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In de tuinen van de Pauwekroon komen diverse soorten helleborus voor. In dit artikel een kort overzicht
en enkele bijzonderheden van deze boeiende plant.
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Sigiriya

S

igiriya fresco’s
Over overgave en heerlijkheid

Sigiriya is een paleizencomplex in Sri Lanka, boven op de Leeuwenrots, die hoog uittorent boven het landschap. De Unesco heeft dit
complex op de werelderfgoedlijst geplaatst. Het is in de vijfde eeuw gebouwd,
hoewel sommige historici vermoeden, dat er voordien al een klein klooster was
gevestigd met uitgehakte holen in de rots voor de monniken. Het bestaat uit verscheidene paleizen, tuinen en waterpartijen, die zijn omgeven door grachten en acht kilometer aan muren, die soms elf meter dik zijn. Er staat een citadel boven op de rots, als
afweer tegen vijanden. Het heeft zeven jaar geduurd voordat dit luisterrijke paleis in
Ceylon, nu Sri Lanka, was afgebouwd. De koninklijke familie, voor wie het was bestemd, heeft er uiteindelijk maar achttien jaar in gewoond.

D

e Leeuwenrots

Het complex ligt 370 meter
boven zeeniveau. De rots ligt in het
hart van Sri Lanka, tussen Dambulla en Habarane, op ongeveer 25
kilometer afstand van Dambulla.
De rots is gevormd door het magma van een uitgedoofde vulkaan en
is 200 meter hoger dan de omgevende oerwouden. De oppervlakte
boven op de rots is anderhalve
hectare. Sigiriya is afgeleid van het
woord Sihagri, wat Leeuwenrots
betekent.
Volgens een oud verhaal over Ceylon was de Indische prins Vijaya de
kleinzoon van een leeuw. Hij reisde
naar Ceylon en trouwde daar met
prinses Kuveni. Uit die verbintenis
werd het Singalese volk geboren,
waarbij Singale ‘leeuw’ betekent. In
de Singalese traditie is de leeuw de
mythische voorouder van koningen
en een symbool van koninklijke
autoriteit. Koning Kashyapa I, die
het paleis liet bouwen, was ook een
Singalees, een bewoner van Ceylon.

2
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Sigiriya

T

roonopvolging

Koning Dhatusena vangt aan
met de bouw van het paleis, zijn
zoon Kashyapa voltooit alles. Dhatusena was geen geliefde koning.
Hij heeft nog een zoon Moggallana. Als ze ouder worden proberen
ze allebei het koninkrijk van hun
vader te erven. Kashyapa doodt
zijn vader en gaat zelf op de troon
zitten. Hij vreest de wraak van zijn
halfbroer en hij sticht boven op de
rots een stad: Sigiriya. Waar de aristocraten in de stad wonen, wordt
alles verfraaid met kanalen en veel
andere waterpartijen. Hij legt ook
prachtige landschapstuinen aan.
Kashyapa bouwt er een citadel van
een buitengewone schoonheid.
Sigiriya bestaat uit een paleis boven
op de rots, ter hoogte van het midden van de rots is de Leeuwenpoort
te vinden en de Spiegelwand met
fresco’s van de zogenoemde ‘wolkenmaagden’. Beneden aan de rots
zijn de lager gelegen paleizen die
onder tegen de rots aan hangen. De
rest, tuinen en muren en lusthoven,
liggen aan de basis van de rots.
Om zo’n bouwwerk te maken boven op een 200 meter hoge rots
met omringende tuinen en al, zegt
dat diegenen die dit ontwierpen
en gestalte gaven, toch wel over
unieke en buitengewone technische
vaardigheden moesten beschikken
om dit te kunnen realiseren. Het
gehele hydraulische systeem was
behoorlijk complex en bestond uit
kanalen, sluizen, dammen, fonteinen, maar ook uit ondergrondse en
bovengrondse waterpompen. In het
regenseizoen werden alle kanalen
gevuld met water dat dan begon te
circuleren door het hele complex.
Dit beregeningssysteem is misschien wel het oudst bekende ter
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wereld. Sigiriya is door dit alles een
onovertroffen combinatie van stedelijke planning, waterbeheersing,
tuinbouw, hovenierskunst en kunst.
Er zijn drie grote watertuinen en
een miniatuurwatertuin. Allemaal
zijn ze gelegen bij het zomerpaleis,
helemaal bovenop de rots. Het water werd 200 meter omhoog gepompt naar de daar gelegen tuinen,
maar ook naar de keukens.

D

e geschiedenis van Sigiriya

In de Sri Lankaanse geschiedenis is Sirigiya een tijd van visie,
grootsheid, schoonheid en tragedie
die in de hele geschiedenis niet
is geëvenaard. Het was een korte
maar opzienbarende gebeurtenis
die even snel weer werd vergeten.

Er zijn maar weinig plaatsen die
zo’n bijzondere geschiedenis met
zich meedragen. Het is een verhaal
over de gekwelde koning Kashyapa,
met zijn vooruitziende blik, door
zijn volk en monniken een vadermoordenaar genoemd. Zeer getergd
door schuld en angst gaat hij weg
uit de hoofdstad waar hij woont,
Anuradhapura, en vlucht weg in de
verste oerwouden van Sri Lanka.
Daar vindt hij een nieuwe woonplaats bij de dreigende zwarte rots
die hoog boven het oerwoud uitsteekt. En daar bouwt hij zijn
nieuwe thuis, een nieuwe hoofdstad die uitmunt door de weelderige tuinen, paleizen en vijvers. Hij
verandert een zwarte, duistere rots
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in een grote schitterende witte wolk
die beschilderd is met de prachtige
fresco’s van de wolkenmaagden. Hij
bouwt er ook een massieve poort
van baksteen en gips in de vorm
van een leeuw die de ingang moet
bewaken naar het hart van zijn
stad: het Hemelpaleis op de top
van de rots. Daar, verborgen voor
alle blikken, leeft hij in een heerlijke afzondering, gekweld door
schuld en angst.
Uiteindelijk, verraden, beneemt hij
zichzelf het leven. Dan wordt zijn
stad verlaten en is al snel vergeten.
Veroverd door het oerwoud verdwijnt het in de mist van de tijd,
slechts een onbetekenende voetnoot in de geschiedenis.

I

nspiratie

De inspiratie voor Sigiriya vond
Kashyapa in de stad Alakamanda,
de weelderige stad van de goden.
Hij wilde ook zo’n stad die in de
wolken was gebouwd. Daar regeert
Kuvera, de god van weelde en overvloed. Hij wil die weelde en bronnen van zijn koninkrijk gebruiken
om Alakamanda op aarde te verwezenlijken. Vandaar ook dat hij
die plek diep in het oerwoud wilde
gebruiken, in de onherbergzame
wouden in het hart van Sri Lanka.
Het enige wat daar was te zien, is
een grote, dreigende rots die boven
de bomen uitsteekt. Kashyapa wil
die rots omtoveren zodat hij eruitziet als een wolk en op zijn top wil
hij een paleis bouwen in de hemel
met zijn wolkenpartijen en daar
regeren als zou hij een goddelijke
koning zijn. Dat wordt zijn nieuwe
aardse paradijs.

L

de Moriyan dynastie. Zijn levensverhaal is een verhaal van wreedheid, intriges, vadermoord, visie,
grootsheid, ridderlijkheid, verraad
en verlatenheid.
Dhatusena, zijn vader, moest monnik worden, maar wilde dat niet.
Hij wilde zijn volk bevrijden van
28 jaar vreemde overheersing. Na
tien jaar strijd ontmoette hij een
vrouw uit een lagere kaste en kreeg
een zoon van haar, Kashyapa. Om
koning te kunnen worden huwde
hij een vrouw van koninklijke
bloede om zijn recht op de troon
wettig te maken. Hij regeerde van
455 tot 473. Hoewel Kashyapa dus
de oudste zoon was, was hij niet
bestemd om het koninkrijk te erven vanwege zijn lage afkomst. Zijn
jongere broer Moggallana wel, die
was de zoon van de officiële koning
en koningin.
Dhatusena kreeg de toorn van
zijn legerchef Migara over zich
heen, door Migara’s moeder te
vermoorden. Migara was zijn neef
en schoonzoon, en Migara’s moeder
was Dhatusena’s zus. Migara was
enorm kwaad over die moord, en
stookte Kashyapa op dat hij over
het hoofd werd gezien als erfgenaam. Dat gif werkt en zo komt

zijn vader in de gevangenis terecht
en Kasyapa bestijgt de troon.
Migara ziet zijn kans schoon en op
bevel van Kashyapa doodt hij Dhatusena op een gruwelijke wijze. Hij
verbrandt hem in zijn gevangeniscel en metselt hem in die toestand,
nog levend, langzaam in de muur.
De jongste broer van Kashyapa
vlucht naar India na al dit geweld.
Hoewel Kashyapa zijn vader niet
zelf had gedood, werd het hem
toch wel kwalijk genomen, want in
het boeddhisme is dit een hoofdzonde. Hij werd steeds kribbiger en
onrustiger, hij werd niet meer geaccepteerd door zijn volk. Hij ging
goede werken doen, maar ook dat
hielp niet. Uiteindelijk verlaat hij
Anuradhapura, waar de koningen
altijd hun zetel hadden, en zoekt
een nieuw leven in een nieuwe
hoofdstad. Hij hoopt dan wat
troost te vinden voor zijn depressieve gedachten.
Hij hield zich ook niet meer aan de
boeddhistische regel van zelfonthouding en ging zich te buiten aan
luxe en weelde in zijn wolkenstad,
alleen voor zichzelf en wie daar
verbleef en voor niemand anders.
De citadel, tevens zomerpaleis, was
omringd met prachtige tropische

even

Kasyapa regeerde van 473 tot
495 en was de tweede heerser van

4
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Troon van Kashyapa
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tuinen met uitgebreide waterpartijen. Kashyapa schilderde de hele
zwarte duistere rots wit, en liet de
fresco’s maken. Ook bouwde hij de
leeuw, die het Paleis in de wolken,
het schitterende witte Hemelpaleis,
moest bewaken.
Daar leefde hij een tweede leven,
met zijn hofhouding en zijn vele
vrouwen en ver weg van het gedoe
van de stad waar ze hem niet accepteerden. Hij stimuleerde de kunsten en hield van de dichtkunst.
Hij was in de grond een gevoelige
man, en hij was diep geraakt door
zijn verantwoordelijkheid voor de
dood van zijn vader. Hij deed zijn
religieuze plichten vol aandacht,
hopend om toch nog redding te
vinden voor zijn beproefde ziel.
Rond 495 liep Migara uit angst dat
hij geen toestemming zou krijgen
een groot religieus festival te houden over naar de halfbroer van
Kashyapa, Mogallana. Moggallana,
die daar in India een beetje zat weg
te kwijnen, kwam stiekem terug
naar Ceylon met een leger aanhangers. Ze zetten hun kamp op in
een afgelegen deel van het land. Als
Kashyapa hiervan hoort, gaat hij
meteen de confrontatie aan. Alles
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wat de waarzeggers hem voorspellen, een catastrofe, slaat hij in de
wind en gaat erop af, verlaat zijn
rots en gaat op pad. Hij denkt een
groot leger van Migara achter zich
te hebben, maar dat blijkt niet zo te
zijn. Migara stuurt hem een moeras in, en als Kashyapa wil omkeren
met zijn strijdolifant, geeft Migara
het leger bevel te vluchten en dan
valt heel zijn leger uiteen. Migara
vecht niet voor hem, maar voor zijn
halfbroer, merkt hij nu. Kashyapa
staat nu helemaal alleen tegenover
Mogallana. Nog zittend op zijn
strijdolifant, snijdt hij zich de keel
door, zijn olifant vol bloed van
hem achterlatend. Mogallana is vol
respect voor zijn gevallen oudere
broer en geeft hem een koninklijke
crematie.
Kashyapa was een heel verderfelijke
maar toch vriendelijke en vreedzame heerser. Hij heeft zijn vader
vermoord door te luisteren naar
valse influisteringen van een sluwe
veldheer. Hij is een kunstenaar
in hart en nieren, die verstrikt is
geraakt in heerszuchtige intriges,
misleiding en bedrog. Zijn fresco’s
zorgen er echter voor dat niemand
hem vergeet.
Zijn halfbroer kwam aan het be-

wind en ging weer in de hoofdstad
Anaradhapura wonen. Hij liet de
stad op de rots na aan de monniken, het werd een klooster.
In de veertiende eeuw verlieten
de kloosterlingen de rots, alles
ontheemd achterlatend. Maar de
koninginnen, priesteressen van
Kashyapa zijn hier allemaal nog
te zien, vereeuwigd in de fresco’s
die de rots binnenin sieren en een
enorme schoonheid uitstralen.

D

e kunstminnaar Kashyapa

In het wolkenpaleis zijn vele
prachtige geometrische tuinen
met grote vijvers met fonteinen.
In waterbekkens wordt regenwater
verzameld. De tuinen zijn omgeven door grachten en ommuurde
terrassen. Hier zijn heel veel waterpartijen gebouwd. Bovenop de
Leeuwenrots staat de citadel, ter
verdediging tegen de vijand, vooral
dus uit angst voor de wraak van de
halfbroer van Kashyapa, maar tevens paleis voor de zomermaanden.
Er is niets meer van over, alleen een
ruïne, het werd het Hemelpaleis of
Wolkenpaleis genoemd, omdat het
op de top van de rots stond.
Langs de noordzijde van de Leeuwenrots kan men via een steile,
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Leeuwenpoort

1.200 treden tellende trap de rots
beklimmen. Dat duurt ongeveer
een uur. Halverwege is de Spiegelwand, waar ook de fresco’s van de
wolkenmaagden zijn. Nog hoger is
een terras met de Leeuwenpoort.
Wie naar de wolkenmaagden gaat
kijken loopt door de stad voor de
aristocraten en langs de tuinen
met terrassen. De zwembaden zijn
belegd met gepolitoerd marmer of
met vloeren van kiezelstenen, en er
zijn veel fonteinen.
De oorspronkelijke ingang naar
het paleis was vroeger gelegen aan
de noordkant van de rots, en hij
was gemaakt in de vorm van een
enorme leeuw, die daar lag met zijn
grote klauwen naar voren gericht.
Zijn hoofd en schouders kwamen
uit de rots tevoorschijn. De trap
naar boven gaat tussen de twee
enorme klauwen door zo via de bek
van de leeuw naar binnen. Vandaag
de dag zijn er alleen nog de twee
klauwen te zien, maar ze geven een
uitstekend beeld van de grootte van
de leeuw.
6
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Pas in het begin van de 18e eeuw
werd de stad weer door archeologen ontdekt.

D

e Spiegelwand

De trappen in spiraalvorm
leiden naar de Spiegelwand. In het
begin was de wand zo glanzend
gepolitoerd, dat de koning zichzelf
erin kon zien als hij daar aan het
wandelen was. Heden ten dage is
deze Spiegelwand deels bedekt met
inscripties van bezoekers, vooral uit
de achtste tot tiende eeuw. Er is van
alles te lezen. Gedichten van dichters, maar ook teksten van gouverneurs en huisvrouwen. Monniken
schreven daar hun gedichten over
van alles en nog wat, over de liefde,
over ironie, en allerlei ervaringen.
Deze gedichten zijn van grote
literaire waarde, niet in het minst
omdat ze zo oud zijn, maar ook
door de symboliek en de technische
woordspelletjes. Meestal bezingen
de teksten de schoonheid van de
jonge wolkenmaagden die te zien
zijn op de wolkenmuur.

D

e wolkenmaagden

In de Indiase cultuur is het
al eeuwenlang zo geweest, dat er
een zeer ontwikkeld gevoel was
voor het esthetisch gebruik van
kleuren en lijnen dat zich altijd
heeft weten te handhaven, of het
nu bloeiperioden waren van kunst,
of juist kunstperioden van verval.
Zelfs de latere Rajput kunst uit de
17e en 18e eeuw heeft verbinding
met deze vroege kunst in India.
Daardoor kan worden gezegd,
hoewel veel later in de tijd de vorm
en de manier van schilderen wel
wat veranderen, dat de geest van
de schilderkunst hetzelfde is. Het
werkelijke doel van deze schilderkunst is een innerlijke beleving en
een daarbij behorende krachtige
emotionele beweging, een soort
spirituele uitstraling die deze kunst
direct onderscheidt van kunstwerken uit het Westen. Deze spirituele
bewegingen zijn typerend voor en
zelfs de kern van Indiase schilderkunst, zij zijn de scheppende kracht
en visie die er ook bijvoorbeeld
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De wolkenmuur met verschillende apsara’s
Op deze afbeelding wordt duidelijk dat sommige wolkenmaagden slecht zijn te zien, hoewel ze wel degelijk aanwezig

in de beeldhouwkunst van die
tijd is te vinden. Zij vertelt over
een diepgaande beschouwing van
zichzelf, die er op is gericht om te
ontdekken wat de geheime betekenis is van de uiterlijke vorm en verschijning van de dingen. Het gaat
om het ontdekken van iemand’s
verborgen zelf, iets wat niet zo snel
zichtbaar is aan de oppervlakte, om
dan daarna een zielevorm aan die
visie te geven en die te modelleren
in een materiaal tot een natuurlijke
vorm. Deze vorm is er om de psychische waarheid ervan te laten zien
en om die met de grootst mogelijke
zuiverheid en kracht weer te geven.
Dat wordt dan een vorm die een
zo groot mogelijke geconcentreerde
ritmische vereniging en betekenis in zich draagt. En wel in alle
delen van het ondeelbaar artistiek
geheel, het uiteindelijke werk. In
elk Indiaas meesterschilderstuk is
dit alles te vinden, en het wordt
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zijn. Tevens geeft het een summier beeld van de aanblik van
de wand met wolkenmaagden.

naar buiten gebracht met een vaak
overweldigende schoonheid vol
aanduidingen en betekenissen in de
uitwerking ervan op het doek of in
een sculptuur. Dit geldt evenzeer
voor de schilderkunst van Ceylon,
die nauwe banden heeft met de
Indiase kunst.
De schilderkunst van Ceylon vindt
zijn oorsprong 1600 jaar geleden,
in de 5e eeuw, aan het hof van de
koningen, maar ontstaat ook wel
vanuit een zuiver wereldlijk motief
en inspiratie door het gewone leven. Ze stelt huiselijke of burgerlijke taferelen voor, maar ook portretten en voorstellingen uit het leven
aan het hof en van het leven van de
koningen. Deze afbeeldingen zijn
vooral een interpretatie van de hele
boeddhistische en hindoe religie, de
cultuur en het leven van het Indiase
en Sri Lankaanse volk. Een kunst
vol grootsheid van de geest en de
ziel in hun gezamenlijkheid.

Bij de koninginnen van Sigiriya
wordt de toeschouwer geraakt door
de levendige en weelderige verblijfplaats van wat men kan noemen
de beweeglijkheid van de ziel. De
beweging doet hier meer dan de
statische, onbeweeglijke eeuwigheid
van het zelf. Door een kleine handbeweging, door een houding wordt
alles verteld. Door het uitstorten
van het zelf van de wolkenmeisjes in de genade en de beweging
van een psychisch en vitaal leven,
wordt de bescheidenheid en kalmte
bereikt die noodzakelijk is voor alle
kunst. En die zichzelf uitstortende
beweging spreekt veel meer aan
dan het ingehouden leven en het
schouwende zelf met zijn eeuwige
zelfde hoedanigheid en uitstraling.
De overgave, de dankbaarheid, de
luxe van de bloemen die spreken,
het zijn allemaal tekenen van een
intense beweging van de psyche die
zoekt naar een hoger bewustzijn.
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Apsara biedt bloemenschaal aan
Op deze afbeelding zijn twee apsara’s
te zien, beiden geheel ondergedompeld
in een overgave en blijdschap die heel
stil en ingehouden is. Toch spreken hun
lichamen alles uit, want diegene die de
schaal laat zien vol bloemen is helemaal
verdiept in haar gave, terwijl de andere
apsara zich daaraan overgeeft. Beiden
zijn weelderig bekleed met armbanden,
armringen, juwelen en bloemen in het
haar. Van de vrouw met de bloemenschaal is bij uitzondering een klein deel
van haar benen te zien, die net door
de mistige wolkenpartij tevoorschijn
komen.

De apsara’s storten de bloemen
vanuit hun wolkenwereld naar de
mensen beneden, zodat ze ook iets
kunnen meemaken van hun overgave, weelderigheid, dankbaarheid
en blijdschap.
Het zijn bijzonder expressieve schilderingen, die door de beweging, de
houding en de vorm zo rijk en vol
overvloed zijn, dat het hart er zeer
van onder de indruk raakt.

D

e fresco’s

De wand met de fresco’s was
vroeger veel langer, maar achttien
tot tweeëntwintig wolkenmaagden

hebben het overleefd. Over het
precieze aantal zijn de meningen
verdeeld. Er zijn ook meisjes die
nauwelijks te zien zijn. Ze worden
de wolkenmeisjes genoemd, omdat
ze uit wolkenmassa’s lijken te verrijzen. Ze zijn geschilderd volgens
de sadanga, de zeven essentiële
elementen van de schilderkunst:
• onderscheid in vormen;
• proporties, lijnen, harmonie en
perspectief;
• emotie of esthetisch gevoel uitgedrukt in een vorm;
• de schoonheid en charme zoeken
voor de genoegdoening van de

esthetische geest;
• de waarheid van de vorm en zijn
suggestiviteit;
• het gebruik, de combinatie en de
harmonie van de kleuren.
Sommige kenners geven nog
een zekere betekenis aan de wolkenmeisjes. Zij zien hen als de
vertegenwoordigsters van de regenwolken en de bliksem van Indra.
De meisjes met de donkere huid
verbeelden dan de regenwolken,
de blonde goudkleurige meisjes
vertegenwoordigen de bliksemstralen. Over de wolkenmeisjes wordt
ook op de muur geschreven: ‘De

Apsara en dankbaarheid
Deze apsara heeft een lichaam dat
in zijn geheel dankbaarheid uitdrukt.
Dankbaarheid om het juweel, dankbaarheid voor het lichaam zelf, een lichaam
getooid met halskettingen en oorringen die de overvloed uitbeelden van
dankbaarheid. Dankbaar om de gave,
dankbaar om het zien van alle luisterrijke dingen die het lichaam verfraaien.

8
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Sigiriya

De gelukzalige apsara
Deze apsara draagt op velerlei plaatsen de ‘koning van de edelstenen’, de
smaragd. Deze steen straalt macht en
jeugdigheid uit. Ze werd ook veel gedragen door Tara, de godin van de aarde,
die beschermt tegen alle gevaren.
Deze apsara is een al gelukzaligheid,
niets kan dat verstoren. Zij draagt de
kleur van het leven, zij is verzonken in
haar vreugde over de genadevolle gave
die door niets wordt verstoord.

streling van het lichte briesje raakt
zacht aan hun lichamen, beschenen
door het licht van de manestralen.’
Zij allen worden vereerd in teksten
en gedichten die geschreven zijn in
de muur, men noemt dit de graffiti.
De muur is dan ook bezet met
antieke en moderne graffiti. De antieke zijn van boeddhistische monniken die ze in de 7e en 8e eeuw
maakten, de moderne zijn eigenlijk
een aanfluiting voor iedere kunstliefhebber. Ze zijn tussen de antieke
door aangebracht door toeristen die
de grot bezoeken.
Hoewel de schilderingen meestal
worden aangeduid als fresco’s,
denkt men nu dat ze geschilderd
zijn met tempera.

D

e apsara’s

In de oorspronkelijke Indiase
betekenis is een apsara een hemelse
maagd of jonkvrouw, de goddelijke
courtisanes van het Paradijs. In het
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Sanskriet afgeleid van ap, dat water
betekent en saras, iets dat vloeit,
een rivier of een meer. Apsara’s verbeelden dan hemelse maagden die
vreugde beleven aan water, in feite
waternimfen.
In de Indiase religie en mythologie
zijn ze een van de vele groepen hemelse zangers en dansers, die samen
met de hemelse muzikanten de
hemel van de god Indra bewonen,
Indra, de heer van de hemelen, met
zijn bliksemschichten, regenwolken
en donderklappen. De waternimfen kunnen een soort sensueel
plezier vormen voor zowel goden
als mensen.
Ze worden ook beschreven als onsterfelijke, hemelse nimfen, jonge
vrouwen die al in de Vedische
literatuur en in de Purana’s bekend
zijn. Ze zijn meestal dochters van
de rishi Daksha of dochters van
Kashyapa. Maar ze kunnen ook
gecreëerd zijn door Brahman.

Hele bekende apsara’s zijn Urvasi,
Menaka, Rambha, Tilottama and
Ghritachi.
In het Westen zijn de meningen
verdeeld: het kunnen menselijke
wezens zijn, bijvoorbeeld koninginnen, prinsessen en dienstmeisjes
van het hof van Kashyapa in een
burgerlijk of religieus milieu, of
ze verbeelden hemelse wezens, of
halfgoddelijke nimfen, de aspara’s,
of een klasse van goddelijke wezens,
in dit geval godinnen. In dit stuk
wordt de oorspronkelijke Indiase
betekenis aangehouden, omdat
deze meer overeenkomt met de
geest van de werken.
In de Sigiriyarots zijn er zo’n vijfhonderd apsara’s onder de westelijke steile rotswand geschilderd
in de tijd van Kashyapa’s regime.
Het voegde ook nog wat extra’s
toe, omdat de tuinen rijkelijk
gedecoreerd waren met een ontelbaar aantal andere schilderingen.
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Apsara met juweel
De aspara links is de gelukzalige apsara
die zich vervuld voelt door het zien van
het juweel, waarschijnlijk het juweel dat
volgens het boeddhisme verborgen is
geweest in de lotus. Maar bij haar is een
apsara die het juweel toont en heeft
gevonden, het geluk voor de ziel. De
tweede apsara is helemaal versierd met
juwelen, die overal rijkelijk rond haar lichaam hangen. De tiara die zij op heeft,
sluit als een soort mantel van juwelen
om haar schouders en reikt bijna tot
haar middel.
De ogen van deze apsara’s zijn zonder
begeerten, zij hebben een neutrale blik,
die toch iets toont van hun ingetogen
blijdschap over de rijkdommen die zij
zijn.

De waarschijnlijk tweeëntwintig
wolkenmaagden zijn behouden
gebleven omdat ze door de natuurlijke overhang van de rots werden
beschermd. Ze staan daar tegen de
wand, geschilderd vanaf hun taille,
hun benen zijn meestal niet te zien
vanwege de wolkenpartijen. Ze zijn
versierd met kronen vol juwelen,
halskettingen, armbanden, oorringen en polsbanden, maar ook
tiara’s, diademen en bloemenkransen. Ze zijn vaak geschilderd in
de tinten rood, geel en groen. De
godin Tara daarentegen kan rood,
geel, groen, blauw of wit zijn. Hun
borstpartij lijkt meestal bloot te
zijn, hoewel er wolkenmaagden zijn
waarbij het erop lijkt, alsof ze heel
dunne, transparante bovenkleding
dragen.
Het was in die tijd de gewoonte,
dat adellijke vrouwen in de klassieke stijl met ontbloot bovenlichaam
werden geschilderd. Heel veel
hemelse maagden dragen bossen
bloemen of gerangschikte bloemen
op schalen, of een enkele bloem, ze
laten het ook bloemen regenen, ze
strooien ze overal in het rond.

10
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Ze zijn op alle mogelijke wijzen
vastgelegd in beeldhouwwerken en
in de schilderkunst van India en
Ceylon. Ze zijn vooral te vinden in
Zuid- en Zuidoost-Azië, en deze
werken zijn sterk beïnvloed door
zowel hindoeïsme als boeddhisme.
Daar zijn naast de wolkenmaagden
van Sigiriya nog de rond de zesde
eeuw geschilderde fresco’s in Ajanta
in India en de decoraties van de
tempels in Angkor in Cambodja.
Al deze schilderingen stralen een
enorme vreugde en overgave uit. Er
is geen ruimte voor leed of pijn, de
gelukzaligheid van het zichzelf geven is overheersend. Wie deze vrouwen ziet, kan een verlangen voelen om ook zo te kunnen zijn. De
bloemen die zij geven, bloeien op
in hun handen, zij verwelken niet
omdat zij energie krijgen van de
apsara’s. Zij putten hen niet uit, zij
hoeven niet bij te dragen aan hun
schoonheid, zij geven hun schoonheid aan de bloem. Hier wordt het
leven gevoed, door de blijdschap
om de bloemen, de versieringen en
de apsara’s zelf.

S

childeren
op een hoge rotswand

Er is eerst door de koning een
meesterartiest aangewezen om
dit werk onderhanden te nemen.
Na de bespreking over hoe het
kunstwerk eruit zou moeten zien,
moesten allerlei zaken worden
geprepareerd.
Er moet een heleboel gedaan zijn
om deze schilderingen op de hoge,
steile rotswand te maken. Waarschijnlijk zijn er steigers gebruikt,
waarvoor de ondergrond goed is
geprepareerd, zodat ze stevig konden staan op een vaste ondergrond.
Op die manier konden de kunstenaars vrij heen-en-weer lopen,
ook om de vrouwen die ze hadden
geschilderd goed in ogenschouw
te nemen. De schilders hadden de
vrije hand om de vrouwen zo te
portretteren als ze wilden.
Het is waarschijnlijk de grootste
schildergalerij ter wereld geworden.
Daar op de westkant van de rots
beslaan de schilderingen een oppervlakte van 140 meter lang en
40 meter hoog. Echter, overal zijn
deze apsara’s te zien, onder andere
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Apsara met lotus
De afbeelding zijn van een uitzonderlijke delicaatheid. Zoals de apsara de
bloemen omvat, vooral ook de knop,
straalt een tederheid uit naar de bloem
die ongekend is. De bloemen zijn ook
juwelen, het lijkt hier een ronde lotus,
die nog net niet helemaal is ontloken en
een die aan het ontluiken is. De ronde
rode bloemknop ondersteunt de vorm
van de bijna geopende lotus, evenals
het kleine bloempje dat de apsara voorzichtig en vol tederheid tussen duim en
wijsvinger houdt. Met haar andere hand
omvat ze de bloemen, ze houdt ze niet
vast. Ze rusten allemaal zacht in haar
handen en zouden zo weg kunnen gaan
als ze dat zouden willen. Een grijpbeweging is er niet.
Het vele groen in de hoofdtooi is het
leven, dat hier in al zijn volheid aanwezig is.

op het plafond van de Cobra Hood
Cave, de Cobragrot, eveneens in de
Leeuwenrots.
De schildertechniek is toegepast in
een soort zwierige penseelstreken,
die het gevoel van volume van de
jonkvrouwen versterken. De penseelstreken zijn niet overal even
dik, soms is er meer druk gegeven
dan op andere plaatsen. Daardoor
worden kleuren vaak verdiept langs

de randen. De schilderingen doen
schetsmatig aan, maar zijn dat
helemaal niet. Ze zijn wel sterk
omlijnd.
Deze schilderingen zijn vanaf een
lager niveau ook nog goed te zien.
Niet in detail, maar men krijgt wel
de indruk van een sfeer, vol weelde
en bloemen en handbewegingen,
die zelfs vanaf afstand een grote
indruk maken op de toeschouwer.

De apsara’s zijn dan ook meestal
heel natuurlijk en realistisch geschilderd. De wolken werden
geschilderd als aanduiding waar de
jonkvrouwen zich bevinden. Namelijk in de hemelen, in de eindige
wereld, boven de wolken die hen
overal omgeven, een hemelruimte
die bevolkt is met lichamen van
jonge vrouwen die vol overgave,
genade en gelukzaligheid zijn.
Apsara met lotus
Hier is het een koninklijke, machtige
gestalte van de apsara die de lotusbloem draagt. Het zou de godin Tara
kunnen zijn, met een groene hoofdtooi.
Een andere apsara draagt een schaal vol
bloemen achter haar aan, vol dienstbaarheid aan de bloemen, de juwelen
en de koninklijke tooi. De apsara met
de bloemenschaal heeft een topje aan,
een teken dat ze niet bij de aristocratie
behoort. Beiden zijn verdiept in de
lotusbloem en de bloemenschaal die zij
dragen.
Uit deze portretten spreekt een koninklijke waardigheid, die helemaal is
verzonken in de aanblik van de lotus,
die zuiver en puur en vol licht is. Zo is
het ook met de dienstbare apsara, zij
verzinkt in zowel de aanblik van de lotus
als van de schaal met bloemen die zij
draagt en toont.
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C

arlo Rovelli
Een revolutionair in fysicaland

De theoretisch fysicus Carlo Rovelli is op 3 mei 1956 in Verona in
Italië geboren. Hij volgde in die stad het Liceo Classico Scipione Maffei. Hij heeft geen broers of zusters en is de lieveling van zijn moeder. Hij
rebelleert tegen alles, tegen de school, het gezin, de maatschappij, hij is een echte
hippie. In de jaren rond 1970 doet hij mee aan de politieke beweging die ontstaat
bij de Italiaanse universiteiten en helpt mee bij het oprichten van vrije politieke
radiostations. Hij is geïnvolveerd in bewegingen die de vrije meningsuiting in
Italië propageren, hij is een vrijbuiter pur sang. In 1976 maakt hij lopend een reis
over de wereld, met alleen een rugzak bij zich.

R

ockster van de fysica

Hij weigert dienst en zit
daardoor in 1987 korte tijd gevangen, omdat er toen in Italië een
verplichte dienstplicht is. Toch studeert hij in 1981 af aan de Universiteit van Bologna en in Padua in
1986. Hij heeft wereldwijd gewerkt
aan universiteiten, vanaf 1990 tot
2000 in Pittsburg en vanaf 2000
tot 2019 aan de Aix-Marseille
University bij het Centre de Phy-
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sique Theorique de Luminy in
Frankrijk. Hij is in 1996 gescheiden van zijn eerste vrouw. Nu heeft
hij een partner, Francesca Vidotto,
waarmee hij samenwoont. Zij is
ook fysicus en geboren in 1980, ze
is 24 jaar jonger dan hij. Ze was
eerst zijn leerling op verschillende
universiteiten. Zij hebben in 2014
samen een boek geschreven getiteld
‘Covariant Loop Quantum Gravity: An Elementary Introduction

to Quantum Gravity and Spinfoam
Theory’.
Op het moment is hij heel bekend
door zijn boeken over fysica, die
heel leesbaar zijn, ook voor mensen
die niet veel van natuurkunde afweten. Hij wordt daardoor ook wel
de rockster van de fysica genoemd.
Zijn werk ligt vooral op het vlak
van de kwantumzwaartekracht
en hij is de grondlegger van de
luskwantumzwaartekrachttheorie.
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Dit is een natuurkundige theorie
die pogingen doet om de algemene
relativiteitstheorie en de kwantummechanica tot één theorie te
maken. De luskwantumzwaartekrachttheorie bestudeert tot nog
toe alleen de gravitatie, dus de geometrie van de ruimte-tijd zonder
inhoud, daar waar de snaartheorie
tracht alle krachten te verenigen.

L

even en filosofie

Hij groeit op als enig kind, in
een familie die hem omringt met
liefde en bescherming. De keerzijde van de medaille was echter,
dat hij niets kon doen zonder dat
zijn moeder dat goedkeurde. Hij
voelde zich daardoor opgesloten in
een gevangenis, hij wilde daaruit
weg. Zijn ouders moedigden in
eerste instantie zijn onafhankelijkheid aan, door hem twee keer
alleen naar Engeland te sturen op
zeven- en achtjarige leeftijd, zodat
hij praktisch met de Engelse taal
kon kennismaken. Deze vrijheid
leidde ertoe dat hij op vijftienjarige
leeftijd alleen van Parijs naar Sofia
in Bulgarije wandelde en in de buitenlucht sliep. Zijn ouders vonden
dat verschrikkelijk, maar hij voelde
zich heel gelukkig.
Hij verweert zich tegen het verengde denken van de stad Verona, en
botst tegen de wereld van geld en
macht en de hiërarchie aan. Over
die tijd vertelt hij, dat hij door de
hele wereld reisde en dat hij alles
wilde leren en meemaken wat maar
mogelijk was. En overal ontmoette
hij jonge gelijkdenkende mensen
als hijzelf, die geloofden in de
mogelijkheid van een betere, vriendelijker, meer liefhebbende wereld.
Hij geloofde in de rebellie, ook al
was hij nog heel jong, twaalf jaar
oud. Uiteindelijk is er niets van die
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revolutie terechtgekomen. „Het is
droevig,” zo zegt hij zelf, „maar wij
hebben nooit de meerderheid van
de mensen kunnen overtuigen van
onze droom. De meeste mensen
willen de wereld helemaal niet
veranderen. En de beweging was
gebaseerd op een heel slecht beeld
van de realiteit, we waren bezig
om de dromen van een heel kleine
minderheid van de bevolking, dat
waren wij dus, te verwarren met
wat de meerderheid wilde. Wij
voelden onszelf als waren wij de
voorlopers van het Leninisme,
maar dat was gewoon onzin, we
waren een stel kinderen die aan het
dromen waren.”
Rovelli noemt dit ‘de beweging’ die
bestond uit hippies en Leninisten

en Trotskisten in het Italië van de
zeventiger jaren van de vorige eeuw.
Zij werden allemaal verenigd door
hun verlangen naar een wereld
zonder klassen en zonder oorlog.
In feite, zonder eigen bezit en
zonder familie. Zijn eigen ideeën
werden nog versterkt door zijn
beschouwingen over de Vedanta uit
het hindoeïsme, het boeddhisme,
Dante, Democritus. Hij is geïnteresseerd in geschiedenis, filosofie
en wetenschap. Later zal hij deze
filosofieën verbinden met de kwantumtheorie. Ondertussen was en
bleef hij een slechte student, hij
wilde liever de wereld veranderen.
Er was in Italië een stroming die
hoop had op een andere toekomst,
maar ook een stroming vol wan-

Carlo Rovelli als activist in zijn studententijd in Bologna
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hoop, die de onmogelijkheid zag
daarvan. Zijn drugsgebruik heeft
hem geholpen om zijn idee dat hij
de realiteit kon zien, te ontzenuwen. Maar verder heeft het niet
zoveel gedaan met hem, behalve
dat het zijn kijk op de realiteit heeft
veranderd.
Door de teleurstelling dat zijn
mooie droom niet kon worden
verwezenlijkt, ontdekte hij dat hij
de kwantumzwaartekracht wel leuk
vond. Hij studeerde toen kwantummechanica in Bologna. Omdat
er geen politieke revolutie mogelijk
leek te zijn, werd hij als 26-jarige
aangetrokken door de revoluties in
de wereld van de natuur. Hij vond
dat buitengewoon mooi en heel radicaal. En toen kwam de gedachte
bij hem op van ‘Wow, dit is veel
beter dan lsd’. Hij merkte op, dat
er andere plaatsen waren waar revoluties plaatsvonden, in de wetenschap bijvoorbeeld. Hij presenteert
zich nu als een vreedzame atheïst
die zich wel aangetrokken voelt
door het boeddhisme en probeert
om zo open mogelijk te zijn voor
alles wat zich rondom hem afspeelt.
Hij schreef daarna regelmatig in
Italiaanse kranten, vooral in de culturele bijvoegels van La Repubblica
en Il Sole 24 Ore.
Al met al ontpopt Rovelli zich als
iemand die heel veel dromen heeft,
maar ze geen gestalte kan geven.
Het zijn de dromen van een mens
in zijn illusies over een paradijselijk
bestaan, over de allesomvattende
liefde, over revoluties en macht,
over kennis die geen echte kennis
blijkt te zijn. Toch blijft hij dromen
in zijn poëtische uitingen:
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„Qui, sul bordo
di quello che sappiamo,
a contatto con l’oceano
di quanto non sappiamo,
brillano il mistero del mondo,
la bellezza del mondo,
e ci lasciano senza fiato.”
„Hier, aan de rand
van dat wat we weten,
in contact met de oceaan
waarvan we de inhoud niet kennen,
schittert het geheim van de wereld,
de schoonheid van de wereld,
en laat het bestaan ons ademloos
achter.”

Dit is zijn expressie van een wereld die hij kent en ook niet, een
wereld waarvan hij weet dat alles onbekend is en het geheim in
zich draagt dat hij wil leren kennen. Want het is in hemzelf, maar
het frustrerende is dat hij weet, dat
hij zichzelf en dat geheim niet kan
kennen. Nog niet. Toch blijft hij
hopen dat er een dag zal komen dat
hij een tipje van de sluier op kan
lichten. Zodat hij misschien iets
kan zien van zichzelf, van de wereld
en alles wat er in is.

D

agelijks ritme en partner

Hij werkte samen met Francesca Vidotto, ook een natuurkundige. Zij hebben elkaar gevonden
omdat hun ideeën sterk overeenkomen. Ze heeft onder andere
in Nederland aan de Radboud
Universiteit Nijmegen gewerkt
als fysicus. Hij ziet deze relatie in
natuurkundige termen: alle verhoudingen zijn verschillend, maar die
van hen werkt heel goed. Zij doet
andere dingen dan hij, maar er gebeurt altijd weer iets nieuws, er zijn
ook altijd nieuwe dingen om het

over te hebben. Wij bestaan toch
ook door de werking van voortdurende interacties van de een met de
ander, net zoals dat bij atomen en
elektronen het geval is? Zo is het
ook bij hen.
Met zijn 65 jaar is hij een korte, gezette man met een bos zilverig haar,
een bril met een hoornen montuur,
met een levendig lachende, bijna

Francesca Vidotto

jongensachtige houding, die verbergt dat hij die leeftijd heeft. Hij
gaat graag gekleed in een zwarte
sweater, slobberige kleren en meestal sandalen, vaak met blote voeten
zonder sokken. Het is tekenend
voor hem, want hij wil blijven
dromen, hij wil toch eigenlijk nog
wel graag die hippie van vroeger
zijn, hoewel hij weet dat zijn dromen niet waar zullen worden. Hij
koestert ze wel, want je weet maar
niet. De wereld kan zomaar opeens
terechtkomen in een omwenteling waarin misschien weer dingen
mogelijk worden. Toch blijft zijn
wereld beperkt, dat voelt hij ook,
hij is onbewust van wat de werkelijkheid inhoudt, hoewel hij blijft
denken dat hij wel iets weet, als
zijn onbewustheid wordt opgeheven. Dat zal niet gebeuren, want
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hij blijft in kaders van het mentaal
denken, dat zijn beperkende begrenzingen heeft.
Normaal gesproken is hij hele
dagen bezig met rekenen, en aan
het einde van de dag gooit hij alle
papieren weg. Hij probeert te accepteren dat hij bijna zijn hele leven
heeft doorgebracht om een theorie
te bewijzen die niet klopt. Hij
hoopt dat hij wel klopt, maar hij
moet wel accepteren dat het anders
kan zijn. Zijn filosofie is, dat als je
zekerheid wilt, je geen wetenschap
moet bedrijven. Maar als je betrouwbaarheid wilt en waarschijnlijkheid, is wetenschap weer iets
heel goeds om mee bezig te zijn.
Carlo voelt zich het meest gelukkig als hij alleen is in zijn houten
zeilbootje van wel honderd jaar
oud. Hij houdt ervan aan zee te
zijn. Als hij gespannen is gaat hij
het water op met zijn oude boot,
hij concentreert zich op het zeilen
en zorgt dat hij niet in het water
valt. Als hij dan weer thuis is, is het
alsof alles in zijn hoofd weer op zijn
plaats ligt.
Vanaf 2019 woont hij in London,
Ontario in Canada. Deze stad
wordt ook wel ‘Forest City’ genoemd, vanwege de vele bossen
en parken rondom die omzoomd
worden met meren. De stad is
gebouwd in een soort vork van
de rivier de Thames. Samen met
Francesca werd hij meteen verliefd op de woning uit de jaren 70
van de vorige eeuw. Ze verhuisden daarnaar toe, zij kon een baan
krijgen in fysica en filosofie bij de
Universiteit van Western Ontario
in de buurt. En hij had net zijn
leerstoel in Marseille opgezegd.
Dus dat gaf mogelijkheden om
deze stap te wagen, te gaan wonen
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in een omgeving vol natuurschoon.
In oorsprong zag hij deze woning
als een basis om te kunnen reizen
tussen Europa en Noord-Amerika.
Maar door de coronapandemie
die in maart 2020 aanving, is daar
niets van terechtgekomen. Hij is
daar sinds die tijd niet meer weggeweest tot in mei 2021, het tijdstip
waarop dit artikel werd geschreven.

D

e lockdown
en zijn levensfilosofie

Carlo is een van de mensen die de
lockdown heerlijk vindt, hij voelt
zich er heel gelukkig bij. Natuurlijk zit hij op rozen met zijn huis
midden in de natuur en vlakbij de
bossen, meren en een rivier. Maar
dat maakt het niet minder prettig
voor hem. Hij voelt zich er niet
schuldig over, hoewel hij wel weet
dat anderen het moeilijk hebben
in coronatijd met alle maatregelen.
Hij houdt van zijn open haard, de
enorme ruimte rondom hem. Want
altijd was hij maar aan het reizen,
het hield nooit op. Niet bewegen
is nu zijn huis en omgeving, het
maakt zijn paradijs.

Zijn boeken schrijft hij het liefst in
het Italiaans, omdat hij zich in die
taal het beste kan uitdrukken, hij
kan er zijn poëtische bewoordingen
gemakkelijker in kwijt. Hij heeft
wel heel goede vertalers, een Italiaanse die perfect Engels spreekt,
Erica Segre, en haar man Simon
Carnell. Erica is pas overleden, dat
doet hem pijn. Zij was een heel
goede vertaalster van zijn werk, zij
begreep de poëtische inslag en die
kon zij vanuit het Italiaans in het
Engels overbrengen. Zijn wetenschappelijk werk schrijft hij in het
Engels, maar hij voelt zich meer
thuis bij Italiaans, zelfs lezen doet
hij het liefst in die taal.
Hij voelt zich heel goed in Ontario,
het is het prettigste gevoel dat hij
kent, het geeft veiligheid, liefde,
acceptatie van de dingen. De mens
wil altijd maar op jacht naar nieuwe dingen voor de adrenaline, maar
thuis hoeft dat niet. Thuis zijn
hoeft niet per se over een huis te
gaan, maar men kan zich ook thuis
voelen bij muziek, bij mensen van
wie men houdt, of in zichzelf. Hij
voelt zich thuis als hij de stroom

Zeilend nabij de kustlijn van Marseille
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van het leven kan accepteren, want
soms voelt hij zich een vreemdeling
in deze wereld.
ld. „Om eerlijk te zijn,”
vertelt hij weleens in vertrouwen,
„als ik me in het publiek beweeg,
gedraag ik me. Heel vaak zeg ik
niet wat ik werkelijk denk, omdat
ik denk dat mensen het niet zullen
accepteren wanneer mijn gezichtspunten té radicaal zijn.” Dat tekent
tek
hem en zijn angst, dat hij zich niet
durft bloot te geven. De vrijheid
van de rebellie is er wel, maar hij
mag niet naar buiten treden, hij
houdt dit verborgen in zijn eigen
gedachtewereld. Eigenlijk is hij
bang voor zijn eigen gedachten, zij
kunnen bedreigend zijn voor zijn
bestaan.

K

wantummechanica en de
algemene relativiteitstheorie

Nu duidelijker is hoe Rovelli is
gekomen tot zijn natuurkundige
bevindingen waarin hij altijd weer
revoluties vindt die boeiend zijn,
komt zijn grootste uitvinding aan
bod.
Om zijn luskwantumzwaartekrachttheorie enigszins begrijpelijk
te maken is het nodig wat kennis
te hebben over de stand van de
natuurkunde tot op dit moment.
Ze berust op twee theorieën, de
algemene relativiteitstheorie van
Einstein en de kwantummechanica.
De eerste beschrijft onder meer de
zwaartekracht en de tweede komt
in verschillende versies voor, één
over elektromagnetisme en één
voor de sterke kernkracht. Daarbij
is de zwakke kernkracht gevoegd
bij de elektromagnetische kracht.
Dit noemt men de elektrozwakke
wisselwerking. Al deze kwantumtheorieën bij elkaar worden het
Standaardmodel genoemd. Bijna
alles kan met deze theorieën wor16
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den beschreven, hoewel er wel wat
moet worden geknoeid om het
allemaal op zijn plek te krijgen, wat
voor veel fysici een rampenplan is.
Maar de theorieën verdragen elkaar in feite niet, het samenvoegen
leidt tot regelrechte wiskundige
overspanningsverschijnselen. Ook
Einstein kwam er niet uit, toen hij
stierf was hij nog steeds bezig de
Theorie van Alles te vinden.
Zo blijft het zoeken, de natuurkundigen kunnen uitgaan van de
algemene relativiteitstheorie en
zo de kwantummechanica verklaren, en andersom. Daarbij speelt
de snaartheorie een belangrijke
rol, maar ook de luskwantumzwaartekracht. Het verschil is dat
de snaartheorie uitgaat van het
Standaardmodel en de luskwantumzwaartekrachttheorie van de
algemene relativiteitstheorie. Maar
het lukt nog steeds niet om de
theoretische extremen van het hele
grote en het hele kleine, in één
theorie te vatten.

L

oop-kwantumzwaartekracht
theorie

Deze werd in 1988 door Rovelli,
Ahhay Shtekar en Lee Smolin geïntroduceerd. Waar de snaartheorie
de beschrijving is van alle interacties tussen snaarvormige deeltjes,
beschrijft de loop-kwantumzwaar-

tekracht niet de deeltjes, maar de
kwantumeigenschappen van de
ruimte-tijd en zwaartekracht zelf,
ze werkt niet met snaren maar met
lussen (loops). Luskwantumzwaartekracht is ook een theorie van
kwantumzwaartekracht. De basis is
in feite dat werkelijkheid interactie
is, alles hangt met elkaar samen.
In de snaartheorie vindt alles een
plaats, de kwantumzwaartekracht
maar ook de luskwantumzwaartekracht theorie. In deze laatste theorie wordt geprobeerd de ruimte-tijd
te beschrijven als een netwerk van
lussen, een mechanisch netwerk vol
knooppunten die met elkaar zijn
verbonden.
“The world, particles, light, energy,
space, and time – all of this is
nothing but the manifestation of
a single type of entity: covariant
quantum fields.”
„De wereld, deeltjes, licht, energie,
ruimte en tijd - dit alles is alleen
maar de manifestatie van een
enkele soort entiteit: covariante
of mede veranderende kwantum
velden.”

Luskwantumzwaartekracht probeert fundamentele interacties
niet te verenigen, zoals dat in
de snaartheorie wordt gedaan.
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Luskwantumzwaartekracht ontwikkelt gewoon een theorie van
zwaartekracht uit de algemene relativiteit. Het heeft de algemene relativiteit als grondslag en drukt het
zwaartekrachtsveld uit in hoeveelheden en getallen, te zien als een
netwerk van lussen. De snaartheorie daarentegen richt zich op de
kwantumeigenschappen van materie.
Deze lustheorie is op een gegeven
moment helemaal verworpen, maar
toch vindt ze op het moment weer
meer bijval. De moeilijkheid bij
alles is, dat het er toch op neerkomt
dat men altijd maar moet gissen.
Niets staat vast, welke theorie je
ook neemt, er kan een dag komen
dat hij helemaal wordt verworpen,
juist omdat niemand het weet. Gissen is het kernpunt van deze wetenschap, samen met de onzekerheid.
“We are made up of the same
atoms and the same light signals as
are exchanged between pine trees
in the mountains and stars in the
galaxies.”
„Wij zijn van dezelfde atomen en
dezelfde lichtsignalen gemaakt als
er worden uitgewisseld tussen de
pijnbomen in de bergen en de sterren in de melkwegstelsels.”

Snaartheoriedeskundigen vinden de
luskwantumzwaartekrachttheorie
niet veel bijzonders en andersom is
dit ook het geval. Alles heeft echter zijn moeilijkheden. Zowel de
snaartheorie als de luskwantumzwaartekrachttheorie kampen met
bepaalde technische problemen.
Snaartheoretici moeten overtollige dimensies weg zien te werken,
en met technisch wiskundig is dat
geen probleem, maar het kan een
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goed snaarmodel in de weg staan.
Bij de luskwantumzwaartekracht is
het zo, dat ze de algemene relativiteitstheorie van Einstein probeert te
beschrijven en daarmee de zwaartekracht, maar zij kan de speciale
relativiteitstheorie daar niet goed
inpassen. Het relativiteitsprincipe
vindt dat voor waarnemers die zich
met een constante snelheid voortbewegen alles er hetzelfde uit moet
zien als voor de stilstaande waarnemer. Echter, als er een netwerk is
vol knooppunten heeft de stilstaande waarnemer een voorkeurspositie.
Zo is er altijd onenigheid, vooral
omdat fysici te weinig weten
van elkaars vakgebied. Alles is zo
specialistisch, dat bijna niemand
elkaar meer begrijpt. Als er maar
vier mensen op de wereld zijn die
weten waar Miranda Cheng mee
bezig is, is dat toch wel weinig. Zij
is bekend door het formuleren van
het umbrale-maneschijn vermoeden (2012 the Umbral Moonshine
Conjecture) en voor haar werk aan
de relaties tussen K3-oppervlakken
en snaartheorie. Miranda Cheng is
gepromoveerd bij de Nederlandse
fysicus Van ‘t Hooft. Men moet
maar aannemen dat het zo is wat
zij zeggen. En dat geldt ook voor
de snaartheorie, er zijn maar heel
weinig mensen die daar alles van
begrijpen. Het blijft gissen, want
dat hoort nu eenmaal bij het men-

taal van de mens. Toch kan er uit
een misser heel wat voortkomen:
de snaartheorie is voortgekomen
uit een mislukt model van een
beschrijving van de sterke kernkracht. Dus, alles is mogelijk in de
mentale wereld van het gissen. De
laatste jaren komen deze modellen
wel wat met elkaar overeen en wil
men het ook weer bespreken. Want
de wetenschappers moeten toch
wat. De moeilijkheid is vooral, dat
er geen fysisch experiment is gedaan, waarmee de snaartheorie kan
worden verworpen, anders zag alles
er ook weer anders uit.
Rovelli is bescheiden over zijn
luskwantumzwaartekrachttheorie.
Het is geen overdreven ambitieuze
theorie, zegt hij zelf. Zoals iedereen
die werkt op de grenzen van de
fysica weet hij dat hij in het duister
tast. Vier dagen van de week denkt
hij echt dat de theorie klopt, twee
dagen heeft hij zijn twijfels en één
dag denkt hij dat er echt helemaal
niets van klopt. En zo gaat dat dus
steeds verder, omdat het mentaal
het niet weet. Het blijft in die
cirkelgang ronddraaien.

R

ovelli, revolutionair
en wetenschapper

Zo blijft Rovelli altijd maar een diep
nadenkende, rusteloos zoekende
persoon die geen onverenigbaarheid
ziet tussen fysica en filosofie, maar

Snaartheorie en loop quantum gravity ‘ying yang’
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een wederzijdse aantrekkingskracht.
Dat blijkt uit alles wat hij schrijft en
wat hij toepast in zijn leven. Dat is
het leuke van Rovelli, dat hij alles
in zijn eigen dagelijkse leven ziet gebeuren. Rovelli vraagt zich bijvoorbeeld af, of het wel kan dat ruimte
in een oneindig aantal stukjes wordt
verdeeld. Wiskundig is het te begrijpen, maar hoe komt dat over op een
gewoon mens? En hoe kun je dat
aan een mens vertellen? Tijd is een
illusie, deze komt alleen naar voren
in een thermodynamische of statistische context, maar hoe leg je dat uit
aan iemand die verder niet zo veel
van fysica weet?
Zijn basisidee is zo, dat alles met
elkaar samenhangt, objecten worden alleen maar gezien door de
toeschouwer in samenhang met
andere objecten. Alles draagt ook
informatie in zich, licht geeft
informatie over een object, een
magneet heeft twee polen die
allebei informatie in zich dragen.
De hele fysieke wereld bestaat niet
uit in zichzelf verdiepte entiteiten
die hun eigen dingen doen. Zij
bezitten allemaal hun eigen informatienetwerk, dat vastgeknoopt
zit aan andere netwerken. Zo zijn
er velerlei netwerken te onderscheiden: natuurkundige, sociale,
chemische en kosmologische
systemen die altijd een relatie
met elkaar hebben.
Dit hele stelsel van netwerken
wordt in de lilaca het mentaalfysieke netwerk genoemd, één
netwerk dat over het hele
menselijke lichaam en
het lichaam van de
hele wereld ligt uitgespreid. Deze overeenkomsten zijn dingen
die alles interessant
maken.
18
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Wetenschap bedrijven betekent
voor Rovelli ook een constant ontdekken van nieuwe mogelijkheden
en een nieuw zicht op de wereld.
Dat zijn de revoluties waar hij zo
van houdt. Wetenschap is nooit
een zekerheid, het is het tegendeel,
een zeer radicale onzekerheid over
kennis en over de onbewustheid
van de wetenschapper over zijn
onwetendheid en tot hoever deze
zich uitstrekt. Dat weet geen wetenschapper en geen mens, het
blijft open, er komt geen duidelijkheid over. Dat is als fysicus leven
met een constante onzekerheid.
Rovelli is niet religieus ingesteld,
omdat er in de religie voor hem
de onverenigbaarheid is dat sommige dingen gewoon geaccepteerd
moeten worden, terwijl de wetenschap zich altijd blijft afvragen wat
de waarheid is van de dingen. Zijn
moeilijkheid ligt dus niet in het
feit, dat de wetenschap pretendeert
antwoorden te geven, maar vooral
dat hij moet accepteren dat er een
grote onwetendheid is over de
grondslagen van de wetenschap en
dat dit botst met de pretenties die
de religies hebben over kennis die
zij denken te hebben. Hij ziet het
universum als een geheim en iets
wat ontzag oproept en veel gevoelens, er zijn geen zekerheden over
hoe dat universum eruitziet, hoe
het zich gedraagt en hoe het voelt
voor hem.

Hij is een zoekende persoon, die
altijd op weg is naar nieuwe dingen. Zoals hij vroeger wandelde
over wegen en in landschappen
die hij niet kende. Hij is net zoals
Heisenberg en zijn mede fysici,
die zelfs nog radicaler waren dan
Einstein, en beweerden dat mensen de huidige staat van de wereld
nooit in zijn volheid tot in het
detail kunnen kennen, maar alleen
door modellen die onzeker zijn en
waarschijnlijk. Daarom heeft hij
ook het boek ‘Helgoland’ geschreven, dat helemaal gaat over Werner
Heisenberg en zijn onzekerheid,
de waarschijnlijkheid, het zoeken
en het misschien vinden, maar
toch niet helemaal. Hij voelt zich
verwant met Heisenberg in zijn
nieuwsgierigheid, in de spanning
van het ontdekken, in de spanning
ook van het ontdekken dat het dit
niet kan zijn, of misschien toch
wel. Dat is het aantrekkelijke en
leuke van revoluties in de wetenschap.

I

s er nog nieuws
of een revolutie?

Rovelli verwacht niet veel grote
nieuwe ontdekkingen op korte
termijn. Hij waarschuwt voor
overdadig enthousiasme als er
weer eens iets wordt beweerd,
wat later niet juist blijkt te zijn.
Natuurlijk zou hij het leuk vinden als er iets heel authentieks
werd ontdekt, maar dat is niet te
verwachten. Voorzichtigheid is
geboden en nieuwsjagers
moeten niet overal bovenop springen. Hij
verwacht zelf ook niet
dat hij op zijn leeftijd
nog iets schokkends en
nieuws ontdekt. Hij zou
het wel willen, want hij wil
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graag zijn steentje bijdragen aan de
fysica. Maar meestal gebeurt dat als
je nog jong bent, en dat is hij niet
meer.
Het huidige Standaardmodel is niet
compleet, omdat het niet laat zien
hoe de zwaartekracht zoals beschreven is door Einstein’s theorieën
van de relativiteit, werkt met de
kwantummechanica, die beschrijft
hoe deeltjes zich gedragen op een
subatomische schaal. Ook daar zou
hij graag een bijdrage aan leveren,
zodat de theorieën beter sporen
met elkaar.
“Science is a continual exploration
of ways of thinking. Its strength is
its visionary capacity to demolish
preconceived ideas, to reveal new
regions of reality, and to construct
new and more effective images
of the world. This adventure rests
upon the entirety of past know
ledge, but at its heart is change.”
„Wetenschap is een voortdurende verkenning naar manieren
van denken. Haar kracht is haar
visionaire capaciteit om vastgestelde ideeën te ontzenuwen, om
nieuwe gebieden van werkelijkheid te openbaren, en om nieuwe
en meer effectieve beelden van
de wereld te bouwen. Dit avontuur rust op het geheel van de
kennis van gisteren, maar in de
kern is het verandering.”

Hij is zelf bezig om de bekijken wat
er in het centrum van de zwarte
gaten gebeurt. Je kunt daar niet in
kijken om te zien of de bekende
wetten van de fysica daar binnenin
helemaal worden ontmanteld.
Maar ze spelen wel een zo grote rol
in de kosmologie dat fysici graag
zouden weten wat er gebeurt met
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de materie die erin wordt gezogen.
Hij gelooft ook niet in een wereld
die consistent is, maar historisch
gezien is het zoeken naar samenhang een weg die leidt tot ontdekkingen. Vanuit dat oogpunt gezien,
ziet hij geen tegenstrijdigheid
tussen de kwantummechanica en
de algemene relativiteitstheorie, het
is geen probleem, maar een mogelijkheid en een kans om verder te
komen.
Vanwege de grote begeerte naar
zekerheden, is er in de wetenschap
een grote vergissing werkzaam,
namelijk het met hand en tand
verdedigen van de posities die er
zijn. Deze angst door onzekerheid
draagt bij aan onjuiste filosofieën
en veroorzaakt een hoop ellende.
Een heleboel filosofieën zoeken
naar iets wat zeker is, wat vaststaat,
een vast punt. Of dat nu God is
of materie, of ondervinding, of de
rede, je kunt het noemen zoals je
wilt, een soort vaste bodem waar je
het anker aan vast kunt maken, dat
zoeken ze en dat willen ze. Want
zekerheid is een vreemd iets, het
is dat wat mensen beweegt om op
het oorlogspad te gaan, oorlog te
voeren, omdat ze ervan zijn overtuigd dat ze het bij het rechte eind
hebben. En natuurlijk geldt dit
voor beide kanten. Een menselijk
gebeuren dat ieder moment in
het dagelijks leven plaatsvindt, en
waardoor er veel wrijving en spanning onderling is tussen mensen.
Zekerheid is dat, wat alles dicht
timmert, het is de dood van iets
wat nieuw is. Iets nieuws zal niet
worden geaccepteerd. Dat is ook
waarom Rovelli bijna nooit zegt
wat hij denkt, want dat is vaak
tegen alle zekerheid van mensen in.
Het maakt dingen los, en dat vindt
niet iedereen prettig.

Carlo Rovelli
„Nei buchi neri il segreto della
felicità.”
„In zwarte gaten is het geluk
verborgen.”

Zo zorgt hij ongemerkt ook voor
zijn eigen gemoedsrust, door niemand tegen de haren in te strijken.
Hij blijft de man uit de hippietijd,
die droomt van een betere wereld
zonder oorlog en geweld, zonder
eigen bezit en alleen de rust van
de zee en de bossen en ruime tuin
rondom zijn huis in Canada.

E

en Rovelliaanse overpeinzing

Soms zit Rovelli te peinzen
en vraagt zich af, als we in gebeurtenissen bestaan en niet als
dingen, is een gebroken hart of een
teleurstelling dan gemakkelijker te
verdragen? Omdat geluk niet iets is
wat we bezitten, het is er ook niet
voor altijd. Liefde is iets wat we
kunnen vinden en het dan bewaren
in een afgesloten kast. Het bestaan
ervan is bepaald als een werkelijkheid zolang als we die opgesloten
liefde meemaken. Het is het onbetaalbare, kostbare wonder dat het
eindeloze spel van combinaties van
talloze gebeurtenissen voor de mens
heeft ontsloten, en dat daardoor
toestaat dat we bestaan.
En het is zo, een kus is interessanter
en meer uitnodigend dan een steen.
Stenen zijn goed om markeringen
te vormen op onze ontdekkingsreizen, maar het zullen uiteindelijk de
kussen zijn die zullen bepalen wat
de rijkdom is van onze werkelijkheid.
Aan dit soort dingen is te merken
dat Rovelli niet zomaar een fysicus

|de Gouden Visie 49|19

Carlo Rovelli
is, maar een dichter met dichterlijke gedachten. Hij kan dan ook best
een poëtische wetenschapper worden genoemd. Hij weeft alles tot
één doek, fysica met mythologie,
filosofie met persoonlijke verhalen,
hij openbaart de fysica van het
universum als een ingewikkelde
wisselwerking van onze zintuigen.
Werkelijkheid is een bundel
atomen of soms nog kleinere
elektronen die ruimte innemen.
Maar dat is iets wat hij niet zo wil
benoemen, om de werkelijkheid te
kenschetsen als atomen vindt hij
te saai. Onze werkelijkheid houdt
veel meer in, de ingewikkeldheid
van het universum en de roerselen
van de menselijke emoties. Een
elektron bestaat wanneer het in
het rond springt, het veroorzaakt
gebeurtenissen, bewegingen van
verschillende aard, niet wanneer
het er alleen maar is, eigenlijk
bestaat het dan niet in Rovelli’s
gedachtegoed.
De basis van zijn theorie is die van
de interactie zo blijkt, de realiteit van een mens wordt bepaald
door interacties in het netwerk
dat de wereld om hem heen is, en
zo werkt dit bij alles rondom een
mens. Objecten kunnen knopen in
de interactie worden genoemd. De
gebeurtenissen bepalen hoe de werkelijkheid eruitziet. Daaruit volgt,
dat een mens ook tijd is, dat hij de
ruimte is, dat hij de herinnering in
de verbindingen tussen de neuronen is, hij is het verlangen naar een
toekomst die niet zal komen, dat is
de mens allemaal. Die helderheid
die duidelijk wordt op deze wijze,
door herinnering en door verwachting, is tijd: een bron van angst
soms, maar uiteindelijk een enorm
geschenk.
20
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“Human beings often cling to
their certainties for fear that their
opinions will be proven false. But a
certainty that cannot be called into
question is not a certainty. Solid
certainties are those that survive
questioning. In order to accept
questioning as the foundation for
our voyage toward knowledge, we
must be humble enough to accept
that today’s truth may become
tomorrow’s falsehood.”
„Menselijke wezens zitten erg
gekleefd aan hun zekerheden uit
angst dat hun meningen leugens
blijken te zijn. Maar een zekerheid
die niet in twijfel getrokken mag
worden is geen zekerheid. Echte
zekerheden zijn diegenen die het
in twijfel trekken overleven. Ten
einde het bevragen te accepteren
als de basis voor onze reis naar
kennis, moeten we nederig genoeg
zijn om te accepteren dat de waarheid van vandaag misschien de
leugen van morgen is.”

Al zijn de overpeinzingen van
Rovelli heel mooi, ze komen eigenlijk nergens uit, alleen bij gissingen en veronderstellingen. Dat een
elektron niet zou bestaan als het
niet beweegt, gaat lijnrecht in tegen
alles wat er is, want het elektron is
er. Het heeft dus een bestaan, ook
al staat het stil. Dat wil niet zeggen dat zijn overpeinzingen niet
vruchtbaar zouden zijn, want wie
dit soort gedachte-experimenten
toelaat komt vaak wel bij iets uit.
En dat is ook de vrucht van dit
soort gedachtespinsels, dat er op
een dag wel weer eens een lichtpuntje is waar je mee verder kunt.
Ook al blijft het gissen. Want niets
is zeker in een mentale wereld, ook
niet in een mentaal gedachte-experiment. Want wie de oorsprong van

alle materie niet kent, kent niets.
En Rovelli kent de oorsprong van
alles niet. Dus blijft hij gissen en
dat weet hij maar al te goed. Hij
noemt het onbewustheid, en dat is
er ook, maar in feite gaat het om
het mentaal, dat altijd blijft gissen,
omdat het te klein is en té beperkt
om grote dingen te kunnen omvatten met zijn gedachtespinsels.

H

elgoland

In dit in 2021 in het Nederlands verschenen boek wordt
door Rovelli uit de doeken gedaan
hoe de jonge, 23-jarige Werner
Heisenberg 1 de aanzet gaf tot de
kwantumfysica. Een ontdekking
die in feite de meest ingrijpende
wetenschappelijke revolutie sinds
eeuwen is geweest, maar een kolfje
naar de hand van Rovelli. Het was
een vreemde theorie, met voor velen rare ideeën, maar toch wordt ze
heel verscheiden toegepast. Iedereen werkt met deze theorie, terwijl
ze toch niet goed te begrijpen is.
Carlo Rovelli weet dit alles op
een heel avontuurlijke maar ook
poëtische wijze te beschrijven. Hij
vertelt op een begrijpelijke manier
wat de moeilijkheden zijn bij de
kwantumtheorie en wat de onopgeloste vragen zijn rondom de
natuurkundige werkelijkheid die
wordt geschetst.
Een werkelijkheid die ook onszelf,
de mensheid betreft, een werkelijkheid die hij probeert op een andere
manier te benaderen. Hij schrijft
zo vlot, maar ook heel poëtisch, dat
heel veel mensen deze werkelijke
gebeurtenissen als een roman zullen
lezen.
1 Z ie ook ‘Werner Heisenberg’ in Gouden Visie jaargang 5 nummer 1, januari 2012.
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L

ilaca en Rovelli

Rovelli is een zoeker, maar
hij zal net als welke fysicus dan
ook, nooit uitkomen waar hij zou
moeten zijn. Want hij kent de
psychische lijn niet, die hem kan
voeren naar het ontraadselen van
het geheim. Hij ziet de stenen als
dood, een kus niet. Een steen is
echter niet dood, hij is wel een
heel onbewust bewustzijn. Een kus
is een ego-emotie, die zo weer is
verdwenen, een menselijke kus is
een illusie, een waanbeeld dat geen
werkelijkheidsgehalte heeft.
De werkelijkheid ziet hij als atomen en elektronen, maar dat vindt
hij zo saai om de werkelijkheid zo
te benoemen. Terwijl daar juist het
licht en de kracht in is te vinden.
Hij denkt dat stenen op de grond
worden vastgehouden en dat de
wereld draait vanwege entropie.
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Maar hij kent de Bewustzijnskracht
niet die dit alles doet.
Hij wil revolutie, maar het lukt
niet, omdat hij over het hoofd ziet
dat de revolutie eerst in hem zal
moeten gebeuren. De wereld wil
niet veranderen, maar als hij werkelijk wil veranderen, zal er een revolutie plaatsvinden die ongekend
is. Als hij de lilaca tot zich neemt
en ziet wat het is, zal hij begrijpen
dat het bij hem begint, niet bij de
wereld, niet bij een ander, alleen bij
hem.
Hij weet, dat de werkelijkheid zoals
die zich aan hem voordoet niet is
wat hij is, sinds hij heeft ontdekt
dat de aarde rond is en ronddraait
als een dolgedraaide tol. En hij
weet niet dat hij in een totale illusie
leeft, die de werkelijkheid voor
hem verborgen houdt. Hij ervaart
hier wel iets van, maar weet niet

wat het is. Voor hem is het als een
regenboog die hij op een zeker
punt ziet eindigen in een bos. Maar
als hij erheen gaat, is de regenboog
daar niet.
Het is zo, dat Rovelli blijft twijfelen en dat is een groot voordeel.
Hij weet niet echt of dingen zijn
zoals ze zich voordoen, hij ervaart
zijn hoofd als een gissend hoofd,
maar hij weet daar geen raad mee.
Kortom, Rovelli zou als hij open
is, iets kunnen vinden in de lilaca
wat hem boeit, want lilaca is de
revolutie waar hij zo van houdt.
Ware het niet dat hij net als alle
andere fysici en wetenschappers die
zeggen open te staan voor alles, dit
waarschijnlijk niet is. Of hij zou
een uitzondering moeten vormen
op alle anderen, en dit is niet uit te
sluiten.
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H

elgoland

H

et boek

Helgoland is een boek van
Carlo Rovelli, een Italiaans theoretisch fysicus die zich vooral richt
op de kwantumfysica. Het boek is
aardig op weg om een bestseller te
worden. De vele vertalingen en de
diverse herdrukken wijzen in die
richting.
Het boek is in Nederlandse vertaling bij Prometheus verschenen op
1 februari 2021 en is ondertussen
aan zijn derde druk toe. Het is
uitgegeven als paperback en telt
216 pagina’s.

H

et kale eiland

Helgoland is een kaal Duits
eiland in de Noordzee ten westen
van Denemarken. Rovelli koos het

Het verhaal van de kwantumfysica, de ingrijpendste
wetenschappelijke revolutie aller tijden
Auteur Carlo Rovelli
Uitgeverij Prometheus - Amsterdam
Druk 1e druk, 2021
als titel voor zijn jongste boek omdat de jonge wetenschapper Werner
Heisenberg in 1925 tijdens een
vakantie op dat eiland tot een aantal inzichten kwam over de atoomstructuur. Zijn intuïtie bracht hem
op een idee dat alle tegenstrijdigheden in de kwantumtheorie, die
op dat moment aan de orde waren,
kon verklaren. Heisenberg zag af
van het idee dat het elektron in
vaste banen beweegt. Hij beperkte
zich tot hoe het atoom wordt waargenomen, vertrok van de frequentie
en sterkte van het door het elektron
uitgezonden licht en berekende
alle mogelijke bewegingen van het
elektron. Hiermee gooide hij de
zekerheden van de klassieke fysica
over de atoomstructuur overhoop,

namelijk dat de elektronen in vaste
banen rond de atoomkern draaien
en dan op ‘magische’ wijze van de
ene baan naar de andere springen.
Zo kwam hij tot zijn bekende
onzekerheidsprincipe. Men kan
niet tegelijkertijd de positie van
een deeltje nauwkeurig bepalen en
weten waar het deeltje heen gaat of
hoe snel het beweegt. Dat ligt niet
aan de meetapparatuur, maar aan
de aard van de materie zelf.
Heisenberg wordt beschouwd als
een van de grondleggers van de
kwantumtheorie. Voor Rovelli
geeft deze theorie, die sindsdien
verder is uitgewerkt, nog steeds
aanleiding tot verbazing, verwarring en ongeloof.

Helgoland, het Deense eiland waar Werner Heisenberg op zijn
vakantie tot zijn inzichten kwam.
© A.Savin, Wikicommons
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B

evlogenheid

Eén ding mag duidelijk zijn,
en dat is de bevlogenheid van
Carlo Rovelli voor zijn vak. Hij
kan in eenvoudige bewoordingen,
via allerlei anekdotes en weetjes,
de lezer meenemen in het ontstaan van de kwantumtheorie. Het
boek laat de lezer meegenieten
van de ontdekkingen, de uitwisseling tussen de wetenschappers, de
zoektocht naar bewijs, de plotse
ingevingen en de verrassingen. Hij
schrijft: „De kwantumtheorie is de
theorie over hoe de dingen elkaar
beïnvloeden en dat is de beste
beschrijving van de natuur die men
heeft.” En ook „Door de ontdekking van Heisenberg is het weefsel
van de werkelijkheid zelf, zoals we
die plachten op te vatten, in stukken aan het breken.”
De kwantumtheorie met zijn eigenaardigheden rammelt aan het bestaande zicht op de werkelijkheid.
Het heeft gevolgen voor de manier
waarop we naar de werkelijkheid
kunnen kijken en dat is precies wat
Rovelli in zijn boek zoekt.

O

ngewone bevindingen

De klassieke fysica heeft
een beeld van de werkelijkheid
gebouwd waarin deeltjes elkaar
aantrekken en afstoten volgens
wetmatigheden of krachten. Daar is
naderhand het elektromagnetische
veld bijgekomen. Zo kregen we een
helder beeld van de werkelijkheid.
De kwantumtheorie, de theorie
van de kleine deeltjes, bevraagt dit
wereldbeeld. Dit beeld van hoe
de wereld in elkaar zit klopt op
kwantumniveau niet meer. Rovelli
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aangetoond dat twee fotonen die
ooit met elkaar in contact zijn geweest elkaar ‘kennen’, zelfs als ze op
grote afstand van elkaar verwijderd
zijn. Dit betekent dat als iemand
iets in het ene deeltje aanpast, dit
meteen invloed heeft op het andere
deeltje. Die invloed gaat sneller dan
de lichtsnelheid. De vele eigenaardigheden van de kwantumwereld
bezorgen veel wetenschappers kopzorgen. Een sluitende verklaring is
er niet.
noemt het duidelijke, solide wereldbeeld van de fysica een illusie.
Hij beschrijft in zijn boek uitvoerig
hoe merkwaardig de wereld van de
kwanta, de kleine deeltjes, is. Zo
is er de kwantumsuperpositie. Het
is gebaseerd op een idee van Heisenberg dat het elektron geen vaste
baan volgt. Het betekent dat het
elektron niet op een bepaalde plaats
is, maar ook niet op een andere
plaats. Het kan op vele plaatsen
tegelijk zijn. Maar er is nog meer
opmerkelijk. In de macrowereld is
het verschijnsel bekend dat golven
op het water die vanuit verschillende richtingen met elkaar in contact komen of interfereren, elkaar
versterken of teniet doen is. Bij
kwantumgolven is dat ook te zien,
alleen is daar het merkwaardige
feit dat als men observeert hoe dit
gebeurt, de interferentie verdwijnt
en de kwantumgolven zich weer
als deeltjes gedragen. En dan is er
nog de verstrengeling, waarbij twee
deeltjes die elkaar in het verleden
zijn tegengekomen een merkwaardige band bewaren. Wetenschappers hebben in een experiment

D

e werkelijkheid is anders
dan we denken

„Verstrengeling laat zien dat de
werkelijkheid in ieder geval anders
is dan we dachten,” schrijft Rovelli.
Onze vooroordelen over hoe de
werkelijkheid in elkaar zit zijn het
resultaat van onze ervaring, en die
ervaring is beperkt en hoeft dus
niet vast te liggen. Wetenschap is
voor hem geen schatbewaarder van
de Waarheid, maar gebaseerd op
het besef dat er geen schatbewaarders van de Waarheid zijn.
Veel interpretaties pogen voor de
bizarre fenomenen van de kwanta
een theoretisch kader te bouwen.
De theorie van de verborgen variabelen van David Bohm, is er een
van. Het gedrag van het elektron
wordt bepaald door variabelen
die verborgen blijven voor ons.
Deze variabelen, de golf, kunnen
we nooit bepalen. Daarnaast is er
ook de ‘veelwereldentheorie’. Elke
mogelijke positie van het elektron
is een situatie in een reële wereld.
Beide theorieën worden slechts
zijdelings genoemd in dit boek.
Carlo Rovelli gaat voor een andere
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interpretatie, namelijk die van de
relationele kwantummechanica.
Hij schrijft: „De beste beschrijving
van de werkelijkheid die we hebben
gevonden is er een in termen van
gebeurtenissen die samen een web
van interacties weven. De ‘zijnden’
zijn slechts vluchtige knopen in dit
web. Hun eigenschappen zijn niet
vast bepaald” en „elk ding is alleen dat wat zich in andere dingen
weerspiegelt.”
Er is geen objectief kenbare ‘werkelijkheid’, alle kennis over de
werkelijkheid zijn subjectieve
waarnemingen, van onszelf of van
anderen. Het is subjectief want het
ontstaat in wisselwerking met een
ander systeem, zoals een waarnemer
of een meettoestel. De eigenschappen van objecten worden beïnvloed
door andere objecten. Of anders
gezegd: alle eigenschappen van een
object zijn alleen eigenschappen
ten opzichte van een ander object.
Een stoel is geen stoel op zichzelf,
maar wordt het in functie van het
feit dat iemand erop kan gaan
zitten. Een moeder is een moeder
omdat ze een kind heeft.

N

iet onpartijdig en
boeddhistische onderbouw

Rovelli heeft het boek geschreven
voor leken en collega-wetenschappers. Hij pretendeert niet onpartijdig te zijn, want hij concentreert
zich op de relationele interpretatie
van de kwantumtheorie. Hij is
ervan overtuigd dat die zienswijze
interessante nieuwe wegen ontsluit.
Toch is hij zich maar al te bewust
van het feit dat we niet weten hoe
de werkelijkheid eruitziet. Het is in
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S

terke en zwakte

Dit boek is een doorbijtertje.
Sommige hoofdstukken lezen vlot,
andere vragen om wat studiewerk.
Hoe dan ook is de sterkte van dit
boek dat een aantal vaststaande
inzichten over de werkelijkheid en
de mens worden bevraagd. In de
wisselwerking tussen experiment
en het zoeken naar een theoretische
onderbouwing kunnen nieuwe
inzichten ontstaan.

alle geval heel anders dan werd en
wordt gedacht, want dat leert de
kwantumtheorie.
In een derde deel blijkt hoe nauw
verweven de theoretische fysica en
de filosofie zijn. Meteen wordt ook
duidelijker waar Carlo Rovelli zijn
relationele kwantumfysica visie
mee onderbouwt. Dat haalt hij
namelijk uit het boeddhisme, met
name uit een boek van Nãgãrjuna,
een boeddhist uit de tweede eeuw
na Christus. Deze beweert dat er
geen dingen zijn die zichzelf zijn,
onafhankelijk van iets anders. Alle
dingen zijn ‘leeg’, ze bestaan alleen
ten opzichte van iets anders. Er is
geen fundamenteel uitgangspunt,
geen objectief kenbare werkelijkheid. De wereld is alleen te begrijpen in zijn onderlinge afhankelijkheden en toevalligheden, maar is
niet af te leiden uit een absolutum.
De werkelijkheid, ook de mens, is
een dunne sluier, beweert Rovelli,
daarachter is er niets.

De klassieke visie op de wereld
noemt Rovelli een hallucinatie, en
de kwantumtheorie over de kleine
deeltjes is op dit moment de hallucinatie die het meest in overeenstemming is met de wereld.
De onderlinge verbondenheid van
de dingen boeit hem en het boek
eindigt ook met de woorden ‘een
diep gevoeld mysterie’. Het lijkt
een open einde, maar dat is het
toch niet helemaal. Hoewel veel
nog onduidelijk is over de aard van
de materie meent Rovelli toch de
meest aannemelijke theorie te hebben gevonden, die van de relationele kwantummechanica. In deze
theorie sluit hij meteen een aantal
zaken uit. Dat er in elk ding iets
psychisch zit vindt hij niet overtuigend. Hij onderzoekt het niet.
Hij blijft in de relatieve wereld
op zoek gaan naar mentale en dus
relatieve inzichten. Ook het boeddhisme van Nãgãrjuna blijft bij de
leegte hangen en gaat niet verder
op ontdekkingstocht naar wat die
leegte is. Dat er een basis van alles
kan zijn, is er ook voor Rovelli niet,
leeg is leeg.
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V

erdedigingsen afweermechanismen in een
evolutie van materie

Deel 1 - Wie niet kan vechten gaat ten onder

V

erdedigingsmechanismen zijn overal te vinden, om te beginnen bij eencelligen, planten, dieren, maar tevens bij mensen. Deze mechanismen zijn van een
groot nut, maar vormen tevens een grote moeilijkheid. Het zijn de gewone
afweermechanismen om te kunnen overleven, en zij zijn meestal heel sterk ontwikkeld.
Zo ook bij mensen, waarvan men zou denken dat ze deze niet meer nodig hebben.
Maar neen, dat is niet zo, in een wereld vol vijandigheden en ongewisheid, onzekerheid, is het ook voor de mens noodzakelijk deze mechanismen te handhaven en ook te
hanteren. Deze afweer is bij mensen vooral gericht tegen het lila licht, tegen zelfkennis
en overstijgen van het mentale niveau.
Dit is een verkenning over de vele afweerwapens en verdedigingsmuren die het leven
in stand houdt om de lichamelijke vormen die de psyche samen met het lila hanteert,
te laten overleven.

H

et begin dat geen begin is

In de Allerhoogste Realiteit neemt alles een
aanvang omdat dit de oorsprong is van alle zijn, bewustzijn en vreugde. Het is een begin dat in feite ook
geen begin is, want het was, is en zal er altijd zijn. Er
is daar nog geen afweer en verdediging, alleen Overgave. Er is de Ene, die leeft in zijn Absolute Eenheid
die zich uitstort in een Waarheidswereld en vandaar in
een Relatieve wereld, waar geen eenheid meer is. Daar
vestigt Hij het Mentale principe van verdeeldheid,
het Vitale principe van leven en dood en het Fysieke
principe. Vandaar stort de Ene - die al door de lagere
illusie is verduisterd, het verdelende denken waardoor
niets meer is wat het is - zich uit in de Oceaan van Originele Kosmische Onwetendheid, waarin zich kleinere
deeltjes bevinden dan de oneindig kleine deeltjes waar
de fysici over spreken. Materie die duister is, volstrekt
onwetend en onbewust en waar weerstand is tegen het

3Inhoudsopgave

Verdedigingsmuur

licht. Er mag geen licht zijn, want licht is kennis en bewustzijn en op die plaats, in die Oceaan van Originele
Kosmische Onwetendheid, is er weerstand tegen alles
wat kan worden gekend.
In ieder oneindig klein deeltje zit die weerstand tegen
het licht, weerstand tegen zijn eigen Bron, weerstand
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tegen het zijn van het lichtende, vermogende Zijn in al
zijn glorie. Er is daar geen wil om kennis te vergaren,
er is daar alleen weerstand en een verdediging tegen
andere deeltjes of persoonlijkheden. Het is een groot
gevecht, een allesomvattende oorlog die daar plaatsvindt, en dat wordt nog intenser als de Bewustzijnskracht deze allerkleinste deeltjes gaat vormen tot grotere deeltjes, en nog grotere conglomeraten van fotonen,
elektronen, moleculen en cellen. Want als deze lichamen en vormen worden gecreëerd door haar, zet Zij ze
in voor een machtig avontuur: een evolutie van materie
waarin alles weerstand biedt en in de verdediging is
tegen alles, vooral tegen zijn eigen bron en persoon. De
weerstand, verdediging en de afweer zet ze in voor het
grootse doel van haar lila plan: materie die zo duister is als de nacht, in een voortgaand evolutieproces
transformeren tot aardse materie die gelijk is aan wat
in de Allerhoogste Realiteit de Bron van alle Materie
en Bestaan is, de Ene in zijn allerhoogste Wereld van
Diamantwit Licht.
Daar eindigt het evolutieproces voor diegenen die daar
aankomen na de lange weg van de evolutie te hebben
bewandeld. Er is dan geen verdediging meer, geen
weerstand, de materie heeft die achter zich gelaten en
de psyche is gekomen tot een lichamelijke vorm die
niet menselijk meer is, maar van een lila allure. Dit is
een persoon die het mens-zijn heeft overstegen door
overgave, en geworden is tot het nieuwe wezen dat de
evolutiekracht heeft voorzien.

E

Duisternis

encelligen

Zoals de benaming al aangeeft, zijn eencelligen
organismen die uit één enkele cel bestaan, waarin
alles plaatsvindt om het organisme te laten overleven.
Vaak zijn deze lichamelijke vormen zo klein, dat ze
niet zichtbaar zijn met het menselijk oog. Ze worden
26
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dan ook wel aangeduid met de benaming: microorganismen. De eencelligen worden ingedeeld in twee
groepen, de prokaryoten en eukaryoten.
Prokaryoten hebben geen organellen zoals een celkern.
Het zijn heel eenvoudige lichamen, zonder veel poespas. Bacteriën horen thuis in die groep waaronder ook
blauwwieren vallen en alle prokaryoten bestaan uit één
enkele cel.
Eukaryoten kunnen eencellig zijn, maar ook meercellig. Ze zitten ingewikkelder in elkaar, zijn opgebouwd
uit compartimenten in de cellen en hebben organellen
en een celkern. Eukaryoten die eencellig zijn met chloroplasten behoren tot de informele groep van de algen.
Eukaryoten zijn veel groter dan prokaryoten. Ze kunnen ook meer doordat hun organellen compartimenten
bevatten. Daardoor kunnen ze meer soorten reacties
laten plaatsvinden in het cytoplasma van hun cellen en
die zijn ook meer efficiënt.
Schimmels, algen, pantoffeldiertjes en amoeben zijn
eencellige eukaryoten.
Hierbij moet worden vermeld, dat virussen niet uit
cellen bestaan en door de meeste biologen niet worden
gezien als levende materie.
Het vormen van eencelligen in de evolutie wordt
beschouwd als de oudste levensvorm op aarde, men
noemt hen ook wel ‘oerdiertjes’. Ze vormen later
kolonies van dezelfde soort om te kunnen overleven. Er
ontstaan zelfs samenwerkende verbanden tussen cellen, waarbij verschillende cellen aparte functies krijgen.
Dit wordt celdifferentiatie genoemd. Via dit proces
van kolonies van cellen veranderen de eencelligen soms
naar meercellige organismen. Zij kunnen zich zelfs
voortplanten.
Alle levensfuncties vinden plaats in één cel: ademhaling
en spijsvertering bijvoorbeeld. Dit wordt gedaan door
de organellen. Sommige soorten eencelligen hebben
meer gelijksoortige kernen dan één. Het pantoffeldiertje heeft een extra kern, die gebruikt wordt om zich
voort te planten. Rondom de cel ligt het plasmamembraan, deze zorgt dat de cel bij elkaar wordt gehouden. Aan de buitenkant daarvan zijn er trilhaartjes of
zweepstaartjes, die dienen voor het voortbewegen en
om voedsel naar zich toe te brengen.
Pantoffeldiertje (Paramecium)
Dit diertje is heel hoog ontwikkeld, hoewel het maar
0,3 mm lang is, en een zeer groot dier onder de ééncelligen. Zijn hele lichaam is bedekt met trilhaartjes, waar
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het zich mee voortbeweegt, maar ook om voedsel te
pakken te krijgen. Via een celmond die verbonden is
met een soort slokdarm wordt het voedsel opgenomen
en wordt in het lichaam ingebracht, waar het wordt
verteerd. Alles wat niet wordt verteerd, wordt weer
uitgescheiden. Het is van het grootste belang dat dit
diertje een onderscheid kan maken tussen voedsel en
kwaadaardige stoffen en invloeden. Hier wordt al een
beetje duidelijk, dat er vanaf het begin van het leven al
een afweer- en verdedigingsmechanisme wordt ingezet om te overleven. Net zoals dat al aanwezig was in
de Oceaan van Originele Kosmische Onwetendheid,
ingebouwd in het allerkleinste verdeelde deeltje dat er
maar kan bestaan.
Amoebe
De naamgeving komt van het Griekse woord amoibe,
wat verandering betekent. De naam duidt op het feit
dat dit organisme steeds in verandering is door het
uitsteken van schijnvoetjes, de pseudopodia. Daarmee
komt het vooruit en zoekt voedsel. Kleine voedseldeeltjes pakt het met zijn schijnvoetjes. Door een chemisch
proces wordt het voedsel verteerd, zoals bij het pantoffeldiertje.
Valonia ventricosa

Valonia ventricosa - bellenalg of zeemansoogbal

Dit is een bijzonder groot en apart eencellig organisme,
dat wel vier centimeter in diameter kan worden. Hij is
namelijk heel erg rond en bol van lichaamsvorm. Hij
heeft celdeeltjes die zorgen voor fotosynthese, zoals bij
planten het geval is. Daardoor heeft hij een groene of
zilverige kleur en hij glanst als glas. Hij heeft diverse celkernen en plant zich voort door deling van zijn cellen.
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Bij al deze organismen kan van een vorm van afweer
worden gesproken. Dit, omdat zij voedsel moeten herkennen en het onderscheiden van vijanden. Zo’n organisme herkent voedsel of vijand met receptoren op het
celmembraan, maar tevens in het cytoplasma. Er wordt
dan een verbinding gemaakt met een voedselmolecuul,
zodat vertering kan plaatsvinden. Maar de receptoren
herkennen ook de vijand. Als die wordt waargenomen
is er een afweerreactie die de vijand hopelijk uitschakelt, maar zeker is dit niet.
Deze afweerreactie is ook nog waar te nemen bij het
menselijke lichaam. Al deze afweermechanismen worden ingesteld door de bewustzijnskracht van de natuur,
ook wel de Natuurkracht genoemd, om te zorgen dat
de organismen een grote kans hebben om te overleven
in de evolutie van de materie. Zij hebben nog geen
eigen persoonlijkheid, maar die is latent wel aanwezig.
Alles doet mee in het evolutieproces van oneindig klein
deeltje tot een menselijke vorm.

D

e plant

Planten zijn verder ontwikkelde wezens dan de
eencellige organismen. Zij hebben al een soort groepspsyche, die meespeelt in het evolutiespel. Planten zijn
heel erg gericht op het licht, zij hebben niet zo veel
weerstand tegen het lila licht en haar energie. Zij leven
al meer psychisch, ook al is dat voor een mens nog niet
zo duidelijk waar te nemen. Zij behoren tot een vitaalfysiek niveau in het menselijke lichaam.
Planten beschikken over heel veel uiterlijke manieren
om te zorgen dat ze niet worden opgegeten. In de biologie worden drie afweermechanismen waargenomen
bij planten. Dit zijn de mechanische afweer, de chemische afweer en de indirecte afweer.
Mechanische afweer
Deze afweer is niet zo heel mechanisch, hoewel ze wel
mechanisch werkt. Ze is heel bewust in de cellen van
de plant ingebracht door het bewustzijn en zijn kracht,
die op die manier zorgen dat het ras niet uitsterft en
blijft bestaan zolang dit noodzakelijk is in een evolutieproces. De afweer is ook pas naar buiten gebracht toen
er dieren ontstonden die planteneters waren. Daarvoor
was het afweersysteem wel latent aanwezig, omdat het
van nature in ieder materiedeeltje aanwezig is.
Bij de mechanische afweer wordt gebruik gemaakt van
doornen of stekels, bij rozen bijvoorbeeld, of bij de
gaspeldoorn, Ulex europaeus. Maar dit is zeker geen
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garantie voor overleven. Want het leven op aarde is
altijd ongewis, er kan zich altijd een ramp voordoen,
waardoor de plant toch overlijdt. En doornen en
stekels geven geen complete zekerheid, dat kan niet in
een relatief universum waarin alles leeft. Zelfs planten
met heel verschrikkelijke doornen kunnen worden
opgegeten, bijvoorbeeld door giraffen die zich niets
van doornen of stekels aantrekken. Giraffen eten zelfs
de ontzettende doornen als spijkers van acaciatakken,
voor hen is het hetzelfde als een mals blad. Ook slakken eten doornen van cactussen alsof het niets is. Dus
het kan goed aflopen, maar ook niet. Gelukkig eet niet
ieder dier acacia’s of cacteeën. Deze bewapening komt
vooral voor in droge gebieden, waar doornen en stekels
tevens dienen als waterreservoir voor planten en ze
hebben dus een tweeledig doel, maar beide doelen zijn
gericht op overleven.
Andere plantensoorten hebben brandharen op hun
blad, vaak met irriterende stoffen die worden uitgescheiden bij aanraking. Dat is vooral te merken bij
brandnetels, Urtica dioica, deze plant houdt planteneters daarmee op afstand. Het is een adequate afweer
tegen het aantasten van het leven van de plant, die door
het opeten door dieren een zekere dood tegemoet gaat.

Passieflora phoenicea met schijneitjes

Er zijn ook planten die zorgen dat ze niet worden
gebruikt voor het leggen van eieren op hun bladeren
door bladeren te produceren waarop eieren zijn nagebootst. Dit wordt mimicry genoemd, naar het Griekse
woord mimikros, dat nabootsing betekent. De passiebloem (Passiflora phoenicea) maakt hele kleine gele,
ronde bolletjes op de stengels en het blad. Deze bolletjes lijken heel erg op de eieren van de zebravlinder,
de Heliconius charitonius. Die vlinder legt heel graag
eieren op het blad van passiebloemen. De rupsen vreten dan de plant vrijwel helemaal op. De passiebloem
28
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heeft een bewustzijn dat weet, dat zebravlinders eerst
kijken of er al eitjes van een ander op de plant zijn gelegd. Als dat het geval is, zouden die eitjes eerder uitkomen dan die van de zebravlinder die ze pas gaat leggen.
Dan zouden alle nog niet uitgekomen eieren worden
opgegeten door de rupsen uit de eerder uitgekomen eieren. Als de zebravlinder dus al eitjes ziet liggen op een
plant, zal hij deze niet uitkiezen om eieren op te leggen. Het bewustzijn en de bewustzijnskracht hebben
dit soort krachtige verdedigingsmechanismen al ingebracht in het bewustzijn van de planten, zodat er meer
kans is op overleving van de soorten.
Er zijn ontelbare planten die werken met gif, van een
gif dat niet dodelijk is tot heel dodelijk gif, ook voor
de mens. Zo behoren Nerium oleander, Colchicum
automnale, Atropa belladonna, Datura stramonium en
de Aconitum napellus tot de meest giftige planten voor
dier en mens.
Chemische afweer
Dit afweermechanisme werkt doordat planten verschillende stoffen produceren die zorgen dat planteneters
hen niet lusten. Dit zijn de secondaire plantenstoffen,
die ervoor zorgen dat de plant langer kan leven en zich
kan voortplanten. Door deze stoffen smaakt de plant
niet lekker, hij kan bitter, giftig of zurig zijn. Zo zijn er
de truffels die psilocybine bevatten, maar ook cocaïne,
cafeïne, nicotine en morfine zijn allemaal alkaloïden
die vraat van planten tegengaan. Ook zijn er de isothiocyanaten, die vooral in kruisbloemigen als mosterd
of broccoli voorkomen.
De tabaksplant, Nicotiana tabacum, maakt nicotine
aan, hij wordt dan ook gebruikt in de sigarettenindustrie. Nicotine is een zeer giftige stof, weinig dieren
kunnen er tegen, en mensen zijn er uiteindelijk ook
niet tegen bestand. De koffieplant, Coffea, produceert cafeïne, ook een chemische afweerstof die zorgt
dat sommige insecten verlamd raken bij het eten van
de plant. De chemische stoffen zijn altijd in de plant
aanwezig, maar worden meestal pas in werking gezet
bij de aanval van een planteneter. Dat is zeker bij de
tabaksplant het geval, die maakt nicotine aan bij vraat.
Ook het vingerhoedskruid, Digitalis purpurea, werkt
met gif als wapen en afweer tegen dieren. In 2006 werd
een terpeen ontdekt dat in de keizerskroon, Frittillaria
imperialis, voorkomt waarmee mollen worden afgeschrikt.
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Zo wordt duidelijk, hoe de Evolutiekracht, zelfs in
haar duistere vorm in de Natuur, toch weet heeft van
afweer en verdediging voor het behoud van het leven
in de materie. Zodat alles in zijn eigen ritme en op zijn
eigen tijd de meer psychische elementen voorrang gaat
geven.
Indirecte afweer
Planten zijn uitgerust met een heel sterk bewustzijn
tot overleven en kennen vele manieren om dat leven
te verdedigen tegen vijandige aanvallen. Ze kunnen
geurstoffen afgeven die de natuurlijke vijanden van
insecten aantrekken die deze lekker vinden. Dat is een
heel adequate manier van aanvallen, weliswaar niet
direct, maar wel indirect.
De bonenspintmijt (Tetranychus urticae), is de vijand
van de sperzieboon (Phaseolus vulgaris). Wanneer de
bonenspintmijt uit is op zijn lekkere hapje, gaat de
sperzieboon een geurstof afgeven die aantrekkelijk is
voor de roofmijt (Phytoseiulus persimilis), de natuurlijke vijand van de bonenspintmijt. En het wordt nog
interessanter als blijkt, dat bonenplanten in de nabijheid van de aangevallen plant de afgegeven geurstof
opvangen en deze ook gaan produceren, zodat de roofmijt ook op hen afkomt en voorkomt dat ze opgegeten
worden. Een fenomeen dat door de bewustzijnskracht
is ingebracht in het bewustzijn van de sperzieboon om
te kunnen overleven. Het heeft dus niets met slimheid
van planten te maken, zoals weleens wordt beweerd.

Het hele acaciageslacht biedt met zijn grote harde holle
stekels onderdak aan agressieve mieren die onmiddellijk mierenzuur gaan spuiten als er een aanval komt.
De acacia’s maken er zelfs extra nectar voor, zodat het
voor mieren aantrekkelijk is om in de stekels te leven.
Daardoor gebruiken acacia’s mieren als wapenschild
zodat ze niet worden opgegeten door bepaalde insecten. Want de mieren willen niet worden opgegeten en
de acacia’s ook niet. Dat is een dubbele werking, een
afweer en een verdediging tegelijkertijd die voor alle
twee, de boom en de mier, gunstig is.
Gramineae of Poaceae
Gras heeft een heel eigen overlevingsstrategie, namelijk
snel zijn, een ander voor zijn. Het werkt dus met een
energie van snelheid die door de bewustzijnskracht is
ingebed in hun lichaamsvorm en de materie. Het gras
groeit heel snel en het zorgt ervoor dat planteneters
niet bij het groeigedeelte kunnen eten. Dat zit net
onder de grond, dus niemand kan erbij komen. Daardoor kan gras heel snel weer aangroeien en zaad maken
om te overleven. Gras heeft ook een waarschuwingsmethode waarmee ze andere grassen waarschuwen voor
gevaar, bijvoorbeeld voor maaien. Het gras geeft dan
een geurstof af die andere grassen waarschuwt voor
gevaar. Zo gebeurt het ook als insecten gras aanvreten,
de geurstof wordt uitgezonden en andere grassen zijn
gewaarschuwd. De minder lekkere geur die ze uitzenden behoedt hen soms voor vraat, hoewel lang niet
altijd en tegen een maaimachine kunnen grassen het al
helemaal niet opnemen.
Planten kunnen insecten die planten eten herkennen
aan hun voetstappen, ook aan de eieren die ze leggen
of aan hun spuug. Dan kunnen de planten hun afweer en verdediging helemaal aanpassen aan het gevaar.
Hoewel ook de insecten hun trucjes wel kennen om de
planten weer voor het lapje te houden.

Phaseolus vulgaris - sperzieboon

Men kent dan de plant een intelligentie toe die hij nog
niet heeft. Hij heeft echter wel een bewustzijn en een
kracht die adequaat werken naar tegenstanders toe.
Intelligentie moet dan ook niet worden verward met
bewustzijn. Het zijn twee heel verschillende dingen.
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Planten moeten met hun immuunsysteem herkennen
of een stuifmeelkorrel wel van dezelfde soort is of niet.
Als dit niet het geval is, zal er geen ontkieming plaatsvinden, behalve bij kruisbestuivende soorten waar dit
wel het geval kan zijn. Het immuunsysteem moet dus
kunnen ontdekken of iets eigen is aan de plant of niet.
Als het niet eigen is, is er afweer. Bomen hebben blad
dat moeilijk verteert door lignine, het maakt hen minder aantrekkelijk om op te eten. Planten kunnen ook
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stoffen in zich dragen die het verteringsproces van de
eters bemoeilijken.
Zo hebben planten nog een belangrijke eigenschap
ontwikkeld, namelijk het herkennen van vijanden en
belagers die hen willen aanvallen. Daarmee kunnen
ze hun defensie afstemmen op iedere vijand en hem
vernietigen of voor de gek houden. Toch blijft het
lastig om te weten wanneer een aanval plaatsvindt en
wat dan te doen. Maar dat hoort bij een leven in een
relatief universum, waar het altijd gissen blijft wat er
zal gaan gebeuren.

aangevreten wordt. Dat gebeurt ook zo bij de rupsen
van een koolwitje. De plant gaat geurstoffen aanmaken
die sluipwespen, Cotesia glomerata, aantrekken. Die
leggen hun eieren in de rupsen van het grote koolwitje
en als de eieren uitkomen worden de rupsen van het
koolwitje totaal opgegeten en de kool wordt gespaard.
Planten zijn meesters in het herkennen van verschillende soorten rupsenspuug, wat ook verschillende soorten afweerreacties oproept. Maïsplanten maken naar
aanleiding van spuug van rupsen geurstoffen aan die
sluipwespen aantrekken, wat weer niet geldt voor oude
rupsen, die geven geen aanleiding tot het maken van
deze stof. Het is efficiënt, geen geurstoffen meer als de
rupsen al aan verpoppen toe zijn. Dan is de maïsplant
al aangetast en komen sluipwespen te laat.
Zelfs kunnen planten zorgen, dat als één koolwitje
eieren op het blad heeft gelegd, dat er stoffen worden
gemaakt die een tweede koolwitje uit de buurt houden.
En dit gebeurt in de gehele plant.

Armillaria mellea

Een ander fenomeen is dat van de honingzwam,
(Armillaria mellea) en de Lantaarnzwam (Omphalotus
illudens). Dat zijn paddenstoelen die oplichten in het
donker. Hoewel het licht dat ze uitstralen heel zwak is,
is het wel bedoeld om af te schrikken en vijanden uit
de buurt te houden. In het holst van de nacht is hun
licht nog wel te zien voor een mens als het echt aardedonker is, voor dieren is dat gemakkelijker zichtbaar,
zo blijkt.
Rupsenspuug
Planten hebben een heel verfijnd bewustzijn meegekregen van de Natuurkracht in hun tijdelijke bestaan.
Zo kunnen zij een onderscheid maken tussen insecten
die aan hen knabbelen en een verwonding. Bij eten
komt er speeksel vrij van het insect, dat in de wond
komt waar gegeten is en de hele plant reageert daarop,
dus niet alleen het gegeten blad. Een rups spuugt als
hij eet en dat spuug komt in het blad van de plant
terecht. De plant gaat dan onmiddellijk over tot actie
en die actie kan heel verschillend zijn. Hij kan gifstoffen gaan aanmaken of juist geurstoffen die vijanden
van de rups aantrekken, bijvoorbeeld de sluipwesp.
In het spuug van de rups kan een plant dus bepaalde
verbindingen herkennen, waardoor hij weet dat hij
30
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Sluipwesp Auplopus carbonarius

Andere afweertechnieken
Zo zijn er heel wat technieken te noemen die planten
gebruiken om eieren te weren waar rupsen uit komen
die willen eten. Zwarte mosterd zorgt voor een dodelijke ring rondom het ei, waardoor het dood gaat.
Aardappelen zorgen dat alle cellen rondom eieren dood
gaan, zodat de eieren op de grond vallen.
Anderen maken pilaartjes op het blad, waardoor het ei
op het pilaartje uitdroogt. En in geval het ei niet dood
gaat, is het pilaartje geen voedingsbodem en de larve
gaat alsnog dood.
Iepen, dennen en bonen sturen noodseinen uit als er
eieren worden gelegd. Sluipwespen worden opgetrommeld en eten de eieren op. De geur is afstotend voor
andere insecten.
Voetstappen van rupsen en insecten worden onmiddel-
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lijk waargenomen en er vindt een reactie plaats in de
plant die gespannen raakt en deze gaat stoffen produceren voor afweer of dodelijke acties. Zo gaat de oorlog
voort in de planten en ook bij de insecten en dieren die
hen willen consumeren.
Soms houden echter de insecten of rupsen de planten
voor de gek en gaan een stof produceren die de plant
niet herkent als verdacht. Ze doen zich eigenlijk voor
als een ander en de plant kan zich niet verweren.
Planten die salicylzuur aanmaken kunnen zich wapenen tegen meeldauw, roest en schurft, en eveneens
tegen rupsen en kevers die hun blad eten. De plant die
beschadigd is door vraat, doet dat automatisch, maar
het kan zijn dat hij niet genoeg van het zuur aanmaakt
en dan gaat de beschadiging gewoon verder.
Insecten die blad uitzuigen krijgen te maken met
jasmonzuur, dat hen verjaagt. Maar deze zuren kunnen
planten nooit gelijktijdig aanmaken, schimmels zijn
anders dan etende insecten.
Als een plant zich moet verdedigen kost dat veel energie, het put hen uit. De groei wordt vertraagd en de
plant wordt zwak. Ze kunnen geen twee dingen tegelijk doen, groeien en oorlog voeren. De stoffen worden
dan ook zo kort mogelijk uitgescheiden, zodat alles
weer in evenwicht kan komen. Wondjes worden hersteld en infecties moeten worden voorkomen, zodat er
geen zwakte optreedt in het gevecht om het leven.
Alles staat of valt bij de plant met de receptoren, eiwitten die zich op de buitenste laag van de cellen, het
celmembraan bevinden. Zij herkennen alle patronen
buiten de cel en kunnen signaleren wanneer er iets aan
de hand is. Als deze receptoren worden geactiveerd,
gaat dit signaal met alle informatie erbij door de gehele
plant heen en de verdediging wordt in gang gezet.
Hoe ingenieus het bewustzijn en de bewustzijnskracht
dit alles hebben ingebed in cellen van de plant, blijkt
uit al deze voorbeelden. Planten zijn vol van dit bewustzijn en deze kracht en kunnen ook evolueren
naarmate de omstandigheden veranderen. Dan worden
nieuwe patronen vastgelegd in de cellen en de oude
verdwijnen als niet meer efficiënt of noodzakelijk.

men de plant door met de geur bacteriën, schimmels,
planteneters, parasieten, schadelijke insecten en andere
vijanden op afstand te houden of ook insecten aan te
trekken voor bestuiving. De sterke geur van terpenen
komt onder meer vrij door warmte en ze blijft rondom
de plant hangen, een heel krachtig middel dus om te
overleven. Terpenen houden de plant in een gezonde
staat.

Malus domestica ‘Cox Pomona’

Maar de vluchtige terpenen kunnen ook aantrekkelijk
worden gevonden door bepaalde insecten waardoor
ze juist worden aangetrokken tot de plant in plaats
van afgestoten. Dit kan van groot belang zijn bij de
bestuiving van planten. Een andere biologische functie
van de sterk geurende terpenen is dat ze bijvoorbeeld
ook vrijkomen nadat de plant wordt aangevallen door
een schadelijke insect. Een natuurlijke vijand van het
bewuste insect ruikt de vrijgekomen geur, wordt naar
de plant toe gelokt en schakelt de indringer uit.
Hoe ingenieus een plant is qua bewustzijn en kracht
komt naar voren in de verschillende methoden waarmee hij is uitgerust om zijn eigen rol te spelen in het
evolutieproces. Al deze afweertechnieken zowel van
de plant als het eencellig organisme, zijn bij de hedendaagse mens terug te vinden. Want alles is aanwezig in
mensen zelf, en in feite bestaat er niets anders dan de
mens, die zich door de hele evolutie heen ontwikkelt
als een steeds meer bewust wezen, zowel psychisch als
materieel, dit laatste betreft de lichaamsvorm.

De bladeren van appelbomen reageren op de vraat van
spintmijten door een grote concentratie van vluchtige
terpenen, een etherische olie, die roofmijten aantrekt.
Zij roepen de hulp in van anderen om zelf overeind
te blijven en die vijanden die ook vriend zijn, doen
dat graag. Terpenen kunnen sterk geuren en bescher-
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Vulkanen

ulkanen
Het vuur in het onderbewuste

Mauna Loa

V

ulkanen zijn voor de mensheid een herinnering aan het feit, dat er vuur
onder de aarde aanwezig is, een vuur dat symbolisch is voor het vuur in het
onderbewuste lichaam van een mens zelf. Want onder de voeten, op het
onderbewuste niveau, brandt dit vuur indien er een ontwikkeling plaatsvindt in de
lichaamsmaterie. Het kan in heel zijn lichaam gaan branden, maar het begint daar,
in het onderbewuste fysieke lichaam, om zich een opening te banen naar dat fysieke
lichaam, zodat het open gaat staan voor het licht van het Lila. Het is niet gemakkelijk dit vuur te laten ontbranden. Net zoals bij vulkanen sluimert het heel lang,
ogenschijnlijk niet brandend, onder de aarde. Maar op een dag breekt het dan toch
uit, en baant zich een weg door het subtiele lichaam waar het overal vuren ontsteekt,
in alle delen waar het maar kan. Zo gebeurt dat ook bij een vulkaan waarbij het
vurige magma zich een weg baant naar de oppervlakte van de aarde en dan leidt tot
een eruptie. Dit vuur in de mens wordt brandende gehouden door concentratie. En
dat is niet zo simpel, want een mens is meestal niet zo geconcentreerd, hij is snel
afgeleid door andere, oppervlakkige dingen van het leven. Vandaar dat er heel weinig
mensen zijn die het psychische vuur in zich dragen en het ook met behulp van het
lila brandende houden.

R

amp of vooruitgang

Indien er vulkaanuitbarstingen zijn en de aarde openbarst
wordt de mensheid geconfronteerd
met het psychische vuur dat op een
duistere, onvolmaakte manier naar
buiten wordt gestuwd. Het lijkt
een catastrofe en voor de mensen
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in de buurt is dit ook zo. In de
grond is het een teken dat het lila
de mensheid geeft om weer terug
te keren naar de lijn in de evolutie,
de psychische lijn, en niet de mentale lijn van het denken. Want de
mentale lijn is een afzwaaier van
de rechte lijn die de evolutie volgt.

Het ligt besloten in het plan van de
evolutie, dat de mensheid ooit weer
terugkeert naar die oorspronkelijke
lijn. Vandaar dat vulkaanuitbarstingen een hulp kunnen zijn voor
mensen om weer terug te keren
naar het rechte spoor, hoewel ze dat
in de meeste gevallen niet zo zul-
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len ervaren. Het is nu eenmaal een
ramp, en die moet zo snel mogelijk
voorbij zijn. Diegene die meer wil
meemaken dan alleen een ramp,
en verder kijkt dan zijn neus lang
is, zal merken dat vulkaanuitbarstingen een hulp zijn om verder te
komen in zijn evolutieproces als
mens.

S

oorten vulkanen

Vulkanen worden qua vorm
door kenners grofweg ingedeeld in
drie soorten: schildvulkaan, stratovulkaan en sintelkegel. Daarnaast
worden ook calderavulkanen en
supervulkanen onderscheiden.
De schildvulkaan
Typerend voor een schildvulkaan
zijn de redelijk vlakke hellingen.
Deze vulkanen spuwen lava uit met
geringe viscositeit, waardoor de lava
gemakkelijk wegvloeit. De lava is
dunner en kan zich over een groter
oppervlak verspreiden. Schildvulkanen bezitten een grote oppervlakte,
maar ze hoeven niet hoog te zijn.
Een voorbeeld van een schildvulkaan is de Mauna Loa op Hawaï,
de grootste vulkaan op aarde.

De stratovulkaan
Stratovulkanen of koepelvulkanen hebben erg steile hellingen of
flanken. Opvallend is, dat de lava
van deze vulkanen veel dikker is,
ze heeft een grotere viscositeit en
stroomt veel minder snel weg. De
lavavuren spuiten ook veel hoger
en de uitbarstingen van lava zijn
heel explosief. Er komen bij dit
type vulkaan vaak pyroclastische
stromen voor. Pyroclastisch betekent letterlijk gebroken door vuur.
Die stromen razen naar beneden
met een grote snelheid en hoge
temperaturen. Dit soort vulkanen
zijn het meest verwoestend bij een
uitbarsting. De Vesuvius in Italië is
een goed voorbeeld van een stratovulkaan.
De sintelkegel
Er zijn ook vulkanen, ontstaan
door een kleine vulkaanuitbarsting.
Die vormt meestal een kegelvormige berg die hoogstens 400 meter
hoog is. Deze vulkanen zijn nooit
groot in omvang. De kleine uitbarstingen veroorzaken weinig schade
en zorgen voor een nieuw vulkaanbergje.

De Monte Nuovo bij Pozzuoli in
Italië is een jonge sintelkegel.

M

agma

Alle vulkanen ontstaan
doordat er magma vanuit het
binnenste van de aarde naar het
aardoppervlak ontsnapt. Onder de
aardkorst die de aarde heeft is de
aardmantel. Deze aardmantel zit
gemiddeld dertig kilometer onder
het aardoppervlak en gaat door tot
een diepte van ongeveer 2900 kilometer. De aardmantel is erg heet,
ze kan in temperatuur variëren van
1000 tot meer dan 3000 graden
Celsius. In die hitte wordt het gesteente van de aarde vloeibaar. Dit
wordt magma genoemd.
De aardkorst is niet helemaal vast,
er zitten veel spleten en barsten in.
Daardoor kan het magma naar de
aardoppervlakte omhoog komen en
daar is het te zien als lava, gesmolten gesteente. Op de plaatsen waar
magma omhoog wordt gestuwd uit
de aardkorst, ontstaat een vulkaan.
Zo’n vulkaan stoot tezamen met
lava nog veel meer uit, vooral gassen, puin en as.

Vesuvius

3Inhoudsopgave

|de Gouden Visie 49|33

Vulkanen

Stromende lava

Een vulkaanuitbarsting kan op
verschillende manieren ontstaan.
Het kan zijn dat de druk in de
onderaardse magmakamer zo hoog
wordt, dan het magma een weg
naar buiten zoekt. Het kan ook zijn
dat aan de randen van tektonische
platen aan het oppervlak van de
aarde vulkanen ontstaan door de
beweging van de platen.
Andere oorzaken zijn plotselinge
aardverschuivingen en het door
erosie of smeltende gletsjers verschuiven van de bodem rondom
een vulkaan.
Vulkanisme trekt veel mensen aan.
De enorme hoge vuren, het gesis, de
stoom, het geborrel en gesputter en
de explosies van dit spektakel zijn

voor velen fascinerend. Er zijn vulkaanjagers, die naar iedere vulkaanuitbarsting toe willen. Ze hebben
alleen niet in de gaten wat ze zien.
Want in feite zien ze het symbool
van een uitbarsting van psychisch
vuur in hun eigen lichaam, als dit in
ontwikkeling zou zijn.

E

rupties

Er zijn al eeuwen geleden
mensen geweest die belangstelling
hadden voor vulkaanuitbarstingen.
De oude Romeinse stad Pompeï is
daar een voorbeeld van. Tijdens een
uitbarsting van de Vesuvius in het
jaar 79 is deze stad geheel verwoest.
Het is een onverwachte uitbarsting
geweest, want bijna niemand kon

vluchten. Alles is bedolven onder
een dikke laag lava en as. In die
substantie is veel bewaard gebleven,
en zo trokken in oude tijden de rijken der aarde al naar Pompeï om te
kijken wat de overblijfselen waren
van de stad.
Het is vooral een boeiend schouwspel om de vuren te zien die worden geproduceerd. Deze worden als
een van de meest primaire oerkrachten van de natuur beschouwd.
Mensen zien dat als de macht van
Moeder Aarde in de levensaders
van de planeet. Maar het is iets
heel anders. De psyche is in de
mens de persoon, en zijn vuur en
hitte worden naar buiten gestuwd
in een machtig schouwspel van
hitte, vuur, vermogen, licht, kracht
en energie. In zijn ware staat is de
psyche de Yegue of El Niño Divino
Flamante. De psyche is inderdaad
primair in het leven van een mens.
Maar die weet het niet en ziet zijn
lichaam aan voor zijn persoon. En
zo blijven de vergissingen doorgaan, omdat het mentaal van de
mens denkt iets te weten, maar
alleen maar onwetend is en gist
omdat het zo duister is.
Het bezoek aan een actieve vulkaan
is niet zonder risico. Dat moet
goed zijn gereguleerd. Het komt
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voor dat toeristen genieten van
het schouwspel, terwijl degenen
die daar wonen op stel en sprong
moeten vluchten. Dat levert vooral
in deze tijd heel aparte situaties op.
Want waar de een wil vluchten,
komt de ander juist genieten van
een schouwspel dat hij niet iedere
dag ziet. Er worden selfies gemaakt
en dat is heel vreemd, omdat anderen hun huis zien smelten in de
enorme hitte. Vreemde en schrille
tegenstellingen doen zich dan voor.
Plaatsen waar veel toeristen komen
en waar actieve vulkanen zijn, zijn
de nationale parken in de VS, bij
Mount Rainier in Washington, in
Californië bij Lassen Peak en in
het Yellowstone National Park in
Wyoming.
Vulkanen hebben een eigen gedrag.
Er is er geen een hetzelfde, net zoals
er geen psyche hetzelfde is. Als de
lava dun is en snel stroomt, heeft
de stroom een behoorlijk rustig
ritme aan de aardoppervlakte, maar
dikke en stroperige magma geeft
moeilijk de gassen vrij die er in
zitten. Dit leidt tot hevige explosies
waarbij doden kunnen vallen. En
als een lavastroom water bereikt,
kunnen er voor een mens dodelijke
gassen uit vrijkomen. Zoals SO2,
zwaveldioxide, waardoor de slijm-

vliezen direct worden geïrriteerd.
Men moet dan zo snel mogelijk
weg zien te komen, anders wordt
ademen onmogelijk. Ook de ogen
kunnen worden aangetast. Dat dit
zich bij een uitbarsting zo voordoet, vertelt iets over de duistere
bewustzijnskracht of Natuurkracht,
die onwetend is geworden en dit
psychische vuur vergiftigt met vele
stoffen die onzuiver zijn geworden
in het proces van devolutie op
aarde. Het psychische vuur keert
zich tegen zichzelf zoals dat bij
mensen eigenlijk normaal is.

L

even bij een vulkaan

Heel veel mensen leven vlakbij
of in de buurt van vulkanen. Dat
kan bijna niet anders met meer
dan 1500 actieve vulkanen op de
planeet. In heel veel landen zijn ze
voor de mensen die daar wonen een
onderdeel van hun leven geworden.
De vulkaan is een gewoon beeld in
hun dagelijkse doen en laten en ze
zijn helemaal niet zo bezig met uitbarstingen. Of ze zijn er zo aan gewend, zoals in Japan, dat niemand
er meer van opkijkt. De Sakurajima
in Kagoshima op het eiland Kyushu
komt iedere vier tot vierentwintig
uur tot een uitbarsting. Er is niemand die daar op let, het is heel

gewoon. Ze zijn blij met de vruchtbare bodem rond de vulkaan, ze
kunnen daar de daikon-radijs en
een heel erg klein komikan-sinaasappeltje verbouwen. De berg is voor
hen een beschermende godheid
en een symbool van hun stad. Hij
zorgt dat tyfoons en rampen door
hem worden afgewend of de stad
beveiligen tegen onheil. Voor hen is
het hun geschiedenis, waarbij ook
hun voorouders hun relaties hadden
met de rokende vulkaan.
Ook in Hawaï is er een relatie met
bewoners en de vulkaan. Hij maakt
deel uit van het scheppingsverhaal
van de eilanden. De godin van de
vulkanen en het vuur, Pele, wordt
bezongen en beschreven als diegene
die het land vorm heeft gegeven.
En door haar heeft het volk van
Hawaï al duizenden jaren gewoond
in een gezegende toestand. Ook
zij voelen daarin de banden met
de voorouders en de familie. De
vulkaan wordt dan gezien als een
godheid die het volk beschermt,
en niet als een object dat rampen
veroorzaakt. Dat is een manier om
de dingen in een meer religieus-spiritueel licht te plaatsen, waardoor
een vulkaan niet afschrikwekkend
is, maar een veilige plaats creëert
voor de omwonenden.

Sakurajima

3Inhoudsopgave

|de Gouden Visie 49|35

Vulkanen

S

upervulkanen

Supervulkanen kunnen heel
grote en omvangrijke erupties
voortbrengen. Daarbij wordt meer
dan 1000 kubieke kilometer vulkanisch as of tefra uitgestoten. Er is
ook een index om de omvang van
erupties te meten, de Vulkanische
Explosiviteits Index, die acht klassen heeft. Acht is daarbij de hoogste klasse. Supervulkanen kennen
een VEI van 7 of 8.
Vulkanisch as omvat al het materiaal dat uit de lucht naar beneden
valt, het doet er niet toe wat er allemaal in zit of hoe groot het puin is.
De meeste tefra wordt uitgestoten
bij erupties die heel explosief zijn.
De uitbarstingen komen niet zo
vaak voor, eigenlijk zelden, maar als
ze er zijn is er een totale verwoesting van alles wat ze tegenkomen
met hun lavastroom. Deze uitbarstingen blijven ook niet beperkt tot
een gebied waar de vulkaan is, door
de hevigheid kan de temperatuur
in hogere luchtlagen sterk dalen
als de hemelruimte bezwangerd is
met alle stofdeeltjes en de zon er

niet doorheen kan breken. Erupties
kunnen kort en lang duren, vanaf
enkele dagen tot jarenlang.
74.000 jaar geleden barstte de
supervulkaan Toba op Sumatra uit.
Hij heeft een krater of caldera van
100 km lang en 30 km breed nagelaten. Het is een meer, dat ontstaan
is doordat 3000 km3 gloeiende
steen werd uitgestoten. Een recenter voorbeeld is de Taupo op het
Noordereiland van Nieuw-Zeeland,
in 181 na Christus. De uitstoot
daarvan is 1170 km3 geweest, met
een 7 op de VEI-schaal. Ook zo’n
supervulkaan is die in het Yellowstonepark in Noord-Amerika
en men weet het niet zeker, maar
misschien is de vulkaan onder het
Griekse eiland Santorini ook wel
een supervulkaan. Men vermoedt
dat er op aarde ongeveer 15 supervulkanen zijn, waaronder 10
actieve vulkanen. Meestal liggen
ze in dicht bewoonde gebieden.
Er is niet veel activiteit bij hen te
bespeuren, maar met een vulkaan
is nooit iets zeker, het is vaak niet
te voorspellen of hij zal uitbarsten.

Maar als ze uitbarsten, heeft dat
vaak vele gevolgen voor het leven
en de natuur op aarde. Als stofdeeltjes de hemel lange tijd verduisteren kan er sprake zijn van een zeer
lange winterperiode met veel lage
temperaturen op aarde.
Zo probeert de duistere, onbewuste
Natuurkracht toch op haar manier
de mensen ertoe te brengen eens
stil te staan bij hoe ze leven. Want
wetenschappers zien zo’n ijstijd
als een doemscenario, waarbij van
alles op aarde sterft. Zo gaat het
ook, om bij de symboliek te blijven, met mensen die hun lichaam
voor zichzelf aanzien en geen
contact hebben met hun persoon,
hun psychische wezen. Zij leven
in koude en duisternis, en kunnen maar ternauwernood blijven
leven doordat ze altijd nog wel een
klein beetje energie krijgen van de
lila Bewustzijnskracht. Net genoeg
om het dagelijks leven te leven. En
zo wordt de wereld voortgedreven
door onwetendheid, tot de tijd daar
is om eindelijk eens meer bewust te
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worden. Die tijd zal zeker komen,
want de evolutie gaat haar eigen
gang, ze gaat gewoon verder, ook
als mensen stil blijven staan en niet
meegaan in haar stroom.

C

umbre Vieja

Er zijn regelmatig vulkaanuitbarstingen die het nieuws halen
en het lijkt niet op te houden. De
meest recente is de uitbarsting van
de Cumbre Vieja op het eiland La
Palma van de Canarische Eilanden.
La Palma is een relatief jong eiland
en de vulkanen daar zijn nog vrij
actief. Miljoenen jaren geleden
begint de geschiedenis van La
Palma op de bodem van de oceaan,
waar voortdurend uitbarstingen
plaatsvinden. Een aantal miljoenen
jaren geleden, de meningen daarover zijn als gewoonlijk verdeeld,
vonden onder water zulke sterke
uitbarstingen plaats, dat de eerder
onder water gevormde vulkanen
naar boven kwamen. Zo verrees
La Palma uit de zee en is als eiland
geboren. Er zijn altijd veel uitbarstingen geweest op het eiland, maar

het heeft zich het meest verplaatst
daar waar nu de Cumbre Vieja is.
De laatste uitbarsting van Cumbre
Vieja was in 1971 in de kleinste
vulkaan, de Teneguia. De Cumbre
Vieja vulkaan bestaat uit een conglomeraat van ongeveer 120 vulkanen die heel dicht bij elkaar liggen.
Ze zijn gesitueerd in het zuiden van
het eiland en strekken zich uit over
achttien kilometer. De voet van het
eiland ligt 3500 meter onder de
zeespiegel en het hoogste punt is
2426 meter erboven.
Rond 3000 jaar geleden spraken
veel schrijvers, waaronder ook
Homerus, over de ‘Eilanden van
de gelukzaligen’ als ze het over de
Canarische Eilanden hadden.
In de maand september van het
jaar 2021 is Europa in de ban
van de recente uitbarsting van de
Cumbre Vieja. Het begint op 19
september in de middag en het
blijft maar doorgaan. Alle omwonenden moeten worden geëvacueerd, en dat zijn er tussen de zes- en
tienduizend. Alles is in rep en roer,

ieder krijgt 15 minuten om bezittingen uit zijn bedreigde huis te halen. Veestapels worden ijlings elders
ondergebracht.
De lava bedreigt het dorp El Paso,
dat net onder de vulkaan is gelegen
en waar veel dure villa’s staan. Ze
stroomt naar beneden zonder dat
iemand dit kan tegenhouden. Mensen kijken machteloos toe hoe hun
duur verworven bezittingen worden opgeslokt door vuur en stenen
huizen onmiddellijk smelten.
Er zijn al een week tevoren aardbevingen gesignaleerd, dus men is
alert. Door de bevingen komen er
scheuren in de aardbodem en de
miljoenen kubieke meters magma
van de vulkaan komen dan in
beweging.
Het vuur gaat vernietigend te keer,
maar het kan ook alles weer opbouwen. Want dit vuur is het vuur van
de psyche, dat opgesloten zit in het
lichaam van de aarde. Zwarte rook
en een vuur van magma vermengd
met steen is het fascinerende zicht
dat wordt geboden. In het hart is
het vuur wit, daarna wordt het geel
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en vervolgens is het dieprood.
Bij vulkaanuitbarstingen zoals deze
komt er giftig zwaveldioxide vrij,
dat gevaarlijk is voor mens en dier.
Als de gloeiende lavastroom de
zee invloeit, worden er gifwolken
gevormd die door de wind ver kunnen afdrijven naar andere gebieden.
Er kunnen daarbij ook stoomexplosies ontstaan.
Wanneer dit eindigt weet niemand,
het kan een maand, maar ook nog
wel drie maanden duren voordat
de vulkaan rustiger wordt. Het is
niet te voorspellen, de wetenschappers kunnen alleen maar gissen.
De mensen kunnen niets doen, ze
kunnen alleen huilen, verslagen
zijn, vooral diegenen die alles hebben verloren door de lava en het
vuur. En de vulkaan gaat gewoon
door met spuwen, of mensen het
nu willen of niet. Machteloosheid
en verslagenheid slaan toe. Niets
kan de vulkaan tegenhouden en
hij wordt steeds vuriger, furieuzer
en heter. Pas dan beseft een mens
even, heel even, hoe weinig hij kan
uitrichten tegen zo’n natuurverschijnsel.

D

e Etna

Bij de Etna op Sicilië kunnen
twee vulkaantypes worden gezien.
De onderste laag tot ongeveer 2700
meter is een schildvulkaan, het
bovenste gedeelte tot aan de top is
een stratovulkaan. De Etna is na de
vulkaan de Stromboli de actiefste
vulkaan van Europa en een van de
actiefste van de wereld.
De top van de Etna verandert
steeds door de uitbarstingen. In
2021 telt de vulkaan vijf hoofdkraters die allemaal actief zijn.
De noordoostkrater is ontstaan
in 1911, de Voragine is in 1950
gevormd. Daarna komt de Bocca
Nuova die in 1968 ontstond terwijl
de zuidoostkrater er in 1971 bij
komt. In 2007 ontstaat de nieuwe
zuidoostkrater. Deze laatste krater
veranderde in 2007 doordat hij
openscheurde en er een nieuwe
mond ontstond en is de meest
actieve krater van dit moment met
heel veel uitbarstingen. Door al
die uitbarstingen groeit hij enorm,
in 2011 is hij al 200 meter groter. Daarna groeit hij ook in de
hoogte, de hoge oude top van de

noordoostkrater die 3290 meter
hoog was, is al minder hoog dan de
nieuwe top van de zuidoostkrater,
die 3337 meter hoog is volgens metingen in augustus 2021. Vanaf 17
februari 2021 spuwt de Etna steeds
lava, bijna iedere dag is het prijs.
Hij spuwt 500 meter hoge lavafonteinen, prachtig om te zien, maar
wel gevaarlijk. Ook stoot hij dikke
wolken as en rook uit die ver de
lucht in gaan. Het gebeurt allemaal
in de zuidoostelijk krater van de
Etna. Zo vaak heeft hij nog nooit
gespoten en het is meestal in de
avond en de nacht, alsof de vulkaan
goed wil tonen hoe het eruitziet.
Want het donker laat het vuur goed
zien. Daarna zijn er overdag ook
uitbarstingen. Alles in de omgeving
is bedekt met een dikke laag as.
Maar deze vormt geen gevaar voor
de mensen die daar wonen. Ze zijn
het een beetje gewend.
De Stromboli is ook een heel actieve vulkaan, hij ligt op een klein
eilandje ongeveer 60 km boven
Sicilië.
Hier zijn veel duistere, onwetende
bewegingen van een vulkaan, dat
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ongeweten en onbekende symbool
van het psychische vuur dat altijd
brandt in de aarde, het menselijke
lichaam. Vaak komen er ook vijandige energieën of krachten aan
te pas die willen verhinderen dat
mensen psychisch gaan leven.

F

agradalsfjall

Deze vulkaan op IJsland komt
in maart 2021 voor het eerst na
achthonderd jaar weer in het
nieuws door een uitbarsting. Hij
blijft maandenlang actief. Even
lijkt het alsof hij klaar is met spuwen, maar een dag later is hij weer
bezig. Er zijn bevingen te voelen en
lavastromen te zien. Niemand weet
wanneer het zal eindigen, en als hij
zo doorgaat gaat hij verder door het
leven als een schildvulkaan.
IJsland werd lang geleden op de
Mid-Atlantische Rug gevormd,
een gebied tussen twee tektonische
platen, de Euraziatische plaat en de
Noord-Amerikaanse plaat en is een
nog jong land op aarde. De platen
zijn altijd in beweging en schuiven
op dit moment wat van elkaar af,
waardoor het magma naar boven

is gestuwd. Het interessante van
IJsland is, dat het op de breuklijn
van twee platen ligt, maar ook boven een hete plek die diep onder de
aardmantel zit. En daar is dan een
heel erg hoge, om niet te zeggen
abnormaal hoge magmaproductie.
Vandaar dat IJsland de naam heeft
om een van de meest vulkanische
streken te zijn in de hele wereld.
En de Fagradalsfjall blijft maar
uitbarsten, op sommige plaatsen
is de lavastroom wel twintig meter
dik en breidt zich uit tot een gebied
van 3,82 km2 groot.
De vulkaan Fagradalsfjall ligt in de
streek Reykjanes, een schiereiland
van IJsland. Toeristen komen er
in grote getale heen om de uitbarstingen te bezichtigen. Je kunt heel
dicht bij de vulkaan komen, en
dat is aantrekkelijk. Men probeert
de lavastroom in toom te houden,
maar dat lukt niet altijd, ze stroomt
dan de zee in.
Bij de vulkaan zelf is het niet
warm, meestal rond de 12 graden.
Het is vaak bewolkt en heel mistig.
Daardoor is de uitbarsting nauwelijks waar te nemen. Als het waait

wordt het beter. Er zijn geen mensen in gevaar en ook geen dorpen
of steden.
Deze vulkaan laat zo al maandenlang zien hoe belangrijk het is dat
er psychisch vuur in de materie, het
onderbewuste lichaam, wordt ontstoken. Dan is daar hetzelfde waar
te nemen als bij deze vulkaan en er
hoeft niemand voor op reis.

N

yiragongo

In mei van het jaar 2021 is
er een groot gevaar dat de actieve
vulkaan Nyiragongo in de Democratische Republiek Congo weer
uitbarst. Het is al een bijzondere
vulkaan, omdat hij de grootste
lavameren ter wereld heeft die
blijvend zijn. De stromende lava
gaat langzaam de berg af en het is
heel vloeibaar. Men is wel bang dat
de meren in de toekomst zullen
overstromen en dan loopt de stad
Goma groot gevaar, zeker als de
snelheid van de lavastroom groot is.
En nu is het dan mogelijk zover,
men vreest voor een nieuwe vulkaanuitbarsting waarbij de lava in
het Kivumeer stroomt en daar een
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methaangasexplosie zal veroorzaken. Dat zal dan duizenden mensen het leven kosten, doordat ze
stikken. Er volgen ook zware aardbevingen, met een kracht van meer
dan 5. De bevingen lopen dwars
door de miljoenenstad Goma, en
het lijkt er niet op dat ze zwakker
zullen worden. De dreiging van een
gasexplosie is dus heel groot.
Er vindt een grootscheepse evacuatie van mensen plaats, want het
scenario is niet gunstig.
Er zijn twee mogelijkheden:
De vulkaan barst uit in de krater en
de lavastroom kan dan misschien
de stad Goma bereiken. Maar het
kan ook zo zijn, dat de lava rechtstreeks in het Kivumeer stroomt en
dat is desastreus.
Het Kivumeer is een gevaarlijk
meer, met daarin een diepe laag
water waarin heel veel methaangas
en koolstofdioxide zit. Normaal
blijft deze laag water in stand,
zonder zich te mengen met andere
waterlagen. Maar wat als er lava
gaat stromen in het meer? Dan kan
het zijn dat de laag wordt verstoord
en zich gaat mengen met andere

waterlagen, zodat ze aan de oppervlakte komt. De gassen komen
dan vrij en verstikken alles. Dat
gebeurde in 1986 in het Nyosmeer
in Kameroen. Waterlagen gingen
zich mengen en duizenden mensen stikten. Maar er is hoop, men
denkt dat het zo’n vaart niet zal
lopen. Men hoopt dat het water
de warmte van de lavastroom zal
opnemen en als dat gebeurt is er
geen explosie. Grondverschuivingen en aardbevingen geven daar
meer kans op, want beweging kan
de watermassa gaan mengen. Maar
niemand weet het, zoals gewoonlijk
bij een mens. Het blijft gissen, alles
is mogelijk. Het is afwachten tot
de vulkaan, die op 28 mei 2021 op
zijn hoogtepunt was, tot rust komt.
Pas daarna is te zeggen wat er is
gebeurd.
De duistere bewustzijnskracht ofwel de Natuurkracht, heeft toch
wel heel veel middelen ter beschikking om mensen wakker te laten
schrikken, hoewel het niet snel voldoende is om hen ook daadwerkelijk wakker te laten worden.

K

ilauea en Mauna Loa

In mei 2018 barstte op Hawaï de schildvulkaan Kilauea op
het Big Island verschillende malen
achter elkaar uit. Er werden heel
veel wegen, boerderijen met veestapels en daarbij ook nog zeshonderd
woningen verwoest.
De uitbarsting begon op 3 mei
en er bleef maar lava spuiten. De
branden bleven woeden omdat de
lava nog steeds voortstroomt. Opmerkelijk was, dat er veel toeristen
op de vulkaanuitbarsting afkwamen en de inkomsten behoorlijk
toenamen, wel tot 173,9 miljoen
dollar. Het was dus een geluk bij
een ongeluk, zou er kunnen worden gezegd. Het is toch een gekke
toestand en reisbureaus maar ook
hotels zullen een goede verhouding
moeten scheppen tussen nieuwsgierige toeristen en een mededogen
en respect voor bewoners die uit de
vuurzee zijn ontsnapt en niets meer
hebben. Deze vulkaan is nog volop
actief en niemand weet wat er zal
gaan gebeuren. In maart 2021
worden er 223 lichte aardschokken gedetecteerd door de seismo-
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meters van het Hawaiian Volcano
Observatory. Wat is nu weer het
geval? De Mauna Loa op hetzelfde
Big Island - ook een schildvulkaan - begint langzaam wakker te
worden. De sensoren geven aan,
dat de instroom van magma in het
magmastelsel van de vulkaan zorgt
dat de vorm van de ondergrond
aan het veranderen is. Er is nog
geen reden tot bezorgdheid, een
uitbarsting zal nog niet direct aan
de orde zijn, maar er moeten wel
voorbereidingen worden getroffen
voor evacuatie.
Ook hier is het vreemde van het
geval, dat in 1984 toen de Mauna
Loa ook aan het uitbarsten was,
binnen 24 uur alle kaartjes voor
vluchten naar Big Island waren
uitverkocht omdat iedereen wilde
komen kijken. De wetenschappers hebben hier niets op tegen, ze
zien het als een mogelijkheid voor
mensen om te leren kijken naar

oorzaken van natuurverschijnselen.
Zij denken dat dit het ontzag voor
de planeet vergroot. Zij hebben het
niet over de sensatie die mensen
voelen en deze volgen als er iets te
beleven valt. Dan denken ze dat ze
leven, anders is alles zo doods.
De legende rond de vulkaan
Kilauea is die van Pele, uitgesproken als peh-leh, de godin van vuur,
bliksem, wind en dans. Ze hoort
bij de vulkaan. Pele is ook bekend
als de verslindster van land, ka wahine ai honua.
De bevolking gelooft dat Pele
woont in de Halemaumau krater
op de top van de Kilauea. Daar
voelt ze zich het meest thuis, in
een krater van een actieve vulkaan.
Men denkt dan ook, dat iedere
eruptie van de vulkaan Pele’s verlangen is om bij haar ware geliefde
te zijn.

Opvallend is ook dat de Mauna
Loa heel langzaam wakker wordt,
ontwaakt uit een bijna diepe slaap.
Zo is het ook met de psyche, die
slaapt zijn verheven slaap in het
onderbewuste van het lichaam van
de mens, en soms wordt hij even
wakker en kijkt om zich heen om
te zien of er al wat te beleven valt.
En met een vulkaan is dat natuurlijk ook zo. De psyche herkent zijn
eigen duistere vuur en wordt even
wakker, daarna slaapt hij weer in,
in de modderpoelen van het lichaam, wachtend tot er weer een
gelegenheid komt om misschien
even te mogen ervaren dat hij in
een evolutieproces is verwikkeld
dat niet zo gemakkelijk verloopt.
Dus het slapen van de Mauna Loa
is niet voor niets, ook dat is een
symbool van hoe het met de psyche
gaat in zijn reis in een menselijk
lichaam.
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De activiteit van de Kilauea vulkaan is al lang geleden begonnen,
toen begon het langzame ontwaken
in 1983. Er stroomde veertig kilometer ten oosten van de top lava
uit de grond en er waren explosies
die opgewekt werden door hete
stoom. Deze explosies bereikten
vaak een hoogte van verscheidene
kilometers.
Hawaï ligt in de Hawaïaanse archipel. Het grootste eiland heet
Hawaï, maar wordt om geen verwarring te krijgen ook wel Big
Island genoemd. De hele archipel
is ontstaan door de beweging van
de aardkorst over de hete plek van
Hawaï, een warme plaats diep in de
aarde, waar heet materiaal zich naar
de oppervlakte beweegt. Vulkanen
ontstaan ook door de randen van
tektonische platen die van elkaar
af bewegen, divergentie, of naar
elkaar toe, convergentie, waarbij ze

onder elkaar kunnen vallen. En de
Kilauea is een van de vijf dicht bij
elkaar staande schildvulkanen die
met elkaar Hawaï ofwel Big Island
vormen. Er is altijd een dunne lavastroom, die nog niet stroperig
is en gemakkelijk wegvloeit. Zijn
helling is vlak, en doordat het een
schildvulkaan is, zijn er veel minder
explosies. Op de top ligt de caldera,
de krater, en daarin bevindt zich de
Halema’uma’u krater. De top ligt
op 1200 meter hoogte.
Typerend voor deze schildvulkaan
is ook, dat hij riftzonen heeft, die
vanuit de caldera in zuidwestelijke
en oostelijke richting lopen. Het
magma verplaatst zich hier ondergronds. Er is niets van te merken
aan de buitenkant. De riftzone is
een verzwakt deel in de flank van
de vulkaan, waardoor de lava bij
een uitbarsting ook uit de scheuren in de flanken stroomt, en niet

uit de top. Een van de kraters heet
Pu’ u O’o. In 2018 is de stand van
de lavameren in de twee kraters zo
hoog, dat ze overstromen, waardoor
er geen lava meer in zit. Dit werd
allemaal geobserveerd. De seismometers volgen dit proces en zien
dat het magma ondergronds 20 tot
40 kilometer aflegt en dan door
scheuren in de aardkorst, in enorme lavafonteinen bovenkomt in de
woonwijk van het plaatsje Leilani
Estates. Oorspronkelijk komt er
oud magma boven, van een oude
uitbarsting in 1955 en achtergebleven in het rift. Daarna komt er
vanaf half mei, twee weken na het
begin, vers magma tevoorschijn,
waardoor de uitbarsting enorm toeneemt. Enorme grote hoeveelheden
lava zorgen voor een lavarivier die
snel in de richting van de oceaan
stroomt. En wat gebeurt er dan?
Als de lava in de oceaan stroomt,
verdampt het zeewater meteen.

Soufrière - Sant Vincent
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Vulkanen
En er ontstaat door een chemische
reactie het buitengewoon zure gas
waterstofchloride. Het gas dat ontstaat samen met waterdamp en vulkanisch stof vormt een pluim die
zeer gevaarlijk is voor de gezondheid van mens en dier. Het leuke
is dat de in de oceaan stromende
lava ook zorgt voor nieuwe landaanwinst voor Hawaï. Vanaf 1983
tot 2016 is er bijna twee vierkante
kilometer nieuw land bijgekomen.
Waar de beide kraters tot april
2018 helemaal waren gevuld met
lava, is er nu nog een lege krater
van honderden meters diep. Tezamen met puin, grondwater dat
wordt verhit tot stoom, ontstaan
explosies waardoor puin tot as
wordt wat dan weer explodeert met
een pluim tot wel negen kilometer
hoog. Dit hele proces van de combinatie van lavastromen en hoge
uitstoot van zwaveldioxide zorgt
ervoor dat een heleboel bewoners

moeten worden geëvacueerd. De
verwoesting is enorm groot. Op 20
december 2020 werd de Kilauea
weer actief. Maar tot dan toe heeft
hij alleen neervallende asregens
veroorzaakt. Twee dagen later barst
hij echter toch uit.
Hoe slaperig kunnen mensen
blijven bij al deze activiteiten? Heel
slaperig, zo lijkt het wel.

L

a Soufrière

Saint Vincent is een eiland in de
Caraïben met een vulkaan die sinds
1979 niet meer was uitgebarsten.
Maar bij vulkanen is alles onzeker,
en begin april 2021 is het dan zover
dat er weer eens een uitbarsting is.
De aswolk uit de vulkaan is maar
liefst acht kilometer hoog. Het
is wel gesignaleerd dat er iets zou
gaan gebeuren, de lavakoepel die de
mond van de vulkaan blokkeert, is
heel erg gegroeid. Dat is een teken
dat er zeker een uitbarsting zal

komen. Er waren ook veel kleine
aardbevingen, die gaan meestal
vooraf aan een grote uitbarsting.
De regering laat alles ontruimen,
want de vulkaan is met zijn uitbarstingen nogal explosief. Men
is bang dat het niet bij een aswolk
zal blijven, en dat er veel meer gaat
gebeuren. Het noordelijke deel van
Saint Vincent is voor een groot deel
geëvacueerd, het betreft 16.000
mensen. Ze worden naar andere
Caraïbische eilanden gebracht, zoals Grenada, Barbados, Saint Lucia
en Antigua.
Het zal voorlopig nog wel even
onzeker zijn wat er precies gaat gebeuren. Men vermoedt zelfs dat de
onzekere situatie nog zeker een jaar
kan duren. De vulkaan blijft dan
steeds as uitspuwen en rommelt
nogal erg. Hij weet misschien zelf
niet eens wat hij moet doen, laat
staan dat mensen het zouden weten
wat hij van plan is.

Whakaari
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Vulkanen
De Soufrière is een stratovulkaan,
een kegel van gestolde lava en vulkanisch gesteente. Dit soort vulkanen stoot altijd een zeer dikke,
stroperige massa uit van gas, lava,
rotsen en as. Daardoor zijn er grote
aswolken zichtbaar, die vergezeld
gaan van pyroclastische stromen,
die het meest verwoestend zijn bij
een uitbarsting. Daarbij worden
hele steden verzwolgen door vuur
en lava en er komen veel mensen
door om.

W

hakaari

Op 9 december 2019 barst
op White Island in Nieuw-Zeeland
de Whakaari uit. Whakaari is de
naam die door de Maori aan de
vulkaan is gegeven. Er zijn veel
mensen in de buurt, want de vulkaan is een toeristische trekpleister,
het eiland zelf wordt niet bewoond,
het is sinds 1950 privébezit. Er waren dus vooral vakantiegangers die
hals over kop het vege lijf moesten
zien te redden. Een kolfje naar de
hand van deze mensen, die houden
van avontuur, en dat kregen ze.
Alleen als puntje bij paaltje komt
vinden ze het avontuur niet zo
leuk, zoals dat dan gaat bij mensen.
Komt er een werkelijk avontuur,
dan willen ze het niet. Want het
symbool van het psychisch vuur uit
de aarde van zo nabij meemaken, is
bij uitstek een avontuur.
Er zijn nog mensen vermist, maar
het is geen doen om ze te gaan
zoeken. Het is te gevaarlijk. Wie
het hardst heeft gelopen om weg
te komen heeft het waarschijnlijk
gered, maar wie toch nog snel een
foto wilde maken werd ingehaald
door de aswolk van de vulkaan. En
dat alles terwijl bekend was dat de
vulkaan ieder moment kon uitbarsten.
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Deze vulkaan ligt 48 kilometer van
de kust in de Bay of Plenty. Het bezoek aan de vulkaan loopt jaarlijks
op tot wel tienduizend mensen.
Het is een geliefd uitstapje, vooral
omdat de vulkaan zo gemakkelijk
te belopen is. Je kunt ook zelfs
binnen de vulkaankrater zelf rondlopen. Het is niet steil en je voelt je
meteen opgenomen in een vulkanisch landschap. Er steekt maar een
klein stukje van de vulkaan boven
de zeespiegel uit, zeventig procent
ligt onder water.
Het is een actieve vulkaan die
voortdurend stoom en gassen uitstoot uit zijn krater. Hij produceert
ook lava en as.
In 1980 werd het bos op het eiland
totaal verwoest bij een uitbarsting.
Dat veranderde de aanblik van het
eiland nogal. Er ontstond een grote
krater met een meer erin.
De vulkanen in dit gebied zijn
totaal onbetrouwbaar. Vaak wordt
een uitbarsting verwacht door toenemende activiteit, maar voor het
zelfde geld barst de vulkaan totaal
onverwacht uit.
Nieuw-Zeeland maakt deel uit
van de ‘Ring of Fire’ met vulkanen
die de Stille Oceaan omringen. In
Nieuw-Zeeland zijn er het meeste
te vinden op het Noordereiland.
Op 50 kilometer afstand van dit
eiland ligt White Island met de
Whakaari. De toenemende activiteit is gesignaleerd, maar er wordt
verder niets gedaan. Meestal hoeft
dit ook niet, maar dit keer is het
wel prijs. De vulkaan met zijn rook
en kokende modderpoelen barst uit
terwijl er net een stel avontuurlijke
toeristen zijn gearriveerd. Zij worden op hun wenken bediend, maar
moeten dat veelal bekopen met de

dood of met ernstige brandwonden
over hun hele lichaam. Het vuur
van de psyche is niet om mee te
spotten, iemand die daar nog niet
aan toe is, moet niet te dichtbij dat
vuur komen. Dat blijkt maar weer
uit dit voorval waar jaren later nog
veel over te doen is geweest. Er zijn
geen uitstapjes meer naar de vulkaan sinds dit is gebeurd.

T

ot slot

Vulkanen zijn dus niet zomaar
natuurverschijnselen zonder meer.
Alles wat er is te zien op aarde en
in de ruimte correspondeert met
diezelfde dingen in het menselijke
lichaam. Die bestaan daar zodat
het mogelijk is de symboliek van
wat er te zien is met de oppervlakte
ogen te herkennen voor wie dat
wil. Want als die dingen niet in het
lichaamsvlees aanwezig waren, konden ze ook niet worden herkend.
Zo wordt de wereld die wordt
waargenomen met het zicht van
de ogen boeiend, omdat het altijd
iets met diegene die het ziet heeft
te maken. En aangezien vulkaanuitbarstingen het symbool zijn van
een psychisch vuur dat ook in ieder
mens verborgen en nog niet zo
brandend aanwezig is, zijn ze van
het grootste belang in de wereld.
Ze zijn niet alleen een ramp, maar
bieden ook een mogelijkheid.
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Sophia Vari

S

ophia Vari
Een kunstenares in gevecht met de tijd

I

k wil aanraken, ik wil volume, ik wil in staat zijn om rondom
mijn werk te werken, ik wil iets maken in de ruimte, bewijzen
dat wat ik maak echt bestaat. Als ik deze dingen ontdek, begin
ik mijn eigen bestaan te voelen - Sophia Vari

J

eugd en volwassenheid

Sophia Vari is in 1940 geboren
in Athene in Griekenland. Haar
Griekse vader heet Canellopoulos
en haar Hongaarse moeder Ilena
Molnar. Al van kleins af aan wil
ze haar gevoelens uitdrukken via
schrijven of pianospel, iets wat
hoort bij de opvoeding van Griekse
vrouwen rond 1940. Tijdens de
oorlogsjaren gaat het gezin in
Zwitserland wonen en als Sophia
op haar tiende jaar terugkomt in
Griekenland is dat een verschrikking. Ze kent geen woord Grieks
en op straat liggen de mensen te
sterven. Dat is een grote frustratie.
Ze moet Grieks leren zoals een
vreemdeling dat leert. Ze spreekt
deze taal dan ook met een zwaar
accent. In Athene studeert ze vanaf
1950 oud Grieks, Griekse mythologie en Griekse geschiedenis. Als ze
zestien is gaat ze naar Londen naar
Heathfield School om haar studies
af te maken. Dan begint ze ook
met schilderen.
Een ontmoeting in 1957 met Maria Callas, een vriendin van haar familie, is een enorme inspiratiebron
voor haar geweest. Callas heeft een
stempel gezet op haar hele professionele ontwikkeling. Zij zei tegen
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haar: „Ga gewoon verder, wees niet
bang, leef je kunst ten volle.” Dat
neemt al haar onzekerheid weg.
Ze studeert in 1958 een jaar schilderkunst aan de Ecole des Beaux
Arts in Parijs. Ze besluit dan om
haar naam te veranderen in Vari,
een plaatsje in Attika waar het buitenhuis van haar ouders staat. Deze
plaats hoort nu bij Athene.
Als Vari na haar studie in Parijs
op haar 18e terugkeert naar Griekenland wordt ze door haar vader
uitgehuwelijkt aan een Griekse
zakenman, dat is zo de traditie van
die tijd. Ze leeft dan tussen Parijs
en Griekenland. Na haar huwelijk
gaat ze met haar man in Frankrijk
wonen, en omdat het een intelligente man is laat hij haar de Ecole
des Beaux Arts verder afmaken. Ze
heeft een atelier waar ze zich toelegt
op met olieverf schilderen, hoewel
ze dan al voelt dat ze met grotere
volumes wil werken.
In 1962 krijgt ze een dochtertje,
Ileana Bouboulis. Ze gaat scheiden
van haar man in 1978. Zij ontmoet
bij een diner in Parijs de Colombiaanse kunstenaar Fernando
Botero en ze spreken in het Frans
over kunst en hun werk, zij kent
hem totaal niet en nog minder zijn
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Sophia Vari
werk. Zij kent ook geen woord
Spaans. In 1978 trouwt ze met
hem. Nog steeds spreken ze in het
Frans met elkaar als het over hun
werk gaat. Zij gaat waar hij gaat,
want waar hij is, is haar thuis.

F

amilieleven

Sophia is nog steeds helemaal
bevlogen van haar nieuwe echtgenoot, de beeldhouwer en schilder
Fernando Botero 1. In 2018 zijn
ze 40 jaar bij elkaar en nog steeds
verbaast ze zich over zijn charisma,
zijn radicale overtuigingen, zijn
passie voor wat hij doet en waar hij
in gelooft. Hij krijgt meer en meer
passie voor zijn werk naarmate hij
ouder wordt en evenals zij, probeert
hij de tijd die hem rest helemaal
te wijden aan het maken van zijn
kunstwerken. Zijn kracht en kennis
en het verdedigen van wat hij wil,
zijn eigen ideeën over de dingen,
zijn zachte edelmoedige karakter,
zijn liefde voor Colombia die hij op
haar heeft overgebracht, maken een
enorme indruk op haar. Hij is ook
een heel leuk en gezellig mens.
Sophia is zelf een sterke vrouw,
die weet te leven en vrolijk, warm,
vertrouwd en liefdevol is, zelfs vaak
ook heel poëtisch.
In het plaatsje Pietrasanta heeft ze
een van haar ateliers, het ligt dichtbij Florence. Michelangelo kwam
daar in de 16e eeuw zijn marmer
halen in de mijnen van de Apuaanse Alpen, de uitlopers van de Ligurische Apennijnen. Nu halen Vari
en Botero er het marmer vandaan
dat ze nodig hebben voor hun beelden. Er zijn ook veel bronswerkers
in de stad. Ideaal voor kunstenaars,
ze kunnen hun materiaal halen
wanneer ze het nodig hebben. Zij
1 Z ie ook De Gouden Visie jaargang 12
nummer 3 ‘Fernando Botero’.
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Aquitania
collage op papier - 2014, 58x76 cm

Titiribi
collage op papier - 2015, 58x76 cm

zoekt daar de beste kwaliteit marmer uit.
Zij is zelf geen familiemens, ze
is blij dat ze niet zoveel kinderen
heeft. De familie van haar man
vindt ze heerlijk. Af en toe komt
de hele familie bij elkaar voor een
etentje. Dat is niet vaak, maar dan
geniet ze er wel van. Meestal hebben ze beiden geen tijd voor feesten
of verjaardagen, er wordt ook geen
kerstmis gevierd. Dat gaat allemaal
af van hun werk, wat voor hen
nummer één is.

Niets is prettiger dan ‘s morgens op
te staan en dan ieder naar het eigen
atelier te gaan om te werken aan
een kunstwerk. ‘s Avonds zien zij
elkaar dan weer en gaan uit eten.
Dan spreken ze over kunst en hun
kunstwerken. Van een receptie van
een half uur bij een tentoonstelling
van hun werk worden ze heel erg
moe, maar niet van een lange dag
werken en staan, zonder een moment te zitten.
Zij komen niet ongevraagd elkaars
atelier binnen. Dat is een eigen
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Sophia Vari
plek, waar niemand zomaar mag
komen, ook de ander niet. Want
iedere blik of iedere beweging zou
funest kunnen zijn als ze met een
kunstwerk bezig zijn. Zij heeft een
totale stilte nodig om te kunnen
werken. Daarin kan zij volgens haar
de eigen innerlijke stem horen en
kan ze zich helemaal concentreren.
Dat geldt ook voor haar man.
Ze reist nu met haar man van
hier naar daar, want zij bezitten zes verschillende woningen in
verschillende delen van de wereld, in Pietrasanta in Italië, in
Griekenland, in Parijs, New York,
Medellín in Colombia en ze hebben een boot die in Monaco in de
haven ligt. Op het moment resideren zij daar ook. In alle woonplaatsen hebben zij ieder hun eigen
atelier.

E

en zoektocht

Sophia Vari is schilderes,
beeldhouwster en ontwerpster van
sieraden. Deze laatste noemt zij
sculpturen die draagbaar zijn. Zij
heeft lang geschilderd en zich er
ook in bekwaamd, maar zij beeldhouwt liever. Zij wil de dingen
voelen, er omheen kunnen lopen,
ze maken tot een volume in de
ruimte. Uiteindelijk is beeldhouwen gemakkelijker dan schilderen,
waar je veel meer techniek voor
moet kennen. Het heeft ook geen
volume, en dat is juist waar ze door
is gefascineerd. Als ze schildert, is
ze eigenlijk een beeldhouwster die
schildert. Ze wijdt zich nu voor
het grootste deel aan het maken
van beelden. Daarin zoekt ze vorm,
evenwicht en kleur. Omdat in eerste instantie beeldhouwen weinig
met kleur te maken heeft, zoekt ze
daarin naar mogelijkheden. Eerst
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deed ze dat via collages en schilderen. De collages zijn experimenten
waarbij ze verschillende materialen
op een doek verenigt. Deze werken
combineren de driedimensionale
verhoudingen van het beeldhouwwerk met de platte, tweedimensionale kwaliteit van haar schilderwerk. Bij deze collages op doek
gebruikt ze kleur in plaats van
het volume dat ze gebruikt in het
beeldhouwen. Ze maakt abstracte

Ce vent qui respire
waterverf op canvas, 2015
Een spel van licht en schaduw, geometrische figuren die luchtig drijven in
de ruimte, ze zijn speels over het doek
gestrooid alsof ze daar zijn gezaaid.
De waterverf geeft gevoeligheid,
zachtheid en warmte aan het stuk.

composities met een rijke schakering aan structuren. Na een bezoek
aan de Acropolis, waar ze schilderingen op marmer ziet, vraagt ze
zich af waarom ze haar beelden niet
beschildert. Ze gaat dan zoeken
naar de technieken en de verven die
daarvoor geschikt zijn.
Zij is jarenlang bezig geweest om
te werken met kleuren en licht in
collages, en hoe dit te realiseren
bij een beeld. Ze heeft drie jaar
geëxperimenteerd met aquarel
schilderen en is toch weer teruggekomen bij het beeldhouwen.
Ze begint met figuratieve en klassieke elementen, maar ze voelt zich
daarin te veel beperkt, ze voelt zich
een slaaf van de regels. Het abstracte geeft haar veel meer vrijheid
en geeft ruimte aan wat zij kunst
vindt, een compositie van volumes,
ruimte en de harmonie tussen die
twee dingen.
In 1978 begint ze met beeldhouwen en in 1991 maakt ze haar eerste monumentale beeldhouwwerk.
Haar werken zijn abstract, groots,
vrouwelijk en gevoelig. Ze heeft
sterke invloeden ondergaan van de
Maya’s, Egypte, de Olmeken, de
eerste bekende bevolking in Mexico
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en hun kunst, de Cycladische
kunst uit het Bronzen Tijdperk
in de Egeïsche Zee, maar ook van
oude en barokke kunst. Ze heeft
de Maya en Olmeken beeldhouwkunst leren kennen door ieder jaar
een maand in Mexico te wonen. In
haar beelden is daarvan wel iets te
ontdekken, evenals van de Cycladische invloed.

M

anier van werken

Alle stukken maakt ze eerst
van klei. Het is onduidelijk wat het
zal worden, welk materiaal ze gaat
gebruiken. Ook niet of het groot of
klein zal worden. Ze laat de dingen
als het ware uit haar lichaam naar
buiten komen, niemand ziet wat
het is, zijzelf ook niet, tot het aan
de buitenkant vorm krijgt.
Ze begint met het vormen en
probeert een compositie te maken.
Klei vindt ze iets vreselijks, en daar
moet dan iets moois, iets elegants,
en vooral iets vredigs van worden
gemaakt. Dat is heel moeilijk, zeker
in het begin, ze wil dan proberen
iets tot leven te brengen tot er
opeens iets gebeurt en ze is niet
meer alleen, ze is samen met het
beeldhouwwerk. Dat beeldhouwwerk vertelt dingen en zij moet
weten hoe ze moet lezen wat het
wil, ze moet het begrijpen en het
horen. In haar werken vindt men
haar grote gevoel voor omvangrijke
voorwerpen in een ruimte terug.
Ze ontstaan uit brons, marmer en
verguld brons dat gevormd wordt
met zachte lijnen die in elkaar
vallen of elkaar kruisen. Door haar
compassie en haar fysieke contact
met het beeld dat aan het ontstaan
is, wordt het altijd iets dat mensen
op een bepaald niveau aanspreekt.
Het beeld dat ontstaat is voor haar
zelf een ervaring en een ontdek-
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king van het onbekende. Het beeld
rijst op en vertelt hoe het zich wil
laten zien. Vandaar dat ze ook een
volstrekte stilte nodig heeft aan
de oppervlakte als ze aan het werk
is, niemand mag haar al die uren
storen. Dat zou funest kunnen zijn
voor de inspiratie en het contact
met het materiaal. Daaruit ontstaan
elegante en abstracte vormen, die
mensen kunnen zien en kunnen
beleven.
Ze hecht veel belang aan ritmen,
hoewel de exactheid van de vorm

ook haar aandacht heeft. Soms
wordt een werk heel barok van stijl,
met ingewikkelde vormen, maar
er zijn anderen die verschillende
elementen in zich herbergen en
daaraan hun waarde ontlenen. Er
is beweging en groei in haar ontwerpen. Ze combineert sensuele
ronde vormen die aanraakbaar zijn
met scherpe kanten, wat een zekere
spanning aan het werk geeft. Zij
werkt altijd 8 of 9 uren per dag in
haar atelier, zo mogelijk alle dagen
van het jaar.

La Toute Petite
Sculpture in Carthegena de Indias - 1997
Met een heel fraai lijnenspel en fascinerend door zijn eenvoud
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Sophia Vari

Le Roi

La Reine
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Voor haar bestaat een beeldhouwwerk eigenlijk uit zes beelden, de
voor- en achterkant, twee zijkanten, de bovenkant en onderkant.
Beelden die minder bewerkte
kanten hebben zijn eigenlijk niet
wat ze zouden moeten zijn, is
haar opinie. Ze bekijkt alles ook
nog vanuit een hoog standpunt
of met een spiegel. De verschillende delen moeten met elkaar en
met de omgeving harmoniëren.
Als iemand er rondom loopt moet
alles perfect zijn, zonder een leemte
of gebrek. Er is tijdens het werk
een atmosfeer, die ook het beeld
aanraakt, die het beeld uitstraalt,
een wisselwerking tussen beeld en
artiest, een emotie, een weergave
van een moment dat uitmondt
in een handeling die leidt tot de
uiteindelijke vorm. Terwijl ze aan
iets bezig is haalt ze voortdurend
alle dingen weg die niet bijdragen
aan het geheel.
Zij voelt zich heel klassiek in haar
technieken, of het nu met schilderen, marmer of aquarel is.
Ze heeft een zwak voor de geometrie en de compositie van kleuren.
Kleur is heel belangrijk, vooral wit,
geel en rood. Tot 1990 werkt ze in
één kleur, vanaf die tijd gebruikt ze
meer kleuren op gepatineerd brons.
Zij heeft een zeer fysieke affiniteit
met materialen, maar de beweging en de handeling komt uit het
vitale, de geometrie uit het denken.
Zo worden alle niveaus ingezet bij
het maken van een kunstwerk.
Het werk van Vari komt over als
een golvende beweging van organische vormen, met een sterke controle over de geometrische lijnen
die ze altijd in de gaten houdt. Zij
getuigen van speelsheid en levendigheid. Kunst is er voor mensen

om plezier aan te beleven en om de
schoonheid en harmonie te ervaren. Er moet geen chaos van uitgaan, er moeten geen nare dingen
te zien zijn, het moet bewonderd
worden, het moet mooi en aangenaam zijn om te zien.
Haar onderwerpen hebben te
maken met het zicht dat Vari heeft
op het leven, ze roepen allerlei
gevoelens op bij de toeschouwers,
afhankelijk van de hoek vanwaaruit
het werk wordt bekeken en van de
wijze waarop het licht op de beelden valt. Vari wil niets te maken
hebben met de zogenaamd niet
mooie kanten van het leven, die
wist ze als het ware uit. Er moét
vrede zijn en schoonheid en harmonie, anders is het niet goed voor
haar.
In haar werken is er een harmonieus samengaan van tegenstellingen,
zoals zwaar en licht, stilstaan en beweging, licht en schaduw, massief
en verfijnd, scherpe en rechte lijnen
en gekromde. De balans tussen herkenbare vormen en abstractie zorgt
voor een soort geheim waardoor velen worden geboeid. Ze speelt met
vormen en gevoelens, met humor
die te vinden is in omvang, kleur,
iets onverwachts, het vrolijke en
aanstekelijke.
Haar favoriete materiaal is het
marmer van Paros, het zogenaamde lychnitismarmer. In de
Oudheid werden daar vele beelden
van gemaakt, zoals de Aphrodite
van Melos, meer bekend als de
Venus van Milo. Ze gebruikt het
graag omdat het een zeldzaam
materiaal is, maar vooral omdat het Grieks is. Het is het beste
van de hele wereld, heel exclusief,
heel wit, heel doorschijnend, het
is alsof het binnenin licht is en er
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een lamp in brandt, zoals de naam
ook aangeeft. Als er stukken te
koop zijn koopt ze die meteen. In
het hart zit soms een zwarte vlek.
Die komt ze dan tegen tijdens het
werk. Zij houdt ervan met brons
en marmer te werken, voor het
gieten van beeldhouwwerken gebruikt ze de verloren was methode. Voor schilderingen gebruikt ze
nooit acrylverf, dat heeft geen uitstraling volgens haar zeggen.

D

raagbare sculpturen

In 1977 komt ze op het idee
als ze haar atelier binnenkomt en
modellen ziet staan gemaakt van
boetseerpasta. Dat zou heel goed
toe te passen zijn bij sieraden. Ze
gaat een sculptuursieraad voor
zichzelf maken en als dat een succes
wordt, kan ze meer modellen gaan
maken. In 1988 begint Vari officieel in het klein te werken aan het
maken van zilveren, gouden en ebbenhouten sculpturen. Ze heeft na

Tango
Sculpture in Santa Cruz de Tenerife
Tango roept mensen naar zich toe door het elegante ontwerp.
Eigenlijk worden er twee mensen uitgebeeld die dansen. Er is een tegenstelling
tussen zwart en wit, kleine rondingen geven de ogen aan, en de halve cirkels de
oren.
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al die jaren waarschijnlijk al meer
dan 400 modellen gemaakt. Op
die manier heeft ze eigenlijk haar
beeldhouwwerken verkleind, maar
ze hebben dezelfde kwaliteit.
Van ieder grondmodel kan ze
meestal wel zes verschillende soorten sculpturen maken.
Zij heeft niet zo veel met edelstenen, zij volgt andere wegen dan een
juwelier. In haar atelier in Pietrasanta in Italië heeft ze een ring met
een groene steen erop gemonteerd,
die precies op een smaragd lijkt.
Het is echter gewoon een kristal
dat ze in een rivierbedding in Columbia heeft gevonden. Er zitten
ook parels op, maar die gebruikt ze
alleen om hem wat lichtend te maken. Zij doet veel met ebbenhout
en Braziliaans Pao Amarello hout
(Euxylophora paraensis huber) dat
bekend is door zijn gelige kleur en
duurzaamheid.
Zij maakt een armband van 18
karaat goud en ebbenhout waarop
een miniatuur sculptuur is gezet
van zwart marmer. Deze armband
heeft zij Medea genoemd, de rol
waarmee Maria Callas met haar
zang zo beroemd is geworden.
Dezelfde Maria Callas die zo’n
indruk op haar heeft gemaakt als
jong meisje.
Ze maakt eigenlijk gemakkelijk
mee te nemen beeldhouwwerken.
Dat kunnen hangers, armbanden,
ringen of knopen zijn. Zachte
rondingen naast een meer geometrische vorm en grote volumes gaan
hand in hand met elkaar. Alles kan
van alle kanten worden bekeken,
alles is even precies afgewerkt, het
is een volume in de ruimte. Pas als
de vorm is gemaakt, gaat ze iedere
zijde apart vervolmaken en wordt
het zodanig aangepast dat het als
sieraad kan worden gedragen.
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Sophia Vari
In 1997 heeft ze eerste tentoonstelling van haar juwelensculpturen in
Parijs.
Het wordt haar door het maken
van deze kleine sculpturen pas duidelijk hoe vrouwelijk en charmant
haar werk is. Daardoor onderscheidt zij zich van anderen, vooral
door de dynamiek en de geometrie. Ook hier is er het ritme, de
beweging, vormen die vanuit een
bepaalde hoek bekeken uit het
niets tevoorschijn komen, zoals
heel zachte aardse lijnen die met de
hand zijn afgemaakt.

Medea-ring

Ook hier heeft zij niet de opzet
om een sieraad te gaan maken. Ze
is soms bezig met een beeldhouwwerk als ze daarin opeens een ring
ziet verschijnen in een bepaalde
vorm. En dan komt er een ring,
een halsketting of een broche die
ze gaat maken. Halskettingen zijn
favoriet bij haar.
Ze maakt zelf een kernmodel van
haar werken. Vervolgens gaat haar
dochter, Ileana Bouboulis, ermee
naar een aantal Parijse handwerkslieden om het af te laten maken.
Haar draagbare sculpturen zijn
duur, niet vanwege de materialen
maar door haar naam en het idee
dat uniek is. Ze geeft ze graag namen uit de Griekse mythologie.
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en leven vol discipline en
perfectie

Alles wat ze tot nog toe heeft
gemaakt zijn experimenten, ze
heeft voor haar idee nog niet het
echte, grote kunstwerk gemaakt.
En er is nog te weinig tijd, haar
leven is grotendeels voorbij. Alles
wat ze meer doet, lezen of muziek
beluisteren, gaat van de werktijd af,
dus dat doet ze nooit. Ze reist wel
veel naar alle verschillende huizen,
maar ze komt verder nooit ergens.
Er is geen tijd voor wandelingen in
de natuur of een sociaal leven. En
altijd als ze haar werk ziet, ziet ze
dat er toch nog iets moet worden
verbeterd, dat het nog niet is wat
het moet zijn. Altijd als ze kijkt,
kan het nog beter en nog beter. Het
is eigenlijk een wedren met de tijd,
die ze voert, want ze is 81 en ze kan
de tijd niet laten uitdijen. Een dag
heeft 24 uur en niet meer, die moet
zij goed besteden om te komen
tot het perfecte beeld of het perfecte sieraad dat nog geboren moet
worden. En dat sieraad moét mooi
zijn, het mag geen afspiegeling zijn
van de donkere kant van het leven,
het moet vrolijk, levendig en vol
schoonheid zijn.
Ze wordt ook niet moe van werken,
alles is een kwestie van discipline.
Als je blijft zeuren ga je niet werken, maar zij doet dat wel. Altijd,
iedere dag net zoals haar man.
Haar leven speelt zich af in het
harnas van de discipline en in de
zucht naar perfectie. Vandaar dat
ze zo goed past bij de droomman
Fernando Botero, want zij beiden
vormen daarin een ideaal droompaar. Een droompaar met hetzelfde
ideaal: iedere dag komen tot meer
perfectie, iedere dag werken voor
vrede, iedere dag werken om dat
te bereiken, en gewoon iedere

dag volhouden om met genoegen
daarmee verder te gaan. De rest is
onbelangrijk, alleen het ideaal telt.
En beiden genieten van elkaar en
houden van elkaar, want zij zijn een
droompaar, met een droom, met
een droomideaal dat toch werkelijkheid zal moeten worden. Alles
moet perfect zijn en vol vrede, alles
moet worden volgens hun droom.
En zo rijgen de dagen zich aaneen
in hun droomwereld, dagen vol
werk en passie, dagen vol dromen
over de dingen die eens zullen
komen, de vrede, de schoonheid,
het volmaakte.

Athena - oorbellen

Wanneer alles komt weten ze niet,
maar dat is ook niet belangrijk.
Hun dromen over schoonheid,
harmonie, volumes en vrede zullen zich uiteindelijk meedelen
aan ieder die hun werk ziet en wil
beleven. En zij maakt haar beelden
naar haar eigen droomidee, naar
haar eigen idee over schoonheid,
vrede en harmonie. Vooral de vrede
is een belangrijk punt. Die moet er
zijn, in die droomvrede die zij zich
droomt, een vrede waarin ze kan
werken. Die dromen droomt zij
iedere dag dat ze werkt in de oppervlakkige stilte van één van haar
vele ateliers over de hele wereld.
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D

e Bloemenvrouw
en de locomotieven
een sprookje

E

r was eens een jonge vrouw die graag door de wereld dwaalde. Op haar tochten
kwam ze van alles tegen. Ze kwam vaak in gebieden, die totaal onherbergzaam
waren maar waar ze enkele mensen ontmoette die haar bijzondere verhalen vertelden over hun leven. Het waren verhalen die gingen over een ander leven, dat zich niet
afspeelde aan de oppervlakte in de gewone wereld, maar in de harten van de mensen.
Die verhalen bewaarde de jonge vrouw in zichzelf, ze waren ook voor haar van grote
waarde. Tezamen met haar eigen belevenissen vormden al die gebeurtenissen een wereld,
waarin van alles kon gebeuren. Er waren ook mensen die het hadden over de evolutie,
over de evolutie van de materie en de komst van een Gouden Tijdperk. Zij was daardoor erg geïnteresseerd geraakt in wat de evolutie bewerkstelligde in haarzelf, in haar
eigen materie, en hoe dat kon leiden tot die nieuwe wereld van het Gouden Tijdperk.
Op een dag is ze weer aan het
wandelen, nu in een gebied waar
heel veel spoorlijnen doorheen
lopen. Toch rijden er niet veel
treinen, in de eerste uren die ze
daar doorbrengt komt er niet ééntje
langs. Het is er dan ook rustig, de
vogels zingen voluit, de zon schijnt
zachtjes op het grote spoorwegemplacement. Daar is heel wat te zien.
De jonge vrouw loopt langs de
sporen en op een gegeven moment
komt ze bij een plek, waar heel
veel loodsen staan. De deuren van
de loodsen staan wijd open en ze
gaat er naar binnen. Er is helemaal
niemand te zien. Het lijkt hier
een verlaten oord in de wereld.
Geen mens, geen geluid, geen
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treinen, geen station. Er zijn alleen
de loodsen die naast de spoorlijn
staan en waar de jonge vrouw als
ze naar binnen gaat, overal kolossale locomotieven ziet staan. Er zijn
werkelijk heel veel locomotieven
en ze kijkt er vol ontzag naar. Ze
voelt bij het zien ervan trillingen
in haar lichaam, in haar cellen,
alsof de locomotieven er iets doen
door hun aanwezigheid. Een gevoel
dat doet vermoeden dat ze iets te
maken hebben met veranderingen
in het lichaam van de jonge vrouw.
De cellen vibreren, alsof ze er een
genoegen in scheppen om dat te
doen in het ritme van de vibraties
die er van de locomotieven uitgaan.
Het is een bijzondere ervaring, een

belevenis om een soort van contact
te hebben met de locomotieven
die daar staan in al hun grootsheid
en kracht en macht. Ze vertegenwoordigen een groot vermogen, dat
voelt de jonge vrouw wel.
In de loodsen staat ook veel ander
spoorwegmaterieel zoals treinstellen en rijtuigen, bakovergangen.
Opvallend is dat er zowel stoomlocomotieven staan als diesel- en
elektrische locomotieven en ook de
daarbij behorende treinstellen. Dat
geeft de jonge vrouw het gevoel, dat
er toch druk gebruik gemaakt moet
worden van de sporen hier. Maar al
de tijd dat ze daar is, komt er nog
steeds geen enkele trein of locomo-
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tief langs. Dit bevreemdt haar wel
wat, maar ze is meer gericht op al
die verschillende soorten locomotieven en treinstellen van verschillende
aard. Ze loopt heel lang door de
loodsen om alles te bekijken. Vooral
de stoomlocomotieven boeien haar
enorm. Ze ervaart het hele mechanisme van het stoken van de vuren
met kolen, het water dat wordt tot
stoom en daardoor de cilinders in
beweging zet, bijna als in zichzelf
gebeurend. Zo blijft de jonge vrouw
voor haar gevoel wel uren in de
loodsen om alle locomotieven goed
te kunnen bekijken. Ze boezemen
haar groot ontzag in. De compactheid en de hardheid die zij uitstralen, zorgen ervoor, dat zij zich wel
wat klein voelt bij dit verborgen
vermogen dat nu niet in werking is.
Ze ziet ook dat iedere locomotief
zijn eigen vermogen vertegenwoordigt met zijn eigen trekkracht. Zo is
iedere locomotief voor haar ook een
speciaal individu.

3Inhoudsopgave

Langzaam loopt ze weer naar buiten, langs de sporen. Ze kan bijna
niet geloven wat ze daar allemaal
ziet. Alles is veranderd. In plaats
van een kaal spoorwegemplacement
zijn er tussen de spoorrails allemaal
tuinen, omzoomd door hagen. Het
vreemde is dat de bloemen in de
tuinen zijn verdwenen. Vroeger
hebben ze er wel gestaan, dat is te
zien, maar nu is alles bestraat met
klinkers. De jonge vrouw verwondert zich hier over, want wat is de
oorzaak dat die bloemen allemaal
zijn verdwenen en dat er alleen
nog maar hagen staan rondom de
vroegere bloementuinen? Wie heeft
hier de hand in gehad? Er is toch
iemand geweest die de tuinen heeft
onderhouden en de grond heeft
bewerkt, de aarde heeft verzorgd,
zodat er leven kan opbloeien. De
jonge vrouw concentreert zich op
de tuinen tussen de sporen en opeens is ze weer in de tuinen van
weleer. Tuinen vol bloemen, en een

bloemenvrouw die zich altijd heeft
beziggehouden met een evolutieproces waarbij steeds de ontwikkeling van de materie centraal staat.
Altijd heeft die vrouw in de grond
gewerkt en altijd weer zijn er nieuwe bloemen in de tuinen gekomen.
En die bloemen zijn er nu weer, in
allerlei kleuren. Vlakbij de loods
ligt een prachtig bouquet bloemen in vele kleuren met roze, wit,
crème, blauw en rood. Ze kijkt nog
eens in de loods en ziet op de locomotieven ook bloemen, kransen
van bloemen rond de schoorsteen
en opgehangen aan de zijkanten.
En hoe groter het vermogen van de
locomotief, des te groter is het bouquet bloemen dat erbij hoort.
In verwondering staat de jonge
vrouw daarnaar te kijken. Het is
een waar locomotieven bloemenfeest in de loods. Het is ook alsof
er veel meer licht is dan voorheen.
Het lijkt of de bloemen dat zachte
gouden licht en die helderheid uit-

|de Gouden Visie 49|53

Sprookje
stralen, waardoor de locomotieven
ook minder zwaar worden.
De jonge vrouw kijkt nog eens naar
al die bloemen en ziet opeens, dat
er een papier onder de bloemenbouquetten ligt. Ze tilt de bloemen
voorzichtig op en begint te lezen.
Haar verwondering wordt steeds
groter. Want op het papier staan
alle namen van de bloemen. Niet
de Latijnse namen die de botanici
hen hebben gegeven, neen, het
zijn de namen die passen bij iedere bloem. Deze namen zijn hen
gegeven door de bloemenvrouw
die voorheen de tuin verzorgde. En
overal ziet de jonge vrouw nu deze
papieren liggen, met de eigenlijke
namen van de bloemen erop. Het
handschrift ziet er heel apart uit,
heel duidelijk en groot, in schuinschrift, met grote strepen door de
letter t. Het is een heel krachtig
handschrift, dat getuigt van een
grote wil. Het lijkt wel alsof er een
zacht gouden licht uit die letters
komt. En al kijkend naar dit handschrift, gebeurt er opeens iets met
de jonge vrouw.
Er is geluid te horen in de verte en
als ze wacht en blijft kijken, ziet ze
locomotieven en treinen aankomen
op de rails. Ze gaat op een andere
plek staan om te zien wat er gaat
gebeuren, want ze staat nu tussen
de rails. Er komen locomotieven
met vele wagons aan, met mannen
erop die de locomotieven rijdende
houden. De machinist van één van
de locomotieven gooit nog een
klein beetje kolen op het vuur, en
de rook komt uit de schoorsteen.
Precies bij de loodsen staat de locomotief stil, terwijl de rest in volle
vaart voorbijrijdt. De mannen stappen uit de stilstaande locomotief en
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gaan de loods binnen. Ze halen alle
bloemen van de locomotieven weg
en draperen ze op één heel grote
locomotief, een heel oud ijzeren
gevaarte. Dat is een heel mooi gezicht, al die bloemen op die grote,
krachtige, vermogende ijzeren machine die daar in het midden van
de loods staat.
Nu ze allemaal bij elkaar liggen, is
duidelijk te zien hoeveel licht en
helderheid die bloemen uitstralen.
Ze liggen in een wat donkere, duistere loods in een wat sombere omgeving van het spoor, waar veel roet
en vuil is. Ze zijn door de mannen
op het kille metaal gelegd, maar
daar verlichten ze de gehele ruimte
met hun zacht gouden licht.
Ondertussen zijn de mannen weer
vertrokken op de locomotief. Al
blazend en sissend en stampend is
hij op gang gekomen en verdwijnt
nu in de andere richting, op weg
naar de horizon.
De jonge vrouw bekijkt nog eens
alle machines en vooral de ijzeren
locomotief, die nu bedolven is
onder bloemen met alle papieren er
keurig bij gelegd, de papieren met
hun namen.
Al lezend voelt de jonge vrouw een
emotie in haar borstkas die zich
uitstrekt over het gehele terrein
van het spoor. Ze gaat de loods uit
en wandelt verder, langs sporen en
hagen en door de tuinen.
Opeens staat daar een heel verfijnde, witte gestalte van een
vrouw, ongeveer tien meter van
haar vandaan. De jonge vrouw
weet meteen: dit is de Bloemenvrouw die lange, lange jaren de
tuinen heeft verzorgd. Dichterbij
komend ziet zij ook beter hoe
de Bloemenvrouw is gekleed. Zij

heeft schitterende diamantwitte
kleding aan doorschaduwd met
een blauwwitte kleur, heel aristocratisch en voornaam. Zij draagt
een hoed met een brede rand die
haar gezicht wat overschaduwt,
maar die toch niet verbergt dat zij
een grote schoonheid is en daarbij
heel veel kracht en gratie bezit. De
blouse die zij draagt is bezet met
heldere diamanten en de sierlijke
rok daaronder valt in lange soepele
plooien op de grond. Ook de rok
is bezet met heldere, schitterende
diamanten. Deze diamanten zullen
zeker een fortuin vertegenwoordigen, bedenkt de jonge vrouw.
Maar tegelijkertijd weet ze als in
een flits: deze vrouw heeft geen
kleding aan, ze ís haar kleding, dus
ook al haar diamanten. En door
dat diamantwitte licht is er altijd
een blauwwitte en gouden schijn
te zien.
De Bloemenvrouw blijft heel stil
in de tuin staan en de jonge vrouw
kijkt haar aan. Dat is een onvergetelijk moment. Alles zindert in de
stilte die er is in de tuinen tussen
de spoorlijnen. De beide vrouwen
wisselen als het ware hun energie uit. De jonge vrouw voelt de
krachtige energie die er van de
Bloemenvrouw uitgaat. Het versterkt haar hele wezen, er komt een
blijdschap in haar hele bestaan,
haar hele leven. En ze weet dat de
Bloemenvrouw ook haar energie
voelt en dat ze die terug laat keren
als een zonnige blijdschap in haar
hele lichaam.
De jonge vrouw blijft maar naar de
Bloemenvrouw kijken, ze kan haar
ogen niet van haar afhouden. Zo
sereen, zo mooi, zo stil, zo groots,
zo overweldigend is deze ontmoeting. En wat het nog meer bijzon-
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der maakt voor de jonge vrouw is,
dat ze hier oog in oog staat met
iemand, die het evolutieproces kent
en zelf heeft meegewerkt aan de
ontwikkeling van de verschillende
materies. Het is een ongelooflijk
moment, geen wonder, maar wel
iets wat onvergetelijk is.

Het gezicht van de Bloemenvrouw
is zo mooi, en de jonge vrouw kijkt
haar zo lang aan als ze kan. Ze
hoeft haar hoofd nooit af te wenden. Die blik is fascinerend, het is
alsof ze haar hele leven in die blik
voorbij ziet trekken. En zij blijven
elkaar maar aankijken, alsof ze er
nooit genoeg van zullen krijgen.
Het is een volstrekt neutrale blik
van de Bloemenvrouw. Alleen maar
aankijken, heel, heel lang, eindeloos lang. Er is geen bloem die
beweegt, zij geven alleen hun eigen
licht af. En de tuinen beginnen tijdens die blik helemaal in bloei te
komen. Het spoorwegemplacement
is één grote bloemenzee geworden,
waarin de jonge vrouw verdrinkt in
de blik van de Bloemenvrouw. En
in die momenten is er nog meer te
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ervaren bij de Bloemenvrouw, in
die onbeweeglijke stilte die toch vol
dynamiek is van het leven en het
bestaan vol blijdschap.
De Bloemenvrouw straalt een intense kracht uit, maar ook speelsheid en vrolijkheid. Ze is volwassen
en toch ook een kind. En dan haar
lichaam en haar kleding. Zij hebben een intens lichtende uitstraling
van goud, diamantwit en blauwwit licht. Licht zoals de bloemen
het uitstralen, maar dan in mindere mate en zonder het blauwwitte
licht. Dit wit waar het gouden licht
in is vervat, geeft warmte en koelte
tegelijkertijd. Zij is hard en zacht
tegelijkertijd, ze kan alles verdragen vol lieflijke tederheid. Dit alles
heeft niets met menselijke emoties
of gevoelens te maken, dat voelt
de jonge vrouw wel. Zelf voelt ze
die emoties wel heel sterk, maar ze
worden als het ware geneutraliseerd
door die intense liefdevolle blik van
de Bloemenvrouw. Die liefde heeft
ook niets te maken met menselijke
liefde, neen, het is veel meer een
ware liefde, een liefde voor alles en

iedereen. Terwijl menselijke liefde
toch altijd gericht is op eigenbelang en vanuit een vitale begeerte,
zo ervaart de jonge vrouw dat. Ze
is zelf verwonderd over deze constateringen, want zo heeft ze die
dingen nooit beleefd. Dat gebeurt
hier en nu, op een vuil, somber spoorwegemplacement, waar
nu bloemen bloeien zonder tal.
Verbondenheid is er ook en de ogen
van de Bloemenvrouw laten voelen dat zij alles kent wat er is in het
universum, ook dat die ogen alle
universums aanschouwen in één
oogopslag.
De jonge vrouw is nog steeds gefascineerd door de blik van de
Bloemenvrouw, maar ook door
haar gestalte, die een grote soevereiniteit uitstraalt. Ze is nergens
van afhankelijk, ze leeft in de wereld maar ook ergens anders. En
terwijl de jonge vrouw nog steeds
onbeweeglijk blijft staan, laat de
Bloemenvrouw haar hoed naar
beneden gaan alsof het een sluier
is die alles van haar versluiert. En
dat gebeurt ook, ze is opeens weg.
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En met haar de bloementuinen en
de bouquetten die op de ijzeren
locomotief liggen. Alles is verdwenen en de jonge vrouw wrijft zich
even in de ogen alsof ze ontwaakt
uit een heerlijke droom. Maar als
ze om zich heen kijkt, ziet ze alleen
spoorlijnen die liggen in een kaal,
met klinkers belegd terrein. Niets is
er meer te zien, de Bloemenvrouw
niet en de tuinen niet.
In de verte klinkt een stoomfluit.
Er komt weer een stoomlocomotief
aan.
De jonge vrouw gaat nog even kijken bij de loodsen. Het is er donker en stil, evenals op het spoor. Ze
begeeft zich langzaam naar huis.
Ze wandelt lang, heel lang. Het is
prettig om dat te doen, zodat de
gebeurtenis van zo even goed tot
haar kan doordringen. Aldoor ziet
ze de Bloemenvrouw voor zich met
de eindeloze blik die alle werelden
omvat. Met haar diamanten op
de witte kleding, met haar oogopslag die alles doorziet. Met haar
hoed die een sluier is, waardoor ze
zich kan versluieren en even ontsluieren. Want dat is wat de jonge
vrouw heeft meegemaakt, dat de
Bloemenvrouw, die het evolutieproces kent, zich even aan haar
heeft laten zien.
Dat roept wel vragen op bij haar.
Want wat is de Bloemenvrouw nu
aan het doen in het evolutieproces? Ze denkt er wel iets van te
hebben gezien, door de goudwitte
diamanten. Kan het iets te maken hebben met een nieuw tijdperk dat zal komen? Een gouden
tijdperk waarin alles meer waar zal
worden? Ze heeft er weleens over
gelezen, maar er nooit zoveel aandacht aan besteed. Nu zou ze er
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wel meer van willen weten. Zou ze
die Bloemenvrouw nog eens kunnen ontmoeten? Die diamantwitte
vrouw met haar gouden licht dat
door het witte licht heen speelt vergezeld van een blauwwitte schijn?
En hoe zal dat dan zijn? Zal ze haar
uit de eerste hand iets kunnen vertellen over de evolutie die gaande
is, maar waar weinige mensen iets
over weten?
De jonge vrouw weet het niet. Al
die gedachten helpen er niet aan,
merkt ze. Ze zal gewoon moeten
afwachten wat er gaat gebeuren.
Ondertussen is ze aangekomen
bij haar huis en gaat de voordeur
binnen. Daar brandt het haardvuur volop. Ze is verbaasd, want
wie heeft dat aangestoken? Na
haar wandeling is ze wel wat koud

geworden, het is al avond. Ze gaat
in haar warme fauteuil bij de haard
zitten met een kopje thee en iets
lekkers erbij. Ze beleeft weer die intense momenten aan het spoor met
de locomotieven en de bloemenvrouw. Het heeft een diepe indruk
op haar gemaakt. Nog nooit is er
iets in haar leven gebeurd dat zo’n
impact heeft op haar lichaam, want
dat heeft ook heel wat beleefd. Ze
vermoedt dat ze nooit meer zal
kunnen leven zoals ze dat gewend
is geweest.
De jonge vrouw valt zacht in
slaap bij het haardvuur, dat zachtjes knettert en bijna uitgaat. Ze
droomt van de bloemenvrouw en
voelt zich opgenomen in gouden
licht.
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elleborus

Bloem van het nieuwe leven

De helleborus behoort tot de boterbloemenfamilie, waarvan ook de
delphinium, nigella en acontium deel uitmaken. Er bestaan zo’n twintigtal wilde soorten. Het is een plant die al vele eeuwen bekend is, zoals bij de
oude Grieken. In 1400 voor Christus is beschreven dat de arts Melampus de helleborus vermengde met geitenmelk en jonge vrouwen ermee van ‘razernij’ genas. Kennelijk waren de medicinale eigenschappen van deze plant toen ook al bekend. Maar
de plant is veel ouder dan dat, hij stamt uit het Krijt, hij is één van de oudste bloemen
die er op aarde bestaan.

V

an Ganzentuin
naar rosarium

Op de Pauwekroon zijn er tussen
1997 en 1999 een aantal van deze
planten gekocht. Daaronder de
Helleborus niger of kerstroos met
zijn witte bloemen, de Helleborus
foetidus (stinkend nieskruid) met
zijn groene bloemen, de Helleborus
orientalis guttatus (lenteroos) met
zijn vrolijke stipjes op het roze
blad, de groenwitachtige Helleborus
odorus die enigszins naar appelen
geurt en de Helleborus atrorubens
met zijn indringend purperkleurige
bloemen met gouden hart. Helleborussen houden niet van natte
voeten en worden in de Ganzentuin hoog en droog op een heuveltje geplant. Veel planten in die tuin
houden het leven niet, omdat in
de gota’s op de Pauwekroon blijkt
dat mensen niet zo zorgvuldig
met het leven omgaan en planten
verwaarlozen, vergeten of onder de
voet lopen. Maar de helleborussen
weren zich tegen al dit geweld en
weten te overleven. Degene die het
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Helleborus orientalis guttatus

gered hebben staan in de Ganzentuin tot 2017. Dan worden ze naar
het vernieuwde rosarium verplant.
De bloemen van de helleborus
zorgen daar in de winter voor een
fleurige noot als de rozen in hun
wintertooi zijn.
Als helleborussen worden verplant
duurt het gewoonlijk ongeveer
drie jaar voordat ze zijn geaard en

weer volop bloemen geven. Dat is
nu ook het geval: in de herfst van
2017 is het rosarium vernieuwd
en heraangelegd en zijn ze verplant naar hun huidige plek, in de
Druivenborder-Oost op het rosarium. In 2018 bloeit de Helleborus
argutifolius (Corsicaanse helleboor)
voorzichtig met een bosje bloemen
en de Helleborus atrorubens doet
mee. En in 2019 bloeien al weer
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meer helleborussen, maar nog niet
heel uitbundig. In de winter van
2020 is het echter opvallend hoeveel bloemen de helleborussen hebben. De planten hebben wel enige
last van schimmel op hun bladeren.
Als deze bladeren zijn weggeknipt
vallen de prachtige bloemen van de
verschillende soorten helleborussen
des te meer op.
Het is wel opvallend dat deze helleborussen na zo’n 20 jaar nog goed
te verplanten zijn. Het getuigt er
wel van dat het sterke planten zijn.
Kennelijk is dit een plant die in de
evolutie oefent in volharding en het
vermogen om te overleven.

E

en vernuftige plant

De helleborus kan heel goed
tegen de winterkou en vorst. Als
het weer te gortig wordt, heeft hij
het vermogen om zijn cellen te
ontspannen waardoor de sappen
via de bladeren en de wortels naar
beneden stromen, zodat dat wat
er boven de grond groeit minder
kans heeft op bevriezen. De plant
hangt dan wat slap en lijkt te zijn
bezweken door de kou, maar niets
is minder waar. Zodra de temperatuur weer acceptabel is voor de helleborus, spant hij zijn cellen weer
aan en door de toegenomen druk
pompt hij de sappen terug zijn
stengel en bladeren in. Dan staat
hij er weer monter bij. Blijkbaar
beschikt deze plant over een bewustzijn dat reageert op kou en dan
adequate actie onderneemt om te
voorkomen dat de plant sterft. Dat
is hem goed gelukt, want de soort
oefent er al zo’n 140 miljoen jaar
in. Hij moet dat ook wel, zeker als
het warmere subtropische klimaat
in het Krijt plaatsmaakt voor een
kouder tijdperk zoals het Paleoceen
(55,8 - 65,5 miljoen jaar geleden),
58
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Helleborus atrorubens

dan moet de helleborus wel iets ondernemen om bestand te zijn tegen
dit nieuwe fenomeen van kou.
Er is nog iets opmerkelijks in dit
verband: in een onderzoek van
C.M. Herrera en M.I. Pozo uit
2010 is ontdekt dat de gisten die
in de nectar van de bloem zitten,
tot wel 6 graden warmer kunnen
zijn dan de directe omgeving. Dit
betekent dat de bloem zelf ook niet
zo snel zal bevriezen in winterse

perioden, omdat hij letterlijk een
warm hart heeft.
Als het zaad van de helleborus een
week in de diepvries wordt bewaard, ontkiemt het daarna sneller
als het wordt gezaaid. De diepvries
heeft dan voor Moeder Natuur
gespeeld, want anders gebeurt dit
proces gewoon op de plek buiten,
waar de plant staat. Het moet die
winter nadat het zaad is gevormd

Helleborus niger
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Helleborus argutifolius

dan wel hebben gevroren, anders
zal het zaad ook moeilijker ontkiemen. Helleborussen zijn echte winterliefhebbers, dat blijkt maar weer.
Veel soorten zoals de Helleborus
odorus groeien op de Balkan, maar
ook in warme mediterrane streken; Helleborus argutifolius is thuis
op Corsica en Sardinië. De bij
ons minder bekende soorten, zoals Helleborus vesicarius, groeit in
Zuid-Turkije en Noord-Syrië. De
Helleborus thibetanus komt oorspronkelijk voor in China. De helleborus is wijdverbreid en weet zich
kennelijk goed aan te passen aan
verschillende soorten klimaat en
bodemomstandigheden.

M

ierenbroodje

Helleborus is dus een plant
met een lange geschiedenis. In
eerste instantie waren de bloemen
van de helleborus alleen maar
groen, later ontstaan er variëteiten
met kleur.
De zaden van de plant worden in
het Krijt door vogels verspreid.
Maar in de loop van de evolutie
verandert die voortplantingsme-
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thode. Op het moment dat er
insecten en met name, mieren circa
100 miljoen jaar geleden ontstaan
op aarde, gaat het anders: aan één
kant van het zaad is een zogenaamd
mierenbroodje. Een toepasselijke
naam, zal blijken. Dit broodje is
een aanhangsel dat zeer aantrekkelijk is voor mieren vanwege de
hoge voedingswaarde. In het mierenbroodje zitten namelijk suikers
en olie, vitaminen B en C, zetmeel
en eiwit. Als mieren een zaadje van
de helleborus tegenkomen, dan
slepen zij dit mee naar hun nest.
Het kan zijn dat het mierenbroodje
onderweg inmiddels is afgebeten.
Het zaad voor een nieuwe helleborus ligt dan al op een bepaalde
afstand van de moederplant. Het
kan ook gebeuren dat de mieren
het broodje naar hun nest weten te
slepen. Daar bijten ze het broodje
van het zaad, dat dan weer dient als
voedsel voor de larven. Het zaad
zelf eten ze niet, dat brengen de
mieren vervolgens weer naar buiten
het nest, alwaar het kan ontkiemen.
Er zijn zo’n 15 mierensoorten die
het helleboruszaad op deze manier

verslepen en op die manier zorgen
voor verspreiding van de plant.
Helleborus komt dan ook veelvuldig in het wild voor.
De helleborus is niet de enige plant
die een mierenbroodje heeft, ook
de bosanemoon, handjesereprijs,
bepaalde soorten zegge, stinkende
gouwe en nog meer wilde planten,
kennen dit principe van overleven.
De plant zelf weet ook lang te leven,
met name de soorten met stengels
boven de grond. Dat zijn de meeste
helleborussen. Als deze planten op
een goede plek staan en de leefomstandigheden gunstig, dan kunnen
ze toch zeker 25 jaar oud worden.

N

ieskruid

De Nederlandse naam voor
de helleborus is ook wel nieskruid.
Als de wortel van helleborus wordt
gedroogd en tot poeder fijn gewreven, ontstaat er nieskruid. Een
snuif van dit kruid zorgt zeker voor
een flinke niesbui. De giftige stof
protoanemonine zorgt daarvoor,
het irriteert huid- en slijmvliezen.
De hele plant inclusief het zaad,
is overigens giftig en bevat naast
protanemonine ook saponine en
helleborin. Dat is ook een overlevingsmethode van deze plant, want
een dier zal een giftige plant niet zo
snel in zijn eetpatroon opnemen.
De oude Grieken dachten dat dit
nieskruid hielp tegen krankzinnigheid en epilepsie. Alexander de
Grote zou dit nieskruid veelvuldig
gebruiken en er zijn mensen die
denken dat hij zelfs zou zijn overleden aan een overdosis nieskruid.
Er bestaan verhalen dat mensen
in vroeger tijden het nieskruid
gebruikten om ziekten en boze
geesten uit te niezen. Anderen gebruikten helleborus als laxeermiddel of als vochtafdrijvend middel.
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In de middeleeuwen dacht men dat
helleborus een middel was voor een
eeuwige jeugd. Er doen ook verhalen de ronde dat het poeder op de
grond strooien ervoor kon zorgen
dat iemand onzichtbaar werd.
Helleborus werd ook als wapen
gebruikt door een punt van een pijl
in het gif te dopen.
Hedentendage wordt helleborus
nog steeds als ingrediënt voor medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld om
hartproblemen te verhelpen alsook
bloedsomloopproblemen. De werkzame stof is helleborin.
De Helleborus niger dankt zijn
naam aan de kleur van zijn wortel:
die is zwart. De bloem van deze
variëteit is wit, dat contrasteert
met het frisse donkergroen van
zijn blad. Deze plant heet ook wel
kerstroos omdat hij rond de kersttijd bloeit en komt oorspronkelijk
uit de Alpen en de Apennijnen. Hij
bloeit heel lang, van november tot
in maart.

P

lant van de aarde

De helleborus is een plant die
als één van de eerste op de aarde
zijn bloembladen ontvouwde. En
hij is een plant van alle tijden, hij
heeft bijna alles meegemaakt op
aarde. Het is een aardse plant, in
de zin dat zijn bloem veelal naar de
aarde is gericht. Bij het beschouwen van deze plant is daarin een
concentratie voelbaar, alsof hij
symbolisch het licht uit de aarde
wil laten openbloeien.
Ondertussen bloeien in de winter van 2020 bijna alle helleborussen op het rosarium. Aan de hand
van foto’s en het internet wordt
een poging gedaan om de verschillende planten te determineren. Het
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Helleborus foetidus

lijkt erop dat op één soort na alle
variëteiten die in 1997-1999 zijn
gekocht voor de Pauwekroon, het
hebben overleefd. Het plan is om
door zaad de planten weer te gaan
vermeerderen. Dat gebeurt op het
rosarium al vanzelf, want in de
Druivenborder-Oost komen nieuwe planten op. Het is afwachten
of dit ook helleborussen zijn, maar
anders betekent dit dat de border
volgend jaar nog meer planten zal

bevatten. Kennelijk hebben deze
planten het wel naar hun zin op
hun nieuwe locatie.
Voor de goti’s zijn ze er om te
proberen contact te krijgen met het
bewustzijn dat er in deze planten
aanwezig is, zodat ook in henzelf
deze bloemen tot wasdom kunnen komen, met de vermogens die
daarbij horen.

Helleborus orientalis
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