegingen, eten, slapen zijn levensprocessen, niet het
leven zelf. Het leven is de bewustzijnskracht die werkt in
de wereld en vormen opbouwt en vernietigt.
Het leven is overal, ook in de steen, de diamant en het
metaal, in de ster en in de maan, de berg en de rivier.
Het kan een eerste verschijnsel van leven zijn dat nog
moet worden uitgebouwd, maar het leven is totaal in
iedere vorm aanwezig. Het leven is er in het geheim,
zonder dat het wordt gezien, of het zich laat zien. Waar
het in aanwezig is, kan het niet worden vernietigd, alleen de vormen en de samenstellingen veranderen.
De kracht is aanwezig in het oneindig kleine deeltje, het
atoom of het elektron, want zij bouwt deze deeltjes op
en maakt er een atoom of elektron van dat ze smeedt in
haar vuren. Zij is het zelf die smeedt, zij is de smid, de
smidse, het gesmede materiaal en het vuur in de smidse.
Zij is de bouwer van de werelden. Want alles is in essentie hetzelfde en overal is de

Vorm
Vorm is een formatie van geconcentreerde energie, een concentratie van de bewustzijnskracht in
beweging. Een vorm wordt dus in stand gehouden door concentratie en een voortdurende wervelende actie. Deze vorm is niet eeuwig want hij
wordt gevormd in een relatief universum en bestaat uit atomen die uiteen kunnen vallen als Zij
dat wil doordat zij zich niet meer concentreert op
het object en de wervelende actie ophoudt. Door
concentratie ontstaat hitte en tezamen met de beweging van de kracht op de vorm houdt zij deze in
stand, maar ze kan hem ook omvormen door die
hitte. Dan vindt een vormverandering plaats en
houdt ze de nieuwe vorm weer in stand, terwijl de
andere wordt opgeheven. Materie is energie die
beweegt of vibreert in een vorm.
Bewustzijnskracht te zien die haar smeedkunst laat zien.
Het vitale behoort onder controle te zijn van het denken en de mentale wil, anders wordt het leven een
chaos vol wanorde en catastrofes. Mensen die erg vitaal
leven, hebben vaak weinig mentale controle over het
vitale. Het vitale kan een prachtig instrument worden
in de ontwikkeling, maar het is zelf nu nog ongehoorzaam en woest, rusteloos, ongedurig. De meeste
mensen leven vanuit hun vitaal, met hun wensen en
begeerten, gevoelens, verbeelding. Behalve mensen met
een wetenschappelijke of sterk mentale inslag, bij hen is
het minder zichtbaar en voelbaar, het vitaal is daar meer
onder controle.
Onwil en oude ideeën in het vitale zorgen er vaak voor
dat er depressies ontstaan. Als er rust in het vitale komt
en er een mentaal inzicht wordt verkregen in de situatie, dan is de depressie vaak als sneeuw voor de zon
verdwenen, omdat er weer enig contact is met
het lila en de universele natuur. De subtiele gebieden van het mentaal en vitaal en ook van het
fysieke, staan altijd in contact met het Universele.
Dit in tegenstelling tot de grofstoffelijke oppervlakte,
die altijd in zichzelf zit opgesloten met de eigen kleine
en benepen bewegingen waardoor depressies ontstaan.
Een mens wordt altijd beïnvloed door de bewegingen
en energieën in het vitale of mentale lichaam. Het is
een spel van krachten en vormen dat steeds weer andere
wendingen kan nemen. Hier is geen starre regel van
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toepassing, alles in deze wereld moet soepel en flexibel
worden beschouwd. Er gelden geen wiskundige formules of een logica die sluitend is voor het mentaal.
Het vitale is het middel, de actie en de energie voor
alle werk in de gota en in de werkomgeving. Het meest
ideaal is het, als er een natuurlijke, vanzelfsprekende
concentratie is van het vitale bewustzijn, die wordt
ondersteund door een prettige rust en stilte van het
bewustzijn als geheel. Het mooiste is als dit lange tijd
zo kan blijven. Zijn er voortdurend onderbrekingen in
de concentratie, dan is het evenwicht en ook de kracht
daarin verdwenen.
Het vitale lichaam van de mens wordt pas dan een goed
instrument in het werk, wanneer de duistere gevoelens
en de meestal perverse neigingen door de aanraking
van de psyche zijn gezuiverd. Als dat is gedaan kunnen
ze worden geregeerd door het licht van het lila en haar
vermogens. Dit gebeurt vaak als er een opening komt in
het oppervlakte vitale lichaam en het in contact komt
met het ware wezen. Dit ware wezen kan weer bewerkstelligen dat er een opening komt voor de hogere bewustzijnsgebieden.
In het vitale is er altijd een deel, groter of kleiner, dat
wordt beïnvloed door de psyche ofwel het psychische
wezen. Het kan zwak zijn of sterk, al naargelang de
persoon. Als dit psychische deel van het fysiek, vitaal of
mentaal in actie is, accepteert het wat de psyche doorgeeft, maar altijd met een vervorming door het fysieke,
vitale en mentale zolang deze gebieden niet helemaal
zijn gezuiverd.
Er is ook een waar vitaal, een psychische wereld in het
Absolute, de wereld van de Geest, waar het ware vitale
wezen woont. Dit wezen is vol kalmte, vol weidsheid,
krachtig, onbegrensd, onbeweeglijk zonder ego. Het
weet dat het een instrument is van de Ene, van het Lila,
het is de psychische vitale Strijder, volmaakt en zuiver.
In dit wezen leeft de Kracht als een instrument die alle
realisaties mogelijk maakt.
Het ontstaan van het vitale
De basis van het vitale ligt in het fysieke, waar het onder druk van het universele
vitale, de psyche en het lila uit tevoorschijn
komt. Het vitale is nauw verbonden met het
fysieke, het zorgt voor het leven in de lichamelijke vormen.
4

Vitaal principe
Dit is een universeel principe dat al bestaat voordat de evolutie begint. Het is een lagere en verdeelde vorm van de bewustzijnskracht die in de
Absolute Werelden leeft. Dit Vitale principe zorgt
voor creatie van materiële vormen op aarde, die
door het Mentale principe in het universum zijn
gedacht. Het Vitale principe is aldus een intermediair tussen het Mentale principe, de idee, en het
Fysieke principe dat de materie levert voor de vormen of lichamen die er gemaakt worden door de
bewustzijnskracht.

Het vitale is in het aardebewustzijn, in de materie,
gevestigd door de evolutie die door de Ene is ingezet.
Maar het vitale principe, tezamen met het mentale en
fysieke principe, was er al voordat de evolutie begon.
Deze principes zijn universele principes en zij werken
in het universum, dus boven het aardebewustzijn en het
materiële niveau waar de aarde bij behoort. Door druk
uit te oefenen op de substantie kan alles wat er nog sluimerend in verborgen zit naar voren worden gebracht.
De materiële wereld heeft het leven uit zichzelf voortgebracht door te gehoorzamen aan de druk van het
vitale principe in het universum. Daardoor kan er een
vitale wereld ontstaan, het leven. Deze wereld omvat
zowel planten als dieren, hoewel planten vaak worden
gerangschikt onder het vitaal-fysieke, omdat ze nog een
sterk fysiek element in zich dragen. De plantenwereld is
daarmee feitelijk een overgang van fysieke vormen naar
vitale vormen.
De verschillende niveaus in het vitale
1. Het mentaal-vitale
Het mentaal-vitale geeft via het expressieve mentaal,
een niveau gelegen net
boven het mentaalvitale, een mentale
uitdrukking
aan

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 3, juli 2017

gedachten, woorden of aan gevoelens, wensen, hartstochten, sensaties en vele andere bewegingen van het
vitale wezen. Alles wat er in het vitale en in het fysieke
wordt gedacht, gevoeld of beleefd krijgt een vorm en
uitdrukking via dit centrum, dat alles doorgeeft naar
het mentaal. Het is een doorgeefluik waar van alles
en nog wat doorheen gaat en dit komt allemaal in het
expressieve mentaal terecht. Dat vormt de gedachten en
gevoelens om tot woorden, geluiden en alles wat maar
met expressie te maken heeft.
In dit gebied heerst een sterke drang tot handelen, het
zijn de bewegende energieën die allerlei soorten formaties maken. Het is het gebied van de vormgevende
kracht in het lichaam. Het is ook het gebied van de vitale imaginatie, waarin gedroomd wordt van grootsheid,
geluk, belangrijk zijn. Als deze imaginaties hun weg
vinden naar het mentaal, gaat het mentaal ermee aan
de slag en gaat er mentale formaties van maken. Onder
het maken van mentale formaties behoort bijvoorbeeld
ook de planning. Napoleon Bonaparte en Alexander
de Grote werkten vanuit dit gebied hun dromen uit.
Mensen die met deze imaginatie werken zijn mensen
die grote hoogten kunnen bereiken, zij breken grenzen
en breiden hun rijk uit tot aan nieuwe horizonnen. Zij
zijn heersers van wereldformaat.
Seksfantasieën krijgen vorm in dit gebied door nachtelijke dromen of mentale fantasieën.
Alles dat boven dit centrum is gelegen, is verbonden
met dit mentaal-vitaal: het keelcentrum, het centrum
van de visie-wil, en het hoogste mentale centrum dat in
verbinding staat met de hersenen, het centrum van de
1000-bladige lotus.
Alles wat wordt gedacht of verbeeld wordt tot uitdrukking gebracht in het centrum van de expressie, dat
onder het denken valt.
2. Het emotioneel-vitale
Het hart is het centrum van het emotionele wezen en
de emoties zoals menselijke liefde, blijdschap, verdriet,
haat, sympathie en antipathie, lief zijn voor elkaar en
respect zijn de vitale bewegingen ervan.
Achter dit centrum is de psyche gesitueerd. Die plaats
wordt wel het innerlijk hart genoemd. Daar worden
ook de emoties gevoeld van de psyche als er de mogelijkheid voor is. Normaliter zijn de emoties die hier
worden gevoeld afkomstig van het vitale en niet van de
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Psyche
Dit is de persoon die de mens is. Hij is uit de Absolute wereld van de geest in de relatieve wereld
gekomen om een evolutieproces mee te maken in
de materie van een lichaam. De psyche is iets totaal anders dan het egolichaam van de mens, dat
voor hem alleen een tijdelijk voertuig is voor de
ontwikkeling van de materie. Het is een stralende
zon die meestal verborgen is in de modder van dat
egolichaam en die daardoor onbekwaam is om
ook maar iets uit te richten. Uiteindelijk zal hij zich
moeten bevrijden van de modder om in een vrije
positie zijn invloed te kunnen laten gelden in het
oppervlakte ego als dat ego dit toelaat.
psyche. In dit centrum is het goed mogelijk dat er wel
eens een zuiver gevoel is voor de dingen, ook al is veel
nog onzuiver. Er kan menselijke liefde zijn, hoop, en
medelijden. Dit komt echter weinig voor.
Omdat dit gebied zowel de emoties bevat als de psyche
die op de achtergrond aanwezig is, worden emoties vaak
voor psychische bewegingen aangezien. Er is echter een
heel groot verschil tussen het een en het ander. Emoties
zijn heel erg vitaal van aard en hebben niets met de
psyche te maken.
Vitaal geluk is een emotie in een zonnig vitaal, het kan
er zijn met of zonder redenen. Vitale tevredenheid doet
minder stralend aan dan geluk. Beiden zijn niet afkomstig van de psyche.
Veel mensen die van nature emotioneel gevoelig zijn of
vanuit het hart leven, hebben zich een ijzeren harnas
aangemeten om niet door de boze wereld te worden
gekwetst. Ze hebben zich aangewend om de dingen
heel mentaal te bekijken, zodat niets in het emotionele
centrum kan worden aangeraakt. Dat geeft behoorlijke
spanningen in het lichaam, omdat de natuurlijke bewegingen door het mentaal worden onderdrukt. Dit kan
reden zijn voor hevige woede-uitbarstingen op specifieke momenten. Het oppervlaktehart lijdt er ook onder.
Doordat het emotionele centrum een dubbel centrum
is, is het een vermenging van emoties en psychische vibraties. Er is goed en slecht, tevreden zijn en heel ontevreden zijn, moeilijkheden en kalmte, stompzinnigheid
en intensiteit van energie. Kort gezegd is het er over
het algemeen een warboel. Er is geen rust te vinden, er
is geen stabiele toestand die gelijkmoedig is. De per5
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verse krachten in het emotionele zijn onder andere een
woeste hartstocht, kwaadheid en wreedheid, ruwheid,
hardvochtigheid, hardheid, grofheid, eerzucht, liefde
voor geweld en overheersing. Hierbij moet worden aangetekend, dat kwaadheid wel gevoeld wordt in het hartcentrum, maar de basis ligt in het lagere vitale, net zoals
dat bij andere energieën is, die daar worden gevoeld.
Wat er in dit gebied moet gebeuren is een harmonisatie,
waarbij een zoete zachtheid, lichtvoetigheid, openheid,
vriendelijkheid en helderheid wordt gecreëerd, maar
ook een sterke en vurige kracht van intensiteit. Dan
komen zoetheid en sterkte bij elkaar, ook welwillendheid en kracht. Er is lila licht en kracht nodig, die een
beroep doet op de ruwe emoties zodat ze verplicht zijn
zich te onderwerpen aan de harmoniserende krachten.
Er is geen ruimte voor slapheid, zwakheid, lusteloosheid
of een soort inerte sloomheid. Liefdadigheid vindt hier
geen plaats om te vertoeven, net zo min als tolerantie,
toegeeflijkheid of lijdzaamheid. Hier vindt alleen een
dapper en strijdbaar hart zijn woning, een hart dat alles
kan weerstaan en de rug toekeert wat tegen het lila is.
Dat is de liefde voor het lila, die behoort bij het oppervlaktehart en ook bij het innerlijk hart. Daar is de
mensheid nog wel ver vandaan.
In het hartcentrum, het emotionele, wordt altijd heel
veel bewustzijn gecentreerd door de kracht. Dat is ook
het geval in het denken.
3. Het vitaal-vitale of hogere vitale
Het centrum bij de navel is de hoofdzetel van het vitale

6

bewustzijn, hier heeft de levenskracht zich gevestigd.
Het is daardoor een heel dynamisch centrum. De
bewustzijnskracht is hier bezig met creëren, met haar
vermogen en haar kracht.
Zij werkt in haar eigen natuur, in de impulsen, emoties,
gevoelens, wensen en ambities, strijd. Vitaliteit betekent
altijd levenskracht, zonder dat kan er nergens leven zijn.
Een sterk vitaal is vol levenskracht en het heeft ambities, is dapper, heeft een onuitputtelijke energie, is altijd
krachtig genoeg om weer iets te maken of te creëren.
Het is ook grootmoedig zowel door geven als door te
nemen, het wil alles bezitten en overheersen maar wil
ook dingen tot een goed einde brengen. Dit soort vitale
mensen waartoe kunstenaars vaak behoren, hebben
vaak moeite met overgave aan het lila. Een zwak vitaal
heeft niet veel kracht en is ook snel beïnvloedbaar,
vooral door de verkeerde dingen. Het is voor zo’n soort
vitaal ook moeilijk om iets van anderen te accepteren.
Op dit niveau zijn de sterkere vitale verlangens te vinden en ook heviger reacties. Trots, vrees, beroemd willen zijn, de baas willen zijn, de beste willen zijn in sport
of in het werk, elkaar naar de kroon steken, vinden hier
hun basis. Ook de krachten van aantrekken en afstoten
zijn in dit gebied geworteld, evenals het verlangen, allerlei hartstochten en veel andere vitale energieën.
4. Fysiek-vitaal of lagere vitaal
Dit gebied beheerst alles wat met de kleine dagelijkse
reacties op uiterlijke zaken te maken heeft. Het is het
meest dierlijke niveau in de mens. Het
reageert op reacties van de zenuwen en het lichaam, op
emoties en op sensatie.
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Ieder mens wordt voornamelijk door dit bewustzijn
geleefd en werkt daar ook mee. Het lagere vitaal werkt
graag samen met het hogere vitale in het opwekken van
jaloersheid, lusten, woede, geweld, kwaadheid en agressie, omdat dit daardoor in hevige mate wordt versterkt.
Het is het gebied met allerlei lage instincten en begeerten, vol angsten. Daardoor steekt ook jaloezie in dit
gebied de kop op. Het wordt geleefd door de kleinheid
van de dingen, kleine sensaties, gulzigheid, wensjes,
allerlei primitieve reacties op uiterlijke dingen. Het is
voornamelijk gericht op heel oppervlakkige zaken, het
wil van alles hebben, heeft veel behoeften en is altijd uit
op pleziertjes die het fysieke bevredigen, zoals op vakantie gaan, met gevaarlijke sporten meedoen, nummertjes
maken, eten, slapen, lol maken, uitgaan en etentjes met
veel drank.
Het is erg irreëel en net zoals in het onbewuste en onderbewuste is er een enorme aversie tegen vernieuwing,
verandering en ontwikkeling. Het wil iets geweldigs
zijn, maar het is het niet. Het maakt nogal eens brokken en die mislukkingen worden door het mentaal,
waar het ook zijn verbinding mee heeft, goedgepraat.
Het is een bron van pijn en ziekte, het is niet bewust of
halfbewust.
Het is te herkennen aan gezegden zoals: ‘ik wil dit, ik
verlang naar dat, ik voel, ik zou graag dit of dat, ik vind,
ik houd ervan of ik houd er niet van, ik vind dit leuk
of juist niet leuk’. Het is altijd op het eigen ego gericht.
De ander is niet zo belangrijk, alleen als hij gebruikt
kan worden voor het eigen welbevinden.
Ook hier vieren de mechanische bewegingen hoogtij.
Drank- en rookverslavingen vinden hier hun basis en
vele andere verslavingen. Ook het drinken voor de
gezelligheid ontstaat hier. Verslaving wordt meestal nog
extra geactiveerd door vijandige krachten. Er is een heel
bestel van instincten, impulsen en gevoelens die als vanzelf naar voren worden geschoven. Als het fysiek-vitaal
iets vindt, weet het niet waarom het dit vindt en ook als
het gelijk wil hebben weet het niet waarom of hoe. Het
doet behoorlijk stupide aan, het is dan ook heel dicht
gelegen aan het onderbewuste en heeft daar connecties
mee.
De arrogantie is zeer opvallend. Alles wat het niet snapt
weert het af, het geeft daar hele idiote reacties op en
stelt zich dan hoogmoedig op, alsof het alles al weet.
Een ander hoeft het niets te vertellen. Alles is al bekend.
Het is behoorlijk dogmatisch ingesteld, als iets zus of zo
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V

itale liefde

Als twee mensen zich tot elkaar aangetrokken voelen
door gevoelens, door een sterke aantrekkingskracht
of een gelijkgestemdheid die prettig is, is dit een
liefde vanuit het vitale gebied. Eerst lijkt alles heel
leuk en aardig, er wordt alleen het fijne gezien in de
ander. Soms worden in het verliefde enthousiasme
ook kwaliteiten aan iemand toegeschreven die er helemaal niet zijn. Elkaar de hemel in prijzen waarvan
niemand anders begrijpt waar dit over gaat, is schering en inslag. Maar langzamerhand gaan andere
delen in het ego voelen wat er niet in overeenstemming is en dan gaat het botsen. Dat kunnen ideeën
zijn of gevoelens, maar er is in ieder geval een conflict tussen twee egolichamen. Soms kunnen die
zaken worden overkomen als de liefde sterk is of de
vriendschap lang, maar vaak is dit te lastig. Meestal
worden de ruzies zo veelvuldig en gaan beide partijen zich zo ongemakkelijk voelen, dat het niet meer
accordeert. Dan gaat het de andere kant op en worden zogenaamd slechte eigenschappen van de ander weer te breed uitgemeten of worden er dingen
beweerd die niet zo zijn. Er ontstaat dan een hevige
antipathie of zelfs vijandigheid. Er is dan jaloezie, de
interesses komen niet meer overeen, er is een instinctmatige afkeer gekomen, kortom de ander is nu
niet de hemel maar de hel.
Dit gebeurt als er geen psychische kracht is die dit alles kan sturen. Wanneer de eerste glans van dit soort
liefde eraf is, blijkt de onverenigbaarheid van de
egopersonen. Er worden dan dingen van elkaar gevraagd die niet te verteren zijn. Er is constante irritatie aan elkaar en de liefde wordt tot een zware last.
Dit soort relaties zijn altijd wel een struikelblok in de
ontwikkeling.
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is, blijft het ook zo. Er is nergens over te praten en het
is dan ook heel onredelijk in het gesprek. Gesprekken
bestaan dan ook meer uit ruziën over wie er gelijk heeft
dan dat het een gesprek is. Luisteren naar anderen is
bijna onmogelijk.
Dit fysiek-vitale zit als het ware aan het half onderbewuste lichaam geplakt, het is er heel nauw mee verbonden. Het leeft van sensaties zoals ziekten, ongelukken,
rampen en oorlogen, ruzietjes, maar het herbergt ook
ijdelheid, geprezen willen worden, bang om de schuld
te krijgen van iets en er zijn heel veel kleine wensjes van
het leven die moeten worden vervuld.
Er is altijd behoefte om te kletsen over niets, want door
kletsen weet het dat het nog leeft en dat het belangrijk
is. Uit dit gebied komt een voortdurend hongergevoel
en ook de hang om steeds maar te drinken, vooral
alcoholische dranken om de leegheid en het niets-zijn
niet te hoeven voelen. Het fysiek-vitaal denkt anders
dat het zal overlijden. Dit gebied is er de oorzaak van
dat mensen lijden en ongemakken hebben, omdat het
verstorend werkt op het hele systeem. Dit fysiek-vitaal
hangt aan de sloppenwijken van het fysieke.
Alles wat in dit gebied is te vinden, leeft ook al in het
vitaal-fysieke, maar dan in zijn eigen beperkte en kleine
vorm. In het vitale neemt het zijn grootsere vormen
aan, die heviger zijn, gewelddadiger en ongecontroleerd.
Want in het vitaal-fysieke gaan al deze impressies en
gevoelens vrij ongemerkt hun eigen gang, ze geven een
vervelend gevoel, maar dat wordt meestal genegeerd. In
het vitale zelf komen ze ten volle tot uitdrukking. Het is
het gebied van de gifbelten, de beerputten, de stinkende
en walmende, dampende moerassen, van zuur en slijm
en verrotting. Het is één grote vuilnisbelt van oneigenlijke dingen.
Het fysiek-vitaal is in feite een behoorlijke belemmering
in de ontwikkeling. De enige interesse die het heeft is in
onbeduidende dingen, in het sociale leven van anderen
omdat er dan wat te roddelen valt en de gewone dagelijkse zaken. Verder heeft het niets, het heeft daar ook
geen zin in, dat is veel teveel gevraagd. Dan wordt de
inertie zichtbaar die uit het onbewuste en onderbewuste
oprijst naar dit vitale gebied en het sterk beïnvloedt.
Het fysiek-vitaal zoekt soms wel naar het lila, maar
het wil altijd iets terughebben als het iets van zichzelf
overgeeft, door bijvoorbeeld een heel sterk verlangen te
hebben of veel begeerten naar het lila toe. Het lila moet
8

het op een ego-manier belonen en als dat niet gebeurt,
is het kwaad en negeert het lila voor straf. Er moet ook
rekening worden gehouden met het feit, dat het lagere
vitaal in mensen vol is met ingegrifte mankementen en
dat het graag in al zijn bewegingen ingaat op wat vijandige krachten willen.
Zolang het lagere vitale en de uiterlijke persoon het
lila licht niet hebben geaccepteerd en niet toegestemd
hebben in verandering, zal er maar weinig kunnen
gebeuren.
Het sekscentrum in het lagere vitale
Het seksuele centrum is het onderste centrum in het
lager vitale en is sterk gelieerd met seks. Seksuele verlangens vinden in het lagere vitale hun uitwerking. Daar
komt ook de meeste opwinding en de intensiteit van
het seksgevoel vandaan.
Het genoegen in en de hang naar seks zijn een voorname reden waarom er geen progressie kan plaatsvinden
op het pad van de ontwikkeling. Dat seks met liefde te
maken zou hebben is een alom verbreid waanidee dat in
het menselijk brein is verzonnen om de leegheid van het
bestaan te vullen. Seks is een middel voor de voortplanting en meer niet, het is een volstrekt dierlijk mechanisme. Wordt het gebruikt voor lust en begeerten, voor de
vervulling van geheime en perverse wensen, dan is het
een hinderpaal in de ontwikkeling. Seks zou in feite, als
er meer psychisch gevoel is gekomen, een weg kunnen
zijn naar een meer psychisch zicht erop. Dan komt aan
het licht wat seks werkelijk is. De drang en het moeten en het toegeven aan de seksuele gevoelens zal dan
langzamerhand afnemen en de behoefte zal vanzelf tot
zijn normale proporties worden teruggebracht, of er is
helemaal geen behoefte meer aan.
Voor de seksimpuls hoeft geen schaamte te zijn, het is
niet nodig het te verbergen of het weg te willen hebben.
Het is een levenskracht en deze krachten moeten in de
ontwikkeling door het lila worden omgevormd en beheerst. Mensen die heel vitaal zijn hebben er het meeste
last van, maar dit kan een voordeel zijn. De energie kan
dan een heel goed instrument worden voor de realisatie
van een zuiver fysiek lichaam. Als de verschijnselen van
de seksimpuls merkbaar worden, blijf dan stil en ga er
niet op in. Het richten op het hartcentrum waar de
psyche is, is de mogelijkheid om de energie daarheen te
laten vloeien. Met behulp van het lila zou dit moeten
kunnen lukken. Het seksprincipe op zich is iets, waar
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mensen heel lang mee te maken zullen hebben in hun
leven. Het kan niet worden genegeerd, dat zou vreemd
zijn. Het kan evenmin worden onderdrukt, omdat het
zich heel dwingend op de voorgrond stelt. In wezen is
het een principe dat al in het Absolute bestaat, het is
de Geest die zich laat zien als Hij en Zij, Bewustzijn/
Bewustzijnskracht in hun Eenheid. Zonder dat zou er
niets worden gecreëerd, in geen enkele wereld, ook niet
in de relatieve sfeer. Het is ook nodig voor de nieuwe
creatie die werkt in mensen die verder willen in het
evolutieproces. Seks kan daar zelfs een psychisch aspect
krijgen, als het in handen is van het lila en ontdaan is
van alle vulgariteit, begeerten, overheersing en geweld.
Alle materiële seksuele energieën kunnen worden getransformeerd zodat ze niet meer op de oude, seksuele
manier werken. Ze veranderen in materiële sterkte.

In het vitale lichaam zijn drie centra die corresponderen
met lagen in het vitale. Een centrum in het lagere vitale
bij het sekscentrum, een centrum in het hogere vitale
bij de navel en een in het emotionele centrum bij het
hart.

Het materieel-vitale
Met het materieel-vitale wordt het vitale bedoeld dat is
geïnvolveerd in de materie. Het is in zijn bewegingen
heel erg gebonden aan het grofstoffelijke lichaam. Dit
materieel-vitale is er om het lichaam te ondersteunen en
het de mogelijkheid te geven van leven, groei, beweging
en ook voor de gevoeligheid voor uiterlijke schokken
en inwerkingen, zoals rampen, oorlogen en een nietwelbevinden. Het beïnvloedt de rest van het vitale met
zijn grote weerstand tegen het lila licht.

De plaats van het materieel-vitaal in het vitaal

Vitale energiecentra
De energiecentra zijn de ware functies achter de organen in het oppervlaktelichaam. Ze zijn meestal bij
mensen niet in actie, daarvoor moeten ze geopend zijn
en dat is niet het geval. Normaal zijn deze centra in het
subtielfysieke lichaam gesloten, het zijn zwarte zonnen.
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Kenmerken van het vitale
Weerstand is een van de dingen die de ontwikkeling
het meest belemmeren. Welke weerstanden het allemaal
zijn is niet duidelijk te zeggen, omdat het voor iedereen
verschillend is. Het is een natuurlijk gegeven dat er
weerstand is tegen de neerdaling van het lila licht, het
vitale staat toe dat het gebeurt tot een bepaalde grens.
Er is vooral soepelheid nodig om mee te gaan met de
dingen die zich voordoen. En dat is lastig, want in
het vitale zitten veel bindingstendensen, waardoor er
veel vastligt. Dat betekent dat er niet veel kan worden
veranderd, want dan gaan mensen roepen dat dit niet
de bedoeling is. Daardoor is het dan weer moeilijk tot
overgave te komen. Wat het lila ook doet, de eigen
ideeën daarover zullen moeten wijken voor de juiste
bewegingen, gevoelens, gewoonten. Want het lila is er
altijd op uit het beste voor iedereen te doen. Ook al
begrijpt het verstand dat niet, het is een kwestie van het
overgeven en het laten gebeuren.
Er zijn enkele dingen die heel sprekend naar voren
komen in het vitale en die van belang zijn om te onderkennen in verband met de weerstand in dit gebied. Ze
9
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kunnen leiden tot grote verwarring en tot moeilijkheden bij de transformatie.
• IJdelheid
Een naar voren springende ijdelheid of pronkzucht,
arrogantie en varkensachtige onstuimigheid. Door
deze werkende energieën wordt de vitale kracht vervormd en ontstaat er een houding waarmee anderen
worden overheerst.
• Eigenliefde
Hand in hand hiermee gaat een grote eigenliefde. Dat
is vaak te zien doordat mensen bepaalde gezichten
trekken, tuitmondjes, scheve, verwrongen gezichten,
of sterk optrekken van de wenkbrauwen, een hoogst
verbaasd gezicht bijvoorbeeld. Deze gezichten worden vooral opgezet om op te vallen, het zijn geen natuurlijke uitdrukkingen, ze zijn gemaakt. Voortdurend
glimlachen hoort er ook bij. Altijd klaarstaan voor
anderen, hen helpen, hen controleren, doen alsof
je beter of meer bent dan een ander horen bij deze
eigenliefde. Het verstoort het contact met het lila.
Eigenliefde gaat gepaard met leugens en het verstoort het werk van het lila licht. Er is een opening
voor vijandige krachten, iets wat kan leiden tot hoogmoedswaan. Door al deze gewoonten is er ook geen
contact met de psyche mogelijk. Alles moet worden
overgegeven aan het lila wil er nog iets van terechtkomen. Onstuimige hartstochten worden gezien als
grote liefdes, maar het zijn de gewone varkensachtige
neigingen van een hebberig en alles opslobberend
vitaal dat dol is op seks om zich bevredigd te kunnen
voelen.
Dit alles speelt zich meestal af in het fysiek-vitale
gebied, maar het wordt ingegeven door het hogere
vitaal.
• Huichelen
Dit is een gewoonte van het lagere vitale die heel
erg schadelijk is. Wie niet gewoon openlijk kan zeggen wat er is, sluit het lila licht uit, want hij wendt
zich er zelf van af door deze huichelachtige houding.
Hierdoor kan het lila licht ook niet neerdalen in de
lagere vitale gebieden, evenmin als in het fysieke. Hij
blijft in de zelfgemaakte modder steken of valt in zelf
gegraven valkuilen en daardoor is er geen vooruitgang mogelijk. Het is niet alleen maar een valse voor10

stelling van zaken die wordt gegeven, maar tevens
een ontkenning, een verdraaiing en vervalsing van feiten. Ook worden feiten die van belang of van minder
belang zijn verborgen gehouden voor het lila.

• Leugenachtig spreken
In samenhang met het vorige punt, het huichelen,
doet zich ook het leugenachtige spreken voor. Dit
vloeit voort uit de valse voorstelling van zaken die
moet worden gegeven om de waarheid te verbergen.
Vaak wordt de leugen gebruikt om ongehoorzaamheid te verdoezelen, of een gemene of achterbakse
actie die niet aan het licht mag komen. Het gebeurt
meestal om de status op te houden, bij anderen gaat
het erom dat ze gewoon willen doen waar ze zelf zin
in hebben. Bij sommigen wordt de leugen gebruikt
om te kunnen toegeven aan gewoonten en begeerten
waar iemand aan hecht en die hij niet wil loslaten.
Het bewustzijn wordt door deze vitale gewoonten
heel erg verduisterd. Daardoor weet iemand niet
eens dat hij staat te huichelen of te liegen, hij vindt
dat zelf heel gewoon, hij is het zo gewend. Het is ook
niet duidelijk te maken aan diegene die het betreft,
want hij zal er altijd een excuus voor weten te vinden.
• Ongehoorzaamheid
Het lagere vitale deel in het wezen is altijd willekeurig
bezig, het doet de dingen op goed geluk. Het is eigenzinnig en onberekenbaar. Het is aanmatigend, laat
zich niets gezeggen en is ook totaal niet van plan om
zich ook maar iets te laten opleggen van een bevel of
een discipline die anders is dan de eigen idee of opwelling.
Deze onderbewuste ideeën staan altijd in de weg
bij alle pogingen van het hogere vitale om een
aspirerend vuur op te wekken in het lichaam.
Ongehoorzaamheid is een zeer sterke gewoonte die
niet zomaar is weg te werken. Het heeft geen overweging nodig, het weet meteen hoe het moet handelen, daar is niet tegenin te gaan, het kan zelfs instinctief worden genoemd. Gehoorzaamheid aan het lila
licht is er dus niet bij. Dat geeft dan weer aanleiding
tot gezeur over dat er geen vooruitgang is.
• Niet gedisciplineerd zijn
Als er geen ruimte is voor een zekere discipline en
deze ook totaal wordt veronachtzaamd, is er een be-
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hoorlijke chaos in het vitale. In gesprekken is er geen
mogelijkheid om te luisteren naar wat anderen zeggen, alleen de eigen idee telt. Er worden voorstellen
gedaan die zomaar uit de lucht komen vallen, ze zijn
nergens op gebaseerd. Ze hebben dan ook geen impact bij anderen en teleurstelling is het gevolg. Het
jonge-honden-gevoel behoort ook tot de categorie
niet gedisciplineerd zijn. Ongedisciplineerd handelen
en spreken brengt overal verwarring. Er wordt dan
van alles gezegd en beloofd over wat iemand allemaal
gaat doen met het lila licht, maar de uitwerking ervan
is zodanig, dat het volkomen tegengesteld is aan wat
er is beloofd. Deze voortdurende ongedisciplineerde
houding is een essentieel obstakel in de ontwikkeling.
Het is ook een heel slecht voorbeeld voor anderen,
die al snel meegaan in het sensationele spektakel en
er nog in geloven ook.

• Zelfrechtvaardiging
Dit is een heel gevaarlijke gewoonte die eigen is aan
het vitale. Als deze gewoonte heel sterk aanwezig is,
is het bijna onmogelijk om deze te veranderen, vandaar het woord gevaarlijk. Want juist als er iets wordt
gezegd over deze houding, begint iemand zich meteen te rechtvaardigen. Hij is er werkelijk van overtuigd dat hij het zo moet doen, want zijn enige zorg
is om zijn eigen ideeën en handelwijze vast te houden, zijn positie in stand te houden en zijn status te
bewaren. Dit doet iemand bij alles wat zich maar
voordoet, of het nu klein is of groot, hij moét zichzelf
rechtvaardigen, hij kan niet anders, hij wordt daartoe
gedwongen door zijn gewoonten. Soms gebeurt het
dus bij heel idiote dingen die zelfs niet
de moeite waard zijn, soms spreekt
hij zichzelf ook tegen. Het ene moment wordt er dit gezegd en het
volgend moment is er weer iets
totaal anders, er is geen lijn in te
ontdekken, het is ook niet consistent. Het is één groot protest
dat er wordt gehoord, een
soort pruttelende, mompelende koffiekan met de
meest onzinnige uitlatingen.
Vaak wordt er ook gezegd
dat het niet zo is bedoeld,
als niet wordt begrepen wat
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er wordt gezegd. Het is dan een verkeerde voorstelling of truc van de ander om de protestant in een verkeerd daglicht te stellen. Dit is een veel voorkomend
misbruik maken van zaken, dat ingegeven wordt door
het denken en dat door het vitaal wordt gestimuleerd. Daar wordt het tot het uiterste doorgedreven,
zo zelfs, dat het niet meer binnen de normale verhoudingen valt.
Zolang dit zo blijft en zolang iemand daar zo aan
hangt en het niet wil loslaten, zal er geen plaats zijn
om volgens de Waarheid te leven of te denken of ook
maar een glimpje van die Waarheid van het lila te
zien. Zelfrechtvaardiging is altijd iets van het ego en
van de onwetendheid, vaak gemêleerd met vijandige
krachten die de stimulans blijven geven.

• Onredelijkheid
De weerstand in het vitale is nooit redelijk, zelfs niet
als het redenen daarvoor geeft. Het vitale handelt
vanuit zijn natuur en zijn gewoonten en nooit vanuit
een redelijk denken.
Het grijpt alles aan om alles moeilijk te maken door
in mineur te zijn en te willen blijven, teleurstellingen,
zijn zin niet krijgen. Het lagere vitale vraagt zich nooit
iets af, het drijft altijd door wat het wil, ook al is dat
lastig en pijnlijk. Het enige is om stevig op de benen
te gaan staan en alles aan het lila te geven, alle onredelijkheid ten spijt. Dit lagere deel van het vitale
gelooft ook vast, dat het lila gewoon handelt vanuit
menselijke drijfveren zoals boosheid, ongenoegen
of om te pesten. En dat het daar dan een slachtoffer
van is. Dat kletst het dan overal rond en velen gelo-
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ven dat ook. Maar het heeft geen basis om dat waar
te maken, het is een genoegen om onredelijk en leugenachtig te zijn. Dat geeft het vitale het gevoel dat
het iets bijzonders is, het geeft ook bevrediging, omdat het denkt dat het heeft ontdekt dat het lila niet
deugt. En dat is prachtig, want dan hoeft niemand
iets te doen om in ontwikkeling te zijn, zeker niet diegene die het betreft.

Schild van weerstand in het vitale lichaam

• Angst
Angst en vrees kunnen niet goed samengaan met de
ontwikkeling. De angsten behoren tot het vitale, het
is een instinct van de onwetendheid. Het geeft een
gevoel van gevaar dat vaak gepaard gaat met een heftige gewelddadige vitale reactie, zoals dat bij dieren
het geval is als ze worden bedreigd. Deze gewelddadigheid verstoort het denken dan weer. Het kan ook
een interventie van vijandige krachten zijn. Sommige
mensen cultiveren hun angsten, ze zijn er trots op en
willen hun angsten ook overal etaleren, erover vertellen en anderen in hun angsten betrekken.
12

Angsten kunnen worden overgegeven zodat ze kunnen verdwijnen. Ze komen meestal terug zolang men
er niet naar wil kijken en zeker niet als ze angstvallig
worden vastgehouden. Wanneer iemand de angsten
onder ogen wil zien zullen ze langzamerhand uit het
zicht verdwijnen, er wordt duidelijk waar ze vandaan
komen en wat het is. Angsten zorgen ook voor denkbeeldige verschrikkingen, ze worden door de angst ingegeven maar ze bestaan niet. Veel mensen zijn bang
voor de dood, maar dat berust op ideeën die geen
basis hebben in de werkelijkheid.
Trouwens, zelfs als er werkelijk gevaar dreigt helpen
angsten daar niet aan, het denken wordt er alleen
maar door beneveld en men weet niet meer wat men
moet doen. Door te vragen om rust en sterkte in het
lagere vitale kan dit worden overkomen, vooral als
men dit goed vol kan houden.

• Jaloezie
Dat is een gevoel waarin totaal geen verhevenheid en
edele bedoelingen in schuilen. Het zit vaak diep in het
lagere vitale ingegraven en kan zelfs tot in het fysieke
werkzaam zijn. Jaloezie moet elke keer dat het de kop
opsteekt opzij worden gezet en overgegeven, anders
vindt het dat het er wel ruimschoots mag zijn. Het
moet weten dat het niet gewenst is, zodat het er uiteindelijk mee zal instemmen om te verdwijnen door
het lila licht. Het is een kwestie van er bewust naar
kijken en er attent op zijn, zodat het bijna geen kans
meer krijgt om naar voren te komen. Jaloezie heeft
erg veel van doen met het bezittersinstinct, dat veel
voorkomt bij de gewone vitale liefde met seks. Het is
een dierlijk gegeven in de mens. In de moerassen van
het lagere vitale zijn de giftig groene dampen van de
jaloezie vaak waar te nemen.
I nvloed van de staat van het vitale
op andere gebieden
Het vitale houdt van lijden. Het is eraan verkleefd, het
kan niet zonder, het denkt dat het dood gaat zonder
lijden. Lijden wordt dan ook door mensen gezien als
de grootste deugd. Het is aanleiding voor menig heiligverklaring. Daarom is het ook niet gemakkelijk om
zwaarmoedigheid, depressies, leed en lijden maar te
laten voor wat het is. In het vitale is er iets wat er zeer
aan is gehecht. Het heeft het nodig om iets te zijn, het
hoort bij de dramatiek van het leven, anders is er niets
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om mee te pronken. Het is ingeprent in het menselijke
vitale en het is niet weg te doen, het komt altijd weer
terug door de gewoonte om er vanzelfsprekend op in te
gaan. Het zijn de lijdende Christus, de wenende weduwen, de ellende door ziekten, de oorlogstaferelen, de
jammerende kinderen waar een groots toneelstuk van
intens lijden en narigheid op wordt gebaseerd.
In de reclames waarin geld moet worden opgehaald
voor hulp in arme landen is het bekend; kleine kinderen met de dunste armpjes en beentjes worden graag
in beeld gebracht. Dat opent de portemonnee en daar
gaat het om. Het werkt ook uitstekend, anders zouden
die reclames er niet zijn. Alles in het vitale is gericht op
die uiterlijke dingen, die van een geweldig belang zijn.
Alles moet ook getuigen van goede smaak, van schoonheid en harmonie. Wat ieder daaronder verstaat is onduidelijk, maar door begeerten moet alles wel helemaal
beantwoorden aan dat ideaal. Het gaat er gewoon om
het drama te bestendigen, zeker als men nu net niet het
juiste keukenkastje kan vinden in de winkel. Dat wordt
breed uitgemeten en het is een schande. Het vitale
houdt van drama gewoon vanwege het drama op zich.
Dat is een geweldig spel. Dit ligt zo sterk besloten in
het vitale, dat er bijna niet vanaf is te komen, laat staan
het te willen ontdekken. Het kan alleen veranderen
als een persoon zich er innerlijk van distantieert. Het
denken en het lichaam zijn niet zo gesteld op lijden,
maar het vitale wil het leven er een beetje mee kruiden, anders is het zo saai. Hier ligt ook de oorzaak
van depressies die steeds maar weer terugkomen,
daar kan het vitale goede sier mee maken, of met
ziekten die heel ernstig zijn. En dat doet het keer
op keer, omdat het ook herhalend is. Het is het
bekende verschijnsel van de grammofoonplaat
waar de naald in blijft hangen en op die manier
het deuntje steeds maar repeteert, tot vervelens
toe. Dit doet het zonder enige reden, er is ook
geen oorzaak aan te wijzen of het moeten
de onbenullige dingen zijn die het belangrijk vindt als aanleiding hiervoor.
Een mens is verzot op lijden, vandaar
zijn depressies en andere ongemakken
waarmee hij graag te koop loopt.
Hier kan een mens geen einde aan maken, dat
moet het lila doen. Maar er is wel heel wat mee te
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stellen in de ontwikkeling. Dat wat dit lijden zo adoreert is de onoprechtheid, de perverse verdraaiingen en
misvormingen van het vitale. Het schreeuwt zijn narigheid overal in het rond en heeft er een ontaard genoegen in om het lila de schuld te geven van al dit lijden
en de narigheid. Het beticht alles en iedereen ervan, en
ook het lila, dat het wordt gemarteld. De humor hiervan is, dat dit alles juist in stand wordt gehouden door
het vitale zelf, maar het heeft er plezier in de schuld
ergens anders neer te leggen. Het vitale voelt zich in
feite heerlijk met het lijden aan de hand. Het voelt zich
gewoon niet prettig als dat er niet is. Het maakt er een
leuk spelletje van dat altijd kan duren. Het spreekt vanzelf dat dit mechanisme helemaal zal moeten verdwijnen, wil men in contact zijn met de psyche en het lila.
Ook de seks is iets, wat in het geheim wordt geadoreerd, ook al is het een gewelddadige actie en vindt
iedereen het eigenlijk vies.
Ondanks zogenaamde vrijheid waarmee over
seks wordt gesproken
hangt er altijd een
besmuikte, gie-
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chelige sfeer omheen. Het moet, het mag maar het mag
ook niet. Van seks wil niemand af, en dat is een hinderpaal. En niet alleen de seks wordt verdoezeld, maar vele
andere zaken die mensen prettig vinden maar die niemand mag weten.
Overal waar weerstand is zal de actie van het lila langer
duren, het is gemakkelijker als er openingen zijn voor
de ware waarheid en het ware leven.
Huilen en kermen en kreunen zijn uitingen van het
lijden en de ellende die gewenst zijn in het vitale en
waar het zich in rondwentelt om maar zoveel mogelijk
ervan op te nemen. Het is allemaal een teken van de
onwetendheid waarin mensen leven. Zij willen niets te
maken hebben met geluk of blijdschap, ook al beweren

DE VIER LAGEN VAN HET VITAAL
1. Mentaal-vitaal
Gebied: van hals tot hart.
Mentale expressie door gedachten, spraak of op
andere wijze van: emoties, wensen, begeerten,
hartstochten, sensaties en andere bewegingen van
het vitale wezen.
2. Emotioneel-vitaal
Gebied: hart (emotie en psyche).
Zetel van gevoelens, zoals liefde, vreugde, spijt,
haat, smart, verdriet (huilen), leed gejammer, weeklagen, liefde en leed, pijn, opgewektheid, levenslust, vrolijkheid, zonnigheid, minderwaardigheid,
neerslachtigheid, depressie, gekwetst zijn.
3. Centraal vitaal, hoger vitaal of vitaal-vitaal
Gebied: van hart tot navel.
Stevige vitale bewegingen: ambitie, dapperheid,
macht, geweld, oorlogszuchtigheid, trots, angst,
woede, liefde voor roem, schitteren, attracties en
verwerpelijkheden, begeerten, hartstochten van
allerlei aard, het veld van vele vitale energieën.
4. Lager vitaal of fysiek-vitaal
Gebied: onder de navel.
Kleine begeerten, voedselbegeerte, seksuele begeerte, kleine wensen, ongenoegen, ijdelheid, redetwisten, ruzies, liefde en passie, angst, schaamte.
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zij van wel. Zij vinden het ronduit slecht en egoïstisch
om alleen maar blij en gelukkig te zijn. Lijden geeft
een veel grotere en meer intense oppepper, evenals zich
minderwaardig voelen of depressief zijn, of lijden aan
migraine, dat is allemaal geweldig. Het is de dramatiek
ten top. Het heeft ook verbindingen met de inertie,
waar de weerstand tegen iets moois heel sterk is.
Wat de moeilijkheden die er zijn neergelegd in de
menselijke natuur ook allemaal mogen zijn, hoe lang en
pijnlijk het proces ook mag zijn en hoe vol strijd, er zal
een moment komen dat het lila zal overwinnen. Zeker
als de wandelaar op het pad van de ontwikkeling blijft
vasthouden aan zijn doel.
Hij zal de inertie in behandeling moeten laten nemen
door het lila, al zijn huichelarij en valse voorstellingen,
al zijn drama’s en al zijn pijn. Als iemand ertoe bereid is
zijn ego helemaal te laten omvormen en zich wil verenigen met het lila, is er geen probleem. Dan zal dat zeker
naar een overwinning van het lila leiden.
Leven en dood
Leven is een vorm van kosmische energie, een constant
spel van de bewustzijnskracht die vormen opbouwt
en weer tenietdoet. Zij is helemaal niet bezig met de
dood, zij is verwikkeld in een proces dat leven heet, en
daarbij doet ze wat passend is bij het moment. Dood is
een levensproces, het is een misvatting van het denken
dat er dood is. Het is ontbinding van materie en weer
opnieuw gebruiken van materie, meer niet. Het leven
heeft het nodig om te veranderen en met vormen te
experimenteren. Ook als een lichaam sterft, houdt het
leven niet op. Alleen de materie van een levensvorm
wordt weggedaan om weer te gebruiken voor andere
levensvormen. Alles vernieuwt zichzelf weer, er gaat
nooit materiaal verloren. Dat is waar de bewustzijnskracht altijd mee bezig is, met oude dingen wegdoen
en nieuwe dingen weer opbouwen, zodat er uiteindelijk
een product ontstaat dat steeds meer gaat gelijken op
de Ene. Dood is dus in feite een resultaat van de werking van de Bewustzijnskracht met al Haar Levens- en
Zonnespelen. De persoon, de psyche gaat nooit dood,
die leeft altijd verder. Alleen het lichaam dat hij als
instrument gebruikt, raakt hij kwijt, zodat hij de mogelijkheid heeft weer in een nieuw lichaam te gaan experimenteren met de materie met al zijn vormen en met al
zijn energieën en eigenschappen.
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De transformatie van het vitale
Er zijn drie grote obstakels te overwinnen in het vitale
om tot algehele transformatie te kunnen komen. Het
zijn ook geen obstakels die eventjes in korte tijd kunnen worden geslecht door het lila, al is het niet onmogelijk om het in heel korte tijd te doen als de noodzakelijkheid zich voordoet. Die hinderpalen zijn:
1. Seksuele lust en verlangens.
2. Toorn en woede.
3.	Een ego vol vitale passie, impulsiviteit, begeerten
en een drang tot ziekelijke neigingen, bijvoorbeeld
drinken, drugsverslaafd zijn, depressies, ‘ziekten’
zoals boulimia etc., die meestal ingegeven en gehandhaafd worden door vijandige krachten.
De transformatie van het uiterlijke subtiele vitale ego
is het meest lastige deel van de ontwikkeling, en het
vraagt veel geduld, vertrouwen, rust, veel vastberadenheid en een stevig voornemen om verder te komen. Er
zijn veel weerstanden te overwinnen in het gehele lichaam en ook in het vitale lichaam.
Door verandering in het vitale wordt het bevrijd van
alle blinde vitale energieën, vooral doordat het ware
vitale naar de voorgrond komt. Dit is een sterk en
krachtig psychisch vitaal, weids en vredig, een waar
instrument van het lila. Daar is geen plaats voor toorn
en woede, seks of het zich verlustigen in zogenaamde
ziekten.
Het vitale moet tot rust komen door de mentale wil
die het zegt gehoorzaam te worden en te doen wat het
vraagt. Het licht van het lila moet constant in dat vitale
schijnen om het zo te maken tot een instrument, dat
werkbaar is. Als aan al die wensen, voorstellingen, wilde
ideeën en slechte gewoonten vrij baan worden gegeven,
is het geen instrument voor de persoon waar
hij iets mee kan, maar ook niet voor het
lila. Want door dat wilde,
rusteloze, is het meer een
instrument dat gebruikt
wordt door vijandige
krachten of door
krachten uit de
Onwetendheid.
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Er zijn echt heel veel weerstanden in het vitale te overwinnen, maar dat is de uitdaging. Vooral een zeer duistere en halsstarrige weerstand is er aanwezig in de vorm
van de dwangmatigheid van de seks, de bijna willekeurige uitbarstingen van woede en toorn en de niet te
beteugelen begeerten en lust tot lijden. Deze ondermijnende energieën moeten zich stapje voor stapje totaal
over gaan geven. Dat kan gebeuren door heel veel lila
licht in de weerbarstige materie te laten stromen. Alles
wordt successievelijk bekeken door het lila. Wat goed is
wordt veranderd, wat niet gebruikt kan worden wordt
weggedaan. Er wordt een grote vernieuwing in het vitale lichaam toegepast. Wat imperfect is wordt gemaakt
tot de ware bewegingen die zich richten naar het lila.
Allerlei ruwe bewegingen worden terzijde gezet, weggedaan of vernietigd. Bij weerstanden is het de kunst
zich ervan te distantiëren en met de juiste houding
zullen ze langzaam of sneller verdwijnen, al naargelang
wat past bij de persoon. Alle hinderpalen zoals teleurstelling, ontevredenheid, wanhoop, zich ongelukkig
voelen, gevoelens van wrok en onrechtvaardigheid, in
opstand komen, vervallen in luiheid en inertie, desinteresse, somberheid, momenten van op willen houden
met de ontwikkeling, zullen opgeheven moeten worden
en verdwijnen.
Dat is voor het vitale een pijnlijke kwestie, omdat het
duister is en niets begrijpt van deze dingen.
Er is eigenlijk maar één weg om al deze weerstanden uit
het vitale en vooral het lagere vitale te overkomen, en
dat is ze allemaal links laten liggen en zich er niet mee
bemoeien. Dan vindt er een verzwakking plaats van al
deze vreemde gewoonten. Dan kan de overgave van het
hele vitale en een gerichtheid op het lila en de psyche
de zaken op de juiste koers leggen.
Wanneer er een opening is in het vitale voor het
kosmische leven worden de levenskrachten die daar werkzaam zijn
ervaren, de manier waarop ze op
elkaar inwerken en ook op denken,
leven en lichaam. De werelden van
het vitaal komen steeds dichterbij,
met hun wezens en de acties die het
leven op aarde beïnvloeden. Het ware
vitale wezen gaat zich ook openbaren en
men gaat van daaruit handelen en niet
vanuit het oppervlakte vitaal.
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Het zal duidelijk zijn dat evenals op alle andere niveaus
van het menselijk bestaan de onbewuste stof altijd zijn
vibraties uitzendt naar de meer bewuste delen. Het
stuurt zijn bewegingen onophoudelijk uit en roept als
het ware om te mogen veranderen in bewuste substantie, terwijl het tevens alles weer verzwelgt wat het kan
verzwelgen als het gaat om mechanismen, gewoonten,
repetitie, chaos. Het resultaat van het opstijgen van bewustzijn onder deze benarde condities is een vitaal dat
krachtig groeit en van een lichaam dat daar ook in meegaat. Daarbij is er een verborgen psyche die zich achter
dit alles schuilhoudt en die mee moet gaan doen in dit
spel van licht, donkerte en schemering.
Uiteindelijk zal er vanuit het vitale een verlangen komen naar vrede en transformatie en er zal een constante
concentratie zijn op het lila. Dan pas kan overal in het
vitale lichaam het lila licht zijn werk gaan doen en kan
de transformatie vlot ter hand genomen worden.
Uitwerking van de illusies in het vitale
De illusie van het bestaan heeft zich vooral uitgewerkt in
het onderbewuste fysieke lichaam.
De illusie van macht heeft zich vooral getoond in het
onderbewuste hogere vitale deel van het vitale lichaam.
Het schoppen vormt hier het hoofdthema, maar ook
het sadomasochisme viert hoogtij in deze illusie. Zoals
in alle illusiespelen is gebleken, is er altijd seks in het
spel, een seksgerichtheid die alles bepaalt. Valse macht
wordt gebruikt en misbruikt bij mensen in de illusie,
deze zorgt voor veel ellende, ook al wil geen mens dat
toegeven. Seks is macht, is het devies, en dat speelt
door alles heen bij diegenen die in de machtsillusie
leven. Alles wordt daardoor vervormd, energieën kunnen niet meer op de juiste manier werken. Het leven
wordt doortrokken van angst, vermoeidheid, verveling.
Valse macht maakt alles kil en koud, ijzig, grimmig
en dodelijk. Het is de wereld van de dictators, die net
doen alsof zij het beste voorhebben met iedereen. Er
wordt een vijandige machtsleer ontwikkeld, die heel
verschrikkelijk en heel destructief werkt in het lichaam.
Ondertussen wordt voorgewend dat alles prachtig is,
speels, wijs, vol vrijheid en harmonie. Dit zorgt voor
enorme spanningen in het lichaam, want er is de
enorme verschrikking en tegelijkertijd moet het mooi
zijn. Dit spreekt elkaar aan alle kanten tegen en als er
dan ook nog voortdurend moet worden gesekst, vloeit
alle energie weg uit de lichamen. Alles in het systeem
16

verzwakt en er is geen kracht en sterkte om de dingen
onder ogen te zien.
De illusie van de liefde heeft zich genesteld in het onderbewuste emotionele gebied en in het sekscentrum in
het lagere vitale. Onder het mom van het grote droomgeluk en de droomliefde wordt er een schijneenheid
voorgewend die helemaal niet bestaat. Het nummertje
staat dan ook centraal in deze illusie, de code is dat er
zoveel mogelijk genummerd moet worden, liefst de hele
dag als dat mogelijk is. Het hele lichaam is bezet met
droommannen die allemaal hun eigen favoriete droomvrouw op handen dragen. Zij streven allemaal naar de
totale vervulling van hun liefdesdroom in het nummertje. Bij mannen en vrouwen is dat ook te zien, zij zoeken altijd naar de ideale partner. Vaak is deze moeilijk
te vinden of de verhouding duurt maar korte tijd. Zij
hebben dan de ideale droomman of droomvrouw nog
niet gevonden en zoeken daar als het moet hun hele
leven naar. Alle energie wordt gebruikt om te zoeken
en te seksen en er blijft weinig over voor de dagelijkse
bezigheden zoals werk, dat meestal een sluitstuk is in
plaats van het belangrijkste element, omdat dit een oefening is in harmonie en efficiëntie.
Deze illusies met hun wanen hebben een grote invloed
op het gehele vitale lichaam, maar ook in het fysieke en
het mentale laten zij hun invloed gelden.
De dood is een onherroepelijk uitvloeisel en een gebiedende eis voor ieder mens die in een illusie leeft. De
voortdurende botsingen tussen waan en werkelijkheid
kunnen op een gegeven moment niet meer door het
lichaam worden opgevangen en geassimileerd. Dat heeft
de dood tot gevolg.
De vitale wereld
De hele vitale wereld heeft nu gestalte gekregen na de
fysieke wereld. Dat wil niet zeggen dat de vitale wereld
al compleet zou zijn. Er kunnen altijd weer nieuwe
creaties worden gemaakt, zowel in de planten- als de
dierenwereld. Maar in grote lijnen is alles aanwezig
wat nodig is voor de verdere ontwikkeling van de vitale
substantie. Nu is er de mogelijkheid dat het lila, het
mentale principe en de psyche, het mentale dat in de
materie is opgesloten eruit tevoorschijn laten komen,
zodat er een mentale wereld kan ontstaan.
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muziek
Tekst: Sarah Delateren

Johann Sebastian Bach
Een eigenzinnig virtuoos

D

Johann Sebastian Bach als concertmeester in 1715
geschilderd door Johann Ernst Rentsch

Een muzikale familie
De jonge Johann Sebastian heeft
al heel jong een sterke drang om
muziek te maken. De familie Bach
is al van oudsher heel muzikaal.
Zijn vader leert hem vioolspelen
maar ook orgel. Het huis van zijn
ouders is altijd vol muziek, het is
een centraal punt in de stad waar
musici samenkomen.
Zijn moeder sterft in 1694 en in
het jaar daarop zijn vader. Zijn
veertien jaar oudere broer Johan
Christoph neemt hem op in zijn
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e bekende Duitse componist en
organist Johann Sebastian Bach leeft
van 1685 tot 1750, in de tijd van
de barok. Hij wordt geboren in Eisenach in
de deelstaat Thüringen en hij is in zijn latere
leven vooral een meester van de fuga en de
contrapunttechiek. Hij wordt heel veel jaren
na zijn dood door velen gezien als de grootste
musicus van de barok en beheerst de polifonische of meerstemmige muziekstijl van die tijd
als geen ander.
Hij heeft heel veel musici beïnvloed met zijn
muziek die zowel religieus als wereldlijk is.
Een kleine greep uit bekende werken van
Bach zijn onder andere de koraal ‘Jesu bleibet meine Freude’, de ‘Matthäus-Passion’,
‘Toccata en fuga in D-mineur’, ‘Badinerie in
B-mineur uit de orkestsuite nr. 2 ’ en ‘Air’ uit
de orkestsuite nr. 3.

huis, hij geeft hem les in orgel
en clavecimbel spelen. Hij is zelf
organist in het plaatsje Ohrdruf en
is een middelmatig musicus. Hij
heeft wel in de gaten dat zijn broer
talent heeft. Johann schrijft veel
composities over uit de boeken van
zijn broer en als hij de stukken heeft
overgeschreven blijven de noten in
zijn hoofd hangen. Hij kan ze zo
weer reproduceren.
Op zijn vijftiende jaar is hij koorzanger in Lüneburg en op zijn 18e
organist in Arnstadt. Hij gaat vaak

op tournee en wordt bekend door
zijn grote kwaliteiten als organist.
Hij kan alles spelen, wat het ook
is. Elke muzieksoort, elk muzikaal
grapje of trucje beheerst hij. Hij kan
de muziek doorzien en begrijpen en
ook toepassen in zijn composities.
Bach zit op dezelfde school als
waar Luther onderwijs genoot, de
Latijnse school in Eisenach, en hij
leert daar dat volgens Luther muziek geen uitvinding van mensen is
maar een gave van God. Toch kan
Bach heel veel muzikale vindingen
17
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bedenken. Van Augustinus leert hij
dat muziek tweemaal bidden is. Zo
wordt Johann een mens die zeer religieus is en het liefst ook religieuze
muziek maakt uit dankbaarheid
voor zijn gave.
Zijn broer krijgt echter geldgebrek
met een heel gezin dat hij moet
onderhouden en daarbij zijn twee
jongere broers. Het huis wordt ook
veel te klein en het is een uitkomst
dat Johann in 1700 een beurs krijgt
waardoor hij drie jaar op een gymnasium in Lüneburg kan studeren.
Hij heeft op die leeftijd een heel
mooie sopraanstem, zodat hij in de
kerk mag zingen, maar als hij ouder
wordt, speelt hij viool en clavecimbel tijdens de kerkdiensten.
Het feit dat het orgel in de school
wordt gerenoveerd geeft Bach de
mogelijkheid om zich in de orgelbouw te verdiepen. Hij is er altijd
bij als mijnheer Held het orgel aan
het renoveren is.
Hij krijgt orgelles van de organist
George Böhm. Als Johann vijftien
jaar is componeert hij al orgelstukken. Hij gaat ook vaak naar
Hamburg om daar de muziek van
de organist Johann Adam Reincken
te kunnen beluisteren. Hij moet
daarvoor veertig kilometer lopen,
maar dat heeft hij er wel voor over.
Een groot deel van de Neumeisterkoralen die in 1985 ontdekt werden
dateert grotendeels uit deze vroege
periode. De Neumeister-koralen
zijn een aantal korte koraalvoorspelen voor orgel.

hij in Mühlhausen woont en voor
het eerst wat geld heeft. Zij sterft in
1720 en laat vier kinderen na. Na
twee jaar trouwt hij met de sopraanzangeres Anna Magdalena Wilkens,
waarbij hij dertien kinderen verwekt waarvan er zeven overleven.
Vier van zijn zonen hebben zijn
muzikale talent geërfd.
De familie Bach telt vele musici en
om wat overzicht te houden wordt
door de zonen van Bach, Johann
Sebastian en zijn zoon Carl Philipp
Emanuel een register bijgehouden:
‘Der Ursprung der musicalischBachischen Familie’. Dit register
gaat terug tot 1550, de musicerende
molenaar en bakker Veit Bach (circa
1550-1619). De familie is wijd ver-

takt, en er zijn meer dan honderd
leden ervan die zich met muziek
bezighouden.
Persoonlijkheid
Bach is behoorlijk temperamentvol en opvliegend. Hij schuwt het
ook niet om een vechtpartij aan
te gaan als iets hem niet bevalt.
Alcoholgebruik is voor hem gewoon
en hij drinkt af en toe een aardig
stuk in zijn kraag. Hij is ook een
pestkop, want als het kerkbestuur
hem vraagt het voorspel op de zang
in de kerk wat korter te houden
omdat de gemeente anders in de
war raakt, maakt hij het zo kort dat
het niets meer voorstelt. Hij laat
zich niets gezeggen.
Bach is heel consequent, vol strijd

Huwelijken
Bach trouwt tweemaal en heeft 20
kinderen verwekt, waarvan er maar
elf overleven. Zijn eerste vrouw
is zijn achternicht Maria Barbara
Bach, hij trouwt haar in 1707, als
18

J.S. Bach - buste
Deze buste van Bach staat bij de Bartholomeuskirche in
Dornheim vlakbij Arnstadt waar hij is getrouwd met Maria
Barbara Bach. Zijn gezicht weerspiegelt de schoonheid van
de melodieën die hij hoort in zijn hoofd.
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en vuur als het om rechten gaat. Hij
laat zich ook niet zomaar ompraten,
zelfs een maand eenzame opsluiting
laat hem niet van besluit veranderen
als hij weg wil uit Weimar, uit de
dienst van de hertog. Ook strijdt
hij voor financiële en kwalitatieve
verbetering voor het koor dat hij
leidt met de musici.
Hij is behoorlijk arrogant, hij wil
niet met mindere musici spelen,
hij wil alleen maar vergevorderde
professionelen in zijn orkesten. Hij
heeft duidelijke hang naar geld, hij
is ook bang geen geld te hebben.
Hij heeft een grote onrust in zijn
lichaam daardoor, hij gaat van de
ene plek naar de andere, naar waar
hij werk kan vinden waar hij meer
verdient. Hij ligt altijd overhoop

met de autoriteiten en ook met
werkgevers.
Bach is een heel vitaal mens, met
veel tegenstrijdigheden. Hij heeft
in zijn lagere vitale wezen een grote
agressie, hij heeft een behoorlijke
zucht naar macht, vandaar dat hij
moeilijk met werkgevers kan opschieten. Hij is arrogant, vol hoogmoed over zijn kunnen, hij staat
niet op de plaats waar hij hoort te
staan, die van een mens met een
grote gave, die hij naar eigen zeggen
van God heeft gekregen. Hij pronkt
er wel mee en stelt zich boven anderen. Het hogere vitaal van Bach
richt zich naar de hoogten, naar het
verhevene. Daar vindt hij God, zijn
steun en toeverlaat. Daar is hij ro-

mantisch, fijnzinnig, teder en zacht,
meer gericht op de zoetheid van het
leven. Gericht op het verhevene en
verlangen naar het hemelse.
Deze twee verschillende dingen in
zijn lichaamsvlees botsen vaak met
elkaar. Dat geeft wrijving in zijn
fysieke lichaam, in zijn vitale wezen en ook in zijn mentaal. Hij wil
graag een goede huisvader zijn en
dat is hij ook. Hij wil het beste voor
zijn kinderen, maar altijd is er ook
die ondertoon van geweld en agressie, van sterke seksuele impulsen,
die zijn evenwicht verstoren. Dan
leeft hij zich uit in de sprankelende
harmonieën van de orgelmuziek,
daar wordt alles wat mee gestroomlijnd.

Bachdenkmal - Arnstadt
Op de markt van Arnstadt is de jonge Bach in brons te zien,
losjes achteruit leunend op een orgelbankje. Het is een
beeld dat in 1985 werd gemaakt door Bernd Göbel.
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Bachdenkmal Arnstadt

Bach is door de beeldend kunstenaar ontspannen afgebeeld. Het
is alsof hij luistert naar het orgel
waarop hij heeft gespeeld. Hij weet
dat hij de enige is die zo kan componeren, kan spelen met klanken
die wegdrijven in de oneindigheid.
Hij is gekleed, maar ook niet. Hij
draagt een zijden hemd dat ver
openstaat, zijn tepels zijn te zien.
Zijn nauwsluitende kuitbroek die
net over zijn knieën reikt, is ook
van heel dunne stof. Hij heeft een
bobbel in zijn kruis zitten, hij is een
potente man.
Op deze plek vocht Bach in 1705
met een leerling van hem, Johann
Heinrich Geyersbach. Deze leerling werd door Bach uitgescholden
voor verwijfd en truttig. Daarop
ging Geyersbach hem met een stok
te lijf om te laten zien dat hij een
man was. Dat liet Bach niet op zich
zitten en pakte zijn degen om zich
te verdedigen. Het lijkt een beetje
vreemd om met een degen op pad
te zijn van zijn werk in de kerk naar
zijn huis om de hoek. Maar zo is
het volgens de overlevering gegaan.

Hij maakt enkele muziekboekjes
voor zijn vrouw maar ook voor zijn
kinderen. Er zijn een paar boekjes
bewaard gebleven, de twee ‘ClavierBüchlein’ voor Anna Magdalena
Bach. Die voor Carl Philipp
Emanuel Bach is verloren gegaan.
Sommige delen zijn nog wel bewaard als afschrift.
Bach geeft les volgens een vaste
methode en vooral toewijding heeft
zijn aandacht. Dat is zijn aanpak,
iemand die niet toegewijd is aan
muziek kan ook geen muziek maken. Leerlingen krijgen een voorbeeld van verschillende partijen,
sopraan, alt, tenor en bas en moeten
dan zelf de klanken gaan aanvullen. Alle partijen worden op aparte
notenbalken geschreven, zodat goed
is te zien hoe de vorm van de melodie is. Elke partij moet een eigen
melodische lijn vertonen, want saaiheid is niet des Bachs. Hij vergelijkt
iedere notenbalk met een sprekende
stem, waarbij er niets wordt gezegd
als er niets te zeggen valt. De melodische zinnen moeten ook wel-

luidend zijn en grammaticaal juist.
Pas als leerlingen die vierstemmige
polyfonie kennen en het elementair
contrapunt beheersen, mogen ze
gaan componeren.
Muziek
De drang van Bach om altijd maar
alles te doen om orgelmuziek te
horen of om ermee bezig te zijn,
doet wat verslavend en dwangmatig
aan. Hij kan niet zonder orgelmuziek leven en dat schept een grote
afhankelijkheid. Hij speelt altijd
met klanken en vibraties. Hij voelt
de verhevenheid van het orgel, en
de meer psychische veelzijdigheid
ervan. Hij is de ruwe bonk, die
alleen op het orgel zijn zoetheid
en zachtheid kan tonen, zijn blijdschap om het leven en de intensiteit
ervan.
Er is ook zijn fijnzinnigheid, zijn
sentiment, dat zich uit in de talloze
wereldberoemde stukken die eigenlijk iedereen kent. Zijn speelsheid,
zijn vrolijkheid, zijn weidsheid
spreekt via de klank die het hart van

Les geven
Bach besteedt in de tijd dat hij een
gezin met kleine kinderen heeft veel
aandacht aan didactische werken.
20
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Orgel
Deel van het Christian Müllerorgel in de Sint Bavo te Haarlem

mensen aanraakt. Ook zijn voetenen handenwerk op het orgel getuigt
van een extreme soepelheid en
behendigheid. Het is een dagelijkse
gymnastische oefening. Zijn inzichten in muzieksoort en klank, de
watervalletjes, alles draagt bij aan de
buitengewone jeugdigheid die hij
tentoonspreidt in zijn composities,
ook in zijn latere leven.
Hij is een heel vitaal mens, hij ervaart zelf het verschil tussen zijn
grove agressiviteit, een haast gewelddadige passie en daarnaast de
verfijnde en tere emoties. In zijn
muziek zijn er de onderstromen
van lagere begeerten en verlangens,
met boven die golvende begeerten,
meegaand in de onderstroom, de
dansende, blijde en verheven klanken die een uiting zijn van zijn hogere vitale gevoelsleven, zijn hang
naar hogere dingen, naar God. Zijn
verwaande trots en zijn gevoel voor

3Inhoudsopgave

het perfecte zijn het goed recht van
hem, hij ís ook buitengewoon bekwaam in compositie en ritmen.
In zijn muziek ervaart hij een hogere kracht die deze ondersteunt. Hij
heeft een heel sterk fysiek gevoel
voor de klank, en het hele nerveuze
lichaam van de toehoorder trilt mee
met zijn orgelspel, met een enorme
blijdschap om vorm, klankkleur en
kracht, sprekend tot de verbeelding.
Zijn muziek is symmetrisch, op
maat gesneden, prettig voor het oor
maar ook voor alle andere zintuigen.
Als in zijn muziek de grofheid,
bruutheid, begeerten en daarmee
ook het geweld té veel naar voren
komen, wordt zijn muziek minder
sterk en krachtig.
Zijn composities lijken een eindeloze stroom van ritmen en klanken die nooit ophoudt en ergens
heel ver in de onbegrensde verten
verdwijnt. Het gaat maar door en

door en er is geen einde aan. Bach
verbeeldt daarmee de goddelijke
liefde die de mensheid overstroomt
met zijn weldadigheid. Hij heeft er
plezier in om zoveel mogelijk loopjes en trillende noten naar voren te
laten komen die dan weer worden
omringd door bijkomende melodieën en instrumenten. Zo bouwt hij
een muziekstuk op dat eenvoudig
begint maar allengs steeds voller en
meervoudiger wordt in stemmen,
in instrumenten, tot hij uiteindelijk
een heel complex muziekstuk heeft
dat toch volstrekt harmonisch is.
Hij speelt op een vitale manier met
de vele strakke mentale ritmen,
zodat het is alsof er alleen een ver,
bijna niet te horen onderliggend
ritme bestaat dat veel minder strak
lijkt, omdat het wordt overstemd
door velerlei sprankelende klanken
vanuit het vitale.
Hij weet zo strakke ritmen en
muziekregels zo te versoepelen en te
21
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verzachten, dat het lijkt alsof ze niet
bestaan, hoewel ze duidelijk te horen zijn. Dat zorgt voor de vrolijkheid en de bruisende levendigheid
van de Brandenburgse concerten,
waarbij orkest en solo-instrumenten
helemaal op elkaar ingespeeld zijn.
De drie elementen van schoonheid, kleur, geur en vorm, zijn allen
aanwezig in zijn werken. Hij heeft
een strakke en toch soepele vorm,
de kleurklank is heel verschillend in
een werk, zodat het oor wordt gestreeld, maar ook de neus, de ogen
genieten van de trillende emotionele uitingen van Bach. Alle zintuigen
voelen zich aangesproken, zelfs aan
de huid zijn ze te ervaren.

Dit geldt voor de suites voor cello,
waarbij de muziek helemaal toegesneden lijkt op het instrument.
Het instrument kan het beste van
zichzelf geven daardoor, maar Bach
maakt er rustig een arrangement
van voor de luit. En zo doet hij dat
vaker met zijn toetsenbordmuziek.
Bach gebruikt de mogelijkheden
van een instrument ten volle, terwijl
hij de kern van zulke muziek onafhankelijk maakt van het instrument
waarmee het wordt vertolkt.
Het contrapunt
Nog iets wat heel typerend is voor
Bach is het uitgebreide gebruik van
het contrapunt, het tegengestelde
van de eenvormigheid zoals hij die

wel gebruikt in zijn koralen. De
canons van Bach en zijn fuga’s zijn
heel opvallend. Hij vond deze stijl
niet zelf uit, maar hij is er wel een
fervente gebruiker van.
Onder contrapunt wordt in zijn
algemeenheid verstaan: polyfonie,
of: een tegenmelodie, ‘een contrapunt’ ofwel meerstemmigheid in
de lijnen of stemmen. Er vinden
dan verschillende melodische
ontwikkelingen tegelijkertijd plaats.
Bachs composities zijn daardoor
heel speciaal.
Bij Bach gaat het er niet alleen om
het laten horen van een melodische
lijn en een opeenvolging van klanken, dat is te pover voor hem. Hij
voegt daar vaak instrumenten aan

Speciale instrumenten
Bach schrijft zowel muziek voor
specifieke instrumenten als muziek
die onafhankelijk is daarvan. Voor
viool heeft hij sonaten en partituren
geschreven die voor de liefhebbers
het hoogtepunt zijn van alles wat
ooit is geschreven voor de viool.
Ze kunnen alleen gespeeld worden
door vioolspelers die heel bedreven
zijn. De muziek past bij het instrument, geeft het de mogelijkheid zijn
hele assortiment van mogelijkheden
te tonen, het vraagt vaak veel virtuositeit van de speler. Dat is ook te
bemerken bij een moderne uitvoering van Thijs van Leer die voor zijn
plaat ‘Bach for a new age’ het stukje
Badinerie uit de Suite nr. 2 BWV
1067 uitvoert met fluit en orkest.
Hij speelt het klaar om op zijn fluit
Bach op een heel intense manier te
vertolken.
Muziek en instrument vormen een
onlosmakelijke eenheid bij Bach.
Toch kan de muziek ook voor andere instrumenten worden gebruikt.
22
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toe die alles verfijnen en ook getuigen van overvloed en weelderigheid.
Hij kan twee aparte lijnen helemaal
met elkaar in overeenstemming
brengen, als twee dansers die ieder
hun eigen partij dansen maar toch
een volstrekte harmonie vormen.
Uit de melodielijn ontspringt dan
weer een ander melodietje, dat ook
weer zijn eigen bekoorlijkheid heeft.
Onuitputtelijk is zijn inspiratie om
zo verder en verder te gaan, een
bron die niet opdroogt, maar steeds
weer opnieuw wordt voorzien van
water, van voedsel voor het hart
dat opspringt van vreugde boven
de donkere onderstromen van het
lagere vitale en het duistere fysieke
die er ook zijn. Alles stroomt uit in
een weidsheid van beweging, van
variaties die ontelbare schakeringen
en ritmen hebben. Harmonieën en
ritmen zijn niet alleen een begeleiding van melodielijnen, maar ze
vermeerderen de rijkdom van expressie in de muzische samenspraak
tussen Bach en zijn toehoorder.

Hij beweegt met zijn harmonieën
dan weer in de onderstroom, dan
weer in de middenstromen en ook
in de hogere stromingen van het
muziekstuk. Zo beweegt hij zich
ook in zichzelf in de meer duistere
gebieden van het fysieke, in het
lagere vitale, tot in de hogere gebieden van de emoties van het hart.
Vanaf ongeveer 1720 bedient Bach
zich altijd van deze manier van
componeren. Na hem heeft geen
enkele componist dit tot op heden
nog gedaan. Ook het wisselen van
sleutel en overgaan van de ene toonsoort naar de andere tijdens een
stuk is heel typerend voor hem.
Het gebruik van de duim als volwaardige speelvinger is onder andere door hem als speeltechiek van
de grond gekomen.
J.A. Scheibe zegt in 1737 over hem
in zijn boek Der Critische Musicus:
‘Ich habe diesen großen Mann
unterschiedene Mahl spielen
hören. Man erstaunt bei seiner
Fertigkeit, und man kann kaum

Manuscript ‘Der Tag, der ist so freudenreich’ (BWV 605)
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begreifen wie es möglich ist, daß
er seine Finger und seine Füsse
so sonderbahr und so behend in
einander schrenken, ausdehnen
und damit die weitesten Sprünge
machen kan, ohne einen einzigen
falschen Ton einzumischen oder
durch eine so heftige Bewegung
den Körper zu verstellen.’

De fuga, voorliefde van Bach
Fuga betekent letterlijk in het Latijn
en ook in het Italiaans: vlucht.
De fuga is een strenge compositietechniek uit de meerstemmige muziek, maar desondanks veel minder
streng dan de canon. Een fuga is
heel vaak een drie- of vierstemmig
instrumentaal of vocaalstuk. Alle
stemmen daarin zijn gelijkwaardig.
In de fuga zijn de stemmen streng
of meer vrij bij het zingen, zij volgen elkaar op. Zij hebben verschillende toonhoogten maar zingen
hetzelfde thema, zetten na elkaar in
en er worden allerlei tegenthema’s
en tussenspelen toegevoegd.
Een fuga kan geschreven zijn op
één of op meer thema’s. Dit wordt
dubbel-fuga, tripel-fuga, quadrupel
fuga en zo verder, genoemd.
In de 17e eeuw, in de tijd van Bach,
is de fuga op haar hoogtepunt.
Het gaat er dan niet meer om, een
thema voor te dragen met verschillende stemmen die na elkaar klinken, maar meer om het thema te
herhalen op de verschillende toontrappen.
Bach is heel nauw verbonden met
de fuga, meer dan welke componist
ook. Het bekendste fuga-album
van hem is het ‘Wohltemperierte
Klavier’ dat in het geheel 48 preludes en fuga’s bevat. Aan het eind
van zijn leven schrijft Bach ‘Die
Kunst der Fuge’, veertien fuga’s die
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allemaal zijn gebaseerd op hetzelfde
thema. Bach zelf noemt deze composities ‘Contrapuncti’.
Zijn grote liefde, het orgel
Al heel jong gaat de muzikale
belangstelling van Bach uit naar het
orgel, want dat muziekinstrument
ontroert hem tot in het diepst van
zijn hart. Ook als hij na een lange
voettocht van vele, vele kilometers
naar Hamburg, kan luisteren naar
de organist Reincken, hoort hij alle
muziek nog in zijn hoofd gedurende de tocht naar huis. Hij vindt
het heerlijk om te luisteren naar
iemand, die zo goed kan orgelspelen. Het geeft hem een intense
blijdschap om dat te horen en toe te
laten in zijn hart. Zijn vitale wezen
voelt weer dat het leeft, het leeft van
de klanken van mooie orgelmuziek.
Volgens Bach heeft muziek twee
wezenlijke doelen: muziek behoort
‘tot Gods eer en tot verrukking van
het hart’ te zijn.
Zijn bekwaamheid op het orgel is
buitengewoon. Zowel de handen als
het voetenwerk van Bach zijn heel
bijzonder. Het is al moeilijk om de
vele loopjes te maken met de handen, dat vereist een buitengewone
vingervlugheid en soepelheid.
Maar om dat ook met de voeten
en tegelijkertijd te doen is ronduit
ingenieus.
Naar het orgel gaat Bach’s hart uit,
en dat is zijn leven lang zo gebleven. Natuurlijk zit het mee, dat hij
altijd baantjes heeft gevonden in
kerken waarbij hij veel op het orgel
kan spelen. Het orgel is zijn grote
liefde, het gaat voor zijn vrouw en
kinderen.

Volwassenheid
Johann Sebastian is iemand die
geen rust kan vinden in zijn werk.
Altijd weer wordt hij naar andere
plaatsen gedreven door zijn onmacht om met zijn werkgevers op
goede voet te staan. Zijn arrogantie,
zijn zucht naar macht en zijn eigenzinnigheid spelen hierbij vooral
een rol. Hij heeft heel veel verschillende banen gehad, tot hij uiteindelijk zijn thuis heeft gevonden in
Leipzig, omdat hij zijn kinderen een
veelzijdige, culturele en universitaire
opleiding wil geven.
 en kort overzicht van zijn
E
werk in de loop der jaren
Nadat hij met vrucht het gymnasium heeft doorlopen kan hij in 1703
violist worden in het orkest van
prins Johann Ernst von SachsenWeimar. Hij werkt zeven maanden

voor de prins. Op zijn achttiende
jaar, nog in 1703, gaat hij liever
solliciteren op een baan in Arnstadt,
waar ze een organist zoeken voor de
nieuwe kerk, waarin ook een nieuw
orgel is gebouwd. Hij kan deze
verleiding niet weerstaan, te kunnen
spelen op een orgel. Hij krijgt daar
ook een ruime financiële vergoeding en hij hoeft maar weinig werk
te doen. Hij heeft echter veel conflicten met zijn werkgever, hij doet
gewoon wat hij zelf wil en houdt
zich niet aan afspraken. Als componist is hij daar gerijpt en groot
geworden en hij schrijft daar zijn
eerste cantates en zijn eerste grotere
orgelwerken.
In 1707 treedt Bach in dienst van
de vrije rijksstad Mühlhausen. Hij
krijgt daar een riant salaris en kan
voor het eerst zelfstandig gaan wo-

Bach aan het orgel - 1725
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nen. Hij heeft de eer dat zijn werk
‘Gött ist mein König’ zoveel indruk
maakt, dat het stadsbestuur besluit
het muziekstuk in gedrukte vorm
uit te geven. Dat is een heel bijzonder feit, want dat is nog nooit gebeurd bij andere componisten zoals
Telemann en Händel.
In 1708 wordt hem gevraagd het
orgel in Weimar te restaureren. Het
orgelspel van Bach bevalt de hertog
Willem Ernst von Saksen-Weimar
zo goed, dat hij hoforganist kan
worden bij hem voor tweemaal zoveel salaris. Bach gaat op het voorstel in en vertrekt onmiddellijk naar
Weimar.
Het bevalt hem wel wat meer te verdienen, want zijn vrouw is zwanger
en hij kan in zijn nieuwe baan met
professionele musici werken.
Hij baart daar veel opzien als orgelen clavecimbelvirtuoos, als een bril-

jant kamermusicus en componist.
Hij staat bekend als iemand, die
als geen ander op het orgelpedaal
loopjes kan uitvoeren die anderen
niet eens met hun handen kunnen
spelen. Hij wordt in 1714 benoemd
tot concertmeester van het hoforkest. Hij neemt zijn ontslag omdat
er veel wrijving is tussen hem en de
hertog. Het ontslag vragen bezorgt
hem een maand gevangenisstraf die
de hertog hem oplegt. Want deze
is nog steeds onder de indruk van
Bach’s kwaliteiten en neemt het
hem zeer kwalijk dat hij zomaar
ontslag neemt.
In 1717 werkt hij als hofkapelmeester voor prins Leopold von AnhaltKöthen. Hij moet een wending
geven aan zijn religieuze muziek,
omdat dit hof niet luthers is georiënteerd, maar calvinistisch. Hij gaat
meer wereldlijke concerten geven.

Standbeeld van Bach in Mühlhausen
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Hij leidt daarbij een muziekkorps
van 17 musici van hoog niveau. Hij
verdient een heel hoog salaris, wat
voor hem met zijn grote gezin wel
goed uitkomt. Hij kan echter niet
meer de gewone kerkmuziek spelen,
maar moet zich meer bezighouden
met de profane zaken, zoals feesten,
verjaardagen. In deze jaren schrijft
hij heel andere stukken, vooral voor
kamerorkest en solo-instrumenten.
Hij moet de hovelingen en de vorst
vermaken, ze moeten het plezierig
hebben. Hij wil uiteindelijk weg
van het hof in verband met de toekomst van zijn twee zonen.
Bach heeft niet de vereiste universitaire studie en als hij naar de
positie solliciteert van cantor van
de Thomaskerk in Leipzig, stelt hij
zijn papieren voor de sollicitatie
samen uit drie composities om te
laten zien dat hij zeker de vereiste
kwaliteiten bezit. De Brandenburg
concertos die hij in die tijd schrijft:
‘Six concerts avec plusieurs instruments’, zijn in die periode geschreven, ze zijn het sollicitatiemateriaal
tezamen met oudere werken. Hij
stuurt dit alles naar Leipzig als sollicitatiebrief.
Bach wordt in 1723 aangesteld
in Leipzig, een stad met een rijk
cultureel leven en een universiteit waar zijn zonen kunnen gaan
studeren. Er zijn ook belangrijke
boek- en muziekuitgeverijen. Hij
verhuist en werkt als cantor in de
Thomaskirche aldaar. Hij krijgt de
muzikale leiding over drie andere
kerken die ook in Leipzig gelegen
zijn. Bach blijft daar woonachtig en werkzaam tot aan zijn dood
in 1750. Hij maakt een reeks van
zes triosonates voor orgel voor zijn
zoon Wilhelm Friedemann Bach
25
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(BWV 525-530). Deze composities
getuigen volgens kenners van een
groot meesterschap.
Zijn Matthäus-Passion wordt het
eerst in Leipzig uitgevoerd. Het is
nog enige keren gespeeld en daarna
raakt het stuk uit de mode. Het
wordt pas weer voor het eerst in
1829 opgevoerd. Dit werk betreft
de hoofdstukken 26 en 27 uit het
evangelie van Mattheus en is voor
twee koren geschreven. Het muziekstuk duurt ongeveer drie uur.
Hij heeft in deze periode heel
veel gecomponeerd, wel honderd cantates waarvan weinig
is bewaard gebleven en het
Weihnachtsoratorium.
Ook in deze baan zijn de relaties
met het stadsbestuur slecht. Zij vinden hem een oude man, koppig en
vreemd, die met verouderde muziek
bezig is.

Societät der musicalischen
Wissenschaften. Dan wordt het
enige portret gemaakt waarvan vaststaat dat hij dat is. Het is gemaakt
door Elias Gottlob Haussmann.
Bach houdt de 6-stemmige tripelcanon BWV 1076 in zijn hand op het
portret. Bach stuurt ‘Einige canonische Variationen auf Vom Himmel
hoch’(BWV 769) als inhuldigingsgeschenk.
Blindheid
Aan het einde van zijn leven wordt
Bach bijna blind door ouderdomsdiabetis. De twee operaties die
hij ondergaat mislukken en hij
wordt helemaal blind. Hij werkt
dan nog aan ‘Die Kunst der Fuge’.
Zijn laatste stuk ‘Vor deinem Tron

tret’ich hiermit’, dicteert hij aan
zijn schoonzoon Johan Altnikol, die
het voor hem opschrijft. Hij krijgt
op een wonderlijke wijze nog enige
uren voor zijn dood zijn gezichtsvermogen terug, maar overlijdt dan
op 18 juli 1750 aan een hersenbloeding.
Hij laat zijn gezin achter in erbarmelijke omstandigheden, want twee
jaar na zijn dood is het geld op en
moeten zij leven van de kerk. Als
zijn vrouw in 1760 sterft, is zij een
heel arme weduwe.
Van Bach is vrijwel niets bewaard
gebleven, geen woonhuis, geen graf,
geen voorwerpen. Alleen een doopvont en een graf met wellicht Bach’s
gebeente. Dat is wat er zichtbaar is

In 1747 speelt Bach op het orgel
aan het hof van de Pruisische vorst
Frederik de Grote in Potsdam,
bij een bezoek aan zijn zoon Carl
Philipp Emanuel, hofklavecinist van de vorst. Dit leidt tot het
‘Musicalisches Opfer’, een thema
dat Frederik aan Bach opgeeft om
uit te werken voor fluit. Hij speelt
graag en goed op de fluit, en zo
heeft hij dan weer een muziekstuk
dat hij kan instuderen en spelen.
Bach werkt het thema thuis uit tot
het ‘Musikalisches Opfer’ (BWV
1079).
Bach besteedt aan het einde van zijn
leven veel tijd aan het vervolmaken
van zijn werken. Hij weet dat ze
goud waard zijn, en later misschien
nog veel kunnen opbrengen.
In 1747 wordt hij lid van de
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overgebleven. Daarnaast laat hij een
bijna onvoorstelbare hoeveelheid
manuscripten en muziek na. Daarin
is nog altijd Johann Sebastian Bach
te horen, met zijn vrolijk gemoed,
zijn zin voor rechtvaardigheid, zijn
brute agressie die verzacht wordt
door sprankelende watervalletjes.
‘Nicht Bach, sondern Meer sollte
er heißen, wegen seines unendlichen, unerschöpflichen Reichtums
an Tonkombinationen und
Harmonien.’
Dat zei Beethoven, zelf een groot
componist, van Bach.

 nige werken van Bach
E
beluisterd
Toccata en fuga in D mineur
BWV 565 (orgel)
Een werk met een vrolijke en toch
een serieuze ondertoon, met veel
heel moeilijk pedaalwerk, ook
zachte zoete tonen, heel divers. De
lichtere stukken weerspiegelen de
wat meer verheven inslag van Bach,
waarbij hij een beetje preludeert op
het orgel, zonder zware partijen.
Daarna zwelt alles weer aan tot een
ware orkaan, de vitale krachten en
energieën uiten zich vrijelijk, maar
toch altijd zijn daar tussendoor
weer de ingewikkelde en complexe
klanken die als watervallen over
elkaar heen tuimelen.

Bachmonument naast de Thomaskirche in Leipzig
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De klanken harmoniëren allemaal
met elkaar, hoe talrijk de melodielijnen ook zijn en hoe ze door elkaar
worden geweven zoals een tapijt
wordt vormgegeven.
Altijd weer komt de duistere kant
van Bach aan bod, de zware donkere klanken, die de moeite en de
zwaarte van het leven verbeelden.
De donkere onderstroom van
gevoelens en agressieve krachten die
Bach uit in een spel van klanken
en lijnen, doen zich voor alsof op
een zeker moment ook een hevig
onweer en noodweer losbarst over
zijn leven. Parelende klanken vallen
in duistere valleien vol donkerte en
duisternis.
Toccata & Fugue in D minor,
BWV 538
Grote orgel van de Freiburger Dom,
Marie Claire Alain
Duidelijk is dat Bach zijn verering
voor God in dit werk laat horen.
Zijn blijdschap om het bestaan van
God, ook in moeilijke omstandigheden. Soms staat hij ook op tegen
God, dan is het niet naar zijn zin,
zoals hij ook altijd weer onenigheid heeft met zijn vele werkgevers.
Muziek mag dan een gave van God
zijn, vaak ervaart Bach dat niet.
Wel blijft er op de achtergrond de
eerbied en het ontzag voor God,
hij kan de inzichten van God niet
wijzigen, al zou hij dat graag doen.
De volle klanken die opgaan naar
de hogere regionen, drijven ook
hier op de ondertoon van de zware
stromen in het lagere vitale, die
opkomen en terugvallen in de onderliggende klanken. Vervolgens is
er de berusting in het lot, de dingen
die hem overkomen, hij onderwerpt
zich met blijdschap aan datgene wat
God voor hem in petto heeft.
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Air uit de orkestsuite in D major
BWV 1068 (1729-31)
Berustende, zoete en meeslepende
klanken die rustig voortstromen als
een rivier door het landschap, waarin alles meezingt om zijn zachte
gevoelens te tonen voor het leven en
zijn werk, dat hem zo welgevallig is.
Bach laat zijn agressieve ondertoon
varen, hij wordt meegevoerd in de
verrukkingen van het hart, dat zo
pijn kan doen, een pijn die ook
verzacht en wordt tot een juichende
klank die voert naar verhevenheden
die op aarde niet te vinden zijn.
Hetzelfde stuk gespeeld op twee
cello’s is meeslepend voor de harten
die hunkeren naar zachte trillingen
in het vitale waardoor emoties in de
borstkas meer worden aangeraakt
door romantische gevoelens.
Ouverture orkestsuite nr 3 in D
major BWV 1068 (1729-31)
Een stevig stuk waarin Bach zijn
potentie toont in vol ornaat. Hij
is de arrogante man die alles kan
en dat laat blijken. Hij houdt niet
van slappe karakters en hij laat dat
horen in zijn heftige en drukke
partijen waarin hij alles inzet om te
laten zien dat hij een koning is in
de muziekwereld. De blijdschap om
zijn meesterschap, om de volheid
van zijn leven met zijn vrouw en
kinderen klinkt hier in door.
Alles is vrolijkheid, alles is blijdschap om de mogelijkheden die hij
gekregen heeft van de Schepper en
die hij kan uiten in zijn muziek.
Soms is er even een moment van
bezinning, een terughoudendheid
die past bij iemand die zich de heerser van de wereld waant en het niet
is. Met pompeuze hartstocht en tere
klanken verovert hij het hart van de
mensheid.
28

De familie Bach
Gravure van een onbekende meester, met Bach aan het clavecimbel, Maria Barabra
Bach die zich vooroverbuigt over een van haar kinderen. Haar ongetrouwde zuster
staat aan het aanrecht en voert mede de huishouding.

Slotkoor Matthäuspassion BWV
244
Wir setzen uns mit Tränen nieder
In deze zang laat Bach horen hoe
hij werkt met de contrapunten in
het vierstemmige koor. Daar beginnen zijn leerlingen altijd mee, om te
leren hoe de melodielijn met elkaar
in volstrekte harmonie is terwijl alles tegen elkaar in lijkt te zingen.
Een lied vol berusting met heftige bewegingen van weerstand en
droefheid, die daarna weer tot rust
komen. Bach heeft vaak moeten
berusten in omstandigheden waar
hij niet tegenop kan, vooral als zijn
eerste vrouw overleden blijkt te zijn
na een reis die hij heeft gemaakt
voor zijn werk. Op de drempel van
zijn huis hoort hij dit nieuws. Dit
slotkoor verwoordt helemaal wat
hij toen heeft ervaren, als hij als
weduwnaar achterblijft met zijn
kinderen, totaal onverwacht.

de fysiek emotionele gevoelens van
Bach worden vertolkt, gevoelens die
hij de vrije loop laat zoals het water
boven in de berg begint bij de bron
en uitstroomt tot steeds grotere
stroompjes en stromen. Een vitale,
bruisende vrolijkheid die vooral in
nr. 4 vorm wordt gegeven door de
fluit die zingt en de vrolijke melodieën over de wateren laat dansen
met steeds hernieuwde klanken en
dromen die gestalte krijgen in een
muzikale vorm die soms grillig is en
dan weer vloeiend en verfijnd. De
bewustzijnskracht zorgt dat de geluiden als dwarrelende waterdruppels alles bespatten en bevruchten
wat in hun omgeving is. Zo wordt
ook het luisterend oor getroffen
door de intense blijheid die Bach
tentoonspreidt in deze stukken.

Brandenburgs concert nr. 3
BWV 1048 en nr. 4 BWV 1049
Een waterval van klanken en ritmen stromen de wereld in waarin
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Tekst: Tanja Soes, Jan De Piere

Literatuur

Johann Wolfgang von Goethe
Een zoekend, dichtend en denkend leven

J

ohann Wolfgang von Goethe is het ikoon van de Duitse literatuur. Hij wordt als
een van de grootste schrijvers van Duitsland beschouwd. Hij is eigenlijk het gezicht van Duitsland als het om literatuur en dichtkunst gaat. Duitsland is zo trots
op deze telg van de natie, dat overal ter wereld het instituut waar de Duitse cultuur
wordt uitgedragen het Goethe-Institut heet. Het zou Goethe welgevallig zijn als hij het
wist, want hij ziet zichzelf toch zeker als de allergrootste ter wereld.
Het moet gezegd worden dat Goethe geen eenzijdig man is. Hij is van alle markten
thuis. Hij is dichter, schilder, tekenaar, natuurwetenschapper op allerlei gebied, politicus,
landschapsarchitect, is bekend met muziek
en hij heeft nog veel meer interesses. Hij is de
intellectueel die gemakkelijk studeert, vooral
omdat hij overal belangstelling voor heeft.
Voor Duitsland is hij een soort wonderkind,
een genie. Toch is hij wereldwijd gezien niet
de grootste als het om zijn dichtkunst gaat. De
oorzaak ligt er vooral in, dat hij geen dichter
is vanuit zijn wezen, zijn hart, maar dat hij
een mentale keuze maakt om dichter te worden. Dat maakt net het verschil of een gedicht
aanspreekt en het hart raakt, of dat het intellectueel goed is opgezet en mooi van vorm en
woordkeus.
Eenheid

Goethe in 1779
Prentbriefkaart naar een schilderij van Georg Oswald May
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Wat heel opvallend is in alles wat Goethe doet is het zoeken
naar de eenheid van de dingen, het zoeken naar de bron van
waaruit alles is ontstaan. Hij zoekt, maar hij heeft die bron in
zijn leven niet kunnen vinden, hoewel hij er zeker van is dat
hij moet bestaan. Hier blijkt wel duidelijk, dat de denkende
rede of het wetenschappelijk denken niet de dingen in zijn
oorsprong kan beschouwen. Daar is het mentaal te eng, te
klein voor, te beperkt.
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Jonge jaren
Johann Wolfgang von Goethe
wordt op 28 augustus 1749 geboren in Frankfurt am Main. Hij
komt uit een intellectueel gezin dat
niet onbemiddeld is. Johann blijkt
heel goed te kunnen studeren. Van
zijn vader moet hij rechten gaan
studeren, zijn moeder leidt haar

Goethe - 1787
Portret door Angelica Kauffmann

zoon in in de wereld van de schone
kunsten. Johann leert gemakkelijk
talen, wat hem later op zijn vele
reizen goed van pas komt. Op jonge
leeftijd schrijft hij al gedichten en
theaterstukken, hij is een jongen die
als vanzelfsprekend schrijft. Later
noemt hij dat bedrijvig geluier,
‘geschäftiger Müßiggang’.
Johann is een nogal opvliegend
mens, bepaalt graag wat anderen
moeten doen en is behoorlijk arrogant en over het paard getild. Hij
is zeer egogericht, hij is erg ingenomen met zichzelf. Dat kan hij
ook zijn met zijn scherpe intellect,
zijn succes en zijn zelfverzekerde
uiterlijk. Het blijkt al gauw dat hij
graag in het middelpunt van de
belangstelling staat. Daaruit vloeit
30

voort, dat hij altijd wel verliefd is
op vrouwen en zij op hem. Het
wordt in zijn leven een moeten, om
affaires met vrouwen te hebben.
Ondertussen studeert hij rechten,
behaalt zijn kandidaats en in 1771
schrijft hij zijn dissertatie.
Hij werkt als advocaat, maar hij
schrijft veel liever. Met het theaterstuk Götz von Berlichingen wordt hij
in 1773 meteen beroemd. In Götz
herkent hij zichzelf, vrij, rijk, een
vrouwenveroveraar en niet traditioneel, vrij en onafhankelijk.
Hij is al jong beroemd in
Duitsland. Dit geeft hem nogal
wat overmoedige gevoelens, die hij
niet detecteert, hoewel hij wel een
persoon is die zichzelf wil beschouwen. Hij leeft in de roes van de
macht. Hij leeft van macht, hij kan
iedereen naar zijn hand zetten. Hij
schrijft in die gemoedstoestand het
Prometheusdrama, de rebel die de
mensen vuur brengt en daarvoor
wordt gestraft. Toch blijft hij de
held die het tegen Zeus, God, kan
opnemen.

Met de briefroman Die Leiden des
jungen Werthers uit 1774 schrijft
Goethe over zichzelf. In feite weet
hij met zijn leven ook geen raad,
net als de hoofdpersoon, die uiteindelijk zelfmoord pleegt. Het boek
is een doorbraak van de gevestigde
tradities in Duitsland. Alles kan opeens worden besproken, voorzover
dat in die tijd kan. Alle egobewegingen die Goethe beschrijft slaan
aan bij de mensen, omdat zij ze herkennen. Beide werken, zowel Götz
als Werther zijn een directe uitdrukking van die tijd, de Sturm und
Drang. Deze kortdurende stroming
binnen de Verlichting verzet zich
tegen de rede die in de Verlichting
juist sterk de boventoon voert. Het
individu en zijn eigen creativiteit
zijn het belangrijkste.
In zijn Wertherroman komt precies
het dilemma aan de orde waarin
Goethe is verwikkeld. Het zakelijk
en wetenschappelijk aspect van
waaruit hij meestal leeft, en tegelijkertijd het romantische, gevoelige
aspect, dat zich bij Goethe uit in
zijn liefde voor zijn 'Gartenhaus'
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Goethe aan zich te binden. Goethe
vindt dat wel wat, het is daar heel
rustig, hij vindt daar inspiratie en
het is maar een paar minuten van
de stad gelegen, dicht bij zijn werk.
Daar ontvangt hij Charlotte die
er tijdenlang op de bank net naast
zijn huis kan zitten, onder een hoge
boom, met uitzicht op de bergweiden en de rivier de Ilm. Later,
als het Gartenhaus te klein wordt,
schenkt de hertog hem ook nog een
huis in de stad, aan het Frauenplan.

met tuin. Juist in die omgeving kan
hij beiden een kans geven, want de
planten en de natuur kan hij zowel
wetenschappelijk als gevoelig benaderen. Vooral in die sfeer zoekt hij
naar de oorsprong van alles, die hij
in het plantenrijk zo ervaart, maar
die hij ook wetenschappelijk handen en voeten probeert te geven.
Weimar
In Weimar krijgt hij in 1774 een
baan aangeboden door de jonge
hertog Karl-August von SachsenWeimar. Hij voelt zich in Frankfurt
niet meer zo thuis en neemt de
baan aan. Hij wil meer dan alleen
maar spelend door het leven gaan.
Goethe wordt heel goede vrienden
met Karl-August, hij is diens vertrouwensman in alle zaken. Hij kan
met de hertog doen wat hij wil, hij
krijgt alles van hem gedaan. Dat
leidt natuurlijk tot een heel bevoorrechte positie van Goethe, waarin
hij zijn zucht naar macht vrijelijk
kan laten stromen. Hij bedisselt
alles aan het hertogelijk hof. Hij
komt daardoor op latere leeftijd in
de moeilijkheden, maar omdat hij
een beschermheer heeft loopt het
allemaal met een sisser af. Al gauw
maakt hij aan het hof kennis met
een hofdame van de jonge en guitig ogende hertogin-moeder Anna
Amalia.
Die hofdame is Charlotte von Stein,
die hij nooit meer uit het oog zal
verliezen. Hij schrijft haar in zijn
leven meer dan 1500 brieven en zij
blijven altijd vrienden, ook na het
trouwen van Goethe met Christiane
Vulpius, een arbeidersmeisje.
Charlotte is getrouwd, maar zij gaat
gewoon met Goethe om, hetgeen
haar man oogluikend toelaat.
Karl-August is nogal afhankelijk
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Charlotte von Stein

van Goethe en wil dat hij bij hem
in zijn dienst blijft. Hij heeft inzicht in alle zaken, ook financieel,
waar de hertog geen kaas van heeft
gegeten. Karl-August schenkt
hem een vervallen tuinhuisje, een
Gartenhaus, op een verwilderd stuk
grond dat gelegen is aan de Ilm, om

Hij beslist dat hij zich nu wil wijden aan andere dingen dan schrijven. Zijn inzicht dat waarheid
voortkomt uit het praktische leven
en niet uit de literatuur, zorgt dat
hij meer in de wereld leeft. Alles
wat hem gebeurt, legt hij neer in
zijn werken. Dat is boeiend, want
zijn gedachten en gevoelens kan hij

Achterzijde Gartenhaus
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dan inplanten in de personages die
hij beschrijft. Vele van zijn werken
zijn geschreven in het Gartenhaus.
Goethe en de dichtkunst
Goethe is op de eerste plaats de intellectueel, die ervoor heeft gekozen
om dichter te zijn vanuit vele andere mogelijkheden die hij heeft: natuurwetenschap of biologie, natuurkunde, zijn kleurenleer, financiële
zaken, in het recht werkzaam zijn.
Eigenlijk is hij meer wetenschapper dan dichter. Hij is een man die
vooral vanuit zijn wetenschappelijke
mentaal leeft, meer heeft hij niet.
Weliswaar is zijn gedachtewereld
van een hoger niveau dan die van
de doorsneemens, maar er zijn meer
wetenschappers die zich op het vlak
van het denken bewegen.
Als dichter is hij heel intellectueel, hij laat zich niet overspoelen
door gevoelens, hoewel hij deze wel
als onderwerp van zijn dichtkunst
neemt. Dat is te lezen in zijn gedichten voor de vele geliefden die
hij heeft, en in de brieven die hij
aan Charlotte von Stein richt.
Hij gaat ook diep in op levensproblemen en gedachten over het
leven, hij kent zijn eigen ego heel
goed en kan zijn personages veel
meegeven van wat hij zelf meemaakt aan de oppervlakte. Hij
schrijft vanuit een hoge dichterlijke
intelligentie, maar hij zal nooit in
stijl en manier van bewegen kunnen komen aan die grote poëtische
kracht en aan de magische sfeer
van grotere dichters dan hij, zoals
Shakespeare of Homerus. Goethe
komt pas na de allergrootsten der
dichtkunst zoals ook Dante of
Milton aan bod. Maar de vergelijking gaat altijd mank, want Goethe
32

kan bijvoorbeeld weer veel meer
de diepgang van het menselijke
bestaan beschrijven door zijn intelligentie en zelfbeschouwing. De ritmen en de waardige expressie en de
hele subtiele bewegingen zijn niet
zijn ding, iets wat bij Shakespeare
weer wel is te vinden. Goethe raakt
meestal het hart niet, maar wel het
mentaal voor diegenen die zich
verheugen in de strakke schoonheid
van de mentale begrippen.
Zijn manier van dichten heeft
alles te maken met de insteek van
Goethe, die kiest voor dichterschap,
terwijl Shakespeare en anderen geboren dichters zijn. Goethe is geen
dichter vanuit zichzelf, het is niet zo
dat hij niet anders kan dan dichten.
Hij heeft uit veel mogelijkheden het
dichten gekozen.
Zijn dichtkunst is eigenlijk tevens
wetenschap en zo behandelt hij deze
ook. Hij heeft grote capaciteiten op
alle vlakken en één daarvan is het
dichten. De dichtkunst is dus niet
in zijn geheel dat wat zijn wezen en
persoon maakt, het is een onderdeel
ervan. Hij is het niet ten volle. Hij
is vaak wel geraakt door een intense

inspiratie, iets wat aan hem wordt
geopenbaard vanuit de bevrijde
intelligentie. Hij bezit een weidse
kalmte, een volledige interesse in
alles dat met kunst heeft te maken,
hij ervaart een ongekende dichterlijke bevrediging die past in de tijd.
Zijn werk munt uit doordat hij
uiting geeft aan zijn eigen heel persoonlijke veranderingen van inzicht
in zijn leven, van gebeurtenissen die
hij meemaakt, het is een geschiedenis over hem, die vertelt over hoe
hij is en leeft. Het is een uiterlijke
creatie van zichzelf die hij praktisch
beschrijft.
Wat Goethe niet doet is blijven
hangen in romantische bespiegelingen, wat hij heeft aan romantiek
gebruikt hij voor het doel dat hij
wil bereiken met zijn dichtkunst:
deze te verrijken met de ingewikkelde harmonische vormen die hun
basis vinden in zijn intellect. Hij
kan dichten zonder zich te verliezen
in overgevoeligheid in zijn uitingen,
hij gaat zich ook niet te buiten aan
verzinsels of aan gewelddadigheid.
Hij heeft alles in de hand, Goethe

Kamer in het Gartenhaus
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wil concreet blijven, hij wil realistisch zijn, en dat is een hoog doel.
Goethe is heel succesvol als wetenschapper en poëtisch dichter,
maar als hij buiten zijn intellectuele
dichtkunst begint te werken in zijn
verzen en probeert de wetenschap
in te voegen in zijn ritmische strofen, dan lukt dat hem niet zo goed.
Goethe heeft een eigen theorie over
literaire creaties opgezet. De ideale
manier van dichten is om op een
indrukwekkend mooie manier heel
objectief te zijn, zodat de lezer vooral wordt getroffen door de woorden
vol beweging en verrukt is door een
esthetische klank of door een krachtige, realistische uitdrukkingsvorm.
Dit werkt volgens hem dieper in
op mensen dan een subjectieve invulling van de gebeurtenissen, vol
sentimenten die niet iedereen mee
kan voelen. Gedachten, gevoelens,
een esthetische behandeling van
een onderwerp kunnen uitmunten
door een heldere, krachtige observatie van de dingen. Dat moet nooit
vermengd zijn met sentimentele
uitingen.

Over zijn persoon kan worden gezegd, dat hij zich eigenlijk meer
voelt dan hij is. Hij heeft een heel
hoge dunk van zichzelf, hij voelt
zich boven de mensheid verheven.
Deze hoogmoed verhindert dat hij
ziet dat deze houding niet terecht
is. Hij is een mens met vele gaven,
maar uit zijn werk en zijn levenswijze blijkt, dat hij helemaal niet
boven het menselijke uitstijgt. Hij
is ook onderhevig aan onbewuste
en onderbewuste neigingen, die hij
niet kent en waar hij een slaaf van
is, zoals seks. Wat hij wel in zich
draagt is een wetenschappelijke
nieuwsgierigheid naar de oorsprong
van alles wat bestaat. Dat is geen
eigenschap die iedereen is gegeven,
dat is ook zijn kracht.
De reinheid
In Iphigenie, schrijft hij over reinheid. In de maatschappij is niets
rein, alles is een chaos. Goethe
benoemt de reinheid die hij bedoelt
das selbstische Prinzip, het principe
van het zelf, wat betekent dat het
individu de kracht moet hebben
om zichzelf te blijven. Hij bedoelt

hiermee niet het zelf zoals dit zich
beweegt in de mens in al zijn beschouwende transparantie in de
bewuste substantie, maar het ego
dat zich overeind moet houden en
moet overleven in de maatschappij.
Zijn hoofdpersoon slaagt erin om
de edele reinheid van haar innerlijk
ego te bewaren in de wereld. Door
dit stuk ontdekt hij hoe chaotisch
hij zelf leeft, van vrouw naar vrouw,
zonder doel, een leeg bestaan zonder inhoud. Hij wil het roer nu om
gaan gooien en handelen en denken
in relatie tot de realiteit, hij wil
helder zijn en praktisch. Hij vindt
poëzie niet reëel, het is afgescheiden
van het gewone leven. Voor hem
betekent reinheid van handelen dat
er een overgave is aan de dingen die
er dagelijks gebeuren.
Hij schrijft in 1783 ondanks zijn
voornemen niet meer te dichten,
een kort gedicht dat heel bekend is,
aan zijn nieuwe liefde Antonia von
Branconi, volgens velen de mooiste
vrouw van Duitsland in die tijd:
Über allen Gipfeln
ist Ruh,
in allen Wipfeln
spürest du
kaum einen Hauch;
die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
ruhest du auch. 1

Hij schrijft dit gedicht in de plankenwand boven het venster als hij
in de nacht van 6 op 7 september
1783 in het jagershuisje verblijft
dat boven op de Ilmenauer berg de

Arbeitszimmer - Gartenhaus
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1 Over alle bergtoppen heerst rust, in
alle boomtoppen merk je nauwelijks een
ademtocht; de vogeltjes zwijgen in het
woud, wacht maar, weldra rust jij ook.
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Kickelhahn ligt. Goethe is daar nog
een laatste keer geweest in 1831,
hij wil kijken of zijn gedicht nog
op de wand staat. Als hij het weer
ontdekt is hij diep geroerd, en zegt:
„Ja, wacht maar, al snel zal jij ook
rusten.” Na een half jaar zal hij zelf
sterven.

zinloos. Alles moet met de ogen
kunnen worden waargenomen,
anders bestaat het niet. Hij gaat
wel uit van de evolutie, waarbij hij
zoekt naar de oerplant. Hij ervaart
steeds weer bij zijn onderzoekingen, dat er een bron van eenheid
moet zijn in alles, in dier en plant
en mens. Maar hij komt daar niet

telijke geluiden van de bomen en
de vogels hoort. Het plan rijpt in
hem, dat hij naar Italië wil gaan,
hij wil dat hartstochtelijk graag.
Misschien dat hij daar iets vindt,
wat hem op het spoor brengt waar
hij naar zoekt. Hij wil rust en stilte,
geen fantasie, maar realiteit. Hij wil
ook graag beter leren schilderen. In
Rome kiest hij er voor weer dichter
te zijn en vooral een man die van
bomen en planten en tuinen houdt
en daar zijn wetenschap uit put.
Maar de onrust blijft, vooral wat
betreft zijn hang naar vrouwen.
Christiane Vulpius

Goethe 'Uber allen Gipfeln'
Facsimilé van een foto uit 1869 in de boshut

De vele gedachten van Goethe
Goethe is een intellectueel denkhoofd en dat gaat hij merken. Als
hij voorzitter wordt van de commissie voor mijnbouw raakt hij
geïnteresseerd in de mineralogie.
Hij probeert bij deze studie zijn
rust te vinden in de gesteenten die
hij gaat bestuderen. Dat zal niet
zo gemakkelijk zijn, want onrust
zit in hemzelf, niet om hem heen.
Uiterlijke dingen zoals stenen
kunnen geen rust in een mens
teweegbrengen. Hij ervaart zich vol
gedachten die nooit stilstaan. In de
aarde, in het graniet wil hij zijn rust
vinden evenals in de plantkunde
en anatomie. Alles moet concreet
zijn, abstracties en speculaties zijn
34

zo gemakkelijk uit met de logica
van zijn verstand, dat analyseert en
deduceert. Hij kan met zijn mentaal
niet de evolutiekracht kennen, die
alles schept vanuit de meest kleine
deeltjes die zij rangschikt en vormt
en opbouwt tot een wereld die er
nu is. Hij zoekt wel, en probeert het
geheim te doorgronden. Hij houdt
het bij uiterlijke mentale feiten en
komt op die manier nooit toe aan
de werkelijkheid die zich afspeelt
op een ander vlak dan het denken.
Het denken kent geen realiteit, het
is doordrenkt van valse ideeën en
leugens die de realiteit verdraaien en
vervormen.
Hij is het liefst in zijn zomerhuis
waar hij buiten slaapt en de nach-

In de zomer van 1788, als Goethe
op 12 juli een wandeling maakt
vanuit zijn zomerhuis in het park
aan de Ilm, spreekt een jonge vrouw
hem aan, Christiane Vulpius. Zij
wil hem iets vragen voor haar broer.
Hij neemt haar meteen mee naar
zijn geliefde zomerhuis en zij brengt
er de nacht door. Zij gaat er niet
meer weg. Zij is een eenvoudig
maar wild en natuurlijk arbeidersmeisje. Charlotte negeert hem een
poos omdat hij een vrouw bij zich
neemt uit de lagere stand. Op 25
december 1789 wordt zoon August
geboren. Op ongetrouwd kinderen
krijgen staat normaal gesproken
straf, maar Goethe weet het met de
ambtenaren zo te regelen dat dit
niet gebeurt.
Hij kent nu zijn beide kanten, zijn
kunstenaarsaard die intellectueel
is, en zijn werk bij de hertog, dat
meer zakelijk van aard is. Maar wat
Goethe nog meer ontdekt is zijn
diepe liefde voor de tuin bij zijn
zomerhuis. Dat is veel meer een
kwestie van het hart en het neigt
naast wetenschappelijk denken ook
naar meer diepgaande kwaliteiten.
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Nog nooit heeft hij zo’n diep gevoel
ervaren als bij zijn zomerhuis met
tuin. Dit gaat ver uit boven zijn
liefde voor vrouwen, ook al blijft
dat een hunkering en een sterke
begeerte in hem. Vrouwen zijn
ook zijn zwakheid, het maakt zijn
dichtkunst week als hij eraan toe
zou geven. Hij kan zijn begeerten
ook heel moeilijk bedwingen, als hij
een leuke vrouw ziet, springen alle
verlangens onmiddellijk naar voren,
hij wil hen allen bezitten. Zelfs laat
hij zijn zoon August trouwen met
een meisje dat hij zelf graag bij zich
ziet. Zo oefent hij overal zijn macht
uit, waardoor hij kan toegeven aan
zijn dierlijke begeerten die nooit te
stillen zijn.
Ondertussen zoekt hij nog steeds
naar de samenhang tussen mens,
plant en dier en hun bron vanwaaruit ze voortkomen. Hij zoekt
de eenheid die hij maar niet kan
vinden, ook niet bij zijn vriendin
Christiane. Zij doet alles in zijn
huis en ook in de tuin. Zij blijven
de tweeheid die ze altijd al zijn.
Goethe ziet alleen een mogelijkheid om dit te veranderen als hij
zelf verandert. Maar dat is niet de
eenvoudigste weg, dat voelt hij ook
wel. Toch boeit hem dit mateloos,
ook in de botanie. Hoe vormen en
gestalten veranderen kunnen. Hoe?
Dat moet hij nog op het spoor
komen. Hij trouwt Christiane dan
ook nog niet, hij wil zich niet binden. Hij wil in verandering blijven,
iedere dag. Anders wordt het leven
saai en zinloos.
Op 6 juni 1816 sterft zijn geliefde
vrouw door een nierziekte waarbij
zij verschrikkelijke pijnen lijdt.
August zorgt voor de begrafenis.
Zoals altijd als er zoiets plaatsvindt,
wordt Goethe ziek. Hij bezoekt
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haar zelfs niet meer tijdens haar
ziekte, hij is zo slap, hij kan er niet
tegen. Hij is wel heel erg aangedaan
door haar dood, een verschrikkelijk zelfmedelijden wat velen voor
verdriet aanzien. Hij laat op haar
graf de volgende liefdesverklaring
schrijven:
‘Du versuchst, o Sonne, vergebens,
Durch die düstren Wolken zu
scheinen!
Der ganze Gewinn meines Lebens
Ist, ihren Verlust zu beweinen.’

Goethe en muziek
Goethe’s leven is altijd vol muziek
geweest. Hij schat het hoger dan
taal. Het is een onuitwisbaar onderdeel van zijn leven. Zijn grootvader
was fluitist en zijn vader speelt
luit, zijn moeder piano en zijn zus

Ook studeerde hij cello. Hij kan
tamelijk goed pianospelen, hij kan
muziek lezen en een eenvoudige
partituur schrijven. Hij heeft in
1765 een operalibretto geschreven
‘La sposa rapita’ dat hij heeft vernietigd. Hij verkeert altijd in muzikale kringen. In Leipzig schrijft hij
‘Lieder mit Melodien’ die hij aan
een vriendin geeft.
Veel componisten hebben werken
van Goethe op muziek gezet doordat hij heel nauw is betrokken bij
muziek en componisten.
Als Goethe in 1770 klaar is met zijn
rechtenstudie wordt hij geïnspireerd
tot een verzameling van 12 Elzasser
volksliederen ‘Aus den Kehlen
der ältesten Müttergens’. Zijn zus
Cornelia schrijft ze op naar de aanwijzingen van Goethe. Doordat hij
in Seselheim verblijft, krijgt hij daar
een relatie met Friederieke Brion,

Gartenhaus
Kamer met pianoforte

Cornelia zingt graag. In zijn ouderlijk huis was een muziekkamer
ingericht met vele soorten muziekinstrumenten. Goethe zelf krijgt
pianoles en leert de muziektheorie.

een domineesdochter. Hij schrijft
voor haar de ‘Sesenheimer Liedern’
onder andere:
Ob ich dich liebe, weiß ich nicht .
Seh' ich nur einmal dein Gesicht,
35
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Seh' dir ins Auge nur einmal,
Frei wird mein Herz von aller
Qual.
Gott weiß, wie mir so wohl geschicht!
Ob ich dich liebe, weiß ich nicht.

Vriendschap met Schiller
Wetenschap geeft hem een onuitputtelijk genoegen. In Jena mag hij
van de hertog een botanische tuin
en een botanisch onderzoekcentrum
oprichten. Er is op zijn verzoek een
Ginkgo biloba geplant, die er nog
steeds is.
Schiller weet Goethe te winnen
voor zijn nieuwe tijdschrift ‘Die
Horen’. Het moet het orgaan van de
Duitse cultuurnatie worden als tegengewicht tegen het revolutionaire
Frankrijk. Er moet geen plat vermaak zijn of stijf ouderwetse kunstprincipes, maar er wordt een ideaal
van bekoorlijkheid en waardigheid
nagestreefd. De samenwerking aan
het tijdschrift wordt in elk geval het
begin van een hechte vriendschap,
die op zondag 20 juli 1794 met
een meningsverschil begint over de
‘oerplant’. Schiller vraagt zich af of
het een idee is, Goethe vindt het
een concreet en aanschouwelijk object. Goethe ziet hen beiden in elk
geval als twee delen van een geheel
die elkaar aanvullen. Dit past ook
in zijn theorie waarin er een bron
moet zijn waaruit alles voortkomt,
ook hier vindt hij weer de twee
die eigenlijk een eenheid zouden
moeten zijn, maar het niet zijn. Het
licht is een oerfenomeen, maar het
valt wel uiteen, in talrijke kleuren.
De oerplant is een plant waaruit
alle planten voortkomen, talrijke
planten. Kan iets wat uit de eenheid voortkomt zich zo delen dat er
van die eenheid niets meer te zien
36

is? Waar blijft die eenheid dan? Die
moet in iedere plant te vinden zijn,
zo is de conclusie van Goethe. Iets
waar ook door Schiller weinig tegen
valt in te brengen, hoewel deze niet
op zijn mondje is gevallen.
Schiller schildert Goethe als iemand
die steunt op zijn waarnemingsvermogen en de samenhang van de
dingen zoekt zonder te gaan speculeren. Hij begint bij de eenvoudigste dingen van het leven en zoekt
steeds verder en hogerop om ‘uit

het zomerhuis. Schiller gaat omgekeerd te werk: vanuit de idee zoekt
hij belichaming en concretisering.
Maar de verschillende uitgangspunten kunnen elkaar misschien
uiteindelijk vinden in een eenheid,
zo ervaart Goethe dat.
Het valt Schiller op met welk
gemak Goethe schrijft. ‘Terwijl wij
met grote moeite aan het werk zijn,
hoeft Goethe maar zachtjes aan de
boom te schudden om de mooiste
vruchten te oogsten.’

Goethe Schiller Denkmal - Weimar
Beeldhouwer Ernst Rietschel 1857

Foto Martin Kraft - Wikimedie Commons

de elementaire natuur de geest te
ontwikkelen’. Dit is de wetenschapper in Goethe, die zo concreet en
intelligent is, dat het voor hem logisch moet zijn wat de natuur doet.
Dat ziet hij iedere dag in de tuin bij

Goethe is wat terneergeslagen, omdat steeds blijkt dat er geen eenheid
te bereiken valt in zijn leven. Hij
wil weg, naar Italië, maar hij komt
al snel weer terug, daar woedt de
oorlog.
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 ntmoeting met Napoleon
O
Bonaparte
Op 13 oktober 1806 verslaat
Napoleon de Pruisische legers
bij Jena. Wat volgt is de bezetting en plundering van Weimar,
waarbij Goethe gevaar loopt alles
te verliezen, zelfs het eigen leven.

Op 2 oktober 1808 wordt Goethe
door Napoleon op een audiëntie
uitgenodigd en Goethe ijlt erheen.
Hij heeft grote bewondering voor
het scheppend genie, de mens
die de daad bij het woord voegt.
Napoleon is in Goethe’s ogen
de overwinnaar van de Franse

Goethe en Napoleon in Erfurt - 1808
Fotogravure van een schilderij van Eugène Ernest Hillemacher

Karl-August heeft altijd geprobeerd
neutraal te blijven, gesteund door
Goethe, maar de hertog leunt
eerder bij Pruisen aan, terwijl
Goethe Fransgezind is. Het Duitse
Keizerrijk wordt stilaan een ruïne.
Ieder doet patriottisch, Goethe
niet, wat uiteraard niet goed valt.
Tijdens de plundering van de
Napoleontische troepen in Weimar
is hij in levensgevaar, maar het
loopt goed af. Een paar dagen later
trouwt hij met Christiane om zijn
gezin zekerheden te geven. Hij raakt
door al deze gebeurtenissen heel geïnteresseerd in die machtige figuur
Napoleon, die door velen wordt
bewonderd, maar ook door velen
gehaat. Is hij de belichaming van de
wereldgeest of van de hel? Goethe
noemt Napoleon een Prometheus,
die de mensen een licht heeft gegeven dat het een en ander blootlegt.
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Revolutie, die de ordening in de
staat weer op poten zet, de burger
nieuwe rechten geeft en overwicht
heeft, als Napoleon iets zegt zal het
zo ook gebeuren. Hij wil een einde
maken aan al die kleine staatjes, en
één groot rijk gestalte geven. De
eenheid dus, waar ook Goethe naar
zoekt, en dat zorgt dat zij direct
aansluiting vinden bij elkaar. Zij
spreken ook over Die Leiden des
jungen Werthers, Napoleon heeft
zijn boek gelezen. Het is niet de
laatste ontmoeting en op 14 oktober 1808 krijgt hij van Napoleon
het ordeteken van het erelegioen.
Goethe blijft zijn verdere leven
gefascineerd door Napoleon.

Hij gaat daarbij uit van de idee dat
het licht een ‘oerfenomeen’ is: ‘Das
Licht ist das einfachste, unzerlegteste,
homogenste Wesen, das wir kennen.
Es ist nicht zusammengesetzt’. 2
Hij schrijft er essays over, maar de
vakmensen nemen hem niet au
sérieux.
In mei 1810 verschijnt het boek
dan eindelijk. Goethe zet zich af
tegen Newton, die schrijft dat de
kleuren in het licht zitten en door
breking zichtbaar worden als de
kleuren van het spectrum. Het licht
kan niet iets bevatten dat donkerder
is dan licht zelf. Kleur ontstaat als
het licht op donkerte stoot en zich
daarmee vermengt. Het basisprincipe blijft dat licht een ‘oerfenomeen’ is dat niet verder kan worden
opgedeeld. Het wezen van het licht
interesseert hem echter niet, want
daarover kan niemand iets weten,
dat zijn metafysische speculaties.
Het kan alleen duidelijk worden
hoe licht werkt door waarneming,
zonder dat daar fantasie aan te pas
komt. Het wit is de oorsprong aan
de ene kant, de duisternis de oorsprong aan de andere kant, en tussen deze polariteiten beweegt zich
van alles. Zo is het ook met mensen
gesteld: kijken ze naar het licht,
dan beminnen en hopen ze. Kijken
ze naar de duisternis, dan haten en
vrezen ze. Goethe werpt zichzelf op
als de verdediger van het licht. ‘Ich
erkannte das Licht in seiner Reinheit
und Wahrheit’. De duisternis en de
schaduw zijn volgens hem geen deel
van het licht.

Kleurenleer
Goethe begint zich ook voor de
optiek en de leer van de kleuren
te interesseren, zijn Farbenlehre.

2 Het licht is het eenvoudigste, niet in
stukken uit elkaar te nemen en meest
homogene wezen dat we kennen. Het is
niet samengesteld.
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er veel in sluimert dat niet wordt
gekend. In Wahlverwandschaften
neemt Goethe als auteur het standpunt in van objectieve en gedistantieerde natuurvorser, een mens van
zijn tijd die concreet wil blijven.
Faust

Goethe's farbenkreis
Het schema laat de allegorische, symbolische en het mystieke gebruik van
kleur zien in Goethe's kleurenleer. De binnenste ring: rood mooi, oranje
edel, geel goed, groen nuttig, blauw laaghartig, violet nutteloos. Buitenste
ring roodoranje vernuft, geelgroen verstand, groenblauw zinnelijkheid,
violetrood fantasie.

In de winter 1813/14 ontmoet
hij de jonge filosoof Arthur
Schopenhauer. Ze filosoferen over
de kleurenleer. Schopenhauer ontwikkelt de subjectief fysiologische
kant verder en bekijkt hoe kleur in
het oog ontstaat. Hij legt dit neer
in een verhandeling ‘Über das Sehen
und die Farben’. Hier begint de
strijd tussen beiden.
Voor Goethe is de kleurenleer een
werk, waarmee hij superieur boven
allen denkt te zijn. De jonge filosoof Schopenhauer beweert nu dat
Goethe een voorloper is en dat hij
zelf de kers op de taart zet. Dat is
voor Goethe onverteerbaar, zeker
omdat hij zich in een machtspositie
waant.
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Wahlverwandtschaften
In 1808 begint Goethe aan een
roman, Die Wahlverwandtschaften
letterlijk ‘geestverwantschap’ (in het
Nederlands vertaald onder de titel
Affiniteiten), die hij zelf als het beste
bestempelt wat hij totdantoe heeft
geschreven.
Hij beschrijft daarin de menselijke
verhoudingen die gebaseerd zouden zijn op chemie, het model van
het magnetisme. De mens kent
geen vrije keuze, alles is al bepaald.
Natuurkrachten trekken hun duister spoor door het mensenleven
en rede, plicht en vrijheid staan
buitenspel. Het eigenlijke conflict
is dat tussen natuur en cultuur,
tussen begeerte en zedelijkheid,
maar voorop staat dat de menselijke
natuur nog onbegrepen is en dat

Goethe schrijft veel in overleg met
Schiller. Deze ziet Faust als de belichaming van de dubbelheid in de
menselijke natuur, God en dier, een
poging door de natuur om het goddelijke en het fysieke in de mens te
verenigen, wat niet lukt. Zijn door
Goethe in Faust II gevolgd voorstel
is dan ook dat Faust handelend de
wereld in gaat, een zoekende wereldreiziger wordt.
De essentie van het Faust-verhaal is,
dat iedereen die zich superieur wil
maken aan God, dit met zijn ziel
moet bekopen. Dat is een thema
dat Goethe op het lijf is geschreven,
want hij is altijd aan het vorsen in
de natuur, en wil graag de natuur
bedwingen en haar aan zijn voeten
zien buigen. Dat lukt hem echter
zijn hele leven niet. Het dierlijke
en het redelijke hinderen elkaar,
de mens als zodanig is dus niet
goed geconstrueerd. De mens is de
verdwaalde van de evolutie, omdat
instincten en rede niet zijn uitgebalanceerd. De gevolgen zijn: doodsangst, zelfvernieling, vernieling van
het milieu en agressie. Mephisto
wil nu verbetering aanbrengen en
wel zo dat hij in Faust de tegenstelling tussen hemel en aarde, geest
en materie wil wegnemen, en de
mens weer op de aarde wil zetten.
Faust wil begrijpen wat de wereld
samenhoudt. Mephisto is altijd
bij de mens en verwijt hem dat hij
een verstand heeft dat hij zodanig
gebruikt, dat hij nog dierlijker is
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dan een dier.
In feite beschrijft Goethe hoe dierlijk de mens nog is, net ontstegen
aan het vitale rijk, en hoe hij nog in
ontwikkeling moet zijn om mens
te gaan worden. Hij pakt het echter
vanuit een mentaal standpunt aan,
hij kan daar niet bovenuit rijzen.
Een psychisch leven kent Goethe
niet, dat is het onzichtbare en daar
bemoeit hij zich niet mee.
Mephisto als de belichaming van

denken. Hij weet er geen raad mee,
want hij wordt zelf heen en weer
geslingerd tussen emoties en denken, tussen het hogere en het lagere.
Is de redelijkheid het eerste in het
leven, dan is de dynamiek eruit. Is
de dynamiek van het leven er, dan
is er vaak geen redelijkheid. Hoe
kan een mens zo leven dat hij in
balans is? Hoe kan hij vrede vinden
met die twee tegenstellingen in zijn
leven? Goethe wordt steeds stiller

Faust und Erdgeist - tekening van de hand van Goethe
„Geschäftiger Geist, wie nah fühl ich mich Dir!“
„Du gleichst dem Geist, den du begreifst, Nicht mir!“

het realiteitsprincipe wil God
bewijzen dat de mens beter af is als
hij een nuchtere realist wordt en
niet meer in de metafysica tussen
hemel en aarde zweeft. Faust gaat
helemaal in de wereld op, hij laat
haar niet achter zich, dat past niet
in het geheel.
Dit thema vertelt heel veel over
Goethe’s leven en zijn manier van
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en in zichzelf gekeerd. Hij kan zich
niet zo goed uiten, hij weet niet
meer wat voor hem waarheid is en
wat leugen. De bron waaruit alles
voortkomt heeft hij niet gevonden.
Zijn vrouw is gestorven, zijn zoon
heeft een slecht huwelijk door zijn
egocentrisme. Hij heeft hem gedwongen te trouwen met een vrouw
die Goethe zelf zou willen hebben.

Het leven is heel moeilijk. Goethe
kan niet meer zo gemakkelijk veranderen, hij wordt star in zijn denken.
Hij kan geen vrouwen meer verleiden, ze vinden hem te oud. Hij ziet
weinig mensen meer. Zijn principe
dat iemand iedere dag moet veranderen kan hij zelf niet meer gestand
doen. Hij is echt een oude man aan
het worden, die uiteindelijk in 1832
sterft aan een hartaanval.
 oethe en zijn menselijk
G
handelen
Goethe heeft zijn sporen wel verdiend in de Duitse literatuur. Hij
dicht met een grote variatie aan
vormen en uitdrukkingen en een
veelvoud aan thema’s. Hij wil als
dichter voortdurend verder komen,
hij wil zijn grootheid blijven behouden tot in zijn ouderdom.
Hij heeft heel veel gedichten geproduceerd, meer dan 3000, met
daarnaast heel veel brieven, theaterstukken en andere werken. Daarin
beschrijft hij zijn eigen gevoelens
en gedachten, ze zijn allemaal een
stukje van hem, van zijn ego-ideeën
en zijn egozicht op de wereld.
In al zijn werken, de literaire en
de niet-literaire, toont hij zich als
niet aflatende zoeker naar de samenhang van de wereld. Hij is de
zoeker naar de eenheid, vanwaaruit
alles voortkomt. Hij zweert bij de
uiterlijke waarneming, en daardoor
kan hij ook moeilijk tot aan de
bron van alle realiteit komen, die is
er wel, maar niet voor zijn blinde
mentale oog. Hij vermoedt wel dat
er meer is dan wat hij kan zien en
bevroeden, maar het is onbereikbaar
(‘unfassbar’) voor hem, omdat hij
de paden van het menselijk denken
en voelen niet wil verlaten.
39
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Goethe’s woordenschat is heel
groot, passend bij het intellectuele
niveau waarop hij zich beweegt. In
feite is het niet zo van belang, want
de woordenschat bepaalt niet hoe
gedichten of werken op lezers overkomen. Wat het hart raakt wordt
niet bepaald door woorden, maar
door de uitstraling van de dingen.
In de woorden van Goethe is niet
het vuur, dat bij Shakespeare wordt
gevonden. Wel is er de koele verwondering om een mentale schoonheid, die in alles te vinden is in zijn
werken.
Valse macht is dat waar Goethe mee
werkt in zijn bestaan. Het is geen
ware macht, want ze vergaat aan
het einde van zijn leven. Goethe
domineert iedereen, zijn gezin, zijn
zoon, zijn vrienden en kennissen.
Hij wil graag laten zien wie hij
is, hij wil zich laten gelden door
zijn gaven, daar is zijn bestaan op
gebouwd. Niemand kan hem ook
weerstaan doordat hij logischerwijze
altijd gelijk heeft met zijn kennis
en intelligentie. Negeren is zijn
mogelijkheid om anderen uit te
schakelen als ze hem te na komen.
Hij is altijd in de hoofdrol, anderen zijn minder dan hij. Hij heeft
veel kennissen in adellijke kringen,
daar zoekt hij ook zijn kortstondige
liefdesaffaires met vrouwen, waarbij
hij zich verlustigt in hen. Zij doen
graag mee, omdat hij een belangrijk
man is, zijn macht straalt ook op
hen af. Doordat hij niet onbemiddeld is, kan hij zich wel iets permitteren. Hij voelt zich gekrenkt in zijn
mannelijkheid als een vrouw hem
afwijst, daar kan hij helemaal niet
goed tegen. Kortom, Goethe is in
de grond een over het paard getilde
man, die zich allures aanmeet over
dingen die er niet zijn.
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Goethe is heel dictatoriaal, maar
ook een slappe figuur. Hij kan
niet tegen verdriet, lijden en dood.
Christus kruisiging is voor hem
taboe, de oorlog die Napoleon voert
ook. Ziekten van Schiller of zijn
vrouw gaat hij uit de weg, hij wordt
dan zelf ziek. Hij heeft veel verdriet hiervan, maar het is allemaal
egopijn, omdat hij niet meer van
hen kan profiteren. Zijn verdriet is
eigenliefde en zijn liefde naar anderen is dat ook. Vrouwen zijn een
zwakte, omdat hij enorm gespitst
is op seks met hen. Dat bedekt hij
onder mooie gedichtjes die de vrouwen dan moeten paaien om met
hem in zee te gaan. Die weekheid in
Goethe, die meedogenloos is in zijn
uitwerking is het meest te merken
bij zijn vrouw. Zij heeft een verschrikkelijk ziekbed, maar zodra zij
ziek is gaat hij niet meer naar haar
toe. Hij kan het niet verdragen haar
zo te zien. Dat heeft niets met zijn
liefde te maken, want die heeft hij
niet voor haar. Zij is zijn seksspeelpop geweest en zij vond het goed.
Goethe’s verdriet is niet geveinsd,
maar het is geen verdriet om haar,
alleen om zichzelf.

Hij heeft een ziekelijk genoegen in
vrouwen verleiden en in het vrouwelijk schoon. Hij kan niet zonder die oppepper leven, hij is eraan
verslaafd. Deze ongezonde machtstoestanden veroorzaken dat hij veel
energie stopt in dit soort aangelegenheden die op niets uitlopen.
Wel heeft hij een fijn gevoel voor de
grondslagen van de natuur, waarin
hij zoekt naar de eenheid in de verdeeldheid. Hij beschouwt dat vooral
in de tuin bij zijn zomerhuis, waar
hij de natuur bestudeert. Met zijn
ontdekking van het tussenkaakbeen
in zijn anatomiestudies vindt hij
het bewijs dat de mens uit het dier
is ontstaan. Dit uiterlijke fenomeen
zegt echter niets over de wordingsgeschiedenis van de mens op zich.
Hij verliest zich evenals Darwin in
uiterlijkheden en ziet niet wat de
oorsprong van de dingen is.
Het feit dat hij niet geaccepteerd
wordt als een echte wetenschapper
maakt hem bitter en teleurgesteld.
Wel heeft hij Duitsland verrijkt met
zijn omvangrijke literair werk.

Buste van Goethe op een
leeftijd van 70 jaar door
Christian Daniel Rauch
(1777-1857)
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Tekst: Tanja Soes

Algemeen

De Berlijnse Muur

Gedenkstätte Berliner Mauer

B

ij het aanschouwen van dit monument gaat er toch een huivering door het
lichaam. Het is de Berlijnse muur, die zoveel leed heeft veroorzaakt in de wereld
maar vooral in Oost- en West-Berlijn. Hij is heel somber, leeg, grauw en verschrikkelijk. Het monument is het toonbeeld van een plaats, die twee werelden splitst,
mensen splitst, culturen splitst. De plek waar vluchtende mensen worden gedood is
er nog te zien, er staan stukken van de muur, resten van de funderingen van huizen,
foto’s van mensen die omgekomen zijn omdat ze uit ramen springen naar de vrijheid
of over een niemandsland proberen te rennen zonder hoop. Daarom is de Gedenkstätte Berliner Mauer toch een heel bijzonder monument, omdat het gruwelijk is en dat
niet verbergt door net te doen alsof het iets moois moet zijn.
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De Bernaustrasse
Voor de bewoners van de
Bernaustrasse begint de nachtmerrie in de morgen van 13 augustus
1961, als er opeens een enorme vier
meter hoge muur voor hun raam en
huisdeur is te zien, die wordt bewaakt door het Oost-Duitse leger.
Oorspronkelijk was de muur nog
geen muur, hij bestaat uit rollen
prikkeldraad. Deze worden in de
loop der tijd vervangen door een
vier meter hoge muur. Hij wordt
ondersteund door een tweede muur
van twee meter dik gewapend beton. Een ronde, gladde buis boven
op de muur voorkomt dat mensen
zich kunnen vasthouden als ze willen vluchten. Langs de muur zelf
lopen dag en nacht bewakers met
wachthonden. Als ze beweging zien
schieten ze.
Het is voor iedereen verboden om
zomaar de grens over te gaan, mensen wordt tegengehouden of als er
onwilligheid is, meteen doodgeschoten. De Oost-Berlijners zitten van de ene op de andere dag in
een gevangenis. Ze kunnen opeens

familie, kennissen, vrienden niet
meer bezoeken. Op een later tijdstip moet iedereen verhuizen, nadat
alle ramen en deuren allang zijn
dichtgemetseld. De Bernauerstrasse
is in die tijd het tafereel van gruwelijke drama’s. Er is vlak bij de straat
een monument opgericht voor alle
mensen die daar uit het raam zijn
gesprongen naar de vrijheid en het
niet hebben overleefd, het Fenster
des Gedenkens.
Het monument
Dit loopt langs de gehele straat,
het is 1,4 kilometer lang. De totale muur was 167,8 km lang,
waarvan 45,1 km in Berlijn. Deze
muur staat aan de westkant, aan de
oostkant staat de tweede muur, de
Hinterlandmauer.
Wat er nog van over is, is een stuk
muur dat laat zien hoe de muur is
gemaakt. Vanuit het westen gezien
is achter de betonwand, die gemaakt is van industrieel gemaakte
L-vormige elementen eerst een
zandvlakte. Daaraan aansluitend is de met lantaarns bezette
Kolonneweg die door de grensDas Fenster des Gedenkens

42

wachters werd gebruikt en midden
over het terrein loopt. Daarna is
er een hekwerk met signaaldraad
en dan de Hinterlandmauer. Er
is precies aangegeven waar de
signaaldraad op de Todesstreifen,
de dodenstrook, die bij beweging een alarm af laat gaan, en de
Kolonneweg lopen. De grote muur
die in de originele staat is gebleven,
is het officiële monument.
Prikkeldraadversperringen zijn niet
behouden gebleven. Een bijbehorende originele wachttoren is later
op die plek neergezet. De oorspronkelijke wachttoren is kort na de val
van de muur weggehaald, voordat
de rest van de Berlijnse Muur op 2
oktober 1990 tot beschermd monument wordt verklaard. Deze plek
kan niet door bezoekers worden betreden. Daarom zijn aan beide zijden stalen wanden geplaatst, zodat
het monument zelf afgesloten is. De
noordelijke wand heeft een inscriptie: ‘In Erinnerung an die Teilung
der Stadt vom 13. August 1961 bis
zum 9. November 1989 und zum
Gedenken an die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft.’
Bij het monument behoort ook
de Kapelle der Versöhnung, een
plek waar de kerk ooit stond op de
Todesstreifen. Deze werd in 1985
door de Oost-Duitsers opgeblazen.
De fundamenten van de huizen die
in de straat stonden zijn tentoongesteld. De huizen moesten weg
vanwege alle vluchtpogingen, maar
ook om de muur uit te breiden.
Ook wordt aandacht besteed aan de
vluchttunnels en vluchtpogingen
die mensen verzonnen om weg te
komen uit het oosten van de stad.
De verschrikkingen zijn hier gewoon te zien en te beleven. Toch is
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landjes, die door bondgenootschap
met elkaar samenwerkten voor zover mogelijk. In 1871 is het huidige
Duitsland ontstaan. Toch blijft dit
land steeds kampen met verdeeldheden, vooral door oorlogen die
worden gevoerd om meer land te
verwerven.

Kapelle der Versöhnung

het geen aanmoediging voor mensen om tot een werkelijke verandering te komen. Alles blijft hetzelfde,
ondanks goede voornemens. Het
blijft iets dat buiten de mensen om
gaat, in feite hebben ze er niets mee
te maken. Toch is het zo, dat alles
in iedereen aanwezig is, ook oorlog,
geweld en dictatuur.

aan de verdeeldheid die er was in
de jaren dat de muur er stond. Op
13 augustus 1998 wordt het eerste
gedeelte geopend met de uitkijktoren. De rest wordt later aangepakt.
Alle onderdelen van huizen worden
tentoongesteld en overal in de stad
wordt met staalbalkjes in de straat
de vroegere grens aangegeven.

 ot stand komen van het
T
monument
In 1994 wordt door de overheid
besloten dat er een monument
ter herinnering aan de Berlijnse
muur moet komen. Zoals dat
meestal gebeurt wordt er een
wedstrijd uitgeschreven voor het
beste idee. Architectenbureau
Kohlhoff&Kohlhoff uit
Stuttgart komt met het plan om
alles in één monument onder te
brengen. Dat is een heel symbolische gedachte, om op die manier de
verdeeldheid tot een vereniging te
maken. Het idee wordt opgepakt.
De muur aan de Bernauerstrasse
wordt in de oorspronkelijke toestand teruggebracht.
Die vereniging is een herinnering
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Net voor 9 november 2014 is het
laatste deel van het openluchtmonument geopend. Het is 25 jaar
nadat de muur valt, helemaal klaar.
 an verdeeldheid naar
V
vereniging

Nu is er een monument van vereniging. Het treft iedereen die er
komt aan het lijf. Niemand wil dit
nog eens een keer laten gebeuren.
Maar een mens is een nog onvolmaakt wezen, de oorlog zit in zijn
onbewuste vlees en hij kan ieder
moment uitbreken. Een monument kan dit niet tegenhouden. In
Duitsland is de vereniging een feit,
voor zolang als het duurt. Maar de
oorlog woedt wel verder, op veel
plaatsen in de wereld. De puinhopen roken overal. De ware vereniging en vrede is er nog niet. Die zal
gestalte moeten krijgen in een toekomst, die ogenschijnlijk nog veraf
ligt, maar die steeds dichterbij
komt. Want de evolutie gaat
voort, ondanks alles. Zij werkt
toe naar een vereniging van alle
volkeren ter wereld, een vreedzame samenleving die niet wordt
bestuurd door politici, maar
door wijze mensen. Uit ieder
land één. Dan pas kan de harmonie en de vrede in de wereld
komen, als mensen psychisch
gaan leven. Dat is de mogelijkheid
die mensen is gegeven in het evolutieproces. Het monument kan een
verwijzing daarnaartoe zijn voor
ieder mens die zoekt naar vooruitgang en ontwikkeling.

Duitsland is altijd een heel erg
verdeeld land geweest van allerlei
kleine hertogdommen en kleine
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Tuinen

Goethe’s zomerhuis

Verwondering over de schoonheid van een tuin
Tekst: Sarah Delateren

G

oethe is een veelzijdig man. Hij heeft in alles interesse. Van de natuurwetenschappen hebben vooral de botanie en landschapstuinen zijn belangstelling. Hij
is bekwaam in verschillende takken van schone kunst en wetenschap, hij tekent en
schildert graag, ook in zijn tuin. Hij speelt graag piano. Zijn leven speelt zich af in een
tweestrijd tussen wetenschap en kunst, waarin zijn wetenschappelijk denken altijd de
overhand heeft.
Wat vooral opvalt is dat hij naast het schrijven van gedichten een fervent tuinier is, die
zich heeft beziggehouden met het mede ontwerpen van het landschapspark rondom
zijn zomerhuis net buiten Weimar, aan de rivier de Ilm. Hij krijgt het vervallen Gartenhaus met de verwilderde tuin als geschenk van de hertog Karl-August von SachsenWeimar waar hij in dienst is als zijn financieel adviseur, maar waar hij ook bevriend
mee is. Goethe is blij met het huis, hij kan zich dan terugtrekken van het lawaai van
de stad en woont toch dichtbij zijn werk in Weimar. Hij betrekt het zomerhuis, zoals
hij het noemt, in 1776 en het blijft zijn grote liefde tot aan zijn dood. Hij blijft er niet
altijd wonen, na zes jaar gaat hij naar een woning in de stad aan het Frauenplan, die
hij ook geschonken krijgt door hertog Karl-August.
Tuinkunst

Noorzijde Goethe's Gartenhaus in Weimar
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De naam van Goethe is helemaal
met de geschiedenis van de Duitse
tuinkunst verweven. Hij heeft niet
alleen in zijn literaire werk heel veel
over bloemen, struiken en bomen
geschreven, maar hij is ook zelf
een verwoed tuinier en botanicus.
Zowel in de tuin bij zijn zomerhuis
aan de Stern, zijn tuin bij zijn huis
in Weimar aan het Frauenplan
als in het Park aan de Ilm is zijn
betrokkenheid te zien bij planten
en bomen. In zijn tuin kan hij zijn
kunstzinnige en romantische gevoelens de vrije loop laten, hoewel
altijd verweven met zijn intellectuele wetenschapszin.
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In zijn dagboeken schrijft hij heel
veel over de tuin, evenals in zijn
brieven aan vrienden en bekenden.
De schilderingen die hij maakt
van bloemen zijn getuigenis van
Goethe’s liefde voor planten die nog
groter is dan voor vrouwen.
Goethe sterft in 1832. Sinds 1998
is het huis deel van het gezamenlijke klassieke Weimar en behoort
bij het UNESCO Wereldkultuur
erfgoed. Heden ten dage is het
Gartenhaus als museum ingericht.
Zijn geliefden
Goethe was een liefdevolle tuinier,
maar hij was ook heel snel verliefd.
Hij heeft dan ook zijn hele leven
twee liefdes gehad, zijn tuin en
de vrouwen, in die volgorde. Zijn
geliefden zijn niet op de vingers van
twee handen te tellen. Zijn escapades speelden zich zo mogelijk af in
zijn zomerhuisje aan de Ilm en in
de tuin. De belangrijkste betrekkingen met vrouwen hebben ook
te maken met het schone en met

Christiane Vulpius
Door Goethe zelf getekend
met potlood en veer met sepia
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bloemen. Zijn liefde verklaart hij
hen meestal door een mooi gedicht
over een bloem, boom of blad te
schrijven. Daar vallen de vrouwen meteen voor. Ze geloven dat
Goethe, de machtige man, echt van
hen houdt, terwijl het hem alleen
maar om seks gaat. De vrouwen zijn
verblind door macht, want als zij
Goethe hebben, straalt zijn macht
op hen af en kunnen zij daar gebruik van maken.
Hoewel Goethe in feite een zeer
intelligente, vooral koel mentaal gerichte man is, heeft hij ook een kant
die heel romantisch is. Een romantiek die hij uit in verzen en die zijn
sterke seksuele drang verbergt, want
hij is in de grond een echte seksmaniak die vrouwen alleen maar
gebruikt voor zijn eigenbelang.
Enkele van deze vrouwen zijn heel
belangrijk geweest in zijn leven,
vooral zijn jarenlange verhouding
met Charlotte von Stein, de hofdame van hertogin Anna Amalia von
Sachsen-Weimar-Eisenach. Hij heeft
haar honderden brieven geschreven.
Charlotte von Stein is getrouwd,
maar haar man laat de verhouding
oogluikend toe. Zij heeft bij zijn
zomerhuisje een speciale bank
achter het huis waar Goethe een inscriptie in laat maken. Daaruit zijn
de twee liefdes te lezen, zijn liefde
voor Charlotte en voor de natuur.
Zelfs toen hij een relatie begon met
Christiane Vulpius, een eenvoudig
meisje dat werkt in het bedrijf van
haar broer en kunstbloemen maakt,
blijft de relatie met Charlotte von
Stein in stand, ook al bekoelt deze
tijdelijk. Zij vindt dat hij een vrouw
beneden zijn stand heeft genomen.
Er blijft een vriendschappelijke
verhouding tot haar dood, zij past
zelfs op zijn zoon August en geeft

deze les. Charlotte is iemand met
een persoonlijkheid die gereserveerd
is maar tevens scherpzinnig en
zeer gevoelig. Deze liefdesverhouding is zowel voor Goethe als voor
Charlotte van een grote betekenis
geweest in hun leven.
Nadat hij Christiane, een goedlachs en seksueel wild meisje, heeft
ontmoet, schrijft hij voor haar
een gedicht. Daarin beschrijft hij
de ontmoeting met Christiane als
de ontmoeting met een bloem.
Daardoor vermoedt niemand dat
hij een zeer seksuele aantrekkingskracht tot haar voelt en zij voor
hem.
Gefunden
Ich ging im Walde
So vor mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.
Im Schatten sah ich
Ein Blümlein stehn,
Wie Sterne blinkend,
Wie Äuglein schön.
Ich wollt es brechen,
Da sagt' es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?
Mit allen Wurzeln
Hob ich es aus,
Und trugs zum Garten
Am hübschen Haus.
Ich pflanzt es wieder
Am kühlen Ort;
Nun zweigt und blüht es
Mir immer fort.

Ook nadat Goethe met Christiane
is getrouwd, blijft ze de geheime
echtgenote. Ze wordt in Weimar
niet geaccepteerd. Ten einde raad
roept Goethe de hulp in van Arthur
Schopenhauer’s moeder en vraagt
haar om Christiane in haar culturele salon op de thee te vragen. Dat
doet ze ook met de opmerking:
‘Als Goethe haar zijn naam geeft,
kunnen wij haar wel een kopje thee
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aanbieden.’
Reizen en studies
Goethe heeft heel veel studiereizen gemaakt, naar Zwitserland, de
Harz, waar hij botanische studies
verricht tezamen met zijn geologische en ander natuurwetenschappelijk werk. Hieruit vloeien weer volgende studies voort, zoals die over
het kiemen van planten. Hij zwerft
daarvoor veel in de weilanden van
Ilmenau, vlakbij zijn zomerhuis.
In 1786 gaat hij in het geheim
naar Italië als een koopman onder
de naam Johann Philipp Möller.
Hij heeft zich er al heel lang op
verheugd om naar Italië te gaan.
Hij bezoekt daar ook de Giardini
Giusti, waar hij verrukt van is. Hij

dracht houdt over de Urpflanze in
de bijeenkomst van het gezelschap
voor natuuronderzoek, ontmoet
hij Schiller, met wie hij zijn verdere
leven vriendschap onderhoudt.
Onder de oerplant verstaat Goethe
de plant waaruit alles voortkomt,
en die dan ook weer in iedere plant
te ontdekken is. Dit is de ene plant
die alle planten bevat met al hun
eigenschappen. Alle planten komen
daaruit voort.
Het werk geeft een kritische aanvulling op Linnaeus gedachten,
die soorten uit elkaar probeert te
houden. Goethe doet het anders,
hij zoekt de zogenaamde innerlijke
samenhang, de bron achter dit alles.
De natuur zelf laat iets zien dat
veel levendiger is dan wat Linnaeus

Goethe in der römischen campagna
Johann Heinrich Wilhelm Tischbein 1787

blijft daar twee jaar, hij logeert bij
de schilder Tischbein.
De botanie heeft zijn grote belangstelling, en hij begint met zijn werk:
‘Versuch, die Metamorphose der
Pflanzen zu erklären’. Als Goethe
op 22 en 23 juli 1794 een voor46

vertelt in zijn theorie. Metamorfose
is iets wat alle plantensoorten verbindt, en dat zich ook niet aan de
systematiek houdt. Aan één stengel
kunnen verschillende bladvormen
ontstaan.
In 1798 schrijft Goethe het gedicht

‘Die Metamorphose der Pflanzen’.
Daarin vertelt Goethe over een
‘doorgeschoten’ roos. Dit betekent
dat hij een roos ontdekt waarbij
in het midden jonge spruiten zijn
uitgebot. Deze weinig voorkomende misvorming toont een van
de wetten over groei van planten
die Goethe op het spoor was, dat
bloembladen omgevormde loofbladeren zijn en daarom kan bij het
doorschieten de oude vorm weer
naar voren komen. Hij voegt dit gedicht toe aan het boek als het weer
wordt herdrukt. Dit gedicht draagt
hij op aan Christiane Vulpius, met
een duidelijke bedoeling.
Omdat hij het woord ‘Paar’ precies
noemt op de typerende plaats van
de twee delen van de bloesem die
bestemd zijn om te verenigen, de
stijl en de meeldraad, brengt hij de
elegie naar een erotische en seksuele dimensie. Hij heeft het dan over
een verbinding in de zin van ‘een
chemische affiniteit en geestverwantschap naar het lieflijke paar dat
door heerlijke geuren en liederen
als bij een bruiloft wordt omgeven.’
Overeenkomend met de bloemengod noemt hij aan het einde van
het gedicht alleen maar Liefde en
daarmee gaat het botanisch leergedicht over in een liefdesdialoog. De
heilige liefde is het allesomvattende principe, dat de Natuur verder
brengt tot aan de mens toe. Met
deze liefde wordt het paar uiteindelijk het symbool van de wereldomvattende betekenis van de metamorfose.
In feite is dit wetenschappelijk
gedicht een ode geworden aan
Christiane en aan Goethe zelf, die
de vereniging ook zo vaak en zo
heerlijk beleven. Want het verhaal

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 3, juli 2017

gaat, dat de beddenreparateur in
Weimar heel wat keren heeft moeten komen om het bed weer een
beetje in orde te brengen.
Schiller heeft grote bewondering
voor datgene wat Goethe doet op
dit punt. Hoe hij alles tezamen
neemt om dan tot het ene te komen, en in alle verschijningsvormen een verklaring te vinden. Van
het eenvoudige begin gaat het stap
voor stap naar het meer ingewikkelde, om uiteindelijk tot het meest
complexe te komen, de mens. Door
dat te doen, probeert Goethe door
te dringen in de verborgen techniek
die de natuur hanteert.
In 1817 vangt hij aan met de
‘Geschichte seines botanischen
Studiums’ in het Zeitschrift Zur
Naturwissenschaft. Deze morfologische studie duurt tot 1824. In 1823
begint hij alweer met een studie
over de viticultuur, de wijnbouw.
Altijd blijft Goethe zonder ophouden zoeken naar de eenheid in alles.
Dat komt in zijn gedicht ‘Ginkgo
biloba’ tot uitdrukking, maar ook in
al zijn studies. Dat zijn gedachten
die niet iedereen in die tijd heeft.
Hij komt er niet uit, maar hij is
ernaar op zoek. De natuur is voor
hem iets heel bijzonders, omdat ze
onvoorstelbaar is in haar vele vormen en gestalten. Hij is daarover
diep verwonderd, een verwondering
die komt uit het hart, de verwondering over de schoonheid in alles.
Want hij bemint schoonheid en verafschuwt ziekte, lijden, dood, ontbinding. Hij is gericht op het verhevene, het schone, en vernietiging,
en afbraak schuwt hij als de pest.
Hij wordt daar meestal ziek van.

3Inhoudsopgave

De eenheid van de natuur
In het begin is Goethe alleen maar
theoretisch met de tuinkunst bezig. Hij heeft nooit een voet in
Engeland gezet, maar is gefascineerd
door de Engelse landschapstuin. Hij
bestudeert geschriften van belangrijke Duitse tuintheoretici en begint
iets met botanie te doen. In 1776
heeft hij een tuin die bij zijn zomerhuis behoort.
Met de medewerking van hertog
Karl-August besluit Goethe om in
Weimar rond zijn huis een park

aan te leggen. Het park is een
landschappelijk park en maakt deel
uit van een kilometers lange strook
groen, die het slotpark Belvedere
met het Tiefurt Park verbindt. Het
park wordt doorsneden door de
rivier de Ilm en het staat vol monumenten, figuren en bruggen.
Zijn hele leven wordt getekend
door een heel nauwe omgang met
de natuur. Tweeledig is zijn rol
daarin, hij is als dichter gevoelig
en de dingen sterk belevend, maar
ook beschouwend en analyserend.

Ginkgo biloba
Het gedicht 'Ginkgo biloba' in het handschrift van Goethe. Later wordt de titel van
het gedicht: 'Ginkgo biloba voor Marianne Willemer'.
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Goethe munt uit door concreetheid, hij verzint niets, hij neemt
waar en tekent op. De natuur wil
hij ook als een eenheid zien, het is
het leven dat ergens ontstaat uit een
onbekend centrum vanuit een niet
waar te nemen grens. Daarom ziet
hij de natuur als een object dat eindeloos kan worden bestudeerd. Het
is een bron van kennis voor hem,
om ook andere wetenschappen te
kunnen doorgronden.
Zo komt hij er toe, om de menselijke kennis en ervaringen te zien
als een eenheid, als een samengaan
van kunst en natuur, waarin ook
wetenschappen, dichtkunst, religie
en literatuur begrepen zijn.
Bij alles wat Goethe doet is altijd
weer opvallend dat er ergens een
eenheid te vinden moet zijn die hij
niet kent, en waar hij zijn leven lang
naar zoekt.
De rust en stilte van de tuin
Het zomerhuis van Goethe ligt op
een verwilderd stuk grond op de
oostelijke Ilmhelling, net buiten
Weimar. Goethe maakt er naar
eigen ontwerp de ‘Garten am Stern’
die hij later aanduidt als de onderste tuin, een parktuin. Wel een
geschikte tuin voor een geleerde, die
dichtbij de stad wil wonen, maar
toch op zichzelf wil leven. De tuin
is omvangrijk maar te overzien, het
huis is op maat, groot genoeg om er
prettig in te wonen en klein genoeg
om het goed te kunnen onderhouden. Er is zoveel land als nodig is
om het huis goed te omringen en
te beschermen tegen nieuwsgierige
blikken. Het oog verheugt zich
in de omgeving, het lichaam kan
uitrusten, er zijn genoeg paden om
goed te kunnen wandelen en zoveel
bomen dat je ze gemakkelijk kunt
48

tellen, het zijn er zeker niet te veel.
Hij schrijft over het zomerhuis:
Übermütig sieht's nicht aus,
hohes Dach und niedres Haus.
Allen die daselbst verkehrt,
ward ein guter Mut beschert.
Schlanker Bäume grüner Flor,
Selbstgepflanzter, wuchs empor.
Geistig ging zugleich alldort
Schaffen, Hegen, Wachsen fort.
Dieser alte Weidenbaum
steht und wächst als wie im Traum.
Sah des Fürstendaches Gluten,
sieht der Ilme leises Fluten.

Goethe begint meteen aan het opknappen van huis en tuin. Er is al
een boomgaard en een moestuin.
In 1777 laat hij een galerij maken
aan het huis die tijdens zijn reis
naar Italië in elkaar stort. Hij heeft
deze speciaal laten aanbouwen, zodat hij al in mei op dat balkon kan
slapen, met alleen een deken over
zich heen. Na zijn thuiskomst laat
hij hem weer opbouwen. In het
begin van de verbouwing brengt
hij vele uren door als opzichter van
de werken. Hij noemt deze tuin bij
vele namen: oude tuin, beneden-

tuin of lage tuin, aan de Stern, of
Sterntuin. De laatste naam komt
door de stervormige aanleg van
de wegen in dit weidegebied. Hij
woont zes jaar lang aan de waterloop en tussen de weilanden bij de
Ilm, tot 1782.
Het zomerhuis ligt beschut tegen
noorden- en oostenwind, de zuidelijke en westelijke kant is open,
vol warmte. Het doet heel behaaglijk aan, men kan vrij uitkijken
over een ruime weide, waarin de
rivier de Ilm met stille kronkelingen stroomt. Aan de kant van de
steile wand loopt men in het beschaduwde park. Er is een gevoel
in een groot woud te lopen, waarin
de eenzaamheid van de natuur is,
die alleen wordt onderbroken door
vogelgezang. Daar bovenuit is het
geluid van de stad te horen, wat ook
aangenaam is. Een brede zandweg
leidt door de tuin, omzoomd met
keizerskronen, lelies en stokrozen,
veel stokrozen. Er zijn verschillende
wegen die naar het bovenste deel
van de tuin leiden, die vol staat met

Westzijde Goethe's Gartenhaus in Weimar
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fruitbomen. Eiken, dennen, berken
en beuken vormen een halve cirkel,
en omsluiten een leuke rustplaats.
Deze bomen zijn door Goethe zelf
geplant toen hij er pas woonde. Hij
zit hier graag op warme zomerdagen
aan de tafel, waar dan een stilte is
die hoorbaar en voelbaar is.
Ook als hij in het huis in de stad
Weimar woont, gebruikt hij het
zomerhuis om te wandelen en
om onderzoek te doen. Want dit
huis blijft zijn lievelingsplek om
te vertoeven, hij bezoekt het heel
vaak, voor het laatst op 20 februari
1832, een maand voor zijn dood.
Hij werkt hier zijn moderne ideeën
uit over tuinen, die georiënteerd
zijn op de Engelse landschapstuin.
Vlakbij het huis plaatst hij de Stein
des guten Glücks, in 1777 gemaakt
door Adam Friedrich Oeser. Deze
is vooral het teken van de gelukkige uren die hij hier doorbrengt als
hij bezoek ontvangt van de hertog,
van de vrouwen, van kinderen die
met Pasen eieren komen zoeken of
de sinaasappelen die aan de bomen

Goethe's Gartenhaus - Stein des guten Glücks

groeien plukken. De steen staat onder oude olmen en linden. De steen
bestaat uit een stenen kubus en er
op een bol. De kubus is het onveranderlijke in het leven, met daarop
het veranderlijke. In een rots vlakbij
de steen staat geschreven:
Hier gedachte still ein Liebender
seiner Geliebten.
Heiter sprach er zu mir: Werde mir
Zeuge, du Stein.

Oostzijde Goethe's Gartenhaus in Weimar - met ingang

3Inhoudsopgave

Het tuinontwerp
In zijn concept van de tuin is gevelbegroeiing van het zomerhuis
inbegrepen. Aan alle vier de kanten
laat hij latwerk maken. Aan de
west- en noordzijde laat hij Rosa
turbinata groeien, aan de oostzijde
Lonicera caprifolium, aan de zuidzijde groeien wijnstokken, Vitis
vinifera en abrikozenbomen, Prunus
armenica.
In de tuin zijn verschillende stijlen
gehanteerd, die toch een eenheid
vormen. Ze geven de tuin zijn
eigen heel persoonlijke uitstraling.
Het Engelse deel, dat beneden is
gelegen, doet heel spontaan en
natuurlijk aan en sluit aan bij de
weilanden, dit onderdeel heeft een
heel creatieve werking gehad op
Goethe. Het is een mengeling van
sierplanten en nuttige planten. Er
zijn verscheidene bloembedden
aangelegd, maar er groeien ook
asperges en aardappelen en aardbeien. Ook staan er monumenten en
planten die hij op zijn reizen heeft
verzameld. De boventuin bevat een
boomgaard.
49

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 3, juli 2017

Goethe is altijd bezig met zijn tuin en hij verandert
hem regelmatig. Niemand weet hoe hij er in het begin
uit heeft gezien, als hij hem net heeft aangelegd. Voor
Goethe is de tuin niet alleen ontspanning, maar ook
een plaats waar hij nieuwe ideeën kan opdoen om die
gevoelens vervolgens toe te dichten aan hoofdrolspelers
in zijn boeken.

Zuidzijde Goethe's Gartenhaus (de rechtergevel)
Lonicera caprifolium 

Het mooiste van zijn tuin is de zogenaamde Malven
allee, een weg naar zijn huis die vol met stokrozen,
Alcea rosea, staat in de kleuren saffraan, lila en roze.
Het is zijn lievelingsbloem. Deze weg is de hoofdweg
die leidt naar allebei de zijden van zijn huis en tot aan
de Stein des guten Glücks, die hij bij de ingang heeft
staan. De stokrozen staan in een landschappelijke omgeving, als behorend bij het omringende landschap.
Hij schrijft op 9 juli 1817 aan Charlotte von Stein:
‘Het is een gewaarworden van de wezenlijke vorm,
waarmee de natuur altijd maar blijft spelen en al spelend het menigvoudige leven naar voren brengt. Had ik
maar de tijd in dit korte leven om me op alle gebieden
van de natuur te bewegen, op het gehele plantenrijk.’
Goethe uit zijn bewondering voor de schoonheid die
hij vindt in alles wat de natuur voortbrengt. En hij
beseft dat hij in zijn leven niet het geheim daarvan kan
kennen, daarvoor is het leven te kort. Hij weet met al
zijn kennis nog niet, dat het de bewustzijnskracht is, de
alles scheppende creatrix, die de evolutie leidt en deze
verder brengt. Juist omdat Goethe zo bezig is met de
oorsprong van de dingen, is hij een man die zoekt naar
de verdere gang van de evolutie. Hij zoekt ook naar de
bron van alles, dat wat hij de wezenlijke vorm noemt.
Hij zoekt vol verwondering, vol nieuwsgierigheid, naar
de verborgen en geheime schoonheid van de natuur.
Op zoek naar de eenheid

Pentagram
Bij het huis is door Goethe zelf een pentagram gemaakt van
kiezelstenen, dat mensen kan beschermen tegen demonen
en geesten. Dit pentagram voert hij ook op in ‘Faust’. Het
idee heeft hij in Italië opgedaan. Alle kiezelmozaïeken in de
tuin zijn geinspireerd door de ruïnes van Pompeji en door
hemzelf aangelegd.
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In de maand augustus offreert hij ieder jaar een feest
aan zijn planten, zoals te lezen is in zijn aantekeningen
in zijn dagboek. Het is in feite een ode aan de bloemengod, die in zijn tuin alles doet. De bloemengod, die ook
de bruiloft der bloemen verzorgt, door de bevruchting
te laten plaatsvinden, die zo nauw overeenkomt met
Goethe’s idee over zijn verhouding met zijn vriendin
Christiane.
Al zijn gedichten en brieven vertellen over planten,
allerlei citaten vertellen over zijn hartstocht voor bloemen en tuinen en zijn verzen behoren tot de mooiste

3Inhoudsopgave

de Gouden Visie
Jaargang 10, nummer 3, juli 2017

natuurgedichten van de Duitse literatuur. Hij maakt
ze met zijn verstand, waarbij de mentale schoonheid
voorop staat, Shakespeare dicht over de bloemen vanuit zijn hart. Beiden hebben hun charme, maar alleen
Shakespeare legt als vanzelf vuur in zijn dichten. Goethe
is diegene die een mentale keuze maakt om dichter te
zijn, hij kan van alles zijn, hij heeft veel mogelijkheden.
Maar Shakespeare is een dichter uit roeping, hij kan
niet anders dan dat zijn.
In zijn zomerhuis werkt Goethe in de stilte aan uitgebreide wetenschappelijke werken en gedichten. Hier
schrijft hij aan ‘Egmond’, ‘Torquato Tasso’, ‘Iphigenie
auf Tauris’, en ook aan zijn bekende gedichten ‘An den
Mond’, ‘Rastlose Liebe’ en ‘Jägers Abendlied’. Altijd
weer komt Goethe hier terug om de rust te zoeken die
hij elders niet vindt. Hij heeft ook geen rust in zichzelf,
altijd zoekt hij weer naar iets anders. Zijn vele affaires
met vrouwen geven veel onrust in het lichaam, opgewondenheid die energie kost en die op zijn gedichten
een verzwakkende invloed heeft.
Hij verhuist in 1782 naar de stad, maar altijd komt hij
hier terug, in een stille rust genietend en werkend of
piano spelend. Hij beschouwt met liefde de planten die
hij meestal zelf heeft geplant, de bomen, die hem na
aan het hart liggen, en met wie hij spreekt als waren het
mensen. Hij ervaart de menselijke eenheid ermee:

Kruidentuin

Malveallee (met Stein des guten Glücks)

Wachset wie in meinem Herzen,
treibet in die Luft hinein,
denn ich grub viel Freud und Schmerzen
unter eure Wurzeln ein.

Alles in hem zoekt naar die eenheid, die hij maar niet
kan duiden, al heeft hij er wel wat voeling mee.
Zijn meest geliefde bloemen
De stokroos (Alcea rosea) uit de kaasjeskruidfamilie.
Hij heeft de hele toegangsallee naar zijn huis ermee
beplant in zijn lievelingskleuren. Hij zet ze zo neer, dat
ze een geheel vormen met het omringende landschap,
de weiden en de rivier. Er schijnt een stokroos naar hem
genoemd te zijn, maar dit is niet te achterhalen. Deze
bloem is een geschenk voor zijn hart, opdat het wat
minder meedogenloos wordt en hem een beetje brengt
naar zichzelf.
De roos is voor Goethe een zeer aantrekkelijke bloem.
Na de stokroos heeft de roos zijn voorkeur.
Dr. Günther Schmidt in Halle die zich in die tijd
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Rivier de Ilm met bomen

met de rozensoorten die er in Weimar zijn bezighield,
schrijft, dat Goethe in zijn werken de volgende rozen
noemt: Rosa aciphylla, alpina, arvensis, canina, centifolia, cinnamomea, collina, dumetorum, glaucescens,
rubiginosa. Het is niet duidelijk of hij ze allemaal in
zijn tuin heeft, of dat hij ze ook in het park in Weimar
heeft gezien, in Belvedere, in de Jenaer botanische tuin
of in zijn privétuinen.
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Dit schrijft de rozenvriend Goethe
over de roos:
Als Allerschönste bist du anerkannt,
Bist Königin des Blumenreichs genannt;
Unwidersprechlich allgemeines
Zeugnis,
Streitsucht verbannend, wundersam Ereignis!
Du bist es also, bist kein bloßer
Schein,
In dir trifft Schaun und Glauben
überein;
Doch Forschung strebt und ringt,
ermüdend nie,
Nach dem Gesetz, dem Grund
Warum und Wie.

Herbarium Goethe
Het bestaat uit meer dan 2.000 bladen
en hij verzamelt ook andere objecten.
Er zijn zaad en vruchten, een verzameling houtsoorten, veranderingen in
groeivormen en abnormaliteiten. Een
deel van het herbarium is geordend
volgens het systeem van Linnaeus. Dit
herbarium is een levende getuigenis
van de botanische studies van Goethe.
Het heeft bijgedragen aan zijn studie
‘Versuch die Metamorphose der
Pflanzen zu erklären.’

Rosa 'Johann Wolfgang von Goethe'

Rozen begeleiden de dichter, de
natuurvriend en bloemenliefhebber zijn gehele leven. Het oculeren
heeft hij al heel vroeg als kind in
Frankfurt bij zijn grootvader geleerd, het heeft geen geheimen voor
hem. Zijn zomerhuis aan de Stern
is helemaal gehuld in een dichte
rozenmantel. De voorzijde van het
woonhuis is tot aan het dak met
rozen overdekt, en als ze in bloei
zijn vormden ze het mooiste en
meest dichte rozentapijt ooit ergens
gezien. Jarenlang zijn de eerste
rozen uit zijn tuin voor zijn geliefde
Charlotte von Stein. Op 3 maart
1782 schrijft hij haar: 1
In der Hoffnung, meine Liebe heute bei mir zu sehen, fang ich den
Tag an, schicke ihr eine schöne
Rose und wünsche, daß ihr meine
Neigung immer so schön vorkommen möge, als diese Blume aussieht.
Dir mit Wohlgeruch zu kosen,
deine Freuden zu erhöhn,
knospend müssen tausend Rosen
erst in Gluten untergehn.
Ist's möglich,daß ich Liebchen dich
kose,

Rosa 'Heideröslein nozomi'
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Vernehme der göttlichen Stimme
Schall!
Unmöglich scheint immer die Rose,
Unbegreiflich die Nachtigall.
Das Unvergängliche
Es ist das ewige Gesetz
Wonach die Ros und Lilie blühet.

Frederike Brion krijgt in 1799 van
Goethe het gedicht: ‘Heideröslein’.
In dit gedicht wordt de roos gezien als de vrouw, zoals ze ook bij
de oude Grieken het symbool is.
Goethe speelt er hier mee, want in
het tweede vers wordt alles interessant: de roos prikt dan op een mannelijke wijze de man, het knaapje.
Dit alles maakt van dit op het eerste
gezicht onschuldige gedicht iets wat
nogal sappig en spannend sexy is.
De roos heeft door Goethe opeens
een geheel ander gezicht gekregen.
Zij is de koningin der bloemen,
maar heeft dus ook doorns die
kunnen penetreren. De man wil
de vrouw breken, zodat zij hem
toelaat. Zo laat dit eenvoudige gedichtje heel wat zien over de nogal
agressieve seks van Goethe.
Sah ein Knab’ ein Röslein stehn,
Röslein auf der Heiden,
War so jung und morgenschön,
Lief er schnell es nah zu sehn,
Sah’s mit vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein roth,
Röslein auf der Heiden.
Knabe sprach: ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!
Röslein sprach: ich steche dich,
Daß du ewig denkst an mich,
Und ich will’s nicht leiden.
Röslein, Röslein, Röslein roth,
Röslein auf der Heiden.
Und der wilde Knabe brach
’s Röslein auf der Heiden;
Röslein wehrte sich und stach,
Half ihm doch kein Weh und Ach,
Mußt’ es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein roth,
Röslein auf der Heiden.

1 Aus: Briefe an Charlotte von Stein.
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Er zijn veel rozen naar Goethe of
zijn werken genoemd, onder andere:
‘Wolfgang von Goethe’, ‘Erlkönig’,
‘Faust’, ‘Gretchen’, ‘Heideröslein’,
‘Zauberlehrling’.
De roos stimuleert Goethe’s eigenliefde door zijn hoogmoed en
arrogantie, maar in de grond is de
roos de ware genegenheid naar wat
voor hem de natuur is, de bewustzijnskracht.
Als de dahlia ten tonele verschijnt als hij zestig is, raakt hij
daar verliefd op. Ze heten dan nog
Georginen, en het duurt niet lang
of alle andere bloemen zijn haar
minderen. Het is met bloemen net
zoals met de vele vrouwen waar hij
verliefd op is, de een maakt plaats
voor de ander.
Bomen zijn voor Goethe een soort
menselijke wezens. Een soort stille, zuivere, pijnloze vegetatie. Zij
hebben hem in moeilijke levensmomenten veel innerlijke troost
gegeven. Vooral de ginkgoboom bewondert Goethe zeer. Hij ziet hem
in de Heidelberger kasteeltuin als
hij Marianne Willemer ontmoet, op
wie hij hevig verliefd is. Hij breekt
daar twee blaadjes af die hij plakt
bij een gedicht dat hij voor haar
maakt (zie ‘Ginkgo biloba’ op pagina
47).
Ook hier weer is zijn gedachte over
de twee die één zijn te vinden, iets
waar hij met zijn intellect niet bij
kan, maar hij ervaart wel dat er
zoiets moet zijn.

plant bij zijn zomerhuis. Als ze te
lijden hebben van luizen of ander
ongedierte, dan gaat hij er zelf heen
om de luizen met zijn handen weg
te halen en de wonden met boomwas te verzorgen. Als hij op een
oude esdoorn een mistletoe, Viscum
album, ontdekt, is zijn interesse zo
groot vanwege dit zeldzame verschijnsel, dat Karl-August alleen
voor hem een stellage bij de boom
laat maken, zodat Goethe de kusplant van heel dichtbij kan zien. Hij
is ontzettend nieuwsgierig naar alles
wat hij niet kent.
Ook zijn Christiane is vaak in de
tuin te vinden, zij verzorgt alles, zodat hij kan werken aan zijn literaire
kunst. Zijn zoon heeft een eigen
bloembed om te verzorgen.
Goethe legt zelf naar eigen ontwerp
de kiezelmozaïeken aan bij de ingang van het huis aan de oostzijde.
Er zijn ook mozaïeken bij een van

Goethea strictiflora
De Goethea cauliflora en Goethea
strictiflora, tegenwoordig Pavonia genoemd, zijn naar Goethe genoemd als
hommage aan zijn botanisch werk.

de tuinpoorten, maar ook rondom
de tuinpoort zelf. Hier integreert
Goethe de oude klassieke elementen
in zijn tuin. De witte tuinpoort herinnert met zijn zuilen en het dakje
aan een antieke tempel.
Nadat Goethe in 1782 naar
Frauenplan in Weimar is verhuisd
verzorgt hij ook de tuin daar met

In zijn tuin plant hij zelf boomgroepen aan en struiken die erbij passen, ook de weymouthden, de Pinus
strobus, die hij op 6 april 1777 al
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Niet gevonden

veel gevoel. Hij legt er rechte paden
aan omzoomd met bloembedden.
Hier plant hij heel veel zomerbloeiende planten, rozen en dahlia’s. De
struiken zijn voornamelijk vlieren,
de bomen goudenregen, linde en
esdoorn. Hij legt er ook een moes-

tuin aan. Ook daar doet Christiane
Vulpius veel in de tuin, ze heeft er
plezier in. Goethe zelf doet hier en
ook bij zijn zomerhuis zijn botanische experimenten. Hij ontvlucht
daar de hofetiquette en zijn werk als
financieel beheerder van de hertog.

Zo zoekt Goethe met zijn verstand
en intellect naar de eenheid in alles.
Hij blijft echter teleurgesteld, hij
probeert met alle macht die eenheid te vinden, ook in zijn relaties
met vrouwen. Maar macht is een
moeilijk instrument om dingen
in het leven te bereiken, alleen de
overgave aan de natuur kan hem
inzicht verschaffen. In de natuur,
in de steen, in de kleurenleer, in de
meteorologie, in alles zoekt hij de
bron van leven, van bestaan. Hij zal
die eenheid niet kunnen vinden in
zijn leven en dat is hij zich bewust.
Hij weet echter zeker dat deze er
moet zijn. Hij hoopt de oplossing te
vinden in zijn geliefde zomerhuis,
in zijn geliefde tuin, die bij hem
altijd weer verwondering oproept
over haar schoonheid. Goethe zal
echter, zolang hij een mentaal,
denkend wezen blijft, die eenheid
niet kunnen vinden. Daar is een
ander instrument voor nodig, een
instrument dat bij de oude wijzen
wel bekend is, maar dat later in
vergetelheid is geraakt, de psyche.
De tijd is nog niet zo ver gevorderd
dat deze weer aan bod kan komen.
Goethe is wel een man, die zijn tijd
vooruit is en een spoor aangeeft,
ook al is dit niet zo duidelijk gelukt
in die tijd, waarin het intellect, de
koele zakelijkheid, de boventoon
voert.

Het huis van Goethe aan de Frauenplan in Weimar
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Tekst: Tanja Soes

Architectuur

Maria Ludwig Mies van der Rohe

L

De architect van de transparantie

udwig Mies van der Rohe is een architect van Duitse origine, die in 1938 naar
de Verenigde Staten vlucht vanwege zijn moeilijkheden met de Nazi’s. Hij kan
eigenlijk zijn beroep niet meer uitoefenen vanwege het Berufsverbot, en het
Bauhaus, een instelling voor architectuur, wordt in 1932 door de Nazi’s opgeheven.
Ludwig is een mens die een speciale opvatting heeft over architectuur. Bouwkunst
moet overeenkomen met de tijd, met zuivere vormen en strenge geometrie. Er hoeven
geen verfraaiingen te zijn, die leiden af van het oorspronkelijke ontwerp. Hij houdt
van eenvoud en duurzame verhevenheid, doorzichtigheid. Eigenlijk uit hij in zijn werk
hoe hij zelf is. Hij bouwt niet voor de grap of voor het mooi, hij bouwt met een doel:
uit te beelden wat hij in zichzelf ziet over de toekomstige fysieke gebouwen die voor
hem lichamen zijn. Zijn ontwerpen zijn juist door strakheid, door veel gebruik van
glas, staal en mooie, edele materialen, zoals marmer of natuursteen, van een boeiende
schoonheid die treffend is voor het hart. Hij is zelf heel recht toe recht aan in zijn spreken, zonder omhaal. Zijn ontwerpen lijken wel koud en rigide, maar ze zijn het zeker
niet. Ze zijn eerder ijl, zwevend boven deze wereld, gestoeld op een verheven idee over
oprechtheid en aardse schoonheid en een diep gevoel voor mens en natuur.
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Leven
Ludwig wordt op 27 maart 1886
geboren in Aken, zoon van de
steenhouwer Michael Mies en
Amalie Rohe. In 1929 verandert
hij zijn achternaam. Hij voegt er de
naam van zijn moeder aan toe met
de voorvoegsels ‘van der’. Zo wordt
hij Ludwig Mies van der Rohe.
Hij leert voor meubelontwerper en
ontmoet bij zijn werkgever uit die
tijd rond 1901 Le Corbusier, waar
hij sterk door is beïnvloed. Met
Walther Gropius, ook architect,
heeft hij een nauwe samenwerking. Hij werkt een tijdje samen
met zijn vader in de steenhouwerij
om daar ervaring op te doen. Hij
trouwt in 1913 met Ada Bruhn, zij
krijgen drie dochters. In de Eerste
Wereldoorlog dient hij in het leger

ontwerpt hij met haar samen. Haar
naam is echter in vergetelheid
geraakt, in vergelijking met die van
Mies van der Rohe, iets wat niet
terecht is. De samenwerking duurt
tot 1938, als Mies van der Rohe
emigreert.

Hij heeft dan al heel veel opzienbarende ontwerpen van gebouwen
gemaakt, ook een wolkenkrabber
van glas, een ontwerp uit 1921.
In 1969 overlijdt hij aan slokdarmkanker.

Voor de wereldtentoonstelling in
Barcelona die in 1929 plaatsvindt,
ontwerpt hij het Duitse paviljoen.
Daar experimenteert hij met hele
rechte vlakken, die zijn uitgevoerd
in zeer luxe materialen zoals het
marmer en natuursteen in vele kleuren. Dit is een van zijn beste ontwerpen. Het is een gebouw met
mooie lijnen, van glas, metaal en
steen. De transparantie voert ook
hier de boventoon, samen met de
prachtige materialen.

Mies van der Rohe is de man die
probeert een architectuur te ontwerpen voor een technologische
maatschappij. Hij wil alles verstandelijk en helder houden en ziet de
natuur als hoofdrolspeler in het
leven van de mens. Mensen moeten
zich voegen naar de natuur, en niet
andersom. De mens is het lagere
wezen dat zich moet onderwerpen
aan het hogere. Dat geeft wel een
apart zicht op Mies van der Rohe,
hij ziet de natuurkracht, die een afgeleide is van de bewustzijnskracht
of evolutiekracht, als diegene die de
mens stuurt in zijn leven.
Hij werkt met strakke lijnen en
gebruikt meestal staal en glas. Hij
staat bekend om zijn mooie vormgeving bij het maken van hoeken
die hij bedenkt vanuit inzicht in
constructieleer. Hij is de uitvinder van de wolkenkrabber, die
standaard bestaat uit een stalen
raamwerk dat één blok vormt dat
hij opvult met glas. De dragende
functie van het gebouw wordt gevormd door de interne constructie.
De gevel heeft dus niets meer met
de dragende functie van het gebouw
van doen. Hij gebruikt beslist geen
versieringen, zij dragen niet bij aan
het ontwerp. Hij brengt de vorm
tot een minimum terug, maar deze
moet dan wel volmaakt zijn en in
harmonie met de verhoudingen
ervan en het gebruikte materiaal.
Hij is zijn tijd ver vooruit als hij
het Farnsworth-house in Plano in

Duits paviljoen wereldtentoonstelling 1929
De foto geeft een indruk van het gebruik van marmer, strakke lijnen en glas.

en helpt mee om bruggen en wegen te bouwen. Hij ontwikkelt in
de loop van zijn carrière een heel
moderne architectonische stijl. In
1920 verlaat hij het gezin en gaat
scheiden.
Vanaf 1925 heeft hij een zeer nauwe
samenwerking met Lilly Reich,
heel veel gebouwen en interieurs
56

In 1938 moet hij wel naar de
Verenigde Staten emigreren, hij
kan niet meer in Duitsland blijven,
de oorlog dreigt. Hij vindt werk in
Chicago als directeur van de architectuurafdeling van het Illinois
Institute of Technology. Hij vraagt
het Amerikaanse staatburgerschap
aan en verkrijgt dat in 1944.

De architect
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Het Farnsworth House

Seagrambuilding New York City

Illinois ontwerpt. De vorm bestaat
uit niet meer dan twee vaste platen, eentje voor de vloer en eentje
voor het plafond. De vloer staat
op poten. Verder bestaat het huis
geheel uit glazen wanden. Alleen
de badkamer en de toiletten zitten
ingebouwd in een soort doos, die
midden in het huis staat en waar
aan de andere zijde de keuken is
gemaakt.
Hij heeft wel te kampen met moeilijkheden betreffende de uitzettingscoëfficiënt van staal en glas. Dit
verschil blijkt te leiden tot lekkages
in de glazen huizen die moeilijk te
verhelpen zijn.
Het Seagram gebouw dat hij
maakt in samenwerking met Philip
Johnson in New York City wordt in
deze nieuwe stijl opgezet.
Zijn manier van bouwen wordt de
Internationale Stijl genoemd. Dit
betekent dat zijn ontwerpen overal
passen en niet gebonden zijn aan
traditie of cultuur. Alleen vorm en
functie van een ontwerp tellen.
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Dit huis is een van zijn meest opzienbarende ontwerpen uit het jaar
1950 -1951. Het veroorzaakt een
ware revolutie onder architecten.
Het huis is bijna in ieder blad over
architectuur gepubliceerd.
In 1945 wordt tijdens een etentje
door zijn tafeldame aan Mies van
der Rohe gevraagd een weekendhuis
te ontwerpen, dat moet dienen ter
ontspanning en om wat hobby’s te
kunnen uitoefenen zoals vioolspelen, gedichten vertalen en van de
natuur genieten. De opdrachtgeefster, Edith Farnsworth, is een welgesteld nierarts uit Chicago. Ze wil
dat het een huis wordt zoals hij dat
voor zichzelf zou bouwen als hij er

vrienden en bespreken alles rondom
de bouw van het huis.
Mies van der Rohe heeft er enorm
veel tijd in gestoken dit huis te ontwerpen. Hij doet er drie jaar over en
steekt er duizenden uren arbeid in,
hij maakt er 167 tekeningen van.
De bouw duurt tot 1951.
Edith Farnsworth is niet erg tevreden met het resultaat. Zij schrijft
aan de architect het volgende:
‘Ik wilde iets belangrijks en veelzeggends hebben, maar alles wat ik
krijg, is deze strakke, oppervlakkige spitsvondigheid.’ Mies van der
Rohe krijgt hierdoor slechte publiciteit en hij kan het huis eigenlijk
niet afmaken. Een verborgen kleedruimte en een systeem van screens

woonde en ze laat hem helemaal de
vrije hand.
Bij het zien van het stuk grond aan
de oever van de rivier de Fox ziet
Mies van der Rohe al hoe hij iets
kan bouwen dat volledig past in het
natuurlijke landschap. Hij opteert
daarom voor een structuur die volledig transparant is, zodat de grens
tussen mens en natuur minimaal is.
Edith laat hem vrij zijn gang gaan,
omdat ze bewondering heeft voor
deze architect. Ze worden dikke

met een bronzen frame om het dak
te sluiten worden pas later gemaakt
doordat een plaatselijke molenaar
bemiddelt tussen hem en Edith.
Het huis is helemaal bemeubeld
met ontwerpen van de architect en
Lilly Reich.
De kosten om in het huis te wonen
zijn heel erg hoog, vooral vanwege
stookkosten en reparaties. Vandaar
dat Edith het verkoopt in 1972.
Ze sterft in 1978, onwetend van
het feit dat haar huis internationaal
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Farnsworth House, keukenzijde, rechts het overdekt terras

grote bewondering oogst. Het is nu
eigendom van de National Trust for
Historic Preservation.
Bouw
Het gebouw staat ongeveer 1,6 meter boven het maaiveld, vooral om
het hoge water uit de nabije rivier
te trotseren, mocht deze buiten zijn
oevers treden. Naast de woonruimte
is er een overdekt terras en daarbij

een wat dieper gelegen open terras.
Brede, ruime trappen verbinden
alles met elkaar, ze zijn niet zo hoog
en gemakkelijk te belopen.
Binnenin is de ruimte ongeveer 140
vierkante meter groot. In het midden is de doos met de benodigde
installaties voor keuken, bad, toiletten en machines. Er is slechts één
wand gebruikt om de benodigde
leidingen naar het plafond te bren-

Farnsworth House - woonkamer met open haard, links het open terras
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gen en onder het huis is één koker
te zien waarin alle voorzieningen
zitten voor afvoer en dergelijke.
De buitenwanden zijn helemaal
van glas waardoor er vanbinnenuit
een direct contact is met de omgeving buiten, iets wat voor Ludwig
het belangrijkste is. Om soms wat
privacy te hebben zijn er heel lichte
zijden gordijnen voorzien, die echter nooit zijn aangebracht. Het huis
heeft twee kleine, hoog aangebrachte vensters, waardoor er ook zicht is
op de hemelruimte. Er is één deur
die naar buiten leidt.
De enige van belang zijnde elementen in het huis zijn de horizontale platen, die heel massief zijn
uitgevoerd en een constructie van
acht smalle stalen kolommen. Alle
zichtbare staal is zuiver wit geschilderd. De kolommen zijn zodanig
gemaakt, dat er vrijdragende balken
zijn ontstaan. In principe is de
constructie van het hele huis heel
eenvoudig, C-liggers in het dak en
de vloer en H-vormige kolommen
met wijde flenzen er langs. Dit is in
feite de constructie van het gebouw.
Door de stalen constructie kunnen
de liggers en kolommen heel smal
zijn, waardoor glas kan worden toegepast. Bovendien onderstrepen de
verticale transparante vlakken van
de ramen de zwevende indruk van
het huis. De vrije doorkijk van het
huis is er overal, behalve bij de twee
blokken midden in het huis.
De grote open ruimte nodigt uit
om hem op een eigen, persoonlijke
manier in te delen. Dit kan ook
heel gemakkelijk weer veranderd
worden naar believen.
De ruimte ligt rondom twee houten
blokken, de kernen, die het plafond
niet raken. In het ene blok is een
kledingkabinetje verstopt, het an-
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dere blok bestaat uit keuken, toilet,
open haard en een machinekamer.
Dit is de kern van het huis, waar
rondom alles kan worden gerangschikt. De kernen zijn eigenlijk een
soort huis in het glazen huis. Verder
heeft Mies van der Rohe voorzien in
de mogelijkheid om gordijnrails te
maken, waarbij de ruimte verdeeld
kan worden in drie kamers, als dit is
gewenst. Er zijn echter nooit gordijnen opgehangen.
Dit huis is gebouwd op een 3,9 hectare groot stuk grond met weiden
en bomen en neemt daar maar een
klein stukje van in, het is 8,85 bij
23,45 meter, 140 vierkante meter.
Transparantie en licht
De hele vorm van dit huis zegt
eigenlijk: minder is meer. Alles wat
niet echt nodig is, is weggelaten.
Het huis straalt soepelheid uit,
inzichtelijkheid, er zijn geen geheimen door de transparantie, er is
alleen de warme omhelzing van de
omringende natuur. Het huis zegt
iets over de ontwerper, hij is niet
bang om gezien te worden, alles ligt
open, hij houdt niet van rigiditeit.
Zijn idee dat de mens zich verbonden moet voelen met de natuur, is
duidelijk zichtbaar. Hij is van mening dat de natuur niet verstoord
moet worden door overal kleur aan
te brengen in een huis. Natuur,
huizen en mensen moeten in een
steeds nauwere eenheid met elkaar
komen. Of het huis iemand bevalt,
is voor hem totaal niet belangrijk.
De bewoner moet zich voegen naar
het huis en de natuur.
Het huis is ondanks het feit dat
het zo hoog ligt, twee maal overstroomd in extreme omstandigheden.
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Farnsworth House - studieruimte (op de achtergrond de rivier the Fox)

Het interieur van het huis vermengt
zich geheel met de natuur buiten.
Het zachte licht vloeit als het ware
van buiten naar binnen in de grote
ruimte. Het licht speelt met het
huis, het maakt het warm of koud,
lichtend of somber. Het huis geeft
de mogelijkheid te verinnerlijken,
het nodigt uit tot beschouwen, tot
stilte, tot rust en kalmte. Doordat
er geen tuin is, wordt dit alles nog

benadrukt. Het huis is helemaal één
met de natuur, wat er vanzelf omheen groeit, blijft staan. Een grote
esdoorn staat bij het travertin marmeren terras. Deze boom heeft voor
een groot deel bepaald waar het
huis komt te staan. Hij is in 2000
dood gegaan. Juist door de boom
bij het huis is er het gevoel in de
natuur te zijn, hij staat als het ware
in het huis. Alles is wit gehouden,

Farnsworth House - inrichting met Brno-stoelen en uitzicht op de rivier
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Farnsworth House gezien vanaf het open terras

en verder is er alleen glas. Daardoor
wordt het huis soms zelfs bijna onzichtbaar. Het is onderdeel van een
groter geheel.
Ludwig Mies van der Rohe is een
man, die gaat voor transparantie en
lichtheid. Hij heeft een affiniteit
in zichzelf met openheid, gevoeligheid, een fysiek lichaam dat helemaal open is voor de natuur, die in
wezen de lila evolutiekracht is. Hij
heeft gevoel voor de hogere dingen,
hij probeert de mens, en dus als
eerste zichzelf, in contact te brengen
met iets in de wereld dat alles ondersteunt en draagt. In feite zoekt
hij naar een psychisch leven, dat hij
niet bereikt, maar wel uitdrukt in
zijn architectuur en in het bijzonder
in het Farnsworth House. Hij is qua
uiterlijk nogal een bullebak om te
zien, altijd gehuld in enorme rookwolken die hij uitblaast bij het sigaren roken. Dat is zijn manier om
zich te verdoven, om niet de pijn te
voelen dat hij steeds maar niet vindt
wat hij wil vinden. Het is een man
die zoekt naar een verheven leven,
60

naar lichamen van glas, lichamen
die helemaal oprecht zijn en openstaan voor het licht. Zijn ontwerp
laat alle licht toe, zodat het licht
zijn spel kan spelen met het huis,
het lichaam dat ontvankelijk is voor
alles wat er vanuit het zonnelicht,
het lila licht naar toe komt.
Alles wat er in het huis gebeurt kan
gezien worden door iedereen die
daar buiten is. Het huis zoals het
er staat werpt nog wel schaduwen,
maar het is ook een lichaam dat een
beginnend psychisch leven symboliseert, een klein stapje op weg naar
een gelukkiger leven dat zich nog
kan intensiveren door meer licht en
meer kracht en meer blijdschap van
bestaan.
Zo bouwt Ludwig Mies van der
Rohe zonder het te weten een huis
dat verwijst naar een meer psychisch leven.

stoelen. Onder andere de bekende
‘Barcelona Stoel’, ontworpen ter
gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Barcelona in 1929, is
van hun hand. De Barcelona stoel
met voetbank die Ludwig Mies van
der Rohe samen met Lilly Reich
ontwerpt is nog altijd een moderne
klassieker.
Deze zogenaamde zetelstoel ‘Model
250L Barcelona Stoel’ heeft als
technische kenmerken:
Een frame dat bestaat uit hard
veerkrachtig plat staal met hoogglans, een verchroomde afwerking
en zware tuiglederen singels die de
kussens ondersteunen. De afzonderlijke kussens voor de rug en de
zit zijn uitgevoerd in schuimrubber
van een verschillende dichtheid. Ze
zijn gestoffeerd met bies en knopen
in hoog kwaliteitsleder. Elk ledervlak is op een afzonderlijke mal
gesneden.
De stoel oogt licht en veerkrachtig,
hij is ook heel transparant ondanks
de dikke prettig aanvoelende kussens. Toch is hij heel degelijk ontworpen, hij kan een stootje hebben.
Hij past in elk interieur. De stoel
ademt stevigheid, betrouwbaarheid
en rust voor het lichaam uit.

De Barcelona stoel
Ludwig Mies van der Rohe ontwerpt niet alleen gebouwen in
samenwerking met Lilly Reich,
maar ook een aantal bekende
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