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De klokkenmakers van Asten
Een klein bedrijf van wereldformaat

Klokken gieten is al een oud ambacht. In Nederland
is Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en fabriek
van torenuurwerken bv daarin gespecialiseerd. Er
is niet alleen aandacht voor het gieten van klokken
en vervaardigen van uurwerken, maar ook voor de
symboliek en betekenis daarvan.
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De slang
in zijn verschillende verschijningsvormen

Wat is een slang eigenlijk, als dier, als symbool in
vele culturen en wat is hij in de werkelijkheid? Dat
zijn vragen die in dit artikel aan de orde komen
vergezeld van tientallen foto's van slangen en afbeeldingen uit diverse culturen waar de slang een
belangrijke rol speelt.
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33

21 lessen voor de 21e eeuw
Yuval Noah Harari

Een recensie van dit uit het Engels vertaalde werk
van Yuval Noah Harari.

Samenleving
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Japan op weg naar een nieuwe tijd
Het wegenplan van keizer Naruhito

Vanaf 1 mei 2019 zijn Naruhito en zijn vrouw Masako
Owada de nieuwe keizer en keizerin van Japan, het
land van de rijzende zon. Het land ook van de Hanami Matsuri, het kersenbloesemfeest dat het gehele
land in zijn greep houdt in de maand april. Naruhito
betreedt de Chrysantentroon als de 126e keizer van
Japan, nadat zijn vader, Akihito, als eerste keizer in
bijna tweehonderd jaar, is afgetreden. Wat zijn de
vooruitzichten voor dit nieuwe tijdperk voor Japan?

Kunst
48

Fernando Botero
Een schilder van de vrede

Botero is een Columbiaanse kunstenaar die bekend
is geworden door zijn schilderijen met mensen en
voorwerpen van eigenaardig bolle vormen. Later is
hij zich ook gaan toeleggen op sculpturen, waarbij
vooral zijn vormgeving van paarden opvalt. Die hebben eveneens opvallende proporties.

De Pauwekroon
58

De Waterval
Lilaïsch kunstwerk in vak 7

Het lilaïsch kunstwerk 'de Waterval' staat sedert
2003 in vak 7, het Honingbos, op de Pauwekroon.
Het is een vrij onbekend kunstwerk dat zou verdwijnen, maar toch op zijn plek is gehandhaafd.

Dagboek
60

Dagboek van een goti
Het Heliconiaveld
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De belevenissen van een goti bij de herinrichting van
het Heliconiaveld en de verplaatsing van het lilaïsch
kunstwerk 'het Gouden Atoom'.
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Klokken

e klokkenmakers van Asten
Een klein bedrijf van wereldformaat

A

ltijd zijn er klokkengieterijen geweest in Nederland. Op de
Hoogstraat in Rotterdam zat bijvoorbeeld de familie
Ouderogge die een bronsgieterij had. Deze familie had
daarnaast in Amsterdam een klokkengieterij. Drie generaties lang goten ze
vooral klokken (in Amsterdam). Maar dat niet alleen; ze maakten ook kanonnen en in 1622 werd door Jan Cornelisz. Ouderogge het standbeeld van
Desiderius Erasmus gegoten, dat momenteel in Rotterdam op het Grotekerkplein voor de Sint Laurenskerk staat. Ook in Hoorn en Enkhuizen
waren klokkengieters, evenals in Zutphen en omgeving.

K

leine historie van de luidklok

Beeld van Erasmus
Dit beeld is gemaakt door Hendrick de Keyser en gegoten
door de familie Ouderogge. Het is waarschijnlijk het oudste
standbeeld gemaakt in brons dat in Nederland aanwezig is.

2
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In de 17e eeuw waren de gebroeders Pieter en
François Hemony uit Amsterdam bekende en belangrijke klokkengieters van Nederland. Door jonkheer
Jacob van Eyk, een beiaardier in Utrecht die ook goed
fluit speelde, leerden zij om carillons goed te stemmen.
Zij waren de eersten die een zuiver gestemd klokkenspel konden afleveren. Daarmee werd het carillon of
de beiaard door hen omgetoverd tot een muziekinstrument dat er mag zijn.
De broers goten de beelden voor het Paleis op de
Dam, toen nog het stadhuis van Amsterdam, waarvan
het beeld van Atlas het meest bekend is.
Het carillon van Middelstum in de provincie Groningen is één van de mooiste Hemony-beiaarden ter
wereld. Het is in 1949 uitgebreid met zeven klokken
van gieterij Eijsbouts.
Heden ten dage zijn er niet zoveel klokkengieters
meer over. In Nederland zijn er twee, klokkengieterij
Eijsbouts in Asten en Klokken- en Kunstgieterij Reiderland in Beerta en Finsterwolde. Dit laatste bedrijf
houdt zich vooral bezig met het aanvullen van beiaarden die al bestaan.
Klokken zijn heel kostbare instrumenten, vaak zijn ze
al eeuwen oud en hebben veel doorstaan. Ze spreken
heel veel mensen aan, ze doen een beroep op het hart
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en de emoties. Symbolisch zijn ze een toename van
oneindigheid in het fysieke lichaam. Ze roepen op tot
worden wie je bent als psychisch persoon. De luidklok
zal iemand er altijd aan herinneren dat hij nog geen
wezen is dat aan het einde van zijn evolutieproces is
gekomen, er is nog werk aan de winkel. De kleinere
luidklokjes zijn de meer psychische klokjes, met hun
hoge, vrolijke tinkelingen.

E

ijsbouts

Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken bv is gevestigd in Asten in
Noord-Brabant. Er worden luidklokken gegoten en er
worden allerlei soorten uurwerken gemaakt.
De fabriek is opgericht in 1872 en wordt nog steeds
door dezelfde familie geëxploiteerd.
Bonaventura Eijsbouts, de grondlegger, was eigenlijk
horlogemaker, maar hij kreeg een levendige interesse
in grote uurwerken, vooral voor torens. Hij begon een
werkplaats in de Driehoekstraat 3 in Asten, waar het
bedrijf heden ten dage nog steeds is gevestigd. Zijn
zoon breidde de zaak nog eens uit met luidklokken.
Deze konden alleen in het buitenland worden gegoten,
in Engeland en Duitsland. Zijn kleinzoon Tuur begon
in 1947 zelf klokken en carillons te gieten. Hij begint
daarmee in een goede tijd, want net na de oorlog
is er bijna geen klok meer te vinden in Nederland,
alle klokken zijn door de Duitsers omgesmolten tot
oorlogstuig.
Het bedrijf blijft zich richten op de buitenlandse
markt. Ondertussen is André Lehr het bedrijf gaan
leiden, hij deed dit van 1976 tot 1991. Hij was al wel
sinds 1949 aan het bedrijf verbonden onder leiding
van Max Eijsbouts, die in 1976 overlijdt. Lehr is een
heel gedegen klokkendeskundige, een campanoloog.
Hij is de eerste die begint om klokkenspelen elektrisch
aan te sturen. Ook heeft hij de aanzet gegeven voor het
ontwerp van de majeurklok, ook wel grote tertsklok
genoemd. Sinds 1980 wordt er door Lehr, in nauwe
samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Joost Eijsbouts, de zoon van Max, gewerkt aan
het maken van een nieuw soort klok via rekenmodellen die Joost zelf maakt en die omgevormd worden
tot computergestuurde processen. Het lukt dankzij de
computer en de numerieke wiskunde om zo’n klok te
ontwikkelen. De computer krijgt in het programma
een mineurklok aangeboden met de vraag daar een
majeurklok van te maken. En het lukt. De computer
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biedt een uiterst precies getroffen majeurklok aan met
een uitstulping in de flank. Dat is daarvóór nog niemand gelukt. Later zijn er dankzij de computer nog
weer andere mogelijkheden gevonden om zo’n klok
verder te vervolmaken, maar het begin is er.
Lehr is de eerste leidinggevende die geen familie is
van Eijsbouts. Hij heeft aan de basis gestaan van alle
nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf. Hij introduceert
het bouwen van figurenspellen, ook wel figuuromlopen genoemd, en astronomische uurwerken. André
Lehr richt in 1969 het Nationaal Beiaardmuseum op,
dat tegenwoordig het Nationaal Klok & Peel Museum
Asten is.
Ger Minkman heeft vanaf 1991 de leiding van het
bedrijf in handen. Hij overbrugt een korte periode
voordat er weer een Eijsbouts klaar is voor het werk.
Vanaf 1996 is Joost Eijsbouts, geboren in 1961, manager en eigenaar van het bedrijf, waarin hij al vanaf
zijn 27e jaar werkzaam is. De familietraditie gaat weer
voort.
Eijsbouts heeft in de loop der tijd verschillende klokkengieterijen overgenomen: Horacantus uit Lokeren
(België) en in 1969 Addicks uit Amsterdam. In 2014
is Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel overgenomen, zeer
tot verdriet van de eigenaar, die geen opvolger voor
zijn bedrijf kon vinden. Het merk blijft wel bestaan.
Op dit moment is Eijsbouts de grootste klokkengieterij ter wereld. Er wordt aan de VS geleverd, maar ook
aan Japan, Australië, Scandinavië. Geen kerkklok of
torenklok is hetzelfde, er is dus geen catalogus waaruit
men kan kiezen. Iedere klok wordt op maat en op aanvraag gemaakt. In Nederland is bijna iedereen voorzien
van klokken en ze gaan lang mee. Dus is het buitenland de aangewezen plek om te zoeken naar klanten.
De klokkenmaker moet al heel vroeg bij het proces
worden betrokken, want als een klok in de toren komt
te hangen, moet de architect weten waar hij rekening
mee moet houden bij het bouwen. Er komen bij het
luiden enorme krachten vrij, en de toren moet daartegen zijn opgewassen.
De klokkenmaker is dus vanaf het moment dat
een nieuwe klok moet worden aangekocht tot de
ophanging ervan op de plaats waar hij moet komen,
geïnvolveerd in het geheel. Hij kan geen moment
verstek laten gaan.
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Bij het 100-jarig bestaan in 1972 werd het bedrijf het
predikaat ‘Koninklijk’ toegekend vanwege de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de producten die het
levert.

D

e luidklok

Een luidklok is een klok die schommelend
aan een as met behulp van een klepel die in de klok
scharnierend is opgehangen, wordt aangeslagen. Het
systeem wordt in beweging gezet door aan een touw te
trekken dat om een luidwiel is bevestigd. Het in beweging zetten gebeurt tegenwoordig meestal met behulp
van een elektromotor of met andere technieken, zoals
via een computer.
Het gelui van Geert van Wou in de Domtoren te
Utrecht is door Eijsbouts gereconstrueerd. In 1982
worden hiervoor zeven klokken gegoten. In 1983
levert Eijsbouts een serie nieuwe klokken aan de SintServaasbasiliek in Maastricht. Daarbij behoort een kopie van de Grameerklok uit 1515. Het is een klok die
tot de oudste van Nederland behoort. In 2012 wordt
een klok gegoten voor de Olympische Zomerspelen in
Londen, hij is bestemd voor de openingsceremonie en
weegt 23.000 kg.
Luidklokken duiden meestal op verruiming in het
lichaam en het wat loslaten van de benepenheid.

D

e beiaard

Beiaards of carillons worden meestal opgehangen
als muziekinstrument. De klokken van een beiaard
hangen stil, door bewegen van de klepel of door een
hamer van een automatisch speelwerk gaan ze klinken.
Een beiaard wordt bespeeld via een stokkenklavier of
klepels in de klokken. Het kan ook automatisch spelen
via hamers die aan de buitenzijde van de klok zitten.
Een beiaard luidt dan ook niet, hij wordt bespeeld als
een muziekinstrument.
Een beiaard is pas goed te bespelen door een beiaardier
als het drie of meer octaven omvang heeft. De
beiaardier raakt met zijn vuisten het stokkenklavier aan
zodat de klepels of hamers bewegen. Een beiaard kan
ook zijn voorzien van een carilloncomputer. Door een
mechanische overbrenging wordt de klok in beweging
gezet. Er kunnen met de beiaard ook concerten
worden gegeven.
Een beiaard kan door haar klanken rust geven, maar
hij verspreidt ook gezelligheid als de klanken zweven
over een stad.
4
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De Grosse Tiergarten in Berlijn heeft een carillon met 68
klokken. Het is het op vier na grootste carillon dat er is op
de wereld. Alle door Eijsbouts geleverde klokken tezamen
wegen 47.000 kilo, de zwaarste klok weegt 8000 kg. De
carillontoren bestaat uit zwart graniet en is in 1987 gemaakt voor het 750-jarig bestaan van de stad Berlijn. De
stad zelf en Daimler-Benz hebben er samen veel geld in
geïnvesteerd om een oude verloren gegane traditie weer
nieuw leven in te blazen. Op het carillon kan alles worden
gespeeld, de omvang is vijf en een half octaaf.
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Een beiaard heeft klokken die meer verfijnd kunnen
klinken en neigen naar een meer psychische klank.
Een groots werk heeft Eijsbouts verzorgd voor Nieuw
Zeeland met een uitbreiding van het ‘National War
Memorial Carillon’ in Wellington. Hiervoor werd de
grootste beiaardklok tot dan toe in Nederland gegoten,
het weegt 12.500 kg.

R

eplica’s

Een van de grootste wijzerplaten ter wereld is in 1952
gemaakt voor de Amercentrale te Geertruidenberg. Het
uurwerk hangt vijftig meter hoog aan centrale 6, dus op
de grond staande is er geen idee van de kolossale grootte
van de wijzerplaat. De wijzer voor de uren is drie en een
halve meter en de minutenwijzer is bijna zeven meter
lang. De diameter van de wijzerplaat is tien meter.
Aan de wijzers zijn contragewichten van beton bevestigd,
zodat ze goed zijn uitgebalanceerd, ook bij stormachtige
of harde wind. De middellijn van de cijfers, die bestaan
uit ronde schijven, is 65 centimeter.
Er is een moederklok (zie foto onder) die een motor
bedient die de klok aandrijft. Eijsbouts heeft in 2009 het
uurwerk gerestaureerd. De grote wijzer is hersteld en alles is meteen opnieuw verguld met 23-karaats bladgoud.
Er is nieuwe verlichting geplaatst om het uurwerk in de
avond en de nacht goed zichtbaar te maken.

Van de 18e-eeuwse klokken van Joris Dumery
worden in 2010 21 replica’s gemaakt voor het Belfort
van Brugge. In datzelfde jaar worden tegelijkertijd de
21 kleinste klokken vervangen door nieuwe klokken.
De oude dateerden uit 1939 tot 1969. Deze klokken
sluiten aan bij de andere, wel historische klokken van
Dumery. Daarmee is de gehele beiaard door de firma
Eijsbouts gereconstrueerd.
Replica’s geven aan dat er een hang is naar het oude.

U

urwerken en wijzerplaten

Bij de firma Eijsbouts worden ook uurwerken
en wijzerplaten gemaakt. Eijsbouts verzorgt tevens het
onderhoud van uurwerken aan torens. Er is een eigen
storingsdienst die dit werk doet.
De uurwerken hebben een hele ontwikkeling doorgemaakt via de zich steeds verder ontwikkelende
techniek. Eerst zijn het mechanische uurwerken, dan
komen de elektromechanische installaties die op het
elektriciteitsnet werken. Vervolgens de radiografische
signalen die het uurwerk lieten lopen en nu zijn het
meestal digitale uurwerken.
Een uurwerk geeft aan dat iemand nogal vastzit aan de
tijd en leeft in het tijdelijke, de relatieve wereld. Een
met goud belegd uurwerk verwijst naar meer waarheid
en realiteit in de tijdgebondenheid van de mens.
Sinds 2014 is de grootste torenklok van de wereld te
zien op de Abraj Al Bait-toren in Mekka. Hij is af te
lezen op 10 km afstand. Alle vier de klokken rondom
hebben een diameter van 46 meter. Twee miljoen groene ledlampjes verlichten de klokken. De minutenwijzer is 22 meter lang, de wijzer voor de uren 17 meter.
Deze klok is gemaakt door een Duits team.

A

stronomische kunstuurwerken

In Leusden is een door Eijsbouts gemaakt astronomisch kunstuurwerk te zien in het gemeentehuis.
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In het Nationaal Klok & Peel Museum in Asten is ook
zo’n kunstuurwerk te bezichtigen. Het uurwerk in het
museum is gebouwd tussen 1978 en 1982. Het is een
combinatie van een uurwerk met een beiaard en figuuromloop. De schilderingen zijn gemaakt door Joep
en Els Coppens.
Eijsbouts houdt rekening met de exacte geografische
ligging waar deze uurwerken worden geïnstalleerd, het
zijn dan ook unieke uurwerken.
Een astronomisch uurwerk duidt op meer speelsheid
in de tijdgebondenheid.

H

Een carillon met een figuuromloop is heel aantrekkelijk voor mensen. Ieder bedrijf kan zijn eigen typische
figuren erin laten maken, de bakker een bakkertje bijvoorbeeld die brood in de oven doet en het eruit haalt.
Het schijnt zelfs zo te zijn dat de omzet erdoor wordt
vergroot. De figuurtjes kunnen van brons worden gemaakt of van kunststof.

et gieten van kunstwerken

Het gieten en restaureren van beelden en plastieken in brons is ook een activiteit van de firma
Eijsbouts. Zowel beeldende kunstenaars als musici zijn
klanten. Musici laten veelal klokjes of klokken bij dit
bedrijf maken.
Het is altijd al zo geweest dat klokkengieters dit soort
dingen als nevenactiviteit doen. Er wordt gewerkt met
vormen in zand en de verlorenwasmethode.
Eijsbouts kan ook zorgen voor technische tekeningen
en voor plaatsing van een kunstobject.
Deze methoden vragen allebei weer een andere deskundigheid dan bij het klokken gieten. Het is ook
weer zoals bij alles, de creatie van een kunstenaar goed
vormgeven vraagt aandacht en gevoel voor vorm en
kleur.
Verder worden er eenmalig sierklokjes, gedenkplaten,
ornamenten, naamplaten en vijzels gemaakt.
Bij het gieten is er een concentratie op fysieke schoonheid, volmaaktheid en bij klokken ook nog op de harmonie van de klank.

F

iguuromlopen.

Figuuromlopen zijn installaties waarbij men op
bepaalde tijden bewegende figuurtjes ziet verschijnen.
Een kunstwerk van Eijsbouts is te zien in Museum
Klok & Peel bij het astronomisch uurwerk.
Juwelier Vaessen in Heerlen heeft een klokkenspel met
12 klokken en een figuuromloop aan de gevel dat gaat
over de laatste mijnen in Limburg. De vier figuren in
de omloop zijn mijnwerkers. De twaalf bronzen klokken omvatten 1,5 octaaf. De installatie is gemaakt
door Petit & Fritzen uit Aarle-Rixtel en het is in 1964
geplaatst. Het carillon is in 2017 geheel gerestaureerd.

6
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Astronomisch uurwerk
In het Klok en Peel Museum in Asten is een astronomisch uurwerk van de firma Eijsbouts met daarboven
een figuuromloop en een klokkenspel met twee kleine
jacquemarts.

Een figuuromloop laat de speelsheid zien die er is in de
psyche.
Er zijn ook jacquemarts, automatisch spelende poppen
die soms wel uurkloppers worden genoemd. Zij zijn
verbonden aan een uurwerk en slaan ieder uur op een
klok.
Eijsbouts heeft zelf geen bekende jacquemarts gemaakt, maar wel de klokkenventjes en -vrouwtjes van
het Rijksmuseum te Amsterdam gerestaureerd in de
periode 2003 tot 2013.
Jacquemarts houden mensen gebonden aan de tijd.
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P

ubliciteit

Publiciteit genereren is een moeilijk punt bij het
verkopen van klokken. Er kan geen reclame worden
gemaakt zoals bij een normaal bedrijf. Klokken gaan
eeuwen mee, en op de klokken op bijna alle NSstations in Nederland staat geen reclamebordje van
Eijsbouts. Het buitenland moet uitkomst brengen.
Wat overblijft, is actief inspelen op een vraag die
onbekend is. Niemand weet waar iemand een klok wil
hebben. Het bedrijf bedient zich van de schot-methagelmethode, zoals ze het noemen. Veel schieten en
dan maar kijken of je iets raakt.
Er worden contacten onderhouden met klokkenmakers en musici. Er zijn in veel landen importeurs of
agentschappen. Die moeten signalen opvangen als
iemand een klok wil laten maken. Ze moeten het hebben van hun gerenommeerde naam, de technologie en
de innovatieve inzichten.
De markt is heel grillig als het om klokken gaat. Het
is nooit te zeggen wat de omzet is in een jaar. Soms
wordt er niets verdiend, en wordt er alleen gezaaid om
pas later te oogsten.
De opleiding tot klokkengieter gebeurt in het bedrijf
zelf, het oude ambacht is verbonden met moderne
technieken en daardoor wordt de opleiding korter.
Vroeger was het tien jaar oefenen op de fijne kneepjes,
nu is het een jaar, waarbij men dan 80% van het werk
kan doen. Tegenwoordig wil niemand meer een op-

leiding van tien jaar volgen, dus ook dat hoort bij de
innovatie. Personeel ontslaan of aannemen als het niet
druk is of juist wel druk, is onmogelijk. Daarvoor is
het vak te specifiek.
Alles wordt door computers berekend, alle klokmodellen en de gewenste klankkleur komen uit de computer
tevoorschijn. Ook bij restauraties is de computer de
kern van alles. Daarmee wordt met computersimulaties getoond hoe beschadigingen met minimale
ingrepen hersteld kunnen worden. Ook in die wereld
is alles sneller aan het gaan, was de computer eerst
voor een klok nog twee weken bezig met rekenen, nu
duurt het twee seconden en het resultaat is veel meer
verfijnd. Dat heeft ervoor gezorgd, dat klokken dus
sneller en met een nog betere kwaliteit kunnen worden
afgeleverd.
Nog steeds zijn de banden met de TU van Eindhoven
nauw, want er moet nóg meer nauwkeurigheid komen
in de ontwerpen. Zo blijft alles voortgaan met de
nieuwste technieken die zijn ontwikkeld in de computerwereld. Met het doel om hoogwaardige klokken te
maken tegen lagere kosten.

G

ieten van klokken

Heel vroeger waren het monniken die in WestEuropa klokken maakten. Heden ten dage gebeurt
het meer industrieel en met de computer. Altijd blijft
het echter een unieke gebeurtenis, de klok zelf is ook
uniek.

Fasen bij het gieten van klokken - 18e-eeuwse-klokkengieterij in Museum Klok & Peel
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Er zijn drie hoofdstadia: het maken van de kern, het
maken van de valse klok, en het maken van de mantel.
Dit gaat volgens de verlorenwasmethode.
De kern bestaat uit gemetselde poreuze steen. Eromheen komt de mal, meestal een plank of ijzeren plaat
met zand of leem. Deze is op een as gezet die zorgt
voor de symmetrie van de klok. Door deze te draaien
wordt vormgegeven aan het profiel van de binnenkant
van dat wat de klok moet worden. Dit alles wordt gedroogd of gebakken en dat is de basis voor de volgende
stap, het maken van de ‘valse klok’, die een getrouwe
kopie is van de nog te gieten klok.
Op de kern wordt de valse klok gemaakt, van zand of
leem. Over het oppervlak wordt een laag gesmolten
was aangebracht. Daarin zijn alle versieringen van de
klok in reliëf aanwezig.
Daarna wordt de mantel gemaakt. Daarbij wordt over
de valse klok vochtige vuurvaste leem gelegd. Dit moet
drogen en dan wordt dit nog enkele keren herhaald,
tot er een tien centimeter dikke laag op de valse klok
zit. Daarna wordt alles verstevigd met metalen ringen.
Dit alles wordt opgewarmd, en de waslaag van de valse
klok smelt weg. Dan kan de mantel worden opgetild,
de restanten van de valse klok komen tevoorschijn,
maar de versieringen en het model zijn afgedrukt op
de binnenkant van de mantel. Ze zijn het negatief van
de klok.
De gehele valse klok wordt nu verwijderd. Er mogen
beslist geen beschadigingen komen aan de kern met de
mantel eromheen. Daarna wordt alles behandeld met
grafiet, zodat de mantel later gemakkelijk kan worden
verwijderd. De mantel wordt weer op de kern gezet
waarbij er een lege ruimte tussen die twee is gekomen
door het smelten van de was. Deze ruimte wordt
daarna volgegoten met brons.
Dit alles is een karwei dat veel geduld en precisie
vraagt. Iemand moet niet gehaast zijn, maar wel volkomen geconcentreerd op wat hij aan het doen is.
Klokkengieters zijn dus een specifiek soort mensen,
die een oneindig geduld moeten hebben en nooit iets
overhaast doen om het af te krijgen.
De mantel en de kern worden in een gietput met
furaanzand (fijn zand met chemicaliën) gelegd, ook
een heel precies karwei. Het voorkomt dat, als het hete
brons in de holte wordt gegoten, door de opwaartse
druk van het brons de mantel zou loslaten van de kern.
Het brons is in de oven aan het opwarmen, het bestaat
uit 80% koper en 20% tin, de klokspijs. Het wordt
8
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verwarmd tot 1100 graden. De grens ligt op ongeveer
1000 graden, als de temperatuur lager wordt is het
brons niet warm genoeg meer. Met een lange stalen
buis wordt het gat in de oven geopend, de rook spuit
naar buiten, en meteen ook een stroom van vloeibaar,
heet, oranjekleurig brons dat in een verrijdbare pan
stroomt. De verhitte pan met het brons uit de oven
wordt op de plek getakeld waar hij moet staan om te
kunnen gieten. Overal staan gieters klaar in brandwerende kleding, die zijn nu aan de beurt om de pan
met het kolkende brons voorzichtig leeg te gieten door
de gietkanalen die in de klokmantel zijn gemaakt.
Ondertussen gooien ze nog wat fosforbrons in de pan.
Dat hecht zich aan zuurstofbelletjes en laat ze als gas
ontsnappen. Dat is ook nog een spannend moment,
het komt aan op seconden. Binnen een paar minuten
is het klaar. Iedereen haalt opgelucht adem. Het is
weer gelukt. De mal is vol, het gieten is klaar. Als dit
onderdeel van het proces niet lukt, moet alles opnieuw
worden gedaan, want op dat moment ontstaat de
klank van de klok.
Voorheen werd het brons bovenin de vorm gegoten.
Tegenwoordig stroomt het via kanaaltjes naar beneden zodat de klok van onder naar boven wordt opgebouwd. Dat is minder belastend voor de gietvorm.
Voor het gieten van een klok van 3000 kilo zijn 450
broodjes brons nodig van ieder tien kilo.
De klok moet geleidelijk aan afkoelen, en dan worden
de vormen verwijderd. De klok komt nu tevoorschijn.
Het afkoelen kan een dag tot een week of maanden
duren, al naargelang de grootte.
Hoe meer tin er in de legering zit, hoe beter de klank
is. Dat is te horen als de klok luidt, hij heeft dan een
zilverige warme klankkleur en een lange nagalm. Deze
nagalm wordt in het vak ‘uitklinktijd’ genoemd. De
klok wordt na afkoeling gepolijst en dat is dan voorlopig de laatste bewerking.
Klokken kunnen ook van andere materialen worden
gemaakt, zoals gietstaal, gietijzer, messing, zink of
witbrons. Ze hebben echter geen van allen de kwaliteit
van een bronzen klok.
Het gieten van een klok doet herinneren aan het ontzettend lange gedicht van Schiller ‘Das Lied von der
Glocke’, waar hij een mens die zich vormt in zijn leven,
vergelijkt met het gieten van een klok. En zo wordt
in de ontwikkeling van de materie een mens ook ge-
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vormd en bijgeslepen door het lila, de Evolutiekracht.
Met een oneindig groot geduld en precisie wordt er
door haar gewerkt aan een nieuw wezen in de evolutie.
Al bij de aanvang heeft de klok een toon die bepaald
is door haar grootte en haar profiel. Hoe zwaarder de
klok, hoe lager de toon; hoe kleiner de klok, hoe hoger
de toon. Na het gieten is deze toonhoogte echter nog
lang niet correct, klokken worden meestal te dik gegoten, want ze moeten nog worden gestemd. Dat gebeurt door aan de binnenkant delen weg te slijpen, een
werkje dat ook weer heel nauw luistert. Als er teveel
wordt weggehaald, wordt de toon nooit meer zuiver en
moet je een nieuwe klok maken. Bij de klok voor de
Olympische zomerspelen in 2012, die 27 ton woog, is
er nog 4000 kilo brons afgehaald bij het stemmen. De
klok wordt voorlopig gestemd als het beiaards betreft.
De speelklokken hebben heel kleine muzikale marges.
Luidklokken worden vaak meteen op toon gegoten,
maar niet altijd. De meesterklokkengieter Geert van
Wou te Kampen (1450-1527) is een van de weinigen
geweest die complete reeksen op toon gegoten klokken
kon gieten.
Een klok is een klinkend lichaam, er is een ingewikkeld patroon van trillingen over het hele oppervlak.
Daardoor kunnen boventonen gelokaliseerd worden
op de klok, het onderoctaaf, de prime, de kleine terts,
de kwint en het bovenoctaaf.
Dit stemmen van de tonen gebeurde altijd op het
gehoor of met een ander instrument erbij of met een
stemvork. Nu wordt het gedaan met elektronische
apparatuur. Er wordt dan brons weggefreesd op zekere
plaatsen aan de binnenkant van de klok om de juiste
toon te krijgen. Dit is het inwendig stemmen van de
klok.
Beiaardklokken moeten ook op elkaar afgestemd worden, dit is de uitwendige stemming.
Bij het stemmen is een mens met een heel scherp gehoor onontbeerlijk. Die kan, als er al is gestemd, alles
nog eens nahoren en luisteren naar honderdsten van
halve tonen. Als de orenman luistert, moet er misschien toch nog een fractie van een millimeter worden
weggehaald aan de binnenkant van de klok. Een meer
dan precies karweitje dus. Op die manier kan de klok
de mooiste vorm en klankkleur krijgen.
Normaal gesproken wordt de klok op vijf zogenaamde
partialen (grondtoon en boventonen) gestemd. Bij
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een C2 klok worden de tonen C1, C2, C3, Es2 en G2
apart gestemd. Voor elke toon wordt aan de binnenzijde van de klok materiaal weggeslepen. Een moeilijkheid
daarbij is dat de gebieden voor elke individuele toon
deels invloed hebben op de andere tonen in de klok.
Het stemmen moet echter wel op deze manier gebeuren, anders klinken de klokken bij elkaar niet goed. 1
En ook het lichaam van een mens in ontwikkeling
moet helemaal in overeenstemming zijn met de klanken van het lila, er moet een volstrekte en perfecte
harmonie komen, zodat er uit het vervolmaakte psychische lichaam dezelfde klank klinkt als vanuit de lila
materiële stof.

D

e klepel van de klok

De klepel is belangrijk voor de klankkwaliteit
van de klok. Hij moet de juiste proporties hebben om
goed te functioneren.
Een klepel bestaat uit verschillende onderdelen, zoals
een blad, waaraan de klepel is bevestigd met een leren
band die weer aan het klepeloog in de klok is vastgemaakt. Dan is er de schacht, dat is het gedeelte tussen
het blad en de klepelbol en natuurlijk de klepelbol zelf,
die tegen de klok slaat als hij wordt geluid. Als laatste
is er de vlucht of staart, dat is een onderdeel dat onder
de klepelbol zit.
Een klepel mag niet te zwaar zijn. Als dat wel zo is,
kan hij veel slijtage van de klok veroorzaken. Er kunnen dan scheuren in de klok komen. Meestal heeft een
klepel een gewicht van ongeveer 3,5 procent van het
hele gewicht van de klok.
De omvang van de klepelbol verzorgt de klankverhouding van de grond- en boventonen en ook hier
is precisie vereist. Er zijn specifieke verhoudingen
die moeten worden toegepast. Daarbij is de klepel zo
gemaakt, dat het zwaartepunt in de bol zit en dat hij
de klok raakt op de slagrand.
De klepel wordt meestal gesmeed van ijzer. Als hij gemaakt is van een te hard materiaal, krijgt de klok een
veel mindere klank. De belasting van de klok is ook
zwaarder in dat geval.
Luidklokken klinken omdat de hele klok om een as
draait. Die wordt in beweging gebracht met een klokkenwiel of luidwiel. Vandaag de dag wordt meestal een
motor gebruikt om het luidwiel in beweging te brengen. Echte ouderwetse klokkenluiders gebruiken een
1 Bron: petit-fritsen.nl
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touw of doen het met de hand.
In Nederland wordt de klok doorgaans in de toren
gehangen aan een rechte as boven de klok. De klok
hangt met zijn gehele gewicht juist onder het draaipunt van de as. Dan is er een vliegende klepel die
tegen de bovenrand van de klok aan vliegt. Maar er
zijn verschillende ophangingen mogelijk, ook met een
krukas en een vallende klepel.
Wat betreft klank is het vliegend luiden het mooiste,
door de korte contacttijd met de klok is er veel galm.
Als het om krachten gaat is vallend luiden beter voor
de toren. Door de krukas komen er minder zwaaikrachten op de toren te staan. Vooral bij zware klokken is een gekrukte as beter in het gebruik.

Er zijn heel veel verschillende soorten klokken, die
allemaal hun eigen klank kunnen voortbrengen. Allemaal hebben ze een specifieke betekenis. Zo is het ook
met de lichamen van mensen die een ontwikkeling
van materie doormaken onder leiding van de Evolutiekracht. Ze moeten van onder tot boven onder handen
worden genomen, ze moeten geluiden gaan voortbrengen die overeenstemmen met die van de lila kracht. Ze
moeten als het ware iedere dag weer gestemd worden
op de klank van het lila. Pas als alle klanken overeenkomen met die van het lila, is het lichaam in de pas
met de psychische persoon, die zich al heeft afgestemd
op de lila kracht.

K

lokken gemaakt door Eijsbouts

Het Nederlandse familiebedrijf Eijsbouts maakt
klokken die over de hele wereld gaan. Voor Litouwen
zijn zestig klokken gemaakt voor een carillon, en er
is een klok die naar de kathedraal van Rio de Janeiro
gaat. Niemand kan zeggen hoeveel er in de loop der
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jaren zijn gemaakt, maar het zijn er heel veel. Er zijn
wel bijzondere opdrachten geweest. Er zijn in 1982
voor de Domtoren in Utrecht zeven grote luidklokken
gegoten ter vervanging van de oorspronkelijke beschadigde klokken van Van Wou. Voor Maastricht wordt
de gescheurde klok met de naam ‘Grandmère’ vervangen. Er is ook een replica gemaakt van de slagklok in
Santiago de Compostella in Spanje. Deze klok weegt 7
ton. Verder worden voor de St. Kunibertkerk in Keulen vier zware luidklokken gemaakt en een klepel voor
de Keulse Dom. In 1998 een zesgelui voor de Basilica
van de St. Mary’s in Minneapolis.
Verder zijn er projecten in Seattle, Tsjechië, Litouwen,
Brazilië, Berlijn, Portugal, Filippijnen, China, Noorwegen, Rusland, Mexico en nog meer. Er zijn veel
orders die uit België komen.

Parijs (Frankrijk)
Notre-Dame - Mariaklok
In december 2011 krijgt Eijsbouts de opdracht om een
klok te maken voor de Notre-Dame in Parijs. De kathedraal is 850 jaar oud in 2013 en ter gelegenheid daarvan worden er negen nieuwe klokken gemaakt. Royal
Eijsbouts krijgt de opdracht om de grootste van de negen
te maken, de zogeheten ‘Mariaklok’. Hij moet met Palmpasen 2013 klaar zijn. Hij komt in de zuidtoren te hangen
naast een veel oudere klok, Emmanuel uit de zeventiende
eeuw.
De oude Emmanuel-klok is met een 3D-scanner gemeten,
en uit het rekenmodel dat dit oplevert is de Mariaklok
ontwikkeld.
Als hij klaar is, wordt de klok gestemd op het menselijke
gehoor, want stemmen met de computer is veel meer
klinisch. Dat zijn niet altijd mooie klokken, terwijl een
met het gehoor gestemde klok een artistiek kunstwerk is.
De klok weegt 6500 kilo en heeft een diameter van 2,06
meter.
Op Palmpasen 2013 is het nieuwe klokkenspel voor het
eerst te horen, zoals afgesproken.
Joost Eijsbouts vergeet nooit hoe de bronzen klok in 2012
achter een hele rij kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders
over de Avenue de Champs-Élysées naar de Notre-Dame
wordt gereden. Het is de meest eervolle opdracht die ze
ooit hebben gekregen.
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Paderborn (Duitsland) - Domglocke
Deze klok is zo groot, dat de mal door het dak van de
fabriek moest worden getild. Hij is bij een andere firma
gegoten, die een grotere oven heeft. Hij weegt 13,5 ton.
Er zijn in het geheel acht klokken gemaakt ter uitbreiding
van de beiaard. Dit project is klaar in juni 2018.

►Sint-Romboutskathedraal, Mechelen - beiaard
Sinds 1968 is er gesproken over de restauratie van de
beiaard van de Sint-Romboutskathedraal. De beiaard
heeft geen klokken die goed samenspelen. Er zijn
twaalf verschillende gieters mee bezig geweest gedurende 500 jaar. Sommige klokken zijn van het begin af
aan niet goed gestemd geweest. De beiaard is ook afgestemd op een middentoon, waardoor veel hedendaagse
muziek niet kan worden gespeeld. Dit veroorzaakt
tevens problemen op de beiaardschool, want niemand
kan eigenlijk goed leren spelen. Een heel procedé komt
op gang en in 1972 wordt voorgesteld niet te restau-
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reren, maar een geheel nieuwe beiaard aan te schaffen.
De oude zal dan worden bewaard vanwege zijn historische waarde.
In 1978 besluit men dit voorstel uit te voeren. Per slot
van rekening is Mechelen bekend vanwege zijn zware,
sonore beiaard, en dat geluid wil iedereen weer terug
horen. De opdracht wordt toegewezen aan de gieterij
Koninklijke Eijsbouts te Asten onder leiding van campanoloog André Lehr. De oude beiaard verhuist naar
beneden en wordt weer speelklaar gemaakt. Op 4 juni
1981 is het zover dat de 49 nieuwe klokken in de toren worden gehesen. Een gigantische kraan is de nacht
voordien ernaast opgetrokken. Een voor een worden
de klokken van de nieuwe beiaard langs de bovenzijde
in de toren gehesen. Het is een heel spektakel.
De inhuldiging is op 17 september 1981. 41 beiaardiers uit België, Nederland, Frankrijk en de Verenigde
Staten spelen de beiaard in.
Er zijn in Mechelen in de kerk nu twee beiaards, van
elk 49 klokken. De zwaarste klok heet Salvator en
weegt 8 ton.
► Grote Kerk, Dordrecht - beiaard
De beiaard van de Grote Kerk of Onze-Lieve-Vrouwekerk is in 1966 aangeboden aan de gemeente door de
bevolking en het bedrijfsleven van Dordrecht. Hij is
bekend door de goede akoestiek en zijn zuivere toon.
Hij is ook heel prettig te bespelen. De beiaard weegt
ruim 56 ton en is daarmee de grootste en zwaarste
beiaard van Europa. Er zijn 67 klokken, waarvan de
zwaarste 10.000 kg weegt. Deze grootste klok slaat de
uren, hij heet Johan de Witt. Er hangt een heel oude
klok bij uit 1460 met een lange spreuk erop, zijn naam
is Jan ofwel Johannes. Dan is er de speciale klok om
het halve uur te slaan, daaraan hangt een gewicht van
2300 kilo.
In totaal worden 66 klokken gegoten door de firma
Eijsbouts, eerst 48 in 1965 en de rest in 1999, waaronder de Johan de Witt, Jan Noorland van 9830 kg en
een beiaardklok van 6620 kg.
► Sint-Bavo Kerk, Haarlem - beiaard
De beiaard bestaat uit 47 klokken. Hiervan zijn de
zwaarste tien in 1661 en 1662 door François Hemony
vervaardigd, terwijl de overige 37 in 1968 door Eijsbouts zijn gegoten.
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Sint-Rombouts, Mechelen, België
Klokken van de beiaard in de klokkentoren Sint-Rombouts

Mechelen - mobiele beiaard
Dit instrument dat 50 bronzen klokken telt en in mei 2016
speelklaar is, zorgt ervoor dat de beiaardiers op allerlei
plaatsen in de stad hun muziek kunnen laten horen. Ook
kunnen ze samen met andere musici optreden. De mobiele beiaard weegt 39.000 kg. De beiaard is bezit van de
Koninklijke Beiaardschool in Mechelen.

Wisselluiden of ‘change ringing’
Dordrecht heeft een speciale installatie om klokken
ook op een Engelse manier te luiden in het Klockhuys onder de toren. Het is een speciale installatie
- die niet door Eijsbouts is gemaakt - van acht Van
Bergen-klokken die onder de toren van de kerk is
gebouwd. Daarbij wordt de klok 360 graden gedraaid en vervolgens door wisselluiders tot klinken
gebracht. Klokken worden op die manier in een
wisselende volgorde geluid, wat een apart effect
heeft. De kerk is de enige tot nog toe die zo’n installatie heeft op het vasteland van Europa. De touwen
die aan de klokken zijn bevestigd, komen uit op de
benedenverdieping waar de wisselluiders staan
opgesteld.
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► Nieuwe Kerk, Delft - Ursula-beiaard
De beiaard in de Nieuwe Kerk of Sint Ursula-kerk
is vrij oud. Achttien klokken zijn uit 1659 en 1660,
gegoten door François Hemony. Dertig klokken zijn
in 1963 door Eijsbouts gegoten in het oude profiel.
De oorspronkelijke klokken konden niet meer worden
gerestaureerd. Ze hebben een middentoonstemming.
Alle oude klokken die onzuiver klinken, hangen nog in
de eerste torenzolder van de Nieuwe Kerk. Nu zijn er
48 klokken met een bereik van vier octaven.

Sint Bavo, Haarlem
In de kerk hangen heel wat oude klokken, die door de
eeuwen heen steeds zijn vervangen. De beiaard is in 1963
uitgebreid met 12 klokjes, waardoor deze op vier octaven
is gekomen.
Het klokkenspel wordt wekelijks bespeeld nadat in 2010
de werkzaamheden ter verbetering van de bespeelbaarheid klaar waren.

Tokinosumiko Gotenba, Japan
In 2006 wordt in de klokkengieterij een record gebroken,
de grootste luidklok tot dan toe wordt er gegoten. Hij
weegt 36.250 kg, de diameter is bijna vier meter en hij is
3,73 meter hoog. De Japanse ondernemer Kiyokazu Shoji
zet hem in zijn bungalowpark Tokinosumika in Gotenba,
vlakbij de berg Fuji. Daar staat de klok nu in zijn grote
klokkenstoel. Er zijn vier stevige Japanners nodig om de
klok zo hoog te laten opzwaaien dat de klepel van 1550
kilo hem raakt. Hij heeft een prachtige klank die heel ver
uitzingt in de omgeving.
Hij is zo groot dat de oven bij Eijsbouts te klein is voor de
hoeveelheid brons die nodig is. Het gieten gebeurd daarom in Drunen bij de scheepsschroevengieterij Wärtsilä.
De eigenaar is zo blij met de klok, dat hij hem een naam
heeft gegeven: ‘klok van de naastenliefde’.
De klok draagt het opschrift: ‘Vivos voco, mortuos plango,
fulgura frango. Eijsbouts Astensis me fecit’. Hetgeen
betekent: ‘De levenden roep ik, de doden beween ik, de
bliksems breek ik. Eijsbouts Asten maakte mij’.
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► Sint-Martinuskerk, Weert
Een oude luidklok in de Martinustoren was versleten,
er zat een barst in. Deze klok is tevens onderdeel van
de beiaard. De nieuwe Cis-luidklok is in juni 2018 in
de toren gehangen. De klok is voorzien van de tekst:
‘mijn naam is Martinus – ik vervang mijn voorgangers
uit 1692, 1912 en 1996 - Eijsbouts goot mij anno
2018 - het herdenkingsjaar van Philips de Montmorency, graaf van Horne (1524-1568)’. Er staat tevens
een afdruk op van Sint Martinus te paard met mantel.
De beiaardier van de stad en een collega hebben bij
Eijsbouts de klok gestemd. Zij hebben ook bepaald
waar de klepel van de luidklok en ook de hamer van
het carillon zullen aanslaan.
► Petruskerk, Woerden - beiaard
Het carillon in de Petruskerk in Woerden bestond in
2014 vijftig jaar. Het bestuur van de stichting Carillon
Woerden is met het oog op de viering van dat jubileum een project gestart om het carillon uit te breiden
met een ‘Es-klok’. Het Carillon Woerden bestond toen
uit 47 klokken. Aan de kant van de grote klokken,
die de lage tonen laten klinken, ontbraken er twee in
de reeks. Daardoor kunnen bepaalde muziekstukken
niet of niet optimaal op het carillon worden gespeeld.
Door de toevoeging van een Es-klok op het klavier kan
het te spelen repertoire aanzienlijk worden uitgebreid.
Dat geldt niet alleen voor klassieke muziek, maar ook
voor bijvoorbeeld popmuziek en jazz. Door de Es-klok
krijgt het ook een groter bereik, waardoor het carillon
verder over de stad kan klinken.
► University of Washington, Seattle
In april 2018 wordt er op de campus van de universiteit een nieuw carillon geïnstalleerd van 4 octaven
met 49 klokken g1- g5. Het carillon bestaat uit een
speelkamer en een stalen constructie waarin de klok-
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ken hangen. Ze staan op een 20 meter hoog gebouw
dat dient voor de ventilatie. Het is zodanig opgebouwd
dat iedereen het carillon kan zien. Het is een donatie
van Dr. Gordon S. Peek, die helemaal bevlogen is van
klokken. In 2008 had Peek al 8 klokken geschonken
die in de toren van de universiteit hangen, tegenover
de plaats waar nu het carillon staat.
► Zuiderkerkstoren, Amsterdam - beiaard
In 2000 levert Eijsbouts een nieuwe luidklok met de
naam Vrijheid af voor plaatsing in de toren van de
Zuiderkerk. Dit maakt deel uit van de renovatie van
het Hemony-carillon uit de 17e eeuw die in eerdere
jaren plaatsvond.
In deze kerk hangen drie oude luidklokken die nog
steeds dienst doen. Ze zijn allemaal grondig onder
handen genomen door Eijsbouts en zijn nu weer als
nieuw. De Vrijheid weegt 343 kg en heeft een diameter van 82,8 cm en de slagtoon is B1. Het opschrift
is: ‘Eijsbouts goot mij te Asten voor het jaar 2000,
Behoedt de vrijheid bovenal, O Amsterdam, opdat zij
u behouden zal’.
Nu luidt de Vrijheid samen met de drie andere klokken het akkoord do-mi-sol-do met grondtoon B.
De luidklokken bevinden zich op de hoogte van de
galmborden net boven het dak van de Zuiderkerk, in
het vierkante deel van de Zuidertoren. Ze hangen in
een eikenhouten klokkenstoel. Twee zijn gemaakt door
François Hemony in 1659, de derde door Willem en
Jasper Moer in 1511, met de naam Salvator.
► Abdij van Park, Heverlee - Vredesbeiaard
Deze nieuwe beiaard is een replica van de oorspronkelijke die in de 19e eeuw is verhuisd naar de SintPieterskerk in Leuven. Daar zijn de klokken in de
Eerste Wereldoorlog bij een brand vernietigd. De
beiaard bestaat uit 40 klokken en weegt 9.500 kg.
De klokken worden opgehangen in de abdijtoren van
de Abdij van Park, waar ze vroeger ook hingen. Op
11 november 2018, Wapenstilstandsdag, klinken de
klokken weer over de Abdij van Park. Deze beiaard is
de Vredesbeiaard genoemd als teken van verzoening
tussen de Duitse stad Neuss en Leuven. Bij de brand
in 1914, waarbij de beiaard en vele andere kunstwerken verloren gingen, waren soldaten uit Neuss betrokken. In 2016 werd een pact gesloten door beide steden
om ‘door cultuur te verbinden wat ooit gescheiden was
door vuur.’
14
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Carillon University of Washington -Seattle
De toren met de eerder geschonken klokken is op de foto
zichtbaar rechts van het carillon.

Zuiderkerk - Amsterdam
Klokkentoren
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Klokken

K

lok en Peel Museum, Asten

Vredesbeiaard, Heverlee - België
De klokken voor de Vredesbeiaard staan opgesteld om in
de toren van de Abdij van Park te worden gehesen.

Klok en Peel Museum
De gebouwen en het buitenterrein van het museum in
Asten in Noord-Brabant.

Klok en Peel Museum
Het museum heeft een ruime collectie klokken en uurwerken waaronder (links) een astronomisch uurwerk.
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Dit museum is ontstaan uit twee verschillende
musea. Dat zijn het Nationaal Beiaardmuseum, in
1969 opgericht door André Lehr van Eijsbouts klokkengieterij, en het Natuurmuseum Jan Vriends, opgericht in 1973.
Er zijn historische klokken uit de omgeving, maar
ook heel bijzondere klokken uit andere culturen in de
collectie opgenomen. Er staat een complete beiaard en
een grote verzameling torenuurwerken. Zelfs is er een
astronomisch uurwerk te bewonderen, waarvoor een
toren is gebouwd om het te herbergen. Dit uurwerk
laat naast de tijd astronomische en astrologische aanduidingen zoals de stand van zon, maan en dierenriem
aan de hemel zien. De tijd wordt door uurkloppers of
jacquemarts aangegeven. Ieder halfuur is in de figuuromloop boven de klok het verhaal van de Drie Koningen te zien, die het kindje Jezus geschenken brengen.
Ondertussen zijn de klanken van een beiaard te horen.
Het hele proces van vormen en gieten van klokken
wordt uitgebeeld in het museum. Er zijn een Arabisch
uurwerk en een mobiel carillon te bekijken. Er is de
grootste collectie klokken en beiaards van de wereld
te vinden. Het museum bezit zelfs de omvangrijkste
bibliotheek en documentatie ter wereld op het gebied
van klokken.
Verder is er de natuur- en cultuurhistorie van de Peel,
de streek waar Asten in is gelegen.
In 1972 zijn er bij het Natuurstudiecentrum en Museum Jan Vriends tuinen voor bloemen en kruiden
aangelegd op een stuk grond van één hectare en het
geeft informatie over het landschap van de Peel.
Nu zijn er veel meer tuinen te zien, een rotstuin met
een waterloop, een vlindertuin en vogelbosje, veentuin
of turftuin, boerenakker etc. Er zijn ook sloten, paddenpoeltjes, een bijenmuur en een vleermuizenkelder.
Zelfs is er een kloof en een klankentuin. Het geeft een
indruk van de vochtige en zure biotoop die de Peel is.
Opgezette zoogdieren en vogels en een mammoetskelet
trekken de aandacht.
Er wordt vooral op duurzaamheid gelet, er zijn daken
met planten erop en zonne-energiecentrales. Er is ook
een bodemwaterproject en een installatie voor koude
of warmte-opslag.
Het gehele museum is het meest duurzame van Nederland.
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e slang

in zijn verschillende verschijningsvormen
Microroides euryxanthus,
Arizona koraalslang

D

e slang is door de eeuwen heen vereerd
of verguisd, al naargelang het zicht op dit
reptiel. Het is wel een bijzonder dier omdat
het zich onderscheidt van andere reptielen in bouw en manier van doen. Veel mensen
zijn heel bang van slangen, anderen worden erdoor gefascineerd. Maar wat is een slang
eigenlijk, als dier, als symbool in vele culturen en wat is hij in de werkelijkheid?

D

e slang als reptiel

De slang onderscheidt zich
direct van andere reptielen door
zijn zeer lange, relatief dunne
lichaam. Hij heeft geen poten en
beweegt zich voort op zijn buik.
Hij heeft geen beweegbare oogleden en aangepaste organen zoals
longen en nieren. De slang behoort
tot de Serpentes en is familie van
de hagedissen. De slang is dan ook
een schubreptiel.
Linnaeus benoemde de slang voor
het eerst in 1758 met Serpentes.
Het is Latijn voor kruipenden.
In het Grieks is de naam Ophis.
Iemand die bang is voor slangen
heeft een ofidiofobie.
Er zijn heel veel soorten slangen,
slechts 15 procent is giftig. Mensen
denken meestal dat het meer is,
maar dat komt voornamelijk omdat
ze meestal bang zijn voor slangen. Die angst is vaak ongegrond,
slangen vluchten het liefst weg als
ze mensen zien. Alleen als ze zich
bedreigd voelen, vallen ze aan. Het
16
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zijn over het algemeen schuwe dieren die de confrontatie met mensen
niet graag aangaan.
Slangen leven over de gehele wereld. Ze zijn koudbloedig, ze leven
dan ook graag in warme streken. Er
zijn ook slangen die in woestijnen
leven, ondergronds en zelfs in het
water. Dat kan zijn in rivieren,
meren of ook de zee. Alle slangen
kunnen goed zwemmen en klimmen.

Z

intuigen

Een slang is erg afhankelijk
van zijn reukzin. Hij ademt door
de neus, maar hij ruikt daar niets
mee. Hij ruikt vooral met zijn
tong. Daarmee vangt hij geurdeeltjes op die aan de vochtige
tong blijven hangen. Als een slang
kwispelt met zijn tong is hij bezig
om zoveel mogelijk geurdeeltjes op
te vangen. Dat kwispelen wordt
officieel tongelen genoemd. Als de

Naja nivea (juvenil)
Kaapse cobra
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Slangen
geurdeeltjes zijn opgevangen, trekt
de slang zijn tong terug in zijn bek.
Dan strijkt hij met de tong langs
een holte in het verhemelte die zeer
sterk is doorbloed. Dit orgaan, het
orgaan van Jacobson, analyseert
alle geurdeeltjes. Zodoende kan de
slang bepalen of er een prooi in de
buurt is die hij kan vangen, of dat
er een vijand aankomt.
Een slang heeft een gespleten
tong, hij kan dus op twee plaatsen ruiken. Hij bepaalt waar de
geur vandaan komt en waar deze
het sterkste is vertegenwoordigd.
Er kan ook een aangename geur
worden ontvangen van een prooi of
een partner. Dat reukspoor gaat hij
dan volgen. Als er een vijand wordt
geroken, moet de slang opletten
en zal waarschijnlijk maken dat hij
wegkomt. De tong laat hij ook als
de bek dicht is door een inkeping
in de bovenkaak naar buiten hangen. Het is dus alleen een reukorgaan, het is niet bedoeld om voedsel mee door te slikken. Als er een
prooi wordt gevangen, beschermt
de slang zijn tong door hem op te
bergen in een dunne gleuf aan de
onderzijde van zijn bek. Op die
manier kan hij grote prooien in één
klap verzwelgen zonder zijn tong
te beschadigen. In de tong zit ook
geen gif.
Een ander orgaan is de tastzin, die
in de schubben is te vinden. Daar
zitten zogenaamde tastzintuigelijke puntjes op, waarmee hij zich
kan oriënteren. Meestal zijn deze
rond de kop te vinden bij gladde
slangen, bij gravers zitten ze ook
rondom de staart.
Slangen hebben geen scherp zicht.
Ze kunnen meestal maar een paar
meter ver zien en kunnen alleen bewegende objecten waarnemen. De
slang gebruikt zijn ogen niet om

3Inhoudsopgave

prooien op te sporen, maar vooral
om andere slangen te detecteren
en bedreigende dingen. Slangen
die in de nacht jagen hebben vaak
grotere ogen en een verticale pupil.
Dagjagers hebben kleine ogen en
een ronde pupil. Gravers zijn vaak
blind.

V

ervellen

Bij het kruipen over de
grond slijten de buikschubben af.
Schubben kunnen niet groeien
en ze moeten dus steeds worden
vernieuwd. Dit gebeurt door algehele vervelling in één keer. Bij de
vervelling raakt de slang alles kwijt,
vooral op de huid levende parasieten. Jonge slangen, de juvenielen,
vervellen vaak. Bij oudere slangen
gebeurt de vervelling als de voortplantingstijd aanbreekt of als er
eieren worden gelegd. Als een slang
zijn huid aflegt, is deze vaak veel
langer dan de slang zelf, tot tien
procent meer.

Deze stof wordt door de slang
zelf aangemaakt in die tijd. Ook
de huidskleur van de slang wordt
veel grauwer daardoor en zijn huid
wordt losser. In die periode gaat de
slang het liefst ergens liggen waar
hij niet gestoord kan worden. Hij
kan niet veel in die korte vervellingsperiode. Hij eet liever ook
niet. Na zo’n vijf dagen wordt de
substantie weer opgenomen in het
lichaam van de slang.
Om zijn huid kwijt te raken gaat de
slang met zijn neus over een hard
of scherp voorwerp schuren. De
harde huid barst dan los en door
samentrekking van zijn spieren kan
de slang uit zijn huid kruipen. Dit
proces duurt niet lang, tussen de
drie en tien minuten.
Na het vervellen lijkt de slang als
vernieuwd, zijn ogen staan helder,
zijn huidskleur is vol contrast en
wondjes zijn geheeld. Door dit
fenomeen is de slang een symbool
geworden in de geneeskunde.

S

langengif

Een vervellende slang kruipt hier uit
zijn oude vel.

Een slang kan zijn ogen niet sluiten, hij heeft een soort doorzichtige
oogleden. Bij de vervelling worden
de oogleden meegenomen. Bij dit
proces van vervelling wordt het oog
slechtziend door een melkachtige
waas die erover komt te liggen.
Dit gebeurt omdat een olieachtige
substantie nodig is die tussen oude
en nieuwe huid komt te liggen.

Gifslangen hebben giftanden.
Deze zijn gegroefd en staan in
de bovenkaak voor in de bek. De
tanden zijn kort en bewegen niet.
Bij een uitslaande beweging van de
slang slaat hij de tanden in de prooi
waardoor het gif eruit stroomt. Na
de uitslag maakt de slang kauwende
bewegingen om het gif efficiënter
te laten werken. Een slang bijt
dus niet, hij slaat zijn tanden in
de prooi. Cobra’s, koraalslangen,
mamba’s en zeeslangen hebben
dergelijke giftanden.
Het gif van slangen werkt vaak
alleen op bepaalde weefsels. Sommige slangen hebben een gif dat
delen van het zenuwstelsel verlamt.
Het gif van slangen wordt toegepast als grondstof voor medicijnen.
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Daartoe worden slangen gemolken.
Men pakt de slang bij de kop en
laat hem in een potje bijten waarin
het gif wordt opgevangen.
Pauw, zwaan, valk, adelaar en ooievaar zijn vogels die slangen durven
te doden.
De gevaarlijkste slangen wat het
gif betreft leven in Australië, Maleisië en Afrika. Dat zijn onder
ander de Oxyuranus micropidotus,
de Pseudonaja textilis, de Bungarus
candidus, de Oxyuranus scutellatus
en de Dendroaspis polylepis ofwel de
zwarte mamba. De zwarte mamba
heeft geen dik lijf maar wordt wel
behoorlijk lang, zelfs tot vier of
viereneenhalve meter. Hij is bliksemsnel. Hij kan zelfs twaalf keer
achtereen toeslaan, iets wat eigenlijk
nooit voorkomt bij slangen. Als hij
toehapt, spuit hij ook in één keer
heel veel gif. De zwarte mamba is
eigenlijk heel schuw en zal liever
vluchten als hij bedreigd wordt.
Slangen verwonden wereldwijd
jaarlijks bijna drie miljoen mensen.
Meer dan tachtigduizend mensen
overlijden jaarlijks aan de gevolgen
van een giftige slangenbeet. De
meeste slachtoffers krijgen niet op
tijd een behandeling, of worden
helemaal niet behandeld.

D

e cobra

De cobra behoort bij de familie van de koraalslangachtigen. Echte cobra’s behoren tot het geslacht
Naja. De cobra heeft een 'hoed':
de halsribben achter de kop die hij
uitzet als hij zich bedreigd voelt.
De hoed is eigenlijk een vlies, dat
ongezien voorlangs de kop en aan
de zijkanten van de hals ligt. De
slang zet dit vlies alleen op als hij
opgewonden is, bijvoorbeeld als hij
wordt bedreigd. Er is dan ook een
witte streep te zien die loopt langs
18
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Oxyuranus microlepidotus
inlandtaipan
Deze slang uit Australië
wordt ook wel vurige
slang genoemd. Zijn beet
is de meest giftige van
alle slangen, één beet kan
100 mensen doden of
twee Afrikaanse olifanten.
Hij druppelt het gif in de
prooi.
Pseudonaja textilis
Australische bruine slang
Deze koraalslang is
behoorlijk gauw bang en
bijt dan van zich af. Als
hij grotere prooien vangt,
gebruikt hij niet alleen zijn
giftand, maar hij wurgt
de prooi ook, iets wat
niet zo gebruikelijk is bij
koraalslangen.
Bungarus candidus
Maleise krait
Deze slang uit zuidoost
Azië kan niet klimmen. Zij
eten vooral andere slangen, ook giftige slangen
zoals cobra’s. De beet
leidt meestal tot de dood,
zelfs na het geven van een
antigif.

Oxyuranus scutellatus
bruine taipan
Vanwege de schutkleur
die deze Australische
slang heeft wordt hij
niet snel door mensen
opgemerkt en dat is een
gevaar want als ze dicht
in de buurt komen valt
hij aan.
Dendroaspis polylepis
zwarte mamba
De naam is deze slang
uit centraal en zuidelijk
Afrika gegeven doordat hij
een bek heeft die aan de
binnenkant blauwzwart
van kleur is. Met die kleur
schrikt hij vijanden af,
door zijn bek wijd open
te doen.
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de kop. Het voordeel is, dat als iemand die witte streep ziet verschijnen, dat hij dan weg moet wezen,
want de slang is dan van plan aan
te vallen. Als de cobra eenmaal in
de aanval is, is hij bliksemsnel en is
er niet meer aan te ontkomen.
Lange tijd heeft men niet geweten
hoe de cobra zijn hoed opzet. Sinds

Ze leven in bomen, in woestijnen,
in vochtige tropische oerwouden
en in grote meren. Ze kunnen niet
tegen de koude.
Een heel bekende cobra is de Indiase brilcobra, de Naja naja. Als hij
zijn hoed opzet, is de bril te zien.
In Afrika is de Egyptische cobra het
meest bekend, de Naja haje. Hij is

Naja naja
Indiase brilcobra
Als de slang naar boven
komt met zijn lichaam en
hij maakt zijn nek vlak,
spreidt hij zijn huid uit
over de ribben en dan is
de hoed te zien. Zo zien ze
er groter uit, wat vijanden
vaak afschrikt.

Ophiophagus hannah
koningscobra
De langste gifslang in de
wereld. Zijn hoed is veel
langwerpiger dan bij de
echte cobra’s, die een
soort schotelvormige
hoed hebben. Hij blijft
ook kaarsrechtop staan en
gromt. Hij danst niet.

kort is bekend, dat hij verlengde
ribben heeft op die plek, waardoor
de losse huid kan worden uitgezet.
Een cobra kan meestal van anderhalf tot twee meter lang worden.
De koningscobra, Ophiophagus
hannah, die tot een ander geslacht
behoort, kan veel langer worden,
wel vier meter of zelfs vijf en een
halve meter. Het is echter geen
echte cobra.
Cobra’s zijn gifslangen en zijn dus
gevaarlijk. Ze zijn niet zo snel als
ratelslangen bij het toeslaan en ze
injecteren ook niet altijd gif. Het
gif bevat neurotoxine en verlamt
het zenuwgestel. De sterfte van
mensen door aanvallen is tien
procent.
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te herkennen aan zijn houding. Als
deze slang schrikt, komen zijn kop
en het voorste deel van zijn lichaam
recht omhoog te staan en hij zet
zijn hoed uit.
Er zijn verschillende soorten cobra’s, maar alleen die van het geslacht Naja zijn echte cobra’s.

D

e slangenbezweerder

In het Oude Egypte en in India is er altijd groot respect geweest
voor slangenbezweerders. Ze worden gezien als magiërs. Maar hun
heldendom is aan het kenteren.
Men vindt steeds meer dat slangen
worden misbruikt en gepijnigd.
Toch zijn slangenbezweerders nog
steeds trots op hun vak, al weten
ze dat het uit de tijd is. De echte
slangenbezweerder zal nooit vertellen hoe hij zijn slang leert dansen
op het ritme van zijn fluit. Wie
slangen beter kent, weet dat zij
geen fluittonen horen, zij hebben
geen gehoor. Zij horen dus geen
muziek, maar letten alleen op het
bewegende uiteinde van het muziekinstrument, de fluit. Dat wordt
de dans van de cobra genoemd.
In feite zijn de bewegingen van
de slang voorbereidingen op de
vlucht, hij wil graag weg. Maar
het is ook een voorbereiding op de
aanval. Zij dansen met hun lichaam voorafgaande aan de uithaal
naar de bedreigende mens. De
slangenbezweerder moet ook niet
te lang doorgaan met fluitspelen,
want dan gaat de slang echt over
tot de aanval, het wordt allemaal
té bedreigend voor hem. Meestal
worden overigens de giftanden uitgetrokken zodat niemand leed kan
overkomen. Of de bek wordt dicht
genaaid. Slangen zijn erg gevoelig
voor hypnose.
Slangenbezweerder - India
Een goede slangenbezweerder weet dat de
slang niet verder kan uithalen dan een derde van
zijn lichaamslengte. Het
is het deel van de slang
dat rechtop uit de mand
omhoog geheven is. Op
die afstand blijven ze dan
ook spelen op de fluit.
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S

langen in de cultuur

Slangen zijn al vele eeuwen lang
symbolen in uiteenlopende culturen. Al in het Neolithicum, 11.000
jaar voor Christus in de nieuwe
steentijd, is er al een slangencultus.
Door alle eeuwen heen is er wel een
lijn te vinden waarin de slang een
rol speelt in velerlei culturen en in
de kunst.

D

e regenboogslang

De regenboogslang is een niet
giftige aardslang die voorkomt in
tropische gebieden in Azië. In het
Engels is de naam 'sunbeamsnake'.
Maar de regenboogslang komt
verder in vele culturen voor als
fabeldier dat zich als een regenboog
aan de hemel kan laten zien.

baarheidssymbool en hij speelt een
enorme rol in het dagelijks leven en
de levensbeschouwing van dit volk.
De Regenboogslang Aido-Hwedo
van West-Afrika is het eerste wezen
dat door de scheppingsgod NanaBuluku wordt gemaakt. De slang
draagt de god op zijn rug en kron-

e Bijbel

In de Bijbel wordt de slang
vaak opgevoerd als een symbool
van het kwaad. In het verhaal van
de zondeval van Adam en Eva is
de slang de verleider, de duivel,
die Adam en Eva afhoudt van God
door hen aan te zetten te eten van
de boom van kennis van goed en
kwaad, terwijl dit door God is
verboden. De straf voor de slang
is dat hij zich altijd op zijn buik
moet voortbewegen, blijkbaar had
hij daarvoor wel poten. Op schilderijen is de slang dan ook vaak te
zien met poten als hij Eva aan het
verleiden is.
Op veel andere plaatsen in de
Bijbel komt de slang voor. Mozes
verandert zijn staf in een slang en
weer terug. In de woestijn dolend
worden Israëliërs gestraft met
gifslangen die dodelijk zijn. In het
boek Spreuken wordt alcohol drinken vergeleken met de beet van een
slang. De duivel wordt vergeleken
met een ‘oude slang’ in de Openbaring van Johannes.
Dit getuigt allemaal van de slang
als een kwade genius. Een enkele
keer pakt het ook goed uit voor
de slang, als Jezus tegen zijn volgelingen zegt: „Zie, ik zend U als
schapen te midden van wolven;
wees dan voorzichtig als slangen en
argeloos als duiven,” volgens Mattheüs 10 vers 16.
20
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Xenopeltis unicolor
regenboogslang
De naam van deze slang
heeft te maken met de
iriserende glans over het
hele lichaam van 100 tot
130 cm lang.

Voor de Aborigines uit Australië
bestaat de Regenboogslang al in de
Droomtijd, de tijd van de schepping van de aarde. Er zijn uiteenlopende mythes over deze slang waarvan de volgende er maar één is.
De regenboogslang reist door heel
Australië en glijdt over de grond en
vormt daardoor rivieren en bergen.
De Regenboogslang zorgt voor water in rivieren, zeeën en meren. Hij
ordent de dierenwereld en bepaalt
wie doorgaat naar een menselijke
vorm.
De Regenboogslang Julunggul is
voor de Aborigines de mooiste van
alle draken. Hij komt over de hele
wereld voor, en heeft strepen in alle
kleuren die de aarde en de hemel
bezitten. De Aborigines van Australië zien heden ten dage nog in
de regenboog een slang die van plas
naar plas springt. Hij komt boven
in het regenseizoen en drinkt dan
vocht uit de lucht, als het droog
wordt daalt hij weer af naar de
aarde en drinkt daar het water. De
slang is voor hen ook een vrucht-

kelt over het land; zo vormt hij de
rivierbeddingen. Daarna rolt de
slang zich op de zeebodem op, met
zijn staart in zijn bek, en zo draagt
hij de aarde. 1

D

e slang in de
Griekse mythologie

In Griekse mythen komen slangen
redelijk vaak voor. Zo is er het
verhaal van Zeus die bij prinses
Alkmene de tweeling Herakles en
Iphikles verwekt, tot grote woede
van zijn vrouw Hera. Ze stuurt
twee slangen naar de wieg waar de
kinderen in liggen te slapen. Het
lukt echter niet om op die manier
de kinderen te doden, omdat Herakles zelfs als baby al over uitzonderlijke vermogens beschikt. Hij is in
staat om het gevaar te bezweren en
de slangen te doden.
Medusa is een bekende godin die
de toorn van Athena opwekt door
in haar tempel met Poseidon de
1 Bron Wikipedia
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zich omheen windt. De esculaap
is het symbool voor de geneeskunde in Europa. In de esculaap is de
slang tevens het symbool voor genezing. De slang vervelt regelmatig
en daardoor wordt hij verjongd en
zijn wonden genezen. Hij heeft in
feite een tweeledige betekenis, die
van herboren worden en genezing,
maar ook voor de dood vanwege
zijn beet die dodelijk kan zijn.
De esculaap staat in het logo van
de Wereldgezondheidsorganisatie,
maar hij wordt door artsen steeds
minder gebruikt als sticker op de
voorruit van de auto.

Medusa
De godin Medusa uitgebeeld als sieraad van de
hand van René Lalique.

Herakles en Hydra
Griekse postzegel met
een van de twaalf werken
van Herakles. Hij doodt de
negenkoppige slang Hydra
met de hulp van zijn neef
Iolaos.

liefde te bedrijven. Athena verandert het haar van Medusa in een
nest met kronkelende slangen.
Eén van de twaalf werken van
Herakles is, om de veelkoppige
slang Hydra te verslaan. Het is een
giftige waterslang met negen koppen. Zij woont in het meer van
Lerna. Hydra is een dochter van
Echidna en Typhon, en ze is nog
nooit door iemand verslagen. Met
de hulp van Iolaos, een neef van
Herakles, kan hij het zover brengen dat het monster wordt gedood.
Voor iedere slangenkop die wordt
afgeslagen groeien er twee koppen
terug. Dat lijkt dus onbegonnen
werk, maar Iolaos schroeit iedere
afgehouwen kop meteen dicht,
zodat er geen koppen meer aan
kunnen groeien. De laatste kop van
Hydra is een moeilijkheid, deze
kop is onsterfelijk. Herakles hakt
de kop toch af en begraaft hem
onder een grote kei. Hij doopt nog
snel zijn pijlen in het giftige bloed
zodat ze nog dodelijker zijn.
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De esculaap is een oud Grieks symbool dat te maken heeft met de
Griekse halfgod Asklepios van de
astrologie, medicijnen en genezing.
Asklepios heeft les gekregen in al
deze wetenschappen van de centaur
Cheiron. Asklepios staat meestal afgebeeld met een staf waar een slang

De schaal van Hygieia is een ander
symbool ontleend aan de Griekse
mythologie. Hygieia is de Griekse
godin van gezondheid en ze is vergezeld door een slang. De slang
is het zinnebeeld van de gezondheid. De slang kronkelt over haar
lichaam naar de drinkschaal in haar
linkerhand. Het apothekersgilde
heeft Hygieia met de schaal met
slang als symbool van de farmacie.

Asklepios
Beeld is in het bezit van
het Archaeological Museum of Epidaurus.
Epidaurus is de Griekse
stad waar Asklepios ter
wereld kwam en zijn geneeskunst tentoonspreidde. Hij had drie dochters
waaronder Hygieia.
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noemden het statussymbool van
de slang ouraîos, wat betekent
‘op zijn staart,’ waar Uraeus bij de
Egyptenaren uit is voortgekomen.

Hygieia
Dit beeld is een kopie
van het Griekse origineel
en bevindt zich in het
Hermitage Museum in
Petersburg.

Een volgend symbool uit de
Griekse mythologie is de kerykeion
of caduceus, Grieks resp. Latijn
voor ‘herautenstaf ’. Dat is de staf
die een koerier of onderhandelaar
in het oude Griekenland bij zich
draagt zodat hem ongehinderde
doorgang wordt verleend. Het
woord is afgeleid van caduceator,
wat heraut of onderhandelaar betekent.
Hermes, de boodschapper van de
goden, heeft de staf met de twee
kronkelende slangen van Apollo
gekregen. Hermes heeft deze staf
verruild voor zijn lier. De caduceus
is het symbool van bescherming,
genezing en vrede. De caduceus is
Hermes
met de caduceus
Afbeelding van Hermes
op een reliëf van de
Obchodni Akademie in
Olomouc (Tsjechië).
De staf is omwonden
met twee slangen en
bekroond met twee
vleugels.
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E

gypte en de Ureauscobra

in de Verenigde Staten het belangrijkste medische symbool.
In de alchemie is het een symbool
van Eenheid, waarbij de slangen
alle tegengestelde principes verbeelden, zoals man en vrouw, zon
en maan. De staf zelf verbeeldt de
as tussen hemel en aarde, boven
en beneden. De vleugels, kroon
of Franse lelie bovenop zijn transcendentie, goddelijke autoriteit en
drie-eenheid. Hiermee worden de
tegendelen met elkaar verzoend.
Slangen blijken bij de Grieken
meestal vertegenwoordigers van het
kwaad te zijn. Ze worden zelden
als goed omschreven. De Grieken

In Egypte is er heel veel te
doen met slangen, al vanaf prehistorische tijden. De farao’s dragen
altijd de Uraeuscobra op hun
hoofd, als teken van hun status.
Deze cobra is de Egyptische cobra
of Egyptische aspis, de Naja haje.
Slangen, ook de mythische slangen,
symboliseren vruchtbaarheid, maar
ook scheppende levenskracht.
Een dode kan op zijn reis door de
onderwereld, waar het wemelt van
gevaren, worden beschermd door
een slang. De locatie van de grote
wereldslang onder de aarde heeft
zijn oorsprong in het oude Egypte.
De Uraeuscobra of Uraeus is een
symbolische cobraslang die door
vele Egyptische godheden en farao’s
wordt gedragen. Hij wordt daar
Iaret genoemd, deze naam betekent ‘Verheffende Cobra’, zij is de
slangengodin die gaat over dood
en wedergeboorte. Meestal verheft
de slang zich ook en spreidt zijn
hoed uit voor de aanval. Daarnaast
is vaak de gier te zien, die ook bescherming biedt aan de farao.
De oorsprong van het symbool is te
vinden in Beneden-Egypte, waar de
godin van de cobra’s wordt vereerd,
Wadjet. Deze godin verbeeldt het
noorden of Beneden-Egypte en
ziet er uit als een cobra, de uraeus,
die zijn lichaam opricht om gif te
spuwen naar iedereen die het zou
wagen de farao te bedreigen.
De uraeuscobra waakt over de veiligheid van de heersers over Egypte.
Samen met Nekhbet, de giergodin
die het zuiden of Boven-Egypte
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Naja haje
Egyptische cobra
Deze slang komt in grote
delen van Noord-Afrika
voor en is zo heel bekend
bij de Oude Egyptenaren.

Toetanchamon
dodenmasker
De nemes met uraeuscobra en gier.

verbeeldt, zijn zij het ornament dat
het voorhoofd van de farao siert.
Ze zijn verwerkt in de Nemes, een
hoofddoek ter bescherming van
de zon. Deze Nemes mocht alleen
worden gedragen door farao’s, ze
toonden daarmee hun goddelijkheid.
De Nemes-hoofddoek als dodenmasker heeft een combinatie
van goud en lapis lazuli. Dit is de
tegenstelling, maar ook de overeenkomst tussen leven, dat het goud
is en de zon, en de dood met de
hemelse steen lapis lazuli.
De cobraslang symboliseert de
macht en heerschappij over de
vruchtbaarheid van de aarde en de

Fries met cobra's
Detail van de zuidelijke
dodentempel met tombe
bij de piramide van Djoser
in Saqqara met een aantal
uraeuscobra's.
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welvaart van het land.
Ra is de zon, de zonnegod en hij
draagt meestal op zijn hoofd een
zonneschijf en de cobraslang.

A

pep

In Egypte is Apep bekend, de
slang die altijd vecht met de god
Ra. Hij heeft ook namen als Apophis of Apepi. Iedere nacht gaat Ra
erop uit als de zon ondergaat. Hij
heeft daar een speciaal schip voor
dat getrokken wordt door jakhalzen
en cobra’s. Tijdens de nachten is Ra
één geheel met Osiris, de god van
wederopstanding en vruchtbaarheid, maar Osiris is ook heerser
over het Rijk der doden, waardoor

Ra ook macht heeft in het dodenrijk. Door een te zijn met Osiris,
wordt hij iedere morgen bij zonsopgang weer geboren, nadat hij bij
zonsondergang is doodgegaan.
Tijdens die nachtelijke tochten
vecht Ra altijd tegen de reuzenslang
Apep, die altijd weer probeert om
in de avond of nacht de zon op te
eten. De slang wacht net zo lang
tot Ra met zijn bark aankomt om
dan toe te slaan. Er zijn verschillende versies van het vervolg. Een
ervan is, dat Ra sterft tijdens het
gevecht, om even voor zonsopgang
weer tot leven te komen. Eerst
komt hij als kever terug. Andere
verhalen zeggen dat Ra Apep verslaat. De hemel kleurt daarom in
de ochtend rood zodat duidelijk is
dat Apep weer bloed verloren heeft.
Andere verhalen zeggen dat Apep
wacht op de berg Bakhu, waar de
zon ondergaat, om hem dan te
stelen. Weer anderen zeggen dat als
Apep beweegt, de grond trilt als bij
aardbevingen. Het is duidelijk dat
Apep werkelijk een gigantisch grote
slang moet zijn geweest.

Q

uetzalcoatl

Quetzalcoatl is de Azteekse
gevederde slangengod. Hij is een
van de goden van de wind, maar
zorgt ook voor de maisoogst en is
het symbool van de wijsheid en van
het leven.
De vier goden van de wind zijn volgens een van de Azteekse mythen
de vier zonen van Ometecuhtli en
Omecihuatl. Deze goden, de Tezcatlipoca’s, regeren ieder over een
windrichting. Quetzalcoatl, als god
van licht, rechtvaardigheid, genade
en wind, regeert over het westen als
de Witte Tezcatlipoca. Als windgod
wordt de slang wel met het snavelmasker van deze god afgebeeld, zijn

|de Gouden Visie 12-3|23

Slangen
de vorige mensenrassen met behulp
van Cihuacoatl, de godin van de
geboorten. Quetzalcoatl brengt zijn
schepping tot leven door er zijn eigen bloed doorheen te mengen.

Quetzalcoatl
Afbeelding van Quetzalcoatl in de historische
stad Teotihuacán. Deze
stad ligt in het huidige
Mexico.

naam is dan Quetzalcoatl-Ehecatl.
De Zwarte Tezcatlipoca, de god van
oordeel, nacht, bedrog, tovenarij en
de Aarde is de heer van het noorden. Xipe Totec, de god van goud,
landbouw en de lente is heerser
over het oosten als de Rode Tezcatlipoca. De blauwe Tezcatlipoca,
de oorlogsgod Huitzilopochtli,
beheerst het zuiden.

D

e slang in China

40 cm lang, zijn staart heeft veren
die ongeveer een meter lang kunnen zijn en daarmee vliegt hij door
de lucht als een lichtende flits in
het oerwoud.

In China is de slang een vertrouwd symbool, hij is onderdeel
van de Chinese kalender.
De slang is het symbool van yinenergie die koel en vrouwelijk is.
De slang is een intelligent en wijs
teken, met een scherpe en heel
actieve geest. Het is een teken dat

Quetzalcoatl is het goede in de
mens. Er zijn voor deze god dan
ook geen mensenoffers nodig.
Coatl betekent zowel tweeling als
slang, en de Azteken verbinden dit
op de een of andere manier met de
vrouwelijke psyche.
De slang draagt de vederdos van de
mannelijke vogel quetzal, met zijn
lange groene staartveren. Deze vogel wordt door Maya’s en Azteken
beschouwd als de god van de lucht.
Hij is dan ook een heilige vogel in
Guatemala. Zijn veren mogen alleen door koningen worden gedragen. Zijn kop met romp is 30 tot

Quetzal - de mannelijke vogel

Quetzalcoatl heeft ook de mens
geschapen. Er waren vijf zonnetijdperken, en in het vijfde tijdperk
zijn door hem de mensen geschapen, en wel uit de beenderen van

ook mysterieus is als de slang zelf.
De slang zit vol met onuitgesproken geheimen en is discreet. Dit teken wordt beschouwd als het meest
onweerstaanbare teken dat iedereen

Quetzalcoatl
Een beeldje uit waarschijnlijk de 15e eeuw
van Quetzalcoatl, de
gevederde slangengod.
In bezit van The Birmingham Museum of Art.
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kan betoveren. De slang is koel en
gereserveerd aan de oppervlakte,
maar kan heel sensueel, intens en
hartstochtelijk zijn in de aanval als
hij wordt bedreigd.

De slang is het zesde dier in de
twaalfjarige cyclus van de Chinese
dierenriem volgens de Chinese kalender. Het laatste jaar van de slang
was 2013, dus het volgende jaar
van de slang is 2025.
De slang is yin en heeft te maken
met hout, vuur, aarde, metaal of
water, al naargelang de cyclus van
vijf jaar.
Hout = mu, verbinding met het
oosten, de kleuren blauw en groen
en de planeet Jupiter.
Vuur = huo, verbinding met het
zuiden, de kleur rood en de planeet
Mars.
Aarde = tu, verbinding met het
midden, de kleuren bruin en geel
en de planeet Saturnus.
Metaal= yin, verbinding met het
westen, de kleur wit en de planeet
Venus.
Water= shui, verbinding met het
noorden, de kleur zwart en de
planeet Mercurius.

I

talië

Het San Domenico-Festival is
het feest van de slangenbezweerders
(festa dei serpari) dat plaatsvindt op
1 mei in het dorpje Cocullo. Het
feest begint precies om 12:00 uur.
Cocullo is een bijzonder klein bergdorpje in de provincie L’Aquila, ten
oosten van Rome aan de Adriatische zee.
De dorpsbewoners geloven zeker
dat San Domenico bescherming
zal bieden tegen slangenbeten en
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andere ongelukkige voorvallen.
Heel lange tijd geleden heeft het
bergvolk van de Marsi’s dit ritueel
ingevoerd, ze aanbaden slangen om
misschien immuun te worden voor
de beet. Het standbeeld van de
heilige San Domenico is helemaal
omringd door slangen die speciaal
voor dit doel zijn gevangen. Op die

oud fort en een paleis dat veranderd is in een ruïne. Het wordt als
een van de wonderen van de Oude
wereld beschouwd en is een toeristische trekpleister. Er zijn tuinen
waaronder een watertuin, een
keientuin en een terrassentuin die
heel mathematisch zijn aangelegd.
Het fort met tuinen bovenop de

San Domenico
festa dei serpari
Op het San DomenicoFestival in Cocullo wordt
het beeld van San Domenico voorzien van talloze
slangen en zo in processie
door het dorp gedragen.

manier wordt ook de angst voor
slangen wat overwonnen, met als
levensles dat ook de tegenslagen
in het leven te overwinnen zijn. Er
is die dag een tentoonstelling van
allerlei soorten slangen.
San Domenico wordt rondgedragen in de processie en op het
kerkhof wachten de mensen met
de slangen. Ze laten deze los en
ze klimmen allemaal in het beeld.
Dan wordt het weer door het
dorpje gedragen met slangen en al.
Dit in oorsprong heidense feest ter
ere van Venus of Circe is ingebed
in de katholieke rituelen nadat San
Dominico rond het jaar 1000 enige
tijd in deze streek heeft gewoond.

S

ri Lanka, leeuwenrots

Sirigiya betekent in Tamil
leeuwenrots. Het is een rots die
uitgehouwen is als een leeuw. Er
is door erosie en menselijk ingrijpen niet veel van de leeuw te zien.
Alleen de poten van de leeuw zijn
nog overgebleven in de loop der
tijd. De leeuwenrots is in feite een

rots ligt midden in Sri Lanka bij de
stad Dambulla en stamt uit de 5e
eeuw. Het is een alleenstaande rots
van 200 meter hoog die boven de
vlakte uitrijst.
Een onderdeel van de Sigirya is de
‘cobra met hoed’. Deze rotspartij
met grot wordt zo genoemd, omdat ze er aan de buitenkant precies
uitziet als een cobra die zijn hoed
opzet als hij dreigt.
Aan het plafond van de Cobragrot
zijn vele fresco’s aangebracht van
vrouwen, net als aan de westkant
van de Leeuwenrots. De manier
van schilderen is uniek is zijn soort.
Deze vrouwen worden wel ‘De
wolkenmeisjes’ genoemd.
Als men de rots beklimt ziet men
hele grote bijennesten hangen van
wel drie meter groot. Er huizen
duizenden honingbijen in en men
moet wel oppassen niet door hen te
worden aangevallen.
Vlakbij Sirigya ligt de Pidurangalarots waar ook het een en ander
rondomheen en op is gebouwd.
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zijn paleis onder de aarde.
De bodhi-boom is de Ficus religiosa, en zijn naam bodhi betekent
‘de boom der ontwaking’.

O

Sirigiya
Cobra hood cave
De naam van de grot is te
danken aan de vorm van
de rots die heel veel lijkt
op een cobra met hoed.
De grot is ooit in gebruik
geweest als verblijfplaats
voor monniken.

Pidurangala Vihara
Naga Buddha
Pidurangala Vihara is een
boeddhistisch tempelcomplex bij de Pidurangala rots, waar onder
andere een beeld van
Boeddha is te zien met
achter zich een cobra met
een wijd uitgezette hoed
en twee kleinere links en
rechts. De boeddha zit
ook op een opgerolde
slang.

Het tempelcomplex daar heeft de
naam Pidurangala Vihara. Naga
Buddha betekent Boeddha met
een cobraslang. Het verhaal daarbij
luidt als volgt.
Als Gautama Boeddha vier weken
heeft gemediteerd onder de Bodhiboom, worden de hemelen zeven
dagen duister en er valt een zware
26
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regen. Dan komt de machtige koning van de slangen Mucalinda, die
onder de aarde woont, naar boven
en beschermt met zijn hoed ‘Hij die
de bron is voor alle bescherming’.
Als de grote storm over is, neemt de
slangenkoning een menselijke vorm
aan, buigt voor Boeddha en gaat
dan weer vol blijdschap terug naar

uroboros, de staarteter

De ouroboros, de zichzelf in
de staart bijtende slang, is een zinnebeeld van de eeuwige cyclische
herhaling of van de eeuwigheid. De
slang symboliseert onsterfelijkheid
door zijn gedaanteverwisseling,
waardoor ze steeds weer opnieuw
verschijnt. Volgens een oude Griekse legende heeft zij evenveel kronkelingen als de maancyclus dagen
telt. Zij werpt regelmatig haar huid
af en beleeft een periodieke wedergeboorte.
De Ouroboros wordt ook gezien als
alpha en omega, het begin en het
einde.
De Ouroboros of zelfverzwelger, de
slang die zijn eigen staart opeet, is
oorspronkelijk een symbool uit de
alchemie. Het is een van de oudste
mythische symbolen die voorkomt
in verschillende mythologieën, van
de Azteken tot de oude Egyptenaren.
Er zijn veel overeenkomsten met de
ouroborus in andere culturen. Dit
is de regenboogslang van de Aborigines en de Midgardslang Jörmungander uit de Noordse mythologie
die een kop heeft die reikt tot aan
zijn staartpunt. De slang zelf is zo
enorm groot dat hij in een cirkel
om de wereld, Midgard, ligt. Als
Jörmungander in zijn staart bijt zoals de Ouroboros, is hij zo boos en
schudt hij zo met zijn lichaam, dat
hij zelfs aardbevingen veroorzaakt.
Er is ook een hagedissoort in ZuidAfrika die Ouroborus cataphractus
heet, vroeger bekend onder de naam
Cordylus cataphractus en vanaf 2011
Ouroborus cataphractus.
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D

e slang in de Hindoetraditie

Nãga Panchamī is het feest
dat jaarlijks in juli of augustus door
hindoes wordt gevierd. De datum
verschilt ieder jaar, afhankelijk van
de maanstand, tussen juli en augustus. Een van de redenen voor deze
feestdag is, dat Krishna het leven
redde van mensen die lastig waren
gevallen door de goddelijke slang
Kaliya, ofwel Nãga. Het verhaal is
als volgt:
Als Krishna nog een klein kind
is speelt hij met zijn bal buiten.
Hij speelt er nogal wild mee en
zo belandt de bal in wat overhangende boomtakken bij de rivier.
Krishna klimt in de boom maar
valt per ongeluk in de rivier, waar
hij meteen wordt aangevallen door
Kaliya. Maar Kaliya kan doen wat
hij wil, hij kan Krishna niet doden
en hij krijgt al snel in de gaten dat
het een god is. Dan smeekt Kaliya
hem om zijn leven te sparen en hij
zegt hem ook, dat als hij het zal
doen, hij mensen niet langer lastig
zal vallen. Dat is de reden waarom

melk gegeven aan slangen tezamen
met rijstpudding en kristalsuiker.
Mensen zetten dit voedsel ook bij
afbeeldingen van Naga of maken
een beeld van Naga van modder. Er
worden naast beelden van modder
ook slangengoden gemaakt van zilver, steen of hout. Ook worden er
afbeeldingen van slangen gemaakt
op de muur die worden bestreken
met melk en dan worden vereerd.
Vooral cobra’s, de naja’s, worden
aanbeden en ze worden gekalmeerd
met voedsel. Het is ook gewoonte
dat vrouwen bidden tot de slangen
om hun broers te beschermen tegen
slangenbeten in de toekomst. En er
wordt een zegening gevraagd voor
het welzijn van de familie.
Men gelooft dat slangen hun thuis
hebben in patala loka, de zeven
rijken van het universum onder de
aarde, en de onderste wordt Nagaloka genoemd, het gebied van de
Nagas, als een deel van de creatieve
kracht.
Volgens de hindoeliteratuur, creëerde Kshyapa, de zon van de Heer

Ouroboros
Ouroboros op het graf van
Toeth Ankh Amon in het
Egyptisch Museum voor
Oudheden te Kaïro.

Nãga Panchamī nu wordt gevierd
in India en Nepal en andere streken
waar hindoes wonen.
Op deze feestdag mag er niet in
de aarde worden gewerkt omdat
het dan mogelijk is dat er slangen
die in de aarde verblijven, worden
gedood en dat roept de wraak van
de goden op. Er wordt ook koeien-
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Brahman, Kadroo. Kadroo behoort
tot het geslacht van de Naga’s van
de Pitru Loka, en als derde vrouw
van Brahman baarde ze de Naga’s.
De eerste vrouw baarde de Deva’s,
de goddelijke wezens, de tweede
Garuda, half mens half adelaar, en
de vierde de Daityas, de asura’s die
zich tegen alle goden keerden.

In de Mahabharata staat dat Janamejaya de opdracht heeft om het
hele slangenras te verdelgen, als
wraak voor de dood van zijn vader
die een slangenbeet krijgt van de
koningsslang. Hij wordt daarvan
weerhouden door Astika. Vanaf die
dag wordt het feest Naga panchami
gevierd om dit te gedenken.
In de Mahabharta staan heel veel
legenden die vertellen over het
belang van het aanbidden van
slangen, maar ook in andere heilige
boeken staan details over het verheerlijken en aanbidden ervan.
De heilige slang staat dan ook op
de tweede plaats van meest belangrijke heilige dieren in India. Op de
eerste plaats staat natuurlijk de koe,
dan de slang, de olifant, de aap en
de tijger.
De god Shiva wordt vaak afgebeeld
met een slang om zijn nek. Dit is
een symbool van de dood. Shiva
heeft meestal een witte huid doordat hij deze insmeert met as van
de lijkverbrandingsplaatsen. Shiva
omvat het hele universum, van
hoog tot laag en van rein tot onrein. Hij heeft vaak een damaroe
bij zich, een trommel die op een
zandloper lijkt en waarmee hij het
ritme van de schepping aangeeft.
Hij heeft ook altijd het vuur bij
zich, waarmee hij de wereld vernietigt als dit nodig is. Zijn attributen
zijn daarbij nog de wassende maan,
de heilige rivier de Ganges die over
zijn samengekruld haar stroomt,
het derde oog op zijn voorhoofd en
de drietand die hij gebruikt als zijn
wapen. Hij rijdt op de stier Nandi,
die meestal voor de ingang van zijn
tempel ligt.
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Beeld van Shiva
in Murdeshwara - India
De vierarmige Shiva met
een cobra om de nek en
diverse om de armen, de
damaroe in een van de
linkerarmen, de drietand,
het derde oog en de maan
in het haar. Het beeld is
37 meter hoog en het op
een na grootste beeld van
Shiva in de wereld.

Vishnu ligt op de heilige slang
Shesha, die hem als rustbed dient.
Het is de kosmische slang die bijzondere krachten bezit, waaronder
onsterfelijkheid en vruchtbaarheid.
Vishnu is meestal blauw van kleur
en hij heeft vier armen. Hij heeft
verschillende attributen die hem
sieren. Vishnu kan op de rug van
de vogel Garuda meevliegen door
het universum en hij kan ook
rusten op de duizendkoppige slang
Shesha. Hij rust op Shesha in de
periodes die er zijn tussen de verschillende tijdperken. Als er weer
een nieuw tijdperk begint, wordt

Brahma geboren uit zijn navel, hij
is de creator. De slang drijft dan in
de melkoceaan en houdt de onderwereld in stand. Als er een nieuwe
era begint, zijn het de koppen van
de slang waarop de wereld rust.
Shesna is de koning van de naga’s.
Vishnu heeft vier armen, waarin hij
een trompetschelp, een lotusbloem,
een discus en een knuppel vasthoudt. Meestal wordt hij afgebeeld
met vijf cobra’s achter zich die hun
hoed hebben uitgezet. Hij zit vaak
ook op een opgerolde slang.

In de Rajayoga wordt de slang
gezien als de Kundalinikracht,
die opgerold ligt te sluimeren als
een slang in het onderste chakra,
de muladhara. Als de levensadem
gaat werken, begint de Kundalini
te ontwaken en zich te ontrollen,
hij begint opwaarts te gaan als een
vurig serpent en breekt alle lotuschakras open en zuivert deze, tot
hij in het bovenste lotuschakra het
zelf ontmoet waarmee hij zich verenigt. Dit leidt tot een eenwording
met het bovenbewuste zelf waarbij het waakbewustzijn zich verliest in dit zelf. De geheime kracht

Vishnu rust op Shesna
De vierarmige Vishnu met
Lakshmi rustend op de
slang Shesna in de zee.
Op de oprijzende lotus uit
de navel van Vishnu is de
vierhoofdige Brahma.
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van de Mantra, de zes chakras en
de Kundalini Shakti is de kern van
waarheid in het hele complexe systeem van wetenschap en praktijk
van de Tantrische filosofie, waarop
dit alles is gebaseerd. Dit leidt wel
tot psychische en spirituele resultaten, maar niet tot een algehele
transformatie van de lichaamsmaterie. Het is ook een energie die
alleen oprijst, ze daalt niet neer,
althans, daar wordt nooit over gesproken. Het is een mentale methode om spiritualiteit te bereiken
zonder meer, een methode die zijn
beperkingen heeft. Het is een nogal
rigide systeem waarmee met discipline spiritualiteit bereikt moet
worden. Voor de mensheid heeft
het nut in die zin, dat mensen wat
minder agressieve uitingen hebben,
zodat er minder ruzie en oorlog in
de wereld zou zijn. Maar de agressie, oorlog en ruzie zijn daarmee
niet verdwenen uit het lichaamsvlees van de mens.

D

D

e slang als een symbool in
de lilaca

Als mensen slangen zien, zijn ze
zich er niet van bewust dat ze een
symbool zien. Ze leven op aarde in
hun eigen illusoire werkelijkheid
en ze zijn ervan overtuigd dat dit
leven waarin ze leven, de werkelijkheid is. Niets is echter minder
waar, alles wat mensen zien is een
symbool van een werkelijkheid die
zich ergens anders afspeelt. Dit
houdt logischerwijze in, dat alles
wat mensen zien geen werkelijkheid is, maar een afspiegeling van
iets, dat ze niet kennen. Ze leven in
een illusie die zij de werkelijkheid
noemen.
Er zijn veel richtingen die wel iets

leren kennen.
In de lilaca is het de uitdaging om
in de symbolen de werkelijkheid
te gaan ontdekken, en daarmee
de werkelijkheid van de persoon
zelf. Want ook ieder mens is een
symbool van een werkelijkheid die
nog niet wordt gekend. De mens
denkt over het algemeen dat hij
zijn lichaam is, maar dat is niet zo.
Er is een persoon die het lichaam
gebruikt als een voertuig om in leven na leven ervaringen op te doen
in de evolutie. Om uiteindelijk te
komen tot een wezen, dat het eindpunt is in het evolutieproces.
Dat is de kroon op het werk van
een evolutie die al miljarden jaren
bezig is en door de Evolutiekracht

Cobra nivea
Kaapse cobra
Dat slangen zich in het
water goed thuisvoelen is
wel duidelijk. Deze Kaapse
cobra verheft zich uit het
water en zet zijn hoed op.

e slang in de moderne tijd

Ook in de recente geschiedenis tot vandaag de dag spelen de
slangen een rol. Ze zijn meestal
gemeen en geniepig, verraderlijk
in hun gedrag. In films spelen ze
ook een rol, meestal niet de prettigste. Er ligt dus een vooroordeel
op de slang in de maatschappij, dat
ervoor zorgt dat slangen een slechte
naam hebben en houden, terwijl
dit onterecht is. Goed beschouwd
zijn mensen eigenlijk gemener dan
slangen, omdat ze een mentaal hebben dat de meest weerzinwekkende
dingen verzint, die ze dan opleggen
aan de slang. De slang volgt zijn
instinct, de mens is een bedenker
van de meest afschuwelijke zaken.
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met symbolen doen en ze proberen te duiden. Maar dat gebeurt
meestal vanuit een mentaal begrip,
wat niet kan bevatten wat het zegt,
omdat het denkt vanuit een illusie.
Ieder mens leeft in een illusoire
werkelijkheid, waarin hij vindt dat
een slang een slang is en een tafel
een tafel. Maar wat die tafel en die
slang in de werkelijkheid zijn, gaat
zijn begrip te boven, hij vraagt het
zich meestal niet eens af.
Het is dus niet zo, dat als het over
een slang gaat, de slang een symbool is wat ergens voor staat zoals
het wel wordt aangeduid. Neen, de
slang is een symbool, en het gaat
erom de werkelijkheid van dit symbool te gaan doorgronden en het te

of het Lila wordt gaande gehouden. Dat werk heeft geen begin
en geen einde. Maar er is wel een
persoonlijk doel dat gericht is op
de volmaaktheid van het wezen.
En dat is precies wat er in de lilaca
gestalte wordt gegeven: dat ieder
mens uiteindelijk diegene wordt
die hij is in dit relatieve universum.
Dat is een gebiedende eis in het
bestel van het evolutieproces, ieder
mens gaat daar onherroepelijk op
af, of hij dit nu weet of niet.
De slang in de lilaca heeft verschillende betekenissen. Als eerste is
het de Kracht, de Energie en het
Vermogen van de Natuur. Lila
krachten worden ook wel getoond
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Natrix natrix
ringslang
De ringslang is een niet
giftige waterslang die
ongeveer 1 meter lang
wordt. Deze slang komt
ook in Nederland en
België voor.

in de vorm van een slang. Als er een
vorm van het lila wordt gezien, persoonlijk of onpersoonlijk, met slangen eromheen, dan zijn het talloze
energieën die allemaal onderdeel
zijn van één oneindige energie waar
het vele aspecten van zijn. De slang
kan ook een bewaker zijn in het
vitale, hij zorgt ervoor dat vijandige
slangen niet binnen kunnen komen
en de psyche kunnen benaderen.
Slangen kunnen heel veel onrust
veroorzaken in het lichaam, de
kronkelende bewegingen zorgen
voor chaos. Dit kan worden gevoeld als onaangenaam en dat is
het ook. Het enige is om heel rustig
te blijven en gebruik te maken van
het contact met het lila als dat er is.
Dan kan het licht in de slang werken en die zal zich dan terugtrekken in de omgeving, waarschijnlijk
in het omgevende bewustzijn dat
iedereen bij zich heeft. In bepaalde
stromingen wordt dit wel het aura
genoemd. Dit bewustzijn bestaat
uit het egozelf, maar ook uit het
zelf van de uiterlijke algemene

Naja naja
brilslang
Deze cobrasoort komt
voor in Azië waaronder
India en Sri Lanka en kan
een lengte van 2 meter
bereiken.
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wereldnatuur. Op die manier is de
mens verbonden met alles om zich
heen, en omdat er meestal geen
weet is van de werkingen, kan alles
naar binnen komen wat maar wil.
Zo’n slang gaat dan op de grens
van dit bewustzijn liggen wachten
tot er op een onbewaakt ogenblik
weer een opening is om naar binnen te komen en opnieuw onrust
te veroorzaken.
Vaak is de slang een vitale energie die vijandig werkt in het vitale lichaam en daar ontstekingen
veroorzaakt door gif dat gespoten
wordt door de slang.
Heel vaak gebeurt het dat als
iemand slangen ziet in ervaringen, dat het schadelijke energieën
zijn. Overal zijn deze schadelijke
elementen aanwezig in de vitale
natuur van de aarde. Vandaar dat
het voor het lila tijdrovend is om
de uiterlijke vitale natuur ervan te
ontdoen.
Er zijn daarnaast bij mensen zoveel gebeurtenissen en gedachten

die leiden tot weer een vervuiling
van dat wat net is schoongemaakt,
dat het eigenlijk een continu
schoonmaakproces is. Het vitale
staat heel erg open voor al deze
tegendraadse bewegingen, zoals
begeerten, jaloersheid, woede. Om
van deze vijandige slangen af te
komen moet het innerlijke wezen,
de psyche, ontwaken en groeien.
Het moet dan in plaats komen
van de uiterlijke natuur die erg
hangt aan sensaties en eigenbelang.
Daarvoor moet er veel ervaring
zijn met de innerlijke natuur die
dan heel krachtig wordt, waardoor
een ontplooiing kan plaatsvinden
zodanig dat hij het hele uiterlijke
wezen, het ego, kan beïnvloeden
en ook overheersen. Om het uiterlijke wezen te veranderen is het
een voorwaarde dat het innerlijke
wezen verder komt en zijn krachten
en vermogens kan inzetten in het
ontwikkelingsproces.
Het innerlijk mentaal, vitaal en
fysieke bewustzijn kunnen gemakkelijker de dingen van het hogere
bewustzijn ontvangen, en dat geeft
een heel harmonisch effect, ook in
relatie tot de psyche.
De cobra neemt een heel aparte
plaats in, hij is het symbool van
de Energie in de Natuur. Het is de
slang die opgerold ligt te slapen in
het materiecentrum van het menselijke subtielfysieke lichaam, in het
onderste centrum bij het stuitje.
Als deze cobraslang wakker wordt
door het lila licht, stijgt hij op naar
de lila zon. Wat minder symbolisch
omschreven betekent dit, dat de
echte energie van ons wezen daar
heel onbewust ligt te slapen, in de
diepten van het vitale systeem. Ze
moet door het lila, de kracht die de
ontwikkeling stuurt, wakker wor-
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den gemaakt. Niets kan gestalte
krijgen zonder deze kracht, ook wel
het lila of de evolutiekracht genoemd. Er wordt geen specifieke
mentale methode gebruikt om deze
kracht te laten ontwaken, dit wordt
allemaal gestuurd door het lila, die
de hele evolutie op aarde in gang
heeft gezet en het hele proces daarvan onderhoudt en kent.
Als deze energie in het lichaam is
ontwaakt worden de centra van
boven naar beneden geopend van
de mentale, vitale en fysieke niveaus. De neerdaling van energie
is tevens nodig voor de psychische
ontplooiing. Deze centra worden
dan ook niet met de eigen wil
geopend, maar door die van de
evolutiekracht. De bewuste Kracht
van boven wekt de slapende kracht
beneden in het materiecentrum.
Als dit gebeurt, kan de druk van
de Kracht van boven, die de centra
gaat openen, worden gevoeld. Er
is een opstijgen van bewustzijn dat
zich uiteindelijk verenigt met het
hogere bewustzijn daarboven. Deze
op- en neergaande beweging wordt
net zo lang herhaald tot alle centra
zijn geopend. In latere stadia blijft
het bewustzijn boven het hoofd en
breidt zich uit tot een kosmisch bewustzijn en tot het universele zelf.
Deze energie hoeft niet altijd via de
centra te werken, ze kan door het
hele lichaam worden gevoeld.
Normaal neemt dit wat tijd, maar
dit alles kan ook in een kortere
tijd gebeuren. Het is in feite iets
wat spontaan gebeurt bij diegenen
die met een ontwikkeling van de
materie bezig zijn.
Sommige mensen kunnen de
Kracht die op-en-neer beweegt
voelen. Het kan ook zijn dat ze het
neerdalen voelen in het hoofd, in
het hart, in de navel en lager, dit
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geeft een enorme rust, kalmte en
kracht in het lichaam. Het geeft
ook blijdschap en vreugde, ruimte
en vrijheid. Normaal gesproken
is de ruggengraat het kanaal waar
de energie zich van boven naar
beneden beweegt, waardoor er een
verbinding komt van het lagere en
hogere bewustzijn. Maar het is op

Als een cobra zes schilden heeft, is
dat het symbool van de Energie in
de Natuur die wakker wordt in het
materiecentrum. Deze stijgt lichtend op en opent de energiecentra.
In het bovenste centrum ontmoet
de energie de lila. Zo worden de
manifestatie en de ongemanifesteerde wereld met elkaar in aan-

Naja naja
brilslang of Indische cobra
De tekening op de achterzijde van de hoed van
deze cobra lijkt wat op
een bril. Vandaar de naam
brilslang.

zich niet nodig om dit allemaal te
voelen, het kan zich allemaal achter
de sluier afspelen. Het kan ook
zijn dat iemand de lila energie heel
dichtbij ervaart. Want het gaat er
om, het waarheidsbewustzijn en
het lila van bovenuit in alle centra naar beneden te laten komen.
Daardoor leert men de lila krachten
en persoonlijkheden kennen, wat
heel interessant en vreugdevol is.
Als dit alles gaande is, is het mogelijk dat men een cobra ziet die zich
helemaal naar boven ontrolt en
rechtop staat tot in het universum
of in de lila zon.
De cobra met omhoog geheven
hoed of schild is de verlichte en
overwinnende positie van de vrijgekomen energie. Heeft het schild
een goudglanzende kleur dan zegt
dit dat de hogere Waarheidsnatuur
werkzaam is in het lichaam.
Als de cobra wordt gezien bij het
hoofd van iemand, waarbij hij zijn
schild over het hoofd buigt, wijst dit
op soevereiniteit van die persoon.

raking gebracht, om zo geest en
materie tot een eenheid te maken.
Deze processen wakkeren altijd het
aspirerende vuur aan, dat in het
onderbewuste brandt. Een slang
die zijn schild aan het openen is,
geeft iets aan over een overwinning
of een handeling die succes heeft
geoogst in de ontwikkeling.

P

andanus tectorius, de geurende schroefpalm

Shiva heeft een speciale bloem,
de Pandanus tectorius of geurende
schroefpalm, die een heerlijke geur
heeft. Dat is een vibratie die van de
plant uitgaat en iets doet voor wie
ervoor open staat. Vooral slangen
houden erg van die geur, ze komen
van heinde en ver naar bosjes Pandanus toe om hun nest te maken
in de wortels ervan. En dit alleen
vanwege de geur van de plant. De
slang is het vermogen van evolutie,
het is het dier van Shiva, hij heeft
graag slangen op zijn hoofd en
rond zijn nek, omdat ze een transformatiekracht zijn.
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Pandanus tectorius
De groeiwijze van de geurende schroefpalm vormt
een ideale gelegenheid
voor slangen om daar
nesten te maken.
Foto onder:
de rijpe vrucht van de
Pandanus tectorius.

Deze plant groeit graag bij rivieren
en ook daar zijn er altijd slangen te
vinden die afkomen op de geur van
de bloem en de vibratie van deze
plant.
De slang aan de oppervlakte is het
symbool van een enorme vitale
kracht, de meest krachtige van alle
dieren. Energie die vooruitgaat,
energie van beweging, hij is de
kracht van beweging.
De slang uit de bijbel is een slang
met alle kleuren van de regenboog,
met iriserend licht, zegt men, en
dat zegt dat het een slang is geweest
die de mens brengt naar een hoger
niveau van leven. Vijandige krachten hebben mensen een andere
uitleg ingefluisterd en daardoor is
de slang nu het kwaad geworden.
Maar hij is dat niet, hij is de vooruitgang die een mens meemaakt
door van een dier een mens te
worden die kennis heeft van goed
en kwaad door zijn verdelende
mentaal.

D

e slang Ananta

In de waarheidswereld zijn
Brahman, Vishnu, Shiva en Krishna aanwezig, als het viervoudig
32
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oneindige. Vishnu is de persoon
van bewustzijn, vanuit hem wordt
alles ondersteund wat er bestaat, in
zijn oneindige weidsheid, in zijn
duurzame stabiliteit, in zijn bewustzijnssubstantie van waarheid.
Deze vier personen werken altijd
met elkaar samen, ze zijn niet los te
denken van elkaar.
In de Veda’s wordt Vishnu symbolisch voorgesteld als slapend na
zijn creatie op de kronkelingen
van de slang Ananta, de slang van
Oneindigheid die daar rust in de
oceaan van melk.
Dit is een heel mooie allegorische
voorstelling van een werkelijkheid
die er anders uitziet. Want Ananta
betekent Oneindigheid, en Vishnu,
die alles doordringende godheid,
slaapt in de perioden dat er niet
wordt gecreëerd, op de golven van
de Oneindigheid. De oceaan verbeeldt de wateren van het eeuwige
bestaan. Een oceaan die bestaat uit
niets dan zoetheid, dat wil zeggen, hij is een en al gelukzaligheid.
Want een oceaan van melk is niets
anders dan een oceaan die vol is
van de honing en de zoetheid van
de vreugde en de gelukzaligheid.

Als er een klein golfje van deze
zoete zachtheid opstijgt uit het onderbewuste van de mens, leidt dit
uiteindelijk tot onsterfelijkheid.
Het is mogelijk, dat iemand een
slang ziet die de lichtende of lila
energie is van Vishnu. Maar het
blijft opletten, want heel vaak zijn
het vijandige energieën die de lichten van het lila nabootsen. Een
goed onderscheidingsvermogen is
hierbij geboden. Het vraagt ook
veel oefening om lichten goed te
kunnen onderscheiden en te detecteren wat ze precies zijn.
In de lilaca is het niet zo, dat in
enkele jaren de theorie helemaal
wordt gekend. De theorie volgt
uit de praktijk van de gota en dat
levert de lijn op die men heeft te
gaan in de ontwikkeling van de
materie. Wie die lijn volgt van
de participerende observatie, zal
uiteindelijk de kennis krijgen om
lichten, personen, gebeurtenissen en de diverse soorten slangen
te kunnen onderscheiden in wat
zij zijn en welke betekenis ze hebben voor diegene die ze ziet en het
meemaakt.
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21

lessen voor de 21e eeuw
Auteur Yuval Noah Harari
Uitgeverij Thomas Rap - Amsterdam
Druk 1e druk, 2018

D

e auteur en zijn werken

21 lessen voor de 21ste eeuw
is het derde boek van Yuval Noah
Harari dat furore maakt. Eerder
schreef hij de boeken ‘Sapiens’ en
‘Homo Deus’.
Yuval Noah Harari is een Israëlisch historicus verbonden aan
de Hebreeuwse Universiteit van
Jeruzalem. Zijn boeken beperken
zich evenwel niet tot geschiedenisfeiten. Met vlotte pen, scherpe blik
en vaak ietwat stellend en vereenvoudigend schetst hij zijn visie op
verleden, heden en de toekomst.
In zijn eerste boek ‘Sapiens’ uit
2011, beschrijft hij, wat hij noemt,
de ‘kleine geschiedenis’ van de
mensheid. Het verhaalt hoe de
mens vanuit zijn kleine soort in een
uithoek in Afrika evolueert naar de
hedendaagse mens die zowat heerst
over alle levensvormen. Of hoe de
mens door verhalen te creëren over
naties en geld (zoals nationalisme,
communisme en kapitalisme), over
religies (zoals hindoeïsme, jodendom, christendom, islam), of zelfs
over sociale media tot grootse realisaties kan komen. Deze verhalen
zijn echter fictief en vergankelijk.
Ooit was het anders en ook het
huidige visies over de wereld en
de mens zullen niet eeuwig blijven
bestaan.
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tussen de mensen omverwerpen
en misschien de homo sapiens wel
deels overbodig maken. En al kan
niemand de toekomst voorspellen,
weet Harari, er zullen in elk geval
grote veranderingen zijn.

In het tweede boek ‘Homo Deus’,
uit 2016, waagt hij zich aan een
‘kleine geschiedenis’ of eerder voorspelling van de toekomst.
Het boek schetst een toekomst
waarin er een scheiding komt tussen de gewone mensen en mensen
die al hun kaarten zetten op informatica, genetica en biotechnologie.
Zij zullen het niet kunnen laten
om aan de mens te knutselen. Zij
zullen een supermens maken die,
al dan niet met behulp van computers, superintelligent zal zijn. Het
is de ‘homo deus’ die een blind
vertrouwen heeft in de wereld van
kunstmatige intelligentie en de vele
algoritmen die het leven zullen bepalen. Dat zal de nodige problemen
met zich meebrengen, de gelijkheid

Het boek ‘21 lessen voor de 21ste
eeuw’ hoort in deze reeks thuis.
Het is een boek dat zich richt op de
uitdagingen van de huidige eeuw.
Yuval Noah Harari wil met dit
boek helderheid brengen in de vele
irrelevante informatie waarmee we
worden overspoeld. Want dan, zo
meent hij, zijn de kansen om mee
te discussiëren over de toekomst
eerlijker verdeeld.

H

et boek

Het boek ‘21 lessen voor de
21ste eeuw’ is in 2018 verschenen
onder de Engelse titel ‘21 Lessons
voor the 21st Century’ bij uitgever
Jonathan Cape in London. Het
boek telt 448 bladzijden en is
voorzien van heel wat noten en een
register. Het boek is in hetzelfde
jaar naar het Nederlands vertaald
door Inge Pieters.
De omslag van het boek is sober.
In het midden staat de iris van een
oog. Deze illustratie is een foto van
een olieverfschilderij uit de reeks
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‘We Share Our Chemistry With
the Stars’ van Marc Quinn. De
schilder ziet de iris als de poort tussen het innerlijke en het uiterlijke,
de verbinding tussen het individu
en de wereld. Deze schilderijen
gaan over individualiteit, want elke
iris is uniek.
Het boek ‘21 lessen voor de 21ste
eeuw’ is dan ook de unieke kijk van
Yuval Noah Harari op de wereld
van vandaag.
In 21 hoofdstukken, die wat losjes
aan elkaar hangen, gaat het over
de politieke, technologische en
maatschappelijke knelpunten en
uitdagingen waar deze eeuw voor
staat. Doorheen een helder betoog
en via heel wat voorbeelden schetst
Harari zijn eigen visie. Hij neemt
geen blad voor de mond en neemt
daarbij, naast heel wat wereldproblemen, bij tijd en wijle ook zijn
eigen Joodse roots onder de loep.

steeds meer in de gaten houdt in
wat we doen en laten? Zal er niet
steeds meer ongelijkheid komen als
de rijken meer toegang hebben tot
talentontwikkeling, gezondheid en
schoonheid?
Een tweede deel behandelt politieke uitdagingen: wat met het uiteenvallen van gemeenschappen, met
het nationalisme, met de botsingen
tussen religies, met de vele migratiestromingen en het terrorisme? Al
de ‘problemen van deze tijd’ komen
ter sprake.

H

omo sapiens is er gewoon niet op gebouwd om tevreden te zijn. Het geluk van mensen hangt minder
af van objectieve omstandigheden dan van zijn eigen
verwachtingen.

p. 65

U

itdagingen

De wereld staat in de 21ste
eeuw voor heel wat uitdagingen.
In een eerste deel heeft Harari het
over de technologische uitdagingen. Zal er nog werk zijn in de
toekomst als de artificiële intelligentie het overneemt? Zal er nog
vrijheid zijn, nu de ‘Big Data’ ons
34
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Een antwoord heeft ook Harari
niet paraat. Ook niet in zijn volgende hoofdstukken die diverse
onderwerpen bespreken als: de
mogelijkheid van een nieuwe oorlog, secularisme, de onwetendheid
van de mens, het nepnieuws en zo
meer. De ‘lessen’ van Harari poneren veelal kritiek en bedenkingen

ten aanzien van wereld en mens.
Dat neemt niet weg dat Harari over
al deze kwesties een paar bladzijden
met grote halen bijeenharkt. Het
boek is dan ook geschreven vanuit
reacties op vragen en artikelen die
elders reeds zijn gepubliceerd en
dat is ook te merken. Bij tijd en
wijle legt de schrijver evenwel een
vinger op een zere wonde en de
vele voorbeelden - vanuit het verleden, het heden en de filmwereld verduidelijken waar hij heen wil.

D

e wereld draait
niet om jou.

p. 226

D

e wereld is geen verhaal

Evenals zovele filosofen van
de laatste jaren is ook Harari ervan
overtuigd dat de tijd van de (grote)
verhalen voorbij is. ‘Verhalen’ zijn
dan de opvattingen over de wereld
die voortgekomen zijn uit oude
tijden en uit de verlichting, de
zogenaamde ‘ismen’. Zo heeft het
verhaal van het communisme en
het fascisme zijn deficit getoond.
Ook het liberalisme, dat nog het
beste antwoord is, biedt geen
antwoord op de ontwrichting van
milieu en op de technologische
uitdagingen waar de mensheid voor
staat. Ook dat verhaal, is net als alle
andere verhalen, incompleet. Ook
de religieuze verhalen horen hier
thuis. Over deze laatste verhalen
weet Harari weinig goeds te vertellen. Ze zijn te dogmatisch.
Regelmatig is Harari sterk in het
opmerken van fenomenen en daar
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heeft hij ongetwijfeld zijn populariteit aan te danken. Zo merkt hij
op dat velen nu spreken over het
feit we in het ‘post-truth’ tijdperk
leven, een tijdperk waarin we worden doodgegooid met leugens en
verzinsels. Harari merkt verfrissend
op dat mensen al altijd leven in dit
‘post-truth’-tijdperk. ‘De waarheid
staat niet hoog op de agenda van de
homo sapiens.’ Mensen creëren en
geloven immers verhalen, zoals het
communisme of het nationalisme,
waar ze dan voor willen leven en
sterven. In tal van voorbeelden,
maar ook toegepast op zijn eigen
Joodse wortels, merkt hij dat ieder
volk denkt dat het spectaculaire
prestaties heeft geleverd om de
mensheid uit het barbarendom te
redden. Maar al deze verhalen zijn
fictief en vergankelijk.
Mensen zijn bang om ergens in
opgesloten te worden, schrijft
Harari, maar ze beseffen niet dat
ze allang opgesloten zitten in hun
eigen hersenen, die weer opgesloten
zitten in de menselijke samenleving
met zijn talloze verzinsels.
Harari zet de lezer aan tot nadenken. Soms zijn de bemerkingen die
hij maakt voor de hand liggend,
soms te speculatief en soms openen
ze een nieuw perspectief.

D

e onvolmaakte mens

Met zijn jagers-verzamelaars
hersentjes kan de mens wat er
gaande is in de wereld niet meer
volgen, aldus Harari. De wereld is
te ingewikkeld geworden.
Hoe kan een mens immers nog de
eenvoudige ethische regels zoals
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‘gij zult niet stelen’ toepassen als de
wereldwijde economie voortdurend
steelt namens mij. ‘Ben ik verantwoordelijk voor wie mijn schoenen
maakt of wat mijn pensioenfonds
doet?’ is één van de vele vragen die
Harari stelt.

zelden bewust is. Een mens doet
immers alsof hij alles weet, maar
tegelijk is hij voor alles afhankelijk
van experts.
Harari schetst de mens die hoog
van de toren blaast, maar eigenlijk
nog aan het begin van de evolutie
staat.
De vraag stelt zich dan hoe Harari
de mens ziet evolueren. En dan
wordt duidelijk dat hij toch al
zijn kaarten zet op die onwetende
mens. Hij ziet de biotechnologie
en artificiële intelligentie de mens
verbeteren zodat hij met behulp
van artificiële zaken een supermens
wordt. Hoe de ‘mens die niet veel
verder is dan het steentijdperk’ die

T

erroristen zijn dus net een vlieg die een porseleinwinkel wil verwoesten. Hoe verwoest een vlieg een
porseleinwinkel? Hij zoekt een stier, kruipt in zijn
oor en begint te zoemen. De stier wordt wild van
angst en woede en maakt de porseleinwinkel met de
grond gelijk.

p. 201

Hij blijft graag bij de homo sapiens
hangen, de mens die tot de apenfamilie behoort. De mens, Harari
spreekt vaak over ‘wij’, is niet veel
verder dan de mens in het steentijdperk. Levendig kan hij beschrijven dat de mens niet rationeel
handelt, niet zelfstandig denkt en
reageert vanuit patronen en neurale
processen. Hij heeft het over zoogdieremoties en savanne-instincten.
De mens kent zichzelf niet, hij is
onwetend. En grif voegt hij eraan
toe dat die mens zich daarvan maar

verbetering voor elkaar krijgt, is in
dit boek niet aan de orde.
Het feit dat Harari een onderscheid maakt tussen intelligentie
en bewustzijn doet vermoeden dat
hij toch enige twijfels heeft bij die
intelligentie. Nogal simplistisch
omschrijft hij intelligentie als het
vermogen om problemen op te lossen. Computers kunnen dus in zijn
ogen intelligent zijn. Bewustzijn
ziet hij als het vermogen om dingen
te voelen als pijn en vreugde. Een
idee voelt geen pijn, dus is het nep,
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legt. Misschien zit er in het boek
toch iets teveel afwijzing van wat
er gebeurt. Wellicht ook een te
weinig stilstaan bij wat dit nu allemaal voor de mens van vandaag
betekent. Harari observeert, hij is
hier aan de ene kant en de wereld
is daar.

een mens voelt pijn en is dus geen
verzinsel.
Hoe hij eraan komt om pijn en
vreugde met bewustzijn te verbinden is niet duidelijk. Het lijkt erop
dat hij het ter plekke uit zijn mouw
schudt.

O

nderschat nooit
de menselijke
stupiditeit.

p. 213

D

e geest bestuderen

Harari legt sterk de nadruk
op het feit dat de geest van de mens
nog maar weinig is bestudeerd.
Daarom wil hij een lans breken
voor zelfobservatie. En meditatie
ziet hij als het beste middel om die
geest te observeren.
Aan het einde van het boek wordt
duidelijk waar hij de mosterd haalt.
Harari beoefent Vipassana, een
oude meditatietechniek die door
middel van zelfobservatie de eigen
geest wil doorgronden.
En al beweert Harari dat alle verhalen nep zijn, toch is hij behoorlijk overtuigd van zijn eigen verhaal. Een verhaal waarbij de mens
geen authentiek zelf heeft en het
universum geen enkele zin heeft.
De mens moet dus zelf zin geven
aan zijn bestaan. Zo nieuw klinken
deze ideeën niet. Ze zijn behoorlijk gekleurd door het boeddhisme.
Er is alleen jezelf en het observeren
van je eigen ademhaling en emoties. Hij nodigt iedereen uit om
36
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zijn verhaal te volgen, ook al weet
hij dat elke mens zijn eigen keuze
moet maken en dat dit verhaal niet
voor iedereen zal werken.
Het boek is een allegaartje geworden van opvattingen over diverse
uitdagingen van deze tijd. Het valt
op dat Harari met scherpe blik
naar de mens en de wereld kijkt,
maar tegelijk er het nodige vanuit zijn eigen gedachtemolen bij

Dat alles wat er gebeurt met hem
zelf te maken heeft, daar spreekt hij
niet over. Dat er grootsere krachten aan het werk kunnen zijn die
de evolutie voortstuwen, komt niet
in hem op. Want voor hem is het
al duidelijk. Hij stelt in dit boek
voluit de zin-vraag, maar zijn antwoord ligt al op voorhand vast. De
boeddha zei het immers, het leven
heeft geen zin.

H

et leuke van dit boek is, ook al is het verhaal vaak
speculatief en gekleurd, dat het heilige huisjes omverwerpt. Harari stelt vragen en geeft antwoorden.
Er klinken heel wat boutades, die de moeite waard
zijn om even bij stil te staan.
Het zou evenwel aardig zijn als er wat meer toekomstperspectief in het boek zou zitten.
Beklijvende uitspraken zouden dan eerder in de
richting gaan van:
‘Een mens staat nog aan het begin van zijn ontwikkeling, maar hij is groots in wat hij kan worden.’
of
‘Alles is er omwille van de vreugde, het komt er alleen op aan om het te laten ontwikkelen in jezelf.’
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apan
op weg naar een nieuwe tijd
Het wegenplan van keizer Naruhito

V

anaf 1 mei 2019 zijn Naruhito en zijn vrouw Masako Owada de nieuwe
keizer en keizerin van Japan, het land van de rijzende zon. Het land ook van
de Hanami Matsuri, het kersenbloesemfeest dat het gehele land in zijn greep
houdt in de maand april. Naruhito betreedt de Chrysantentroon als de 126e keizer
van Japan, nadat zijn vader, Akihito, als eerste keizer in bijna tweehonderd jaar, is
afgetreden.
oktober 2019 vindt de officiële ceremonie plaats van
de troonsbestijging van Naruhito.
Het kersverse keizerspaar heeft een dochter, Aiko,
geboren in 2001. Officieel heet zij prinses Toshi ofwel
Toshi no miya Aiko Naishinnô.

A

materasu-ō-mi-kami

Kroonprins Naruhito - 2019

De gezondheid van 85-jarige keizer Akihito is slecht,
hij wil nog een rustige oude dag tegemoet zien samen met zijn vrouw, Michiko. De officiële naam van
Akihito is Tsugou no miya akihito, en hij is geboren
op 23 december 1933. In zijn jonge jaren is de keizer
nog bijna een godheid, men gaat ervan uit dat hij een
regelrechte afstammeling is van de zonnegodin Amaterasu. Rond 1960 krijgt de keizer een nieuwe symbolische rol, hij wordt een gewoon mens.
En in mei 2017 is de procedure in werking gezet die
aftreden mogelijk maakt; normaal sterven Japanse
keizers op de troon. In juni van datzelfde jaar is die
wet aangenomen. En op 30 april 2019 is de abdicatie
een feit. Op 1 mei volgt zijn zoon hem op. Pas op 22
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In Japan is Amaterasu bekend als de Shintoïstische god of godin van de zon en het universum, haar
naam betekent ‘glorieuze godin die in de hemelen
schijnt.’ Zij wordt vereerd als de stammoeder van
alle keizers en de spiegel die ze vaak bij zich heeft is
een van de regalia van het Japanse keizerlijk huis. Zij
verlicht de aarde en de spiegel is een object dat haar uit
de grot heeft gelokt waar ze zich had verstopt, zodat
de aarde geen licht meer had. Nadat ze zichzelf in de
spiegel had gezien, ging ze weer aan de hemel staan.
De opkomende zon wordt begroet op de heilige berg
van de godin Sengen, de Fujiyama. Fujiyama betekent
‘nooit stervende berg.’
Vanwege deze geschiedenis heet Japan ook wel het
land van de rijzende zon. En de Japanners noemen het
zelf Nippon - de oorsprong van de zon.
In de vlag van Japan, een rode cirkel in een wit vlak, is
ook de zon te herkennen. Deze vlag wordt ‘Hinomaru’
genoemd, wat ‘zonneschijf ’ betekent. Ze verwijst naar
Amaterasu, maar ook naar ‘het land van de rijzende
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Fujiyama met het Kawaguchiko-meer

zon’. De vlag is zeker al sinds de 17e eeuw als nationaal
symbool in gebruik.

H

et keizerlijke zegel - kikumon

Het Japanse Keizerlijke zegel wordt gebruikt
door leden van de Japanse keizerlijke familie. Het is
tevens een nationaal symbool van Japan en staat op het
Japanse paspoort.

Het zegel ziet eruit als een geeloranje chrysanthemum
met randen. Het werd eerst alleen door de keizer zelf
gebruikt. Dat is de afbeelding van de chrysant met 16
blaadjes en op de achtergrond nog eens 16 blaadjes.
De chrysanthemum is in feite een afbeelding van de
zon, een beeld van de godin Amaterasu.
38
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Wie de verschillende symbolen bekijkt vanuit de lilaca
kan er veel interessante dingen in ontdekken. De zon
is het symbool van het zijn dat zich heeft samengebald
tot een zon, de bewuste kracht. Als de zon rood is op
een wit vlak, betekent dat een fysiek lichaam dat heel
zuiver is. En de chrysant vertelt iets over de levensenergie die de zon uitstraalt, het is eigenlijk een geelgoudachtige zon met tweemaal zestien bloembladen, dat wil
zeggen dat het energiecentrum in de mens dat daarbij
behoort de ware creaties tot expressie kan brengen. Als
dat land op die manier wordt geduid dan gaat het dus
om een nieuwe ware creatie die tot uitdrukking wordt
gebracht op een bepaald moment, als de nieuwe dag
aanbreekt.
Het geel van de chrysant vertelt iets over het mentale
aspect van de Japanner en de verdere entourage van
vlag en zonnegodin geven aan dat dit land een zekere
verhevenheid in zich draagt.
Men zou dus kunnen zeggen dat de Japanse vlag het
symbool is van mentale verhevenheid, en dat die
verheven gedachten kunnen worden uitgedrukt in een
creatie die uiteindelijk leidt tot nieuwe wat meer ware
vormen in de relatieve wereld.
Het is dan ook interessant te zien, dat juist Akihito
heel wat vernieuwing heeft aangebracht in het denken
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van zijn volk, en nu is ook Naruhito van plan om te
kijken of er nieuwe wegen zijn te vinden om de vrede
verder te brengen op zijn pad. Zowaar, een verheven
mentaal doel.

E

en bijzondere jeugd

Naruhito, in het Japans Naruhito-tenno, dat
hemelse keizer betekent en een verwijzing is naar
Amaterasu, is de oudste zoon van Akihito en Michiko
Shoda en geboren op 23 februari 1960. Zijn eigenlijke
naam is Hiro no miya Naruhito no shinnô. Hij heeft
één broer, Akishino, geboren in 1965 en een zuster
Sayako Kuroda, geboren in 1969. Zijn moeder moest
zich bij het huwelijk bekeren tot het shintoïsme. Zij
was niet van edele afkomst, en de verhouding met
haar schoonmoeder keizerin Kojun is gespannen, deze
accepteert haar niet als kroonprinses. Ze vertelt overal
dat Michiko niet capabel is om keizerin te zijn.

hij drie maanden Engelse lessen. Zijn studie daar
duurt tot 1986. Hij reist door Europa en leert daar de
verschillende koninklijke families kennen, natuurlijk
die van het Verenigd Koninkrijk, maar ook van Spanje,
Nederland, Liechtenstein en Noorwegen.
Als hij nadien weer terug is in Japan rondt hij in 1988
een opleiding af voor een Master of Humanities in
geschiedenis.
Anders dan bij zijn vader en voorouders, die op driejarige leeftijd bij de ouders worden weggehaald en
opgevoed door het Hof, is hij in het gezin opgevoed,
vooral door zijn moeder. Michiko is vooruitstrevend
voorzover dat kan binnen het Japanse keizerlijke hof.
Zij leest de boeken van Dr. Spock en voedt haar kinderen daarnaar op. Michiko geeft haar zoon dan ook
zeker één omhelzing per dag, en één stuk speelgoed
om mee te spelen, niet meer, want dat zou het vermogen tot concentratie verminderen.
Hij leeft ondanks dat toch als een goudvis in een te
kleine kom, met acht kamerdienaren, drie dokters, drie
bedienden. Zij zijn de hele dag bezig zijn kleding af te
borstelen, zijn haar te kammen, zijn schoenen te poetsen
en op te letten dat hij zich niet verwondt of hoest.
Zo leeft het kind daar, een gevangene van de
Chrysantentroon, het liefdeskind van kroonprins
Akihito en de mooie Michiko Shoda Naruhito.

Naruhito - 1964

Op veertienjarige leeftijd gaat Naruhito naar Melbourne om daar een poosje in een gastgezin te verblijven.
Zijn vader wil dit graag, na een reis van een jaar door
Australië wil hij dat zijn zoon ook met dit land kennismaakt.
In 1982 studeert Naruhito af aan de Gakushuin school
in Tokio, een privéopleiding voor de elite van Japan,
met een Bachelor of Letters in geschiedenis. Voor hij
aan de Universiteit van Oxford gaat studeren neemt
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Naruhito met zijn moeder Michiko - 1961
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tudies

Naruhito is niet in militaire dienst geweest, dat is
niet in beeld bij zijn vader, die wars is van conflicten of
strijd. De enige manier van leven die hij wil is vredig
leven. Tijdens zijn keizerschap is het Heisei-tijdperk
ingegaan, een tijdperk van ‘een zeer overvloedige
vrede’. Dit heeft hij zijn gehele periode van keizerschap
sterk nagestreefd. Helaas moest hij wel de Tweede
Wereldoorlog meemaken tijdens zijn leven. Het jaarlijkse kendo-toernooi van zijn school en kijken naar
het sumoworstelen waren zijn enige raakpunten met
de strijdkunst.
Hij is een ijverig, maar geen briljant student. Hij kiest
dan ook een heel gewoon onderwerp voor zijn thesis:
‘Een voorlopig overzicht van het maritieme transport
in de Seto-binnenzee in de Middeleeuwen.’
Dit onderwerp intrigeert hem omdat hij al van kind af
aan grote interesse heeft gehad in wegen en waterwegen. „Want via wegen kun je naar onbekende werelden
gaan,” zegt hij. Dit boeit hem te meer, omdat hij een
leven leeft, waarin hij weinig kans heeft om vrij te
gaan waar hij wil, wegen zijn dus voor hem een waardevolle brug naar de onbekende wereld. Zij zijn voor
Naruhito doorgangen naar andere werelden, die hij
niet kent, maar die hij graag wil gaan verkennen. Het

is een hunkering naar het uitbreiden van zijn wereld,
wegen nodigen hem uit om zijn vleugels uit te slaan en
te gaan naar verre oorden, andere culturen.
Hij bestudeert in Oxford op het Merton College ook
twee jaar het 18e eeuwse transport op de Upper-Thames. Hij leert naast zijn studie zijn eigen kleding wassen en strijken, fietst rond waar hij wil, gaat naar pubs,
leert tennissen en gaat bergen beklimmen. Hij maakt
ook uitjes met Charles van Engeland en leert van hem
vliegvissen, skiet met Hans-Adam van Liechtenstein,
zeilt door de fjorden met koning Harald en vaart met
Beatrix door de grachten van Amsterdam.
Zijn vader heeft hem geleerd om niet in de wolken te
leven, maar contact te houden met de burgers. Zijn favoriete hobby bergbeklimmen en bergwandelen geven
hem daar mogelijkheden toe, hoewel hij een voorkeur
voor bergwandelen heeft, omdat hij op het bergpad
meer mensen kan ontmoeten.
Hij is geïnteresseerd in het belang van water en houdt
een toespraak daarover bij het World Water Forum.
Deze interesse deelt hij met Willem-Alexander, toen
nog kroonprins van Nederland. Hij ziet ook het belang
van een wereldomvattende milieubeweging. Helaas
kan hij niet veel doen op dat punt, hij zal wegen moeten vinden om zijn blik daarop buiten de politiek om
naar buiten te brengen. Omdat hij gefascineerd is door
wegen, zal hij die zeker ook vinden.
Hij is de eerste Japanse keizer die in het buitenland
heeft gestudeerd.

V

erliefd

Naruhito met Masako - 1998
Bergwandelen bij de berg Kurama-yama bij Kyoto
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Begin 1989 sterft zijn grootvader, zijn vader
wordt gekroond tot keizer en hij wordt geïnstalleerd
als kroonprins. Er wordt door het huwelijkscomité
van het hof al jaren gezocht naar een vrouw voor hem.
Zonder succes. In november 1986 was hij Masako tegengekomen op een receptie in Tokio die gegeven werd
ter ere van de Spaanse prinses Helena. Hij is op slag
verliefd en niet zomaar. Er gaat iets door hem heen op
het moment dat hij haar ontmoet en dat is nooit meer
over gegaan. De weg om haar tot zijn vrouw te maken
is moeilijk en lang. Pas in 1993 stemt zij er na twee
weigeringen in toe om met hem te trouwen.
Daarmee kiest hij voor een vrouw, die haar lauweren
heeft verdiend in haar werk en in de maatschappij. Zij
is kosmopolitisch, intelligent, heeft gestudeerd aan de
Harvard Universiteit en is een zeer gewaardeerd Japans
diplomaat in het buitenland.
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eizerin Masako Owada van Japan

Zij is geboren op 9 december 1963 in Tokio en
sinds 1 mei 2019 keizerin van Japan. Haar vader is Hisashi Owada, diplomaat en rechter bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Vanwege zijn diplomatieke leven is Masako met haar ouders de hele wereld
rondgereisd. Kleuterschool in Moskou, basisonderwijs
in Tokio, middelbare school in Belmont bij Boston in
de VS. Haar ouders wonen al jaren in Nederland vanwege de functie van haar vader bij het Internationale
Gerechtshof die hij tot 2021 zal bekleden.
Ze studeert in Harvard en behaalt haar graad in economie magna cum laude. In Oxford behaalt ze een graad
in internationale betrekkingen. Engels is een taal die ze
zeer goed beheerst, dat is een goede hulp bij het werk
voor het ministerie van buitenlandse zaken in Japan.
Clinton en Jeltsin zijn voor haar geen vreemden, want
ze ontmoet heel wat staatshoofden uit die tijd in haar
diplomatieke carrière.
In 1986 wordt Naruhito verliefd op haar. Hij staat
onder druk om te trouwen, maar een vrouw voor hem
moet wel aan zekere eisen voldoen: een goede afkomst,
ze mag niet eerder getrouwd zijn geweest, ze moet het
Shinto-geloof aanhangen en ze moet nog maagd zijn.
Masako voldoet helemaal aan die eisen.
Masako wil in feite niet met Naruhito trouwen, omdat
ze opziet tegen de strenge hofregels en zij haar vrijheid
gewend is. Twee keer wijst ze hem af, maar uiteindelijk
zwicht ze voor zijn avances. Ze weet dat ze door dit
te doen, een heel succesvolle carrière en veel vrijheid
opgeeft.
Dat begint al met een vruchtbaarheidstest en een afspraak dat zij bij een scheiding geen rechten opeist op
bezittingen van de keizerlijke familie en eventueel haar
kinderen zal afstaan.
Vanaf de bruiloft op 9 juni 1993 leeft ze volgens de
strenge hofregels.

D

e troonopvolger

Het volk verwacht kinderen, maar dat valt tegen.
Pas na acht jaar krijgt het kroonprinselijk paar een
dochter. Aiko wordt op 1 december 2001 geboren.
Officieel heet zij prinses Toshi. Jammer dat het geen
zoon is, want die wordt nog verwacht, er is nog steeds
geen mannelijke opvolger. Gelukkig krijgt de broer
van Naruhito in 2006 een zoon, maar de mannelijke
opvolgers blijven beperkt tot twee.
Masako kan de druk niet verdragen dat ze een manne-
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Nederlandse koninklijke familie met Naruhito, Masako en Aiko
Jachtslot Het Oude Loo - augustus 2006

lijke troonopvolger moet gaan baren. Ze wordt gespannen en laat zich niet meer zien. Veel Japanners zijn er
voor om de wet te wijzigen, waardoor ook vrouwen
de Chrysantentroon kunnen bestijgen. Door al deze
perikelen krijgt Masako gordelroos en een zenuwinzinking. Pas einde 2004 kan ze haar taken weer uitvoeren.
Naruhito steunt haar door dik en dun, oefent zelfs
kritiek uit op de Groothofmeester Toshio Yuasa, die
druk op haar uitoefende om een zoon te baren. Ook
dat baart opzien, zo’n kritiek van een kroonprins is in
Japan nog nooit voorgekomen.
In 2006 brengt het kroonprinselijk paar met hun
dochter een bezoek aan Nederland. Koningin Beatrix
heeft hen uitgenodigd om een poosje op het Jachtslot
‘t Oude Loo door te brengen, waar Masako dan wat
kan rusten. Beatrix kent de perikelen die Masako
heeft, want haar man Claus heeft ook altijd onder
grote druk gestaan. Naruhito is een goede vriend geworden van koning Willem-Alexander, met wie hij zijn
passie voor het watermanagement deelt. Bovendien
is het voor Masako fijn om haar ouders regelmatig te
kunnen ontmoeten.

D

e weg van de muziek

De gehele Japanse keizerlijke familie en aanverwanten hebben veel liefde voor muziek. In het
paleis worden dan ook vaak huisconcerten gegeven
waar iedereen aan meedoet die een muziekinstrument
bespeelt. De vader van Naruhito, Akihito, speelt graag
cello evenals Aiko en Naruhito zelf speelt viool, later
viola of altviool. Michiko speelt piano en harp. De nu
ex-keizerin neemt nog steeds deel aan het jaarlijkse
Kusatsu International Summer Music Academy Festi-

|de Gouden Visie 12-3|41

Japan
val als begeleidster en goede kamermuzikante.
Naruhito heeft in 2013 aan een concert meegewerkt
waarbij hij op een altviool speelt gemaakt van aangespoeld hout tijden de tsunami van 2011. Ook speelt
hij in 2013 mee in een concert waarin hij Schubert’s
Unvollendete uitvoert samen met het leerlingenorkest
van de Gakushuin Universiteit.
Vaak spelen zij allen, zijn vader op de cello, zijn
moeder op harp of piano, waarbij ze een kwintet van
Schumann of een kwartet van Mozart spelen.
Naruhito is en blijft op deze wijze een vurig enthousiaste amateur-musicus. Vioolspelen verschilt niet zo
veel van het spelen op een altviool. Kenners zeggen dat
als iemand beide instrumenten bespeelt het spel steeds
beter wordt. De keuze van het muziekinstrument
dat Naruhito speelt, zegt een heleboel over het soort
man dat hij is. Want de viool is gevoelig en fijnzinnig
en zijn keuze van de instrumenten heeft daar mee te
maken. De fijnzinnige vibraties van de instrumenten
raken hem in zijn hoofd en hart.
In een essay dat hij schrijft voor een concertbrochure
zegt hij: „Ik begin een klein beetje de rol te begrijpen
die de altviool speelt, die springt er niet uit, maar is
vooral nodig omdat de harmonie wat alleenstaand
wordt zonder haar. Het is heerlijk om de altviool te
hebben uitgekozen als een vriend waardoor ik mensen
kan ontmoeten en samen met hen muziek kan maken.”
Zo speelt de familie tezamen het klankenspel met de
fijnzinnigheid, met de emotionele liefde en evenwichten, maar ook met allerlei harmonieën.
Muzikaal bekeken zou men kunnen zeggen dat het
afstand doen van de troon inhoudt, dat de troon overgaat van een cellist naar een violist.

Keizer Akihito (cello) en keizerin Michiko (vleugel)
met prinses Sayaho - 2005
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E

en snufje geschiedenis

Het is lang geleden dat een keizer van Japan
aftrad. Dat is in 1817 gebeurd, bij de 119e keizer
Kokaku.
In 1989, na de dood van zijn vader Hirohito, komt
zijn zoon Akihito op de gewone wijze op de Chrysantentroon. Typerend voor hem is dat hij steeds meer
afstand neemt van zijn goddelijke status als keizer. Het
volk vindt het niet direct iets leuks, want nu is het niet
meer zo dat de keizer god is. Maar Akihito wil gewoon
een mens zijn en geen god.
De keizer heeft geen bevoegdheden, ook heden ten
dage nog niet. Hij is een symbolische persoon en heeft
geen enkele politieke macht. Akihito verwerpt alle
geweld en oorlog, hij wil alleen vrede voorstaan. Hij
heeft dat zijn zoon met de paplepel ingegeven.
Hij wil ook geen hoge rang in het leger en hij verlooft
zich doodleuk met een niet-adellijke vrouw, Michiko
Shoda die hij op de tennisbaan ontmoet. Zij weten
allebei dat ze voor elkaar zijn geschapen. Iedereen is
tegen het huwelijk, maar het gaat toch door. Voor hem
is zij zijn Micchi, en eenmaal getrouwd worden beiden
door het volk op handen gedragen.
Michiko brengt ook een frisse wind met zich mee,
vooral wat opvoeding van kinderen betreft. Ze houdt
zich niet aan de wetten van het hof, en als ze op reis
gaat geeft ze de kindermeisjes een vel papier waar alle
regels opstaan waaraan ze zich moeten houden, en haar
man vindt dat prima.
Zo recalcitrant zijn als kroonprins en keizer is in 1500
jaar niet voorgekomen.
Het volk merkt eigenlijk nooit iets van de keizer. Pas
in augustus 1945 horen de Japanners voor het eerst

Kroonprins Naruhito met altviool - 2016
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Abdicatie keizer Akihito - 30 april 2019
Links o.a. Masako en Naruhito, op het podium Keizer Akihito en keizerin Michiko.
Op speciale tafeltjes staan de regalia verpakt in dozen.

zijn stem, die de overgave meedeelt. Later gaat het
nog verder en spreekt Akihito als eerste keizer het
volk toe. Dat gebeurt na de tsunami die het land treft
in 2011 en later bij de ramp bij de kerncentrale van
Fukushima. Beide toespraken zijn op tv te zien, dat is
nog nooit vertoond.
Hij doorbreekt het ceremonieel door in zijn tv-toespraak de Japanners op te roepen om elkaar te helpen
en het verdriet te delen. Hij gaat op pad om de getroffen gebieden te bezoeken, samen met zijn vrouw.
Akihito gaat nog verder, door landen te bezoeken waar
zijn leger behoorlijk heeft huisgehouden in WO II. Hij
spreekt zelfs in het openbaar zijn spijt uit voor deze
daden. Ook spreekt hij zijn oprechte en diepe berouw
uit voor alle slachtoffers van de oorlog die onder zijn
vader zijn gedood.
Zo is Akihito een voorbeeld geworden van iemand die
heel oude tradities durft te doorbreken. Nu hij al 85
is geworden en een slechte gezondheid heeft, moet hij
wel aftreden, zijn lichaam is niet meer in staat om alle
verplichtingen die hij heeft, te vervullen. Hij lijdt aan
hartproblemen, heeft maagbloedingen en heeft prostaatkanker overleefd. Hij houdt van de zee en is een
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gerespecteerd zeebioloog die aanzien heeft in de wetenschapswereld en hij kan daar nu veel meer op zijn
gemak mee bezig zijn.
Men vermoedt dat hij ook vroegtijdig wil aftreden, om
zijn zoon Naruhito kans te geven vernieuwingen in te
voeren aan het keizerlijk hof.
Akihito’s zoon is zacht van aard en goedlachs, evenals
zijn vader. Zijn vrouw heeft grote kwaliteiten die ze
dan misschien wel kan aanwenden om vernieuwingen
te bewerkstelligen in Japan, samen met haar man.
Masako gaat niet vaak op reis, maar als ze gaat, trekt
ze alle aandacht en overschaduwt haar man. Ze is heel
bekend in het buitenland door haar vroegere diplomatieke werk.
Naruhito’s vader heeft een barst gemaakt in de oude
keizerlijke tradities om te zorgen dat de keizerlijke familie dichter bij het volk kan leven. Naruhito behoort
bij een nieuw soort koningshuizen waarvan de familie
wordt gezien als een voorbeeld voor het volk. Zijn
naam betekent ‘een persoon met hemelse deugden’.
Alle ogen zijn nu gevestigd op datgene wat Naruhito
als keizer zal gaan doen.
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Inhuldiging keizer Naruhito - 1 mei 2019
De regalia die horen bij de keizer zijn overhandigd en liggen op de tafeltjes voor de keizer.

T

roonsbestijging

De Chrysantentroon krijgt dus een andere bezetting op 1 mei 2019. De troon wordt zo genoemd
omdat de keizersfamilie ooit deze bloem als embleem
heeft gekozen. De chrysant, kiku in het Japans, wordt
als een zeer nobele bloem gezien, die wonderschoon is.
Op 30 april 2019 zijn alle ogen gericht op het oosten,
op Japan, het land van de rijzende zon. Keizer Akihito
geeft dan na 30 jaar symbolische heerschappij het
keizerschap over aan zijn zoon Naruhito van 59 jaar.
Hij heeft heel lang nagedacht over zijn wens om af
te treden. Het heeft wel even geduurd voor Akihito
toestemming krijgt van het parlement, maar het lukt
en Akihito houdt onder tranen op 1 januari 2019 zijn
laatste nieuwjaarstoespraak voor een menigte die niet
is te overzien, zo groot.

Zo gebeurt het dan dat als in Tokio de laatste kersenbloesem van de prunusbomen is gevallen, alle
Japanners kijken naar de Chrysanthemumtroon.
Op 1 mei is het zover, dat het Chrysanthemum gordijn opgelicht zal worden als de nieuwe keizer zijn
vader opvolgt. Hij is dan de 126e keizer sinds 660 voor
Christus.
44
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Om twaalf uur in de nacht op 30 april, overgaand naar
1 mei, de eerste dag van het eerste jaar van een nieuw
tijdperk, Reiwa, dat Prachtige Harmonie betekent,
wordt de Chrysantentroon bestegen door Naruhito als
de nieuwe keizer. Omdat dit midden in de nacht is,
vindt de ceremonie pas in de ochtend plaats.
De inhuldigingsceremonie in de staatsiezaal ‘Matsu
no Ma’ in het Keizerlijk Paleis wordt bijgewoond door
slechts 300 mensen, waarbij aanwezig zijn hoofden
van het gouvernement, de rechtspraak en de wetgevende macht.
In een korte ceremonie van vijf minuten die zonder
woorden plaatsvindt, ontvangt Naruhito de keizerlijke
regalia. Dit zijn: een spiegel, een zwaard met de naam
Kusanagi en het juweel bekend als Yasakani no Magatama, dat worden beschouwd als het zegel van de staat.
Deze schatten liggen in dozen en kunnen nooit door
het publiek worden gezien. Het zijn de fysieke symbolen van zijn macht.
Bij deze ceremonie zijn alleen mannelijke leden van de
keizerlijke familie aanwezig.
De heilige regalia hebben ook hun symbolische betekenis vanuit de lilaca: de spiegel verbeeldt een deel van
het bewustzijn, waardoor de persoon meer zichtbaar
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wordt, het zwaard is het symbool van de dappere strijd
die de persoon moet voeren om zichzelf te worden.
Voor de Japanners heeft het zwaard de betekenis van
‘het zwaard dat het gras snijdt’. Het juweel is kommavormig en is van jade. Het verbeeldt een kraal of parel
en vertelt iets over het allergrootste dat aanwezig is in
het allerkleinste.

Al jaren eerder is Naruhito klaar voor het bestijgen
van de Chrysantentroon. Hij heeft grote bewondering
voor zijn vader, die zorgen heeft of hij zijn taken als
staatshoofd en symbool van de staat wel kan voortzetten. Hijzelf ziet zich een wat soepeler rol toebedeeld
in de toekomst. Hij wil een weg volgen waar de tijd
om vraagt. Hij heeft dan ook heel veel met zijn vader gesproken over zijn rol in de maatschappij. Hij
kijkt daarbij naar de weg die voorgaande keizers hebben bewandeld en gaat dan voor zichzelf en anderen
het meest geëigende pad kiezen, de beperkingen die
de grondwet hem oplegt daarbij meenemend. Contact
met mensen is voor hem heel belangrijk, en zijn vrouw
is het daar gloeiend mee eens. Masako probeert ook
meer deel te nemen aan activiteiten en zijn dan zeventienjarige dochter Aiko wordt zich ook steeds meer
bewust van haar keizerlijke afkomst en de verantwoordelijkheden die daarbij behoren.

De regalia van de keizer van Japan
De spiegel, het zwaard en het juweel van smaragd zijn
hier uiteraard replica's

Veertig minuten later spreekt Naruhito het publiek toe
met zijn vrouw, keizerin Masako, naast zich.
„Ik zal serieus bidden voor het geluk van het volk
en voor de verdere ontwikkeling van de natie, maar
ook voor vrede in de wereld. Wanneer ik denk aan de
verantwoordelijkheid die ik heb gekregen, word ik vervuld met een plechtig gevoel,” zegt de nieuwe keizer.
Hij wil zijn vader als voorbeeld nemen en zich wijden
aan het verbeteren van zichzelf.
Eerste minister Shinzo Abe antwoordt voor het publiek: „Kijkend naar U als een symbool van ons land
en de eenheid van mensen te midden van een snel
veranderende wereld, in vrede en vol hoop, met trots
op de lichtende toekomst van Japan, zullen we nauw
samenwerken, we zijn bestemd om een tijdperk te
creëren waarin onze cultuur zal floreren.”
Op 4 mei houdt Naruhito zijn eerste toespraak als
keizer waarbij hij zich richt tot het Japanse volk.
Op 22 oktober 2019 zal de officiële troonsbestijging
plaatsvinden.
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Keizer Naruhito, keizerin Masako,
kroonprins Akishino met zijn vrouw prinses Kiko

R

eiwa, de naam van de nieuwe era

Het is gebruikelijk dat, als er een nieuwe keizer
aantreedt, er een nieuwe era begint. Reiwa 1 begint
dus op 1 mei 2019.
Reiwa is een woord dat stamt uit een regel van de klassieke Japanse poëzie. Het is genomen uit een gedicht
over pruimenbloesem in de ‘Manyoshu’, een zevende
eeuwse gedichtenbundel. Het betekent dat cultuur
wordt geboren en gevoed als de harten van de mensen
heel harmonisch zijn samengevoegd. Deze dichtbundel
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Op 4 mei presenteert de complete keizerlijke familie zich aan het volk.

is de oudste collectie Japanse poëzie die door zowel
koningen als gewone mensen is geschreven. Het is ook
een passende keuze, om de naam van een boek te nemen dat een symbool is van de rijke cultuur en traditie
van Japan.
Eerste minister Abe vertelt, dat het gouvernement de
naam heeft geselecteerd met de hoop dat Japan een
natie wordt waar iedere persoon zijn dromen kan
laten uitkomen, zoals de pruimenbloesem die prachtig
bloeit na een strenge winter, het signaal geeft dat de
lente begint.
De eerste letter van de naam ‘rei’ betekent ook goed
of mooi, terwijl de tweede letter ‘wa’ vrede kan betekenen, harmonie, of mild. In het boek staat dan ook:
‘Het is nu de goede maand in de vroege lente, de lucht
is fris en de wind is zacht. De pruimenbloesems zijn
als de witte poeder van een schoonheid die voor de
spiegel staat, de geur als die van een zakje parfum van
een edele vrouw.’
Het is de eerste keer dat een Japans gedicht wordt
uitgezocht, tot nog toe was het altijd Chinees.

T

oekomstplannen

Naruhito’s rol in Japan zal totaal anders zijn dan
die van zijn grootvader Hirohito. Hij is niet gelieerd
met oorlog en geweld. Hij wil er voor open zijn een
keizer te zijn die past in zijn tijd. Daarbij zal het werk
van zijn vader zijn leidraad zijn, een wegwijzer op het
pad naar de toekomst.
Iedereen hoopt dat hij een eigen weg zal ontwikkelen
46
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om het land verder te brengen in de komende jaren.
Hij is iemand die heel goed kan luisteren naar anderen
en een heel goede conversatie kan voeren. Hij is niet
star in zijn denken, maar is eropuit om bij mensen te
zijn en samen te werken.
Wat wel zeker is, is dat Naruhito een sterke wil nodig
heeft evenals zijn vader, als hij zijn eigen weg als keizer
wil volgen. Velen zijn ervan overtuigd dat hij zeker capabel is voor zijn toekomstige plichten. En hoewel zijn
vrienden uit Oxford weten, hoezeer hij zijn vrijheid op
prijs stelde als student, toch heeft hij nooit geklaagd
over zijn bestemming. Hij heeft het nooit als een zware
last beschouwd.
Hij krijgt nu de gelegenheid om zijn diepste verlangen, nieuwe wegen te bewandelen die voeren naar
een onbekende toekomst, te realiseren. Hij mag ze nu
ook bewandelen, hij mag nu ook nieuwe creaties gaan
realiseren die in zijn denken zijn ontstaan en vragen
om tot expressie gebracht te worden. Zijn vrouw zal
hem daar zeker in bijstaan, want zij is de moderniteit
zelve, een voorbeeld van een vooruitstrevende, intelligente vrouw die overal thuis is. Beiden gaan een
nieuw leven tegemoet, een leven dat is gebaseerd op
een weg naar meer vrede, op het doorbreken van oude
tradities die als een strak korset om het lijf zijn geregen. Nu is het de tijd om de strakke banden te breken
en eens diep adem te halen. De levensenergie van de
Chrysantentroon kan dan vrijelijk overal heen waaien
en nieuwe wegen zoeken die zoet verweven zijn tussen
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Japan
oude traditionele wegen. Zoals pruimenbloesem die
bloeit, verwelkt en ruimte geeft voor de nieuwe bloesem in het voorjaar die dan weer zal komen.

D

e steeds kleiner wordende keizerlijke familie

Als keizer Akihito is afgetreden zijn er weer twee
werkzame leden van de familie verdwenen. Er zijn
dan nog drie mannen over die aanspraak maken op
de Chrysantentroon: Akishino, zijn zoon Hisahito en
prins Hitachi, een andere broer van Akihito.
Er zullen steeds minder vrouwen zijn. Als ze trouwen
met burgers behoren ze automatisch niet meer tot de
keizerlijke familie. En dat zal zeker gebeuren, want er
zijn bijna geen huwbare mannen in het keizershuis te
vinden.
De troonopvolging is dan ook een heet hangijzer. De
kleine Hisahito, geboren in 2006 moet in de toekomst
voor mannelijk nageslacht zorgen, anders komt het
keizershuis aan zijn einde met de huidige regels dat
alleen mannen de troon kunnen bestijgen.
Er zullen dus maatregelen moeten worden genomen,
bijvoorbeeld de zijtakken van de keizerlijke familie er
weer bij betrekken of toestaan dat vrouwen troonopvolgster kunnen zijn.
De behoudende eerste minister Abe is daar erg tegen,
terwijl het volk eigenlijk geen bezwaar heeft tegen
vrouwen op de troon.
Prinsen mogen wel met een burgervrouw trouwen,
prinsessen niet, ze moeten de keizerlijke familie verlaten.

2017 - Toen nog kroonprins Naruhito, prinses Aiko en
prinses Masako

Naruhito moet nu gaan beslissen of vrouwen ook
troonopvolger kunnen zijn, vooral in verband met zijn
eigen nu zeventienjarige dochter Aiko, die de troon
niet kan bestijgen. Die beslissing moet wel worden
genomen voordat Aiko trouwt.
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N

aruhito, de keizer van de nieuwe wegen

Musicus, historicus, mild en gemanierd, rustig
maar vasthoudend, een teamspeler en een trouwe
echtgenoot en vriend, dat is Naruhito ten voeten uit.
Hij wil ook ongewone dingen invoeren in zijn traditionele land met een heel oude constitutie. Hij zou het
fijn vinden een grotere vrijheid te scheppen tijdens zijn
regering, niet met strijd, maar met zin voor diplomatie. Hij zoekt vreedzame wegen voor vreedzame mogelijkheden. Of hem dat lukt is zal de vraag zijn, maar de
intentie is duidelijk.
Vrienden van hem uit Oxford vermoeden dat hij
een fantastische keizer zal zijn. Hij is een zorgzaam
persoon, nederig. Hij vergeet echter zijn plichten niet
als kroonprins en zeker niet als keizer.
Hij heeft humor en houdt van muziek, dat geeft hem
al een zekere ritmische luchtigheid om zich te durven
bewegen op die wegen die hij voor ogen heeft.
Naruhito is attent en bekwaam, zeker als het gaat om
anderen zijn keizerlijke status te doen vergeten, terwijl
hij toch diepe indruk maakt op zijn vrienden. Hij
kijkt naar alles om zich heen, niet om het zich toe te
eigenen voor zichzelf en om te zien wat het voor hem
betekent, maar wat het betekent voor mensen om zich
heen en welke mogelijkheden dit biedt.
Zo worden eeuwenoude tradities langzaam vervangen
door andere inzichten en mogelijkheden. Naruhito’s
volharding zal hem geen windeieren leggen. Hij wil
een betere wereld, vooral een mooiere en vreedzame
wereld. Veel mensen willen dat. Misschien kan hij een
bescheiden steentje eraan bijdragen. Een menselijk
steentje, gestoeld op een verheven gedachte.
Het mooiste zou zijn als hij iets in zijn leven zou
ervaren van de Evolutiekracht die in de wereld werkt.
Dan zou alles sneller gaan en meer overeenkomstig het
evolutieplan. Zover is het echter nog niet.
Maar iedereen die van goede wil is en oprecht probeert
verder te komen, zal toch iets bereiken. Want zo zit het
evolutiespel ook in elkaar.
Ieder leven is ontwikkeling, of de persoon dat nu weet
of niet. Want in ieder leven kan hij of zij een stapje
verder komen, hoe klein dat stapje ook is.
Want iedere dag is er weer een nieuwe dageraad,
waarin de zon verrijst, en zo is er iedere dag de
mogelijkheid tot ontdekking van nieuwe wegen die
leiden naar het uiteindelijk doel in de evolutie.
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ernando Botero
Een schilder van de vrede

F

ernando Botero Angulo
is geboren in Medellín in
Colombia op 19 april 1932
en hij is nog steeds actief als schilder en
beeldhouwer. Zijn vader overlijdt als hij
vier jaar is en zijn oom voedt hem in
feite op. Zijn moeder is naaister. Zijn gevoel voor kunst doet hij
op in zijn geboorteplaats, waar de koloniale kerken staan in barokstijl, maar ook in het volle leven van de Columbiaanse stad.
Hij heeft in zijn leven moeten zoeken naar wat nu zijn beroep zou worden. Hij
is op school geweest bij de Jezuïeten en volgde twee jaar lang de opleiding voor
matador op aanraden van zijn oom. Hij blijkt niet zo goed te zijn in het stierenvechten. Hij is wel regelmatig te vinden bij stierengevechten en in zijn jonge jaren
begint hij met het schilderen ervan. Vanaf de dag dat hij geen stier schildert maar
een landschap, voelt hij zich kunstenaar.
Op zijn zestiende jaar wordt het
werk van Botero al in een belangrijke krant van Medellin gepubliceerd. Hij krijgt zo al snel bekendheid en gaat in 1952 naar Madrid
om daar een opleiding te volgen
aan de Academia de San Fernando.
Hij brengt heel veel tijd door in
het Louvre in Parijs en vele andere
musea waar hij werk van beroemde
schilders kopieert en bestudeert.
Hij is een groot bewonderaar van
Picasso en deze heeft hem wel beïnvloed, vooral in zijn jonge jaren.
Hij heeft nu een stijl die daar niets
meer mee te maken heeft. Het
verschil tussen Picasso en Botero is
dan ook, dat Picasso de dingen die
48
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hij schildert vereenvoudigt en de
massa eraf haalt. Botero maakt alles
juist heel massief en sensueel en
groot en rond.
Hij heeft verschillende opleidingen gevolgd in de kunstsector en
heeft als de meest belangrijke jonge
artiest in Colombia rond 1960
schilderles gegeven aan de kunstacademie in Bogotá. Toch noemt
hij zichzelf een autodidact. Zijn
doorbraak in de Verenigde Staten
komt in 1966.
Hij blijft contact houden met Colombia, want daar liggen zijn wortels, het land inspireert hem. Het is
zijn eerste beleving als het gaat om
mensen, kleuren, sferen. De Zuid-

Amerikaanse cultuur is dan ook in
veel van zijn schilderwerken terug
te vinden, door de kleuren, maar
ook door te onderwerpen. Mensen
die hij schildert hebben bijna altijd
een Colombiaans uiterlijk.
Vanaf 1970 werkt hij op de manier
waardoor hij nu bekend is in de
gehele wereld.
Zijn eerste beeldhouwwerk maakt
hij in 1971, maar in 1978 keert
hij ook weer terug naar zijn liefste
bezigheid, schilderen.
Een leuk feit is dat er in de zomer
van 2016 in Rotterdam in de
Kunsthal een tentoonstelling is
geweest van honderd werken die bij
hem het meest geliefd zijn.
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Botero
Hij is onvermoeibaar en de dood
beangstigt hem niet zo, niet meer
te kunnen werken lijkt hem duizendmaal erger. Hij werkt ongeveer
10 uur per dag en dat is een groot
genoegen voor hem. Naarmate hij
ouder wordt, werkt hij nog meer,
omdat hij beseft dat de tijd die
hem nog rest, begrensd is. Veel van
zijn werk en zijn collectie 19e en
20e eeuwse meesters heeft hij bij
leven geschonken aan het Museum
de Antioquia in Medellín en aan de
Banco de la República in Bogotá.
De enige voorwaarde die hij stelt
is dat ze gratis permanent worden
tentoongesteld.

de dichtbijzijnde bedrijven. Zijn
atelier is helemaal ingericht op het
ontwerpen en maken van enorme
beelden. Alle beelden die hij maakt
komen dan ook uit Pietrasanta.
Regelmatig gaat Botero naar zijn
geboortestad Medellín, om daar
een tijdje te vertoeven en de sfeer
te ruiken. Hij is ondertussen grootvader en overgrootvader, wat hem
enorm veel plezier doet. Het familieleven is heel belangrijk voor hem.
Het geeft hem de liefde en de genegenheid die hij ook in zijn werken

I

nspiratie

Botero heeft heel veel inspiratie
opgedaan in de vele musea over
de gehele wereld. Overal gaat hij
kijken en bestudeert beroemde
schilderijen of schildert ze na. In
Mexico krijgt hij een eigen manier
van schilderen door de invloed van
de Mexicaanse muurschilderingen
van Diego Rivera. Hoewel Botero
dus van alles heeft gezien en bestudeerd, blijft zijn inspiratiebron
zijn Columbiaanse geboortestad
Medellín en meer in het algemeen
Latijns-Amerika.

F

amilieleven

Botero trouwt in 1955 met
Gloria Zea, die tijdens hun huwelijk minister van cultuur wordt in
Colombia.
Zij krijgen drie kinderen, Fernando, Lina en Juan Carlos. In 1960
zijn ze gescheiden. De drie kinderen wonen geen van allen meer in
Colombia.
In 1964 gaat hij met Cecilia Zambrano samenleven, in 1970 trouwt
hij met haar. Zij krijgen in 1970
een zoon, Pedro, die op zijn vierde
jaar sterft bij een auto-ongeluk
waarbij ook Fernando is betrokken.
Hij verliest een deel van zijn pink.
Beide ouders zijn ontroostbaar. Zij
scheiden in 1975.
In 1978 huwt Botero Sophia Vari,
een Griekse beeldhouwster en sieraadontwerpster. Hij is nu 40 jaar
met Sophia getrouwd en hij is nog
steeds verliefd op haar. Zij wonen
vanaf 1983 veel in Italië, in Pietrasanta, vlak bij de marmermijn Cararra aan de noordkust van Toscane.
Daar werkt Botero aan zijn bronzen en marmeren beelden waarvoor
het materiaal geleverd wordt door
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Fernando Botero op 80-jarige leeftijd

tot expressie wil brengen. Hij is een
gelukkig mens met een grote familie, want ook zijn vrouw heeft een
dochter uit een vorig huwelijk.
Zijn oudste zoon Fernando reist
de wereld rond en houdt lezingen
over het werk van zijn vader. Hij
heeft hem ook in China geïntroduceerd. Botera en zijn vrouw hebben
huizen in Medellín in Colombia,
Pietrasanta in Toscana, in Monaco,
Griekenland en New York. Zo
kunnen zij bij hun vele reizen voor
tentoonstellingen altijd ‘thuis’ zijn.
Zijn laatste jaren wil hij in zijn geboorteland doorbrengen. Wanneer
die laatste jaren aanbreken weet hij
natuurlijk niet.

Veel invloed is er geweest van de
Italiaanse schilders uit de 13e en
14e eeuw, en dan vooral van Piero
della Francesca, Michelangelo en
Da Vinci, die hij heel grondig heeft
bestudeerd.

P

edrito - montado en su caballo de cartón

Vanaf de geboorte van zijn zoon
Pedro in 1970 schildert hij hem
in alle fasen van zijn jonge leven.
Zelfs nadat zijn zoon is gestorven
in 1974, gebruikt hij hem vaak nog
als onderwerp van een schilderstuk,
om zijn diepe droefheid daarin
neer te leggen over het verlies van
Pedrito.
In diepe rouw over de dood van
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de heilige Petrus, waarmee hij de
hemelpoort open kan maken voor
Pedrito, maar ook dat hij weer naar
de wereld kan terugkeren. Pedrito
heeft ook een verwantschap met
Petrus, hij heeft dezelfde naam.
Bij het dode lichaam van zijn zoon
voelt de vader het verlangen dat
het niet gebeurd zou zijn, hij wil
hem weer laten leven. Hij weet dat
hij dat kan doen, want hij is een
schilder en kan op het doek zijn
zoon weer leven inblazen. Deze
afbeeldingen zijn blijvend en hij
wil ook dat zijn zoon bij hem blijft,
vandaar het schilderij, het is lieflijk,
maar het kartonnen paard lijkt
wel heel droevig te kijken en de
verslagenheid in het ogenschijnlijk
onbeduidende tafereel op de grond
is te voelen in alles.
Dat de dood een levensproces is,
zou vertroostend kunnen zijn, maar
de vader weet daar niet van.

Pedrito - montado en su caballo de cartón
Olieverf op canvas - 194 x 150 cm - 1974
Museo de Antioquia - Medellin, Colombia

zijn zoontje schildert zijn vader dit
blauwe schilderij. Pedrito speelt
daar dat hij prins Baltazar Carlos is,
naar een schilderij van Velázquez.
Botero schildert dit op de zijn
eigen wijze, met zijn zoontje als een
groot volume in de hoofdrol.
Pedrito staat in het middelpunt
en hij zit op een kartonnen paard.
Hij heeft de kleding aan van een
verkeersagent, een koele kleur. Hij
kijkt iedereen recht aan, hij zit heel
levend op zijn paard op wielen.
Links op de grond ligt een blauw
popje, omgevallen en dood, en er
zit een vaderpop bij die huilt om de
dood van zijn zoon. Er is ook een
50
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zwarte elektriciteitskabel, die naar
het dode kind loopt, alsof die de
oorzaak is van zijn verscheiden.
Rechts staat een poppenhuis met
een open deur en een open raam.
In deur staat een rouwende vrouw,
voor het raam een wanhopige rouwende man.
Boven het poppenhuis is een
stokpaardje te zien dat steunt tegen
een buitengewoon grote deur die
gesloten is en in donkere kleur is
geschilderd. Het stokpaardje wijst
in feite naar een goudkleurige
deurklink. Zowel de deurklink als
het slot kunnen iets zeggen over het
goddelijke licht en de sleutels van

De grootste inspiratie van Botero
is echter het geluk en de vrede die
hij in zijn leven ervaart. Het ultieme geluk met de vrouw van zijn
dromen, Sophia Vari. Zij is de spil
waar alles om draait, zij zijn het ultieme droompaar dat liefde overal
om zich heen verspreidt en ook
vrede en rust. Hij is haar droomman, op wie zij twee keer verliefd
is geworden, de eerste keer op de
man zelf, de tweede keer op zijn
werken. Ook zijn kinderen passen
in dit beeld, zijn zoon Fernando
vraagt hem als hij ver in de zeventig is: „Wat is er nu in je leven wat
je graag zou willen en wat je nog
niet hebt bereikt?” En hij zegt:
„Een tentoonstelling in China’.
Zijn zoon is daaraan gaan werken
en na zeven jaar is het hem gelukt,
zodat Botero ook daar bekend is
geworden. Uit deze droomliefde
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Botero
voor vrouw en gezin put Botero
zijn onderwerpen, die rond en vol
zijn, een symbool van hoe groot
de massa en het volume aan geluk
en vrede er is in de mensen. Zelfs
zijn schilderijen over de martelingen door Amerikanen in de Iraakse
gevangenis Abu Ghraib hebben
warme kleuren. Alsof er ook daar
het geluk en de vrede te vinden
zou zijn, heel ver weg, onzichtbaar
maar toch in de diepste duisternis
aanwezig.

S

tijl

Zijn manier van schilderen
wordt wel ‘Boteriano of Boterismo’
genoemd, omdat deze zo heel erg
herkenbaar is voor veel mensen.
Hij beeldt mensen af met een
groot, overdreven volume, wat zijn
visitekaartje is. Deze figuren kunnen van alles uitdrukken, humor,
een politiek tintje of een aanklacht.
Hij is de meest bekende Colombiaanse artiest en zijn kunst is overal
ter wereld te vinden in bekende
straten en op pleinen, zoals in Park
Avenue in New York City of op de
Champs-Élysées in Parijs.
Vanaf 1965 begint zijn soepele en
volle manier van schilderen zich
volop te ontwikkelen in het schilderij ‘La familia Pinzón’
Met fijne, zachte penseelstreken is
er een harmonieus en vredig tafereel uitgebeeld. De rust en vrede
worden ingegeven door verscheidene opvallende objecten in het
geheel. De fauteuil, die heel opvallend aanwezig is met zijn lichtturquoise kleur, en de saamhorigheid
van het gezin. De vader houdt alles
bij elkaar, hij omarmt zijn vrouw,
maar ook zijn zoontje heeft hij aan
de hand. De moeder omvat het
meisje en de hond hoort er vanzelf-
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La familia Pinzón (de familie Vink)
Olieverf op canvas - 241 x 195 cm - 1989
Museo Botero - Banco de la República, Bogotá, Colombia

sprekend bij door zijn rode jasje dat
overeenkomt met het rood dat de
kinderen dragen. De achtergrond
is rustig, het enige bewegende element zijn de vruchten die van de
bomen vallen en waarin soms is gebeten. De gezichten kijken statisch
recht vooruit, niets beweegt, alleen
de hond lacht, de monden zijn toegeknepen.
Alles is rond, rond, ook de bomen
en de vruchten en de kat, de hoed
van vader is rond. Alle personen
hebben nogal zware ronde wenkbrauwen, ronde kinnen, zij hebben
een typisch Columbiaans uiterlijk.
De grond waarop ze staan lijkt wel

rond te zijn, alsof ze op een kleine
aardbol zitten. De rode slang in de
appelboom verwijst naar de wereld
van goed en kwaad. Het lijkt dus
wel een vredige, saamhorige familie, maar daar is van alles mee aan
de hand. Ze leeft in de verdeeldheid van goed en slecht.
De das van vader is zeer smal en de
oorbellen van zijn vrouw zijn warm
rood, evenals de jasjes en het jurkje,
en zo is er een symfonie van rood
te zien in het werk. De warmte
straalt er af, de genegenheid die zo
broodnodig is in een koude, kille,
vijandige wereld. Met zijn allen
kunnen zij de wereld aan, niemand
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kan hun vrede en rust verstoren.
De vrede en harmonie zijn statisch,
ijzig bijna, de liefde evenzeer. Het
schilderij kan levendig en lichtend
worden genoemd vanwege de
kleuren, die ook vrolijkheid uitstralen. Die tegenstellingen zullen ook
worden ervaren en doen iets aan
de toeschouwer, waardoor hij blijft
kijken.

W

erkaanpak

Botero denkt in het groot
en maakt grote ontwerpen. Het
geluk leidt zijn handen als hij met
kwast en brons werkt. Beeldhouwwerken en ook schilderijen moeten
mensen gelukkig maken, ze moeten
er plezier aan beleven. Ze moeten ook aanspreken zonder uitleg
erover. Zijn beelden van mensen
en paarden zijn dan ook voelbaar
aanwezig in de open ruimten van
het landschap of in een gebouw.
Zijn paarden, zijn liefde.
Botero begint altijd met een schets
als hij een werk begint. Hij maakt
er duizenden. Hij put voor zijn
onderwerpen uit de Mexicaanse

Fernando Botero - Carnaval
Opname in zijn studio in Monte Carlo naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling 'Botero, celebrate life' in de Kunsthal in Rotterdam

© 2016 Marc Bresser

cultuur, vandaar de krachtige,
vibrerende kleuren die hij gebruikt.
Als hij eenmaal iets heeft gevonden,
maakt hij een basisschets op doek,
met lijnen en kleur. Dan neemt hij
heel veel tijd om het stuk te verfijnen. Hij kan er drie of vier dagen
aan bezig zijn, het dan laten liggen
en het pas een half jaar later weer
eens bekijken. Het kan soms wel
tien jaren duren voor iets echt af is.

Bolle vormen
Zijn ronde en volle manier van schilderen komt als een soort openbaring op
hem af als hij in 1957 met een werk bezig is dat heet: ‘Naturaleza muerta
con mandolina’. Het zou zo zijn dat hij per ongeluk in een stilleven een
veel te klein gat op het instrument zet, en opeens ziet dat er een nieuwe
dimensie ontstaat die veel volumineuzer is, veel meer monumentaal, meer
buitennissig, veel extremer.
Botero maakt gebruik van dat moment. Vanaf die tijd begint hij een
overdreven volume in zijn personen en objecten te creëren. Hij merkt dat
mensen erdoor worden geraakt, en dat geeft hem het gevoel dat hij op de
juiste weg is. Hij heeft er wel twintig jaar over gedaan om de manier van
schilderen duidelijk en helder te krijgen. Zijn werk is een spel door expressie. Altijd speelt echter het geluk een rol, de blijdschap en vrede in het
leven die Botero zo zoekt en kent en die hij anderen wil meedelen.
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Hij werkt altijd aan meerdere doeken tegelijk. ‘De eerste laag leg ik er
snel op, want die moet een maand
drogen voordat ik eroverheen kan
schilderen. Vervolgens ga ik kijken, veranderen, aanpassen. Wat
is er goed en wat nog niet? Wat
moet eruit, wat moet er nog bij?
Daar gaat tijd overheen. Ik gebruik
spiegels om fouten op te sporen;
afwisselend kijk ik naar het doek
en het spiegelbeeld, en zo zie ik wat

Naturaleze muerta con mandolina
1957

3Inhoudsopgave

Botero
eraan schort. Een methode uit de
Renaissance. Zoals een schrijver
zijn werk redigeert, zo redigeer ik
mijn schilderijen,’ zegt hij.
Hij legt geen expressie in gezichten,
ze bestaan. Voor hem zijn hoofden
hetzelfde als armen en benen. Hij
wil geen sterke uitdrukking in
gezichten leggen, die vragen te veel
aandacht van de kijker. Er is nooit
een glimlach op een gezicht te zien.
Juist doordat ze er gewoon zijn,
hebben die gezichten een waarde
die heel lang kan duren. Ze zijn
niet onderhevig aan mode of tijd.
Hij gebruikt overmatige volumes
en kleuren in zijn werken. Oranje
is meer dan oranje, het gaat boven
oranje uit. Hij maakt dingen die
boven de realiteit uitgaan van dat
wat het oog ziet. Die buitenissigheid betekent voor hem het vieren
van het leven, het ronde beeldt het
geluk uit van alles wat het leven
biedt.
Het statische geeft vrede, iets wat
de wereld nodig heeft. Het geeft
echter ook wel iets aan over zijn
verlangen om een groot, geweldig

mens te zijn. Het hebben van een
machtspositie, waarmee je iedereen kunt overtroeven. Het grote,
robuuste, het statische vertelt iets
over hoe hij zelf is en hoe graag hij
de realiteit naar zijn hand zet. Hij is
maar een kleine man om te zien, en
men noemt hem zachtaardig. Vaak
schuilt echter achter de zachtaardigheid iets anders, iedereen moet
doen wat hij wil, want hij is zo lief
en zacht, men kan en durft hem
niet tegen te spreken.
Hij manipuleert ruimte en perspectief, zet monumentale figuren op
het doek of in de ruimte, zodat het
vaak lijkt alsof de ruimte om hen
heen te klein is. Hij schildert geen
dikke mensen, maar volumes en
gevoelige vormen. Daar heeft hij
heel lang mee geëxperimenteerd.
Zelf spreekt Botero meestal over
plasticisme, soepelheid.
Het gaat Botero om het relativeren van vorm en omvang. Van de
andere kant laat hij ze niet dik en
zwaar zijn, ze hebben ook iets heel
luchtigs. De lichamelijke proporties
zijn heel afgemeten, hoofden zijn

Piazza del Duomo in Pietrasanta - tentoonstelling van sculpturen van Botero
Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag in 2012
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heel groot, handen en voeten kunnen heel klein en vaak verfijnd zijn.
De ogen en mond in het gezicht
worden ook heel klein uitgebeeld,
vaak kijken mensen ook scheel.
Vrouwen hebben heel kleine borstjes, hoe opgezwollen ze ook zijn,
daarnaast hebben ze heel dikke
billen en dijen. Vaak lijkt het alsof
ze dansen en geen gewicht hebben.
Hij beeldt meestal Columbianen
uit, omdat dit zijn leven is.
Zijn werk wordt vaak als schokkend ervaren, veel mensen moeten
erom lachen terwijl er evenveel
zijn die hevig ontroerd raken en de
figuren gaan strelen en aanraken.
Hij benoemt de schilderijen gewoon zoals ze zijn, paard, familie,
man op paard of stilleven, alles in
het Spaans.

B

eeldhouwwerken

Vanaf 1973 begint Botero
beeldhouwwerken te maken. Deze
zijn van enorme afmetingen en heel
zwaar, rond en bol zoals hij ook
schildert. Vanaf 1990 krijgen ze
erg veel belangstelling en worden
ze overal in de wereld neergezet in
straten en op pleinen.
Botero heeft vele paardsculpturen
gemaakt, die overal in de wereld
staan opgesteld. Hij maakt graag
paarden en schildert ze ook veel,
omdat zijn vader altijd zijn werk
te paard deed, hij was een handelsman. Altijd ziet hij hem op
een paard zitten, al heeft hij zijn
vader heel jong verloren. Zijn jonge
leven is altijd vol paarden geweest,
hij heeft er een zwak voor. Zijn
zoontje Pedro beeldt hij af op een
paard, maar ook vrouwen en mannen, de stierengevechten waarbij
paarden worden gebruikt zijn hem
ook bekend. Kortom, het paard is
een belangrijk gegeven in het werk

|de Gouden Visie 12-3|53

Botero
van Fernando Botero, hij heeft er
een verbinding mee. Hij beschouwt
ieder paard ook als ‘mijn paard’, mi
caballo.
Al zijn paarden zijn heel groot,
vaak wel drie meter hoog en met
heel ronde vormen. Als Botero
paarden uitbeeldt, hebben ze
meestal een hoofd dat te klein is, of
veel te lange benen. Vaak hebben
ze geen manen en ook geen teugels
om. ‘Mijn paard lijkt op geen enkel
ander paard dat voorkomt in de
hele geschiedenis van de kunst’.
Beeldhouwwerken geven hem de
gelegenheid om een echt groot volume te maken. En bovendien kunnen de vormen worden aangeraakt,
hij kan ze glad maken, hij kan ze de
tastbaarheid geven die hij wil.
Hij moet wel het gevoel hebben
dat een paard niet zomaar iets is,
maar een symbool van een realiteit
die voor het oog onzichtbaar is.
Een paard is een wezen van een
allerhoogste orde, die van alles
verbeeldt in de werelden van de
realiteit. Het verbeeldt een kracht,
een dynamisch vermogen, een
kracht van vuur en hitte, die hij
ongemerkt ook gebruikt in zijn
werk, op een vitaal niveau.
Zo kan het zijn, ook al is hij zich
dat niet bewust, dat het paard in
zijn vitale lichaam hem laat handelen, hem laat vooruitgaan in zijn
schilderkunst en beeldhouwkunst.
Dat het hem ook op zijn hoge
leeftijd vitaal en levend laat zijn en
dat hij vooruitgang boekt in zijn
werk in vele opzichten. Maar dat
het hem ook macht geeft over zijn
beeldhouwwerken en schilderijen,
hij bepaalt hoe ze zijn en hoe ze
eruit zien. Hij bedenkt ze en laat ze
bestaan.
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Caballo - 1992
Aeropuerto El Prat (Barcelona) terminal 2 aankomsthal
Brons, 297 x 230 x 175 cm, met sokkel 3.40 meter hoog, gewicht 1500 kilo

C

aballo - 1992

Dit paard kan bezichtigd
worden door reizigers met het
vliegtuig, en dan alleen diegenen
die uitstappen of binnenkomen
via T-2 ofwel terminal 2, het oude
gedeelte van het vliegveld. Het staat
in de aankomsthal. Het wordt wel
het ‘Caballo de Botero’ genoemd.
Het behoort tot de kunstcollectie
van de Fundación Aena, die ook
op andere vliegvelden in Madrid en
Palma de Mallorca beeldhouwwerken van Botero heeft geëxposeerd.
Dit paard heeft hele bijzondere
afmetingen, heel lange benen die
meteen opvallen en een klein
hoofd, dat zich wat terugtrekt in de
schouders. De ogen van het paard
kijken oplettend rond naar wat er
allemaal om hem heen gebeurt,
en dat is heel wat zo door de dag

heen. Vele reizigers spoeden zich
naar en van allerlei bestemmingen
in de hele wereld. Zij zijn kwaad
of blij en alles daartussenin. Het
paard valt hen meestal wel op, hoe
hun stemming ook is. Want het
torent boven alles en iedereen uit,
het staat ook nog op een rechthoekig marmeren statu, zodat het nog
hoger en groter lijkt dan het al is.
Het paard doet heel krachtig aan,
het zal voor niets wijken. Het doet
wat het moet doen, met alle vuur
en licht dat in hem is. Want in het
licht van de hal lijkt het alsof hij
een zeker licht uitstraalt, een licht
dat zijn werk doet in de ruimte.
Dit paard is niet over het hoofd te
zien, het vult de grote hal helemaal
met zijn ronde, krachtige volume.

3Inhoudsopgave

Botero

El Caballo - 1997
Santiago de Chile - Plaza Juan Sebastián Bach tegenover het Museo de Arte Contemporáneo (MAC)

E

l Caballo - 1997

Op de Plaza Juan Sebastián
Bach in Santiago de Chile staan
vele beeldhouwwerken, allemaal
herdenkingsmonumenten. El
Caballo van Botero valt daar wel
tussen op, zowel door de stijl als
het enorme massieve volume.

Dit paard stelt het Paard van
Troje voor, het is groot en zwaar en
volumineus, maar ook heel harmonisch. Hij heeft mooie vormen die
heel duidelijk en realistisch zijn.
Ook al heeft het paard een geheel
ander karakter dan de rest van de
beelden, het geeft daardoor ook

afwisseling in het geheel van de
objecten.
Botero heeft dit beeld aan de stad
Santiago geschonken in het kader
van een expositie die daar werd
gehouden. Hij stond daar toch
en het was een heel werk om hem
weer weg te halen. Toch is het nog
een keer verzet, en het staat nu
in de buurt van het Museum van
Hedendaagse Kunst. Het is een
plaats waar veel mensen komen, er
zijn veel activiteiten in het weekeinde en dan kan het volop worden
bewonderd. Door de week is het
stiller en kan er een soort intimiteit
met het paard worden opgebouwd.

C

aballito - 2008

Caballito - 2008
Monterrey - Mexico
Brons, hoogte 3,4 meter, gewicht 1500 kg
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Dit is een geschenk van een
groep industriëlen aan de stad
Monterrey, in het noorden van
Mexico.
Het is eerst tegenover het gouvernementsgebouw neergezet tot het
een definitieve plaats krijgt.
Botero is bij de onthulling en zegt
het heel prettig te vinden dat zijn
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Caballito - 2008
Monterrey - Mexico)

paard in een openbare ruimte staat
en niet in een museum, zodat
iedereen ernaar kan kijken. Want
kunst is er om een interactie mee
te hebben die schoonheid met zich
meebrengt, zodat iedereen erdoor
kan worden geraakt.
Caballito is wat gedrongen van ge-

stalte. Hij heeft kortgeknipte ronde
manen en een dikke stompe staart.
Zijn benen zijn vrij kort en rond,
alles is heel rond aan dit paard.
Zijn hoofd kijkt naar beneden, hij
kijkt niet in het rond. Hij doet aan
alsof hij wil zeggen: wat doe ik hier
eigenlijk op die zuil? Hij moet er

eigenlijk om lachen. Als toeschouwer omhoog kijkend is er eerst een
enorme borstkas te zien en dan een
enorm groot hoofd met de manenkuif. Imponerend, meer hoeft
er niet te worden gezegd. Zo wil
Botero blijkbaar ook zijn, machtig
en imponerend.

Hombre a caballo - 2000
Parc del Renacimiento, Bogotá - Colombia
Brons, hoogte 3,4 meter, gewicht 1500 kg
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H

ombre a caballo - 2000

Als het om een paard alleen
gaat, wordt dat heel groot gemaakt,
buiten de normale proporties. Ook
heel rond, als het ware uitdijend
naar boven en beneden.
Dit beeldhouwwerk van een man
op een paard is het tegengestelde,
het paard is eigenlijk veel te klein
voor de man die erop zit. Het
paard heeft wel de gevormde rondingen, bij de benen, de staart en
de flanken. De man is zo mogelijk
nog ronder en zwaarder. Hij lijkt
vergroeid met het paard, alsof hij
er nooit meer af kan komen. Dit
paard heeft korte manen en een
kuif op zijn hoofd. De man kijkt
fier in het rond, hij zit op grote
hoogte en kijkt neer op de massa.
Van dichtbij en van onderaf bekeken is het paard heel imposant,
krachtig en sterk, het wordt bewogen door de man. Hun lichamen
stralen hetzelfde uit, kracht, rondheid, maar ook vastberadenheid.
De man overziet zijn handelingen
en het paard doet wat hij wil. Er
gaat zelfs een zekere dwangmatigheid uit van de man op het paard.
Niemand weet wat er kan gebeuren
als je de man niet gehoorzaamt.
Ook dat is weer de spanning die
Botero in zijn werken legt, misschien ongewild, maar het is er wel:
de ogenschijnlijke rust en kalmte,
terwijl de uitstraling die van dwang
is. Dit zorgt er wel voor, dat het
beeld heel erg bijblijft, het heeft
aangrijpingspunten bij mensen,
omdat ze niet weten waar ze precies
mee te maken hebben. Vooral de
linkerfoto op de vorige pagina laat
de dwang heel erg naar de voorgrond komen.
Ook hier is duidelijk dat Botero
de dingen heel dwangmatig doet,
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en zich ver verheven voelt boven
andere mensen, al zal hij dat zeker
niet laten blijken, hij blijft vriendelijk en zachtaardig.

M

ujer a caballo
Een fiere vrouw op een fier
paard, die vanuit haar hoge positie
de wereld in kijkt. Het paard is heel
klein de proporties van de vrouw
in aanmerking genomen. Haar
gezichtsuitdrukking heeft iets van:
„Ik zit hier en niemand krijgt me
hier weer weg.’

vallen vooral op, ook al is alles bij
Botero rond, hier is het ronder dan
rond.
Het paard heeft plezier in het ritje,
het lacht, ook al is zijn vrachtje
vrij zwaar. Als het erom gaat dat
de toeschouwer plezier kan hebben
om een kunstwerk, dan is dat hier
zeker het geval.

Het formaat van het paard lijkt
meer op dat van een pony. De uitgesproken rondingen van beiden

Mujer a caballo
Instituto Ricardo Brennand - Recife, Brasil
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W

aterval
Een onbekend kunstwerk in vak 7

De Waterval is een kunstwerk dat staat in vak 7, aan het einde van de Seringenlaan in het Honingbos, nabij de Magnolialaan. Het is een soort pergola waarover
Lonicera periclymenum, kamperfoelie, groeit en een Akebia quinata, die tussen de Hedera helix, de klimop, is gegroeid.
De Waterval is spontaan ontstaan op 23 juli 2003 doordat er een pergola is met klimplanten die staan te verkommeren. Om hen wat te helpen in de eerste jaren van groei,
is er een sproeiinstallatie gemaakt door een slang met gaten bovenaan de pergola te
bevestigen. Deze slang kan, als de kraan wordt opengedraaid, zijn waterdruppels laten
vallen over de planten die daar staan.
De Waterval is het symbool van de uitstroming van het Lila Bewustzijn over de aarde.
De Kracht kan dingen laten gebeuren, die nodig zijn om tot progressie te komen in de
ontwikkeling. Er kan veel worden gerealiseerd zonder dat een mens het weet, want de
gehele mensheid is opgenomen in het evolutieproces. Alles kan tot bloei komen, omdat
er water stroomt. Talloze waterdruppels tikkelen stilletjes naar beneden, over gaas en
takken, over kamperfoelie, klimop en Akebia.
In december 2016 rijst de vraag of de Waterval moet blijven, zijn functie is niet meer
nodig. Op 1 januari 2017 wordt de Waterval nog een keertje aangezet om een foto te
nemen. Vol verbazing wordt door de goti-onderzoekers gekeken naar het schouwspel
van het spuitende water over de begroeiing daar. Het blijkt, dat niemand weet dat daar
een Waterval is. Iedereen denkt dat deze zo heet, omdat er klimop groeit. Maar klimop
groeit naar boven, en water valt naar beneden, dat maakt veel verschil. Het denken kan
toch wel heel dwaze dingen verzinnen, een vraag is er niet, iedereen weet het al.
De onderzoeker die de gota krijgt om de tuinslang te verwijderen concludeert ter
plekke dat het eerder schadelijk is voor de Waterval dan dat het voordeel op zal leveren. Dus er wordt niets gedaan. De Waterval blijft gewoon intact totdat de tuinslang is
verteerd.
Nu kan er dus nog lange tijd genoten worden van

Water dat stroomt,
over een lichaam dat droomt,
van een wereld die licht is en vrij.
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Dagboek

H
O

Dagboek van een goti

eliconiaveld

p deze zaterdag begin ik de gota op het
Heliconiaveld. Karel is er al. We kletsen zo
een beetje over de gota van vandaag en we
bekijken de omgeving waar we vandaag zullen vertoeven. In korte tijd breidt het groepje zich uit tot we met
z’n zevenen zijn. Het zijn allemaal mannen. Ik merk
dat ik dat prettig vind. En dat ik hoop dat het zo zal
blijven. Een dag met mannen onder elkaar heeft een
eigen energie. Zodra er een vrouw bij is, wordt het
meteen anders. Het ligt voor de hand misschien, maar
hoe het precies in elkaar zit heb ik eigenlijk niet onderzocht, merk ik op. Bij de thee hebben we het er even
over. Iemand merkt op dat vrouwen veel meer praten.
En dat vrouwen de neiging hebben om meer te benoemen wat er speelt. Mannen houden het liever rustig,
ze willen geen ruzie en gezeik en vegen dan liever de
dingen maar onder het tapijt. Kennelijk leeft er wel
enige gedeelde frustratie bij dit groepje mannen als we
het hebben over vrouwen, want regelmatig lachen we
bij zoveel herkenning.
Uiteindelijk zijn we de hele dag met dit clubje mannen
bezig. In de middag sluit nog een achtste mannelijke
goti aan. Hij voegt zich in het geheel in en de gota
vordert op een bijzondere wijze.
Karel als projectleider heeft het overzicht en de andere
mannen vinden telkens een taak die past in het geheel.
Een irrigatiebak van 60×120×240 cm wordt als een
kadootje ingepakt met geotextiel. Vervolgens plaatsen
we het in de gister gegraven kuil. Daarna ontstaat er
een geconcentreerd heen en weer rijden van kruiwagens met zand om de kuil te dichten. Niemand maalt
erom dat het eigenlijk al tijd is om te lunchen. We
gaan door tot de kuil dicht is.
Na de lunch kunnen we met opsluitbanden de laatste
cirkel gaan plaatsen in het Heliconiaveld. Het krijgt
een diameter van vier meter. Een flinke cirkel dus.
Eerst proberen we de opsluitbanden links, aan de rand
van het veld. Mijn gevoel zegt meteen, nog vóór we

60

|de Gouden Visie 12-3|

het uitproberen, dat dat ’m niet is. Het is een hevig
gevoel. Ik móét Karel wel zeggen waar ik de cirkel zou
plaatsen. Zonder consultatie met de tutorsuprolo zeg
ik het ’m ook. Karel gaat erin mee en wil ook wel eens
zien hoe het eruitziet als de cirkel op die plek komt.
Frappant daarbij is dat het bij de eerste plek heel moeilijk is om de cirkel gelegd te krijgen en bij de tweede
cirkel gaat het veel vlotter. Een indicatie? Ik ben verheugd, want dit is gewoon de goede plek!
We kunnen verder. Ik voel een haast in me opkomen.
De middag is al flink gevorderd en het nodige moet
nog gedaan worden om het af te krijgen vandaag. Het
Gouden Atoom gaat in de cirkel komen en daarvoor
moet nog een sokkel worden ingegraven en eromheen
moet met opsluitbanden een pentagon worden gelegd.
Ook moet alles nog met basaltsplit worden opgevuld.
Als ik Karel vraag of we het gaan redden, zegt hij zonder aarzelen van wel. Het klopt. Iedereen is in de weer
met allerlei verschillende onderdelen die nodig zijn.
Sommigen alleen, anderen in een tweetal of drietal.
Nog ruim voor de schemer invalt, is het klaar. Het ziet
er schitterend uit. Iedereen is op een bepaalde manier
onder de indruk.
Het Gouden Atoom is weg uit dat donkere hoekje
in vak 6 en staat nu vrij en vol in het licht naast
Heliodoor. Ik weet niet wat het betekent. Maar het
voelt fijn zo.
Foto: het kunstwerk ‘het Gouden Atoom’ is in een cirkel op
het Heliconiaveld neergezet.
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