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Time. Ook bij de in Lelystad geplaatste sculptuur Exposure,
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uitgangspunt.
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De confrontatie met de ‘angst’ voor Ronald levert inzicht op
over het eigen handelen.
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W

illiam Wordsworth
Een zoektocht naar het geheel

W

illiam Wordsworth is een
Engels dichter die leeft van
1770 tot 1850 in de periode
van de Romantiek. Hij woont in het
Lake District in Noord-Engeland. Veel
van zijn gedichten handelen over de natuur in dat gebied. Samen met Samuel
Taylor Coleridge en Robert Southey
vormen ze de Lake Poets naar het district
Poetry is the spontaneous overwaar ze allemaal wonen. Wordsworth
flow of powerful feeling.
en Coleridge schrijven een gezamenlijk
werk, de Lyrical Ballads. Het werk komt
in 1798 uit en kenners zien dit als de
aanvang van de periode in de letterkunde die wordt aangeduid met de Romantiek.
Het Classicisme, dat daaraan voorafgaat, kenmerkt zich door veel regels en strakheid,
de Romantiek is daar het tegendeel van. Gewoon taalgebruik, lossere schrijfstijl zijn
eigen aan deze - korte - periode.

E

en romanticus pur sang

De moeder van Wordsworth sterft als hij acht jaar
is en op zijn dertiende sterft ook zijn vader, die dan
vier kinderen zonder ouders achterlaat. Hij studeert in
Cambridge, gaat naar Frankrijk om de Franse Revolutie met zijn radicalisme mee te beleven en ontmoet
daar Annette Vallon waar hij een relatie mee krijgt.
Dat levert in korte tijd een dochter op. Ze trouwen
niet en de Franse Revolutie brengt hem helemaal niet
waarop hij had gehoopt, geen vrijheid, gelijkheid en
broederschap. Op het einde is er alleen een verschrikkelijk bloedbad. Hij vertrekt daarom teleurgesteld en
noodgedwongen weer naar Engeland, maar kan zijn
2
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geliefde Annette niet meenemen. Omdat Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk op voet van oorlog staan is
een hereniging niet mogelijk. Maar Wordsworth is een
fatsoenlijk man en hij ondersteunt zijn grote liefde Annette met zijn dochter jarenlang. In 1802 gaat hij met
zijn zus Dorothy naar Frankrijk om Annette en zijn
dochter Caroline te bezoeken.
Maar zijn eerdere avonturen zorgen ervoor dat hij in
een zware levenscrisis belandt, waar hij maar moeilijk
uit kan komen. Zijn zus Dorothy staat hem altijd
bij waar zij dat kan en zijn grote vriendschap met de
dichter Samuel Taylor Coleridge helpt hem weer op de
been.
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Wordsworth woont in het stadje Grasmere in het Lake
District in een huis dat Dove Cottage heet, een klein
eenvoudig huis, dat nu nog zijn dichterlijke, spirituele uitstraling lijkt te hebben. Hij leeft daar van 1799
tot 1808 met zijn zus Dorothy en vanaf 1802 ook met
zijn vrouw, Mary Hutchinson. Daar kan hij dagelijks
de natuur om zich heen voelen en dat verwerkt hij in al
zijn poëzie. Ook zijn verdriet en blijdschap over de vijf
kinderen die geboren worden en waarvan er twee op
jonge leeftijd sterven, de dood van zijn broer die verdrinkt, het zijn allemaal gelegenheden om zijn gevoelens te beschrijven. Daarbij krijgt hij in 1810 ruzie met
Coleridge, een onenigheid die twee jaar duurt, en dat
maakt hem wat depressief. Dit alles maakt hem tot een
beetje somber wezen, hoewel hij als dichter wel succes
heeft.
De groter wordende familie verhuist in 1813 naar
Rydal Mount, 3,5 kilometer verder naar het zuiden.

F

amilieleven

Dora, de dochter van Wordsworth, en Sara Coleridge, de dochter van Samuel Coleridge, zijn hun hele
leven vriendinnen gebleven. Zij leven in de schaduw
van hun beroemde vaders, de twee romantici van het
eerste uur. Zij hebben beiden hun hele leven gebruikt

om zich te wijden aan de dichtwerken van hun vaders.
Zij lijden er onder omdat ze geen eigen leven hebben.
Drugs, depressie en niet willen eten zijn hun deel. Toch
blijven zij dikke vriendinnen. Wordsworth en Coleridge zijn grote tegenstellingen wat hun familieleven
betreft. Wordsworth zit met drie vrouwen thuis die
allemaal met hem bezig zijn, Coleridge vlucht weg van
zijn gezin onder de invloed van opium, dat hij gebruikt
vanwege zijn zwakke gezondheid en de pijnen die daarmee gepaard gaan, en wil er niets meer mee te maken
hebben. Zijn vier kinderen worden grotendeels opgevoed door Robert Southey, de dichter-buurman van
Wordsworth in Grasmere. Toch hebben beide dochters
hun vaders altijd gesteund in hun werk en Sara logeert
vaak bij het gezin Wordsworth.
Wordsworth is wat dat betreft een gelukkig mens. In
zijn gezin waar ook zijn zus Dorothy deel van uitmaakt, vindt hij altijd ondersteuning, ook in moeilijke tijden. Zij zijn eigenlijk met zijn allen een soort
bedrijfje, waar alles gebeurt rondom zijn dichtkunst.
Zowel zijn vrouw Mary, maar ook zus Dorothy en
later zijn dochter Dora schrijven al zijn gedichten in
schoonschrift op papier. Ook sorteren zij alles, brengen
het onder in bij elkaar behorende delen. Duizenden
Dove Cottage - Grasmere
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Wordsworth

Rydal Mount - Rydal

regels hebben ze geschreven op honderden bladzijden
papier, waardoor er prachtige handgeschreven manuscripten ontstaan met de gedichten van Wordsworth,
nauwgezet overgebracht met pen en inkt. Als zus
Dorothy er niet meer toe in staat is om mooi te schrijven, neemt dochter Dora dit werk over. Daarnaast
zorgen ze allemaal voor het huishouden, kinderen
opvoeden, wassen en koken en wat al niet meer. Allen
werken samen om te zorgen dat William kan schrijven.
Zij zijn in feite zijn basis van waaruit hij zijn talent kan
ontwikkelen. Mary houdt bovendien alles in de gaten,
houdt dagboeken bij, waaruit kan worden opgemaakt
dat het hele leven van de drie vrouwen draait rondom
hun man, vader en broer. Zij creëren een sfeer waarin
hij vrij bezig kan zijn met de dingen die hij kan. Zij
zijn ook onderdeel van zijn wereld, gezien de gedichten
die hij aan hen heeft gewijd. Dit geheel literaire huishouden is bij zijn trouwen ook nog aangevuld door de
zuster van zijn vrouw, Sara. Zij heeft het mooiste handschrift en zo is het een genoegen om zijn gedichten te
lezen die zij heeft opgeschreven, vanwege de schoonheid van het schrift.
Als Wordsworth niet meer zo veel kan zien omdat
zijn ogen achteruit gaan, neemt zijn dochter Dora het
4
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schrijven van hem over. Zij zet vanaf 1833 op papier
wat hij dicteert. In haar leven staat haar vader helemaal
centraal. Hij is dan ook totaal uit het lood geslagen als
zij in 1847 overlijdt, hij kan dan bijna niet meer schrijven. Deze vrouwen zijn het, die met hun handen zijn
werk verder hebben gebracht, ook al merkt niemand
dat. Vooral Dorothy leverde haar eigen bijdrage aan zowel de inspiratie van Wordworth als van Coleridge.
Het familieleven zit vol intriges, de zus van Mary, Sara
Hutchinson, is het object van liefde van Coleridge
terwijl hij nog getrouwd is met Sara Fricker, de zus
van Southey’s vrouw. Zijn dochter Sara die later al zijn
werken uitgeeft en onverwachts heel jong haar man
verliest, is een goed huisvriendin van de Wordsworth’s.
Zij kent vele talen, heeft zichzelf klassiek geschoold
en is dichteres. Omdat haar vader zijn gezin verlaat
door depressies en opiumgebruik, wordt zij opgevoed
door Robert Southey, een van de ‘Lake poets’. Zij wonen naast elkaar en vormen eigenlijk één grote familie. Coleridge woont jarenlang bij de Wordsworth’s
in. Later woont Coleridge in Keswick, 23 kilometer
verwijderd van Grasmere en hij wandelt graag naar het
dorp waar Wordsworth woont en die wandelt op zijn
beurt naar hem toe in Keswick.
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Deze kring van literaire vrienden of families wordt wel
de ‘Gang’ genoemd, terwijl de familie Wordsworth op
zich als de ‘Set’ wordt gezien.

D

e Romantische dichtkunst

De gedichten van Wordsworth en anderen zijn
van grote invloed geweest op de dichtkunst in de gehele Westerse literatuur, men zou deze poëzie kunnen
vergelijken met een nieuwe dageraad, waarin vele nieuwe dingen plaatsvinden. In Wordsworth’s werk is vaag
iets te vinden van het spirituele element, dat zich uit in
een gevoel van de grootheid van de individuele mens,
de individuele ziel die contact heeft met de natuur,
zichzelf erin terugvindt, en de mens en zijn vereniging
met die natuur in al zijn grootsheid. Een mens die in
de wereld staat met al zijn kracht, vrijheid, of een roep
om vrijheid. Dit is een kracht die Wordsworth ook
ervaart in zichzelf, in de natuur rond Grasmere in het
Lake District waar hij verblijft. Omdat hij zijn lagere
driften en hunkeringen niet kan doorbreken en hangt
aan ethische normen, is hij niet altijd een groot dichter,
maar wel een dichter die gevoelige verzen schrijft en
soms heel intuïtieve gewaarwordingen heeft, die snel
weer worden overspoeld door het lagere leven.
Opmerkelijk is zijn eenvoudige taal, de taal van de
gewone man, die iedereen begrijpt, iets waar hij tijdens
zijn Franse periode belangstelling voor krijgt. Zijn
ontmoeting in 1795 met de dichter Samuel Taylor
Coleridge is van grote invloed geweest op zijn manier
van dichten. Samen publiceren zij de Lyrical Ballads
in 1798, die de Romantische periode inluidt. Deze
wordt gekenmerkt door het achterlaten van de strenge
regels van het Classicisme, er wordt een vrije schrijfstijl gehanteerd. De natuur neemt een grote plaats in,
daar doet de dichter zijn inspiratie op. Wordsworth
zelf is een meester in het beschrijven van de natuur,
niet alleen in haar uiterlijkheid, maar ook in haar meer
spirituele schoonheid.
Hij beleeft iets met wilde bloemen, de groene velden en
heuvels in de streek waar hij woont, de tjirpende krekels,
katten die met vallende bladeren spelen. Niemand ziet
daar de schoonheid van in, maar Wordsworth beschrijft
heel nauwkeurig wat hij daar zelf in meemaakt. Gewone
mensen van eenvoudige afkomst en met gewoon werk,
zoals schaapherders en boeren, begrijpen zijn verzen.
Het is de poëzie van het hart, die hem aanspreekt. Vrijheid staat voorop, er moet geen overheersing zijn, geen
materialistisch idee, alles moet mooi zijn en vol schoon-
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heid. Intellect is niet meer in tel, de eigen verbeelding,
hartstocht, het gevoel neemt die plaats in tot zelfs een
overdreven gevoeligheid. De hemelse hoogten moeten worden bereikt na de kilheid van het Classicisme.
Daarom zijn ook bovennatuurlijke zaken erg in trek,
wonderen en raadselen van natuur en daarbij staat de
mens voorop. Wordsworth is vooral daar gevoelig voor,
hij is uitzonderlijk betrokken bij decor, emotie, uitdrukkingsvermogen, iets wat hoogstaande dichters zoals
hij niet werkelijk nodig hebben, maar wel praktiseren.
Ongetwijfeld zullen de vrouwen die rondom hem staan
ertoe hebben bijgedragen dat zijn stijl vloeiend, luchtig
en soepel is, soms zelfs heel vrouwelijk.
Door dit alles is Romantische dichtkunst over het
algemeen heel eenvoudig, natuurlijk en spontaan en de
gedachten en gevoelens worden ook op die wijze beschreven. Maar dit is vooral bij Wordsworth te vinden,
die rijkdom, die frisheid, die uitmondt in een vrijheidsgevoel. In de Engelse dichtkunst is de kracht, het persoonlijke en individuele toch veel meer te vinden dan
in enige andere dichtkunst van het Westen. Ze heeft
veel meer tot doel om te komen tot het persoonlijke en
universele, meer dan het onpersoonlijke en oppervlakkige. En hoewel Wordsworth ook kan terugvallen in
armzaligheid, onvermogen, kleinheid en slapheid, heeft
hij toch wel zoveel in zijn mars dat hij genoeg gedichten creëert die veel mensen direct aanspreken.

G

edichten

Als de meest gewaardeerde periode in zijn dichtkunst worden de jaren 1797 tot 1807 beschouwd.
Door velen wordt ‘The Prelude or Growth of a Poet’s
Mind’ als zijn beste werk gezien, het wordt beschouwd
als de bekroning van de poëzie van de Engelse Romantiek. Hij heeft er erg lang aan gewerkt, begint ermee op
zijn 28e jaar en heeft het steeds herzien. Het is pas na
zijn dood in 1850 door zijn vrouw uitgegeven. De titel
die het werk heeft, is door haar gegeven. Het gedicht is
opgedragen aan Samuel Taylor Coleridge.
Het gedicht The Prelude begint in zijn jeugd en eindigt
in 1798 wanneer hij vindt dat zijn vormende jaren
zijn verstreken en zijn poëtische krachten zijn gerijpt.
Het is geschreven in blank vers, rijmloze poëzie in
vijfvoetige jamben, pentameters. In Engeland is dit een
zeer veel voorkomende vorm van poëzie schrijven. Het
gedicht gaat helemaal over zijn ontwikkeling als dichter. Hij wil hierna nog een groot werk schrijven, maar
het is er niet van gekomen.
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In dit gedicht ziet hij het leven als een reis, met een
einde en begin die samenvallen. De reis begint in
Grasmere, de plaats waar hij van 1799 tot 1808 woont
in Dove Cottage, een huis aan de buitenrand van dit
plaatsje. Het is echter geen gewone reis, het is een soort
geestelijke rijping waarbij hij vertelt over zijn kindzijn
met zijn instincten, het liefdeleven en het rijpe volwassen leven. Daarbij krijgt hij steeds meer gevoel voor de
natuur, waarbij vooral opvalt dat hij zich kan vereenzelvigen met die natuur en zich erin kan inleven. Hij
spreekt dan over het innerlijke leven, waarbij alle wezens leven met god, verloren zijn in god en de natuur,
in één machtig geheel, ‘in which all beings live with
god, are lost in god and nature, in one mighty whole’.
Hij ziet dat alles zijn eigen individuele leven leeft, maar
toch allemaal één leven is. Bij tijden voelt hij dat hij
weer teveel heeft gedacht en daardoor is afgesneden
van het gevoel dat alles een geheel is. Dat voelt hij als
een tekort en hij wil dat dan zo snel mogelijk weer
herstellen.
Wordsworth ziet de dichter niet alleen als een poëet,
hij brengt de waarheid naar de mensen. De natuur
is daarbij een hulp, de natuur brengt rust, maar ook
verrukking, verwondering over al die verschillende
wezens: bloemen, struiken, wateren, hemelruimte en
bomen, dieren, rotsen, die toch ergens een geheel vormen op de achtergrond. Mensen maken zich zo druk
over allerlei oppervlakkige zaken, zijn zo bezig met
hun dierlijke neigingen, dat een beetje meer verheven
dingen er niet meer aan te pas komen. Hij ziet het als
zijn taak om aan mensen te laten zien dat ze een ziel
hebben, want dat zijn ze vergeten.

6
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Uit ‘The Prelude’

There I beheld the emblem of a mind
That feeds upon infinity, that broods
Over the dark abyss.
In het laatste couplet van de dertien beschrijft hij de
beklimming van een berg waarbij hij wordt geleid door
een herder. Op de top gekomen wordt hij helemaal opgenomen in het landschap dat hij ziet, een landschap
waar de maan op schijnt en dat op hem overkomt als
de werking van een ‘majestic mind’. Hij voelt zich
bevoorrecht dat hij als dichter alles kan invoelen met
zijn hart door zijn verbeelding:
Hier wordt duidelijk dat Wordsworth zicht heeft op
iets dat in de wereld is dat is in alle dingen, een bewuste kracht, een tegenwoordigheid, die anders is dan
wat er aan de oppervlakte wordt waargenomen, maar
die toch alle dingen die er zijn veroorzaakt, en dat dit
iets er ook in is te ervaren. Dat ervaart hij in zichzelf en
dat ontroert hem. Want de kloof vol duisternis is dat
wat de mens scheidt van dat wat is, een oneindige wil
die alles veroorzaakt in het universum.
Hij is er echter nog geen geheel mee, het blijft nog
buiten hem.

T

he Lucy Poems 1798-1801

Drie jaar lang, van 1798 tot 1801, is hij bezig
om vijf gedichten te schrijven over Lucy, een vrouw
die niet echt bestaat, maar wel in zijn verbeelding. De
gedichten hebben allemaal eenzelfde onderwerp, een
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jonge geliefde vrouw die dood is. Via deze vrouw kan
hij al zijn hartstochtelijke gedachten in zijn gedichten
neerleggen. Het is een ideale situatie want Lucy kan alles zijn, mooi, lelijk, wild, volmaakt geliefd of niet. De
dood is dan ook niet zo op de voorgrond in de poëzie,
ze heeft een prettig ritme en is vaak vrolijk van aard.
Soms getuigen de verschillende gedichten ook van de
hoge vlucht die de geest van Wordsworth kan nemen,
in die zin, dat hij innerlijk is ontwaakt voor de Natuur, en het verstandelijke denken op de achtergrond
laat. Hij kent de Allerhoogste Waarheid niet, maar
hij heeft daar wel een gevoel voor, vooral voor het feit
dat alle dingen wel apart zijn, maar op de achtergrond
een geheel vormen dat onverbrekelijk is. Een mens is
zich daar normaal niet van bewust. Bij Wordsworth is
dit wel zo, hij heeft bij alles het gevoel dat hij ook dát
geheel is, dat het met hemzelf te maken heeft. Overal
is te merken dat hij daar wat contact mee heeft, dat hij
zelf ook niet los staat van alles, maar ermee is verenigd.
Hij denkt er niet over zoals de filosoof, hij ervaart de
dingen in hun schoonheid, in hun fysieke vormen, in
het leven dat erin stroomt en daar voelt hij blijdschap
over en er komt vrede en bevrijding voor zover dat
mogelijk is. Hij ziet in alles die wil, die de oorzaak is
van alles, in de herder, de bloem en de rots.

A slumber did my spirit seal (1798)
A slumber did my spirit seal;
I had no human fears:
She seemed a thing that could not feel
The touch of earthly years.
No motion has she now, no force;
She neither hears nor sees;
Rolled round in earth’s diurnal course,
With rocks, and stones, and trees.
Het interessante is, dat hij in het gedicht ‘A slumber did
my spirit seal’ uit 1798, zichzelf ook als één geheel voelt
met de aarde, de stenen, die hij zelf ook is.
En hoewel het nog niet komt tot een allerhoogste
vereniging met de Waarheid of het Zelf, toch is hij
in een enkel moment daar heel dichtbij, zoals in dit
gedicht het geval is. Het is geschreven in abab rijm,
ofwel omarmend rijm, waarbij regel 3 rijmt op regel 1
en regel 4 op regel 2.
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Hij beschrijft zichzelf in dit gedicht, dat behoort bij de
vijf Lucy gedichten, als in zijn wezen één met de aarde geworden die zij, Lucy, ook is: ‘rolled round in its
earth’s diurnal course, with rocks and stones and trees’.
Zo wordt de dichter zelf zijn gedicht, wat hem een
enorme blijdschap geeft. Een moment een geheel met
dat wat hij ziet, maar nu ook ervaart, mee rollend met
de draaiingen van de aarde, met alles erop en eraan.
Hoewel het lijkt alsof Wordsworth vertelt over een
verloren, gestorven geliefde, is het vooral een gedicht
waarin hij vindt waarnaar hij spiritueel zozeer zoekt:
contact met de natuur, zelfs met de draaiende aarde
met stenen en bomen en de overledene. Hij voelt dat
ritme in zijn fysieke lichaam, hij ervaart niet de dood,
maar een leven dat daarboven uitgaat. Dat hij geen
menselijke angsten heeft, komt vooral omdat hij op
datzelfde ogenblik voelt, dat zijn ziel, die altijd gesloten was voor de vereniging met de natuur, nu ervoor
openstaat, zodat even het masker van het oppervlakteleven wordt doorbroken. Hij heeft niets te verliezen,
er is alleen die waardevolle ervaring van een geheel te
zijn met alles wat leeft en ademt en beweegt. Ook Lucy
is in die toestand, want de dood verheft alles boven
dat wat het leven is, de dood geeft alle mogelijkheden
voor een nieuw leven, een nieuwe mogelijkheid tot
voortleven in de Tijd. In feite een mogelijkheid waarin
de ziel een nieuw lichaam zoekt om verder te komen
in het evolutieproces, al heeft Wordsworth daar geen
weet van, alleen een stil vermoeden. En zo bewegen
zij dan beiden in het ritme van de aarde voort, beiden
een geheel vormend met de natuur, zonder een enkele
gedachte.
Zijn verlangen om dat voorgoed te bereiken kan hij
niet vervullen, dat is voor hem alleen mogelijk door de
dood. Dit is de typische geest van de Romantiek, het
verlangen naar de dood, die alle lasten van het aardse
leven zal wegwerpen. Maar Wordsworth voelt wel, dat
dit nog een geheim bevat dat hij niet kent, en dat wil
hij wel ontdekken.
Wordsworth heeft het volgende gedicht, I wandered
lonely as a cloud, oorspronkelijk in 1804 geschreven, in
drie coupletten. De tweede versie die hier wordt behandeld, verscheen in 1815 en bevat vier coupletten.
Het beschrijft de intense gevoelens bij het zien van een
wuivend veld narcissen in de omgeving van zijn woning als hij daar wandelt met zijn zus Dorothy. Het
ritme in het gedicht draagt enorm bij aan de rust en de
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kracht van de woorden die hij neerschrijft. In de woorden wordt de vurige beweging gevoeld van de bloemenzee die hij daar ziet afsteken tegen het helderblauwe water van de baai.

I Wandered Lonely as a Cloud
(The Daffodils)
I wandered lonely as a cloud
That floats on high o’er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.
Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.
The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed - and gazed - but little thought
What wealth the show to me had brought:
For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

8
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In het eerste couplet spreekt hij zijn verwondering uit
als hij onverwachts de narcissen in het oog krijgt. Hij
wordt als het ware meegenomen in hun zwierige beweging, hij voelt zich als een wolk die door de ruimte
zweeft, zoals zij, zij zijn niet aards meer, niet gebonden aan de aarde. Hij ervaart die beweging in zichzelf,
waardoor hij lichter wordt, even los van de dagelijkse
perikelen en dat doet hem goed. Hij verlangt naar vrijheid en geluk, en dat heeft hij wel, maar toch zijn er de
droeve momenten van dood en verlies. Zijn woorden
spreken van vrede en schoonheid.
Dan ervaart hij de narcissen als het sterrenstelsel van de
Melkweg, schitterend en twinkelend schijnend in de
hemelruimte. Oneindig veel, net zoals de narcissen die
zich nog steeds in de wind bewegen, terwijl de wandelaar ook het heldere water van de baai ziet, waartegen
het intense geel afsteekt tegen het hemelblauw van het
water. De narcissen zijn geworden tot een majesteitelijke reeks sterren, ontelbaar veel, die zijn blik blijven
trekken vanwege hun grootsheid en tegelijkertijd hun
beweeglijkheid, hun leven, hun kleur. Alsof ze ook de
wandelaar verheffen naar een hoger plan van leven,
naar een ruimte, een oneindigheid die onafzienbaar is
voor het menselijke oog. Een ruimte waarin rust, kalmte en vrede heersen, die is als nectar voor de ziel, terwijl
het leven dynamisch bruist en wuift.
In het derde couplet worden de narcissen als het ware
één met het golvende water van de baai. Ze gaan op
in elkaar, smelten bijna samen en de wandelaar daarbij. Toch winnen de narcissen het van de golven met
hun lichtende zwevende dans. Alles danst en tinkelt
en al zijn gedachten verdwijnen waardoor het tafereel
diep kan doordringen in zijn geest, er is geen muur van
gedachten die alleen maar zouden verstoren. De blijdschap over dit veelstemmig lied van narcissen, wind,
water en wolkenlucht neemt bezit van hem, hij voelt
zich opgenomen in de weelde van de duizelingwekkende natuur die zich daar voor zijn oog ontrolt. Hij
voelt zich een geliefde van een hogere wil en macht, die
dit alles heeft veroorzaakt en waarin hij een medespeler
mag zijn. Dit is wat telt voor Wordsworth, dit is wat
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hem rijker maakt, inspireert. En hoewel hij nog niet
zozeer de vereniging met dit alles ervaart, voelt hij er
wel iets van. Want hij probeert nog meer intensiteit te
geven aan dit alles, probeert zo mogelijk nog rijker en
krachtiger zijn gevoelens weer te geven. Het geeft een
zeer poëtische visie op de narcissen, meer dan alleen
een oppervlakkige waarneming, meer gericht op wat de
narcis in zichzelf is. Daardoor is dit gedicht ook bekend bij heel veel mensen, het ademt iets van een soort
lichtende intuïtie die mensen opheft uit het dagelijks
leven, hoewel narcissen op zich iets heel gewoons zijn.
Als hij daarna op zijn rustbank ligt, zonder gedachten of in een gedachte verzonken, ziet hij alles weer in
zichzelf voor zich, met zijn innerlijk oog dat de vreugde van de eenzaamheid kent, een eenzaamheid waarin
hij in zichzelf kan schouwen. Een alleen zijn als van

een wolk maar ook als mens, die in die alleenheid de
mogelijkheid heeft tot zichzelf te komen, tot meer dan
alleen de noodzakelijke oppervlaktezaken, tot iets wat
waarde heeft voor zijn geest. De wolk is er nog, net zoals de narcissen en de baai er nog zijn, alles apart, maar
toch een geheel met elkaar door een onbekende wil.
De indruk van dat innerlijke oog geeft zijn emoties
weer en roept altijd weer de sfeer op van dat tafereel,
dat zijn hart laat opspringen van blijdschap, het wuift
mee met narcissen, wind en wateren, en hijzelf is als
een wolk die door de hemelruimte zeilt, onaangetast
door het leven van alledag.
Deze ritmen verlichten het alledaagse voor iedereen en
geven ieder de gelegenheid om dit in zichzelf te zoeken. Want schoonheid, harmonie en licht raken dan
even de aarde.

Dora’s Field
Dora’s Field is een stuk land in Rydal in de buurt van Rydal
Mount. Het is gelegen naast St. Mary’s Church. Dit is een stuk
land dat Wordsworth aan zijn dochter Dora heeft gegeven en
het was de bedoeling om er een huis te bouwen. Voordat het
zover is, overlijdt Dora in 1847. Na haar dood is dit land door
Wordsworth en zijn vrouw samen met hun tuinman beplant
met honderden narcisbollen om haar te gedenken.
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In het voorjaar als het zonlicht vanaf de heuvels over het
water valt, zet het de narcissen in een sprookjesachtig licht.
In 1935 is het stuk land aan de National Trust gegeven, die
het onderhoudt zodat het niet verwildert. National Trust
heeft als doelstelling het behoud van historische plaatsen of
plaatsen van natuurlijke schoonheid in Engeland, Wales en
Noord-Ierland.
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Een gedicht uit 1802 My heart leaps up when I behold,
nog meer bekend met de titel The Rainbow. Altijd als
hij de regenboog ziet, of hij nu jong is of oud, hij beleeft er altijd weer de vreugde aan. Het kind is de vader
van de man omdat in zijn kindertijd al is bepaald dat
hij ook als volwassen man steeds weer zal genieten van
de regenboog, en zo is het met vele dingen die er in de
jeugd zijn gebeurd. Deze herinneringen zijn blijvend
en worden het gehele leven meegedragen. Zo denkt hij
ook steeds weer met weemoed terug aan zijn jong gestorven vader en moeder en zijn drie kinderen die hem
bij leven zijn ontvallen. Die droefheid draagt hij met
zich mee, ook het feit dat als hij sterft hij de regenboog
niet meer kan zien. Maar hij blijft in zijn hart aanwezig
als de vereniging van hemel en aarde, ziel en lichaam.
Zo bewaart hij ook zijn kindsheid in zichzelf, in zijn
hart, zodat hij verbonden blijft met de natuur om hem
heen, ‘Bound each to each by natural piety’, blijvend
verbonden met elkaar door een natuurlijke getrouwheid.

My Heart Leaps Up When I Behold
(The Rainbow)
My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky:
So was it when my life began;
So is it now I am a man;
So be it when I shall grow old,
Or let me die!
The Child is father of the Man;
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety.

D

e tuin van Wordsworth

William Wordsworth is een dichter, maar als hij
dat niet zou zijn geweest, zou hij vast landschapsarchitect zijn geworden of kunstcriticus, een vak waarmee
hij ook zijn lauweren heeft verdiend. Het eerste is te
zien in Rydal Mount, het huis in het Lake District
Uit ‘The tables turned’

Come forth into the light of things,
let nature be your teacher.
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waar hij zeer lang heeft gewoond, van 1813 tot 1850,
en waarbij hij een landschappelijke tuin heeft ontworpen op vijf aren grond die bij velen heden ten dage
nog opzien baart. Hij maakt daar zijn gedicht over
de narcissen, die dansen in de wind tezamen met het
water en de wolken. Het landschap daar is eigenlijk
zijn kantoor waar hij zijn gedichten schrijft, en daarnaast is er het kleine huisje dat hij daar naast het grote
huis bouwt om een rustige plaats te hebben waar hij
kan schrijven. Hij heeft er een prachtig uitzicht over
de twee meren Grasmere en Windermere, en over de
heuvels. In dat kleine hutje, zoals hij het zelf noemt,
bezoekt Coleridge hem altijd na zijn lange wandeling
van acht uur vanuit zijn woonplaats Keswick.
William begint aan de tuin als hij 43 is en daar komt
wonen omdat Dove Cottage te klein is voor het gezin
met vijf kinderen, zijn zus, zijn schoonzus en de dochter van Coleridge, Sara. Hij komt daar in het voorjaar
van 1813, als hij in een diep dal zit, het diepste van
zijn leven. Want twee van zijn kinderen zijn gestorven,
zes en drie jaar oud.
Hij maakt daar een typische romantische tuin, zoals
die bij zijn poëzie hoort. Hij maakt schetsen van de
tuin en die kloppen nog steeds met de tuin zoals hij
nu is. Zijn hele gezin heeft trouwens veel gevoel voor
tuinieren.
Hij wil graag een informele tuin, die helemaal opgaat in het landschap eromheen en waar de natuur
het eerste en het laatste woord heeft. Met een groot
grasveld en bomen die zodanig zijn neergezet, dat ze
het uitzicht benadrukken en niet vervormen. Vanuit
het grote huis is zowel Rydal Water en Windermere te
zien. Windermere is het grootste natuurlijke meer in
Engeland, en Rydal Water een van de kleinste meren
van het Lake District. De gedichten die hij schrijft zijn
door de natuur daar geïnspireerd.
Wordsworth spit lange terrassen uit en graaft gaten door vele stenen te verplaatsen, zodat het geluid
van het water anders gaat klinken. Een groot watertje wordt bestemd voor goudvissen die Dorothy heeft
gekregen in een viskom, en twee gedichten schrijft
hij over hun vrijlating in die vijver. Terwijl hij bezig
is, maakt hij terrassen en hij zegt zijn eigen dichtregels luid op voor zichzelf. Varens en mossen groeien in
de rotsige bodem met zijn holten, tezamen met wilde
ooievaarsbek en gele klaprozen, vingerhoedskruid en
wilde aardbeien. Hij zet vooral gewone Engelse bloe-
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men neer zoals stokrozen. Hij betreurt het dat mensen
liever dahlia’s en andere uitheemse planten zien dan de
inheemse. Stokrozen zijn het voor hem helemaal.
In de tuin staan zeldzame struiken, er zijn uitgehakte
terrassen, grasvelden, plasjes gevormd door rotsen en
een oude terp die al in de 9e eeuw bestond. Hij werd
toen gebruikt als een plaats om een vuur te stoken om
te waarschuwen dat de grensovervallers uit Schotland
er aan kwamen. In het voorjaar leveren de narcissen,
de campanula’s en de rododendrons een prachtig zicht
op vol kleur en fleur. Boven het grote grasveld liggen
nog een aantal terrassen. Aan het einde van het terras
dat eindigt in een helling ligt zijn zelfgebouwde ‘hut’,
officieel het zomerhuis genoemd. Daarachter ligt het
Verre terras waar hij gewend was rond te lopen en zijn
werk hardop te reciteren.
Sommige kenners vinden Wordsworth een landschapsarchitect die zich op een zeer hoog niveau beweegt in die wereld, hij is van alle markten thuis en
weet zijn kennis in de praktijk te gebruiken. Dit blijkt
vooral uit zijn tuin die hij rond Rydal Mount heeft
aangelegd. Hij geeft er een spirituele en toch intellectuele noot aan waardoor hij een voorloper is in dit
vak. Hij heeft een zicht dat ondersteund wordt door
draagkracht en ordening, door een juiste verhouding
met het omringende landschap en een diepgang van

zijn interesse in het landschap die uitgaat boven de
begrenzingen van een tuin. Bovendien heeft hij heel
veel nieuwe waarden toegevoegd, zowel aan zijn poëzie
als aan zijn zicht op landschappen en tuinen, maar ook
aan zijn proza waarin hij zijn wandelingen en reizen
beschrijft. Dit alles plaatst hem bij die landschapsarchitecten die bezig zijn met ecologische inzichten in
hun ontwerpen en die hun filosofieën daarover tot
uitdrukking brengen. Zo blijkt hij op dit terrein van de
landschapsarchitectuur dan een persoon te zijn, die in
die tijd een enorme waarde toevoegt aan de bestaande
gedachten over landschappen en tuinen.
Zo ontstaat stilaan de prachtige landschapstuin waar
iedereen nu nog steeds met verbazing naar kijkt en die
hem vele gedichten over bomen, bloemen en struiken
liet schrijven. De tuin is geheel in overeenstemming
met de gevoelens en het zicht op het leven dat er in de
Romantiek is. Voor hem is een tuin hetzelfde als zijn
dichtkunst, hij laat zich inspireren, ook op zijn zeer
lange wandelingen, door de natuur, de bloemen, de
stenen, de weiden met gras en de omringende meren
en heuvels. Hij probeert in zijn tuin een soort paradijs
te scheppen op een spirituele wijze.
Zijn lievelingsbloem is niet de narcis, maar het speenkruid, Ficaria verna subsp. bulbifer, dat in zijn tuin vrij

Blea Rigg
Landschap tussen Grasmere en Keswick
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en lichtend mag bloeien. Hij neemt afstand van de
tuin die er keurig en netjes schoon uitziet, hij houdt
niet van veel snoeien en knippen. Tot aan zijn dood
maakt hij schetsen van zijn tuin en zo kan de tuin ook
nu nog worden gehouden zoals hij het wilde. Onkruid
wordt niet meteen weggehaald, hoewel het wel in de
gaten wordt gehouden. Het zijn bloemen die niet op
de juiste plaats staan, maar enige tijd kunnen worden
getolereerd. Wie werkelijk van de natuur houdt, houdt
zowel van onkruiden als perkplanten. Tegenwoordig
zou hij een groene architect worden genoemd, iemand
die daarin het radicalisme van zijn jeugd weer oproept
en voortzet op een wijze, die de natuur en zijn geest
ten goede komt. En zo blijkt ook hier weer, dat zelfs
iemand die een spirituele inslag heeft, toch altijd weer
terugvalt in het eigenbelang, juist omdat dit zo eigen
is aan mensen en ze het ook niet anders kunnen doen,
omdat ze zo zijn.
De tuin wordt vandaag de dag onderhouden door een
tuinman die zich kan invoelen in de wereld van Wordsworth. Het huis werd tot voor kort bewoond door een
betachterkleinkind, dat de tuin zoveel mogelijk wil
houden zoals hij toen was. Maar het is nu in gebruik
als een thuismuseum voor schrijvers.

D

e wandelingen van William en Samuel

Om van Keswick, waar Coleridge woont, naar
Grasmere en vice versa te lopen is een behoorlijke
prestatie. Het lopen langs de kustweg is in die tijd niet
eenvoudig. Er zijn sterke hellingen en afdalingen. De
beklimming van de rotsblokkenvallei is adembenemend en vol gevaar. De wandeling duurt acht uur en
de stijging is 950 meter. Zodoende staat vast, dat beide
dichters bekwame wandelaars zijn, anders kunnen ze
die weg niet regelmatig lopen. William heeft trouwens
ook nogal wat werk verricht met een gids die hem alles
laat zien van de streek daar. In die tijd is er nog geen
spoorweg te zien en zo is het er stil, mooi, vredig en
vol hoogtepunten wat betreft uitzichten in het landschap. Wordsworth is sterk gekant tegen de spoorlijn,
maar pas een eeuw later begint het toerisme op gang
te komen uit de naburige grote steden. Vaak voegt ook
Robert Southey zich bij de twee wandelaars, zodat de
‘Lake poets’ met gezond lijf en gezonde leden weer
geïnspireerd zijn voor nieuwe poëzie.

Rydal Mount - Rydal
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De neus

De Neus

Het vijfde zintuig van de mens

H

et lichaam van de mens beschikt over vele vermogens waarmee hij dingen
kan doen. Daaronder vallen ook de vijf zintuigen, waarmee hij hoort,
voelt, ziet, proeft en ruikt. Het lijkt normaal dat een lichaam is uitgerust
met deze zintuigen, en sommigen mensen hebben zelfs zintuigen die buitengewoon
goed functioneren. Dieren hebben vaak zintuigen die beter functioneren dan die
van de mens. Voorbeelden van mensen die buitengewoon goed kunnen ruiken zijn
de parfumconnoisseurs, de geurmakers, die ook wel ‘neuzen’ worden genoemd. De
vraag kan rijzen, hoe komt het lichaam aan dit soort verfijnde vermogens? Waar
komen ze vandaan? Wat is hun oorsprong?

O

orsprong

Alles wat er in het universum
bestaat, berust op het principe van
een Zelf - dat voor de mens verborgen is in een uitgestrekt universum
van bestaan - en de Natuurkracht,
de uitvoerende energie van dat Zelf
op aarde. Het is een Zelf dat alles uit zichzelf manifesteert, het is
geest, ziel en materie ofwel lichaam.
Hij en de Bewustzijnskracht, dezelfde als de Natuurkracht, werken
op verschillende niveaus samen
in het hele evolutieproces van de
aarde, de relatieve werkelijkheid. In
dat evolutieproces zorgt de Natuurkracht voor de uitdrukkingen die
het Zelf wil zien van zichzelf in de
materie. Zo ontstaan alle vormen
die mensen kennen in hun materiële bestaan. Dit houdt in, dat alle
materie die er is, een aspect is van
het Zelf of de Geest. Dit betekent,
dat Geest Materie is en Materie
Geest. Alles wat er bestaat, bestaat
uit GeestMaterie.
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Al deze vormen ontstaan in de
Absolute Werelden, die boven de
relatieve wereld van het menselijk
leven aanwezig zijn. Daar is het
Zelf, dat zich wil uitdrukken in een
vorm, en hij doet dat in zijn eigen,
oneindige niet gescheiden materie,
de causale materie. Eigenschappen
van zijn materie zijn: oneindige
en niet te definiëren Tijd, Ruimte
en Oorzakelijkheid. Dat houdt in
dat de eigenschappen boven Tijd,
Ruimte en Oorzakelijkheid uitgaan.
Typerend voor deze materie in die
wereld is dat ze van de ene staat
kan overgaan in de andere. Iedere
verandering in die substantie vloeit
voort uit de eerdere, elk weer met
zijn eigen steeds meer complexe
eigenschappen. Het Absolute Zelf
creëert voor zijn eigen zelfstof
materie in een zeer verfijnde, ijle
vorm, in beginsel heel eenvoudig
van structuur. Deze materie is op
zich nog niet ontwikkeld, nog niet

onderverdeeld, haar kenmerk is die
van een Absolute Eenheid. Toch is
in deze materie alles aanwezig om
een hele materiële evolutie in gang
te zetten, de totaliteit van alles wat
er bestaat, is vervat in deze substantie.
Deze staat van de materie wordt
wel de oorzakelijke zaad-staat
genoemd, een onafzienbare oceaan
van zelfmaterie, onzichtbaar en niet
te benoemen. Ze lijkt leeg, er is
niets. Alles is toch daarin aanwezig
wat nodig is voor het scheppen van
alle werelden.
Pas bij de eerste rimpeling, de eerste beweging in deze oceaan begint
de creatie. Deze eerste beweging
wordt veroorzaakt door het ontwaken van het Bewustzijn van het
Zijn of Zelf, dat er weer voor zorgt
dat zijn Bewustzijnskracht beweegt
en rimpelingen veroorzaakt in de
tot nog toe spiegelgladde, onbeweeglijke oceaan van zelfmaterie
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die zich verder en verder verspreiden naar alle kanten, zoals de kringen in water waarin een steen is geworpen. Met deze eerste beweging
van de Bewustzijnskracht vangt een
hele evolutie van materie aan en
daarmee ook een nieuw soort materie, Ether. Daarna ontstaat Lucht
of Gas, vervolgens Vuur, Water en
Aarde. Allemaal hebben deze materies hun typerende eigenschappen,
en ze worden ook steeds meer complex van aard in de volgorde waarin
ze ontstaan. Allemaal hebben ze
ook een relatie met de zintuigen
van de mens. Want hoewel deze
elementaire staten van de Materie
alleen in hun zuivere vorm bestaan
in de wereld van de subtiele materie, vormen ze wel de zintuigen van
de mens in het oppervlaktelichaam
dat hij heeft. De oorspronkelijke
absolute materie moet om relatieve
elektronen en atomen te vormen
eerst in de Waarheidswereld worden omgezet. Dat is een wereld van
transformatie waarin absolute materie kan worden omgezet in waarheidsstof, en vandaar weer omgezet
in relatieve subtiele materie voor de
opbouw van het universum en de
aarde en alles wat daarop bestaat.
Het grofstoffelijke lichaam van de
mens wordt gevormd door het subtielfysieke lichaam dat bestaat uit
subtiele materie en daarin zijn ook
alle zintuigen vervat. Het subtiele
lichaam wordt meestal niet door
mensen waargenomen en wetenschappers kunnen de substantie
niet zien en analyseren, hoewel
sommigen wel notie hebben dat
er een mogelijkheid moet bestaan
dat er een voor hen nog onbekende
subtiele stof is, die de oorzaak kan
zijn van de fenomenale verschijnselen die zij kennen. Hoewel het
interessant is om kennis te nemen
14
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van alle elementaire staten van de
materie, zal hier alleen de elementaire staat van materie als Aarde
even aan de orde komen, want
daaruit komt het ruiken van geuren
voort en dit element verzorgt ook
de ruikende neus in het grofstoffelijke lichaam van mens en dier.
In dit hele proces wordt ook duidelijk, dat materie niets anders is dan
energie die trilt in een vorm, en dus
eigenlijk helemaal niet zo vast is als
ze lijkt. Want de Natuurkracht beweegt in alles en houdt alle vormen
in stand door haar dynamische acties, die ondersteund worden door
het Zelf en de Bewustzijnskracht.
Alleen het menselijk oog, dat verblind wordt door de illusie over de
wereld, de dingen en zichzelf, ziet
de trillingen van de deeltjes in de
materie niet, waardoor ze vast lijkt.
Maar alleen al in het atoom zijn
zeeën van ruimte aanwezig.

D

e neus

De neus is het zintuig waarmee geur kan worden waargenomen. Ze komt voort uit de vijfde
elementaire staat van de Materie,
Aarde.
Deze vijfde eigenschap van de
materie is de vastheid van de materie, dat wat Aarde wordt genoemd.
In deze vaste substantie wordt geur
ontwikkeld, de laatste eigenschap
van de materie. Aarde geeft de
mogelijkheid om vaste vormen te
maken, lichamen die blijvend zijn
voor zolang de Tijd het toestaat,
waarin het leven kan gedijen en
waarin van alles kan worden uitgewerkt. Ook organismen kunnen daarin worden ontwikkeld,
zoals hart, longen maar ook het
geurzintuig. Aarde berust op het
principe van condensatie, cohesie.
De vaste substantie Aarde bezit alle

vijf eigenschappen die de zintuigen vormen van de mens: geluid,
contact, vorm, smaak en geur. In
die volgorde het oor, de huid met
zijn tastzin, het oog dat kan zien,
de smaakpapillen in de mond en
de neus die kan ruiken. Het vijfde
vermogen van de materie is geur en
daarmee is er door Aarde de mogelijkheid van het ontstaan van een
reukorgaan, de neus.
Er zijn ontzettend veel dingen te
doen rondom de neus. Er is de
speurneus van de detective, de grote neus van Cyrano de Bergerac, er
zijn liedjes over de neus, zoals dat
van Charles Aznavour, een lied dat
hij nooit zelf heeft gezongen. Zijn
neus was groot, evenals die van
Charles de Gaulle. Herman van
Veen zingt het lied in het Nederlands, Marcel Amont zingt het voor
het eerst in het Frans. Er zijn heel
veel gezegden over de neus: zijn
neus ergens in steken, het deksel op
de neus krijgen, iets tussen neus en
lippen zeggen of doen en zo zijn er
talrijke gezegden. Maar ook zijn er
de beroemde zogenaamde ‘neuzen’
van een edeler soort, mensen die
hun neus gebruiken als een verfijnd
orgaan dat heel veel geuren kan
ruiken en daarmee de heerlijkste
parfums kunnen creëren. Er is ook
een roman geschreven over parfum,
en wel over het verkrijgen van een
lichaamsgeur door iemand met een
‘neus’. ‘Das Parfum’ is een heel bekende roman van de Duitse auteur
Patrick Süskind, het boek komt in
1985 uit en wordt meteen wereldwijd verkocht.

G

eur

Er zijn relatief weinig mensen
die hun vermogen tot het ruiken
van geuren zo hebben ontwikkeld
dat ze verfijnd kunnen ruiken. Er
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zijn er wel, en ze werken vaak in
de parfumindustrie. Diegenen die
eruit springen wat het ruiken van
geuren betreft zijn de zogenaamde
‘neuzen’ die zich bezighouden met
het samenstellen van parfums.
Ze worden parfumconnoisseurs
of geurmakers genoemd. Echter,
vaak zijn parfums van een mindere
kwaliteit, bij ieder modehuis hoort
wel een parfum als artikel dat alles
completeert. Voor een echte ‘neus’
is dit geen optie. Een parfum is een
zelfstandig artikel en niet iets wat
even los wordt gekocht bij een jas
of een tas.
Zo’n ‘neus’ is Kilian Hennessy, een
telg uit een Franse cognacdynastie
die is opgegroeid tussen de geur
van cognacvaten en ook wel, al is
dat in mindere mate, tussen parfumgeuren.
Deze man is bevlogen van geur, dus
een persoon die de ontbindende
geuren van de aarde kent. Want
geur is altijd een ontbinding van
atomen, zij vallen uit elkaar en
gaan daardoor geuren. Geur is een
ontlading door atomische compressie. Kilian is een man van de
aarde, hoewel het kan lijken dat hij
houdt van de etherische regionen,
omdat parfum snel vervliegt en van
een eerst aardse, daarna waterige
vloeistof wordt tot een ijle stof als
ze op de huid wordt aangebracht.
Een materiële stof die vervliegt en
meestal bedoeld is om personen
van het andere geslacht aan te trekken.
Door de eeuwen heen worden er
al parfums gebruikt, zelfs bij de
oudst bekende volkeren. En heden
ten dage is de parfumindustrie nog
steeds een van de meest rendabele
industrieën die er bestaan, er gaat
heel wat geld in om.
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Kilian Hennessy
Een geurconnoisseur met lichte
en duistere kanten
I want to put perfumery back on its
pedestal by going back to the truth
about perfume; back to the way
perfume was made in the late 19th
and the early 20th century, but
adding a contemporary twist at the
same time. - Kilian Hennessy

J

eugd en opleiding

Kilian Hennessy, een directe
afstammeling, de achtste generatie,
van de wereldberoemde cognacmakers uit Frankrijk James Hennessy & Company, en hoe kan het
anders, gevestigd in het plaatsje
Cognac, heeft al van kind af aan
geuren geroken in de kelders waar
cognac ligt opgeslagen. Hij is de
één na jongste generatie van de
familie, geboren in 1972 in Boulogne-Billancourt.
Het familiebedrijf dateert al uit de
18e eeuw, is in 1765 opgericht door
de Ier Richard Hennessy, en bloeit
nog steeds. Er worden jaarlijks 50
miljoen flessen cognac geproduceerd, dat is 40 procent van alle
cognac ter wereld.
De grootvader van Kilian zorgt
in 1971 voor een samengaan met
Moët & Chandon en in 1987 is

hij de initiatiefnemer van de fusie
met Louis Vuitton. Hij is de latere
grondlegger van de groep LVMH.
Het resultaat van die inspanning
is dat er nu een wereldberoemd
bedrijf is ontstaan, dat alleen maar
luxeartikelen verkoopt onder de
naam Louis Vuitton Moët Hennessy of LVMH.
Ondanks het feit dat de jonge Kilian heel veel van zijn leerjaren in het
familiebedrijf heeft doorgebracht,
wil hij daar niet gaan werken en
het is dan ook geen verrassing als
hij vertelt dat hij andere ambities
heeft.
Kilian is voornamelijk opgevoed
door zijn grootvader en een beetje
door zijn vader. Zijn grootvader,
die in 2010 op 103-jarige leeftijd
stierf, was zijn grote voorbeeld.
Deze was, hoewel hij vooral cognackenner was, als vanzelf geïnteresseerd geraakt in de geur van
cognac, later uitvloeiend in interesse in parfumoliën. Zijn grootvader is voor hem een voorbeeld
van een stijlvol man. Altijd een
elegant kostuum en een parfum
van Christian Dior, waar hij iedere
ochtend zijn haar mee nat maakte.
Voor Kilian zelf is het parfum
Eau Sauvage en zijn pijptabak zijn
geurherinnering aan hem. Hij is op
latere leeftijd blind geworden, maar
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klaagde nooit, en is een niet alleen
een stijlvol, maar ook een waardig
man voor hem. Zijn moeder en
grootmoeder hadden altijd tuberoos parfum op.
Hij wil niet voor zijn vader werken, geen carrière maken vanwege
zijn achternaam. Hij wil het zelf
maken in het leven en trots zijn op
wat hij heeft gepresteerd. Hij heeft
wel goed gehoord wat de eisen
zijn om een bedrijf te laten slagen.
Voor zowel zijn grootvader als zijn
vader is de sleutel tot succes om
nooit de kwaliteit van een product
geweld aan te doen, en daarnaast
het begrijpen van de cultuur van de
verschillende markten in de wereld
en je daarvoor openstellen. Want
hij heeft het aangeboren en vanzelfsprekende gevoel voor het ondernemerschap en de ervaring geërfd van
zijn beroemde familie.
Cognac is gemaakt van witte wijn,
en heeft een hoog alcoholpercen-
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tage. Het zou weleens zo kunnen
zijn dat de familie ongeweten
bevlogen is van de dronkenschap
van de wijn, die de blijdschap of
vreugde veroorzaakt in de achterliggende realiteit van de dingen. In de
oppervlaktewerkelijkheid van de
illusie waarin de mens leeft, is het
een dronkenschap waarin meestal
gezocht wordt naar de roes van
vergetelheid, waarin alle lijden en
verdriet gereduceerd wordt of even
vergeten door alcohol.

E

en andere weg

Kilian besluit om een andere
loopbaan te gaan volgen die niets
met de productie van cognac heeft
te maken. Hij gaat studeren aan
het ‘Centre d’études littéraires et
scientifiques appliquées’, aan de
Sorbonne in Parijs. Hij doet ook
diverse talenstudies en moet dan
zijn thesis schrijven om af te studeren. Hij werkt in die tijd net bij
Kenzo parfums en neemt parfums
als onderwerp voor zijn afstudeerscriptie. Omdat hij wil weten
waarover hij gaat schrijven, gaat
hij naar de zogenaamde ‘neuzenschool’. Hij herinnert zich daar, dat
er in zijn familie altijd gesproken
wordt over ‘the angels share’, ‘het
aandeel voor de engelen’, dat deel
van de cognac dat verdampt vanuit
de cognackelders tijdens het rijpen
of tijdens het overgieten, alsof het
een gift is aan de goden. Door dit
ingewortelde gezegde ontdekt hij
de wereld van de parfums en als
hij in de neuzenschool gaat ruiken
aan de ruwe, aardse materialen en
essentiële oliën die voor iedereen
het beginpunt van studie zijn, is hij
meteen verkocht. Hij weet dan direct dat dit het enige is wat hij wil
gaan doen. Hij heeft zijn eigen passie opgesnoven, zijn vurig enthousi-

asme voor de geuren van de aarde.
Hij kiest niet voor parfums, maar
de parfums kiezen hem. Zijn lot is
beslist, hij zal zeker gaan slagen in
deze loopbaan. Al zijn parfums van
nu dragen zijn jeugdjaren met zich
mee, als het gaat om de suiker in de
alcohol en het hout van de cognacvaten. Hij promoveert in 1995 op
de betekenis van de symboliek van
de geuren, een onderzoek om een
gewone taal te vinden die gebruikt
kan worden tussen de goden en
doden.

D

e neuzentraining

Hij gaat studeren en leunt
daarna op de vaardigheid van de
grootste neuzen van die tijd, werkt
vier jaar voor belangrijke parfumhuizen zoals Dior, Rabanne, bij
McQueen en de Gucci Group.
Ook was hij bij de L’Oréal groep
om met Armani samen te werken.
Hij is leerling geweest van de grootste neuzen uit het vak, waaronder
Jacques Cavallier en Thierry Wasser. Daarnaast heeft hij wel 20 jaar
in het bedrijfsleven gewerkt om te
leren wat ondernemerschap betekent in deze tak van industrie.
Als hij voor zijn thesis interviews
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heeft met Jacques Cavallier, wordt
deze zijn mentor, zij kunnen goed
met elkaar opschieten. Jacques,
geboren in Grasse, het parfumparadijs, werkte toen nog voor
Firmenich, een Zwitserse firma. Nu
werkt hij voor Louis Vuiton van de
LVMH luxury Group. Hij maakt
krachtige parfums voor Aqua Dior,
Issey Miyake en Jean Paul Gaultier.
In de neuzenschool leert Kilian
rond 700 geuren van ruwe materie
kennen, maar onder leiding van
Jacques worden dat er 3000. Hij
leert van hem de technische kant
van het vak, iets wat niet te versmaden is. Als Kilian na zijn studies in
New York gaat wonen, ontmoet hij
daar Thierry Wasser van Guerlain.
Twee keer per week gaat Kilian
naar hem toe om alles te leren over
geurfamilies die al in parfums zijn
gebruikt. Een voor een leert hij
ze kennen, een kennis die weinig
mensen in huis hebben. Zo wordt
hij steeds als hij ergens gaat werken
‘geurdirecteur’, omdat niemand
anders zo’n uitgebreide kennis
daarvan heeft.
Door jarenlange training heeft hij
een kennis van geuren die bijna
door niemand wordt geëvenaard.
Hij kan meer dan vierduizend
geuren onderscheiden met zijn
reukorgaan.

Z

ijn eigen bedrijf

Nadat Kilian in veel bedrijven heeft gewerkt en als directeur
nieuwe geuren moest maken, heeft
hij eigenlijk genoeg van deze manier van parfum maken. Het heeft
niets typerends, het is niet zoals hij
zich een geurmaker voorstelt. Hij
wil een groot geurmaker worden en
niet een van de velen. Hij wil het
vak verlaten en in de mode verder
gaan. Doordat hij op een dag in
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het Baccarat Museum in Parijs
belandt en daar een collectie flessen ziet die met veel vakmanschap
zijn gemaakt, weet hij dat hij dat
wil. Oog voor detail, kleine plaatjes
op de flessen, het is prachtig. Hij
voelt dat dit hem aanspreekt. Hij
zegt zijn afspraak met de modeontwerper af en na twaalf jaar voor
anderen te hebben gewerkt is dan
het moment daar dat hij in 2007
zijn eigen bedrijf begint onder het
parfumlabel By Kilian. Hij heeft
ondertussen ook een manier van
kleden verworven, wit of zwart
overhemd, zwart kostuum en als
vrijetijdskleding zwarte jeans en
zwart t-shirt, wat hem snel herkenbaar maakt. Alles maatwerk en van
fijne stof gemaakt.
Kilian heeft een heel eenvoudige
filosofie: hij wil de parfumerie
weer op het voetstuk zetten waar ze
thuishoort door terug te gaan naar
wat parfum echt is, naar hoe ze in
de vroege twintiger jaren van de vorige eeuw werd gemaakt, maar dan
met een hedendaags tintje eraan.
Hij houdt zijn woord, combineert
kwaliteit met eigentijdse parfums
en heeft een vooruitziende blik wat
betreft de bedrijfstak. Zijn parfumwinkel in Parijs bestaat uit een serie
luxewaren die een afspiegeling zijn
van zijn persoonlijkheid. Hij brengt
de parfumbranche op een hoger
peil door zijn eigentijdse geuren en
door zijn scherpe oog voor details.
Bovendien is hij eigentijds door
zijn eco-luxe, hij maakt parfumflesjes die opnieuw kunnen worden
gevuld. Ze kunnen een leven lang
meegaan, zijn van een ongekende
luxe en staan dus heel lang op een
leuk plekje in huis voor de sier.
Hij presenteert als eerste collectie die van l’Oeuvre Noire. Deze
bestaat uit drie groepen: voor

vrouwen, voor mannen en unisex.
Die voor vrouwen is getiteld: Love
and Love Beyond, die voor mannen A Taste of Heaven en Straight
to Heaven, en die van unisex heet:
Liaisons Dangéreuses en Cruel intentions. Iedereen verwacht dat er
wel cognacgeuren in zijn parfums
zullen zitten, maar dat is niet zo.
Na enige jaren beschikt het bedrijf
over meer dan dertig parfums.
Deze zijn meestal te gebruiken
door beide geslachten. In Parijs
ontmoet hij Elisabeth Noel Jones,
een detailhandelaar in parfums
van de firma Bergdorf Goodman.
Hij vraagt in 2007 of zij bij hem
in dienst wil komen om de Amerikaanse markt te verkennen die zij
goed kent, omdat ze in New York
is geboren. Zij stemt daarin toe. In
de zomer van 2014 trouwen zij, ze
hebben twee kinderen, waaronder
een jongen, waarvan Kilian hoopt
dat deze zijn neus ook achterna
zal gaan, net zoals hijzelf dat deed.
Zijn vrouw beschrijft hem bij haar
eerste ontmoeting als arrogant,
maar naarmate de tijd vordert
merkt zij dat hij juist tamelijk verlegen, eenvoudig en vriendelijk is.
In 2016 verkoopt hij het bedrijf
aan Estée Lauder Companies. Hij
doet dat omdat de filosofie van zijn
bedrijf door hen wordt begrepen,
maar ook om zijn parfums beter te
kunnen verspreiden via het netwerk
van deze firma.

B

y Kilian en zijn geuren

Kilian is nu een van de beste
‘neuzen’ in het bedrijfsleven, doordat hij zijn ‘neus’ heeft ontdekt
en deze achterna is gelopen. Hij
houdt van de aarde, van zijn geuren, van zijn planten die groeien in
die aarde en hij wil ze maken tot
iets, wat van vaste materie wordt
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tot een vleug van verleiding, van
aantrekkingskracht, van weelde
en verrukking. Maar ook vurige
seks, dood, dat wat verboden is
en verslaving weerspiegelt iets van
zijn aard in de parfums. De titels
zijn openlijk, verbergen niets, zoals
‘Voulez-vous coucher avec moi’. De
duivel, de hemel, de aarde, verheven liefde, duistere liefde, voor hem
kan het allemaal. Hij verafschuwt
de parfums die door modehuizen
worden gelanceerd tegelijk met hun
modeontwerpen. Hij ziet dat als
een manier om geld te verdienen,
het heeft geen kwaliteit. Parfum
is dan een bij-artikel geworden en
dat hoort niet zo te zijn. Modeontwerpers horen zich verre te houden
van parfums, dat is hun vak niet.
Parfums hebben hun eigen kwaliteiten, omdat ze niet zomaar worden gemaakt. Ze ontstaan door veel
vakmanschap, door een formule te
vinden die steeds weer een beetje
verandert tot de geur is wat het is.
De neus is daarbij van het grootste
belang, en die heeft een modeontwerper niet, net zomin als Kilian
zelf mode zou kunnen maken.

vangen door iets anders. Het moet
duurzaam en handzaam zijn, mooie
verpakkingen die opnieuw kunnen
worden gevuld of als tas gebruikt of
gewoon als sieraad. Het moet lang
meegaan, liefst voor de eeuwigheid. Daardoor komt ook het idee
om sieraden te vullen met parfum.
Die gaan vaak over van moeder op
dochter, van vader op zoon. Een
verpakking is voor hem niet zomaar iets, het is iets kostbaars, iets
dat wordt bewaard.

is. Als iemand een parfum opdoet,
moet hij zich goed voelen bij de
geur, hij moet zich sterker en seksueel aantrekkelijker kunnen voelen.
Een parfum heeft altijd een zeer
delicaat evenwicht. Het hangt af
of er 0,1 gram van ruw materiaal
wordt toegevoegd of het geheel
nog aanvaardbaar is. Alles kan
compleet veranderen door zo’n
kleine hoeveelheid materiaal van
wat voor essence dan ook. Altijd
moet de geur bij een ander worden

Het hele proces om een geur te creëren is een heel intiem en persoonlijk proces. Kilian en zijn medewerkers ruiken altijd de geur op de

Hij heeft altijd een paar dingen
voor ogen als hij aan een nieuwe
lijn begint. Namelijk dat het echte
luxe moet zijn, dat is niet te ver-

huid, nooit op papier. Op die manier proberen zij te komen tot de
mooiste, meest ongebruikelijke en
toch aangename geur die mogelijk

geroken, want een parfum wat je
zelf ophebt, kun je niet zo goed
ruiken of beoordelen. Er zijn ook
wel wat dagen nodig om te kijken
hoe het parfum zich gedraagt aan
de lucht, en wat er gebeurt als een
sjaaltje is besprenkeld en het wordt
de volgende dag gedragen. Hoe
gedragen de verschillende noten,
topnoten, hartnoten, basisnoten,
zich dan op de sjaal? Alles bij elkaar
duurt het meestal ongeveer een jaar
voordat er een mooie geurharmonie
is bereikt.
Kilian gelooft niet in parfums voor
mannen en vrouwen, hoewel hij ze
wel maakt. De natuur kent geen
geslachten is zijn devies, hoewel de
natuur natuurlijk wel geslachten
kent voor de bevruchting. Hij ziet
echter niet in waarom lavendel en
geranium meer mannelijk zijn en
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roos of jasmijn meer vrouwelijk.
Ieder parfum dat hij maakt, kent
zijn verhaal, pas daarna wordt het
tot een prachtige geurharmonie.
Geuren die de geheime verlangens
van mensen ondersteunen, hun
wensen, hun fantasieën, dat waar ze
genoegen aan beleven. En hoe meer
verboden die verlangens zijn, des
te aantrekkelijker ze worden. De
namen van zijn parfums zijn een
levendig voorbeeld daarvan. Het
zijn de eigen verlangens, wensen en
fantasieën van hemzelf, verheven,
verdorven en duister tegelijkertijd.
Dat waar mensen zo dol op zijn,
de seks, die hen even de blijdschap
geeft die ze vaak lang ontberen.
Een ver verlangen naar echte vreugde, een verdorven blijdschap die
de ware vreugde moet vervangen,
omdat die er niet is.

I

nspiratie en emotie

Hij geeft namen aan zijn parfums die volgens hem de emotie
oproepen om juist dat parfum te
kopen, het zijn de verboden genoegens waar hij op inspeelt. De
dingen die mensen graag willen
doen, maar er niet voor uit durven
komen. De naam heeft ook een
verhaal in zich, dat de koper onmiddellijk begrijpt, en dat verhaal
heeft altijd een sexy element in
zich, een zeer fysiek element,
behorend bij zijn aardse insteek bij
parfums. Hij voelt zich dan als een
filmregisseur, eerst is er een draaiboek, dat een soort sjabloon is voor
de verdere ontwikkeling van het
parfum. Alle parfums hebben een
verhaallijn, die de ervaring weergeeft van het basisparfum en op
grond daarvan wordt het parfum
door hem tot leven gebracht.
Kilian houdt ervan met verschillende soorten harmonieën te werken,
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om dan tot een overeenstemming
te komen met elkaar. Bijvoorbeeld, hoe zien goud en duisternis
eruit in een geur? Om dat uit te
beelden is een uitdaging. Zo is hij
ook bezig met een collectie met
als onderwerp de schilder Gustav
Klimt. Daar is hij al vier jaar mee
bezig en hij wil dat dit iets wordt
dat een uiting is van vakmanschap,
creativiteit, gevoel voor kunst. Als
inspiratie gebruikt hij een wandbord waarop hij al zijn invallen
schrijft of tekent. Ook kleuren en
foto’s, alles kan erop. Als hij dan
steeds daarnaar kijkt gaat zich iets
vormen en er komt een lijn die
emoties aanspreekt of iets anders.
Zo ontstaat er een soort verhaal dat
vorm krijgt, alles wordt weggehaald
wat er niets mee te maken heeft
en er blijft iets over, een kern, die
vertaald wordt in een geur of een
verpakking.

wust is, zoekt. Daarnaast is hij ook
op zoek naar transcendente geuren
en dat is niet alledaags. Hij is zich
echter niet bewust dat in het aardse
ook het transcendente is vervat.
In de verpakking zoekt hij die
fysieke basis, die de luxe van de
aarde en het ongrijpbare van het
transcendente moeten verbeelden.
Diegenen die de parfums verkopen
vinden die luxe onzin, maar voor
hem hoort dat erbij en hij moet
hen dus overtuigen van het feit dat
het belangrijk is om een mooie en
degelijke verpakking te hebben. Hij
heeft er anderhalf jaar over gedaan
om dit duidelijk te maken.
Parfum zichtbaar maken is iets
speciaals, want het is eigenlijk nooit
buiten de fles te zien. De stoffen
die gebruikt worden, zijn van de
aarde, zoals de neus uit aardematerie voortkomt. Uit de fles is het
onzichtbaar, alleen te ruiken, een

De geur moet ook een fysieke basis
hebben, ook dat probeert hij uit te
drukken in zijn werk. Daar is dan
de relatie te vinden met het aardse
van de geur, met zijn oorsprong,
want het fysieke is altijd vlees en
bloed, dus aards. En de geuren die
zijn neus ruikt moeten een aardse
oorsprong hebben. Dat is iets wat
hij zonder dat hij zich daarvan be-

geur, bloemrijk, sexy, of leerachtig
met hout. Parfum is vluchtig, ijl, is
na een tijdje weer weg. Daarbij zijn
de topnoten en de hartnoten het
eerste weg, de zware aardachtige
basisgeuren blijven over. Daarom
zoekt hij een verpakking die blijft,
waardoor het parfum in feite ook
blijvend is. De schoonheid van de
fles en de doos vertellen over het
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parfum, zij zijn het materiaal dat
het parfum blijft verbeelden. Zelfs
de verstuiver of het bedje waar de
fles op ligt, zijn als een weerklank,
een verschijning, een overgang van
onzichtbaar naar werkelijk er zijn.
Tasjes en juwelen met parfum zijn
ook zichtbaar gemaakte geuren.
Ook de heel erg aardse materialen
zoals goud, zilver, lak, kantwerk,
alles zorgt ervoor dat de doos niet
zomaar wordt weggeworpen. Zij
vertellen over de droom van de maker, de droom van Kilian, die ervan
droomt om de aarde te verwerkelijken in een geur, een flesje en een
verpakking. Zijn neus droomt van
een essence die heel lang duurt,
bijna dat het nooit zal sterven en
altijd zal blijven. Dat zijn de aardse
dromen van de maker, de geurconnoisseur Kilian Hennessy, die ervan
droomt ooit nog eens een parfum
te maken dat alles overtreft.
20
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O

ud en de handtas

Zijn collectie Arabian Nights
uit 2009 bevat vijf geurharmonieën: oud, rose, wierook, amber
en muskus.
Oud is een product dat zijn gewicht in goud meer dan waard is,
het is het voornaamste ingrediënt
in de parfumindustrie van het Mid-

den-Oosten. Hij heeft vijf collecties,
waarin allemaal oud is gebruikt.
Oud is een fascinerende en zeer
kostbare houtsoort. Het wordt ook
wel geschreven als oudh of aoud.
Oud wordt in het Arabisch uitgesproken als oed. Andere aanduidingen zijn: agarwood of adelaarshout,
aquilaria, agar, aloehout, agalocha,
jinko of kyara. Deze laatste twee
benamingen zijn Japans. Oud
wordt gemaakt van het hout van de
boom Aquilaria malaccensis. Deze
boom is zeer zeldzaam en de oogst
van de hars is zeer moeilijk, die kan
pas gebeuren als de boom 300 jaar
oud is. De vluchtige etherische olie
komt pas vrij als de boom wordt
besmet met een schimmel, dan
begint hij sap te produceren. Door
destillatie met stoom van dit sap
wordt de olie gewonnen. Deze olie
moet dan nog een langere tijd in
vaten rijpen. Vandaar dat het zo’n
beetje de duurste grondstof ter
wereld is voor parfums en oud wel
vloeibaar goud wordt genoemd.
De geur is ook bijzonder: hij ruikt
dierlijk, maar ook stoffig. Hij is
rokerig, ruikt naar hout, en de
geur is diep en ingewikkeld, ook
zoet. De geur wordt wel mysterieus
genoemd. Oud van een hoge kwali-

Aquilaria malaccensis
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teit is in werkelijkheid duurder dan
goud.
In Arabië en Japan wordt oud
gebruikt bij spirituele rituelen, ook
wel om mentale vrede te verkrijgen.
Kilian maakt voor dit parfum een
doos met een gouden plaat waarin
de naam van het parfum - Black
Oud - staat gegraveerd. Ook op
de fles is een gouden plaatje met
de naam. Zelfs de verpakking is
een sieraad, iedere verpakking is
voorzien van een slotje met sleutel. De fles ligt op een dik bedje
van satijn, zoals dat met kostbare
juwelen het geval is. Alles van een
zeer hoge exclusieve kwaliteit. Alle
flessen zijn opnieuw te vullen, wat
overeenkomt met de cultuur van
duurzaamheid op dit moment.
Een parfumdoos gebruikt als clutch
is de vondst waardoor hij een parfumlijn gaat maken met verpakkingen die helemaal geschikt zijn
om als handtas, clutch, te dragen.
De verpakkingen zijn gemaakt van
zwarte lak, en versierd met segrijnleer, zilver en gouden inlegwerk
en extra versierd met Swarovski
kristallen. Ze worden gebruikt in
twee collecties: Night Fetishes en
Probihited In Colours. Ze zijn een
overweldigend succes.
Op deze manier maakt Kilian
zeventien handtasjes binnen twee
parfumcollecties. Deze lijn is een
getuige van de stappen die hij
steeds neemt om altijd weer vernieuwend bezig te zijn en vooral
ook te kijken naar elegantie en een
luxe die geen grenzen kent.

die zich of in het glas
of op de huid naar
voren dringen. Ze
zorgen voor een
gevoel en een herinnering. Hijzelf
heeft bij
Pure Oud
de herinnering aan
wijnvaten,
cognac doet hem
denken aan avonden
die hij met vrienden doorbrengt bij een vuur dat
brandt.

S

ieraden met parfum

Na de tassen komt hij met het
idee van geparfumeerde sieraden,
iets wat goed past bij de ideeën van
Kilian over schoonheid en vernieuwing. Hij brengt dan ook iets
nieuws met zijn sieraden, geïnspireerd op de oudheid met Griekse
en Etruskische invloeden. Zijn
techniek is heel modern. De collectie, L’Oeuvre Noire, is uniek en
nieuw, maar ook mooi. Zij omvat
geparfumeerde halskettingen voor
dames en geparfumeerde armbanden voor mannen. Ze zijn allemaal
van een hoge kwaliteit met 18
karaat goud op de halskettingen en

24 karaat op de armbanden. Het is
ook mogelijk zilverkleurig rodium
te nemen, een soort platina dat
onderhoudsvrij is. Het is een zeer
duur edelmetaal, een zilverwit zeer
hard overgangsmetaal. De naam
betekent: roos. Parfumeren van
deze sieraden is mogelijk
doordat er keramische
plaatjes worden gebruikt
die van nature poreus zijn,
zodat er parfum in kan
dat ook weer ververst kan
worden. De sieraden hebben
leren en zijden koorden die ook
geparfumeerd zijn, zij bevatten
microcapsules die deels breken en
dan geur afgeven. Er wordt een
jaar geurgarantie gegeven. Vooral
de leren armbanden hebben zeer
exclusieve geuren.
Kilian is echter nooit helemaal
tevreden over een product als het
klaar is. Voor hem is een parfum
maken gelijk aan het maken van
een film. Iedereen werkt eraan mee,
en er komt een eindproduct. Maar
als er een ander in de hoofdrol
wordt gezet, zal alles weer anders
zijn, ook al wordt hetzelfde script
gebruikt. En zo is het ook met
parfums. Hij is de baas, maar er
zijn zoveel anderen die meedoen,
en dan wordt het wat het wordt.

Pure Oud is een parfum waarin hij
de vergelijkbaarheid tussen cognac
en parfum maakt. Beiden hebben
een ingewikkeld proces om ze te
maken, met veel lagen van aroma’s
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E

en zeer verfijnde neus

Kilian heeft jarenlang getraind
om zijn neus te verfijnen, zodat hij
nu een van de fijnste neuzen heeft
van de hele aarde. Hij is in feite een
tovenaar die jongleert met vaste
materie en deze maakt tot een geur.
Hij is een connoisseur van de
aroma’s, hij kent het geheim van de
geur en wat ze doet bij mensen. Er
is ook een enorme accuratesse nodig bij dit handwerk om een goede
geur te maken waarbij alle verschillende soorten noten een weldadige
harmonie vormen. Hij heeft ook
wel thema’s waar hij aan werkt,
zoals rookverslaving, drankverslaving, koffie, cannabis. Hij maakt
daarvoor parfums die lijken op de
verslavende middelen. Dat zijn de
grapjes die hij kan maken met zijn
geuren. Hij is een persoonlijkheid
met twee kanten, een verheven en
een donkere kant. Hij is met zijn
parfums zeer gericht op seksuele
aantrekkelijkheid, het mooie, het
goede, maar hij is ook gericht op
dood en verderf, gezien de doodshoofden die hij aan sommige
parfums toevoegt. Ze lachen weliswaar, maar het blijft een mooie
doodskop. Voor het parfum ‘In the
garden of good and evil’ poseert hij
met een grote slang om zijn hals.

metalen plaatjes
gebruikt die een
soort kooitje bevatten, waarin een
keramisch plaatje
zit dat ook parfum
bevat. Iedereen kan zelf
kiezen welk
parfum hij
in zijn keramisch plaatje
wil laten spuiten.
Alles kan weer worden
bijgevuld, de ketting of de
armband hoeft dus niet weggedaan te worden als hij niet
meer geurt.
Cognac, waar hij mee is opgegroeid, heeft heel veel van doen
met parfum, hoewel het een veel
eenvoudiger formule heeft. Maar

toch streelt het de neus met zijn
geur, en Kilian weet welke noten er in die geur zijn verborgen.
In 2013 maakt hij voor het eerst
een parfum dat te maken heeft
met de cognacgeur van zijn jeugd.
Het is Apple Brandy New York
en hij heeft er drie jaar aan
gewerkt. Het heeft een
rokerige houttoon, die
de geur oproept van de
eikenhouten cognacvaten
en het is gemengd met
appellikeur. Het zijn de geuren van cognac met als basisnoten vanille en labdamum van
de Cistus ladanifer. Met een kleine
verwijzing naar the Big Apple, New
York City en zijn eigen jeugd in de
cognac. Zijn inspiratie daarvoor is
het midden van een dicht woud,
waar de dikke rokerige geur van
hout doet denken aan de eiken va-

Hij is zich bewust dat er niets
nieuws is uit te vinden, alles is al
sinds meer dan honderd jaar gemaakt en de fles met de verstuiver
is er nog steeds. Maar er is wel iets
nieuws nu, de zogenaamd microinkapseling, waarbij het mogelijk
is om een geur in een heel kleine
capsule te doen in de fabriek zelf.
Bij de sieraden zitten deze microcapsules in de koordjes en leren
armbanden. Deze geur blijft een
jaar lang goed. Er worden nu ook
22
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ten waarin de delicate gedistilleerde
cognac aan het gisten is, en een
zeer diep amberkleurig vocht dag
na dag aan het rijpen is. Sidonie
Lancesseur is de parfumeur ervan.
Het is ook mogelijk om als klant
een afspraak te maken voor een
eigen geur. Hij probeert dan in
een eerste gesprek na te gaan wat
iemand het liefste zou willen. Ook
geuren die niet in de mode zijn,
maakt hij dan voor de klant. Dat
heeft wel zijn prijs, rond 30.000
dollar. Maar hij heeft wel enige
aanvragen lopen.
Zo wil hij het liefste met zijn
parfums een soort lichaamstaal
verwoorden, waar een aantrekkelijkheid en een verleiding van
uitgaat die niet is te weerstaan.
Hijzelf voelt zich beschermd door
een parfum, hij voelt zich omgeven
door een soort parfumbel, waar hij
zelf in is. Dat gevoel is geheel in
de lijn van het element aarde, waar
de neus uit geboren is. Want het
lichaam is een vorm van de aarde,
een vaste vorm die niet zomaar uit
elkaar valt. Een lichaam dat stevig
staat op de grond en dat zijn mo-
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gelijkheden heeft in de evolutie.
Dat is wat hij uiteindelijk wil, een
parfum creëren waarin hij zichzelf
herkent. Een parfum dat hijzelf is
en altijd blijft bestaan.
Zo voelt hij zich omringd door
zijn geur die zijn beschermende
mantel is. Zo heeft hij vele mantels,
zoals die hij aantrekt al naargelang
zijn stemming en zijn kleding, het

seizoen. Het zijn de warme, houtachtige geuren van Amber Ude,
Gold Knight, Straight to Heaven.
Daar voelt hij zich thuis, in zijn
verschillende geurlichamen voortgekomen uit de aarde. Hij zegt zelf:
„Als ik niet deed wat ik nu doe, zou
ik architect worden en gebouwen
maken voor de eeuwigheid; of chefkok, want er kan zoveel meer met
voedsel worden gedaan als we meer
zouden willen experimenteren.”
Dat zijn de dromen die hij droomt,
over seks, liefde, eeuwigheid en
vuur, de duivel en de dood. Heel
aards, vol begeerten en verlangens.
Zijn collectie State of Mind uit
2014 gaat over die dromen: ‘Parfums die het vuur in het bloed
laten oplaaien en fantasieën laten
ontvlammen in het denken.’
Naast zijn dromen heeft hij één
nachtmerrie, dat hij op een ochtend zal ontwaken en niets meer
kan ruiken. Maar, volgens zijn
eigen zeggen, kan hij dan altijd nog
architect worden, of chef-kok.
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W
D

innen of leren

Op jonge leeftijd (over)leven met PTSS,
depressiviteit, anorexia en zelfbeschadiging
Auteur Noa Pothoven
Uitgeverij Boekscout - Soest

e auteur

Vanaf de zwarte kaft met witte opdruk kijkt het gezicht van Noa
Pothoven de lezer aan. Haar lange
haren lichten wit op. Wat verbergt
dit gezicht met de enigszins gespannen mond en de ogen die indringend en scherp aankijken? De
ondertitel ‘Op jonge leeftijd (over)
leven met PTSS, depressiviteit,
anorexia en zelfbeschadiging’ doet
al wat vermoeden. De achterkant
van het boek laat nog een Noa
Pothoven zien. De blik is hier nog
donkerder en kwaad, zelfs pijnlijk
verwijtend. Haar lichaam verdwijnt
in het zwart van de kaft.

N

og één laatste kans

Noa Pothoven, een in Arnhem geboren tiener, schreef een
boek over haar levensverhaal. Of
beter, ze schrijft een verhaal over
het deel van haar leven waarbij ze
in diverse jeugdinstellingen verblijft
omwille van depressie, anorexia en
zelfbeschadiging. Naderhand krijgt
ze ook de diagnose PTSS (posttraumatische stressstoornis) erbij.
Het boek start met de periode
april 2016 en eindigt in juni 2018
met een open einde. Het kan dan
nog alle kanten op, alhoewel je
als lezer aanvoelt dat een positieve
wending een wonder zal vragen.
24
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Noa geeft de therapie immers nog
één laatste kans, want haar geloof
dat het deze keer gaat lukken is tot
onder nul gedaald. Ondertussen
is bekend dat Noa Pothoven op 2

juni 2019 is overleden. Op haar
Instagram-post schreef ze „Ik adem
wel, maar leef niet meer” en „Na jaren strijden en vechten is het op. Ik
ben nu een tijdje gestopt met eten
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en drinken, en na veel gesprekken
en beoordelingen is er besloten
dat ik word losgelaten omdat mijn
lijden ondraaglijk is.” Ze is dan 17
jaar.

V

erliezen doe je nooit

Het boek ‘Winnen of leren’
is uitgegeven bij Boekscout, een
laagdrempelige uitgeverij voor beginnende schrijvers. Daar werd het
genomineerd voor de vakjuryprijs
en de publieksprijs van Boekgoud,
een prijs die Boekscout zelf organiseert. Dat is niet zo verwonderlijk,
want in zo’n 370 bladzijden schrijft
Noa Pothoven vlot en onderhoudend haar persoonlijke ervaring
neer. Haar verhaal wordt afgewisseld met Nederlandse en Engelse
liedjesteksten en gedichten.
De titel van het boek ‘Winnen
of leren’, is een uitspraak van een
hulpverlener in de crisisafdeling
Circle HIC, High and Intensive
Care. Hij vertelt haar dat er geen
falen is, dat je overal iets van kunt
leren: „Dus je wint of je leert, maar
je verliest nooit.” Noa gelooft de
hulpverlener niet, maar kan die
uitspraak niet weerleggen. In haar
ogen faalt zij altijd. Ze voldoet
nooit aan haar eigen perfectionisme. Toch heeft deze uitspraak
indruk gemaakt, het is de titel van
haar boek geworden. In een proloog waarschuwt Noa Pothoven de
lezer voor haar zwarte humor en
sarcasme en voor de mogelijkheid
dat het boek iemand met dezelfde
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problemen kan ‘triggeren’. Tegelijk
is ze trots op haar werk, ‘misschien
wel mijn levenswerk’ noemt ze het.
Haar psychiater schreef de inleiding, een korte serene schets van
haar complexe problematiek die hij
ziet uitmonden in een ‘diepgewortelde overtuiging van zinloosheid’.

J

eugdzorg en lief zijn

Naar aanleiding van de dood
van Noa Pothoven is er veel discussie over de jeugdzorg in Nederland.
‘Het moet anders,’ klinkt het bij
menigeen. Hoeveel opvangcentra,
kinderziekenhuizen en jeugdzorginstellingen Noa heeft doorlopen
heb ik niet geteld, maar het zijn
er veel, heel veel. Soms vallen de
centra haar mee en soms vies tegen.
De jeugdzorg trekt kinderen aan
met gedragsproblemen en naarmate
het boek vordert is te merken dat
Noa vindt dat ze daar niet onder
valt. Voor haar en haar begeleiders
is duidelijk: niet eten en jezelf snijden is een ziekte waar je niet voor
kiest, en daar helpt de jeugdzorg
niet aan. Pas laat in het proces, ze
is dan al 16 jaar, vertelt Noa aan
haar therapeut dat ze is aangerand

op elf- en twaalfjarige leeftijd en
verkracht op viertienjarige leeftijd.
Ze krijgt er dan nog de diagnose
PTSS bij. Naarmate het boek vordert glijdt Noa Pothoven meer weg.
De doodswens wordt sterker, het
ongeloof in dat het kan keren ook.
Haar zelfmoordpogingen zijn meer
aanwezig, haar veelvuldig diep
snijden ook.
Toch kan het de lezer niet ontgaan
dat heel wat van de instellingen
waar Noa verbleef, veel voor haar
hebben gedaan. Ze hebben haar
met diverse therapieën bijgestaan,
haar aangezet tot eten, haar sondevoeding gegeven als de nood
hoog was. Ze hebben haar vele
malen naar de spoed gebracht om
een zichzelf toegebrachte wonde te
laten hechten, haar verzorgd omdat
de zelfmutilatie en de zelfmoordpogingen niet zonder lichamelijke
gevolgen zijn. Ze hebben veel met
haar gesproken en haar met veel
zorg omringd.
Opvallend is ook de maatstaf waarmee Noa Pothoven de instellingen
en haar begeleiders beoordeelt. Die
maatstaf is niet ‘ik word beter’,
maar ‘zijn ze lief ’. De begeleiders
en verpleegsters worden beschreven
met woorden als lief, superlief en
ontzettend lief. Het lijkt naarmate
het boek vordert dat de superlatieven toenemen. De begeleiders
moéten lief zijn, ze mogen niet
kwaad worden, ze moéten haar begrijpen. Ze vindt zichzelf ook lief,
en hoort ook van sommige anderen
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dat ze dat is. Het is voor Noa een
verschrikking als ze haar niet lief
behandelen. Maar hoezeer ze haar
ook liefhebben en begrijpen, het
is niet voldoende om haar uit haar
depressie op te tillen. Soms krijgt
Noa te horen dat ze het zelf moet
doen, dat ze haar situatie zelf in de
hand moet nemen. Die woorden
schrijft ze ook op maar ze kan het,
ondanks alle hulp, niet ombuigen.

B

ottig en vertrouwd

Noa Pothoven hoopt dat we
haar boek interessant, leuk en
inspirerend vinden. Leuk is niet
meteen het goede woord, maar
interessant is het zeker. Het boek
toont als geen ander hoe men in de
ban komt van negatieve krachten
die het lichaam ondermijnen. Noa
Pothoven schrijft onbevangen haar
gedachten neer. Ze komt over als
een intelligente jonge vrouw die
best enig doorzicht heeft in haar
situatie. Ze schrijft bij tijd en wijle
in detail waarom ze is opgenomen
en wat ze in de verschillende open
en gesloten opvangcentra en ziekenhuizen beleeft. Ze vertelt wat
ze meemaakt met haar anorexia,
met haar zelfmutilatie, hoe ze zich
snijdt en waarom. Ze benoemt dit
als iets wat buiten haar is en dat
haar dwangmatig meeneemt: ‘mijn
anorexia vindt dit leuk’ of ‘ik mag
niet trots zijn, dat mag niet van de
eetstoornis.’
In vele schuingedrukte tussenzinnen hoor je haar eigen gedachten
26
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aan het werk. Gedachten, dwangmatige en negatieve gedachten en
ook stemmen die haar influisteren
hoe slecht ze is.
Eén passage vrij vooraan in het
boek is heel sprekend. Daar beschrijft ze dat het stemmetje in haar
hoofd armen heeft die bottig en
vertrouwd zijn. Het fluistert haar
zacht toe dat ze mooi zal worden
als ze niet eet. Als ze even later wat
groente aan haar vork wil prikken,
dan worden de armen koud en onaangenaam en de stem sist haar toe
dat ze een vuil, dik varken is en dat
ze zo nooit mooi wordt. Bijgevolg
laat ze het eten liggen.

C

De negatieve krachten vervormen
haar zelfbeeld en zeggen dat ze dik
is. Ze laten haar handelingen doen
die vernietigend zijn voor haar
lichaam. Noa kan neerschrijven
wat ze hoort, er ook over reflecteren, maar vervolgens kan ze niet
anders dan eraan gehoorzamen.
Ze kan geen vuist maken en ze een
halt toeroepen. ‘Ergens wil ik wel,’
schrijft ze, ‘maar bijna alles in mij
schreeuwt dat ik dood moet.’ Ook
haar begeleiders slagen er niet in
haar zelfbeeld en suïcidale neiging
te veranderen. Noa koestert de
stem en de dwangmatige gedachten. Ze moét zo doen om zich
‘goed’ te voelen, ze moét zo doen
om zichzelf onder controle te krijgen. Het is sterker dan haarzelf.

onclusie

Winnen of leren is een boek waarin mechanismen duidelijk worden van hoe mensen zich kunnen laten leiden door
dwangmatige en negatieve gedachten die nefast zijn voor het lichaam.
Helder en duidelijk kan Noa Pothoven beschrijven wat ze in zichzelf
hoort. Ze ‘weet’ enigszins wat er aan de hand is, maar dit weten heeft
niet de nodige kracht om er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Zij
kan het leven niet omarmen. Noa Pothoven drijft als een speelbal op
de golven van levenskrachten en doodskrachten die ze niet kent.
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B

etogingen of protestmarsen
		De onmacht van de verdeeldheid
en het eigenbelang

D

e wereld is tegenwoordig vol protest en ongenoegen en
daarmee zijn de protestmarsen, demonstraties en betogingen de laatste tijd sterk toegenomen. De wereld
verandert, en niet iedereen kan daarin mee. Er moet een grote ommezwaai
komen voor wat betreft het welzijn van de aarde en al haar bewoners. En er zijn
veel mensen die het daar helemaal mee eens zijn, behalve als het een inbreuk doet
op hun inkomen, oude rechten of bezit. De lonen zijn bijvoorbeeld de laatste
jaren weinig gestegen, en dat levert heel veel betogingen op van stakers die kwaad
zijn dat ze niet meer loon krijgen, dat ze hard moeten werken en dat alles duurder
wordt.

O

nvrede op vele fronten

Vrouwen laten zich ook
horen, ze willen gelijk zijn aan de
man, wat lonen betreft, maar ze
willen ook hogere posten bekleden
in bedrijven. Niets is meer zoals het
was voor de eeuwwisseling.
Rond 1970 begint er een milieubeweging op gang te komen, de
dictaturen worden veroordeeld,
omgangsvormen veranderen, niets
is meer heilig. Iedereen moet met
de voornaam worden aangesproken
want we zijn allen gelijk. Daarmee
is het hek van de dam, want alle
respect voor anderen begint te
verdwijnen. Heel Nederland en
ook de hele wereld is één grote
versneden rode kool geworden. En
wie zijn kop boven het maaiveld
uitsteekt, is de sigaar, hij wordt
zonder pardon afgeschoten. Want
hij is niet één van ons, dat wil zeggen, hij hoort niet bij de meute die
vindt dat er vrede moet zijn of dat
iedereen hetzelfde moet verdienen,
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ongeacht iemands mogelijkheden
en vaardigheden. De ontevredenheid steekt de kop op, maar de
welvaart gaat door en iedereen wil
mee-eten van de geldberg die er opeens is na de Tweede Wereldoorlog.
De oudere, na-oorlogse generatie
is blij met de welvaart, maar de
jongere generaties vinden dat de
wereld anders moet worden. Zo
komt er een hele beweging op gang
die van alles vindt van de wereld
zoals hij is. Ze verzet zich tegen alles. Vooral tegen verzieking van de
aarde en de oorlogen in de wereld.
Maar ook tegen dictatuur, voor onafhankelijkheid, meer banen, minder werk, hogere pensioenen, tegen
de stikstofnorm, tegen handelsverdragen, tegen seksueel misbruik,
voor Europa, tegen Europa, tegen
corruptie, voor vluchtelingen, tegen
immigratie enzovoort. Je kunt het
zo gek niet bedenken of er zijn tegenwoordig ergens wel betogingen
voor of tegen. En dat mag allemaal,

het is een recht. In de eerste jaren
zijn betogingen vaak nog zonder
vernielingen en overlast, maar na
2000 viert het geweld hoogtij bij
vele demonstraties en zijn deze zelfs
gevaarlijk. Er zitten altijd herrieschoppers tussen die alles in brand
willen steken, met stenen gooien
en bedrijven die al een eeuw goed
lopen, helemaal wegvagen door
destructie en brandstichting.

W

at is een betoging?

Een betoging kan worden
gekenschetst door een verzameling
mensen die allemaal willen staan
voor een doel dat ze willen bereiken. Hoe meer mensen er meelopen in de betoging, hoe groter het
draagvlak onder de bevolking, zo
wordt gezegd. Of dat werkelijk zo
is, is de vraag. Het is eerder de wet
van de schreeuwende minderheid.
In de grondwet van 2008 wordt
in artikel 9 punt 1 gesteld, dat het
recht tot vergadering en betoging
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wordt erkend, behoudens ieders
verantwoordelijkheid voor de wet.
In punt 2 wordt geregeld dat de
wet regels kan stellen ter bescherming van gezondheid, in het belang
van het verkeer en ter bestrijding of
voorkoming van wanordelijkheden.
En zo kan het dan zijn, dat betogingen steeds meer toenemen, dat
er steeds meer wordt gestaakt voor
meer loon en dat heel veel mensen het daarmee eens zijn. Want ze
zien het als een middel om te laten
zien, dat regering of bestuurders
niet juist handelen. Het wordt ook
steeds meer een onvervalst pressiemiddel en een manier om de samenleving te ontwrichten. Betogen
wordt een soort democratische
plicht waar iemand voor staat.
Anderen vinden echter dat betogingen en demonstraties niet van invloed moeten zijn op de handel en
wandel van democratisch gekozen
bestuurders. Zij zijn gekozen door
het hele volk en ze moeten gewoon
doen wat ze moeten doen zonder
pressie van burgers met een andere
mening. Betogers vertegenwoordigen ook helemaal niet de gehele
bevolking, integendeel. Democratie
dient de gehele bevolking en niet
slechts een deel of diegenen die veel
stampei maken. Anderen vinden
weer dat het juist goed is dat er
betogingen zijn, want dan worden
bestuurders eraan herinnerd dat ze
er zijn voor het volk.
Volgens de wet is betogen een democratisch recht en het valt onder
de vrijheid van meningsuiting. Er is
echter wel een maar bij, want als er
brandstichting is of er is sprake van
het overtreden van de wet, kan de
politie ingrijpen.
In de tegenwoordige tijd is het
zo, dat betogingen meestal uit de
28
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hand lopen. Bijna altijd is er sprake
van vernielingen van andermans
eigendommen en deze worden niet
verhaald op de betogers, maar op
de gehele bevolking of op verzekeringen. Democratisch zou zijn, dat
diegenen die plunderen, vernielen
en brandstichten ook de schade
moeten betalen. Dit is echter
nergens geregeld. Bij een grote
blokkade op een autoweg waar
vrachtwagens drie dagen moeten
stilstaan, klaagt een chauffeur dat
als hij maar even een overtreding
maakt op de weg, hij meteen wordt
bekeurd en een boete moet betalen.
Nu wordt de weg drie dagen geblokkeerd met een miljoenenschade
voor veel bedrijven, en er gebeurt
niets, want er is recht op betogen of
demonstreren. Ra ra, hoe kan dat?
Het is het tegenovergestelde van
landen waar een demonstratieverbod is, daar mag niets en worden
demonstraties vaak met geweld
neergeslagen. In West-Europa mag
alles, omdat het een recht is. Er
gelden wel enige beperkingen van
het recht van de vrijheid van meningsuiting bij betogingen, zoals
beledigingen, majesteitsschennis,
haatzaaien, opruiing en dergelijke
zaken.
Het betogen is strijk en zet aan de
orde vanaf 1960 tot aan de jaren
90. Na de eeuwwisseling komt alles
weer in alle hevigheid op gang.
Protesten zijn er heel veel geweest
en het worden er steeds meer. Er
hoeft maar een vogeltje een poepje
te laten of het is weer zover. Stakingen zijn aan de orde van de dag.
Want staken is ook een recht. Het
begint er meer en meer op te lijken
dat het hele leven wordt ontwricht
door deze rechten, waarbij bedrijven miljoenenschades lijden en

vakbonden toch blijven roepen
om meer loon. En nog steeds
wordt schade niet verhaald op de
demonstranten. Ook mensen met
weinig geld worden gedupeerd, zij
kunnen niet naar hun werk, omdat het openbaar vervoer staakt,
handelsreizigers kunnen niet mee
met vliegtuigen, kortom, het is een
grote chaos. En het vreemde is dat
dit dan geweldloze demonstraties
worden genoemd, terwijl heel veel
mensen onderhevig zijn aan deze
terreur en niet meer kunnen doen
wat ze moeten doen of willen doen.
Dat handjevol demonstranten mag
blijkbaar alles, het is een recht. Een
vreemd recht waar heel veel mensen onder te lijden hebben.
Bovendien worden er tijdens deze
betogingen steeds meer vernielingen aangericht. Ook dat is heel
gewoon. De overheden kunnen er
weinig tegen doen, want politie
en hulpverleners worden zelf ook
aangevallen en verwond. Ook dat
is blijkbaar heel gewoon. Mensen
wennen aan alles, ook aan moorden doodslag en oorlogen en stakingen en betogingen. Ze worden
het wel moe, maar wat te doen? Ze
moeten zich wel neerleggen bij dat
geweld en die terreur van de grote
monden.
Betogingen zijn er genoeg: rellen,
stakingen, blokkades en bezetting
van gebouwen, stille tochten en
massabijeenkomsten. Allemaal zijn
ze er om met geweld iets gedaan te
krijgen. Er wordt gedemonstreerd
tegen regeringen, werkgevers, en
dus bij overheidsinstellingen en
bedrijven. Soms wordt er ook vóór
een regering betoogd. Kortom, alles
is mogelijk, want er wordt heden
ten dage ook betoogd tegen Zwarte
Piet en tegen de ongelijkheid van
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vrouwen. Hoe onbenullig mensen
kunnen zijn. Het rijtje met betogingen is mede daardoor schier
eindeloos.
• Klimaatdemonstraties met klimaatspijbelaars in navolging van
een vijandig kind met asperger.
• Algemeen ongenoegen en economische ongelijkheid zoals bij de
ongeregeldheden met De Gele
Hesjes in Frankrijk, direct nagevolgd door na-apers in andere
landen.
• Wanhopige boeren die hun
inkomen bedreigd zien, gaan met
trekkers op de snelweg rijden.
Dat mag niet, maar niemand
houdt het tegen. Het gaat om
vervuiling van het milieu en
klimaatverandering en alles trekt
naar Den Haag. Zij voelen zich
de dupe van de voortdurend
wijzigende regels. Zij ervaren bij
niemand begrip en belangstelling
voor hun werk.
• In Catalonië is het al heel veel
jaren onrustig omdat een minderheid afscheiding wil van
Spanje. Het leven wordt daar
totaal ontregeld omdat er om de
haverklap blokkades op de wegen
zijn en het openbaar vervoer niet
rijdt. Er is een enorme tweedeling in deze autonome regio die
zich tot binnen families uitstrekt.
Het wakkert haat en verdeeldheid aan.
• Tegen de dictatuur en corruptie
of tegen onwelgevallige machthebbers en presidenten zoals
Trump in de VS, Morales in
Bolivia, Maduro in Venezuela,
Hariri in Libanon, Hong Kong,
Chili, Thailand enzovoort.
• Tegen zelfgekozen regeringen
omdat ze geen voorspoed en
vrede brengen zoals in Syrië.
• Tegen geweld tegen vrouwen.
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• Tegen vrouwendiscriminatie.
• Stakingen en demonstraties in
bedrijfstakken die onder de last
van wetten en verordeningen
gebukt gaan zoals in de zorg en
het onderwijs, maar ook in de
bouwsector, het transportwezen
enzovoort.
• Tegen de vele zedenmisdrijven,
ook bij kinderen zoals in India.
• Tegen verkrachting en moord op
vrouwen door mannen.
Dit is nog maar een handjevol
voorbeelden van betogingen. Het
zijn vaak maatschappij-ontwrichtende stakingen en betogingen
waar heel veel mensen die er helemaal niets mee te maken hebben en
er ook niets mee te maken willen
hebben, mee worden lastig gevallen. Wat betekent dit eigenlijk voor
de wereld? Wat vertellen al deze
protesten over hoe mensen leven en
wat ze zijn? Velen zien het toch als
een geëigend middel om hun zin
te krijgen, ook al gaat het gepaard
met hoge kosten voor alle burgers.
Maar er is bijna niemand die zich
eens afvraagt of er nog andere mogelijkheden zijn, die de vrijheid van
anderen niet aantast.
Neen, het is een democratisch recht
en dat moet gehandhaafd blijven.
Dat wordt door politici ook steeds
benadrukt. Er wordt door hen
nooit benadrukt wat het voor mensen betekent die onderhevig zijn
aan dit geweld. Wie er anders over
denkt, wordt de mond gesnoerd,
hij is niet democratisch. Dus politici moeten dit ook wel blijven
aanhangen, anders krijgen ze geen
stemmen meer bij de verkiezingen.
En daar waakt iedereen voor, want
bestuurders willen erg graag op hun
plaats blijven en hun machtspositie behouden, dat levert toch ook

nog een aardig inkomen op in vele
gevallen. Er is dus geen vrijheid van
meningsuiting meer, nooit geweest
trouwens, alles moet worden toegedekt met de mantel der deugd, ook
de meest vreselijke dingen zoals die
bij betogingen gebeuren. Dat moet
kunnen, want het is een recht.

E

en klein beetje lilaca

De mens is een mentaal wezen,
het hoogste dat er is in de evolutie
van de aarde, die wordt geleid door
de Evolutiekracht. Het mentaal is
een goed instrument om te kunnen rekenen, tellen, sorteren, logica
te bedrijven. Maar het is wel een
verdelend instrument en het wordt
dan ook een verdelend principe
genoemd. Daardoor heeft ieder
mens zijn eigen mening, zijn eigen
waarheid, zijn eigen idee, zijn eigen
voorkeur, zijn eigen ‘algemeen
belang’ en noem maar op. Er is
goed en slecht, mooi en lelijk, hard
en zacht, warm en koud en ga zo
maar door. Dat dit zo werkt in het
mentaal komt doordat dit mentale
denken nu eenmaal zo met een zeker doel is ontworpen in de evolutie. Het denkt altijd in zwart en wit
en vaak niets ertussenin.
Dit principe van denken is ook te
zien in de betogingen en demonstraties. Er is een groep die tegen
iets is, een ander is er weer voor.
En die gedachten komen nooit tot
overeenstemming. Dat kan ook
niet, want het mentaal, het denken
werkt zoals het is gemaakt: verdeeld.
Als het dan duidelijk is dat denken altijd een tweespalt oplevert,
waardoor de een vóór iets is en
de ander tegen iets, zou de vraag
kunnen rijzen of er dan een andere
mogelijkheid is om die tweespalt te
overstijgen en te komen tot mogelijkheden die het mentaal niet kan
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leveren, maar iets anders misschien
wel. Want die verdeeldheid is er
niet voor niets, ze is er zodat mensen keuzes kunnen maken.
Voorkeuren en meningen en oordelen zijn verzinsels van het denkende
ego, ze verhinderen dat de werkelijkheid naar voren kan komen.
Het zijn wanen van het lichaam,
het ego, die zijn gefixeerd in het
vlees van de lichaamsmaterie, in
cellen, moleculen en atomen, ook
in elektronen. Het denkende ego is
echter heel erg overtuigd van zijn
gelijk. Het leeft in die vleselijke
waan, de illusie, en dramt alles
maar door terwijl het niet weet
waar het werkelijk over gaat. Het
mentale denken kent niets van de
werkelijkheid en de gedachten die
eruit voortkomen, zijn niet eens
van de persoon zelf. En zo leeft dit
denken van het egolichaam alleen
maar in zijn waanvoorstellingen die
geen enkele werkelijkheid bevatten, omdat ze niet bestaan. Wanen
zijn irreëel. Zo zijn betogingen en
protestmarsen en demonstraties de
onmacht van de verdeeldheid, de
terreur van het eigenbelang. Ze zijn
ook totaal irreëel.
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D

e werkelijkheid

Als er dan niets reëel is aan
die betogingen en protestmarsen,
wat blijft er dan nog over? Want
als dat werkelijk zo is, dan kan
een mens niets meer beginnen.
Zijn gedachten zijn niet van hem,
zijn gevoelens zijn niet van hem,
pijn is niet van hem, kortom, er is
niets van hem. Hij is afgescheiden
van alles, hij zoekt wanhopig naar
medestanders om te zorgen dat
hij zijn gelijk kan halen. Hij wil
rechtvaardigheid. Die is er echter
niet, want rechtvaardigheid is ook
een waan, evenals gelijk krijgen of
ongelijk krijgen.
Wat moet een mens dan doen? Hij
weet het niet, hij weet niet hoe hij
leeft en werkt, hij doet alles voor
zichzelf, want hij alleen bestaat.
En als hij nog wel eens iets voor
een ander doet, doet hij dat ook
uit eigenbelang, om iets te zijn,
zodat mensen hem goed vinden en
aardig. En dat wil hij graag, want
hij is maar alleen op de wereld, met
iedereen als vijand tegenover zich,
en hij zelf is ook zijn eigen vijand.
Is er misschien ook nog zoiets als
wat meer vereniging? Een plaats of
een instantie die meer weet dan het

mentale ego? Iets wat daar misschien langsheen gaat of er bovenuit? Dat zijn vragen waar betogers
zich meer mee bezig zouden moeten houden.
Want de werkelijkheid van de
wereld is, dat de gehele mensheid
in een illusie leeft, waar geen enkele realiteit aan ten grondslag ligt.
Dus zou de mensheid eens moeten
bekijken waar die werkelijkheid
dan is en hoe ze eruitziet. Dan zou
misschien ook duidelijk worden
wat betogingen en demonstraties
zijn en protestmarsen.

D

e mensheid en de kennis
van de werkelijkheid

De betogingen zijn er, de demonstraties zijn er, de protestmarsen
zijn er. Als ze geen reële betekenis
hebben, wat zijn het dan? Hoe kan
er naar al deze dingen worden gekeken? Zodat de werkelijkheid van
alles naar voren kan komen, en iedereen die demonstreert, protesteert
of betoogt, weet wat hij of zij aan
het doen is? Want dat zou een leuk
resultaat zijn, er wordt dan duidelijk wat het waanidee is en wat de
werkelijkheid is. En wie weet, zou
er ook zicht komen op het leven
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van de mens, dat zich afspeelt in
een illusie, een waanwereld.
Er is wel wat voor nodig om de
werkelijkheid te leren kennen en
hem uiteindelijk te worden. Dat is
een heel proces van ontwikkeling,
een ontwikkeling van de lichaamsmaterie, een ontwikkeling van
het vlees, en een ontplooiing van
de psyche. De psyche is een heel
belangrijk instrument van de mens,
het is zijn persoon, zijn individualiteit, zijn identiteit. Bovendien
is de psyche heel reëel, hij is de
werkelijkheid zelf. Het vreemde is
dat eigenlijk niemand zijn psyche
kent. Hij kent alleen zijn lichaam,
de psyche is nooit aan bod. De
meeste mensen denken dat zij hun
lichaam zijn. Ook al wordt er door
veel mensen over de psyche of over
psychisch gesproken, zij kennen de
psyche niet. Meestal bedoelen zij
het denken of de gevoelens van een
mens. Maar die kunnen de psyche niet zijn, omdat gedachten en
gevoelens niet vanuit de mens zelf
komen, maar van buitenaf, uit het
universum. Dat kan de psyche niet
zijn, want die is een zelfstandig, onafhankelijk persoon die op zichzelf
leeft en een licht is. Gedachten zijn
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niet licht, ze zijn duister, gevoelens
zijn ook niet licht, die zijn ook
duister. Want de mens is qua materiële structuur van zijn lichaam
een groot vat vol duisternis. Dus
moet de psyche ergens anders zijn,
en deze wordt door mensen niet
gekend en niet herkend. Toch is er
een psyche nodig om te kunnen
zien wat betogingen en dergelijke
zijn. Hoe kan de psyche dan in
werking komen? Want hij doet
blijkbaar niets, de mens is een
vleselijk lichaam en meer niet, hij
maakt geen gebruik van zijn psychische mogelijkheden. Anders zou de
wereld er anders uitzien, en vooral,
er zouden geen betogingen, demonstraties en protestmarsen zijn.
Zonder psyche kan dus niet duidelijk worden wat demonstaties zijn
en blijft iedereen in zijn wanen,
zijn illusie leven. De werkelijkheid
van de psyche kan in een mensenleven pas een plaats hebben als hij in
ontwikkeling wil zijn, en dus zijn
oog richt op de werkelijkheid van
zijn psyche en de Evolutiekracht,
die de Werkelijkheid is van alle
werelden.
Dan kan er kennis zijn over wat
betogingen voor de mensheid

betekenen en dan houden ze dus
meteen op.

W

at is de betekenis van
betogingen?

Als er een ontwikkeling heeft
plaatsgevonden van de lichaamsmaterie door de Evolutiekracht en
zij ook de psyche tot ontplooiing
heeft gebracht, kan er eens worden
bekeken wat die betogingen, demonstraties en protestmarsen zijn.
Zij komen voort uit onmacht.
Zij komen voort uit hebzucht en
begeerte. Zij komen voort uit het
egolichaam dat alleen maar voor
zichzelf leeft en voor niemand
anders. Mensen willen hun gelijk
halen, iets wat niet bestaat. Mensen
willen anderen iets afdwingen, wat
ook niet kan. Als dat gebeurt is er
terreur, tirannie, geweld, chaos.
Diegenen die niet meer vanuit
hun egovlees leven, maar meer
psychisch zien, gaan ontdekken dat
al die betogingen, hoe vreedzaam
ze ook worden genoemd, helemaal
niet vreedzaam zijn. Ze zijn er om
anderen te veranderen, om hen
tot andere gedachten te brengen,
om hen te dwingen te doen wat de
betogers willen. Dat is nooit vreed-
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zaam, dat is altijd gewelddadig,
hoe dan ook. Want het hindert ook
een heleboel mensen die gewoon
willen leven en hun werk willen
doen. Dat wordt verhinderd en
dat geweld wat op anderen wordt
losgelaten, is pijnlijker dan lijfelijk
geweld. Want anderen worden
monddood gemaakt, alleen de
mening van de betogers telt, de
anderen moeten zwijgen. De vrijheid van meningsuiting wordt
altijd aangetast. Optochten voor de
vrede veroorzaken alleen maar meer
oorlog, een oorlog die er al direct is
als een paar mensen zich op straat
begeven met een spandoek. Want
de vredezoekers zijn tégen iets, er
moét vrede zijn, oorlog mag niet.
Ze begrijpen dus niet wat ze doen,
ze doen ook zo maar iets. Iets wat
geweld en oorlog veroorzaakt, het
tegendeel van wat ze beogen. Maar
omdat de betogers heel onbewust
leven in hun materiële lichaam,
in hun illusie, weten ze dit niet en
denken iets heel goeds op touw te
hebben gezet. Niets is echter minder waar, want het psychische oog
ziet dat het heel duister en onwetend is wat er gebeurt. Een betoging over vrede gaat nergens over,
32
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omdat het een illusie, een waan is
in het lichaam van de mensen. Er
is nog geen vrede in mensen, die
moet nog uit de atomen van hun
lichaam tevoorschijn komen door
een ontwikkeling van hun materie.
En zolang dit niet is gebeurd, zal er
altijd oorlog zijn, openlijk of ongezien. Want de oorlog is in ieder
mens, al wil hij dat niet weten.
En zo ziet het psychische oog ook,
dat mensen altijd zullen blijven
demonstreren, want er zal altijd wel
iets zijn wat niet bevalt en waarmee
anderen met geweld gedwongen
moeten worden om het anders te
doen. Dat zal dan altijd door blijven gaan, mensenlevens lang, als er
niet iets anders gebeurt. Als er niet
een verlangen komt naar een leven
waarin het niet nodig is om te protesteren, omdat het geen mentaal
leven meer is van tweeslachtigheid,
maar een meer werkelijk leven in
het licht van de psyche die ook
meer verenigd is met de Evolutiekracht, dan wordt alles anders.
Dan wordt de psyche en ook het
lichaam geleid door het licht. Want
de Evolutiekracht is licht, kracht,
hitte, vuur en elektriciteit, en de
psyche is een vonk daarvan. Die is

ook licht, en kan daarom zien wat
demonstraties en betogingen zijn.

W

at zijn betogingen?

Betogingen zijn primitieve,
grove, gewelddadige inbreuken
op het leven van anderen. Ze zijn
bedoeld voor oorlog, geweld en
onvrede. Ze ontwrichten het leven,
de maatschappij, die ook geldelijke schade lijdt. Ze ontnemen
anderen de vrije mening over de
dingen. Mensen die betogen zijn
zelf niet vrij, niet vreedzaam, niet
geweldloos. Zij willen anderen
veranderen, zodat ze net zo worden als zij. De maatschappij en de
wereld moet helemaal worden zoals
zij, ze moeten denken zoals zij. Ze
zijn uit op tweespalt, op verdeeldheid tussen mensen. Ze willen een
dictatuur vol geweld en onvrijheid,
waarbij zij zelf de dictator zijn. Ze
willen niet bekijken wat ze doen,
want ze zijn duister en onbewust.
Ze jagen een ideaal na dat niet
bestaat, een fata morgana. En ze
zorgen ervoor dat iedereen schade
lijdt, fysiek, financieel, maatschappelijk. Ze zorgen voor wereldwijde
chaos en gewelddadigheid, want al
die vibraties van de betogers wer-
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ken door de gehele materie van de
mensheid en de wereld en roepen
daar haat, nijd, geweld, tweedracht
en oorlog op. Over deze vibraties
heeft geen mens controle, ze zijn
er gewoon, omdat het menselijk
lichaam duister is, en niet ontwikkeld. De meeste mensen weten niet
eens dat ze altijd vibraties uitzenden vanuit hun lichaamscellen,
moleculen en atomen.

W

at er kan gebeuren

Het enige dat er kan gebeuren zou zijn, dat mensen die daartoe in staat zijn en dat ook willen,
meer reëel gaan kijken. Dat geldt
niet alleen voor betogers, maar
voor ieder mens. Voor de directies
van bedrijven, voor de politici,
voor mensen op de werkvloer, voor
sportmensen, voor technici, voor
fysici, voor alle wetenschappers,
voor huisvrouwen, voor verkrachters en moordenaars en dieven,
voor uitbuiters en egoballen, voor
kunstenaars, voor geweldplegers,
voor mensen die religieus zijn, voor
boeddhisten, zieners, paragnosten,
voor mensen met witte, zwarte,
bruine, gele en rode huid en noem
maar op. Niemand hoeft ervan
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te zijn buitengesloten. Goede of
slechte mensen bestaan niet, dus
iedereen die wil kan dit doen. Zij
kunnen zich wenden naar het licht
van de Evolutiekracht en vragen of
er een psychisch licht kan worden
ontwikkeld, een psychisch oog, dat
ziet. Misschien in het begin met
maar een klein beetje werkelijkheid, maar steeds meer en meer.
Zodat de nevels van de wanen weggebrand worden door de zon die
gaat schijnen.

E

en nieuwe wereld

Zo zal de wereld op zich hetzelfde blijven, maar er zijn mensen
die vanuit de werkelijkheid gaan
leven en niet vanuit hun wanen.
Daar gaat het om, want de werkelijkheid verdrijft alle ideeën over
betogingen, deze zijn totaal onbelangrijk en inadequaat. Er zijn
andere dingen te doen, namelijk
ontdekken hoe het leven van de
mens werkelijk in elkaar zit.
Nu leeft ieder mens in zijn eigen
wanen, in zijn omvangrijke waanwereld, waarin hij niets, maar dan
ook niets van de werkelijkheid
waarneemt. Deze waanwereld kan
plaatsmaken voor de werkelijkheid.

Die is niet altijd even gemakkelijk onder ogen te zien, maar hij
geeft wel meer houvast, er is vaste
grond onder de voeten, er is geen
drijfzand van de illusie. De wanen
lossen langzaam op in het licht.
En er blijft steeds meer licht, dus
steeds meer zicht op de werkelijkheid van de persoon zelf en van de
hele wereld. Mensen zouden meer
samenwerken, meer samen doen.
Wijze mensen zouden het bestuur
van de wereld ter hand nemen.
Zij zouden kijken naar wat de
harmonie is op een zeker moment,
een harmonie die de hele wereld
omvat en niet een kleine groep.
Die harmonie zal zijn uitwerking
hebben op iedereen, en iedereen
zal ze voelen. Niemand wordt
vergeten, want iedereen deelt in die
harmonie die de hele wereld omvat.
Illusies en wanen gaan langzamerhand verdwijnen, er zijn geen fata
morgana’s meer.
Dat zou een prachtige overwinning
van de mensheid zijn op de duisternis. Er zou licht zijn, licht dat
de werkelijkheid weghaalt uit zijn
onbekende wereld en wordt tot de
werkelijkheid van ieder menselijk
wezen.
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Beeldhouwkunst

A

ntony Gormley

Het lichaam in ruimte en tijd

W

ie Antony Gormley voor het eerst ontmoet, ziet hem niet aan voor een
beeldend kunstenaar. Hij komt eerder over als een geschoold academicus, iets wat nog wordt versterkt door zijn intelligent aandoende lichte
brilmontuur en zijn zeer kort geknipte volle bos haar. Hij draagt vaak een wit of
zwart T-shirt en soms een speels doekje om zijn nek. Gormley is al vanaf jonge leeftijd bezig met het maken van sculpturen, nadat hij zich eerst drie jaar heeft verdiept
in het boeddhisme in Sri Lanka en India. Net voordat hij een boeddhistische monnik wil worden, voelt hij wat zijn roeping is, sculpturen maken.

D

e jonge jaren

Antony Mark David Gormley is jongste van de
zeven kinderen, in 1950 in Hampstead geboren uit een
Ierse vader en een Duitse moeder. Zijn wortels liggen
in Ulster, waar de Gormley Clan thuis is. Gedurende
de Tweede Wereldoorlog vlucht zijn moeder met vier
kinderen naar Canada. Zij heeft van die oorlog een
soort trauma overgehouden, waardoor zij met haar
kinderen nooit één woord Duits heeft gesproken. Zij
is opgevoed met het rooms-katholieke geloof en brengt
dat ook haar kinderen bij. Zij voedt Antony op door
hem te wijzen op de duivel die hij in zich heeft als
hij zich niet goed gedraagt. Die duivel moet worden
uitgebannen. In zijn dromen tekent hij zijn eigen ziel,
vooral de rotte plekken erin, en dat is heel beangstigend voor hem. Zo komt hij al vroeg in aanraking met
vijandige krachten, die hem van alles willen wijsmaken
wat er niet is. Hij kan ook niet weten dat de ziel of
psyche niet rot kan zijn en nergens door kan worden
aangetast. In zijn schooltijd waarbij hij intern is in
een Benedictijner klooster in Yorkshire, krijgt hij ook
veel angst van hemel en hel, hij kan er niet mee uit de
34
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Quantum Cloud (1999)
Greenwich - London
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voeten. Volwassen geworden zegt hij dat hij zich op
een gegeven moment bedot voelde met een boze God
die straf uitdeelt. Hij beweert nu agnost te zijn.

S

tudies en waardering

Antony studeert vanaf zijn achttiende tot eenentwintigste jaar archeologie, antropologie en kunstgeschiedenis aan het Trinity College in Cambridge.
Daarna gaat hij naar India en Sri Lanka omdat hij
interesse heeft in het boeddhisme en zich daarin wil
gaan verdiepen. Als hij zijn passie voor sculpturen
ontdekt, gaat hij in 1974 weer naar Engeland, waar hij
aan de Central School of Art studeert. Daarnaast volgt
hij studies aan het Goldsmiths College, school voor
beeldende kunst en sociale wetenschappen.
Aan de Slade School of Fine Art, ondergebracht bij het
University College in London, doet hij een postgraduele tweejarige studie beeldhouwkunst. Daar ontmoet hij
in 1979 zijn toekomstige vrouw Vicken Parsons. Hij
is dan nog niet bekend en ze hebben weinig geld. In
1980 vraagt hij haar ten huwelijk. Zij zijn echte tegenstellingen in de kunst. Waar Antony heel grote sculpturen maakt die alleen in landschappen thuishoren of in
heel grote expositiezalen, maakt zij kleine schilderijen
die ze in één koffertje mee kan nemen.
Het echtpaar heeft drie kinderen, dochter Paloma die
architect is, en twee zoons. Ivo is filmmaker en Guy is
fotograaf. Zij hebben allen de kunstzinnige inslag van
de ouders geërfd.
Gormley krijgt in 1994 de Turner Prize, voor zijn
werk ‘Field for the British Isles’ dat uit 1993 dateert. In
1997 krijgt hij een onderscheiding waarbij hij wordt
benoemd in de Orde van het Britse Rijk, hij mag zich
dan ‘Sir’ laten noemen. Hij krijgt daarna nog verschillende prijzen die altijd weer getuigen van het feit, dat
hij in de gehele wereld bekend is geworden door zijn
sculpturen. Als een kunstenaar bekend is valt hem in
de enorme overdaad aan prijzen altijd wel een prijs toe.

Angel of the North (1999)
Dit stalen lichaam van 200 ton zwaar van een soort engel
met uitgespreide vleugels staat in Gateshead bij Londen.
Het beeldhouwwerk is geïnspireerd door de woorden van
Margareth Thatcher, de toenmalige minister-president,
„Everything that has come out of the Industrial Revolution
is over.” Het verbeeldt de overgang van het industriële
tijdperk naar een digitaal tijdperk. Dit werk is 20 meter
hoog en de vleugels zijn 54 meter breed. ‘Het laat bovendien in het licht en de tijd de naaktheid zien van een specifiek en bijzonder lichaam, geen held, geen ideaal, maar
gewoon een industrieel gemaakt lichaam van een man
van middelbare leeftijd, die probeert staande te blijven en
probeert te blijven ademen.’
Gormley is bij deze sculptuur wezen kijken en hij is verbaasd over wat hij daar allemaal ziet. Er wordt getrouwd,
mensen verspreiden as van hun overledenen en ze laten
blijken van liefde achter voor de geliefden. Het is duidelijk
dat dit werk iets doet bij mensen, wat ze nodig hebben
en ergens anders niet vinden. Een plaats waar je kunt
nadenken over de drempels tussen leven en dood, een
plek waar de tijdelijke natuur van het dagelijks menselijk
leven op een bepaalde manier contact kan maken met
iets groters, ruimers, of wat dan ook. Die functie hadden
religieuze of gewijde gebouwen in het verleden, maar die
hebben die functie wat verloren. Hij gelooft dat zijn werk
dus heel essentieel is voor die mensen die de kerk niet
meer zoeken.

Z

ijn beeldende kunst

Deze is hedendaags, maar springt er wel uit. De
menselijke figuur zoals die in de beeldhouwkunst
wordt gebruikt, heeft door hem een andere betekenis
gekregen. Meestal gaat hij uit van zijn eigen lichaam
waar hij mallen van maakt.
In 1981 maakt hij drie complete ijzeren lichamen voor
Three Ways: Mould, Hole and Passage. Daarna experimenteert hij met geknielde personen, staand, gebukt,
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liggend. Soms vervormt hij het lichaam door het hele
lange armen te geven of heel dunne lange benen.
Vanaf 1990 maakt hij meer grootschalige projecten
voor landschappen. Landschapskunst of ‘land art’ is
een stroming in de beeldende kunst die vanaf 1960
bekendheid krijgt.
Hij wordt vooral internationaal bekend door zijn werk
‘Angel of the North’, geplaatst in Gateshead bij Londen.
Hij krijgt de opdracht ervoor in 1995 en het is geplaatst in 1998. Heel bekend zijn ook de series sculp-

Land (2015)
Warwickshire Canal - Stratford-upon-Avon
Vanaf 2010 begint hij aan heel veel verschillende vormen
van het menselijke lichaam. De gestalten bestaan dan uit
kubussen. Dit wordt het ‘digitaal kubisme’ genoemd. Zelf
noemt Gormley dit type sculpturen ‘blockworks’. Hij zet
daarbij stalen kubussen zodanig neer dat ze een menselijke vorm krijgen. Hij maakt ze in verschillende houdingen,
staand, liggend, met de knieën omhoog, tegen de muur
hangend met rug en voeten. Hij is nog steeds aan het
experimenteren, altijd met lichamen.
Onder de naam ‘Land’ zijn vijf verschillende sculpturen
opgebouwd uit kubussen die in 2015 op diverse plekken
aan het water in Engeland worden geplaatst. De beelden van 700 kilo staan er voor een jaar en zijn daarna
verkocht.
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turen ‘Another Time’ en ‘Another Place’ uit 1997. Deze
werken bestaan uit diverse figuren en staan op uiteenlopende locaties. Van beide series zijn er 100 beelden
gemaakt. De series zijn eigenlijk meer van hetzelfde,
maar er is kennelijk vraag naar dit type zichzelf repeterende kunst.

O

ver hem

Gormley heeft een aparte onconventionele stijl
en een handelwijze die wat verwarrend nuchter is
voor een kunstenaar. Zijn verschijning is onopvallend,
maar gedistingeerd, ook in T-shirt, hij is een heel lange
slanke man van 1.91 meter, Hij houdt erg van Ierland,
vooral omdat hij ervaart dat de mensen daar anders
omgaan met de tijd, ze hebben vooral minder haast.
Zijn vader is Ier, zijn moeder Duits en hij groeit op in
een kosmopolitisch, intellectueel milieu. In zijn tijd in
Sri Lanka en India bestudeert hij de Vipassana meditatie, die tot doel heeft mensen in staat te stellen om de
dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. Dat brengt hij nu
in praktijk in zijn kunst, want zijn mannelijke beelden
zijn heel natuurgetrouw en verwijzend naar iets wat er,
onzichtbaar, ook nog is.
In zijn werken draait alles om zijn eigen lichaam, het
is de kern van zijn werk. Het heeft wel wat weg van
narcisme, maar zelf ziet hij dat niet zo. Hij maakt de
sculpturen niet voor zichzelf, hij wil dat de wereld er
iets bij ervaart, dat mensen er iets aan beleven.
Hij heeft wel idealen die te maken hebben met zijn
boeddhistische inslag. Hij wil dat door zijn werk mensen hun positie in de wereld kunnen bepalen, maar
ook hun positie in de natuur en in de ruimere kosmos.
Sculpturen zijn voor hem geen dingen, geen werk,
maar een proces dat in hemzelf plaatsvindt. Dat wat er
zichtbaar uit voortkomt is een bijproduct. Een werk is
voor hem ook nooit compleet, totdat de toeschouwer
het ziet. Het doet iets, geeft te denken en dat zorgt
ervoor dat mensen naar hun eigen materiële oppervlaktelichaam kijken en zich afvragen wat er nog meer is.
Zijn eigen uitgebeelde lichaamsvormen zijn gewone
mannen met een mooi geproportioneerd lichaam, ze
zijn wel sterk als ijzer en vol gevoel, naakt en toch weer
niet, en ze hebben het niet nodig om roem of eer te
behalen. Zij zijn ondanks dat wakker, staan rechtop,
zich bewust van hun eigen plaats in de wereld, of ze nu
op de grond of op daken van gebouwen staan of in de
bergen, aan de zee. Dit komt vooral, omdat Gormley
mediteert terwijl hij in de mal wacht tot het materiaal
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van de mal droog is. Dan gaat er iets uit van hemzelf
dat aan de sculptuur wordt overgedragen. Deze beelden worden niet toegevoegd aan een plaats waar ze
staan, ze worden die plaats, ze zijn er een geheel mee.
Vreemd genoeg worden zijn beelden nooit bespoten
met spreuken of stuk gemaakt. Ze worden wel eens
aangekleed. Hij zegt zelf dat dit komt door hun functionaliteit in het landschap. Hun combinatie van wakker zijn en inertie is heel belangrijk. Mensen richten
er meteen hun blik naartoe. Ze voelen iets van het
lichaam dat in een ruimte staat, het is geen gewoon
ding. Vandaar dat ze de sculptuur laten zoals hij is.
Gormley voelt zich niet Brits, niet groots of beroemd.
Hij voelt zich een persoon die een kruising is van
verschillende werelden en die probeert te begrijpen wat
het betekent om te leven. Hij probeert met zijn kunst
vooral zijn plaats in de wereld te bepalen. Het maakt
dat hij minder bang is, hij probeert zijn persoonlijke
waarheid om te zetten in een universele waarheid,
waarmee hij hoopt zijn eigen vragen over het leven te
kunnen beantwoorden die mogelijk ook interessant
zijn voor anderen. Hij beseft dat hij die universele
waarheid niet kan kennen, maar wel denkt hij dat de
mensheid en alles daarbij deel uitmaken van een groter
systeem, waarvan de waarheid niet kan worden doorgrond.
Hij wil iets toevoegen aan het gewone leven zodat het
anders wordt. Uit dit alles blijkt dat Gormley een mens
is die een sterke behoefte heeft om alle mensen en
ook de wereld in verandering te brengen, iets wat een
hachelijke onderneming is. Mensen willen niet graag
veranderen, niet wezenlijk. Wel met de mond, maar
niet door werkelijke verandering van de menselijke
lichaamsstructuur, de enige manier die blijvend is.
Voor hem is de grote uitdaging om vooral goed te luisteren naar zijn laatste kunstwerk. Want dat vertelt hem
iets en vandaaruit kan hij de volgende creatie laten
ontstaan, zonder te weten wat de volgende stap van de
reis zal zijn. Maar hij gaat ervan uit dat die volgende
stap altijd iets nieuws heeft te vertellen, iets wat anders
is en enthousiasmerend.
Nogal onbekend zijn de belevenissen van hem in de gevangenis op achttienjarige leeftijd. Hij was in Irak waar
hij ervan werd verdacht een spion te zijn ‘van de andere
kant’. Zo komt hij in de gevangenis van Abu Ghraib
in Bagdad terecht en in Libanon is hij op verdenking
van spionage gevangen genomen door Al-Fatah. Hij is
in die landen gewoon op reis, maar hij heeft blijkbaar
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Cave (2019)
Dit is een experimenteel werk met een heel grote vierkante structuur waarin bezoekers kunnen binnengaan en
daar ervaringen met zichzelf opdoen. Soms voelt men zich
er opgesloten, mensen met claustrofobie moeten er niet
ingaan.
De sculptuur is opgebouwd uit ongeveer 27 ton verweerd
staal en meet 14,1 x 11,37 x 7,34 meter.
Bij de ingang van de structuur ‘Cave’ staat een man die
iedereen die hier binnengaat, aanraadt zijn tastzin te
gebruiken. Met die tastende voeten en handen komt de
vraag op wat de plaats van het lichaam is in de wereld.
Wie en wat zijn we? Hoe kunnen mensen hun weg vinden
door de wereld? Dat zijn de vragen die Gormley bezighouden vanaf zijn boeddhistische tijd in India. Waar hij als
jongeman leerde gevoel te krijgen voor meditatie. Ook dit
werk roept die fundamentele vragen op die ieder zich zou
moeten stellen, over de verbinding tussen een menselijk
lichaam en de omringende ruimte en waar de plaats van
dit lichaam in die ruimte is. Wat is de relatie met de natuur en de kosmische krachten?

een verdacht uiterlijk, in beide landen wordt hij als een
spion gezien. In Israël wordt hij met eenzame opsluiting in voorarrest gehouden in Ashdod, omdat hij van
drugssmokkel wordt verdacht.
Dit alles heeft hem veel gedaan, en hij ziet het als winst
in zijn leven. Het heeft hem de gelegenheid gegeven
om zijn leven te beschouwen, en de zin ervan te vinden, om te mediteren. Die ervaringen kan hij alleen in
zijn kunst tot uitdrukking brengen.

W

at hij wil zeggen met zijn werk

Wie zijn beelden bekijkt zoals die in KnokkeHeist, in Widderstein en ook Exposure in Lelystad ziet
na enig schouwen eigenlijk meteen waar Gormley heen
wil. De beelden zijn allemaal naakt, blootgesteld aan
weer en wind. Ze zijn onbeweeglijk, kijken strak naar
één punt. Dit doet vooral heel stil en gedragen aan. Als
het honderd beelden zijn, maakt dit nog meer indruk,
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Another Time XVI (2007)
Het Zoute bij Knokke-Heist (België)
De honderd beelden uit de serie Another Time zijn min
of meer identiek aan de honderd sculpturen van de serie
Another Place, ze kijken daar echter allemaal dezelfde
kant op. In Another Time is dat niet zo, ieder lichaam
heeft zijn eigen richtpunt waar hij naar kijkt.
De lichaamsvormen zijn in 1995 van zeventien afgietsels
gemaakt. Ze geven iets aan over een indruk van een
lichaam dat staat in de tijd, een tijd die voorbijgaat en
waarin ze zelf stil staan. Iedere sculptuur is een compact
lichaam van ijzer. Ieder lichaam uit deze serie staat apart,
daaraan is te zien hoe mensen helemaal alleen leven in
ruimte en tijd. Ze kijken zelfs niet naar elkaar, maar naar
iets wat onbestemd is, naar iets dat er moet zijn, maar
onzichtbaar is.
De sculptuur staat in Knokke bij het strandhoofd ter
hoogte van de golfbreker bij Surfers Paradise. Het beeld
kan alleen bij laag tij helemaal worden gezien, daarna
staat hij deels onder water.
De beeldende kunst is meestal helemaal gericht op beweging en hier wordt juist de andere kant daarvan getoond,
de onbeweeglijkheid en de stilte die er kan zijn.
De menselijke gedaanten van Another Time zijn 1,91 meter hoog, gemaakt van massief gietijzer en ieder lichaam
weegt 630 kilogram. Ze staan op uiteenlopende plekken
in de wereld.
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want steeds kom je hen tegen op de weg die er te gaan
is om ze allemaal te zien. Het lijkt op een pelgrimsreis,
waar de wandelaar steeds weer wordt herinnerd aan dat
stille schouwen, dat de beelden doen. Het zijn lichamen die rustig in de weidse ruimte staan en door niets
worden gestoord, ook niet door de omgeving, hoeveel
lawaai of hoeveel mensen daar ook zijn.
Gormley roept op tot schouwen, iets wat in het boeddhisme gemeengoed is. Zijn boodschap is dan ook
steeds weer dat een mens zich meer bewust kan worden
van zijn lichaam als hij eens een moment stil is in een
maatschappij waar het altijd druk is, waar altijd haast is,
waar iedereen met telefoons en oortjes rondloopt omdat
er geen stilte mag zijn. De beelden vragen ook om een
plaatsbepaling, de vraag rijst bij de toeschouwer wat ze
voor hem betekenen. Een lichaam in ruimte en tijd, wat
betekent een lichaam eigenlijk, waar dient het voor en
welke ruimte neemt het in in de ruimte? Gormley zelf is
daar altijd mee bezig, en het is heel duidelijk, hij wil de
wereld zodanig veranderen dat er meer gelegenheid is
om gewaar te zijn van het lichaam, dat het lichaam ook
om rust en kalmte vraagt. Dat het er is in een aardse
ruimte, gemaakt van heel aards materiaal, van ijzer, en
dat het ergens in de tijd bestaat. En dat die ijzeren beelden verbinding hebben met het eigen lichaam.
Het onbeweeglijke nodigt ook uit tot beweging,
bijvoorbeeld dat iemand zich realiseert dat de aarde
met al zijn hedendaagse problemen alleen verder kan
komen door te beschouwen wat er is, en hoe het kan
worden. Meer weten door schouwen is ontdekken niets
te weten. Die ijzeren mannen van 400 kg of meer zijn
pogingen om te laten zien dat er ook nog meer is dan
alleen een oppervlaktelichaam, onzichtbaar aanwezig
als een tweede lichaam om de uiterste buitenkant heen.
De beelden zijn het onzichtbare zichtbaar gemaakt
door hem. Deze ogenschijnlijk inerte mannen krijgen
gedachten en gevoelens door de invloed van de kunstenaar, hij besteedt er tijd aan en geeft hen zijn idealen
mee. Vandaar dat hij heel graag beelden maakt voor
openbare ruimten, waar iedereen hen kan zien, zodat
de boodschap door kan komen.
Zijn eigen lichaam is het centrum van zijn kunst. Er
is niet aan te ontkomen dat dit wel iets weg heeft van
zelfverheerlijking en eigenliefde, een sterk ego dat erg
tevreden is met zijn eigen egolichaam. Dit zal Gormley
echter niet graag horen, omdat hij er zeker van is dat
hij iets voor de wereld wil doen en dat is goed. Daar is
niets op aan te merken.
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Hij ziet zijn gevoel voor kunst als een geschenk, zodat
hij werk kan doen wat hij graag doet. Hij vindt zichzelf niet heel erg getalenteerd, maar genoeg om dit te
kunnen doen. Kunst wordt pas kunst als het een gevoel
uitdrukt dat ook anderen raakt. Het moet aantrekkelijk
zijn, boeiend, het moet een beroep doen op verlangen,
begeerten. Bij veel kunstenaars doet hun werk een
beroep op seks, hoewel hij daar zelf geen affiniteit mee
zegt te hebben. Hij vindt seks nogal gewoontjes en
totaal onbelangrijk en in zijn werk is dat wel duidelijk
te zien.
Wat opvalt bij Gormley is dat hij ondanks zijn sterk
boeddhistische achtergrond niet met zijn zelf opstijgt
naar het nirvana, de wereld achter zich latend. Hij is
juist heel verbonden met die aarde, hij wil hem niet
missen, hij is ook bezorgd over de aarde in deze tijd.
Hij houdt van de zeer aardse dingen, zoals ijzer, staal,
olie, modder, water. Hij wil een aardse boodschap aan
de mensen brengen, die zou kunnen luiden: vergeet
het lichaam niet, vergeet de aarde niet, houden van de
aarde is dat wat iedereen nodig heeft om erop te kunnen leven. Vandaar zijn mannelijke stille toeschouwers
die onbewogen kijken naar de wereldse hectiek die hen
onberoerd laat. Hopend dat ze de mens tot rust zullen
brengen en hem laten stilstaan bij de aarde, zijn lichaam.

M

ateriaalgebruik

Voor hem is het materiële aspect van de sculptuur wezenlijk. Als hij gietijzer gebruikt, is dat voor
hem de aarde, omdat het uit de aarde komt. Er zit
altijd een ruwe, aardse tint aan bijna alles wat hij doet.
Hij ervaart het fysieke aspect in zijn materiaal, maar hij
kijkt daarboven uit, verder dan alleen wat te zien is.
Hij maakt gebruik van materialen van velerlei aard,
van organisch materiaal tot industrieel materiaal. IJzer,
staal, met de hand geklopt lood, glasvezel, zeewater,
olie, modder en klei. Hij gebruikt vooral in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw, zijn eigen
lichaam als een gereedschap om sculpturen te maken,
hij doet dat nog steeds.
Voor Gormley betekent het iets om in een mal te
worden gedaan die hem dwingt tot rust te komen, en
te gaan mediteren om evenwicht te laten ontstaan en
de tijd te nemen voor het beschouwen, want verder
mediteert hij nooit. Om deze lichaamsvormen te creëren, iedere mal met een subtiel onderscheid, besteedt
hij drie keer per week een of twee uur om in een mal
te worden gevat. Tegenwoordig scant hij zijn lichaam,
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Breath (2016)
bodyprint
Olie is voor Gormley het bloed van de aarde, haar DNA,
haar herinnering aan de zon. Het is een buitengewoon
materiaal en hij gebruikt het in zijn werk. Hij mengt 350
miljoen jaar oude koolstof uit Texas met ruwe olie uit
Noord-Dakota om precies de goede kleur te krijgen die hij
in zijn hoofd heeft om iets te maken, een kleur vol licht en
glans.
Wat hij doet met dit goedje, gemengd van steenkool en
olie, wordt al snel duidelijk, als hij vertelt dat hij dit gaat
gebruiken als mal voor zijn eigen lichaam. Hij begeleidt
alles vanuit de mal, die hier niet zo dik is. Hij houdt ervan
om in iets te zijn, al is het maar koolstof gemengd met
olie, en dan te gaan naar een plaats waar je op het punt
staat in slaap te vallen, maar toch net niet. Hij bedekt
zijn gehele naakte lichaam met dit olieachtige goedje en
met de hulp van twee assistenten en twee lange palen,
wordt hij naar beneden gelaten vanaf een prettige hoogte
en floep, met een klets valt hij op het handgemaakte
papier dat onder hem ligt. De palenstellage die hem
naar beneden laat zakken is een uitvinding van hemzelf.
De afdrukken van de voorkant van het lichaam zijn wat
etherisch, en ze veranderen al als de olie uitvloeit en zich
verbindt met de papiervezels. De afdruk op papier toont
een lichaam dat bijna hulpzoekend rondloopt.
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nadat hij een loodvergiftiging opliep en een ingeklapte
long. Het leven in een mal is niet gezond, zo blijkt,
ondanks de vrucht van de meditatie. En scannen is in
zeer korte tijd gedaan.
Nu wordt ook duidelijk hoe het komt dat er door
hem altijd mannelijke sculpturen worden ontworpen,
Gormly is altijd zelf die man. Tot nog toe is er nog
nooit een vrouw door hem gemodelleerd.

Bodies in space with dog (2002)
Bodies in Space V is een werk dat opnieuw het levende lichaam beschrijft als een vorm van bolvormige elementen
van verschillende maten. Het verbeeldt een materialisatie
van atomen en moleculen die het lichaam voortdurend
in beweging brengen en het uitbeelden als een werkveld
met ontelbare mogelijkheden. Hij heeft hier voor het
eerst een hond gemaakt, omdat dit bijna de oudste relatie
is die er is tussen mens en dier. Alles is een lichaam in de
ruimte, of het nu quarks, muons of de planeten zijn in
een zonnestelsel. Hij wil ook iets laten zien over massa
en wanorde. Het is, zoals zoveel van zijn werk, van zuiver
ijzer, dat oerelement van de aarde. Ieder deeltje is iets
dat met de hand is gemaakt en het heeft de perfecte
vorm van een bol. Voor Gormly is dit een heel belangrijk
proces, omdat hij daardoor in staat is om zijn bewustzijn
in te brengen in het productieproces. Zo kan hij een eigen
innerlijk aspect toevoegen aan deze geïndustrialiseerde
wereld en zijn eigen verbeelding in de vorm laten werken.

E

xposure

Exposure heet het beeld van een hurkende man
dat aan de rand van het IJsselmeer bij Lelystad is
neergezet. Deze figuur komt wonderwel overeen met
het omringende landschap met zijn rechte lijnen van
de polder en de kanalen. Er zijn akkers, dijken, elektriciteitsmasten en zelfs windmolens. En tussen dit Hollandse landschap is deze figuur te zien, een stalen beeld
waar je doorheen kunt kijken en dat op lijkt te gaan in
de wolkenluchten. Hij wordt meteen door Nederlanders, hoe kan het anders, heel grof ‘De poepende man’
genoemd, ofschoon deze benaming wel is te begrijpen.
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Hoewel het bij aankomst op afstand eerst wat onduidelijk is, na enkele momenten is het mogelijk de
vorm te onderscheiden die daar passief gehurkt zit aan
de oever van het water. Wat is daar eigenlijk te zien?
Door wat of wie wordt de toeschouwer overweldigd?
Door de grootsheid van de metalen figuur? Door het
onbestemde ervan? Het is bijna niet te geloven, maar
daar zit een kolossale metalen man op zijn hurken uit
te kijken over het rustige, grijze water van het Markermeer, of, als de zon schijnt naar de flonkerende
lichtjes die verschijnen op de kabbelende golfjes. Het
Hollandse, platte landschap wordt hier betoverd door
een hurkende man, die daar geduldig zit, onbeweeglijk,
realistisch uitgebeeld, maar toch ook weer niet.
Als het koud is en zonnig rijst er waterdamp op en dat
levert een feeëriek beeld op van deze ijzeren constructie. Alsof er overblijfselen staan vanuit oude tijden,
oude beschavingen. Alles wordt vaag door de nevelige
mist. De figuur is hard en koud, maar ook zacht en
warm, de rust ervan, terwijl hij daar zit, uitkijkend
over water en dijk en land, omvat degene die kijkt.
Hij draagt dramatiek met zich mee, zo neerhurkend in
de koude, de warmte, nevel en wind. Hij is ook wonderlijk mooi, al is het een ijzeren gevaarte, hij komt
aan het hart en het hart voelt mededogen. De zon laat
haar stralen in zijn lichaam vallen, de sneeuw giert er
doorheen, voortgeblazen door de oostenwind, hagel
en sneeuw kleven aan hem vast als het vriest. Alleen
als je het weet, zie je hem van verre. Hij is aanwezig
in ruimte en tijd, maar ook weer niet, doorzichtig als
hij is. Hij verdwijnt als het ware in ruimte, weg van de
kijker, opgelost in mist of regen of de tere nevel van de
zomerochtend.
De eerste stap bij het ontwerpen is natuurlijk dat
Gormley zelf bepleisterd wordt voor het maken van
de vorm. Hij moet daarvoor anderhalf uur in een zeer
ongemakkelijke hurkende houding zitten. Vervolgens
moet deze vorm worden omgezet in een geometrisch
systeem. Daarna moet de vorm gedigitaliseerd worden.
Er is daarom ook samenwerking geweest met twee universiteiten om speciale software en algoritmen te ontwerpen, zodat er een driedimensionaal model gemaakt
kan worden dat uiteindelijk een fysieke sculptuur kan
worden. Exposure is vele malen duurder geworden dan
is berekend, het is bijna geschrapt van de begroting
door de hoog oplopende kosten. Uiteindelijk is het er
toch gekomen in Lelystad.
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Het gevaarte bestaat uit 5000 onderdelen met 14.000
bouten om hem bij elkaar te houden. Alles is van thermisch verzinkt staal, zodat het lang houdbaar is buiten.
Ieder onderdeel is noodzakelijk, anders zakt de Hurkende Man in elkaar. Alle elementen ontmoeten elkaar
op speciale punten, een soort stervormen van metaal,
en de meest opvallende zitten bij het hoofd, keel, hart,
navel en het sekscentrum. Het zijn enige energiepunten in het lichaam die wel chakras worden genoemd.
Het is dan ook een lichaam dat een energiesysteem is,
zoals een elektriciteitsmast dit is voor een bepaald gebied. Het beeldt meer dit systeem uit dan een lichaam
van botten, spieren en huid.
Hij ziet er ook uit als bestaande uit de onderdelen van
een afgedankte elektriciteitsmast. Geen wonder, hij is
gemaakt door een Schots bedrijf dat hoogspanningsmasten maakt. Het duurt meer dan een jaar voordat
alle delen met de hand zijn gemaakt, dat is een werk
van bloed, zweet en tranen, en dan is er meer dan een
maand nodig om hem in elkaar te zetten, wat ook het
nodige zweet kost.
Lelystad ligt onder de zeespiegel in de lage polders van
het IJsselmeer. De strekdam bij de Houtribdijk of Markerwaarddijk waar Exposure op staat, is gebouwd in de
zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw.
Exposure heeft te maken met de rol die het water
speelt in Nederland. De opwarming van de aarde zorgt
ervoor dat de zeespiegel omhoog gaat, waardoor het
niet ondenkbaar is dat de dijk moet worden opgehoogd, zodat de Hurkende Man langzaam verdwijnt
achter de dijk. Zo ziet de toekomst van het menselijk
lichaam er dus uit: langzaam verdwijnend onder de
aarde, omdat de zee omhoog komt. Het lichaam dat
vanuit de aarde komt en er weer naar terugkeert.
Het aparte van dit werk is, dat als iemand op het eerste
gezicht vanuit de verte kijkt, hij wonderlijk genoeg een
hurkende man ziet. Steeds dichterbij komend verliest
hij zijn model en zijn vorm totaal, hij wordt een abstract ding, totdat men eronder en erin gaat staan. Dan
wordt het even een hurkende man, hij wordt een hurkende massa ijzer, en daarna niets meer dan alleen een
wirwar van stukken metaal, die niets meer voorstellen.
Het is alsof er een waanvoorstelling, een fata morgana,
wordt ontmanteld door de fysieke nabijheid. Een mens
betreedt de sculptuur en hij verdwijnt alleen in een verwarrende ijzeren structuur, het is geen lichaam meer,
geen man, er is slechts de chaos van metalen staken
waardoorheen de lucht zichtbaar is.
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Exposure (of Crouching Man) (2010)
Het gevaarte met een open structuur is 26 meter hoog
en er is 60 ton aan staal in verwerkt. Het staat op de Markerstrekdam, vlakbij de Houtribsluizen bij Lelystad langs
het Markermeer.
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Op 17 september 2010 is deze hurkende man - officieel wordt hij Exposure, Belichting, genoemd - onthuld. De sculptuur is moeilijk te vinden, er wordt
weinig ruchtbaarheid aan gegeven dat hij er is en waar
hij neerhurkt. Toeristen zullen er dan ook niet veel te
vinden zijn bij Exposure, je moet hem toevallig in de
gaten hebben.

F

ields

Field for the British Isles (1993)
Dit kunstwerk bestaat uit ongeveer 40.000 terracotta
beeldjes van 8 tot 26 cm hoog.
Voor die hoeveelheid beeldjes was 30 ton klei nodig. Een
baksteenfabriek uit St. Helens vlakbij Liverpool leverde die
flinke hoeveelheid en de leerlingen van twee scholen uit
St. Helens met hun familie - in totaal zo’n honderd man deden er vijf dagen over om de beeldjes te maken.
Iedereen die meedoet wordt gevraagd iedere dag te komen van 09:00 uur tot 17:00 uur. Elke dag beginnen twee
mensen de grote klompen klei te snijden en uit te delen.
Gormley maakt vijf van dit soort ‘fields’. In 1991 America
Field, 1992 Amazonian Field, 1993 European Field en in
2003 Asian Field. De kracht van deze actie is ook dat de
Fields steeds groter worden en dus krachtiger. De eerste
Field bestaat uit 35.000 lichaamsvormen, de laatste uit
210.000 gestalten.
De serie ‘Fields’ omvat een andere benadering dan de
meeste andere sculpturen van Gormley. Het gebruik van
kleine terracotta beeldjes varieert van een paar tienduizend tot 210.000 beeldjes. Ze worden uitgestald op een
vloer met de gezichten naar de toeschouwer. Ze nemen
alle plaats in zodat de toeschouwer de ruimte niet in kan,
maar wel de hele verzameling kan overzien.

De Fields sculpturen van Gormley zijn geheel
anders dan zijn beelden op ware grootte van het menselijke lichaam. In Fields zijn tienduizenden kleine
lichaamsvormen bijeengebracht van terracotta. In zijn
laatste Fields werk zijn het zelfs 210.000 gestalten. Alle
Fields zijn producten van de aarde.
Ze zijn gemaakt in vijf verschillende plaatsen op de
wereld, daar waar het Field komt. Wie kijkt naar deze
menigte kan zich niet onttrekken aan het gevoel dat hij
wordt bekeken door een heel stil leger, dat iets vraagt
wat onbestemd is en dat de gehele expositieruimte in
beslag neemt.
Om dit te maken heeft Gormley veel mensen nodig
uit de streek, meestal vrijwilligers. Iedereen krijgt een
plank waarop een klomp klei ligt, een kleine kan met
water en een potlood om de oogholten te maken. De
beeldjes krijgen geen mond, ze kunnen alleen maar kijken. De vrijwilligers krijgen ook een kussen om op te
zitten voorzover de vloerruimte dit toelaat. Dat maakt
het gemakkelijker om de lichaamsvormen in rijen van
tien te maken zodat alles eenvoudig is te tellen.
Iedere deelnemer wordt aangemoedigd om zijn eigen
unieke vorm te vinden om een lichaampje te maken.
Ook om de vereiste regels te volgen, bijvoorbeeld dat
elk klein lichaam de grootte heeft van een hand zodat
het gemakkelijk is vast te houden. De ogen moeten
diepe gaten zijn en de verhoudingen van het hoofd en
het lichaam moeten goed zijn. De vrijwilligers is in
beginsel gevraagd om een beeldje te ontwerpen met
een vlakke onderkant zodat de gestalte goed kan staan
en deze dan levend te maken door hem ogen te geven
met een scherp potlood.
De bedoeling van dit alles is, dat Gormley een werk wil
maken over de toekomst van de mensheid en daarmee
de verantwoordelijkheid daarvoor. Iedereen heeft eraan meegewerkt en terugkijkend zullen al deze mensen
zich verantwoordelijk voelen voor wat er met de wereld
gebeurt. Deze arbeid is tegelijkertijd een meditatie, de
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herhaalde actie wordt als het ware tot een ademhaling
die zich steeds herhaalt, of het kloppen van het hart
dat altijd doorgaat in een zeker ritme. Diegenen die de
lichaamsvormen maken, zijn de makers van de toekomst.
Gormley zelf wilde deze wereldscène maken met iets
heel aards: klei. Hij maakt dan ook vijf Fields: vijf verschillende delen van de aarde. Daarin verbeeldt hij de
grondproblemen die het menselijke bestaan met zich
meebrengt. Er kan een mogelijkheid zijn dat de mens
leeft in zijn natuurlijke universum door zichzelf te integreren daarin en anderen er ook in mee te laten doen.
Hij probeert voortdurend om via de kunst mogelijkheden te scheppen voor een ander gedrag, andere gedachten en gevoelens. Want Gormley probeert om te laten
zien wat een arm, naakt en gespleten mens we zijn,
en misschien ontdekken andere mensen dat dan ook.
Gormley heeft de supervisie van alle Fields.
Door naar al die figuurtjes te kijken zijn zij niet het
onderwerp van aandacht, maar wordt de toeschouwer
zelf onderwerp dat bekeken wordt.
1. American Field (1991)

2. Amazonian Field (1992)

Gemaakt in Porto Velho in Brazilië. 24.000 terracotta
lichaamsvormen. Ze worden door de armen gemaakt,
de meesten doof en stom, en het zijn dan ook wat
ongevormde kleigestalten.
In 1992 wordt de Earth Summit of Top van de Aarde,
in Rio de Janeiro gehouden en als onderdeel van die
top vraagt het Duitse Goethe Instituut 25 internationale artiesten naar drie Braziliaanse Amazone steden
te komen om daar werken te creëren die een inspiratie
kunnen zijn om bewuster met het milieu om te gaan.
Dit werkveld beeldt een overbevolkte wereld uit en een
destructie van de natuur.
3. European Field (1993)

Dit kunstwerk bevat 35.000 beeldjes. Ze worden zo
neergezet, dat ze tezamen een dik tapijt lijken te vormen, een enorme menigte, die zaal na zaal vult. Alleen
kijken ze de toeschouwer aan. Het lijkt een hallucinatie. Alsof een vreemd volk van een andere planeet de
aarde overspoelt.
Vaak worden de gestalten ook in een entreehal neergezet of om een hoek, zodat het een bijna oneindige
menigte lijkt. Duizenden kleine terracotta mensjes die
daar staan, onbeweeglijk, schouder aan schouder. Ze
zijn gemaakt in Cholula in Mexico, door meer dan
zestig leden van een familie die stenen maakt.
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Gemaakt in Östra Grevie in Zweden. Bevat ongeveer
40.000 terracotta lichaamsvormen gemaakt van klei uit
Smaland in Zweden. Ze hebben verschillende grootten,
maar ze zijn ook hier weer altijd 8 tot 26 centimeter
groot. Ze staan in een speciaal gerenoveerde koeienstal.
Zij roepen met zijn allen de oude voorouders op en
de ongeborenen. Deze menigte zet de gebruikelijke
manier om winsten te maken om in meer gevoel voor
de aarde en maakt de kijker het onderwerp van hun
blik. In de niet zo comfortabele locatie wordt de kijker
geconfronteerd met zijn onderbewuste leven en wordt
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nu door een publiek aangekeken dat lijkt te vragen:
Wie ben jij, wat ben jij? Wat voor een wereld ben je
aan het creëren?
4. Field for the British Isles (1993)

Horizon Field (2012) Widderstein - Oostenrijk
Aan de voet van de Großen Widderstein zijn 100 ijzeren
mannen van 1,91 meter hoog neergezet die staan op
een horizontale vlakte in de berg. Het is het grootste
landschappelijke kunstwerk dat in de Alpen is verrezen.
Ze staan op een oppervlakte van 150 km2 en bestrijken
verschillende gemeenten, Mellau, Schoppernau, Schröcken, Warth, Mittelberg, Lech, Klösterle und Dalaas. Het
installeren van deze beelden duurt van augustus 2010
tot april 2012. Ze worden geplaatst in een horizontale lijn
op 2.039 meter boven zeeniveau. Ze zijn met helikopters
naar de alpenweiden gebracht. De figuren hebben eigenlijk geen mond, dit is een soort holte en dit geldt ook voor
de ogen. De neus is altijd wel wat geprononceerd, evenals
het geslachtsdeel. Sommige kunnen niet worden bereikt,
alleen vanuit de verte beschouwd als een soort silhouet in
de eenzaamheid van berg, hemel en aarde. Ze kijken nooit
naar elkaar. Ook hier wil Gormley klimaatkwesties aan
de orde stellen en het daarmee samenhangende lot van
de mensheid. Het is een indrukwekkend gezicht om deze
figuren te zien staan hoog in de bergen, naakt, desolaat,
zonder huis, blootgesteld aan het ijzige klimaat van de
hoge bergen in Oostenrijk. Wandelaars en skiërs komen
erlangs, langs deze stille getuigen waarvan men zich
afvraagt wat ze daar doen. En ze stellen een wedervraag:
Wat doe jij hier? En dat is waar het om gaat, dat er een
vraag rijst bij de kijker.

Dit werkveld bestaat uit ongeveer 40.000 kleine lichaamsvormen. Iedere vorm is anders en eenvoudig
gemaakt, met gaten voor de ogen. De lichaamsvormen
bedekken de vloer waarop ze zijn neergezet helemaal,
alsof een leger ervan bezit heeft genomen. De kijker
kan dan ook niet lopen daar waar de lichaamsvormen
zijn. Ze kunnen echter wel het einde van de ruimte
zien.
5. Asian Field (2003)

Volgens de maker vertegenwoordigen ze de plaats waar
een menselijk wezen eerst was, en waar enig menselijk
wezen kan zijn. Doordat ze hoog in de bergen zijn opgesteld veranderen ze voortdurend, door wisselend licht,
verschillende jaargetijden, en het weer, dat iedere dag
anders is.

De beeldjes zijn op de vloer gezet en kijken allemaal
in dezelfde richting naar de bezoeker. Het werkveld
omvat 210.000 handgemaakte kleivormen gemaakt
door 350 mensen. Het zijn mensen van alle leeftijden
die komen uit het dorp Xiangshan dat ten noorden van
de stad Gueanzhou ligt in Zuid-China.
De klei komt uit de provincie Guangdong die bekend
is in heel China vanwege de dieprood gekleurde kleiaarde. Het maken van de lichamen duurt vijf dagen en
gebeurt van 18 tot 22 januari 2003. Ze zijn daarna gebakken in de oven van de dichtstbijzijnde steenfabriek
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om ze dan in Chongquig tentoon te stellen in 2003 en
2004. Er is 2000 vierkante meter nodig om ze neer te
zetten. Ze zijn ook in Japan tentoongesteld.

E

en werk dat nog moet komen

De Brexit die op 31 januari 2020 heeft plaatsgevonden, is iets wat niet door Gormley wordt gesteund.
Hij is ontzettend kwaad geweest toen in 2016 de
voorstanders van Brexit zijn Angel of the North laten
dienen als achtergrond voor hun campagne.
Het inspireert de kunstenaar om voor de kust van
Bretagne in Frankrijk zeven heel grote lichaamsvormen
neer te zetten. Zij kijken allen naar dat, wat hij ‘het
verloren eiland van Europa’ noemt, het Verenigd Koninkrijk. President Macron van Frankrijk is een voorstander om dit te doen, maar de autoriteiten moeten
hun toestemming nog verlenen.

E

vent Horizon

De aankoop van het beeld Another Time II is
aanleiding voor de Kunsthal in Rotterdam om in 2008
een tentoonstelling met de titel ‘Between You and Me’
aan Gormley te wijden. Tijdens de tentoonstelling
maakt Another Time II deel uit van het spectaculaire
werk ‘Event Horizon’, waarbij op de Kunsthal en op 19
andere gebouwen in Rotterdam beelden van Gormley
zijn geplaatst.
Voor Gormley is de (sociale) interactie van bezoekers
met zijn werk essentieel. Daarom werkt hij regelmatig
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Another Time II (2008)
Op het gebouw van de Kunsthal in Rotterdam

in de publieke ruimte. Voor Event Horizon plaatst
Gormley binnen een straal van 1 km van de Kunsthal
vijftien afgietsels van zijn lichaam op verschillende
dakranden, waaronder die van het Museum Boijmans
Van Beuningen, Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam
en de Euromast. Volgens de informatie van de Kunsthal ontregelen en verwarren de figuren de beleving van
passanten en bezoekers in de openbare ruimte. Event
Horizon is een beleving, een culturele attractie voor
toeristen en Rotterdammers.
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T

abaco en de lichtende wijn

E

r was eens een dorpje in
de bergen waar een heel
grote tabaksfabriek staat.
Ieder jaar in oktober
wordt de tabak op de tabaksvelden
geoogst en naar de fabriek gebracht. De hellingen van de bergen
staan dan ook vol tabaksplanten.
In het voorjaar worden ze geplant,
in juli staan ze in volle bloei en
worden alle bloemen eruit gehaald,
behalve van een paar tabaksplanten.
Die planten zijn een offer aan de
goden, die zorgen voor een goede
tabaksoogst. En zo bloeit ieder
jaar weer de tabak op de zonnige
zuidelijke hellingen van de bergen,
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de Nicotiana tabacum met zijn roze
kleurige bloemen. Als alles bloeit is
dat een mooi gezicht, de roze bloemen lijken niets te maken te hebben met tabak, die meestal zorgt
voor een soort rustige traagheid en
een inert welbevinden. Maar in het
dorp is iedereen blij met de tabak,
want aan het einde van het seizoen,
als er is geoogst, kan iedereen weer
een jaar voort met de inkomsten.
Dan worden er nieuwe auto’s
aangeschaft of vee of leeftocht voor
de winter. Die tabak is heel belangrijk, ze maakt deel uit van alles
wat er in het dorp gebeurt. Overal
zijn de tabaksvelden, het kleinste

stukje grond wordt benut om er
nog twintig planten op te zetten.
Veel vrouwen werken ook in de
tabaksfabriek, de mannen zijn op
het land. De tabaksfabriek is groot,
crèmekleurig aan de buitenkant en
alles ruikt daar naar de tabak.

I

n het dorp woont Tabaco, een
knappe man van ongeveer
dertig jaar. Hij is altijd bezig
in de tabak, op de zonnige tabaksvelden. Daarom wordt hij ook zo
genoemd. Hij is gebruind en zingt
altijd als hij bezig is in het veld met
zijn bovenlijf bloot. De zomers zijn
heet, de zon brandt en daardoor
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af, zodat een
veld in korte
tijd helemaal
schoon is van
roze bloemen,
die dan op de
grond verwelken en weer dienen voor de bemesting van het volgende
jaar.
kan de tabak ook vlug
groeien. In het korte zomerseizoen
moet de plant zijn volle wasdom
bereiken. Tabaco houdt ook van de
bloei van de planten, hij is helemaal
verrukt als hij de velden vol roze
bloemen ziet. De verrukking duurt
maar kort, want al snel moeten de
bloemen eraf worden gehaald. Bij
de tabak gaat het niet om bloemen,
maar vooral om het blad, dat zo
groot mogelijk moet worden. En
daar horen geen bloemen bij, dan
blijft het blad kleiner. Tabaco vindt
het altijd jammer om bloemen
eruit te halen, daarom doen de
vrouwen het. Die zijn snel en vlug
en slaan de bloemen er bliksemsnel
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Op een dag heeft Tabaco
een droom over de tabaksfabriek.
Hij droomt dat er op de tabaksfabriek in blauwwit licht staat geschreven: ‘Eenheid van weten’.
Hij ruikt daarbij een tabaksgeur
zo zoet en zacht, alsof er geen tabak is, maar één en al zoetheid en
zachtheid. Hij raakt er helemaal
rustig en ontspannen van, dat heeft
hij nog nooit beleefd. Bij het wakker worden ademt hij die geur nog
eens diep in, hij doet zijn ogen
open en herinnert zich de tabaksfabriek met het nieuwe opschrift.
Hij vindt het vreemd, wat betekent dit eigenlijk? De eenheid van
weten, wat is dat? Hij blijft er even

mee bezig, maar het werk roept en
hij staat op, gaat naar de badkamer, neemt een frisse douche en eet
wat. Daarna gaat hij weer naar de
tabaksvelden, om te kijken hoe ze
erbij staan. De droom blijft hem
echter bij, het laat hem niet los en
hij is er voortdurend mee bezig.
Het is alsof hij zich veel ruimer en
prettiger voelt, alsof er iets in zijn
lichaam is gebeurd, wat hem onbekend is. Hij laat zijn ogen over de
hellingen glijden waar de tabak in
vol ornaat in de zon staat te stoven.
Weldra zal het weer oogsttijd zijn.

T

abaco is een jonge man
met zijn eigen dromen. Hij
droomde altijd al, maar
de droom van de tabaksfabriek
heeft heel wat op gang gebracht.
Het lijkt wel alsof er iets in hem
is gebeurd, waardoor er een hele
omwenteling heeft plaatsgevonden. Hij is veel gevoeliger geworden voor andere dingen dan alleen
de tabak, zoals dat eerst was. Hij
kijkt veel meer naar de schoonheid
van de landschappen waar de tabak
groeit en van de tabaksplantages op
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zich, waar de planten in keurige,
maar vaak ook gekromde lijnen
zijn neergezet. Dat levert een apart
schouwspel op wat hem heel erg
bekoort. De levendige lijnen van de
bergen, van de slingerende wegen,
van de velden met onafzienbare
rijen tabak laten iets in hem bewegen, een schoonheidsgevoel dat hij
nooit had.

O

p een dag is hij weer in
de bergen bezig met de
tabak. Dan komt er opeens een meisje voorbij, ze is nog
heel jong. Ze draagt een roze shirt
en een witte rok met roze figuren
erop. Ze heeft een roodwit gezicht
dat ondanks dat toch heel gebronsd
is door de zon. Ze zingt en als ze
zingt komen de koeien die in de
weiden lopen allemaal naar haar
toe. Het is een melodie om nooit
te vergeten, hij raakt het hart van
Tabaco als een bliksemflits en hij
voelt hoe hij helemaal naar het
meisje wordt toegetrokken. Hij
gaat naar haar toe en ziet dat ze
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helemaal wordt omringd door de
sneeuwwitte koeien, die haar aanstaren en luisteren naar de onweerstaanbare melodie die ze zingt. Het
lijkt alsof ze nooit op zal houden
met zingen, ze loopt maar door en
de koeien gaan allemaal met haar
mee. Tabaco ook, hij gaat naast
haar lopen en ziet dat ze haar beide
handen helemaal vol heeft met
rode bolletjes. Als hij nog eens goed
kijkt, ziet hij dat het allemaal granaatappelgranaatjes zijn. Ze verliest
er wel eens wat en het ziet ernaar
uit dat ze meteen weer worden aangevuld. Tabaco kijkt verliefd naar
het meisje, dat hem vol blijdschap
aankijkt. Ze steekt haar handen
naar hem uit en hij eet wat van de
granaatappelgranaatjes. Ze smaken
heerlijk, ze verzachten het hart, ze
maken het leven zoet, en ze stralen
ook genegenheid en liefde uit. Dat
is wat er ook van het meisje uitgaat,
dat hem zacht naar zich toe lokt
met haar zang en de granaatappeltjes. Ze lopen nu zij aan zij tussen
de koeien, die met hun grote zacht-

bruine ogen Tabaco aankijken. Ze
lopen maar voort tussen de tabaksvelden met de koeien rondom hen.
Het lijkt wel alsof er een onuitputtelijk aantal koeien in de bergen is
die allemaal op het geneurie van
het meisje afkomen en willen horen
wat zij zingt. Het is een fascinerend
tafereel en Tabaco vindt het heel
gewoon dat hij daar zomaar met
een wildvreemd meisje met granaatappeltjes in haar handen loopt,
heel dicht tegen haar aan, zodat
hij haar warmte kan voelen. En de
warmte van de koeien is er ook, zij
omringen hen alsof ze hen beiden
beschermen. Zo lopen zij naar het
schijnt wel uren in de berglandschappen vol zon en weelderigheid.
Uiteindelijk komen zij bij een bergweide aan vol bloemen. Daar staan
vele crèmekleurige taarten klaar
waar het meisje de granaatappelgranaatjes op legt. Het meisje zingt
nog steeds de melodie en Tabaco
wordt er bijna dronken van, zoiets
heeft hij nog nooit meegemaakt.
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Dronken van een lied, dat nooit zal
eindigen, zo lijkt het. Het meisje
biedt hem een groot stuk taart aan
en ze eten er beiden van. Iedere
keer als de granaatappelgranaatjes op zijn doet ze er weer nieuwe
bij, het lijkt alsof ze ontstaan uit
haar handpalmen. En Tabaco eet
maar taart en hoort de melodie en
hij voelt zich dronken van blijdschap en liefde voor haar. Als ze de
taart hebben gegeten en de koeien
ook allemaal wat hebben gegeten,
gaat het meisje weer haars weegs.
Tabaco blijft achter en hij ziet haar
gaan. Zij beweegt zich in de weelderige landschappen, vaak zijn ze
vlak, maar soms ook heuvelachtig.
En de bloemen bloeien met hun
mooiste roze tinten, en ook alle
bomen en gewassen gaan bloeien
overal waar zij haar lied neuriet of
zingt. De witte koeien lopen nog
steeds om haar heen. ‘Zou dit te
maken hebben met de eenheid van
weten?’ vraagt Tabaco zich af.
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T

abaco weet dat hij niet
mee kan gaan, het meisje
gaat haar eigen weg en hij
de zijne. Als alles weer wat gewoner wordt, vindt hij zichzelf terug
op een bankje bij de tabak. Hij
weet niet of hij het nu werkelijk
heeft beleefd, of dat het een droom
was die hij op klaarlichte dag heeft
gedroomd. In zijn oren hoort hij
nog de zoete melodie en hij proeft
de heerlijke taart en de granaatappelgranaatjes. Hij proeft nog eens
met zijn tong. Ja, hij heeft het toch
echt meegemaakt. Het is alsof hij
heel ver, heel in de verte de melodie nog hoort met een zacht geloei
van witte koeien erbij. Hij schudt
eens met zijn hoofd, wrijft zich de
ogen uit en zegt bij zichzelf: ‘Het
is toch volgens mij echt gebeurd, al
is er niets meer van te zien.’ En hij
voelt zijn hart sneller kloppen als
hij het meisje weer voor zich ziet en
haar warmte voelt en hij hoort haar
stem nog steeds, zangerig, krachtig
en toch heel zoet en allesomvattend.

Tabaco staat op en gaat naar beneden, naar de tabaksvelden waar
hij voor zorgt. Terwijl hij loopt,
waant hij zich nog bij het meisje
en de witte koeien, de melodie die
zij zingt kan hij niet kwijt raken,
hij kan hem ook niet vergeten. Het
is iets wat er altijd is, was en zal
zijn. Tegelijkertijd realiseert Tabaco
zich, dat hij haar waarschijnlijk
nooit meer zal zien. Want wie is
dat meisje? Waar woont ze? Of is ze
toch een hersenschim?
Langzaam loopt hij naar zijn huis,
waar de eerste rozen in bloei zijn
gekomen. Zijn moeder heeft ze
ooit geplant, maar hij heeft er nooit
op gelet. Nu staat hij stil bij de
krachtige rozenstruik en ruikt aan
de rozen. Ze hebben een heerlijke
geur, die zijn hart eventjes sneller
laat kloppen. Ze doen hem denken
aan het meisje met de zangerige
melodie en de koeien. Snel draait
Tabaco zich om en gaat het huis
binnen. ‘Genoeg gedagdroomd,’
denkt hij bij zichzelf. Het gewone
leven gaat verder.
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e volgende dag is een stralende dag, die in de middag verandert in regen en
onweer. Tabaco is al naar de tabak
wezen kijken en staat nu voor het
huis, onder de brede oversteek van
het dak. Het gaat steeds heviger
onweren. Tabaco vindt dat altijd
een heerlijk schouwspel, de woeste
elementen zijn niet te stoppen, ze
doen wat ze willen tot ze zijn uitgewoed. Zo is het nu ook, hij ziet de
lucht vol onweer en hevige, witte
bliksemstralen. Alles knalt er op
los. De stralen van de bliksem gaan
horizontaal door de lucht en slaan
in in de bergtoppen, zo lijkt het.
Tabaco staat daar en ziet het gebeuren. Alles is woest en lichtend om
hem heen, lichtende bliksemstralen verlichten de inktzwarte lucht.
Boven op de toppen van de bergen
ligt nog wat sneeuw. Daar begint
het opeens te branden, op alle toppen is een gloeiend wit vuur waar
te nemen. De toppen rondom het
huis van Tabaco staan allemaal in
vuur en vlam, het vuur even wit
als de sneeuw. Het is verbazingwekkend, Tabaco staat er met wijd
opengesperde ogen naar te kijken.
Hij is niet bang, neen, dat niet,
maar het is wel iets heel bijzonders
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wat hier plaatsvindt. Opeens hoort
hij weer de zoete melodie die het
meisje zong, en op dat zelfde moment krijgen de vuren op alle bergtoppen een andere kleur, iets van
een rozeachtig iriserend vuur dat
alle kleuren in zich draagt. En overal om hem heen zijn witte schichten van bliksem en vuur, overal is
wit vuur, vuur met alle kleuren van
de regenboog, en hij voelt een witte
hitte, een witte hitte die gloeiend
en gloeiend is, gloeiend wit. En
hij ziet op de top van de berg het
meisje staan, ze lijkt wel een godin
in haar witte gewaad dat brandt,
brandt als het vuur op de bergen.
Ze neuriet zacht de melodie die
hij kent, alsof ze Tabaco eraan wil
herinneren dat ze er werkelijk is en
dat het geen droom is geweest. Zo
staat zij daar, en Tabaco kan zijn
ogen niet van haar afhouden. Dit
duurt tot het onweer over is, alles
kalmeert, alles wordt vredig, alles
wordt fris en zacht en vol beloften
van groei en bloei door de regen.
Nog even, maar dat weet Tabaco
niet zeker, is er een gouden zon te
zien boven de berg, die lijkt op de
kleur van het wit brandende gewaad. Een gouden zon na de regen en het onweer, een gouden zon

waar hij even vermoedt ook het
meisje in te zien. Maar die gedachte
schudt hij snel van zich af. ‘Geen
onzin’, zegt hij tegen zichzelf. ‘Dat
kan niet. Een meisje kan niet vlakbij of in een gouden zon staan.
Bovendien is een gouden zon ook
nooit te zien.’ Maar Tabaco vergeet
dit niet, evenmin als de andere dingen. Hij weet dat het geen onzin is,
maar dat wil hij niet toegeven. Het
is toch gemakkelijker om te zeggen
dat het een soort droom is, want
in dromen kan van alles gebeuren.
„Een droom is een droom,” zegt
hij hardop tegen zichzelf. Op dat
moment wordt er een regenboog
langzaam zichtbaar boven de bergen, hij ligt er als een kleurige band
overheen. Tabaco kijkt ernaar. Het
is alsof de regenboog wil zeggen:
‘Neen, het is geen droom, het is
werkelijk zo gebeurd.’

D

ie nacht droomt Tabaco
weer een keer. Hij ziet
een man met een gezicht
als van de zon in een fauteuil zitten. De man rookt een sigaar die
rood aangloeit, rozerood. Het is
een heel lang stuk van de sigaar
dat is aangegloeid, bijna tot op de
helft. De man kijkt Tabaco verge-
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noegd aan en neemt nog een flinke
trek aan de sigaar, waardoor deze
nog meer aangloeit. En dan hoort
hij hem zeggen: „De tabak groeit
niet meer, ze zal niet goed meer tot
wasdom komen.”
Tabaco kijkt geboeid toe.
Als Tabaco ontwaakt, is hij een
beetje onzeker. Hij weet nog heel
goed wat hij heeft gezien van die
man met dat ronde hoofd als de
zon. Het gaat ook over tabak, want
de sigaar is half op en blijft maar
aangloeien. Normaal zou iemand
anders denken, een sigaar wordt altijd opgerookt. Maar Tabaco heeft
hier toch een heel ander gevoel bij.
Want die man zegt eigenlijk doodleuk dat de tabak geen kans meer
heeft. Dat zou een ramp zijn, want
waar moeten ze dan van leven?
Tabaco heeft er een hard hoofd in.
Wat betekent dit alles toch? Hij
wordt er wat zenuwachtig van. Hij
stapt uit bed en gaat regelrecht naar
het tabaksveld. Gelukkig, alles ziet
er nog goed uit. De planten staan
er prima bij en de oogst belooft
heel goed te worden. Hij is weer
gerust, maar vergeet niet wat hij
heeft meegemaakt in zijn droom.
Dromen schijnen bedrog te zijn,
maar hij heeft hier toch de ge-
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dachte bij dat het goed in het oog
moet worden gehouden wat er met
de tabak gaande is. Hij heeft ook
de ervaring dat dit een weten is,
wat met de eenheid van weten te
maken moet hebben. Hij loopt wat
in het rond over de tabaksvelden.
Daar in de buurt staat ook een
groot chalet, de naam ervan is ‘Burdigala’. Hij kijkt er eens goed naar.
Ziet hij daar nu dat meisje staan
vlak bij de wisteriaboom aan de
linkerkant? Hij kijkt nog eens goed
en ja, hoor, ze zwaait naar hem. Ze
ziet eruit als een dienstertje, met
een zwart jurkje aan en een rond
wit schortje. Ze heeft een dienblad
bij zich waarop een fles bordeauxwijn staat en twee glazen.
Tabaco kan zich niet inhouden en
gaat eropaf. In de tuin ontmoet
hij haar en ze zegt: „Tabaco, heb je
zin in een glaasje wijn? Het is iets
anders dan tabak, maar het smaakt
heel goed, het is een echte mooie
rode bordeauxwijn, de Schone van
Bordeaux.” Tabaco klinkt met zijn
glas tegen dat van haar en beiden
nemen ze een slokje. Hij weet niet
wat hij proeft, zo’n soort smaak
van tabak en dat bij een wijn. Hij
zegt tegen haar: „Wat is dit voor
een bordeauxwijn?” Zij kijkt hem

lachend aan en zegt: „Het is wijn
uit de Médoc, die bouwt op latere
leeftijd deze smaak op. Vind je het
niet leuk dat je ook in de wijn de
tabak weer terugvindt?” „Het is
wel heel bijzonder,” zegt Tabaco.
„Eigenlijk zou ik iets aan je willen
vragen. Vannacht heb ik gedroomd,
en ik weet niet wat het betekent en
wat te doen. Kan ik vertellen wat ik
heb meegemaakt?” Het meisje zegt:
„Natuurlijk, het lijkt me leuk om te
horen.” Dan vertelt Tabaco van de
man met het ronde gezicht en de
gloeiende sigaar, en ook wat hij zei,
dat de tabak niet meer groeit. En
dat dit hem zorgen baart voor zijn
inkomsten.
Het meisje kijkt hem heel ondeugend aan. „Je bent in Burdigala, en
dat is ook mijn naam. Hij betekent
bordeauxrood, van burdos, en melk
van gala. En volgens mij zegt alles
wat je hebt gezien en meegemaakt
dat je moet omschakelen met je bedrijf en geen tabaksplantages meer
moet gaan verzorgen, maar wijngaarden en weilanden met koeien
en paarden. Want wijn is vaak rood
van kleur en de koeien geven melk,
de paarden zorgen voor het vermogende vuur wat je ziet in de sigaar.”
Tabaco kijkt geschokt. Hij is al-
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leen bekend met tabak, niet met
wijnstokken of koeien en paarden.
Het lijkt hem een enorme opgave
om iets anders te gaan doen. Het
meisje ziet zijn droevige gezicht en
zegt: „Het is geen ramp, het is heel
goed. Je bent dan iedereen voor als
je dit gaat doen. Want uiteindelijk
zal het altijd zo zijn, dat de man
met het ronde gezicht als de zon
zegt hoe het is. Hij kent de wereld
en wat daarin gaat gebeuren, hij is
de eenheid van weten, hij is de man
van de nieuwe tijd, het Gouden
Tijdperk. En in dat tijdperk is er
maar heel weinig tabak meer nodig.
Tabak heeft te maken met inertie
en onvrede. De mensen willen dan
liever wijn, de wijn van blijdschap
en genegenheid.” Tabaco beseft opeens, dat hij nu pas ontdekt wat die
eenheid van weten betekent op de
tabaksfabriek. Het vertelt eigenlijk
wat er nu gebeurt, de tabak wordt
vervangen door wijn.
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Tabaco moet er nog wel eventjes
aan wennen. Het is nogal wat, zijn
hele leven in de tabak en opeens
een omschakeling naar iets heel
anders. Hoe moet hij dat aan zijn
familie zeggen en de andere dorpelingen?
„Wees niet bang, ik blijf erbij,” zegt
Burdigala. „Je kunt rustig de hele
oogst voor dit jaar verzorgen, en
die kun je ook naar de tabaksfabriek brengen. Je kunt met een deel
van het geld wijnstokken kopen
en die in de grond zetten nadat je
de aarde hebt geprepareerd. Je zult
even rustig aan moeten doen, en
leren hoe het gaat met wijnstokken.
Ik zal je helpen, ik weet er wel iets
van af.”
De wijn is op en Tabaco gaat naar
huis. Hij is helemaal ondersteboven
van wat hij heeft gehoord, maar
hij weet zeker dat hij het wel gaat
doen. Bovendien merkt hij nu, dat
Burdigala echt bestaat. Hij voelt

een soort blijheid, die onwennig is,
een soort van blijde dronkenschap.
De wijn is zijn toekomst blijkbaar.
En dan wel die heerlijke wijn die
zo naar tabak smaakt. Of hij hier
ook een tabakssmaak krijgt, is af te
wachten, maar het is te proberen.
Tabaco gaat slapen en de volgende
morgen merkt hij, dat hij er echt
zin in begint te krijgen.
Hij gaat naar de boekwinkel en
koopt daar verschillende boeken
die handelen over de oenologie, de
druiventeelt. Een oenoloog weet
alles over het verzorgen van wijnstokken, ziektes in de wijngaard,
wanneer je precies moet oogsten en
hoe je wijn maakt. „En vinologie
hoort er ook bij,” zegt de boekhandelaar, „U leert blind proeven
en wijnen herkennen door alles te
weten over druivenrassen, klimaatzones, grondsoorten en het maken
van wijn. Dat is wel nodig als U in
de wijn gaat beginnen.”

3Inhoudsopgave

Sprookje

Tabaco wordt nu dus een wijnboer
die wijn maakt en tevens een wijnkenner. Hij moet er wel aan wennen, maar hij gaat eraan werken.
En iedere week gaat hij even langs
bij Burdigala, die dan in het chalet
is om hem te helpen.
De oogst is dit jaar heel goed, het
levert een heleboel op, meer dan
Tabaco heeft verwacht. Daardoor
kan hij nu drie soorten wijnstokken
kopen, die het goed doen in de vrij
korte zomer in de berg. Hij neemt
de Pinot noir die wat moeilijker te
kweken is, verder de Chardonnay,
omdat dit een veel gemakkelijker
druif is met een goed aanpassingsvermogen aan de grond en dan
nog wat Sauvignonstokken die het
overal doen in de wereld. Zo heeft
Tabaco een mooie mêlee van druiven die hij nog eens met Burdigala
doorneemt. Het lijkt haar een heel
mooie keuze voor de berghellingen
in het dorp.
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abaco kan er bijna niet van
slapen. Als het najaar is,
moet hij de grond op orde
gaan maken en de stokken, die al
zijn besteld, gaan planten. Hij heeft
ondertussen al veel kennis opgedaan door de vele gesprekken met
Burdigala. De koeien en de paarden die er ook bij horen, komen
volgend jaar, hoewel Burdigala wat
geheimzinnig heeft gelachen toen
hij daarover sprak.
Tabaco ervaart alles als een revolutie. Het hele dorp teelt tabak, en
hij gaat in de wijn. Hij heeft daar
wel gesprekken over gehad met
Burdigala. Zij is een heel typische
vrouw, die van alles wel wat weet te
vertellen. Hoe dat kan, weet Tabaco
niet, maar het is wel zo. Hij vermoedt dat zij ook met de eenheid
van weten heeft te maken. Hij voelt
haar als een soort beschermvrouwe
achter zich staan als het gaat om
het nieuwe Gouden Tijdperk waar

ze over spreekt. Hij voelt zich heel
blij, veel blijder dan met de tabaksvelden. Hoe dat zo snel is omgeslagen, weet hij niet. Hij wordt soms
helemaal dronken van geluk als hij
aan de wijngaarden denkt met de
grote trossen blauwe en witte druiven die er dan groeien. Voor hem
is het een symbool van de blijde
dronkenschap die hij voelde toen
hij over dit alles sprak met Burdigala. Hij ziet het al voor zich: de
hellingen van de berg die helemaal
vol zijn met die wijn van de dronkenschap, de psychische blijdschap
zoals Burdigala het uitdrukt. Hij
kan wel dansen van geluk.
Wat hem ook drijft, is het enthousiasme van Burdigala. Altijd weer is
ze blij hem te zien en met hem te
kijken wat er allemaal nodig is om
de grond klaar te maken voor de
wijnstokken, zodat ze goed zullen
gedijen. Er is veel gedaan, er is gespit om de grond luchtig te maken,
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er is kiezel in de grond gedaan voor
de kalk en een dikke laag tuinaarde
daar bovenop. Alles is nu gereed
om de wijnstokken te planten.
Tabaco heeft al een stuk of tien
mensen gevraagd te helpen, zodat
in oktober alles in de grond staat.
Dan kunnen de wijnstokken gaan
groeien! Hij verheugt zich er al op.

Z

o gaat het jaar voorbij,
de wijngaarden staan te
wachten op het voorjaar.
En dan, op een dag als hij naar
Burdigala gaat, ziet hij opeens enkele weiden met koeien en paarden. Wat een mooi gezicht, van
wie zouden ze zijn? Burdigala komt
hem al tegemoet lopen. Ze ziet
het verheugde gezicht van Tabaco,
en ze zegt: „Heb je ze gezien, de
koeien en de paarden?” „Zeker,
van wie zijn ze? Wie heeft ze op
de weiden gezet? Heb jij dat soms
gedaan?” zegt Tabaco. „Je hebt het
goed geraden, ik heb ze daar op
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de weiden gelaten om te grazen en
te rennen en in de zon te liggen.”
„Maar hoe kan dat dan?” stamelt
Tabaco. „Het is een geschenk van
mij voor jou, zodat je nu alles hebt
wat nodig is om verder te kunnen
leven en je helemaal klaar te maken voor het Gouden Tijdperk wat
er al is, maar wat niemand nog in
de gaten heeft.” Tabaco staat helemaal perplex. Hij kan het bijna niet
bevatten. Hij gaat naar Burdigala
toe en zegt: „Mag ik je alsjeblieft
een kus geven, ik ben zo ontzettend blij dat jij er bent en dat ik je
heb leren kennen. Door jou ben ik
nu een gelukkig mens. In de tabak was ik dat ook al, maar nu nog
meer, omdat het te maken heeft
met de blijdschap van de wijn, en
nu ook nog de koeien en de paarden. Je bent de fijnste vrouw die
er is, al zie je eruit als een meisje.”
Burdigala lacht en laat zich omhelzen door Tabaco. Ze geeft hem een
kus op zijn wang, en hij houdt haar

stevig vast. Ze zijn allebei ontzettend blij over de dingen die er nu
gebeuren.
Het dorp wordt nu echt al een heel
ander dorp, met de weelde van
de koeien en de paarden, de overvloed aan druiven die er zal zijn
en de gouden Zon die dit alles laat
groeien en bloeien, zoals Burdigala
dat zegt.

N

a jaren zijn er overal
wijngaarden rondom het
dorp. De berghellingen
zijn er vol van. Maar er zijn ook
kudden koeien en paarden. Als
Tabaco nu rondkijkt bij zijn wijngaarden, raakt hij heel erg ontroerd.
Overal is licht, een heel zacht, maar
toch helder licht, versluierd en toch
heel kristalhelder. Dat geeft hem
het gevoel van hevige verliefdheid
in heel zijn lichaam. Het voelt als
een zoete, zachte zindering die alles
samengebald houdt in een hoogste
gevoel van blijdschap of vreugde.
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Hij houdt van de druiven met hun
intense kleuren, hij houdt van de
koeien met hun bruin-witte vacht,
van de paarden in velerlei kleuren
van wit, zwart, grijs, bruin en alles
daar tussenin. Maar hij voelt dat
hij het meeste houdt van Burdigala,
het meisje met de witte koeien en
de granaatappelgranaatjes in haar
handen die uit haar lichaam lijken
te komen. Hij voelt een grote liefde
voor haar, voor haar, die hem heeft
gebracht waar hij nu is.
Het dorp is totaal veranderd. Van
een tabaksdorp met een grote
tabaksfabriek is het een druivendorp geworden waar wijn wordt
gemaakt op verschillende plaatsen.
De oogsten zijn altijd goed, omdat
de zon veel schijnt op de zuidelijke
hellingen. Iedereen in het dorp is
hem nagevolgd, ook al was het met
spijt. Want niemand geloofde dat
de tabak niet meer zou groeien.
Toch blijkt ieder jaar weer bij wie
nog tabaksvelden heeft, dat deze
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planten niet goed groeien. Iedereen
die dat meemaakt, wil ook op de
druiventeelt over gaan. Zo is het
dorp van een traag, inert tabaksdorp geworden tot een dorp vol
geluk, blijdschap en zon.
En er is wijn, een lichtende, glasheldere rode wijn die hij ‘Burdigala’
heeft genoemd. De lichtende wijn
fonkelt in de glazen en ze lijkt
wel van zonlicht gemaakt. Iedere
avond drinkt Tabaco een glas van
die heldere, zonnige wijn, die hem
dronken maakt van vreugde en
hem doet voelen dat hij Burdigala
kent, de grote liefde van zijn leven.
Ook al wonen ze niet samen, ze
kennen elkaar en ze zullen elkaar
nooit verlaten.

H

de Gouden Zon van Burdigala, ze
staat te schijnen aan de hemel, en
ze vertelt over het Gouden Tijdperk
dat is begonnen. Een Tijdperk van
wijn vol blijdschap, vol koeien die
melk geven, vol paarden met hun
vurig vermogen en een Gouden
Zon die de nieuwe tijd inluidt.
En ergens, op een heel zonnig
plekje in de wijngaarden van Tabaco staat een granaatappelboompje, de Punicum granatum. Het
groeit en bloeit en ieder jaar weer
komen er granaatappels aan, ieder
jaar weer zijn het er meer. Zij zijn
voor Tabaco het symbool van zijn
voor altijd toegewijde liefde voor
Burdigala, die hem heeft gebracht
naar het Gouden Tijdperk vol wijn,
vol melk en vol vuur.

et dorp ligt te sudderen in de zonnestralen.
Tabaco loopt door zijn
wijnvelden heen, vol druiventrossen. Hij voelt opeens een hevige
warmte op zijn rug branden. Het is
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xechorda x macrantha
‘The Bride’
Parelstruik

D

eze struik komt oorspronkelijk in China voor, op de hellingen van
de bergen, maar hij is ook thuis in Centraal- en Oost-Azië, Korea,
Kirghizistan, Tadzhikistan, Turkestan en Uzbekistan.
De eerste struik werd rond 1840 in China ‘ontdekt’ door Robert Fortune, een
Schots botanicus en plantenjager. Hij dacht eerst dat het een soort krentenboompje was, de Amelanchier. Nog later vond men dat het eigenlijk een spireasoort was.
Maar ook dat gaf geen soelaas, en uiteindelijk werd besloten tot een nieuwe soort
binnen de rozenfamilie.

Heden ten dage wordt hij veel als sierstruik gekweekt in landen met een gematigd
klimaat.
Exochorda x macrantha is een gekweekte vorm, ook al te zien aan het iksje tussen de
namen. Hij is een hybride tussen de Chinese struik Exochorda racemosa, de pollenouder, en Exochorda korolkowii uit Turkestan. Deze hybride is ontstaan tussen 1900
en 1902 bij de kweker Victor Lemoine uit Nancy, Frankrijk. Officieel heet de struik
echter Exochorda x macrantha ‘Macranta’, waaruit ‘The Bride’ is gewonnen door de
Nederlandse kweker Grootendorst, die de struik in 1938 presenteerde. Deze variëteit
is veel compacter van vorm dan de eerste hybride.
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Exochorda komt uit het Grieks. Het woord exo betekent ‘aan de buitenkant’
en chorda betekent ‘koord’. Deze laatste naam verwijst naar de draden die te vinden
zijn buiten de zaadkoek in het vruchtbeginsel. Ze zijn te zien als op kabels lijkende
verdikkingen op de vrucht.
Macrantha betekent met grote bloemen of wel grootbloemig. De naam The Bride
is door Grootendorst gegeven omdat de struik in de maand mei bloeit met grote
in-en inwitte bloemen, fris en mooi als een bruid in de meimaand. De Nederlandse
naam parelstruik heeft hij gekregen vanwege de knoppen die zo compact, stevig en
rond zijn dat ze ogen als een witte parel.

S

tandplaats

De parelstruik houdt van wat zure grond, als hij teveel kalk tot zich moet nemen
verkleurt zijn blad naar geel in plaats van dat het groen blijft. Hij is sterk, vraagt niet
veel verzorging, houdt van regelmatig wat zon en natte voeten wil hij niet hebben,
zeker niet in de winter.
Hij behoort verrassend genoeg tot de rozenfamilie, een familie die zeer veel leden

bevat. Gelukkig hoeven ze nooit bij elkaar op bezoek te gaan, dat zou té tijdrovend
zijn en het is ook onmogelijk. Die mobiliteit heeft de plant nog niet in dit stadium
van zijn evolutie.
Deze struik houdt helemaal niet van mest.
Af en toe kan hij direct na de bloei worden gesnoeid. Om de vier jaar kunnen oude
takken helemaal worden weggesnoeid zodat nieuwe scheuten kans krijgen uit te
groeien. Dit snoeien kan plaatsvinden als de witheid van de bruid is verdwenen. De
struik kan ook worden vermeerderd door afleggen of door het nemen van zomer
stekken.
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De struik is middelgroot en heeft sierlijke, ietwat overhangende takken die,
als er veel bloemen aanzitten, nog meer naar beneden buigen. Zo lijkt de struik op
een levende waterval van witheid en schoonheid. Hij bloeit meestal heel rijkelijk en
is dan een lust voor het oog. Zijn aanblik voelt aan als een harp uit de oudheid, die
met zijn zachte klanken de harten van de mensen raakt, zodat ze tot meer harmonie
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Flora
kunnen komen. De juiste snaren worden aangeraakt om meer vreugdevol te kunnen
leven, meer zuiver, meer onafhankelijk van het ego.
Hij is echter in alle seizoenen leuk om te zien, in het voorjaar met zijn parelknoppen
van opaalwit, waarmee hij laat zien dat het oneindig grote aanwezig is in het oneindig kleine. Daarna zijn er de bloemen die zuiver wit zijn, vervolgens zijn vruchten in
de herfst die eruitzien als zaaddoosjes die lijken op sterren, sterren van hoop die een

zon kunnen worden. Een zon die opbouwend en vernietigend de wereld beheerst.
De zaaddozen zijn een beetje roodbruin.
Bijen en vlinders vertoeven graag op de bloemen om nectar te snoepen, ze voelen
zich sterk aangetrokken door de witte kleur, de kleur van de bewustzijnskracht, die
intens diamantwit licht kan laten zien.
De bloem bezit vijf kroonbladen, het getal van het vermogen, en dat past dus wel bij
het wit van de bewustzijnskracht, een zon die ook vol vermogen is om alle vormen
en gestalten te scheppen in het evolutieproces.
De Exochorda macrantha ‘The Bride’ is in alle seizoenen de moeite waard om te zien,
ook in de winter wanneer zijn blad is gevallen dat in de herfst neigt naar geel. Het is
een struik die de hardheid van de mensen kan laten smelten doordat hij met zijn uiterlijke verschijning toch de harten van de mensen weet te raken met zijn harpensnaren, die hij verborgen bewaart, niet direct zichtbaar voor hen. Toch doet hij iets, al
doet hij dat niet zo openlijk. Zijn harmonieuze vibraties stuurt hij dag en nacht uit
in de wereld, zodat de mensheid misschien ooit eens zal ervaren, dat meer harmonie
niet onmogelijk is in een wereld van chaos en verwarring.
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Dagboek van een goti

noeien van de heg

V

andaag heb ik de hele dag met Ronald opgetrokken. Eerst bij Vitaliteit om daar samen
de heggen te snoeien en in de middag bij het
Heliconiaveld. Daar bestond de gota uit het neerleggen van stapelstenen om daarmee een leuke afscheiding te maken tussen het basaltsplit en het perk met
planten ernaast.
Altijd als ik met Ronald een gota doe, speelt er een
soort tweestrijd in me. Enerzijds vind ik het heerlijk
dat er iemand in de buurt is die alles weet en kan
waar het technische dingen betreft. Als je het even
niet weet, weet Ronald het altijd wel. En hij kán het
vervolgens ook nog. Met Ronald erbij komt alles
goed. Ideaal. Aan de andere kant ben ik als de dood
voor hem omdat hij mij zo minderwaardig zal vinden. Telkens als ik iets doe in een gota met Ronald
voel ik zijn superioriteit. Alles wat ik doe, had beter,
sneller, praktischer en slimmer gekund. Ik voel me eigenlijk continu plaatsvervangend opgelaten omdat hij
met mij zit opgescheept. Je zal ook maar zoveel weten
en kunnen en dan een gota moeten doen met iemand
die zo weinig weet en kan... Wat moet hij nou met
mij? Het liefst wil hij me weg hebben en daarom ben
ik bang voor hem.
Vandaag gingen we dus samen snoeien. Om de beurt
een stuk, dan is het prima een tijd vol te houden.
Telkens als ik aan de beurt was om de elektrische heggenschaar te bedienen, voelde ik de spanning in m`n
lichaam. Als ik het maar goed doe... Als ik het maar
goed doe, dan wordt hij niet boos en mag ik blijven.
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Maar Ronald had eigenlijk geen aanmerkingen, hooguit hier en daar een tip, die nog van pas kwam ook.
Toch had ik de hele tijd het gevoel dat hij z`n tong
eraf aan het bijten was. Ik ben ervan overtuigd dat hij
het prutswerk vond wat ik deed. Het liefst zou hij het
apparaat uit m`n handen hebben genomen om het
nooit meer terug te geven. Eigenlijk kon hij het niet
aanzien wat ik deed.
Dan zegt Ronald ineens opgewekt: „Het gaat duidelijk veel beter dan de vorige keer, hè?”
Wat? Eh, jeetje, die zag ik niet aankomen. We praatten er even over door. De vorige keer dat hij mij
meemaakte met snoeien had hij gezien hoe ik hele
inhammen in de haag snoeide. Maar nu kon ik duidelijk veel beter met het apparaat overweg.
Ronald zei dit ongeveer op de helft van de gota. Ook
al ging het blijkbaar best oké, ik bleef me ongemakkelijk voelen. En `s middags bij het Heliconiaveld ook.
Wat is dat toch? Wat toont de tutorsuprolo mij?
Ik ben als de dood voor Ronald. Hij is zo superieur,
hij zal me kunnen vermorzelen. Maar als dit is wat
me zo raakt, dan gaat het dus over mezelf. Dat is wat
ik hier leer op de Pauwekroon. Dat houdt dus in dat
ik zelf net zo verheven ben als ik Ronald ervaar. Mijn
hemel, dat is niet mis... Ik hoop toch niet dat ik met
mijn verhevenheid net zoveel spanning aanricht bij
anderen. Maar ik vermoed dat dat hopen tegen beter
weten in is...
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