G

de Gouden Visie
Jaargang 12, nummer 1, januari 2019

1

Colofon

de Gouden Visie
is een uitgave van Stichting Elektoor, instituut voor lilaca.
Dit E-magazine verschijnt in digitale vorm en is onderdeel
van het internetportaal van Elektoor.
Hoofdredactie
A.Th. Maissan
Redactieleden
S.D.L. Delateren, T.G.E. Soes
Overige medewerkers
K.M.H. Klachter, A.G.C.M. Geraedts
Fotografie en opmaak
A.Th. Maissan, E.C. Stikkelman e.a.
Advertenties
Er is geen mogelijkheid om te adverteren in dit E-magazine.
Redactieadres
Stichting Elektoor
Rijksweg-Zuid 57
4715 TA Rucphen Nederland
telefoon: +31 (0)165 - 343 251
E-post
info@elektoor.com
Webadres
www.elektoor.com
www.lilaca.com
ISSN 1876-6749
Kleurenafdruk
U kunt een gebrocheerde kleurenafdruk van dit tijdschrift
en van voorgaande edities aanvragen via de pagina publicaties op het internetportaal van Elektoor: www.elektoor.
com.

De illustraties in deze uitgave zijn voor zover mogelijk opgenomen in overleg met de rechthebbenden. In gevallen waarin dat
niet mogelijk was, wordt de rechthebbende verzocht om desgewenst contact op te nemen met de uitgever. De illustraties worden hier gebruikt met een educatief en spiritueel wetenschappelijk oogmerk.
Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2019 Elektoor

Inhoudsopgave
Wetenschap
2

39

Het gewone bewustzijn

Het negende en waarschijnlijk laatste artikel in deze
reeks over de theorie van de lilaca. Deze keer een
soms moeilijk te onthouden uitleg over het centrale
bewustzijn als centrale zetel van het intellect, een
waanzinnig omvangrijke geheugenopslag en de vele
relaties met andere elementen en niveaus in het
menselijk lichaam.

Het lichtwezen
De mens en zijn toekomst

Hoe ziet de toekomst van de mensheid eruit met de
verschijning van het lichtwezen?

Het centrale bewustzijn van het
oppervlaktelichaam

Architectuur
14

In de ban van het golvende water
Dame Zaha Mohammad Hadid

Zaha Hadid is in Irak geboren en ontwikkelt zich in de
loop van de tijd tot een architect van wereldformaat.
Haar gebogen en golvende lijnen als van water dat
stroomt, zorgen ervoor dat zij wel de ‘koningin van
de gebogen lijn’ wordt genoemd. Door deze nieuwe
stijl krijgt de gehele architectuur vanaf 1990 een
nieuwe richting en impuls.

Schilderkunst
29

Schilderen voor de Zonnekoning
Jean Cotelle le Jeune

Deze voor het grote publiek onbekende Franse schilder heeft 21 olieverfschilderijen gemaakt in opdracht
van de Zonnekoning Lodewijk de XIVe. Hij schildert
de 'bosquets' in de tuinen van Versailles en van het
Grand Trianon dat daar is gelegen. De tuinen zijn
in die tijd net aangelegd door André Le Nôtre en ze
getuigen van diens ingenieuze zicht op de tuinkunst
van die tijd.

Tuinen
44

Het rosarium
Een van de vele tuinen op de Pauwekroon

In 2017 is het rosarium op de Pauwekroon opnieuw
aangelegd. Een kort verslag met een samenvatting
van enkele bevindingen uit daarmee gepaard gaand
onderzoek.

De Pauwekroon
52

Oranje toverhazelaar
Hamamelis intermedia 'Jelena'

Flora - De bloem van het seizoen op de Pauwekroon.

55

De Bron
Een beginnende harmonie

Kunstwerken - Het lilaïsch kunstwerk de Bron: korte
geschiedenis en de aanleg van de nieuwe versie van
de Bron in 2017. Er is speciale aandacht voor slakken
die een rol spelen in dit project.

Diversen
26

Recensie
Is de mens slecht? - Essay over goed en kwaad

Een interessante visie op het boek van de Vlaamse
auteur Reginald Moreels.

60

Dagboek van een goti
Hout kloven

Een kort relaas over de gota van het hout kloven met
een kloofmachine voor het maken van brandhout.

3Inhoudsopgave

|de Gouden Visie 12-1|1

Wetenschap

H

et centrale bewustzijn
van het oppervlaktelichaam
Het gewone bewustzijn

H

et centrale bewustzijn is het gewone bewustzijn van het oppervlaktelichaam. Dat omvat dus ook het innerlijk mentaal, het innerlijk vitaal
en het subtielfysieke. Het is een bewustzijn dat zich overal bevindt, in
de grofstoffelijke materie maar ook in de subtielfysieke materie, er is geen specifieke
plaats voor aan te wijzen. Alles is in deze bewustzijnsstof aanwezig, het is eigenlijk het
hoofdcentrum van het intellect. Het is een instrument van de Geest, het Zelf, voor het
vormen van de uiterlijke natuur van de wezens.

E

en doorgeefluik

Alles wordt uit dit bewustzijn gevormd, maar de
formaties worden gemaakt door het denken en het
vitaal of andere specifieke krachten geven er vorm aan.
Zij zijn een van de vele instrumenten van dit bewustzijn net zoals menselijke lichamen dat ook zijn. Het
centrale bewustzijn ontvangt alles wat er aan de oppervlakte rondom mensen gebeurt, niets uitgezonderd.
Het geeft dit dan door naar het vitale of het denken.
Alles wat is doorgegeven wordt vervolgens overgeheveld naar de intelligentie, het gebiedje dat gelegen is
net boven en tussen de ogen. Maar het centrale bewustzijn kan ook gedachten ontvangen van de intelligentie zelf. Die worden dan door dit centrale bewustzijn omgevormd tot begeerten, gevoelens en impulsen.
In de praktijk betekent dit, dat alles wat een mens
meemaakt, wordt opgeslagen in dit centrale bewustzijn. Dit houdt logischerwijze ook in, dat dit bewustzijn een enorme geheugencapaciteit heeft die onuitputtelijk is, want het geheugen raakt nooit vol.
Het centrale bewustzijn kan ook alleen maar registreren zonder meer, als het mentaal of vitaal er niet tussenkomen, want dat zijn de feitelijke omvormers van
de dingen die het bewustzijn opneemt.
Het centrale bewustzijn kan in de staat waarin de
mens nu leeft, niet bepalen wat het wel of niet wil
ontvangen. Het heeft altijd ondersteuning nodig van
de intelligentie of de vitale wil, die zich de dingen toe2
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eigenen en vervolgens vervormen op hun eigen wijze.
Pas na een transformatie van deze materiestof kan het
dingen selecteren of verwerpen die niet passend zijn, of
die niet waar zijn of juist.
In dit centrale bewustzijn is er een heel groot onderbewust deel dat alles bewaart wat het in het verleden
heeft opgeslagen in het geheugen. Deze zaken komen
vaak naar voren in onderbewuste dromen. Dit centrale
bewustzijn is een uiterlijk bewustzijn van het wezen,
een oppervlaktebewustzijn.

1

Wat is bewustzijn?

Bewustzijn is bewuste substantie van zijn.
De karakteristieken van bewustzijn zijn:
a. Dat wat zich gewaar is van de dingen.
b. 	De capaciteit of het vermogen van kennis of gewaarzijn, de wil om te weten of te kennen.
	Deze wil om te kennen moet uiteindelijk uitmonden in zelfkennis op alle terreinen en niveaus.
Vooral het weten dat het wezen niet een apart
individu is, maar onderdeel van een eenheid die
weliswaar vaak nog verborgen is, maar die er wel is.
Dit is de universalisatie van het wezen.
c. 	De emotie van de vreugde van bestaan, eerst in het
eigen bestaan, vervolgens dit ervaren in alle bestaan. Het is de wil tot vreugde, het vermogen tot
vreugde.
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Bewuste mentale intelligentie

Het leven is de spil tussen denken en lichaam
en het bepaalt heel sterk wat het lichaam is
en hoe het werkt met al zijn functies. Deze drie lichamen zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het denken wordt in sterke mate beïnvloed door het
vitaal of het leven, vooral het denken met een sterk
fysiek aspect, het mentaal-fysiek. Het leven detecteert
tevens alles wat er in het fysieke aan golfbewegingen,
emoties en roerselen zijn.

Het lichaam wordt ondersteund door de fysieke levenskracht, die door het hele zenuwgestel werkt en op
die manier alle acties en handelingen van het lichaam
bepaalt. Het lichaam zelf doet niets, het is een inert,
robotachtig lichaam, in feite gewoon een klomp vlees
met een geraamte waardoor het overeind wordt gehouden. Zo vormen leven en lichaam het grofstoffelijke
lichaam met alle organen die daarin aanwezig zijn.
Er is echter ook nog een innerlijk of subtielfysiek instrument van de Geest of het Zelf, de bewuste mentale

Het centrale bewustzijn
Het centrale bewustzijn vormt de uiterlijke natuur van de wezens: door denken, vitaal of andere krachten. Het
is overal, in grove materie en subtiele stof. Het is het hoofdcentrum van het intellect, het registratiekantoor
met geheugenopslag. Het heeft een groot onbewust deel en is verder slechts deels bewust.
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intelligentie, die uit vier elementen bestaat, die allemaal op een bepaalde manier met elkaar samenwerken.
1. 	Een mentaal basisbewustzijn, basisbewustzijn van
het zelf
2. Het zintuiglijke denken
3. De intelligentie
4. Het ego-idee
Deze bewuste mentale intelligentie wordt doortrokken van de levenskracht, die daar tot een instrument

van het psychische levensbewustzijn en de psychische
levensactie wordt, de psychische levenskracht. De
naam psychische levenskracht is gekozen, omdat dit
de levenskracht is die wordt beïnvloed door psychisch
vitale energieën en acties, die zich in dit gebied bevinden en daar eigenlijk al grotendeels vervormd zijn tot
ego-energieën. Heel het basisbewustzijn en het zintuiglijk denken worden doortrokken van deze actie van
de psychische levenskracht met haar nerveuze of vitale
en fysieke vermogens. Ook de intelligentie en het ego

Bewuste mentale intelligentie (subtielfysiek)
Het zintuiglijk denken + intelligentie worden overspoeld door psychische levenskracht (ego-energie) = begeertepsyche of pseudopsyche.
De bewuste mentale intelligentie + mentaal basisbewustzijn (verspreid over het subtielfysieke, innerlijk vitaal en
innerlijk mentaal) worden beide overspoeld door psychische levenskracht.

4
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worden erdoor overspoeld, hoewel zij wel het vermogen hebben om zich te ontworstelen aan die kracht,
die hen wil onderwerpen aan haar wil. Of ze dat ook
daadwerkelijk doen is de vraag, meestal worden ze gemakkelijk meegesleurd door de sterke stromingen van
de levenskracht, die in wezen aangestuurd wordt door
de vitale psyche.
Deze hele combinatie van factoren zorgt ervoor dat de
begeertepsyche ontstaat bij de mens. Deze begeertepsyche is de grootste hinderpaal om verder te komen in de
ontwikkeling. Voor diegene die ziet dat hij wordt overspoeld door egobegeerten en ego-emoties, kan de begeertepsyche of egopsyche ook een stimulans zijn om
boven dit lagere vitale niveau uit te komen. Er kan dan
worden geoefend in meer perfectie in het werk, zodat
er in de loop der tijd steeds volmaakter werk wordt afgeleverd door diegene, die dit in zichzelf gestalte wil laten geven door het lila. Deze begeertepsyche wordt in
zijn algemeenheid ook wel de pseudopsyche genoemd.
Boven dit alles is het Waarheidsbewustzijn aanwezig,
dat de zetel is van de ware perfectie die als eerste wordt
nagestreefd door de mens, ook al is hij zich daar niet
van bewust.

2.1

Het mentale basisbewustzijn

Dit basisbewustzijn is in de kern voor het
grootste deel heel onderbewust van aard. Het kent
twee soorten acties, die beide deels verborgen of in een
enkel geval ook gewoon zijn waar te nemen.
a Een passieve en ontvangende actie.
b. 	Een actieve of een reagerende actie en een vormende actie.
Ad a - De passieve en ontvangende actie
Dit bewustzijn neemt alles in zich op wat er zo gebeurt
rondom het menselijke wezen aan dagelijkse gebeurtenissen. Zelfs ook die dingen waar het denken zich
helemaal niet van bewust is, alle dingen die het niet
heeft waargenomen. Het kan ook zijn dat het denken
helemaal niet heeft gelet op wat er voorvalt. Dit alles
wordt hoe dan ook en wat het ook is, opgeslagen in
een enorm uitgebreid passief onderbewust geheugen,
waar het denken, met zijn actieve geheugen, van alles
uit kan halen om het aan de oppervlakte naar eigen
believen te gebruiken.
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Normaal gesproken gebruikt het denken alleen uit dit
geheugen wat het zelf heeft gezien en opgemerkt, want
dat is het gemakkelijkste. Waar het geen aandacht voor
heeft gehad of wat het helemaal niet heeft opgemerkt
of begrepen, gebruikt het meestal niet, het haalt het
niet uit het geheugen naar voren.
Het kan in sommige gevallen ook nog zo zijn, dat
het vermogen van dit bewustzijn ongevraagd dingen naar het actieve denken stuurt die het misschien
kan gebruiken, ook al heeft het deze dingen zelf niet
gezien of bewust meegemaakt. Dit vermogen werkt
echter alleen onder bijzondere omstandigheden. Het
basisbewustzijn kan dan even naar voren komen in
de grofstoffelijke oppervlakte en voor een kort tijdsmoment boven komen drijven. Uit zijn voorraad data
brengt het een specifiek gegeven naar buiten dat mee
kan spelen bij de gebeurtenissen aan de oppervlakte
van het wezen. Het is vanzelfsprekend dat dit enorme
geheugen van fundamenteel belang is voor alle mentale acties, zoals gedachten formuleren, filosoferen,
wetenschappelijk denken. Bij het gewone denken van
de doorsneemens gaat het veelal om velerlei ordeningen, zowel van werk als in het privéleven. Want zelfs
in de onderliggende gebieden van het mentaal, in het
mentaal-vitaal en in het mentaal-fysiek bijvoorbeeld,
die volgestroomd zijn met dit onderbewuste basisbewustzijn, maar die op niveaus liggen die niet onder
controle zijn van het bewuste denken, is er dit vitaal
en fysiek geheugen. Alle vitale en fysieke gewoonten
worden grotendeels gevormd door dit onderliggende
mentale geheugen. Een mens bepaalt dus niet zoveel
zelf in zijn leven, dat wordt gedaan door de onderbewuste gewoonten en levenswijzen.
Alle dingen die mensen doen, zijn als het ware een samenraapsel van gewoonten die zijn gevormd door de
evolutie die plaatsvond in de Natuur. Al deze dingen
worden op een enorm hardnekkige en rigide manier
vastgehouden door dit uitgebreide geheugen van het
basisbewustzijn, dat ongezien en vooral ongemerkt
werkt in alles wat een mens doet. Ieder mens is er vast
van overtuigd dat hij zelf bepaalt hoe hij leeft, terwijl
hij eigenlijk wordt geleefd door dit bewustzijn.
In de grond komen alle acties van het denken en van
de subtielfysieke instrumenten uit dit basisbewustzijn,
dat voor een heel klein deel bewust is en grotendeels
onderbewust. Als er dingen gebeuren die van buitenaf
komen, dan laat dit bewustzijn wat vaste gewoonten

|de Gouden Visie 12-1|5

Wetenschap
naar boven komen om daarop te reageren, want meer
kan het niet. Alle emoties bijvoorbeeld zijn reacties of
antwoorden op uiterlijke situaties die komen uit het
basisbewustzijn. Het zijn meestal stereotype reacties,
gevormd door gewoonten, en ze komen uit het emotionele geheugen van dit bewustzijn.

Het is niet zo dat een mens wordt verplicht zo te
reageren op dingen die op hem afkomen vanuit de
uiterlijke wereld, maar hij doet het wel, in de veronderstelling dat hij zelf actief ingaat op zaken. Haat,
misnoegen, kwaadheid, pijn, agressie, begeerten,
verlangens, het zijn allemaal uitingen die uit het emo-

Mentaal basisbewustzijn (basisstof van het zelf)
Dit bewustzijn kan passief of actief zijn. Het is voor het grootste deel onderbewust; als het bewust is, is het heel
exact. Het is een onbepaald bewustzijn, een geheugen dat alles opslaat van indrukken van alledag. Het geheugen
is overspoeld door de egopsyche. Het is mechanisch werkend in de oppervlaktenatuur.

6
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tionele geheugen komen. Mensen zijn daaraan zo gewend, dat ze niet anders kennen dan dat, ze beschouwen het als iets van zichzelf, van hun zogenoemde
karakter. Huilen van kwaadheid, huilen van weerstand,
huilen van onmacht, stampvoeten, verongelijkt doen,
uit zijn op rechtvaardigheid, arrogantie, het zijn allemaal gewoontereacties. Dat zijn de zich steeds maar
weer herhalende en vastgelegde acties van de begeertepsyche, die een mengeling van duizenden begeerten is,
en een bewustzijn dat daar altijd maar weer op ingaat
omdat het zo in de mens gestalte heeft gekregen. Zelfs
de acties van het denken dat altijd weer uit is op sensatie komen niet voort uit de emotionele sfeer. Deze
acties zijn slechts een antwoord op een patroonmatig
gevoel dat voortkomt uit het vitaal-fysiek zenuwgestel in het lichaam. Deze patronen laten heel bewust
hun begeerten en sensaties zien omdat dit het enige
is waarin ze zich kunnen verlustigen, het is het enige
genot dat mensen kennen. Ze zijn er meestal zeer aan
gehecht en willen deze begeertekrachten graag koesteren. Ze houden alles vast als zijn deze dingen hun
bezit, ze dienen het leven en vormen er een onderdeel
van, vaak in de uiterlijke vorm van macht en status.
Dit basisbewustzijn is wel universeel qua Natuur, net
zoals de levenskracht en het lichaam dat zijn, maar het
werkt onderbewust en heel mechanisch in de materiële
natuur, het oppervlaktelichaam.
Het mentale basisbewustzijn is een heel belangrijk en
kenmerkend bewustzijn, alle handelingen van het denken ofwel het innerlijk mentaal steunen erop, ze komen eruit voort. Het is half bewust, half onderbewust
aanwezig overal in en om het lichaam. Dit onderbewuste geheugen is de opslagplaats voor alle dagelijkse
dingen die een mens meemaakt, of hij zich ervan bewust is of niet.
Het is een mentaal bewustzijn dat echter heel exact
is, het is niet alléén onderbewust. Het kan heel veel
bevatten en ook vasthouden. Als iemand ooit iets
heeft gehoord, bijvoorbeeld dat een ander persoon in
een onbekende taal iets zegt, kan het gebeuren dat dit
wordt onthouden door dit bewustzijn, zodat hij bij
een zekere gelegenheid opeens deze zin kan uitspreken
zonder één fout.
Deze algemene mentale bewustzijnsstof ondersteunt
het zintuiglijk denken en nog veel meer, het is een
onbepaald bewustzijn dat wordt bepaald door gedachten, herinneringen en verlangens, begeerten. Ook

3Inhoudsopgave

sensatie, impulsen, gevoelens, allemaal komen ze uit
het basisbewustzijn. Het gehele egolichaam aan de
oppervlakte is eigenlijk een vorm die geformeerd is in
dit bewustzijn.
Niet behorend bij dit mentale bewustzijn is of zijn het
bewuste denken en onderbewuste herinneringen:
Het bewuste denken
Het geheugen van het basisbewustzijn moet niet
worden verward met het bewuste denken. Het bewuste
denken houdt in, dat een gebeurtenis is opgeslagen in
het geheugen van het bewuste denken, weliswaar op
de achtergrond, maar deze gebeurtenis kan met de wil
naar buiten worden gebracht. Herinnering van woorden, beelden, gedachten behoren ook bij dit denken.
Deze zijn op de achtergrond altijd in het geheugen
aanwezig en er kan zonder moeite uit worden geput.
Vergeten is dan ook een actie van een onvolmaakt
werkend bewust denken of een denken dat toelaat dat
zaken worden uitgewist die het niet wil weten.
Voorbeelden van herinnering of geen herinnering:
Ik raak geïrriteerd. Dit is een handeling van het
gevoel, niet van de herinnering.
Ik merk of zie dat ik geïrriteerd word. Dit is een
handeling van de waarneming, niet van de herinnering. Dit heeft vooral met de opvolging in de tijd
te maken.
Ik was daarnet geïrriteerd. Dit is een herinnering,
want het is gebeurd, en nu wordt het herinnerd.
Deze herinnering heeft te maken met heden, verleden en toekomst: ik was kwaad, ik ben kwaad, ik
zal altijd kwaad blijven.
Onderbewuste herinneringen
Onderbewuste herinneringen zijn ontelbare indrukken
uit het oppervlakteleven die allemaal niet zo helder
zijn, totaal niet exact. Ze kunnen boven komen drijven
in dromen en de gebeurtenissen zijn meestal chaotisch.
Typerend voor deze herinneringen is de eindeloze herhaling van zaken, van steeds dezelfde ingevingen, het
mechanische en robotachtige. Het kunnen impulsen
zijn die vanuit het vitaal-onderbewuste komen, of uit
het gebied van de vitale sensaties, maar in feite kunnen
ze overal vandaan komen.
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Ad b - De actieve, reagerende en vormende actie van
het mentale basisbewustzijn
Dit bewustzijn wordt actief als er zich heftige gebeurtenissen voordoen aan de oppervlakte in de uiterlijke
natuur. Een voorbeeld daarvan zijn de activiteiten in
het emotionele denken in de hartstreek, het mentaalemotionele vitale. Al de emoties die daar tevoorschijn
komen en te zien zijn, zijn als een soort golvende
reacties en antwoorden op de dingen die boven komen
drijven vanuit dit basisbewustzijn. In het emotionele
wordt dit ook zo gevoeld als een golvende zee van
beweging met reactie en antwoord. Deze actie wordt
echter voor het grootste gedeelte bepaald door de
gewoonten van de persoon die het betreft en door het
emotionele geheugen.
Het emotionele wezen is niet verplicht in te gaan op
reacties van verdriet, haat, kwaadheid, begeerten, leuk
of niet leuk, aangenaam of onaangenaam, rechtvaardig of niet, zich meer of minder voelen. Al deze dingen hebben hun invloed op het denken, vooral op het
gevoelsmatige denken. Ingaan op al deze uiterlijke
emoties is in feite totaal niet nodig en zelfs overbodig.
Deze gevoelens of emoties zijn alleen maar gewoonten van het gevoelsmatige denken, dat vindt dat het
er iets mee moet doen. Uiteindelijk zal dit allemaal
veranderd moeten worden in de ontwikkeling, maar
een begin kan zijn om erboven te staan, er niet op in
te gaan. Het blijft zo gebeuren zolang een mens eraan
onderhevig wil blijven, omdat hij zich laat overheersen
door dat emotionele basisbewustzijn, hij is een slaaf
ervan, hij moét het wel zo doen. Hij is zo gewend aan
zijn gewoonten, hij is er zelfs trots op, gezien het feit
dat een mens vaak zegt: „Zo ben ik nu eenmaal,” als er
weer een woede-uitbarsting is of hij kwaad is op anderen omdat ze niet lief genoeg doen tegen hem, of, als
hij zijn zin niet krijgt. De ander wordt daarmee volledig knock-out geslagen of vermoord en dat is ook
de bedoeling. Het knock-out slaan of vermoorden, de
ander in de grond stampen, martelen, de kop afhakken, zijn ook patroonmatige handelingen, antwoorden op het actieve bewustzijn van dit mentale basisbewustzijn. Zo is het al heel lang gegaan, en het gaat
gewoon voort. De gewoonte mag niet worden aangetast, iets wat weer een uiting is van onbewuste en
onderbewuste herhaling en cirkelgang en inertie. Een
mens wordt ook door het mentaal-vitale onder druk
gezet om erop in te gaan, evenals door het zenuwstel8
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sel in het denken of door de psychische levenskracht
die ook nog niet is gericht op het juiste, omdat deze
nog heel vitaal en vermengd werkzaam is. Er is dus een
grote afhankelijkheid in de mens van de nerveuze- en
levensgevoelens en het antwoord dat daarop wordt gegeven door de psychische levenskracht die zich overal
in mengt. Omdat dit zo sterk naar voren komt op het
emotionele niveau, worden vele handelingen vaak voor
die van de psyche aangezien, een soort uiterlijke hartpsyche, omdat hij in het oppervlaktelichaam nabij het
hart gelegen is. Maar dit heeft niets met de psyche op
zich te maken, evenmin als de psychische levenskracht,
die ook los van de psyche opereert in de uiterlijke natuur.
Al deze handelingen en emoties zijn een zeer vasthoudende, krachtige en directe actie van de zogenaamde
begeertepsyche, bestaande uit een hele wirwar van
vitale begeerten die is ontstaan door het steeds maar
weer toegeven aan alle patronen en gewoonten van
de oprispingen uit het basisbewustzijn. Door steeds
maar weer hieraan toe te geven worden de patronen
en gewoonten ook dagelijks verder verstevigd. Dit en
ook het onbewuste en onderbewuste vasthouden aan
patronen en gewoonten is er de oorzaak van dat psychologen vinden dat mensen na hun veertigste maar
moeilijk of helemaal niet meer kunnen veranderen.
Dat kunnen ze echter wel, als ze het mechanisme kennen en dit overgeven aan het lila, zodat het in verandering kan komen.
Natuurlijk is er ook de eigenlijke psyche in de mens
die niet de begeerteziel is, en waarmee iets kan worden
ervaren van de genegenheid naar het lila. Deze psyche
kan in feite alleen naar voren treden, als die patronen
die door het leven vol begeerten zijn gevormd en zijn
vastgelegd, door het lila langzamerhand worden omgevormd en veranderd door overgave, vertrouwen en
oprechtheid van de betreffende persoon. Pas als dit uit
het oppervlaktewezen is verdwenen, is deze begeerteziel niet langer in staat de handelingen van de persoon
te beïnvloeden.
Vrees, angst, emotie en boosheid horen in feite bij de
nerveuze en lichamelijke begeerten. Soms kunnen het
naar buiten komende, zichtbare impulsen zijn van de
psychische levenskracht die werkt in het oppervlaktelichaam. Liefde is bijna altijd gekoppeld aan vitale be-
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geerten. Uit dit alles vloeit voort dat de meeste emoties
geen emoties zijn, maar uitingen van het nerveuze systeem of zenuwgestel, dat ingaat op gewoonten die zijn
gevormd in het basisbewustzijn.
Deze beide soorten acties van het mentale basisbewustzijn, het ontvangende antwoord en de dynamische
actie, krijgen pas een normale juiste werking, als het
hogere denken niet meer als vanzelfsprekend een slaaf is
van dit bewustzijn. Het denken kan dan de acties in de
gaten houden en reguleren. Maar pas als het lichaam is
getransformeerd kunnen al deze dingen naar een hoger
niveau worden gebracht. Ze hoeven niet te verdwijnen,
maar worden allemaal opgenomen in het Waarheidsbewustzijn, waar ze hun juiste werking krijgen.

2.2

Het zintuiglijke denken

Dit instrument van de Geest ofwel het Zelf
heeft in het gewone bewustzijn van de oppervlakte de
fysieke organen van het lichaam nodig om te kunnen
functioneren in al zijn acties, die gericht zijn op het
object waarop het zintuig zich richt. Als de ogen iets
willen zien, richten ze zich op het object, als de neus
iets ruikt, wendt hij zich automatisch naar de richting
waar de geur vandaan komt. Het zintuiglijk denken
is de essentie van het geheel van alles wat zintuigen
wordt genoemd. De zintuigen met hun oppervlakkige en uiterlijke actie werken voornamelijk vanuit de
fysieke of vitaal-fysieke sfeer, het zenuwgestel. Meestal
zijn het zuiver handelingen van het zenuwgestel in actie. Soms worden dit wel nerveuze of levensactiviteiten
genoemd, zij werken heel oppervlakkig.
De essentie van het zintuiglijk denken is echter niet de
nerveuze opwinding die aan de oppervlakte merkbaar
is in het fysieke lichaam, maar de actie van het basisbewustzijn dat gebruik maakt van het zenuwstelsel van
een orgaan als een kanaal waardoor het invloed kan
uitoefenen daarop.
Het zintuiglijk denken komt voort uit het mentale
basisbewustzijn en bouwt het geheel op van alles wat
zintuigen wordt genoemd.
Zien, horen, smaak, reuk en tastzin zijn vanuit die realiteit gezien eigenlijk eigenschappen van het denken en
niet van het lichaam. Het fysieke denken, het mentaalfysieke dat meestal wordt gebruikt door mensen, beperkt zich slechts tot een soort vertaling in een gevoel
van de uiterlijke indrukken zoals het die ontvangt van
het zenuwgestel en de fysieke organen.
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Er is echter ook nog een innerlijk zintuiglijk denken
dat een subtiele visie, een subtiel horen, een subtiele
smaak, reuk en tastzin kent. Het zijn vermogens die
contact kunnen hebben met het mentale zelf van zichzelf en op die manier niet afhankelijk zijn van fysieke
organen om te kunnen zien of horen. Bovendien heeft
het een vermogen om direct via het denken te kunnen
communiceren met het object, en zelfs kan het ook de
inhoud van een object bepalen. Het kan dus in principe zien wat er in een dichte doos zit, maar ook zien
wat de kern is van het object dat in de doos aanwezig
is. En dat op een veel verfijnder en exactere manier
dan aan de oppervlakte mogelijk is. Want daar is er
in de meeste gevallen niet eens de mogelijkheid om te
weten wat er in een onbekende dichte doos zit. Tevens
kan het communiceren van denken tot denken, dus
weten wat een ander denkt of gedachten naar de ander
sturen. Dit zintuiglijk denken is in staat om de intensiteit van de zintuiglijke indrukken te veranderen, te
wijzigen, of zelfs af te remmen.
Vanuit dit oogpunt bezien is het dus mogelijk dat
mensen die aan de oppervlakte blind zijn, gewoon alles
kunnen zien, kunnen lezen en schrijven en niet gehandicapt hoeven te zijn. Daar is natuurlijk wel enige
oefening voor noodzakelijk. Ook dove mensen kunnen
hier mogelijkheden uit putten.
In het normale leven van een mens worden deze mogelijkheden van het denken niet ontwikkeld. Ze blijven
dus in het subtielfysieke bestaan en komen af en toe of
zelden naar voren op speciale momenten die nauwelijks zijn te voorzien. Het komt bij de een meer voor
dan bij de ander, en soms gebeurt het als iemand in
een bijzondere staat in zijn leven verkeert.
Het zintuiglijk denken is de basis van helderzien, helderhoren, het overdragen van gedachten of ook wel
van impulsen, telepathie en meer van dat soort verschijnselen. Dit zijn allemaal handelingen van het innerlijke zintuiglijk denken. Daarom is dit denken ook
het belangrijkste middel om aan de oppervlakte tot
sociale omgang met anderen te komen, te communiceren en antwoord te geven op menselijke uitstraling en
handelingen. Al deze eigenschappen behoren tot het
zintuiglijk denken, maar ze zijn deels ook onderdeel
van de innerlijke intelligentie.
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Het zintuiglijk denken is een deel van het fysiek-mentaal, de hersenen, dat communiceert met het vitaalfysieke lichaam. Het krijgt veel dingen door van de
lichamelijke organen zoals neus, ogen, tong, oren en
het geeft alles door naar het denken, het mentaal-mentaal, dat de gedachten opneemt of naar de intelligentie stuurt. De intelligentie brengt de idee via de wil
over naar de zintuiglijke organen waardoor een mens
ziet, hoort, ruikt etc. Alles raakt echter in het gewone
bewustzijn vermengd, het is daar zonder enige orde-

ning of regel aanwezig. In de ontwikkeling moet dit
allemaal op orde worden gebracht. Het fysiek-mentaal
moet open gaan staan voor het lila en dan kan het ordelijk worden, veranderen. Het wordt dan een instrument om dingen van het hogere bewustzijn naar buiten te brengen op een praktische manier. Dat betekent
dat het creatieve aspect omgezet wordt in de handeling
in het werk. De functie van dit zintuiglijk mentaal is
vooral om dingen te ervaren via de lichamelijke organen en uiterlijke objecten en vanuit die ervaringen

Het zintuiglijk denken
Dit is de actie van het mentale basisbewustzijn dat gebruikmaakt van het zenuwstelsel van een orgaan (zintuig)
waardoor het invloed uitoefent daarop. Dit zintuiglijk denken komt voort uit het mentale basisbewustzijn.

10
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mentaal te reageren zodat het die indrukken naar de
intelligentie of naar het mentaal-mentaal kan overbrengen. Daarna wordt iemand zich gewaar van een
beeld, een geur, een geluid en kan deze ook benoemen.

2.3

De intelligentie

De intelligentie is een constructie van het
Bewuste Wezen, de Geest, die ontstaat in de basisstof
van het zelf. Het is de intelligentie met zijn vermogen
van kennis en wil, ook wel de visie-wil genoemd. Deze
intelligentie neemt alles in zich op en zij speelt een rol

bij alle andere acties van denken, leven en lichaam.
Het is het denkvermogen en wilsvermogen dat zich
uitdrukt in het oppervlaktelichaam als een mentale
activiteit. Er zijn verschillende gradaties te zien in deze
intelligentie die heel verschillend zijn. Zij zijn heel
goed onderling te onderscheiden en vertonen een soort
logische opvolging van elkaar.

2.3a

Basisdenken

Er is een lager, herkennend begrijpen
dat alleen dingen oppakt, registreert en kan bevatten.

De intelligentie of visie-wil
De intelligentie ontstaat uit de mentale basisstof, het mentale basisbewustzijn. Deze intelligentie heeft het
vermogen van kennis en wil en werkt direct aan de ontwikkeling van het denken in het lichaam. Het heeft 3
gradaties: basisdenken, de denkende rede en de bevrijde intelligentie.
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Het geeft antwoord op dat wat het zintuiglijk denken
ernaartoe zendt en ermee communiceert, vervolgens
stuurt het die signalen door naar de intelligentie. Het
geeft tevens een antwoord op het mentale geheugen,
op het hart in het emotioneel-emotionele gebied en op
het gevoelsmatige denken in het emotionele mentaal.
Daarmee vormt het een soort basisdenken dat niet
boven feitelijkheden uitgaat, maar zich strikt houdt
aan hoe ze zich voordoen. Dit houdt meestal in dat het
in een voortdurende herhaling vervalt, het steeds maar
rond en rond draaien in een gesloten cirkel, als van
ezels in een tredmolen. Een cirkelgang van gedachten
blijft een cirkelgang en de wil onderwerpt zich daaraan en laat het zo. Vaak volgt het ook heel gehoorzaam
wat het redenerend vermogen wil, en de ingevingen
die daarbij worden gegeven door het leven. Er worden
nooit nieuwe of verfrissende dingen aangeboden aan
de waarneming, er verandert nooit iets in die herhaling
van opvattingen of het begrip van de dingen.

2.3b

Redenerend denken

2.3c

Bevrijde intelligentie

Boven dit elementaire begrijpen dat
door ieder mens heel intensief wordt gebruikt, is er
een redenerend vermogen dat arrangeert of selecteert.
Er is ook het wilsvermogen van de intelligentie dat een
doel probeert te vinden voor zijn handelingen en acties. Vervolgens kan het komen tot een aansprekende,
bevredigende en vaststaande ordening van kennis en
wil zodat het gebruik kan maken van een intellectueel
concept van het leven. Dit wordt de bijkomende of
bemiddelende rede genoemd. Deze is voornamelijk
praktisch in zijn bedoelingen, hoewel hij zeer intellectueel van aard is. Deze rede kan een intellectuele structuur maken, raamwerken, regels, die het probeert te
verwerkelijken in het innerlijke en uiterlijke leven. Het
gebruikt deze dingen ook met een zekere vaardigheid
en zij zijn gericht op bepaalde doelen, die nagestreefd
worden met een soort rationele wil.
Bij een normaal intelligent wezen zorgt deze bemiddelende rede voor gevoel voor schoonheid en ethiek,
bepaalde meningen, vastgestelde ideeën en gerichte
doelen in het leven.

Boven dit alles uitgaand is er nog de
actie van de intelligentie die zichzelf beschouwt vanuit
de werkzaamheid van de zuivere Waarheid en juiste
Kennis. Deze wil de waarheid ontdekken achter het
12
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leven en de dingen en weten wie de schijnbare zelven zijn die het in zichzelf en rondom zich ontmoet.
De intelligentie wil zich overgeven aan de Waarheid.
Weinig mensen, eigenlijk geen enkel mens, kan deze
hoogste rede gebruiken in zijn zuivere vorm. Er kan
natuurlijk altijd een poging worden gedaan, want dit
innerlijk instrument is van een zeer hoge kwaliteit en
uitermate veelomvattend en bekwaam in zijn intelligentie en handelingen. Wie hiervan gebruik kan
maken doet ook recht aan het vermogen en de grote
bekwaamheid van de intelligentie op zich.
De intelligentie is een intermediair tussen een veel
hoger Waarheidsdenken dat nog niet in mensen gestalte heeft gekregen. Het is een direct instrument van
de psyche dat ook werkt aan de ontwikkeling van het
denken in het menselijke lichaam. Zijn intellectuele
vermogens en wil komen direct uit het Waarheidsbewustzijn en de Waarheidswereld, de Reële Idee.

2.4

De ego-idee

De intelligentie centreert zijn mentale actie
helemaal rond de ego-idee die het in zichzelf bevat.
Dit houdt in dat de ego-idee ervan is overtuigd dat Ik
dit denken ben, dit leven en dit lichaam. Of: ‘Ik ben
een mentaal wezen dat bepaald wordt door de acties
van dit lichaam, leven en denken.’ De intelligentie
dient de ego-idee, hoewel het wel behoorlijk wordt
begrensd door het allesomvattend egoïsme en een
heel grote interesse in en een grote voorliefde voor het
oppervlakteleven. Het is een egozintuig dat helemaal
berust op de verdeelde en duistere, onbewuste en onwetende acties van het lichaam en van het individuele
egoleven, vol kleine gedachtetjes. De ego-idee in de
intelligentie brengt alle acties van die egogedachten, de
aard ervan en de egoacties van de persoon of het wezen
bij elkaar. Het lagere registrerende begrip en de bemiddelende rede gebruiken het voor al hun begeerten, zij
zijn altijd uit op het beleven van sensationele ervaringen en het zichzelf steeds belangrijker en belangrijker
vinden als mens.
Als echter de hogere mentale niveaus zich gaan ontwikkelen, raakt een mens geïnteresseerd in wat die
uiterlijke dingen nu eigenlijk betekenen voor het
hogere spirituele bewustzijn, voor zijn psyche. Het Ik
of de ego-persoon kan dan gezien gaan worden als een
mentale weerspiegeling van het Zelf, de Geest, de Lila,
het Zijn. Dat Ik is dan één van de vele veelheden van
een Eenheid die onverbrekelijk is. De juiste verhou-

3Inhoudsopgave

Wetenschap
dingen tussen de zelven en personen worden steeds
meer duidelijk en ook de relatie tot de dingen en het
Ik en het Zelf. Veel wat nog verborgen was, kan dan
helder worden, ondanks alle duistere fysieke en mentale egohindernissen die er nog zijn.
Wanneer een mens aankomt in het Waarheidsbewustzijn, vallen de vermogens van de intelligentie niet weg.
Ze worden allemaal omgevormd tot wat ze in hun

kern zijn. Ze behoren dan tot de ware perfectie die er
is in die waarheidswereld.
Op dat moment is het wezen bevrijd van alle begrenzingen van de uiterlijke natuur, omdat zijn subtielfysieke lichaam helemaal één is geworden met de psyche.

De ego-idee
De ego-idee is de voorliefde voor het oppervlakteleven.
De ego-idee is Ik en dat brengt alle acties van de egogedachten bij elkaar.
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I

n de ban
van het golvende water

Dame Zaha Mohammad Hadid

Z

aha Hadid is in Irak geboren en ontpopt zich
in de loop van de tijd als een architect van
wereldformaat. Zij maakt in het begin heel
chaotische bouwwerken, in een nogal brute stijl.
Alles lijkt wel dwars over elkaar heen te vallen, als
bij een gebouw dat op het punt staat in te storten.
Dit correspondeert wel met haar wilde karakter,
dat zich nergens naar wil voegen.
Vanaf 2000 komt ze in een rustiger vaarwater,
haar werk gaat steeds meer harmonie uitstralen.
Haar gebogen en golvende lijnen als van water dat stroomt, zorgen ervoor dat zij wel
de ‘koningin van de gebogen lijn’ wordt
genoemd. Door deze nieuwe stijl
krijgt de gehele architectuur vanaf 1990 een nieuwe richting en impuls.

V

ernieuwende architectuur

Zaha Hadid krijgt verschillende prijzen, meestal
is zij de eerste vrouw die zo’n prijs ontvangt. De
Pritzker Architectuur Prijs ontvangt ze in 2004. Deze
geldt zo’n beetje als de Nobelprijs van de architectuur.
In 2012 wordt ze door koningin Elisabeth II in de
adelstand verheven voor haar bewezen diensten in de
architectuur door haar London Aquatics Center, ze
wordt Dame Zaha Hadid. In 2014 krijgt ze voor het
Cultureel Centrum Heydar Aliyev in Azerbeidzjan de
Design of the Year Award. Deze wordt aan haar uitgereikt door het Londense Design Museum, als eerste
aan een vrouw. In 2016, vlak voor haar dood, is ze de
eerste en tot dan toe nog enige vrouw die de Royal
Gold Medal krijgt van het Royal Institute of British
Architects en wel voor haar gehele oeuvre.

14
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L

even

Zaha Hadid wordt op 31 oktober 1950 in Bagdad,
de hoofdstad van Irak, geboren. Ze groeit op in een
land dat zoekt naar een eigen identiteit. Alles kan,
iedereen is vol hoop op een mooie en nieuwe toekomst
waarin er geen oorlog meer zal zijn. Er is in die tijd
een heel optimistisch gevoel bij het Iraakse volk en ook
bij Zaha.
Haar ouders sturen haar naar een Franse katholieke
school, ondanks het feit dat ze moslim zijn. Dat ze
op jonge leeftijd haar eigen slaapkamer mag inrichten
heeft haar vertrouwen gegeven dat ze iets kan in het
leven. Haar familie is liberaal denkend, haar vader is
een succesvol zakenman en politicus en één van de
oprichters van de Progressieve Democratische Partij.
Na de machtsovername door dictator Saddam Hussein verlaat het gezin Irak. Zaha volgt opleidingen op
scholen in Engeland en Zwitserland.
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Na haar schooltijd studeert ze wiskunde in Beiroet,
in Libanon. Deze tijd kenschetst ze als een van de
gelukkigste van haar leven. Ze leeft zorgeloos, geniet
van het Beiroetse nachtleven, maakt in het weekeinde
uitstapjes naar de Bekaa Vallei en skiet in de bergen in
het noorden.
Rond 1970 gaat ze naar Londen, waar ze architectuur gaat studeren bij de Architectural Association
School of Architecture. Daar krijgt ze onderricht van
de Nederlandse architect Rem Koolhaas. Al snel ontpopt ze zich als een sterstudent. Koolhaas zegt over
haar: „In haar laatste studiejaren was ze als een raket
die langzaam opwaarts gaat en steeds meer accelereert
in zijn traject. Nu is ze een planeet in haar eigen niet
na te volgen baan.” In 1977 is ze klaar met haar studie en werkt onder Koolhaas. Ze is betrokken bij een
ontwerp voor de uitbreiding van de Tweede Kamer
in Den Haag. Al wordt dit ontwerp niet gekozen, ze
wordt er wel door bekend.
Zaha Hadid leeft alleen voor haar werk. Verder heeft
ze geen hobby’s. Kennissen heeft ze alleen in de werksfeer. Het enige dat ze doet is dromen van sculpturen,
van gebouwen. Altijd is ze daarop gericht, vrije tijd
kent ze niet.
Ze is altijd beschouwd als een buitenbeentje en dat is
haar goed bevallen. Ze hoort nergens bij, maar kent
de wereld en het Verre Oosten. Er is niets op haar van
toepassing, ze is niet in een hokje te zetten.
Daarom gaat ze in Groot-Brittannië wonen. Dat is
haar thuis, het enige land waar je artistiek succesvol
kunt zijn en ook excentriek. Voor haar zijn Britten
enorme arrogante kwasten, vooringenomen. Ze heeft
altijd het gevoel dat ze daar van de aardbodem moet
verdwijnen. Maar ondanks dat is het goed daar. Ze
blijft er wonen tot aan haar dood op 31 maart 2016.

is gewoon zo dat vrouwen geen deel uitmaken van die
wereld. Meer is het niet.
In Hongkong is het allemaal voor haar begonnen, in
1983. Dan wint ze een prijs voor haar ontwerp voor de
Peak Leisure Club. Als het comité de envelop met haar
naam open maakt, hebben ze niet in de gaten dat ze
met een vrouw te doen hebben. Als dat eenmaal doordringt is er wel wat opschudding. Het is nog nooit
voorgekomen dat een vrouw een belangrijke prijs voor
architectuur wint. Het ontwerp is nooit gebouwd, het
is zeer gewaagd. Het verbeeldt een momentopname
van een aan de rotswand hangende vogel. Het ontwerp
met zijn ingewikkelde vorm is een uitdaging van de
zwaartekracht.
Zaha Hadid is voor sommigen een moeilijk wezen. Ze
heeft een heel diepe stem, is levendig, betrouwbaar,
met onzin moet je niet bij haar aankomen, ze is nuchter. Ze heeft een soort snibbige humor die ze meestal
uitstort over haar vennoot en naaste medewerker sinds
1988, Patrik Schumacher.
Er is nog iets bijzonders aan haar. Haar kleding is geen
kleding, zij drapeert deze om zich heen als een gebouw
waarin ze woont en waarin ze zich beschermd voelt. De
kleding van Zaha Hadid is dan ook vaak opzienbarend.

E

en Arabische vrouw in een mannenwereld

Het is niet zo gemakkelijk om als Arabische vrouw
in een Westerse mannenwereld te worden geaccepteerd. Bekende architecten zijn bijna altijd mannen,
zoals Rem Koolhaas, Norman Foster, Mies van der
Rohe, Le Corbusier. Zaha krijgt het voor elkaar door
heel hard te werken en vooral door haar vernieuwende
ideeën over de architectuur van de toekomst. Tot aan
het einde van haar leven is ze nog steeds niet ingeburgerd in die mannenwereld, waar wordt gedronken,
gegolfd, gezeild en van alles meer. Het is echter niet
zo dat ze niet willen dat er vrouwen bij zijn, neen, het
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Een van de Nordpark treinstations van de
Innsbrucker Nordkettenbahnen gebouwd in 2005
naar een ontwerp van Zaha Hadid

Z

aha Architects London

In 1979 begint ze haar architectenbureau in Londen. Haar getekende werk uit de jaren 1970 tot 1980
is nog steeds onovertroffen. En ze beseft ten volle,
dat het heel lang kan duren, soms wel tien tot twintig
jaar, voordat een tekening daadwerkelijk leidt tot een
ruimte of gebouw.
Zaha heeft veel geëxperimenteerd met stijlen in de
architectuur. Zo is ze rond 1988 bezig met de deconstructivistische stijl, een uiting van een maatschappij
vol chaos en onzekerheid.
Ze wordt in New York uitgenodigd voor een tentoonstelling ‘Deconstructivist architecture’ en krijgt daardoor internationale bekendheid.
Ze ontwerpt in 1990 een paviljoen voor ‘What a
Wonderful World’, een tentoonstelling over videoclips
in Nederland. Na afloop wordt haar ontwerp opnieuw
opgebouwd op de dijk langs de Eems in Appingedam.
In die tijd hangt ze het suprematisme aan, een stroming die uitgaat van zuivere geometrische abstractie.
Vooral de Russen Kazemir Malevitsj en El Lissitzky
zijn voor haar daarin een voorbeeld. Zij vinden dat
geometrische figuren een hogere wereld verbeelden,
vooral bij het vierkant is dit het geval. Naarmate de
tijd vordert wordt haar werk minder grof en verwarrend doordat ze ook dat achter zich laat.
Lange tijd blijft zij een architect die alleen maar ontwerpen maakt achter de tekentafel. Haar composities
16
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zijn mooi en vooral vol hoekige vormen en bijzondere
fragmenten. Zij streeft naar een heldere, krachtige
architectuur, vol poëzie.
Pas sinds de eeuwwisseling worden er gebouwen neergezet volgens haar ontwerp. Zij heeft een geheel eigen
stijl ontwikkeld zodanig, dat gebouwen vrijwel meteen
kunnen worden herkend als van haar hand. Zij wordt
een van de grootste architecten die overal ter wereld,
maar vooral in de Golfstaten en in China, voet aan
de grond krijgt met haar zwevende, golvende creaties
waar iedereen met verwondering naar kijkt.
Hadid ontwerpt gebouwen die als het ware onderdeel
zijn van de cyclus van een stad, de natuur, een omgeving. Ze ontwikkelt haar vloeiende lijnen, haar organische gevoelige vormen, maar ook heel wereldvreemde
dingen waar ze juist haar bekendheid mee krijgt. Ze
zoekt de vereniging van alle elementen in een gebouw,
zowel van buiten en binnen.
In haar bureau werkt iedereen samen. Een gebouw is
niet meer van één architect alleen. Iedereen draagt zijn
steentje bij, zodat het ontwerp zo harmonisch mogelijk
wordt. Ook de medewerkers moeten zich gaan ontplooien, zodat ze het project steeds beter maken, en
daardoor zelf ook beter kunnen worden.
Zaha zelf ziet de nieuwe tijd als een scharnierpunt, ze
spreekt zelfs van een historisch moment.
Bij haar leven is er geen enkele vrouwelijke architect
die evenveel roem en eer oogst als zij. Ze is als Arabi-
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sche vrouw geaccepteerd in de mannenwereld die toch
voor vrouwen gesloten blijft. Het bedrijf dat ze zelf
opricht telt in 2016 meer dan 400 personeelsleden en
er zijn kantoren verspreid over de gehele wereld.
Als haar topwerken worden beschouwd:
• Heydar Aliyev Center, Bakoe - Azerbajdzjan.
• Dongdaemun Design Plaza, Seoul - Zuid-Korea.
• London Aquatics Centre, Londen - Engeland.
• MaXXI Museum of XXI Century Art, Rome - Italië.
• Jockey Club Innovation Tower, Hong Kong - China.
• Messner Mountain Museum Dolomites, Cibiana di
Cadore - Italie.
• Nordpark treinstations, Innsbruck - Oostenrijk.
• Vitra Fire Station, Weil am Rhein - Duitsland.
Maar er zijn ondertussen veel meer ontwerpen gerealiseerd die topkwaliteit hebben, zoals het Havenhuis in
Antwerpen, België. Op het bestaande gebouw heeft ze
een diamant geprojecteerd in de vorm van een schip.

H

aar invalshoek op de architectuur

Zij is niet direct begonnen met digitaal ontwerpen. Zij werkt graag met haar oude manier van tekenen. Toch is ze overgestapt op die programma’s, omdat
ze zoveel mogelijkheden geven voor het ontwerp. Niet
alleen vanwege de complexiteit, maar vooral ook om
met anderen gemakkelijk samen te kunnen werken op
afstand. En dit heeft zijn invloed op haar werk, want
vanaf ongeveer 2000 worden de grofheden uit haar
werk en ook de vele fragmentarische elementen ver-

3Inhoudsopgave

vangen door rondingen en welvingen die heel gemakkelijk op de computer te tekenen zijn. Dat brengt
vooral dat poëtisch element erin dat zij zoekt. Zij voelt
zich verwant met de Babylonische cultuur die al 5000
jaar oud is. Daardoor werkt zij veel meer met haar
emoties. Zij wordt vooral geïnspireerd door de Grote
Moskee van Samarra in Irak waar aarde, het water, het
groen van de natuur bij elkaar zijn gebracht op een
wijze die alles omsluit, een dynamiek die tegelijkertijd
een continu proces inhoudt. Ze houdt ervan om golvende elementen van water of lucht in haar ontwerpen
te leggen. Zelf ziet zij haar golvende lijnenspel als iets
van de invloed van haar afkomst uit het Midden-Oosten, vooral te vinden in de islamitische kunst. Daar
vloeien alle lijnen samen van tapijten naar muren, naar
plafonds, naar pilaren en daken en koepels. Er is ook
een relatie tussen al deze elementen, niets staat apart.
Voor haar moet een gebouw van alle kanten, hoeken
en hoogten opvallen en mooi zijn. Er moet beweging
en snelheid in zitten. Alles wordt glad en rond en
gewelfd, iets wat past in haar optimisme over de toekomst. Ze werkt ook toekomstgericht, op vooruitgang,
op innovatie.
De wiskunde speelt een enorm belangrijke rol in haar
leven en werk. Haar opvoeding heeft daar natuurlijk
ook van alles mee te maken, haar ouders maakten geen
verschil tussen wetenschap en creativiteit. Voor hen
was het oplossen van een wiskundige probleem hetzelfde als het spel van penseel en papier bij het schilderen
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en tekenen. Haar masterdiploma zuivere wiskunde, dat
ze behaalt aan de Amerikaanse Universiteit in Beiroet,
is de sleutel tot al haar ontwerpen. Door dat vak te leren kan ze haar denkprocessen organiseren en er structuur en vorm aan geven. Zo bedenkt ze haar gebouwen
volgens wat ze in de natuur ziet aan vloeiende lijnen,
krachtige bergketens en volumineuze bossen.
Traditionele gebouwen, die bestaan uit een voorgevel
met stenen muren en daarin vierkante ramen van glas,
heeft zij achter zich gelaten. Haar gebouwen zijn een
uitdaging voor de zwaartekracht, zien er van alle kanten anders uit, zodat het lijkt alsof ze helemaal anders
zijn, onherkenbaar. Zij worden daardoor eigenzinnig
en origineel met een geheel eigen, persoonlijke stijl,
die niet na te volgen is, omdat ze Zaha is.
De wereld krijgt bij haar een geheel nieuw perspectief, waarin succes niet wordt bepaald door geslacht
of afkomst, maar door haar droomgedachten die ze
heeft. Alleen door hard werken kunnen ze worden
verwezenlijkt. Vandaar dat ze altijd, dag en nacht,
denkt en droomt over haar ontwerpen. Haar bedachte
dromen die zijn als poëtische gedichten, schrijft ze in
steen, roestvast staal en glas. Ze ontspringen aan de
aarde, doen toch vaak onaards aan en zijn golvend als
de zee. Ze zijn een geheel op zichzelf staand object
op de plaats waar ze staan en toch opgenomen in het
landschap. Nu worden de horizonnen van de wereld
gesierd door haar gebouwen, van Engeland tot China,
Japan, Abu Dhabi, Rusland, Spanje en de Verenigde
Staten. Juist door die gedachtedromen wordt ze van

een Bagdads schoolmeisje een toparchitect. Ze heeft
veel kritiek gehad op haar ontwerpen, maar dat is wel
wat geluwd. Ze wordt nu gezien als een van de weinige
architecten in de wereld die zich boven het gemiddelde
niveau hebben uitgewerkt.
Haar vele gebouwen veroveren de wereld, omdat zij
het oude concept verlaat. Zij heeft haar droom waargemaakt, de droom van een Arabische vrouw die de hele
wereld heeft veroverd op een terrein waar alleen mannen triomferen. Ze wordt een echte starchitect, zoals
dat in kringen van architectuur wordt benoemd.
Heden ten dage wordt haar manier van bouwen neofuturistisch genoemd. Maar het is eenvoudiger te zeggen dat zij altijd een beeld heeft van zichzelf waarmee
ze werkt. De gebouwen zijn onderdeel van haar eigen
fysieke wezen, en het lijkt wel alsof ze daar iets van
merkt. Met haar eigen fysieke lichaam, dat golvend
is en rond, plaatst zij zichzelf eigenlijk in de ruimte,
zij beeldt zichzelf uit in haar gebouwen met hun vele
gezichten en cirkelvormen. Maar het is zeker ook haar
verlangen naar de zachte glooiingen van de Bekaavallei en de moskeeën die haar gebouwen laten zijn zoals
ze zijn. De rondingen van de aarde verbeeld in een
constant spel van vloeiende lijnen, dansende wateren
die zachtjes golven naar een oneindigheid die niemand
kent.
En zo werkt zij verder, of het nu meubels, tassen, sieraden, vazen of schoenen zijn, alles vloeit en golft, zoals
het bij een koningin van de ronde lijnen betaamt. Alles
stroomt, draait en wervelt, vormen ondergaan gedaanteverwisselingen, als druppels water uitvloeiend in een
andere, nieuwe vorm. Het lijkt een grondvorm te zijn,
een basis, waaruit alle andere dingen te voorschijn
worden geroepen.

Heydar Aliyev Center in Baku - Azerbeidzjan
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Heydar Aliyev Center in Baku - Azerbeidzjan

Heydar Aliyev Center
Dit culturele centrum in Bakoe, de hoofdstad van
Azerbeidzjan, is het meest bekende en gewaardeerde
werk van Hadid. Het is geopend op 10 mei 2012. Ze
wint er een prijs mee, niet zo vreemd, want het gebouw lijkt te drijven op de golven in een niet te woeste
zee. Het gebouw is een en al ronding en golving, steeds
meer rondingen en meer welvend, tot het lijkt op stromende materie, bewegend water. Het is een gevoelig,
emotioneel spel met lijnen, dat het hart raakt. Het bolt
en rolt, lijkt in de aarde te zakken en er zich weer uit
te verheffen. Buiten rolt naar binnen, binnen rolt naar
buiten in een zo boeiend lijnenspel dat iemand er uren
naar kan kijken. Het blijft altijd boeien, haar spel met
het water in steen.
Azerbeidzjan, officieel de Republiek Azerbeidzjan geheten, is een vrij onbekend land in West-Europa. Het
krijgt wat meer bekendheid doordat de Formule-I er
wordt gereden. Het is het grootste en meest dichtbevolkte land in de Kaukasus. Azerbeidzjan wordt wel
gezien als liggend op de grens van Oost-Europa en
West-Azië. De naam van het land betekent ‘Land van
de eeuwige vlammen’, omdat er overal gas ontsnapt
uit het gesteente. Dit gas kan spontaan ontbranden en
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deze vuren branden al eeuwen.
Er is het oude land waar alles nog zo’n beetje is als lang
geleden in de Middeleeuwen, maar de mensen die rijk
zijn geworden door olieopbrengsten leven daar als de
nieuwe rijken. In Bakoe staan veel moderne gebouwen
en de mensen met geld bewegen zich graag voort in
hun grote limousines.
In dit land van tegenstellingen bouwt Hadid haar
moderne en futuristische cultureel centrum, genoemd
naar de grondlegger van het huidige Azerbeidzjan, in
feite een Sovjet dictator.
Tussen de rigide Sovjet bouwkunst valt dit witte golvenspel heel erg op. Het wil de overgang verbeelden
tussen de oude moslimarchitectuur en de nieuwe tijd.
Het heeft geen enkele scherpe hoek, zoals dat ook niet
het geval is in de moskeeën en paleizen van weleer.
De vorm valt samen met de heuvels en dalen die er
overal zijn in dit land, het gebouw rijst op uit de aarde
als was het een berg en het stijgt op ten hemel zoals de
minaret van een moskee.
Het interieur laat in feite hetzelfde vloeiende patroon
zien als daarbuiten, waarbij het plein voor het gebouw
met zijn golvende aspecten alles maakt tot een boeiend
landschap vol wonderlijke vondsten. In de Islam heeft
alles met elkaar te maken, niets staat los op zichzelf.
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Galaxy Soho in Beijing - China

Zo heeft Zaha ook dit gebouw ontworpen, niets staat
op zichzelf. Het plein met zijn wegen naar het gebouw
en de terrassen met de ondergrondse parkeergarage, alles is met elkaar verenigd. Er zijn speciale constructies
gemaakt om geen kolommen in de ruimte te zetten, zij
zijn opgenomen in wanden en muren.
De verlichting speelt een grote rol. Er is verschil tussen
de verlichting overdag en die in de nacht. Gedurende
de dag reflecteert het licht, waardoor de aanblik van
het gebouw steeds verandert naarmate de dag vordert.
Dit wordt bereikt door halfreflecterend glas, dat binnen een boeiende weerschijn geeft. ‘s Nachts wordt dat
deels veranderd door licht dat komt vanuit het interieur naar de buitenoppervlakken, waardoor de vloeiende beweging wordt gehandhaafd tussen binnen en
buiten. Daarmee wordt het gebouw interessant voor
iedereen op elk moment van dag en nacht, het is dan
werkelijk een vloeiende watergolf die uitrijst boven het
zich ontvouwende landschap van trappen, terrassen,
grasvelden en bloemen rondom.
Deze sculptuur verwerkelijkt een lichtende fysieke
vorm die steeds in verandering lijkt te zijn, al naargelang van het uur van dag en nacht. Het lijkt een bevroren stromende vloeistof, die toch levend is door licht
dat er in is opgenomen.
20
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Galaxy Soho
Dit gebouwencomplex is in november 2012 in Beijing,
de hoofdstad van China, geopend.
Alles aan dit gebouw wekt de indruk op de kijker van
slanke, gladde vormen die meteen opvallen in het
stadsbeeld. Het is op zijn minst indrukwekkend te
noemen wat daar is neergezet aan een architectonisch
hoogstandje in een zeer futuristische stijl. Het lijkt
alsof er een aantal eieren is neergezet die versierd zijn
met allemaal ronde ringen, waarbij zachtheid en vloeibaarheid de boventoon voeren. Het zijn eiervormige
torens, die helemaal beantwoorden aan de natuurlijke
vormen die Hadid zo graag creëert naar het voorbeeld
van de koepels van de moskeeën. Het zijn bovendien
vormen die ontleend zijn aan de traditionele Chinese
binnenplaats, waar men soms moet binnentreden via
een ronde cirkel of poort waarbinnen dan een besloten ruimte is waar het familieleven plaatsvindt. Juist
de rondingen en de vloeiende stroming van het harde
beton die zo kenmerkend zijn voor de vormen van
Hadid lokken mensen naar binnen, om te ontdekken
wat daar allemaal te zien is in de ruime binnenplaats.
Deze vloeiende watervormen zijn eigen aan Hadid, ze
typeren al haar werk. Ze wil het water vatten in beton,
ijzer, glas en steen, zodanig dat het toch nog lijkt te
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London Aquatics Center - Engeland

bewegen, ondanks het harde materiaal. De ovalen koepels of torens lijken wel mee te bewegen in de luchtstromingen van de onzichtbare wind. Ze worden met
elkaar verbonden door uitgerekte bruggen en plateaus
op allerlei strategische punten, in het midden en op de
grond. Ze moeten herinneren aan de landbouwgronden in China die ook terrasvormig waren. Er is contact
met buiten door de grote ronde openingen die overal
zijn ingebouwd, waarin vloeiende lijnen de stromingen
nog benadrukken. Zij zijn er om het zonlicht te volgen
op zijn baan door de dag heen, waardoor er overal
natuurlijk licht kan binnenvallen. De plateaus kunnen
zelfs naar wens worden verschoven. Er is een ondergrondse parkeergarage voorzien voor 1.275 auto’s.
De torens zijn 67 meter hoog. De daken zijn voorzien
van koeling, zodat het nooit te warm wordt binnen en
het gebouw is energiezuinig gebouwd.
In het gebouw zelf zijn ook tuinen en wandelpaden.
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London Aquatics Centre
Het zwembad voor de Olympische Spelen in Londen
in 2012, het London Aquatics Centre, is geopend op
27 juli 2011. Het is uiteraard bekend bij veel mensen
die de Olympische Spelen in dat jaar hebben gevolgd.
Van bovenaf gezien heeft dit gebouw wel iets weg van
een walvis, van de grond af gezien spert hij zijn bek
heel wijd open om tussen zijn baleinen plankton te
kunnen zeven.
Dit gebouw heeft een langgerekte vorm die heel symmetrisch is. Na de spelen zijn de tijdelijke zijvleugels
verwijderd, waardoor het gebouw nog wel de walvisvorm heeft behouden, maar niet het jolige springerige
van de vinnen die vol plezier in het water slaan. In
plaats van de zijvleugels bestemd voor de vele toeschouwers, zijn er glazen ramen gekomen. Het dak
is gegolfd en rijst op uit de aarde als een ronding, die
ook in dit gebouw weer de vloeibaarheid aangeeft van
water, terwijl het dak alle zwembaden omsluit en bij
elkaar brengt.
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Messner Mountain Museum Dolomiti

Het zwembad is gesitueerd in het Olympic Park in
Londen, in Stratford. De as ligt loodrecht op de Stratford City Bridge, de baden zijn alle drie uitgelijnd
op deze as. Onder de brug is het trainingszwembad
gelegen. In het gebouw zijn 628 glasruiten gemaakt,
maar ook glazen deuren, die zorgen voor veel daglicht
binnen. In het gebouw is ontzettend veel ruimte. De
vorm is krachtig en zuiver rond van lijn, deze valt op
in het Londense stadsbeeld. Hadid is ook hier weer
geïnspireerd door bewegend water, terwijl ze tegelijkertijd een ruimte heeft gecreëerd die gelegenheid geeft
om het omringende landschap te bekijken door de vele
ramen. Beide zwembaden hebben beweegbare vloeren
die de diepte van de baden kunnen veranderen en ook
de maat kan worden aangepast naar behoefte.
Deze vrolijk springende walvis verbeeldt de oceanen
van de wereld, waarin hij zich beweegt als een belofte
voor een andere, betere toekomst waar alles elkaar omarmt in plaats van elkaar altijd maar weer te bevechten
en te doden.
22
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Messner Mountain Museum Dolomiti
Dit gebouw in Cibiana di Cadore, Italië, vlakbij Bolzano wordt op 24 juli 2015 in gebruik genomen. Het
bevindt zich op de top van de Monte Rite.
Dit nieuwe museum is onderdeel van een heel complex gebouwen op verschillende locaties, waaronder
verschillende musea. Er zijn zes onderdelen, een kasteel, het huis van Reinhold Messner, en een fort dat
een museum is. Het fort dateert uit de eerste wereldoorlog en de vervallen ruïnes zijn hersteld. In het hele
complex gaat het er vooral om de geschiedenis van de
Dolomieten te exposeren en de bergbeklimmersactiviteiten die er hebben plaats gevonden.
Dit oude fort is voor de bergbeklimmer Reinhold
Messner de aanleiding geweest om musea over de
Dolomieten juist daar te situeren. Het fort is geopend
in 2002, maar de militaire functie die het heeft gehad
is duidelijk zichtbaar. Er zijn archeologische vondsten
van Messner te bezichtigen, maar ook schilderijen en
landschappen van de bergen daar.
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Nog twee voorbeelden van aparte architectonische ont
werpen van Zaha Hadid. Links het gebouw de Jockey
Club Innovation Tower in Hong Kong, waar de Hong Kong
Polytechnic University en het Jockey Club Design Institute
for Social Innovation zijn gevestigd. Het gebouw lijkt de
zwaartekracht te tarten.

Een tweede fort geeft toegang tot de gletsjer en er is
een interactief museum. Het gebouw van Zaha Hadid
is het zesde onderdeel dat vanaf juli 2015 toegankelijk
is, het ligt bovenop de top van de berg, de Kronplatz
of Plan de Corones genoemd.
Het heeft de bijnaam ‘Museo delle Nuvole’, het museum van de wolken.
Het was de grote wens van bergbeklimmer Reinhold
Messner dat dit museum er komt binnen het project
Messner Mountain Museum, MMM. Zijn wens is in
2015 in vervulling gegaan.
Messner is diegene, die als eerste alle 8000 meter
hoge bergen heeft beklommen en hij is de eerste mens
geweest die de Mount Everest beklom zonder gebruik
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Rechts de Twisted Tower of de Generalli Tower van 170 meter hoog met 44 verdiepingen in Milaan, waarvan de constructie in 2017 is gereedgekomen. De toren bevat vooral
kantoren. Verder zijn er een cinema, omringende parken
en parkeergarages en nog meer voorzien. De inwendige
afwerking is nog gaande.

te maken van zuurstof. Hij krijgt in 2018 de prijs
Princesa de Asturias voor sport samen met een Pool,
Krzysztof Wielicki.
Het laatste wat is gedaan is het zesde heel erg moderne
museum van 1000 vierkante meter bouwen op Plan de
Corones, naar een ontwerp van Zaha Hadid. Dit museum is verrezen op 2275 meter boven het zeeniveau.
Er zijn galerijen met allerlei zaken die het bergbeklimmen betreffen en het meest in het oog springend is het
ver uit de berg stekende glazen platform dat een ongeëvenaard uitzicht biedt over het omringende berglandschap. Voordat bezoekers daarboven aankomen, dalen
ze eerst af in de grotten van de berg, waar geen zicht is
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op de buitenwereld, om vervolgens opwaarts te gaan
om de verre hoogten te kunnen bewonderen. Dit gebeurt via trappen en galerijen die moeten aandoen als
bergwatervallen, de verticale werelden van de bergen.
Water kan in geen enkel ontwerp van Hadid ontbreken, ook hier niet. Dit deel van het museum geeft een
beeld van het leven van Messner als bergbeklimmer.
De drie enorme uitzichtpunten op de omgeving heeft
Hadid laten maken van beton met glasvezel, omdat
dit het meeste lijkt op de steen van de berg. Het zijn
grote bulten die uit de berg worden gestulpt alsof er
een eruptie heeft plaatsgevonden. Van het gebouw zelf
zijn buiten alleen de drie uitbouwen te zien, die de bezoekers laten genieten van de unieke uitzichten. In het
noorden naar de Zillertaler Alpen van Zuid-Tirol en
naar de Dolomieten in het zuiden.
Twee van de bulten zijn enorme ramen, met uitzicht
op Peitlerkofel en Heiligkreuzkofel. De derde uitstulping betreft een zwevend balkon met glazen omranding dat zes meter buiten de berg uitsteekt. Hier kan
men de berggroep van het Ortlermassief in vol ornaat
bewonderen. Dit massief is gelegen in de Italiaanse
provincies Zuid-Tirol en Lombardije en een klein
stukje ervan is gelegen in het Zwitserse Graubünden.
Bij helder weer is er een adembenemend uitzicht
op het hele Cadore gebied, Val di Zoldo en Conca
d’Ampezzo, de bergtoppen van de Dolomieten en de
Italiaanse provincie Zuid-Tirol.
De muren van het gebouw zijn 50 cm dik en de plafonds 70 cm zodat het de grote druk van de berg
rondom kan weerstaan. In de avond stralen de vensters
een helder licht uit, dat overal in de omgeving te zien
is. Het lijkt alsof de bergmaterie licht aan het geven
is, een licht dat in de avond en nacht als een waterval
over de berg naar beneden stroomt en de omgeving
deels verlicht.

Van de meubels is haar bank Moon sofa het meest bekend.

De Tau vazen van Zaha Hadid lijken op bloemen en hoewel
ze er fragiel uitzien zijn ze gemaakt van heel sterk en degelijk materiaal. Ze hebben een vorm van knoppen die net
zijn ontloken, als een bloem. Ze bestaan uit vele plooien,
die elegant bij elkaar zijn gebracht.

Voor de Amerikaanse kunsthandelaar Kenny Schachter
ontwerpt Zaha Hadid een acht meter lange aerodynamische jacht met asymmetrische vormen..

Z

aha Hadid, industrieel vormgeefster

In haar eigen galerie in Londen heeft ze van alles
verzameld aan objecten die zij heeft vormgegeven.
Schilderijen van haar hand, maar ook meubels, beeldhouwwerken, maquettes, vazen, sieraden, tassen of wel
clutches met een sierraad waarin de hand wordt gevat.
Voor Chanel ontwerpt ze tassen samen met Karl Lagerfeld. Hij typeert haar als geniaal. Schoenen hebben
voor haar ook geen geheim. Het model ‘Flame’ is heel
24

|de Gouden Visie 12-1|

Zaha Hadid
Kristallen vaas - Lalique
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T

afel van water

Haar tafel is als een sculptuur, het zou evengoed
een gebouw kunnen zijn. Zij heeft geprobeerd de
vloeiende vorm van water erin uit te drukken. Voor
haar is hij als een gestolde golf, waar de waterdruppels
van voor het stollen nog aan hangen. Het blad is zo
glad als de zonnezee op een zomerdag met een natte
weerspiegeling. Foto’s doen afbreuk aan het geheel.
Wie de tafel echt ziet denkt dat het onmogelijk is om
iets zo te maken.
De tafel lijkt altijd in beweging te zijn, van welke kant
hij ook wordt bekeken. Het is een waagstuk om er iets
op te zetten, dat is iets wat niet bij de tafel hoort. Het
tafelblad is van doorzichtige siliconengel en heeft drie
vervormde ondergolven, eigenlijk putten. Wie naar de
tafel kijkt gelooft zijn ogen niet, hij moet hem gaan
voelen om te weten wie hij is. De tafel doet wat bij de
kijker. Hij is geen object, eerder een persoon, vandaar
dat je hem wel aan moét gaan raken.
Deze tafel is een sculptuur die zich verenigd voelt met
een gebouw dat ook een sculptuur is.

Zaha Hadid - portret uit 2015

bijzonder, hij omvat de voet en de enkel met vlammen
die alles omarmen.
Ze ontwerpt ook een lamp in samenwerking met
Swarovski, sportschoenen in samenwerking met Adidas.
In 2005 ontwerpt ze de Z-car, een auto die op waterstof rijdt.
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Zo weeft zij de gebouwen en alle andere objecten als
golvende kleding om de mensen heen. Gebouwen
waarin mensen zich omhuld voelen door haar warme, ronde omhelzing. Een omhelzing waarin zij laat
zien hoe zij leeft: in een vereniging met de dingen om
zich heen. Zij maken allemaal deel uit van haar eigen
droomwereld.
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I

s de mens slecht?
Essay over goed en kwaad

Auteur Reginald Moreels
Uitgeverij Halewijn - Antwerpen
Druk 1e druk, 2017

I

nleiding

Is de mens goed? Of is hij slecht?
Deze kwestie houdt blijkbaar menigeen bezig. Sommigen zijn duidelijk, zoals Dachner Keltner, professor in de psychologie: ‘De mens is
niet slecht’. Dat is de titel van zijn
in 2009 verschenen boek. De mens
is immers in staat tot gevoelens van
mededogen. Andere schrijvers zijn
veel minder zeker. Eén van hen is
ongetwijfeld de Belgische oorlogs
chirurg Reginald Moreels. In een
essay van 167 pagina’s poneert hij
een overduidelijk ‘de mens is slecht’.
Tenminste, hij beweert dat de mens
‘een slechte natuur’ heeft.
Zijn in 2017 verschenen essay over
goed en kwaad draagt de titel ‘Is
de mens slecht?’. Hoewel de titel
als vraag wordt geponeerd, blijft
die vraag niet lang onbeantwoord.
In zo’n 167 pagina’s beschrijft hij
zijn persoonlijke bevindingen over
‘de slechte natuur van de mens’
en somt hij handvatten op om die
‘slechte natuur’ te verbeteren.
De kaft van het boek onthult meteen iets van de achterliggende gedachtegang die mede zijn zoektocht
beïnvloedt: tegen een zwarte achtergrond steekt een mannenhand een
groene appel omhoog waaruit een
hap is genomen.
26
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ervaart is door het gehele boek heen
voelbaar.
Zowel zijn wetenschappelijke
achtergrond, zijn geloof in het
christendom en zijn ervaring als
oorlogschirurg spelen een rol bij het
beantwoorden van de vraag of de
mens slecht is.

K

ort en bondig

D

e auteur

Reginald Moreels, geboren in
1949, is chirurg en politicus. Hij
is actief geweest in ontwikkelingsprojecten in Burundi en Rwanda
en was humanitair arts in conflictgebieden. Hij is medeoprichter van
Artsen zonder Grenzen in België.
De vraag of de mens slecht is, is bij
de auteur niet alleen geboren uit
een filosofische interesse. Zijn ervaring als oorlogschirurg in gebieden
als Mosul in Irak en Kivu in Congo
bepalen zijn kijk op de mens. Hij
heeft heel wat leed gezien en zijn
strijd tegen wat hij als onrecht

Het boek van Moreels begint
met zes stellingen. Waarvan de
eerste meteen al de vragende titel
beantwoordt: ‘De homo originalis
is slecht geboren’. De laatste stelling biedt de oplossing voor dit
‘slecht zijn’. Deze luidt: ‘Om onze
planeet leefbaar te houden, zal de
neosapiens de huidige homo sapiens
vrij dringend moeten vervangen.
Dit selectieproces zal deels versneld
moeten worden door middel van
transhumane en neohumane technologie, deels door ethisch denken
en handelen.’
Daarmee is de toon gezet. De mens
moet aan de slag. Door een wirwar
van informatie gaat Moreels zijn zes
stellingen ‘bewijzen’.
In de eerste bladzijden van het boek
benadrukt Reginald Moreels dat hij
zijn persoonlijk visie weergeeft. Hij
vraagt zich af hoever een mens kan
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gaan in zijn geniale destructie en
of de homo sapiens een historische
vergissing is. Duidelijker kan het
volgens hem niet: de mens heeft een
‘slechte natuur’.
Toch houdt hij ook een ‘maar’ achter de hand. Mensen zijn immers
ook in staat om, met gevaar voor
eigen leven, een ander te redden.
Maar ook dat is niet onvoorwaardelijk, merkt hij op. Altijd zit er
eigenbelang bij. En zo besluit hij
dat hijzelf ook een ‘slechte’ natuur
heeft, ook al staat hij als weldoener
bekend.

D

e ‘slechte natuur’
van de mens

Aan de ‘slechte natuur’ van de mens
wijdt hij zo’n 100 bladzijden. In
14 paragrafen belicht hij zowel de
wetenschappelijke visie op de aard
van de natuur van de mens, als de
visie van het christendom.
Hij onderbouwt zijn visie onder
andere met de opvattingen van de
evolutiebioloog Richard Dawkins,
abusievelijk in het boek geschreven
als ‘Dawking’ en even later verward
met de fysicus Hawking. Richard
Dawkins beschrijft in zijn boek
‘The Selfisch Gene’ hoe elk gen
alles doet om te overleven, zelfs ten
koste van andere genen. Het is de
oorlog van allen tegen allen. Maar
genen zijn amoreel, beseft ook Reginald Moreels, deze zijn niet met
goed en kwaad bezig. Dus stelt hij
zich de vraag naar waarom de mens
tot intentioneel kwaad overgaat. Hij
stelt zich vragen over de vrije wil
en de opvoeding. Hij benoemt ook
de willekeur waarmee de begrippen
goed en slecht ingevuld worden.
Niet iedereen hanteert dezelfde
maat. Wat de ene mens ‘goed’
noemt kan voor de andere mens
‘kwaad’ zijn.
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Uit de willekeur waarmee het denken de categorieën goed en slecht
indeelt zou men verwachten dat de
auteur zich minder scherp zou uitlaten over ‘het goede’ en ‘het slechte’.
Reginald Moreels blijft evenwel bij
zijn stelling dat de menselijke natuur de categorie ‘slecht’ verdient.
Het begint er dan zo stilaan op te
lijken dat Moreels zo overtuigd
is van zijn eerste stelling, dat hij
al redenerend alles uit de kast wil
halen om aan te tonen dat deze
juist is. Hij verwerpt de natuur van
de mens. Dit ‘vergiftigd geschenk’,
zoals hij het noemt, moet worden
omgebogen.
Met deze verwerping van de natuur brengt hij geen nieuwe visie.
Hij treedt in de voetsporen van het
christendom: de materiële natuur
van de mens verwerpen en het
‘geestelijke’ vooropstellen.

niet dat die vrede neemt met wat de
huidige homo sapiens uitspookt.’
(p. 82)
Hij is ervan overtuigd dat de huidige mens het voorspel is en niet de
basis is van wat hij omschrijft als
het ‘toekomstige scheppingsverhaal’
dat in de bijbel wordt beschreven.
Dan komt er een nieuwe natuur die
een betere mens voortbrengt. Hoe
dat gebeurt laat hij open: of God
is daar nu al mee bezig, of de mens
moet een handje helpen met zijn
technologische vooruitgang of met
reguleringen.
Hier kan de lezer zich moeilijk van
de indruk ontdoen dat Reginald
Moreels het beter weet dan God.
Hij is niet tevreden met de schepping en wat de mens daarin aanricht. De mens heeft het verdorven
en een nieuwe natuur moet daar
een eind aan maken.

G

D

elovige inbreng

Reginald Moreels is een overtuigd christen. Hij schrijft dat hij
gelooft in God en zijn mensgeworden zoon Jezus. Hierin ziet hij geen
conflict met zijn wetenschappelijk
denken. Geloven ziet hij als het zich
openstellen voor een aanwezigheid
waarvan het besef voor altijd onvoltooid en onvolledig zal blijven.
Maar hij geeft ook zijn eigen invulling aan het geloof. Hij worstelt
met vele vragen. Zo is hij ervan
overtuigd dat de schepping niet af
is. Hij vraagt zich zelfs af of die al is
gestart.
Hij schrijft: ‘Alle schepping en
destructie die de geschiedenis heeft
meegemaakt, is het preludium van
het toekomstige scheppingsverhaal,
dat al sinds eeuwen wordt beschreven. En dat gaat dus niet over ons,
als er een aanwezigheid bestaat, die
ik definieer als God, dan kan het

e spagaat

Reginald Moreels wil strijden
tegen onrecht, tegen racisme, tegen
het oppervlakkig leven op de automatische piloot. Hij wil een lans
breken om verder te zoeken dan de
zichtbare en tastbare wereld omdat
een mens slechts het topje van de
ijsberg ziet.
Moreels loopt duidelijk aan tegen
de incompleetheid van de mens.
Telkens opnieuw geeft hij te kennen
dat dit toch niet het einde kan zijn.
Het is een kreet om iets nieuws en
dat maakt het boek toch wel interessant.
Het verwarrende van dit essay is
evenwel dat hij dit gegeven overspoelt met een wirwar aan gedachten over de oorzaak en over mogelijke oplossingen die hij met grote
stelligheid brengt.
Het lijkt wel of hij rekening houdt
met wat anderen ervan zeggen,
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maar hij geeft zijn eigen invulling
aan alle begrippen. Deze plukt hij
uit de huidige wetenschap en uit
het christendom en vermengt die
met zijn eigen ideeën.
Hoe een mens verder kan zoeken
dan de zichtbare en tastbare wereld
blijft vaag en onduidelijk. De oplossingen van Moreels blijven binnen
bestaande denkkaders van ethiek en
technologie hangen. Hiermee geeft
hij ook te kennen een groot vertrouwen te hebben in de mens. De
mens moet immers met de oplossing komen om het beter te doen.
Deze spagaat tussen de ‘slechte’ en
‘quasi blinde’ mens en het grote vertrouwen in de mens die zichzelf en
de wereld moet verbeteren, tekent
dit boek.

D

e hoop van Moreels

Hoe moeten we het volgens
Moreels dan beter doen? Een mogelijke oplossing ziet hij in een
ethocratie. Een ethocratie is een
samenleving die fatsoenlijk en verantwoordelijk is. Zijn droom is een
samenleving waarin men solidair is
naar elkaar en waar men superioriteit en inferioriteit bant. Ethische
principes zijn in zijn ogen heel
belangrijk om de ‘slechte natuur’ te
boven te komen.
In dit kader brengt hij het woord
‘ziel’ naar voren. Die is voor hem
de hoofdrolspeler. Ook nu geeft hij
er zijn eigen invulling aan en dat
brengt geen klaarheid. Voor hem is
de ziel het mengelmoes van gedachten, emoties en karaktertrekken.
En, concludeert hij, deze hebben de
primitieve natuur van de mens niet
veranderd.
Moreels merkt ook op dat een streven naar een ethocratie veel van de
mens zal vragen en dat niet iedereen
dat zal kunnen opbrengen.
28
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Zoals zo vaak in dit boek komt
Moreels met een stelling of een mogelijkheid en steeds opnieuw merkt
hij dat er wat aan schort. Hij blijft
evenwel doorredeneren en zoekt in
gedachtespinsels naar verdere oplossingen.
Zo vraagt hij zich ook af of het
transhumanisme een oplossing
biedt. Transhumanisme is een filosofie die beweert dat de mens zijn
evolutie in eigen hand kan nemen.
Het is de mens die met technische
middelen sleutelt aan zichzelf. Hij
stelt zich de vraag of er een betere
mens komt door genetische manipulatie, door nanotechnologie,
artificiële intelligentie en andere
technische toepassingen. Ook hier
ziet hij een mankement omdat er
hierover te weinig ethische discussie is.
Uiteindelijk opteert hij voor de visie
van de filosoof Lévinas. Het gelaat
van de medemens als een appèl tot
eigen verantwoordelijkheid. Vanuit
het gelaat van de andere mens komt
een ethisch appèl. De oorlogsslachtoffers, de mensen die hij hielp als
chirurg laten hem zijn ‘slechte natuur’ verschalken.
Moreels hoopt dat er uit ons wezen
zich een nieuwe mens selecteert.
De artificiële intelligentie kan dat
proces versnellen, meent hij. Maar
uiteindelijk zal het niet-artificiële
gedeelte van het brein, wat hij de
ziel noemt, bepalen of de mens beter of slechter zal worden.
Hij besluit: ‘Er komt een beter
type homo sapiens op deze aarde.
Het kwaad is niet voorbestemd om
eeuwig met de mens, zoals hij nu is,
te moeten blijven samenleven.’

C

onclusie

‘Is de mens slecht?’ laat een
overvloed van gedachten los die
met de nodige stelligheid worden
geponeerd. Het essay blijft bij zijn
vooropgezette stellingen over de
‘slechte natuur’ van de mens en alles
wordt daarnaartoe geschreven. De
auteur probeert te duiden waarom
de mens onvolmaakt is. Zijn ideeën
klinken niet nieuw in de oren, maar
borduren voort op wetenschappelijk
inzichten vermengd met visies uit
het christendom. De mogelijkheden
die hij ziet, zijn gebaseerd op oude
denkwijzen en technische snufjes.
Veel in dit exposé blijft onduidelijk.
Hoe kan een mens verder zoeken
dan het zichtbare en het tastbare?
Wat maakt dat hij het brein van de
mens ‘de ziel’ noemt en niet gewoon ‘het brein’ of ‘het denken’?
Tegelijk is het verrassend om een
aanvoelen te merken dat er wat op
til is. Een aanvoelen van ‘er komt
iets anders’. Het is nadrukkelijk
aanwezig, maar verliest aan kracht
door maalstromen van gedachten
over de ‘slechte natuur’ van de
mens.
Hoewel Moreels aangeeft een religieuze mens te zijn, stelt hij zich in de
plaats van zijn God om de ‘slechte
natuur’ van de huidige mens af te
schrijven. Hij gaat voorbij aan het
feit dat de mens slechts pril komt
kijken in de evolutie en dat achter
de evolutie een, voor het menselijke
denken, onbegrijpbare evolutiekracht schuilt. Hij vergeet dat ware
spiritualiteit bestaat uit het omarmen van alles wat bestaat. Vanuit
de modderige poelen van de natuur
kunnen immers de prachtigste waterlelies opbloeien.
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Schilderkunst

childeren
voor de Zonnekoning

J

Jean Cotelle le Jeune

ean Cotelle le Jeune is een voor het grote publiek onbekende Franse
schilder. Hij is in 1646 geboren in Parijs en overlijdt in 1708 in
Villiers-sur-Marne. Hij wordt ook wel Jean Le Jeune, Cotelle le fils
of Jean II Cotelle genoemd. Er is maar heel weinig over zijn leven bekend.
Zijn schilderijen, gemaakt in opdracht van de Zonnekoning Lodewijk de XIVe, maken hem beroemd in die tijd. Hij schildert de tuinen van Versailles en van het Grand
Trianon dat daarin is gelegen. Hij beeldt deze tuintaferelen uit vol mythologische en
fabelachtige figuren. De tuinen zijn in die tijd net aangelegd door André Le Nôtre en
de schilderijen getuigen van diens ingenieuze zicht op de tuinkunst van die tijd.
Zijn 21 olieverfschilderijen in het Grand Trianon zijn hoogtepunten in zijn schilderscarrière, zij laten zijn veelzijdig talent zien. Omdat deze galerij in het Trianon voornamelijk bestaat uit zijn schilderijen wordt hij de Galerie des Cotelle genoemd.

Galerie des Cotelle in het Grand Trianon in Versailles
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L

even

Jean Cotelle wordt geboren in een kunstzinnige
familie, die hem ondersteunt in zijn schilderstalent.
Hij is van jongs af aan omringd door kunstenaars,
waaronder zijn vader, Jean Cotelle de Oude, zelf een
kunstschilder. Deze stuurt hem naar de portretschilder
Claude Lefèvre om het vak te leren. Jean werkt daarna
van 1665 tot 1670 in Italië voor verdere studie. Opmerkelijk is dat hij alles zelf bekostigt. Hij begint met
het schilderen van miniaturen en hij heeft daar een
verfijnd schoonheidsgevoel bij.
Hij is een van de generatie schilders die door Lodewijk
XIV in 1688 wordt opgeroepen om het Grand Trianon
te versieren.
Vanaf 1675 maakt hij uit eigen beweging 20 miniaturen van de landschappen in de tuinen van Lodewijk
XIVe, het zijn gouaches gemaakt met pen en inkt.
De opdracht van de koning omvat het maken van
24 topografische schilderijen in groot formaat van de
tuinen van het kasteel Versailles. Cotelle versiert de
landschappen vooral met mythologische figuren. Hij
wordt vanwege deze tuintaferelen wel de schilder van
de bossen van Versailles genoemd.

Er hangen in de galerij in het Grand Trianon in totaal
24 schilderijen: 21 van Cotelle (olieverf op doek, allemaal ± 201×137,5 cm), twee van Étiene Allegrain en
een van Jean-Baptiste Martin. Deze laatsten schilderen
de mensen van het hof in eigentijdse kleding, terwijl
Cotelle meer voor allegorische en mythologische figuren kiest. Waarom hij de laatste drie schilderijen door
anderen heeft laten maken, is onbekend.
Hij maakt in die tijd ook een groot formaat schilderij
voor de Notre-Dame, dat de Bruiloft in Kana voorstelt, en plafondschilderingen voor theaters.
Na 1693, als de opdracht waar hij in 1688 aan is begonnen, klaar is, gaat hij een tijdje in Marseille wonen.
Na 1703 wordt er weinig meer van hem vernomen, hij
werkt in stilte en raakt in de vergetelheid.

H

et Grand Trianon / Trianon de marbre

Lodewijk XIV zegt: „Ik heb Versailles laten
bouwen voor het Hof, Marly voor mijn vrienden en
Trianon voor mijzelf.”
Het huidige Grand Trianon is in 1687 en 1688 verrezen op de plaats waar het gehucht Trianon lag. Het
gehucht wordt met de grond gelijk gemaakt en daarop
is eerst het Trianon de Porcelaine gebouwd. Ook dit

Grand Trianon / Trianon de marbre - Parc du château de Versailles
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Trianon wordt door Lodewijk de XIVe weggevaagd,
hij vindt het te klein. De architect Jules HardouinMansart ontwerpt het nieuwe gebouw met twee
vleugels in lichtgeel marmer, die door een galerij met
gekoppelde Ionische zuilen van roze marmer zijn verbonden met elkaar. Naar aanleiding van de decoratie
werd dit het Trianon de Marbre genoemd, het Marmeren Trianon.
Het Groot Trianon ligt in het noorden, aan het eind
van een dwarsarm van het Grand Canal en is omgeven
door tuinen in het park van Versailles. HardouinMansart ontwerpt daar de marmeren fontein, le Buffet
d’Eau die in 1703 gereed is.
Le Grand Trianon de Marbre is een buitenverblijf voor
het vermaak, ver van het hof, zodat de koning daar
privé kan leven en genieten in zijn lusthof.
De opdracht van de koning voor de decoratie van dit
gebouw is voor de uitverkoren schilders een uitgelezen mogelijkheid om de natuur in hun schilderijen te
presenteren. Cotelle le Jeune geniet wel bekendheid in
die tijd, en hij mag dus het grootste deel van de schilderijen voor de galerie maken. Hij doet dat in de jaren
tussen 1688 en 1691.
Hij heeft daar een 53 meter lange galerij met zuilen
ter beschikking die helemaal gevuld moet worden met
afbeeldingen. Er zijn 16 grote, ritmisch gesitueerde
muren en openingen voor ramen tussen de pilaren,
vandaar dat hij gaat werken in verticaal formaat, iets
wat niet gebruikelijk is voor landschappen. De schilderijen verbeelden elk een bossage of ‘bosquet’ in het
park van Versailles, gedecoreerd met allerlei soorten
mythologische en fabelachtige personages, die deels
hemels, deels heel aards zijn. Hij neemt als model de
herderlijke taferelen van de Italiaanse schilder Francesco Albani of Albano uit Bologna. Levendige kleuren
maken de taferelen een genoegen om ze te bekijken.
Het geheel is een unieke uitbeelding van de smaak die
Lodewijk XIVe uitte in zijn tuinen, maar ook van de
gebouwen, die vooral door hem zijn bepaald en goedgekeurd. Niets ontsnapt aan zijn oog en hij laat bij
twijfel alles nameten door Le Nôtre, zodat de gebouwen er goed bij komen te staan, zonder mankementen.
De koning kan dan vervolgens samen met zijn maîtresse volop genieten van de pracht en praal die er is.
De koning kan aan niets anders denken, zo is hij
gesteld op zijn residentie daar. De binnenkant is wat
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minder luxueus afgewerkt, vanwege de kosten van een
oorlog. Maar hij laat wel tienduizenden potten met
bloemen neerzetten, die twee keer per dag moeten
worden verwisseld, ‘omdat hij er niet tegen kan om
dood blad te zien’. Tot slot verordent hij om 24 schilderijen te maken voor de galerij, waarvan er dus 21
door Jean Cotelle le Jeune worden gemaakt, een werk
dat hij in een heel snel tempo volbrengt, iets meer dan
twee jaar.
Deze lusthof wordt een plaats voor ontvangsten, er
wordt niet geslapen door genodigden. Vele bekende
persoonlijkheden zijn er ontvangen in zijn tijd, en
in latere tijden presidenten van de Verenigde Staten,
koningin Elisabeth II en haar echtgenoot, Boris Jeltsin,
en Generaal de Gaulle.
De Gaulle wilde in 1959 de gebouwen laten restaureren, maar dat was te duur, het is niet doorgegaan.
Sommige sculpturen van lood zijn verdwenen, evenals
het oorspronkelijke bos van het Labyrint of het Bos
des Dômes, die beiden zijn verwoest. Ook Le Hameau
de la Reine zoals het was, is verdwenen.
De meeste werken van Cotelle in het Grand Trianon
zijn vanaf 2014 gerestaureerd en zijn in 2018 weer
in volle glorie te zien in al hun heldere kleuren. De
tuinen rondom het Grand Trianon zijn beplant met
bloemen die op de schilderijen staan, vooral het schilderij ‘Vue du Grand Trianon prise des parterres, avec
Flore et Zéphyr endormie’ is daarbij als voorbeeld
genomen.

L

a Galerie des Cotelle

De Galerie des Cotelle ligt in de noordvleugel van
het gebouw en is verbonden met de salon die uitziet
op de tuinen. Napoleon I had het niet zo op nimfen
en putti, en wilde hen laten vervangen door zijn eigen
portretten voor zijn meerdere eer en glorie. Gelukkig
had hij geen geld om dit te laten uitvoeren. De schilderijen zijn een tijdlang ondergebracht in kasteel Versailles, maar na de vrede met Oostenrijk en Hongarije
gingen ze in 1913 weer terug naar het Grand Trianon.
Op de schilderijen is te zien, dat de bossen dienden als
achtergrond voor het portretteren van de liefdes en de
genietingen van de goden, naar voorbeelden van Ovidius en anderen. Cotelle heeft ook duidelijk aangegeven op zijn schilderijen dat dit het lustpaviljoen is van
de Zonnekoning binnen het geheel van het complex
van gebouwen van kasteel Versailles. Goden en aardse
wezens verlustigen zich tussen de bosquets, lusthofjes
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geheten, van het park en spelen daar hun liefdesspelen.
Heel het Grand Trianon getuigt van de smaak die de
koning heeft voor de natuur, vooral in het tweede gedeelte van zijn regime komt dat tot uitdrukking. Het
geheel van schilderijen, tuinen, gebouwen, bossen en
fonteinen met bassins, is uniek.
Vazen, groepen beeldhouwwerken en standbeelden,
goden en helden uit de mythologie zijn daar gestalte
gegeven. Cotelle legt alles vast op het doek, ook de
prachtigste boeketten bloemen die er zijn in de eerste
tuinen van Lodewijk de XIVe. Zijn nauwgezetheid
bij het schilderen geeft een goede presentatie van de
Franse tuin, maar vooral van de tuinen van Versailles, die daardoor beter gekend kunnen worden in hun
eigenheid.

Affiche expositie Jean Cotelle
De tentoonstelling 'Des Jardins et des Dieux' in het Grand
Trianon is gewijd aan de schilderwerken van Cotelle.

E

nkele schilderijen

Niet eerder zijn deze tuinen op een zo verfijnde en
precieze manier geschilderd met nog daarbij de goden
en godinnen die zich vermaken in het park van Versail32
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les en dat terwijl Cotelle eigenlijk een schilder is van
historische taferelen. Dit alles maakt zijn werk hoogst
origineel, vooral omdat hierop de net gerealiseerde
tuinontwerpen van André Le Nôtre heel duidelijk zijn
te zien. Dat is ook de wens van de Zonnekoning, die
zijn tuinman ziet als een vriend wiens creaties moeten
worden vastgelegd op het linnen doek. Bovendien zijn
deze kunstwerken een lust voor het oog van ieder die
houdt van de cultuur uit die tijd.
Om dit zo te kunnen schilderen is een scherp oog
nodig voor detail en kennis van bomen, bloemen en
planten en dat heeft Cotelle. Fantasie en werkelijkheid zijn hier tot een geheel samengebracht dat blijft
aanspreken. Sommige plaatsen worden door hem
vanuit verschillende gezichtshoeken geschilderd tot
in de fijnste details. Zijn schilderijen brengen hemel
en aarde bijeen, sluiten het hogere aan met het lagere,
terwijl er door muziek, zang en dans en de liefde een
wereld wordt geschapen die daar juist tussenin ligt en
deze beide werelden verbindt. De lagere goden hebben
contact met de hogere persoonlijkheden.
Cotelle laat zich inspireren door Ovidius’
‘Metamorfoses’ en de dierenfabels van Aesopus en Jean
de la Fontaine of de gedichten van Torquato Tasso.
Alles wordt door hem bijeengebracht in de taferelen
die zich afspelen in de lusthofjes. De schilderijen geven
in feite verschillende kanten weer van Cotelle. Zijn
liefde voor het schilderen van kleine personages die de
eeuwige jeugd lijken te bezitten, het weergeven van
de liefdesspelen van de goden in harmonieuze droomlandschappen vol delicate spirituele taferelen en het
vastleggen van de tuinen van de Zonnekoning aan
gelegd door Le Nôtre. Cotelle legt daarbij met al zijn
liefde en passie op het doek vast wat de cultuur in die
tijd omvatte. Ook zijn idee over het samenbrengen van
het hemelse en het aardse is in ieder doek te vinden,
een passie die veelzeggend is en aangeeft hoezeer hem
dat boeide. Hij ervaart de mogelijkheden ervan en
brengt dat tot uitdrukking in al zijn schilderijen.
De eeuwige jeugd is ook een interessant thema dat in
deze werken naar voren komt. De goden en godinnen zijn heel erg jong, zij hebben volwassen lichamen
met gezichten als van kinderen. Hoewel dat eerst wat
vervreemdend aandoet, boeit het tegelijkertijd, want
de eeuwige jeugd is altijd het schoonheidsideaal van
vele mensen geweest, vroeger en nu.
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Vue de l’amphithéâtre du Théâtre d’eau
avec Vénus parée par les heures en présence d’Ouranos.
Gezicht vanuit het amfitheater op het waterspektakel met Venus
geflankeerd door de Horae in tegenwoordigheid van Uranus.

V

enus is het middelpunt
van deze scène waarin de
Horae haar vergezellen,
zij stellen de vier seizoenen voor
op aarde. Zij hebben Venus verwelkomd bij haar aankomst op het
land na haar geboorte uit de golven
van de zee en nu is ze in de tuinen
van Versailles.
Boven hen in de lucht slaat Uranus
rustend op een wolk met zijn putti
en de cherubijnen het tafereel gade.
Uranus personifieert de hemel.
Cotelle heeft hem hier geschilderd
als een eerbiedwaardige man. Hij
wordt maar weinig geportretteerd en zelden afgebeeld als een
persoon. De hemelruimte waar
Uranus verblijft is even hoog als de
onderwereld diep is.
Ondertussen wordt Venus verwend
met sieraden en haar een spiegel
voorgehouden waarin zij zichzelf
kan bewonderen. Op de achtergrond zijn dansende nimfen voor
een grote opgaande waterpartij die
in de tuin aanwezig is.
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De figuren zijn met zorg geschilderd. Cotelle gebruikt een speciaal intens blauw voor de gewaden
van de belangrijkste personen. De
vazen op hun sokkels en de pilaren bekleed met klimop zijn heel
precies nageschilderd. Ieder blaadje
klimop is apart te zien. Net achter
Venus en haar gezelschap zijn de

waterfonteintjes te zien afgewisseld
met bloemen.
Cotelle verbeeldt de aardse rijkdommen die kunnen leiden tot de
hemelse genoegens die eeuwig zijn,
alweer een thema dat hij graag hanteert in de gehele serie schilderijen
in het Trianon.
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Vue du bosquet du Labyrinthe montrant la fontaine du Combat des animaux
et les deux fontaines du Renard et de la Grue avec Diane et les nymphes
Gezicht op de lusthof van het Labyrint met de fontein van het gevecht van de dieren
en de twee fonteinen van de vos en de kraanvogel met Diane en de nimfen
rende dieren te zien. De viervoeters
spuwen water naar de vogels en de
stralen zijn zo krachtig en groot,
dat het werkelijk oorlog is.
Het water voor de 39 fonteinen en
de 333 geschilderde metalen dier
sculpturen wordt door een enorme
installatie met 14 waterraderen en
253 pompen uit de Seine gehaald.

E

en bosquet is een lusthof
verstopt tussen de hoge hagen van de tuinen. Het zijn
bosjes met daartussen in een open
plek meestal een fontein of een
ander waterspel. Er zijn hier verschillende taferelen die de aandacht
vragen. Cotelle neemt als voorbeeld
de fabels van Aesopus, waarin de
vogels en de dieren op vier poten
elkaar de oorlog verklaren om de
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eer van hun soort te verdedigen.
Ze beginnen daarom een gevecht
dat eerst weinig uitkomst brengt.
Uiteindelijk winnen de vogels, al
had niemand dat verwacht.
De fontein is hoog en omringd
door tralies, het water spuit uit de
mond van alle dieren die daar zijn
verbeeld, het water loopt uit in een
rotsbassin met een rots in het midden. Op de rots zijn alle oorlogvoe-

Twee fonteinen rijkelijk versierd
met bloemen, stellen de fabel van
Aesopus over de vos en de kraanvogel voor: De vos nodigt de kraanvogel uit voor een maaltijd. Hij
serveert soep op een platte schaal,
maar het is voor de kraanvogel niet
mogelijk om de soep op deze manier te eten. Vervolgens nodigt de
kraanvogel de vos uit en serveert
eten in een hoge en smalle kruik.
De vos kan hier niet uit eten.
Daarnaast is er nog de voorgrondscène met Diane, de godin van de
jacht, gekleed in het heldere blauw
dat Cotelle zo goed op het doek
weet te zetten. Een leeuw heeft een
zwijn gedood, de resten van andere
dode dieren liggen op de grond.
Het lijkt alsof Cotelle heeft willen
uitbeelden hoe de mens altijd op
oorlog uit is om zichzelf te bewijzen. De hevige dierengevechten
zijn niet mis, iets wat ook zo is bij
mensen. En het pesten en treiteren,
zoals dat bij de vos en de kraanvogel gebeurt, zijn ook geliefde menselijke activiteiten.
Deze bosquet is niet meer aanwezig, hij is verwijderd bij de nieuwe
beplanting in 1775, het wordt nu
de lusthof van de koningin genoemd (Le Bosquet de la Reine).
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Vue du bosquet de la Salle de Bal avec Armide couronnant Renaud

D

Gezicht op de lusthof met de Balzaal
met Armida die Rinaldo kroont met haar geurende bloemenkrans

eze bosquet is de balzaal
die is ontworpen als
een amfitheater. In het
centrale deel is een vijver met een
balustrade en 18 pilaren eromheen.
Uit iedere pilaar komt water dat in
de vijver valt. Het hogere deel van
het amfitheater heeft een balustrade
van wit marmer.
Jean Cotelle II beeldt het gedicht:
‘Jeruzalem bevrijd’ van de Italiaanse dichter Torquato Tasso uit
geschreven in 1581. Het gaat over
tovenares Armida, die de knappe
kruisridder Rinaldo, die in de
eerste Kruistocht op weg is naar
Jeruzalem, verleidt. Zij moet hem
eigenlijk doden terwijl hij is ingeslapen. Maar op het moment dat
zij haar dolk in zijn borst wil steken
wordt ze eindeloos verliefd op hem.
Hij gaat echter helemaal niet in
op haar avances. Zij verandert de
overige ridders allemaal in dieren.
Rinaldo wil zijn missie vervullen,
maar Armida houdt hem gevangen
in haar bloementuin. Twee van
zijn vrienden, Carlo en Ubaldo,
vinden hem daar en houden een
spiegelend schild voor zijn ogen,
zodat hij weer kan weten wie hij
is. Rinaldo kan bij zijn ontwaken
bijna geen weerstand bieden aan
de liefdesbetuigingen van Armida,
maar zijn vrienden wijzen hem op
zijn plichten.
Armida wil zichzelf van het leven
beroven maar Rinaldo weet dat te
verhinderen. Dan stormt ze weg in
haar wolkenwagen, omringd door
de Furiën.
Op het schilderij is de scène te zien
dat Rinaldo ligt in de armen van
Armida met de bloemenkroon van

3Inhoudsopgave

het geluk op zijn hoofd, hij is ingeslapen door de geuren ervan. Zijn
donkere ronde schild ligt vlakbij
hem, de spiegel waardoor hij later
weer ontwaakt. Carlo en Ubaldo
zitten links op het schilderij, zij
treffen hem daar aan liggend in de
armen van Armida.
Op de trappen van de balzaal en
rondom Armida en Rinaldo wordt
muziek gemaakt, danseressen spelen

een dansspel in de balzaal zelf. Armida is gekleed in het betoverende
blauw waar Cotelle al zijn hoofdfiguren mee kleedt. Een koninklijke
kleur die recht doet aan haar positie
die hier wat vreedzamer wordt
voorgesteld dan in het gedicht van
Tasso. Het is zeker zo dat Cotelle
niet van oorlog houdt, hij verheerlijkt de liefde en wil niet weten dat
deze vaak pijnlijk en wreed is.
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Les Parterres du Trianon de marbre avec Zéphyr et Flore endormie
De parterretuinen van het marmeren Trianon met Zefier en een slapende Flora
Deze kleurige bloemen worden de
gehele zomer door bloeiend gehouden, soms door nieuwe planten
neer te zetten.
Het doet aan als een weerspiegeling
van de tuinen buiten naar binnen
toe.
Op het schilderij is vooraan Flora
te zien die daar ligt te slapen omgeven door de nimfen en de cupido’s. Lelies, rozen, Polianthes
tuberosa vormen met elkaar een
boeket bloemen voor haar ligbed.
Koperen kannen en kruiken en
andere attributen staan sierlijk om
haar heen gezet. Op de achtergrond
is het marmeren Trianon te zien,
met de twee parterres, een hoge en
een lage, en de laan die daarnaartoe
leidt. De parterres staan vol zeldzame en geurende bloemen. In de
lucht zweeft Zefier, die Flora vanuit de lucht gadeslaat en over haar
heen en weer beweegt.

O

p dit schilderij zijn de
tuinen rondom het
Marmeren Trianon goed
te zien. Naar dit schilderij zijn de
tuinen nu weer aangeplant met
bloemen in roze, blauwe en witte
kleuren met een achtergrond van
groen. Dit zijn de kleuren van de
koning maar ook van de Heilige
Maagd aan wie hij het Trianon
heeft gewijd.
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Het is eigenlijk een heel leuk schilderij, dat binnen in het Trianon
laat zien hoe de tuinen eruitzien die
door de ramen van de galerie ook
buiten zijn te bewonderen.
Om dit gestalte te geven zijn vier
verschillende soorten salvia’s gebruikt om de blauwen te vertegenwoordigen, Alstroemeria, Agrostemma en Ageratum voor het wit.
De Limonium sinuatum is gebruikt
om zijn structuur van crêpepapier.

Dit tafereel is heel aansprekend,
rustgevend. De bloemen zijn een
weelde om te zien, het intens
blauwe doek dat sierlijk wordt opgehouden achter de slapende Flora
laat het belang zien van haar verschijning die te maken heeft met
de natuur en haar bomen, bloemen
en groen. Het lijkt een uitdrukking van een wereld die Cotelle
voor zichzelf zou wensen en waarin
hij graag zou leven. Een wereld vol
schoonheid, vol kalmte en harmonie. Een wereld zonder oorlog,
waar alleen evenwicht en genegenheid een rol spelen. Een wereld die
recht doet aan iedere persoon en
aan ieder wezen.
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Vue du bosquet de la Colonnade avec Apollon servi par les nymphes
Gezicht op de lusthof van de Colonnade met Apollo die verzorgd wordt door de nimfen

A

pollo wordt door Griekse
dichters meestal Phoibos
Apollo genoemd, naar de
zon of het licht, stralend en schitterend. Téthys en haar nimfen verzorgen Apollo, de meest edele der
goden, die net van zijn ronde door
het luchtruim is teruggekeerd bij
de Colonnade, een ronde kolommenrij van marmer in verschillende
kleuren. Het is weer een lusthofje
waar zich van alles afspeelt en de
verfijnde gebaren van de nimfen
waarmee Apollo wordt verzorgd
tekenen de verfijning van Cotelle
zelf. De nimfen vertegenwoordigen het levenswater, de natuur en
de plantenwereld. Sommige van
hen hebben een speciale band met
Apollo, zoals Daphne, die aan
haar vader, de riviergod Penee,
vraagt om haar te veranderen in
een laurierboom om te ontkomen
aan de verleidkunsten van Apollo.
Penelope is de geliefde van Apollo
en moeder van Pan.
Middenin de Colonnade staat een
kleine fontein die eigenlijk buiten
proporties is bij zo’n hoge zuilengalerij. In feite is dit iets wat Cotelle
heeft ingevoerd om de open ruimte
wat op te fleuren.
Vooraan het schilderij zijn figuren
geschilderd die buitengewoon
elegant zijn en doen denken aan de
schilderijen van Albani. Ze stralen
het respect uit dat ze hebben voor
Apollo, ze mogen hem verzorgen
en doen dat graag.
Een aantal nimfen borstelen het
paard en zijn hemelwagen, zodat
hij als alles is gedaan meteen weer
zijn reis langs de hemelruimte kan
hervatten.
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De lusthof van de Colonnade is
driehoekig. Binnenin bevindt zich
een ronde salon omgeven door
groen die wordt omringd door
de kolommen van marmer uit
Languedoc. De diameter van deze
cirkel is 32 meter. Hij bestaat uit
32 Ionische zuilen van marmer die
afwisselend wit en roze zijn getint.
Op iedere zuil staat een pot. Achter iedere zuil staat een pilaar die
zijn tegenhanger is. Onder iedere

boogoverspanning staat een fontein
waar water in borrelt, in totaal
zijn er 28. Er zijn godinnen die in
de salon op muziekinstrumenten
spelen.
Apollo is de god van het licht, de
muziek, de dichtkunst en de spiritualiteit. Hij is de zonnegod die iedere dag weer het licht aankondigt
als hij met zijn wagen met paarden
ervoor door het luchtruim ijlt om
de nieuwe dag aan te kondigen.
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Daarom ook bewijzen de nimfen hem hun diensten,
hij is de lichtbrenger die alles laat leven en tot leven
brengt. En iedere nieuwe dag geeft weer mogelijkheden
aan mensen om verder te komen in het evolutieproces,
waarvan Apollo een niet te missen onderdeel is, hij
zorgt voor dag en nacht.
Dit lusthofje is bekend onder de naam ‘Bains d’ Apollon’. Apollo wordt vaak afgebeeld met de lyra. Het
wordt later ‘Bosquet des Dômes’ genoemd, tot dat
uiteindelijk ook is verdwenen.
Dit tafereel straalt een lichtende en harmonieuze rust
uit, waarin als het ware de ordening en de ritmiek van
poëzie, zang en zon die Apollo omgeeft, kan worden
gevoeld en ervaren als men ervoor openstaat. Het zijn de
dingen die voor Cotelle belangrijk zijn in het leven en
hij weet dat ook op het doek tot uitdrukking te brengen.

C

otelle’s levenssfeer

Al kijkend naar de uitstraling van de schilderijen
van Cotelle is er veel te vinden over zijn levensinstelling. Daarbij is hij een intellectueel, die de klassieken
kent en de belangrijke literaire werken van die tijd,
waaruit hij put voor zijn taferelen.
Zijn hang naar het hemelse en de verbinding met het
aardse is daarbij wel heel sprekend. Ook zijn voorliefde

voor heel jeugdige gezichten met kinderlijke uitdrukkingen speelt een grote rol. Hij drukt daarin iets uit van
zijn verlangen naar de jeugdigheid die er zou kunnen
zijn in een mensenleven, maar waarvan hij niet weet
hoe die te bereiken. Tezamen met die verbinding van
hemel en aarde kan dit duiden op zijn spirituele instelling die hij heeft en die hij neerlegt in zijn werken.
Het opvallende blauw in zijn schilderijen dat hij bij
voorkeur gebruikt voor zijn belangrijke personages,
getuigt van de blijdschap en vreugde die hij zoekt in het
schilderen en de expressie van zijn gevoelens in zijn werken. Daarbij schuilt er ook blijdschap in het schilderen
van de natuurtaferelen met de mythologische voorstellingen, die hij gebruikt om een eigen wereld te creëren
die vol liefde, schoonheid, blijdschap en vrede is. Het is
duidelijk dat Jean Cotelle een zoeker is naar een ander
leven, vol vrede en geluk, een verlangen dat vooralsnog
niet in zicht is in die tijd.
Heden ten dage zou hij van dit onbestemde verlangen
werkelijkheid kunnen maken, omdat er gezien vanuit
de evolutie de grote sprong gemaakt kan worden naar
een bestaan dat het mens-zijn overstijgt. Daarbij is er
de mogelijkheid om te komen tot ware vrede, geluk en
liefde, iets wat duidelijk het perspectief is waar Cotelle
naartoe wil in zijn leven.

Galerie des Cotelle in het Grand Trianon in Versailles
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H

Wetenschap

et lichtwezen
		

De mens en zijn toekomst

S

teeds meer mensen zien in dat de mens niet het einde van het
evolutieproces is. Maar waar het evolutieproces precies toe leidt
weet niemand precies te vertellen. Velen denken aan supermensen, die meer kunnen dan de mens zoals hij nu is, door manipulaties van hersenen
en emoties. Vooral het hersenwerk moet beter worden. Daar wordt dan ook met man
en macht aan gewerkt door allerlei technieken uit te vinden die de hersens kunnen
manipuleren. Of dit het nu is, is een vraag. Het lijkt wat vreemd om bijvoorbeeld
met een soort grote uitsteeksels die in het hoofd zijn ingeplant door het leven te gaan,
uitsteeksels die ervoor moeten zorgen dat het hersenwerk beter en sneller gaat en meer
uitgebreid functioneert. En of het nu een voordeel is dat er in de hand data worden
ingebouwd waardoor deuren als vanzelf opengaan en er geen deurknop meer aan te
pas hoeft te komen, is eveneens de vraag.
Vanuit de lilaca bekeken zijn er duidelijke aanwijzingen dat er in de evolutie zeker een nieuw wezen
zal verschijnen. Dit wezen zal echter geen supermens
zijn, een verbeterde mens dus, maar een geheel nieuw
wezen met heel specifieke eigenschappen. Het zal wel
een wezen zijn dat voortkomt uit de mens zoals hij nu
is. Maar het is niet een mens die afhankelijk is van de
technologische stuntjes die er nu worden uitgevonden. Het is een wezen dat boven de mens uitgaat, met
vermogens die in zijn persoon zijn ontwikkeld door de
evolutiekracht, het lila. Daarmee leidt dit wezen een
geheel eigen leven op een totaal andere manier dan het
menselijk wezen zoals het nu bestaat. Het is een lichtwezen, een vreugdewezen en dat straalt hij ook uit.
Hoe dat ooit werkelijkheid zal kunnen worden is een
kwestie van tijd en van volharding.

L

ichtbronnen op aarde

Er zijn op aarde altijd al wezens geweest, lichamen,
die de eigenschap hebben om licht uit te stralen. Er
zijn dieren die dat doen en ook planten. Zij doen het
spontaan, omdat het hun leven dient of om hen te
beschermen of doordat het licht een seksuele aantrekkelijkheid heeft waardoor de soort blijft bestaan. Tot
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nu toe zijn er geen mensen geweest die een lichaam
hebben dat licht uitstraalt op welke wijze dan ook.
Het meest bekende lichtgevende lichaam is de zon.
Deze straalt haar zonlicht op de aarde en maakt leven
mogelijk, hoewel ze het ook kan vernietigen. Het
leven brengende zonlicht doet alle leven opbloeien, het
verzengende element van het licht kan ook alle leven
vernietigen.
De zon wordt gezien als de bron van licht, omdat zij
voor het oppervlakteoog van de mens licht uitzendt
dat hij kan zien. Fysici zien dat ook zo, evenals astronomen. Zij zien de sterren als bronnen van licht in het
universum, tezamen met meteorieten, de bliksem, het
Noorderlicht en het Zuiderlicht.
Er zijn vele mogelijkheden om in de aardse sfeer allerlei lichten te creëren, van een lamp tot Cerenkov
straling in de Super-Kamiokande. Het zijn allemaal
afgeleiden van de Ene Bron van Licht boven het universum in het Absolute. Dat is een element dat vooralsnog niemand in beeld heeft. Want er is nog geen
wetenschap die de oorsprong van het licht kent, behalve de lilaca. Lilaca wordt beschreven als een wetenschap die het lila bestudeert, het lila dat in de Absolute
werelden het Ene Licht is dat alle lichten is.
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D

e oorsprong van het licht

Het oppervlakte-oog van de mens ziet alleen de
oppervlakte, dat is evident. Het kan niet anders dan
zo zijn, want alleen het gelijke kan het gelijke zien. En
een oog dat alleen oppervlakkige dingen kan waarnemen, ziet dan ook alleen dat wat aan de oppervlakte
zichtbaar is.
Er is echter naast de oppervlaktewereld ook nog een
subtielfysieke wereld. Die behoort ook tot die oppervlaktewereld, maar is voor het menselijke oog al
verborgen. Daarnaast is er nog een psychische wereld
die doorgaans helemaal niet zichtbaar is, en een heel
universum dat gelegen is boven de aardse, relatieve wereld, die een flauwe afspiegeling is, een schaduw als het
ware, van de universele wereld en de Absolute wereld
die daar weer boven zijn gelegen.
Pas boven de Absolute Wereld is de oorsprong van het
licht te vinden. En wel op een plaats waar nog vrijwel
niemand kan komen en dus ook vrijwel niemand iets
kan waarnemen van dat oorspronkelijke licht. De bron
van alles wat bestaat is de Allerhoogste Realiteit die
boven alle werelden is.

Allerhoogste Realiteit

In de Absolute Wereld bestaat alles uit drie dingen:
Zijn, Bewustzijn en Vreugde.
Daarbij is het handig te weten dat Bewustzijn ook
altijd kracht van bewustzijn is, Bewustzijnskracht.
Omdat in deze werelden alles uit deze dingen bestaat
en zij de oorsprong zijn van alles wat er is, ook in de
aardse relatieve wereld, is het logisch dat in de Universele wereld, die onder de Absolute werelden ligt, ook
alles uit deze drie dingen bestaat. Omdat de Universele
wereld een wereld is die tegelijkertijd de Eenheid bevat, maar ook de Verdeeldheid, zijn er hier vier dingen
te onderscheiden: Zijn, Bewustzijn-Bewustzijnskracht
en Vreugde.
Dit zet zich ook voort in de wereld die daar weer onder ligt, de relatieve wereld van verdeeldheid.
Het Ene Licht dat alle lichten is in de Eenheid volgt
zijn weg door de Universele wereld van Eenheid en
Verdeeldheid, waar er dus vier dingen te onderscheiden zijn, en zet zijn weg vervolgens voort naar de
relatieve wereld, waar het in de verdeeldheid zijn werk
gaat doen. In die verdeelde aardse wereld waarin de
mens leeft bestaat alles ook uit zijn, bewustzijn, bewustzijnskracht en vreugde. Alle materie, ieder kleinste
deeltje bestaat uit deze vier elementen.

V

erschillende lichten

Absolute Werelden
Universele Wereld
Relatieve universum

H

et Ene licht dat alle lichten is

Wie zich wel in deze wereld kan bewegen zal
opmerken, dat er daar een totale eenheid is, die door
niets kan worden verstoord. In die Eenheid is de oorsprong van het Licht te vinden. Het Ene licht, dat alle
andere bestaande lichten in zich bevat, zowel universeel als relatief.
Om zich iets te kunnen voorstellen bij deze werelden
is het prettig een beetje te weten van hun structuur en
opbouw.
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Licht is niet zomaar licht zonder meer. Er zijn
allerlei lichten te onderscheiden waarvan er al enige
zijn genoemd.
In de Absolute werelden, waar alles een Eenheid is, is
er wel onderscheid te maken in soorten licht, hoewel
ze niet van elkaar te scheiden zijn in hun Eenheid.
Zo is licht van Zijn als heldere straling te benoemen,
een soort daglicht, licht van Bewustzijn als helder diamantwit licht, en licht van de kracht van Bewustzijn is
een zeer stralend diamantwit licht. De Vreugde is een
heel dynamisch bewegend diamantwit licht, soms wat
blauwwit getint en vol levendige vonkjes.
In de Universele wereld worden de lichten wat meer
getint, ze zijn compacter voelbaar.
In de relatieve wereld is het licht helemaal uiteengevallen, onder meer te zien aan de kleuren van de regenboog.
Wie nu gaat bekijken hoe het staat met het licht dat de
zon geeft op aarde, zal tot de volgende conclusie kunnen komen: het licht van Zijn met zijn heldere straling gaat zich steeds meer verdichten en intensiveren.
Daardoor worden zonnen gevormd. De zon op zich
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heeft geen licht, het is de intense en compacte heldere
straling die zich vormt tot een zon. Daardoor geeft de
zon licht, door zijn licht van Zijn. Zo is het ook in het
relatieve bestel, de zon is geen bron van licht, dat is
het zijn, dat zijn heldere straling verdicht en wordt tot
een zon. Deze intensiteit van het licht ziet eruit als een
zon.
Een nog meer intense vorm van licht is de vreugde, die
zich zo intensiveert dat de vonken ervanaf springen.
De vonken zijn de vreugde en het enthousiasme.
Wie zich dus beweegt in de werelden waar de oorsprong is van alle bestaan, ziet dat de zon op zich geen
licht geeft, maar dat het een intensivering is van licht
van Zijn, het Ene licht dat alle lichten is. Het is een
zonnelichaam ontstaan uit zuiver Zijn. Uit het Zijn
ontstaat alles, het is het Ene Zijn dat uit Zijn substantie alles creëert samen met Bewustzijn en de Vreugde.
Ook de aardse zon bestaat uit zijn, bewustzijn-bewustzijnskracht en vreugde.

E

volutie en licht

De evolutie heeft nog wel iets in petto met het
licht dat alles doet bestaan en voedt. Wie zich afvraagt
wat voor een nieuw wezen er dan wel zal ontstaan in
het evolutieproces, tast vooralsnog in het duister, als
hij niet weet hoe de wereld in elkaar steekt en wat
een evolutieproces is. Want de evolutie is er altijd op
uit om de materie, de lichamen van de wezens steeds
meer te vervolmaken. De evolutie werkt altijd met
zijn, bewustzijn-bewustzijnskracht en vreugde. Daaruit valt op te maken, dat een mens ook opgebouwd
is uit deze zaken, evenals alle andere wezens, of ze nu
fysiek, vitaal of mentaal van aard zijn. Want ook dat
is een gegeven in het evolutieproces, als er een vorm is
die zijn toppunt heeft bereikt, kan er weer iets anders
komen. Op dit punt in de evolutie is de mensheid nu
aangekomen. En dat voelt zij wel, want zij probeert op
alle mogelijke manieren een supermens te maken. Een
mentaal wezen dat nog beter moet worden dan het is.
Dat zal niet zo gemakkelijk lukken, want de mens
is een wezen dat nog onvolmaakt is. Zijn lichaam is
onderhevig aan allerlei ziekten en gebreken, en uiteindelijk gaat hij dood omdat zijn lichaam het niet meer
redt. Uit een onvolmaakt lichaam zoals dat van de
mens kan geen verbeterde mens komen. Dat is onmogelijk, want zijn materie is niet volmaakt en zal dat
ook niet worden als hij blijft leven zoals hij leeft. Er zal
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iets moeten worden ondernomen, zodat hij werkelijke
vermogens en kennis kan aankweken. Vermogens die
nooit meer zullen verdwijnen maar altijd zullen blijven bestaan, omdat ze waar zijn en vol vreugde. Als
het gaat om die vermogens wordt het duidelijk, dat
vermogen te maken heeft met energie en licht, vuur
en hitte en elektriciteit. Vermogen is altijd gekoppeld
aan bewustzijn. Het wordt dan meer en meer duidelijk, dat een nieuw wezen van alles te maken heeft met
bewustwordingsprocessen en met bewustzijnskracht en
vreugde van zijn. Met die attributen moet een mens
werken wil hij ooit komen tot een nieuw wezen, een
lichtwezen. Want bewustzijn-bewustzijnskracht is
licht, vermogen, hitte, vuur en elektriciteit.

L

icht van bewustzijn

In de lilaca is ontdekt dat het evolutieproces
meestal zeer langzaam verloopt omdat het een onbewust proces is. Om te komen van een aardbol tot
een mentaal wezen is een kwestie van miljarden jaren
evolutie. Er is echter ook ontdekt dat het mogelijk is
om het evolutieproces te versnellen als men dit wenst
en wil door meer bewust te worden. Dit bewustwordingsproces wordt ter hand genomen door het lila, de
vermogende kracht in de evolutie. In de lilaca wordt
het lila bestudeerd en er is ontdekt dat het lila de

|de Gouden Visie 12-1|41

Wetenschap
kracht is die een mens in de arm kan nemen om hem
verder te ontwikkelen in bewustzijn en kracht, zodat er
een nieuw wezen kan ontstaan.
Het lila is de oorsprong van alles, zij is het ene licht
dat alle lichten is op aarde, dus zij kan weten hoe deze
ontwikkeling kan plaatsvinden. Zij is diegene die
lichamen vormt, ook menselijke lichamen. Zij kent
ze van haver tot gort. Als iemand een ontwikkeling
van zijn bewustzijn wenst waarin hij omgevormd kan
worden tot een ander, nieuw wezen, een onafhankelijk lichtwezen, dan moet hij zich wenden naar het
lila. Door zich in haar armen te leggen en het contact
met haar te zoeken, ontstaat er een vertrouwensrelatie
waarbij er langzaam aan een ontwikkeling plaatsvindt
van mentaal wezen naar lichtwezen en vreugdewezen.
Dit gebeurt door het lila licht, waardoor het bewustzijn van de mens steeds helderder wordt en uiteindelijk
samenvalt met het lila bewustzijn. Dit gebeurt zowel
psychisch als fysiek. Op dat moment is hij een nieuw
wezen dat het mentale stadium van het menselijke wezen heeft overstegen. Hij heeft een volgende en laatste
stap gedaan in een evolutieproces dat zijn weerga niet
kent.

E

en nieuwe lichtbron op aarde

Er is in diezelfde seconde dat het nieuwe wezen
een feit is, een geheel nieuwe, ongekende lichtbron
op aarde gekomen. Namelijk een wezen dat een lichaam heeft waarvan de elektronen en atomen geheel
licht zijn geworden en samenvallen met de persoon,
de psyche en het lila. Dat is een heel apart proces dat
hier niet wordt beschreven. Het komt erop neer dat in
ieder elektron het licht aanwezig is van de bewustzijnskracht, opgesloten weliswaar, en dat dit licht door het
lila uit ieder materiedeeltje weer kan worden vrijgemaakt. Dan wordt het lichaam dus vanzelfsprekend
licht, als dit bewust wordt gewild. Het valt samen met
het psychische wezen dat een licht is en het lila dat een
licht is. Dit nieuwe lichtlichaam van het nieuwe lichtwezen is ook te zien voor het menselijke oppervlakteoog. Het zendt zichtbaar licht uit.
Er is op slag een andere tijd aangebroken. Mensen zullen het voorbeeld volgen en dat zullen er steeds meer
worden.
Ze krijgen allemaal een lichaam van licht, een lichaam
waarbij ieder elektron een zon is geworden. Ze kunnen
dat licht dempen of helemaal laten verdwijnen, want
dat behoort bij hun vermogens. Maar altijd blijft het
42
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licht, of het nu te zien is of niet. Tezamen met de lichtende zon van de psyche en het lila zijn ze de eenheid
die de nieuwe lichtbron is op aarde. Het is een spel van
licht, een spel van bewustzijn en materie.
Zo’n lichaam is helemaal volmaakt. Het kan niet sterven, het is zelfvoorzienend en onafhankelijk van wie of
wat dan ook. Het heeft geen voedsel nodig, want licht
kan leven van zichzelf. En zo zijn er meer dingen te
noemen waardoor het lichtlichaam een aantrekkelijk
perspectief biedt.

G

evolgen

Als er zulke wezens zijn op aarde, zal alles anders
worden. Veel problemen die nu aandacht vragen en
moeilijk kunnen worden opgelost, zullen heel anders
worden bekeken. Want het nieuwe wezen, de lila, heeft
een lichaam van bewust licht. Dit licht zorgt voor de
zelfvoorzienendheid van het lichaam. Het heeft geen
voedsel nodig, het hoeft niet te ademen, organen heeft
het niet want alles is van licht gemaakt. Kleding is niet
nodig, doodgaan evenmin. En als dit - gewild - wel
aan de orde is, kan er onmiddellijk weer een nieuw
lichaam worden gecreëerd. Het hele probleem van vervuiling van milieu en wateren zal langzaamaan vanzelf
verdwijnen naarmate er meer nieuwe wezens, lila’s,
op aarde zijn. Zij nemen geen ruimte in, kunnen van
hun lichaamsmaterie een huis bouwen waar zij willen
en het ook weer opheffen. Het lichaam scheidt geen
afvalstoffen af, want het heeft geen spijsverteringsstelsel. Alles gebeurt met licht.
De vermogens van dit lila lichaam zijn zo veelomvattend, dat het nauwelijks te behappen is voor de
beperkte hersencapaciteit van de hedendaagse mens.
Die is daar niet op berekend en kent alleen de oude
dingen met weinig mogelijkheden. Bij de lila liggen
alle mogelijkheden open. Niets is onmogelijk, alles
biedt perspectief. Alles wat een lila doet, doet hij met
zijn lila lichaam vol lila licht. Hij heeft niets nodig om
te bestaan, alles wat hij voor zijn plezier wil maken,
maakt hij van lila stof. Hij kan daarna alles wat hij
maakt, ook weer opheffen alsof het er nooit is geweest.
Kwesties van milieu, overbevolking, armoede, ziekte,
oorlog en vrede zijn gemakkelijk te hanteren. Duidelijke lijnen voor een wereldmanagement geeft het lila
lichaam, dat een voorbeeld is van hoe alles kan functioneren in de wereld.
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W

etenschap

De reguliere wetenschappen komen steeds
meer in het nauw, omdat ze aan hun mentale plafond
zitten. Dat zegt dat ook deze wetenschappen niet
meer weten hoe ze nieuwe feiten kunnen inbrengen
in de huidige stand van zaken. Men weet dat er meer
is dan bekend is, maar men kan het niet vatten. Veel
wetenschappers kennen of kenden dit verschijnsel,
zoals Einstein, Bohm, de Broglie, Wittgenstein en de
gehele natuurkundige sector. Deze laatste wetenschap
zoekt naarstig naar feiten die hun theorieën kunnen
ondersteunen, maar het blijft gissen. Als deze wetenschappers kennis zouden nemen van wat er in de lilaca
is ontdekt, zouden ze misschien weer een stapje verder
kunnen komen. Eric Verlinde is de hedendaagse wetenschapper die vrij dicht bij het vuur zit. Hij probeert
om bewijzen te vinden voor zijn theorie dat zwaartekracht niet bestaat. Het is een bijkomend verschijnsel
van iets anders, dat hij niet kan doorgronden. Welnu,
zwaartekracht is één van de aspecten van de bewustzijnskracht die alles creëert wat er op aarde bestaat. De
zwaartekracht is haar niet vreemd, want zij heeft deze
zelf gecreëerd in een relatief universum waarin de mens
leeft. In de universele wereld is geen zwaartekracht,
in de Absolute werelden ook niet, en zelfs niet in de
Allerhoogste Realiteit. Hoewel zij daar niet zichtbaar
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aanwezig is, bestaat ze daar natuurlijk wel, omdat
zwaartekracht anders niet uit de Bron van alle materie
tevoorschijn zou kunnen komen. Zwaartekracht is
een ander gezicht van lichtheid in al haar gedaanten.
Levitatie behoort daar ook bij.

C

onclusie

Het is eigenlijk jammer dat de wetenschappen de
kans niet aangrijpen om verder te komen met hun theorieën door kennis te nemen van de lilaïsche zienswijze
op het heelal en het ontstaan daarvan. Dit zou waarschijnlijk meer helderheid brengen, ook op het feit,
dat zij niet verder kunnen komen met verstandelijke,
afstandelijke theorieën over het heelal en de materie
die daarin aanwezig is in velerlei vormen, zoals eencelligen, aarde, zon, maan, planten, dieren en mensen.
Het zou een nieuw licht kunnen werpen op hun aannamen, die dan als niet meer geldend kunnen worden
gezien en ze kunnen vervangen worden door zekerheden over alles wat er bestaat en de bron van waaruit ze
voortkomen.
Hun kennismaking met de bewuste kracht die tevens
de Allerhoogste Realiteit is in persoon en kracht, zou
de wereld kunnen veranderen van een wereld vol
problematiek in een wereld vol van ongekende mogelijkheden en met grootse toekomstperspectieven.
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Tuinen

et rosarium
Een van de vele tuinen op de Pauwekroon

P

er 1 december 2017 is er een geheel vernieuwd rosarium op de Pauwekroon te
zien. Het oude was té rommelig geworden, té weinig onderhouden, té weinig
overzichtelijk. Daarom is het hele rosarium grondig aangepakt. In mei wordt er
daadwerkelijk begonnen met de renovatie. De vrijwilligers bij Elektoor zijn in de loop
der jaren wel wat gewend geraakt en kijken er niet van op dat het hele rosarium op de
schop gaat. De afmetingen van zo'n 70 x 30 meter doen daar niets aan af. Omdat de
vormgeving compleet wordt gewijzigd zullen alle rozenperken met buxushagen en alle
paden worden aangepast. Ook een paar kleinere bomen die in een gedeelte bedoeld
voor botanische rozen staan, worden geveld. Hoe het er precies gaat uitzien is bij aanvang niet eens bekend. Maar ook dat is geen punt. Er wordt gewoon begonnen. Het is
zoals alles bij Elektoor een uitgelezen mogelijkheid om onderzoek te doen naar het lila
en om voeling te krijgen met psychisch management.
Bij de foto.
Op deze foto van 17 mei 2017 het oude rosarium, links de
helft met vierkante rozenperken en rechts het gedeelte
met cirkelvormige perken. Aan de boszijde is het rosarium
begrensd door een wal met daarop botanische rozen. De
buxushagen zijn deels aangetast door een schimmel waar-
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door de bovenzijde bruin is van verdord blad. In het midden
een pergola-achtige opbouw voor een blauweregen. Rechts
daarvan een deel van een pergola die steun biedt aan diverse
klimrozen en blauweregens. Hier en daar staan enkele tuin
ornamenten.
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O

ude rosarium

Het oude rosarium dateert van augustus 1999 en
het is aangelegd op een speelse manier, zonder enige
structuur. In 1998 is er al een aanzet gegeven door
grond te schonen en onkruidvrij te houden, maar
pas het jaar daarop zijn er rozen ingeplant. Het is een
bezigheid om een voortschrijdende genegenheid voor
het lila te gaan ervaren. Daarom heeft het geen haast.
Er wordt begonnen om twee cirkels aan te leggen
waaromheen een rand buxusstruikjes wordt geplant.
Het doel is om ieder jaar minstens twee rozencirkels
aan te leggen. Op die manier is het een bezigheid die
al naargelang er tijd en gelegenheid is, de genegenheid
steeds verder en diepgaander kan intensiveren. Het
gehele rosarium zal gaan bestaan uit cirkels van verschillende maat afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is. Uiteindelijk worden in het westelijk deel geen
cirkels, maar vierkanten gemaakt, omdat dit beter past.
Dit rosarium is in december 2003 qua opzet helemaal
klaar. Alleen een aantal smalle paadjes rondom de diverse perken moeten nog verder worden aangelegd. De
rozen worden geplant in de vele cirkels en vierkanten.
Er is een middelpunt dat een symbolische betekenis
heeft, die pas veel later, in 2007 bekend wordt.

Oude rosarium
De eerste cirkels van het rosarium met een pergola rond
een klein terras 
Foto oktober 2001

Op 15 januari 2017 wordt er een eerste opzet gedaan om een rosarium te creëren dat een totaal andere
aanblik zal hebben. Het oude rosarium is heel onderhoudsintensief en het zou aardig zijn als het nieuwe rosarium veel meer onderhoudsarm zou zijn.
De nieuwe steekwoorden zijn dan ook eenvoud,
evenwicht, harmonie. Er zal automatische beregening
in worden aangebracht vanwege het onderhoudsvrije
aspect. Alle perken zullen worden voorzien van grond-
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doek met daarop steenslag van Schots graniet, zodat
onkruid wieden grotendeels tot het verleden zal behoren. De vele buxushagen worden vervangen door iets
anders, het snoeien ervan kost namelijk veel tijd.
Op 18 mei 2017 wordt er aangevangen met de nieuwe
opzet van het rosarium.

G

een plan

Het leuke van het nieuwe rosarium is, dat er
eigenlijk geen plan is. Er zijn wel verschillende opties.
In de maanden van januari tot mei is er in beperkte
kring regelmatig gesproken over de mogelijkheden die
een nieuw aan te leggen rosarium biedt, maar tijdens
de uitvoering zal moeten worden bekeken wat er past
in het geheel. De bezigheden die ermee gepaard gaan
zijn vooral oefeningen in psychisch management, dat
wil zeggen dat er alleen grote lijnen bekend zijn, maar
dat alles steeds ter plekke kan veranderen als er dingen blijken. Bijvoorbeeld dat iets leuker kan ogen of
welke materialen geschikter zijn in het geheel. Of dat
er een methode wordt gevonden waarbij zaken efficiënter of gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd.
Dit alles wordt gestuurd door een lila kracht, die bij
iedere lilacus altijd aanwezig is als hij bezig is met wat
dan ook. Op die wijze kan ook iedereen oefenen in
het werk om contact te krijgen met de lila kracht, een
kracht die het hele universum en alles wat daarin is
onderhoudt met haar dynamische actie.
Het oefenen in een meer psychisch management in
plaats van een mentaal management en planning is
het doel in alle bezigheden die bij Elektoor worden
gedaan. Er wordt in het rosarium echter heel duidelijk
een beroep gedaan op het psychische aspect van het
werk, iets wat vaak wordt vergeten bij het doen van
bezigheden die routinematig zijn.
Het nieuwe rosarium begint dus al met een grote uitdaging en een avontuur, want niemand weet hoe het
uiteindelijk zal worden en hoe het er in het geheel uit
zal gaan zien. De planning ervan ligt in handen van de
lila kracht en zij zal de handen en voeten van de lilaci
bewegen als het om de uitvoering van het werk gaat.
Want het is zo, dat niet het opzetten van een rosarium
het doel is, maar een steeds meer groeiende genegenheid voor het lila. Zodat ook de lilaci die zich inzetten
voor dit werk verder zullen groeien in vermogens en
kracht en visie in een evolutieproces waarin het waarheidswezen ofwel het psychische wezen steeds meer
gestalte kan krijgen in de wereld.
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Rosarium - paardenfontein
De spuitende paardenfontein die in de winter bevriest krijgt een feeëriek uiterlijk. Omdat het winter is en alle planten kaal
zijn, zijn diverse ornamenten goed te zien. Links de olifant en de leeuw, rechts de adelaar en enkele vazen. De buxushagen zijn
vervangen door stapelstenen van gekleurd beton.
Foto 06-02-2018

E

en nieuw rosarium in de lilaci zelf

Er zou geen nieuw rosarium in aanleg kunnen
komen als er niet iets was in de lilaci zelf, waardoor
het gestalte kan krijgen. Als er niet ergens in iemand,
het geeft niet wie, zoiets leeft, zou het niet naar voren
komen. Dit zegt dus dat er mogelijkheden zijn, een
bron, vanwaaruit dit rosarium kan ontstaan. Dat geeft
ook de stevige en vaste basis eraan. Natuurlijk zal de
lila kracht zelf dit stimuleren, omdat het overeenkomt
met de lijn van het evolutieplan, waarbij een mens kan
worden tot een volmaakt psychisch wezen, een volmaakte mens. Dat is nu nog niet het geval, een mens
is nog een voornamelijk dierlijk wezen. Zijn mentaal is
nog niet ten volle ontwikkeld, evenmin als zijn vitale
lichaam en het fysieke. Tijdens het ontstaan van het
rosarium zal zeker door haar gewerkt worden aan de
verdere ontwikkeling van deze menselijke lichamen,
waardoor het psychische contact met haar intenser
kan worden en beter kan worden verstaan wat zij voor
ogen heeft met de lilaci en het rosarium. Hoe beter
het contact is met de lila kracht, hoe gemakkelijker zij
46
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het psychische rosarium in de lilaci zelf kan realiseren
naarmate het aan de oppervlakte ook gestalte krijgt.
De uitkomsten van al deze bezigheden monden uit in
het wetenschappelijk lilaïsch onderzoek dat op de één
of andere wijze blijk zal geven van vorderingen in het
gehele evolutieproces van de lilaci.
Deze onderzoeken staan vaak nog in de kinderschoenen, omdat het lilaïsch onderzoek anders in zijn werk
gaat dan een mentaal wetenschappelijk onderzoek.
Dat is een manier van onderzoek doen waar menig
lilacus nog wat aan moet wennen. Door in de praktijk
bezigheden te verrichten komen de onderzoeksresultaten vanzelf naar voren. Dus bijvoorbeeld door het
creëren van een rosarium. Want het blijkt bijvoorbeeld
dat meten niet zo eenvoudig is als het lijkt en dat een
zware ondersteuning voor druivenranken wordt geplaatst, maar meteen weer wordt weggehaald en een
lichtere constructie wordt gemaakt. Dat vierkanten
wel drie keer opnieuw worden gelegd omdat ze toch
weer scheef zijn, en zo gaat dat maar voort. Het blijkt
ook, dat velen veel van het oude willen handhaven
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Plattegrond rosarium 2018
Weergave van het vernieuwde rosarium
met 24 rozenperken, centrale border, een
terras en diverse lilaïsche kunstwerken.

zonder erbij stil te staan dat ze dit doen. Dat zijn de
aloude patronen in de fysieke materie waar men tegenaan loopt. Die zijn zo gewoon, dat het niet eens wordt
opgemerkt dat het zo gaat. Deze patronen vormen
echter wel barrières in het werk, veel dingen kunnen
door deze gefixeerde patronen geen voortgang vinden.
Als er echter bewust mee wordt omgegaan, kunnen zij
wel dienen voor een verdere psychische bloei.

H

oe het rosarium is geworden

Het rosarium is gemaakt binnen een rechthoek
en het bestaat uit een westelijk en een oostelijk deel.
Deze twee delen zijn gescheiden door een dichte haag
van Rosa ‘Rosaraie de l’Haÿ’, een sterk groeiende struikroos met vele bloemen in juni, juli en augustus. Via
rozenpoorten kan men in het andere gedeelte binnengaan. In het oostelijk deel zijn 14 vierkanten gemaakt,
afgezet met stapelstenen. In het westelijk deel zijn 10
vierkanten gesitueerd, alles bij elkaar 24 vierkanten.
In het oostelijk deel is een vierkant terras met pergola
waar druiven overheen groeien. Er is ook een vierkant
met het symbool van de psyche, in staal uitgevoerd en
gespoten in allerlei kleuren die de verschillende vermogens en krachten die er in de psyche aanwezig zijn,
uitbeelden.
Er zijn paden en pleinen waar beelden en wandfonteinen zijn gesitueerd. Er zijn bankjes waar men rustig op kan zitten om zich te concentreren op de lila
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kracht. Door het gehele rosarium loopt een brede laan,
de Maracujalaan. Hij loopt door het middelpunt van
het rosarium. Dit middelpunt wordt gevormd door
een vierkant dat ook werkelijk het middelpunt van
het rosarium is. Het verbeeldt het feit, dat wie aan het
versnelde evolutieproces wil deelnemen, het lila als het
middelpunt van zijn bestaan moet kunnen ervaren en
ook daarnaar wil leven.
Er zijn ook twee kleine terrasjes, een Onder de Linde,
en een Prunusterras waar een prunus staat die in het
voorjaar bloeit.
In het gehele rosarium staan overal beelden die een
zekere symboliek hebben in de lilaca. Ze lopen uiteen
van een leeuw tot een steenbok, diverse vazen, fonteinen, een zonnewijzer en meer. Allemaal hebben ze
successievelijk een plaats gekregen zonder dat er een
planning voor was.
De rozenperken zijn allemaal belegd met gronddoek
en steenslag. De al aanwezige rozen zijn in de zomer
verplant naar hun nieuwe plek. In het najaar van 2017
zijn de talloze bestelde nieuwe rozenstruiken geplant
in de verschillende perken. De plantgaten zijn van
tevoren gemaakt, en het is dan een kwestie van ze erin
zetten met een blokje mest.
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▲ Foto boven. Het oostelijke deel van het rosarium op 11 juni 2018. Rechts de opvallende paardenfontein op de Maracujalaan. Links op de voorgrond de kleinere vlammenfontein. Er is al een keur aan bloeiende rozen.
▼ Foto onder. De leeuw staat bij de ingang van het rosarium in het westelijke deel. Het is 4 augustus. In het midden een staketsel van metaal om de blauweregen, die in het centrum staat te ondersteunen. Langs het centrale pad staan rijen lavendel.

48

|de Gouden Visie 12-1|

3Inhoudsopgave

Tuinen

Een aantal rozenperken in de oostelijke helft van het rosarium met 'de Gouden Zon' omringd door Rosa 'Bingo Meidiland'. Op
de voorgrond de rij met lavendel langs de Maracujalaan. 
Foto 18-08-2018

De Maracujalaan is een laan die het gehele rosarium
beheerst. Het is een brede laan, hij begint bij de westelijke ingang en loopt verder door naar het oostelijk
deel, altijd met een border van lavendelstruiken aan
beide zijden. Hij eindigt na een poort buiten het rosarium in de botanische rozentuin in het oosten.
Die botanische rozentuin is een voorproefje voor diegene die naar het rosarium wandelt, hij komt in juni
in de bloeiende botanische rozentuin en wordt daar al
verleid door de heerlijke geuren die hem tegemoet komen uit het rosarium zelf. Door de poort gekomen is
er dan één grote bloemenzee te ervaren, vol kleuren en
geuren. Het is heel bijzonder om tussen de zee van rozen door te lopen. Het is een weelde voor het oog, een
lust voor de neus die al deze geuren kan opsnuiven.
En er is de ervaring van zich te bevinden in een andere
wereld, een wereld van stilte, een wereld van rust. Een
wereld die heel anders is dan de jachtige wereld met
zijn haast en drukte, met van alles wat moét, met van
alles wat niet kan. Hier zijn er alle mogelijkheden om
het contact te zoeken met de lila kracht, om even een
ervaring te hebben dat zij er is en werkt aan de evolutie
van de mens, zelfs al is hij zich dat niet bewust.
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E

en onverwacht resultaat

Het rosarium is in iets meer dan een halfjaar
gestalte gegeven, iets wat bij de aanvang ervan voor
onmogelijk wordt gehouden. Het kan dan ook niet
anders, of iedereen die eraan heeft meegeholpen heeft
iets gevoeld van de aanwezigheid van de rust en kalmte
die daar heerst. Of iets van de lila kracht die daar op
talloze punten haar werkingen heeft laten zien. Steeds
weer komt er iets naar voren wat de dingen anders
maakt, een ander zicht op het geheel, waardoor dingen
toch weer heel anders lopen dan gedacht of verwacht.
Opvallend is dat alles wat er nodig is om verder te
kunnen, altijd op tijd aanwezig is. Er is ook nooit
gebrek aan bezigheden, iedereen die dat wil kan meedoen. Er is voor iedere persoon iets waar hij plezier
aan kan hebben. Het geeft natuurlijk ook een zekere
gezonde spanning, omdat het oude rosarium langzaam
maar zeker wordt ontmanteld, terwijl tegelijkertijd een
nieuw rosarium gestalte krijgt. Het eerst noodzakelijke
is al het oude weg te doen. Wat goed is wordt bewaard,
wat niet gebruikt kan worden wordt weggedaan,
nieuwe dingen krijgen gestalte. Alleen al dat proces is
boeiend om mee te maken. Alle rozen van het oude ro-
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Een deel van de westelijke helft van het rosarium met links de leeuw, in het midden het kunstwerk van Suprolo 13862 en
daarachter het kunstwerk 'de Lila op Aarde'. Op de achtergrond het beeld van een steenbok en in het vak daarnaast dat van
een adelaar. De rozen zijn in deze perken allemaal nieuw aangeplant en beginnen in bloei te komen. Op de voorgrond zijn op
de stapelstenen naambordjes met de namen van de verschillende rozen aangebracht.
Foto 16-05-2018

sarium worden in juli en augustus uitgespit, gesnoeid
en verplant. Een onmogelijke tijd om rozen te verplanten, omdat de zomer ook nog eens erg warm is. Maar
ze redden het zonder uitzondering wel en in hetzelfde
najaar van 2017 zijn ze op hun nieuwe plek alweer aan
het bloeien. In juni van het jaar daarop laten ze al hun
pracht en glorie zien, tezamen met de nieuw aangekochte rozen. Er wordt steeds begonnen met cirkels
ontmantelen, waar alles weg wordt gehaald om dan te
komen tot een nieuwe opzet. Als het procedé duidelijk
wordt, is het gemakkelijker, het wordt helder hoe de
dingen kunnen worden aangepakt en hoe alles zou
kunnen worden. Zo groeit het rosarium iedere dag,
het krijgt langzaamaan gestalte. En daarmee kan ook
de genegenheid voor het lila groeien, voor ieder die dit
wenst en wil.
Als de beelden en fonteinen allemaal zijn geïnstalleerd
en de bordjes met de rozennamen zijn aangebracht, is
het rosarium echt klaar. En dat is op 1 december 2017
het geval.
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E

en rozenweelde

Wie het rosarium betreedt in de maand juni,
wordt overweldigd door de rozenpracht met alle
geuren die daarbij behoren. Wie in juli binnentreedt,
ziet de tweede bloei van de rozen. En wie in augustus
komt ziet een derde bloei van de rozen. Niet allemaal
hebben ze zoveel bloeitijden, maar heel veel rozen wel.
Wie daar stil van wil genieten vindt al snel een plaatsje
onder de linde, waar het nog stiller dan stil lijkt te zijn.
Daar is men zelfs alleen, helemaal opgenomen in het
rozenspektakel.
Iedere keer weer zijn er andere rozen in bloei, zijn er
knoppen die specifieke kleuren laten zien. Er zijn rozen die steeds van kleur veranderen naarmate ze ouder
worden als bloem. Hun geur verandert ook, de geur
die vrijkomt bij ontbinding, een aards gebeuren.
Er is zoveel te zien in het rosarium. Niet alleen de vele
beelden op hun zuilen of sokkels die heel aansprekend
zijn, maar ook de Gouden Zon, die waakt over het
rosarium als geheel. Evenals de leeuw, de wachter van
het rosarium, die iedereen ziet die binnenkomt via de
'Poort van het leven' en de 'Vicieuze Cirkel', waar geen
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Tuinen

Een van de rozenpoorten in de centrale border die vol staat met Rosa 'Roseraie de l'Haÿ' en klimrozen langs de poorten. Aan
het einde van het pad, achter het pleintje met de Cupressus sempervirens 'Stricta' (Italiaanse cipres) is de ingang. De rozen zijn
inmiddels toe aan hun derde bloei.

Foto 18-08-2018

mens uit kan ontsnappen, alleen diegene die psychisch
leeft. Het zijn symbolen, maar ze zijn heel sprekend
voor wie een klein beetje bekend is met de symboliek
van de lilaca.

en zorgt voor vrede in het vitale leven en lichaam. De
zonnewijzer vertelt over de tijdelijke tijd, een tijd die
altijd een uitvloeisel is van de eeuwigheid die is boven
tijd.

Het rosarium is een plaats geworden waar velen eens
even gaan wandelen. Ook als er bijna geen roos meer
bloeit, is het een mooi gezicht om alles te zien en zich
te bewegen in een sfeer, die totaal anders is dan elders op de Pauwekroon. De wandelaar wordt omsloten door de symmetrie en de evenwichten, de harmonieën die er voelbaar zijn. De spuitende fontein die
in de winter bevriest, krijgt dan een feeëriek uiterlijk.
Sneeuwkristallen maken hem tot een natuurlijk kunstwerk.

In de herfst als een lichte mist over het rosarium
hangt, is alles van een sprookjesachtige allure. Stil hangen de druppeltjes mist of dauw aan de halfverwelkte
rozen, een beeld dat een diepe indruk maakt omdat
het te maken heeft met geboren worden, het leven en
de dood. In de mist wordt alles verzacht, alles krijgt
een waas van het geheim dat er is in de wereld. Een geheim dat nog bijna niemand kent, een geheim van het
lila. Want het lila is het geheim van de wereld, en ieder
mens zal dat geheim ooit gaan ontdekken. Vroeger of
later, al naargelang van zijn staat van zijn in het evolutieproces.

De druiven groeien en bloeien en geven de zoetheid
weer van het psychische leven, dat in aantocht is. De
steenbok gaat met alle volharding die hij is, de berg
op om triomferend op de top te staan, waar de lila zon
hem omvat en omarmt. De leeuw waakt over de rozen,
hij is de koning in het vitale, die daar de orde bewaart
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Pauwekroon flora

O

ranje toverhazelaar
		

Hamamelis intermedia 'Jelena'

Deze struik is op verschillende plaatsen op de
Pauwekroon aanwezig. Het is een winterbloeiende
struik met een prachtige oranjerode herfstkleur voordat het blad valt. De struik bloeit op de kale takken in
december en januari. Hij staat erg graag in de volle zon.
De Hamamelis intermedia ‘Jelena’ is genoemd naar
Jelena barones de Belder, geboren Kovačič in Slovenië.
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Zij kweekt allerlei soorten toverhazelaars op haar kwekerij Hemelrijk in het Arboretum Kalmthout in België
tezamen met haar man Robert de Belder, afkomstig uit
een rijke Antwerpse familie die in de diamanten zit.
In 1954 kweekt Robert de Belder de eerste stekken van
een schitterende oranje Hamamelis, die hij noemt naar
zijn vrouw Jelena, waarmee hij net is getrouwd.
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Pauwekroon flora
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Pauwekroon flora
De oranje toverhazelaar is het hele jaar door een
wonder van een struik, een echte toveraar, die dan
weer eens opzienbarende dingen laat zien, maar soms
ook vrijwel onopgemerkt blijft. In de herfst is er zijn
prachtige doorzichtige oranjerode blad, daarna komen
voorzichtig in december en januari de bloemen uit
de dikke harde knoppen. In april beginnen zich de
zaadknoppen te vormen, die in augustus te bewonderen zijn als dikke, grijze bobbelige vruchtjes. Waarna
de cyclus weer opnieuw begint in oktober, als het
blad weer rood en goudgeel kleurt. In de zomer is de
hamamelis vrij onopvallend, hij heeft dan gewoon
groen stevig blad.
De hamamelis oogt als een fragiele struik, hoewel hij
heel sterk en dapper is. Hij tovert van alles tevoorschijn gedurende het hele jaar. Hij bloeit in de winter en zijn bloempjes kunnen tegen de ijzige vorst. Ze
zullen niet bevriezen, maar gewoon blijven bloeien.
Ze houden hun kleur en dat geeft hoop in de winterse
duisternis, hoop op nieuw leven, hoop op een nieuwe
lente, een volgende zomer, waarin er weer zaadknoppen zijn en in- en inrood blad dat bijna doorzichtig is
als de zon erop schijnt.
Hij straalt voorspoed en ontvankelijkheid uit naar
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mens en dier, plant, sterren en de maan. Hij is de
blijdschap in donkere tijden en altijd als er een ontmoeting met hem is, is deze onvergetelijk, vooral in
de wintertijd . De bloemen hangen dan als feestelijke
slingers aan de kale takken, vurig, vol geestdrift. Een
geestdrift en enthousiasme die nog worden aangewakkerd als er sneeuw op de fragiele bloempjes ligt.
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Pauwekroon kunstwerken

D

e Bron
Een beginnende harmonie

De Bron op 10 juni 2018

O

ntstaan

In de Ganzentuin op de
Pauwekroon is al sinds 4 april 1997
een Bron te vinden. Hij wordt niet
altijd zo genoemd, in het begin heet
hij het Waterloopje. Omdat er geen
geld beschikbaar is, wordt iedereen
gevraagd stenen mee te nemen om
dit te realiseren. Het water dat zal
lopen over de opgestapelde stenen is
het symbool van het bewustzijn dat
stroomt over een lichaam dat tot
bewustwording moet komen. Uiteindelijk zal de steen zich gewonnen geven als het water maar lang
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genoeg over hem heen stroomt, dan
gaat hij slijten en verbrokkelen en
geeft zijn weerstand prijs. Het lichaam zal bewust worden en levend
door het werk van de bewustzijnskracht.
Pas op 15 juli 2006 krijgt het
Waterloopje zijn huidige naam: de
Bron. Nog steeds stroomt het water
over de stenen die met zijn allen
een rots vormen. Zachtjes kabbelend stroomt het water in een klein
poeltje dat daar nog steeds ligt. Het
is een aangenaam gehoor voor ieder
die er in de buurt loopt of zit.

In 2009 blijkt, dat er heel veel en
vaak schoon te maken is aan de
Bron. Altijd is men ermee bezig,
want het poeltje is klein en vervuilt
heel snel. Dode padden en kikkers
bevolken de diepten van het waterpoeltje. De rots van stenen is er nog
steeds, hij wordt bekroond met een
zwarte waterbol waaruit ook water
naar beneden stroomt. De vraag
rijst, of de Bron nog wel voldoet
aan de eisen der tijd. Misschien is
het wel mogelijk een nieuw ontwerp te maken, dat minder onderhoud vraagt.
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Pauwekroon kunstwerken

E

en nieuwe aanpak

Op 4 april 2010 gaat het werk
beginnen. Alles wordt weggehaald
uit de Bron. Alle attributen die
zorgden voor de stevigheid van het
poeltje, maar ook alle stenen en
de pomp en de bewatering. Alles
gaat op de schop, om te komen tot
een nieuwe Bron die nog steeds
hetzelfde symbool heeft: water dat
stroomt over een stenen lichaam dat
helder bewustzijn in dat lichaam
moet brengen.
Was de vroegere Bron ontstaan uit
een soort plan met materialen die er
toch waren, nu is er helemaal geen
plan. De Bron laat zelf zien hoe
hij kan worden, de tuin eromheen
geeft dit deels aan.
Zo werkt het bij de ontwikkeling
van de materie ook, dingen veranderen, er komen steeds weer nieuwe
harmonieën waarbij er ook nieuwe
mogelijkheden naar voren kunnen
komen.

Waterloopje
De bron in de toen nog Acaciatuin in 1997

A

lpha en Omega

De Bron is de Onuitputtelijke
Bron van Lila waar alles uit tevoorschijn komt en die nooit ophoudt
te stromen. Nieuwe creaties komen
naar voren in het Eeuwigdurende
Vreugdespel van het Lila. Alles keert
weer terug naar de Bron, het lila
is Alpha en Omega, dat wat geen
begin heeft en geen einde. Het lila
is een alvermogen dat alles schept
door haar bewustzijn en door haar
kracht, haar licht, haar hitte en
vuur. Zij is de geestmaterie die
stroomt over bergen en stenen en
dalen om alles te bevloeien en op te
roepen tot worden, tot een nieuw
leven en een nieuwe mens.
Er is nu al heel wat minder schoon
te maken, er stroomt meer water en
door de verschillende bassins is alles
groter dan voorheen. Nu is het nog
56
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De Bron
De tweede versie van de bron in de Ganzentuin op 29-08-2009

De vernieuwde Bron
Opgebouwd uit beton in 2010. Foto van 21-04-2010
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Pauwekroon kunstwerken
zaak om te kijken wat er zoal gebeurt in de onderzoekers zelf. Want
zij zijn het onderwerp van studie
naast de dingen die er aan de oppervlakte gebeuren, in dit geval de
vernieuwde Bron.

S

lakken

De vernieuwde Bron
29-08-2016

Ganzentuin
met lege plek vanwege de ontmantelde Bron - 08-11-2017

De Bron
Aanleg van de tuinmuur voor de Bron op 06-04-2018
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In de jaren na 2010 zijn er
regelmatig elektrische storingen die
veroorzaakt worden door slakjes. Ze
kruipen onder andere in de schakelaar van de pomp. Deze slakjes
worden wel geëlektrocuteerd, maar
de pomp werkt dan niet meer. Die
slakjes zeggen wel het nodige over
de wetenschappers zelf. Slakken
in hun lichaam zorgen steeds voor
stagnatie, het water kan niet meer
over het stenen lichaam stromen
en er kan dus geen bewustwording
plaatsvinden.
Slakken zijn dieren met een week,
nat en traag bewustzijn in de lilaci
zelf. Zij gaan daarom bekijken waar
dat in te ontdekken is. Dat moet
te vinden zijn in alle werk wat zij
doen op de Pauwekroon. En inderdaad, al na enige weken is wel
duidelijk hoe vertraagd het werk
wordt gedaan, hoezeer de onderzoekers liever een beetje kletsen over
niets, liever dan eens te kijken of
zij ook bezig zijn met het psychisch
management, waar toch op aangekoerst wordt op de Pauwekroon.
Een psychisch management dat
komt vanuit henzelf, de psyche.
Dat blijft achterwege, want door
traagheid en onbewustheid wordt
de psychische invloed verre gehouden van alles wat ze doen aan werk.
Hoe een eenvoudige waterpartij, de
Bron, toch een mogelijkheid biedt
om te onderkennen wat er aan de
hand is bij de wetenschappers, is
wel heel leuk en interessant.
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Pauwekroon kunstwerken

E

en grotere harmonie

De Bron is een bron van vele
mogelijkheden, dat blijkt steeds
weer. Altijd is er wel iets mee aan de
hand. Nog steeds is de vervuiling
groot, er wordt er heel vaak schoongemaakt. Schoonmaak is iets wat
altijd moet gebeuren, ook in de ontwikkeling. Mensen vervuilen hun
lichaam meer en meer, door allerlei
duistere gedachten, door vitale
agressie of fysieke onbewustheid.
Als dit alles door de Kracht net een
beetje is geschoond, wordt alles
weer vuil. Zo is de Bron die steeds
vervuilt een getrouwe afspiegeling
van zoals het ook bij alle mensen
gaat, de onderzoekers incluis.
In 2017 wordt er weer een plan gevraagd om een nieuwe Bron te kunnen maken in de Ganzentuin. Dat
is niet eenvoudig. Het wordt steeds
vergeten, te wijten aan de slakkenmentaliteit die er nog altijd is.
Eigenlijk zou het allerbeste zijn een
geheel nieuw bewateringssysteem
in de tuin te maken, waar de Bron
een onderdeel van is. Omdat er nog
steeds geen plan komt, wordt de
Bron op 4 april 2017 helemaal ontmanteld. Dat levert in ieder geval
het voordeel op, dat er niet meer
hoeft te worden schoongemaakt.
Natuurlijk spreekt niemand tegen.
Pas in april 2018, wordt er aangevangen met een nieuwe Bron. Vele
onderzoekers laten het plan voor
wat het is, ze hebben niets ingebracht. Wil deze nieuwe Bron er
komen, dan zit er niets anders op
dan maar te beginnen nadat er wat
basismateriaal is aangekocht. Het
heeft allemaal geen haast, er gebeurt
wel regelmatig iets, maar er doen
hoogstens twee of drie onderzoekers
aan mee. Er wordt van de heuvel
die er toch al is, een nog grotere
heuvel gemaakt, die zal rusten tegen
58
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De nieuwe Bron
Tuinmuur met gat bij de aanleg van de Bron op 10-04-2018

De nieuwe Bron in aanleg
Overzicht van de plek van de Bron in aanbouw in de Ganzentuin (15-04-2018)

De nieuwe Bron in aanleg
Vormgeving van de bassins. Rechts het Beukenterras (17-04-2018)
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Pauwekroon kunstwerken
een te bouwen lage tuinmuur. En
er komt in diezelfde maand een
eerste vorm van aarde, met bassins
op verschillende plaatsen. Daarna
blijft de Bron liggen, zodat de aarde
hard kan worden door regen, wind
en zon.

D

daardoor loopt het water over de
rand. De Bron is, zoals ieder werk
op de Pauwekroon, heel goed om te
tonen hoe gemakkelijk er verkeerd
wordt gemeten. Niemand wil dat
toegeven en probeert uitvluchten
te verzinnen waardoor het is geko-

De nieuwe Bron
Het deel achter de muur met vijver en een nieuw tuinpad (08-06-2018)

e harmonie van dit moment

In juni begint het verdere
vormen van de bassins. De aarde
die goed is uitgevlakt, wordt bedekt
met een dun laagje beton verstevigd
met kippengaas. Alles wordt zodanig gemaakt, dat het water vanuit
een waterval naar beneden stroomt
in het hoogste bassin. Van daaruit
stroomt het naar beneden in lagere
bassins, tot het uitmondt in een
stroompje dat door een gat in de
muur uitstroomt in een vijver. Er
worden her en der maaskeien neergelegd, zodoende is de waterval met
zijn pijpjes ook niet meer te zien.
Alles gebeurt in een prettige, kalme
sfeer. Er wordt tijd genomen om
eens te kijken hoe alles oogt, er
wordt ook contact gezocht met de
lila kracht die in het werk werkzaam
is, zodat er blijkt hoe iedereen bezig
is met de Bron. Of er toch naar een
plan wordt gezocht om zekerheid te
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vinden, of dat er het vertrouwen is
dat alles wel zal gaan zoals het past
voor ieder. Want iedereen zal eigen
uitkomsten hebben bij dit werk,
ieder mens is anders, bij iedereen
zal iets anders blijken over hoe hij is
en werkt.

Het is het verrassend om te zien,
hoe de Bron zichzelf een vorm geeft
door goed te kijken naar wat er is:
de tuin, een berg aarde, een muur
en een bepaalde ruimte waar alles
gestalte kan krijgen. Zo is het iedere
dag weer leuk om te zien hoe het
geworden is. Daarmee kan dan weer
verder worden gegaan.
In diezelfde maand is de Bron in
grote lijnen klaar. De beplanting
zal moeten wachten tot het najaar.
Het resultaat is een Bron met een
waterval, drie grote bassins en een
waterloop die uitmondt in een
kleine vijver. Het grappige van deze
nieuwe Bron is vooral, dat de bassins vanaf het terras in de Ganzentuin te zien zijn, maar dat er aan de
andere kant een totaal ander tafereel
is waar te nemen.
Door verkeerde metingen blijkt
kort daarna, dat de waterstroom
niet goed loopt. Hij stagneert en

men. Maar duidelijk is wel, dat de
bewustzijnsstromen in het lichaam
niet goed functioneren en dat op
die manier de Evolutiekracht haar
werk niet kan doen in de lichamen
van de onderzoekers. Bovendien
moet er steeds iets opnieuw worden
gedaan, dat is niet efficiënt. Het
verloop kan voor hetzelfde geld in
één keer goed ingemeten zijn.
Uit een eenvoudig werk als een
Bron aanleggen blijkt iets over hoe
een mens in elkaar zit. Ook al doet
iemand nog zo zijn best, hij blijft
onderhevig aan zijn uitgesproken
patronen. Dat geeft reden tot blijdschap, omdat duidelijk wordt hoe
de materie van het lichaam werkt
en ook het gestelde doel dichterbij
komt: de bewustwording van iedere
cel van het lichaam.
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Dagboek

H

Dagboek van een goti

out kloven

Ik meld me na de lunch bij de magazijn
goti voor een gota. Een paar tellen later is
ook Huug er. We krijgen een gota voor ons tweeën
toebedeeld: hout kloven. Huug kan het mij dan leren,
want ik heb nog nooit gekloofd. Ik ben benieuwd en
ik vind het wel een beetje spannend. Het is nieuw en
er komt een machine bij kijken.
In de kloofruimte bij de opslagplaats voor brandhout
aangekomen, zie ik eerst heel veel grote blokken hout
en achterin staat de kloofmachine. Huug begint met
de uitleg. Over hoe de machine aangaat, hoe die
bediend wordt en over hoe je het best een blok kan
neerleggen op het blad: let op de knoesten. Ik prent
in: blok bekijken voordat je het neerlegt. Als er verder
niks meer hoeft te worden uitgelegd, doen we de gehoorbeschermers op en handschoenen aan en zijn we
er klaar voor. Dit blok gaat nu worden gekloofd.
Huug bedient de machine en ik kijk toe. De wig van
de machine, het kloofmes, zakt omlaag, nadert het
hout, dan raakt ie het hout en het gaat er - tot mijn
grote verbazing - als een warm mes door de boter
dwars doorheen. Helemaal tot beneden. Blok doorkliefd. Ik sta paf. Wat een kracht, wat een macht! Zo
gemakkelijk. Het was echt geen flauwekul blokje dat
daar net lag. Maar nu is het gewoon doormidden!
Wauw! Ik voel van alles, een mengeling van enthousiasme, verbazing en vooral ontzag.
De delen die er nu zijn, zijn nog te groot om in de
houtvergasser te kunnen. Dus Huug herschikt de twee
blokken en laat de machine opnieuw z’n ding doen.
Hup, vier blokken, nu wel geschikt qua grootte, die
kunnen in de kruiwagen. Volgende blok.
De stoïcijnse wijze waarop de machine telkens opnieuw doet wat het doet treft me. Er is geen hapering,
hij hoeft niet extra toeren te maken, hij maakt geen
extra lawaai om door het hout te komen, de machine
schudt niet, trilt niet. Het is gewoon: omlaag en er60
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doorheen, klaar. Kleine blokken, grote blokken, het
maakt hem niet uit. Hij heeft geen voorkeuren, hij
kent geen onzekerheid of twijfel. Hij doet wat hij moet
doen. Ik vind het een schitterend gezicht. Voor mij is
duidelijk: hout kloven is leuk!
Hoe komt het nou dat ik me zo voel? Wat laat de lila
tutor me zien? Wat vertelt het mij? Heeft het te maken
met mijn wilde vitaal? Mijn zucht naar sensatie? Heeft
deze machine alles wat ik niet heb? Of herinnert het
me juist aan verborgen kwaliteiten in mij? Ik zal het
ongetwijfeld in toekomstige kloofgota’s verder kunnen
bestuderen.
Met een onderbreking voor een kop thee gaan we tot
het avondeten gezwind door. Er ontstaat woordeloos
een heel gezamenlijke samenwerking, die plezierig
aanvoelt voor ons beiden. Op het eind vegen we de
kloofmachine en -ruimte schoon. Uit kieren van de
machine wordt nog met een soort mesje wat viezigheid gepeurd en dan krijgt hij verse smeerolie. Huug
laat de laatste handelingen zien die bij de verzorging
horen van de kloofmachine. Je doet het iedere keer zo,
zegt hij erbij. ‘Iedere keer?’, denk ik heel even. Maar ik
besef snel dat dat wel het minste is wat zo’n machine
verdient.
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