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Het geheim van de Gouden Berg
Een sprookje

Gebeurtenis in een levende sprookjeswereld.

Fysica
Erik Verlinde
Een Nederlandse revolutionair in fysicaland

Hoe staat het met de theorie van deze theoretisch
fysicus over het niet bestaan van de zwaartekracht?
Vervolg op een eerder artikel uit de Gouden Visie
jaargang 7 nummer 3 (juli 2014).

Recensie
The Hidden Half
How the World Conceals its Secrets

Recensie van het boek van journalist Michael Blastland met een oproep tot een meer bescheiden
houding ten aanzien van de kennis die we menen te
hebben.

Lilaca
Verdedigings- en afweermechanismen in een
evolutie van materie
Deel 2 - De vitale wereld

Enkele resultaten van een onderzoek naar de oorsprong van weerstanden in de materie. Deel 2 van
drie delen. Dit deel bevat informatie over verdedigingsmechanismen in de dierenwereld. Allerlei
dieren met hun eigenaardige eigenschappen passeren de revue.

Kunst
Akrotiri
De ondergang door vuur en hitte

Dit artikel is een vervolg op de artikelen over Cycladische kunst in de Gouden Visies van oktober 2019
en januari 2020. Nu is de onder vulkaanas en lava
verdwenen stad Akrotiri - op het huidige Santorini - aan de orde met haar schatten aan fresco’s die
onder metersdikke lagen vulkaangesteente waren
verdwenen. De opgravingen geven een beeld van de
in de Bronstijd aldaar aanwezige beschaving, die met
de uitbarsting van de vulkaan in 1620 van de aardbodem is verdwenen.

Lilaca
Nederwijn
Het verhaal over een hobby die wel mooi moet
zijn

Er zijn in Nederland tegenwoordig verrassend veel
wijngaarden die een keur aan wijnen produceren.
Dat zou men niet verwachten van een land dat in de
meer noordelijke streken van Europa is gelegen. Elke
provincie in Nederland kent inmiddels een aantal
wijngaarden die in dit artikel aan bod komen. De nadruk ligt op de passie die de wijnboeren en hun familie hebben voor de teelt van druiven en de productie
van wijnen.

Dagboek van een goti
Blad op de Magnolialaan
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Ideeën over saaiheid en of die kloppen al dan niet.
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H

et geheim
van de Gouden Berg
Een sprookje

Er was eens een berg met een heel eigen karakter. Het
is geen gewone berg zoals die overal zijn en die aan hun
vorm zijn te herkennen, het is een berg van gouden
licht. De zon schijnt altijd op de berg, wat hem nog
meer de aanblik geeft van zuiver goud te zijn.
Niet iedereen ziet dat de berg een gouden berg is, dat is
maar voor een enkeling weggelegd. Alleen voor die persoon laat hij dan zijn gouden licht zien dat voor anderen
blijft verborgen.
Vanuit het dal loopt een weg naar
boven met daarlangs goud omlijste
huizen. De weg gaat helemaal naar
de top van de berg, maar halverwege de top zijn geen huizen meer.
De weg slingert met grote haar-
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speldbochten naar omhoog. Af en
toe, als iemand zomaar even kijkt
zonder per se iets te willen zien,
is er op de bergtop een stralend,
intens licht te zien, een beetje witgoud met zilver erdoorheen. Maar

wie zich erop fixeert, ziet het niet
meer, het licht is dan weg.
Soms is het slecht weer op de
Gouden Berg. Dan waait en
sneeuwt het en de wind heeft boven op de top een snelheid van wel
160 kilometer per uur. Dan is het
Torb, een felle sneeuwstorm, en op
die dagen kunnen mensen beter
niet naar boven gaan. Steile rotshellingen zijn dan gevaarlijk, ze
zijn als het sneeuwt net zo wit als
de rest van de berg en ongemerkt
kan iemand daar in het ravijn vallen. Het zicht is door de sneeuw
zo beperkt, dat mensen als de Torb
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waait ook kunnen verdwalen op de
Gouden Berg. De Torb is gevaarlijk voor iedereen. Mensen kunnen
veel manipuleren en zo maken, dat
gevaren worden beperkt. Maar de
Torb is niet door mensen te temmen, hij blijft zoals hij is.
Het speciale van de Gouden
Berg is ook, dat wie helemaal
boven op de top staat, heel soms
het gouden licht van de zon kan
zien, daar is dan geen wind en
geen sneeuw. Het is daar altijd
voorjaar. De berg lijkt er ook wel
gemaakt van een soort fijn goudpoeder, of gouden zandstof. Het
is een heel vreemd verschijnsel,
maar de mensen zijn eraan gewend. Ze weten dat dit zo is.
Af en toe staat er in de vallei beneden bij de school een man bij een
trompetboom, de Catalpa bignonioides, met zijn heerlijk geurende
bloemen in de beginnende zomernacht. Hij kijkt vol verlangen naar
de top van de berg. Hij heeft heel
donker, bijna blauwzwart haar en
als de avond valt zingt hij een lied,
een lied van de berg, van bloemen
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en bloeiende bomen die geuren in
de zachte avondlucht. Soms heeft
hij een kind bij zich, dat stil bij
hem zit en luistert naar zijn zang.
Hij kijkt naar de bergweiden waarvan hij weet dat ze vol bloemen
zijn, zoals de boterbloemen, het
knoopkruid, de astrantia’s en de
lage blauwe gentianen die op wat
hogere hoogten groeien, de lelies en
de narcissen. En zijn lied klinkt in
de schemering van de avond en het
is te horen door het hele dal en ook
hoog in de bergen. Het is een lied
vol zoete zachtheid en verlangen
naar iets, waarvan hij zelf niet weet
wat het is. Het kind luistert mee,
en het voelt die zachte klanken
binnenkomen in zijn hart waar ze
worden bewaard voor latere tijden.
Als het zonnig weer is, ziet de berg
er wondermooi uit. Ze is dan als
een vrouw die daar ligt tussen
hemel en aarde, ze sluimert in de
ochtendzon en rust in het gesteente
en de gouden stof die er is. De
berg is dan een gouden vrouw, die
uitkijkt over de aarde en ook zicht
heeft op de blauwe hemelen daar
boven haar. Het maakt de berg nog

mysterieuzer en boeiender. Vandaar
ook dat alle mensen die er in de
buurt wonen spreken over het Geheim van de Gouden Berg, omdat
ze weten dat hij iets verbeeldt wat
niemand kent.
Op een dag lopen twee reizigers,
een man en een vrouw, het pad op
dat over de flanken van de Gouden
Berg naar boven leidt. Het is juni
en alles in de berg begint te ontwaken. Door de smeltende sneeuw is
er overal kabbelend water te horen,
de beekjes zijn vol met de heldere stromen die zich van bovenuit
een weg naar beneden banen door
vlakten en geulen en beddingen.
De reizigers verbazen zich over de
lichtende substantie van het water,
vooral bij de grote hoge waterval,
die ontspringt ergens op een plaats
waar heel veel martagonlelies staan.
Met hun wortels in het water zijn
ze daar, hun blad fris groen en met
beginnende knoppen die nog niet
zijn ontloken. Dat is nog te vroeg,
hun bloemen zijn in juli pas te
zien. Dan buigen de bloemstengels
zich naar de aarde en de bloemen
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openen zich in het licht van de
dageraad, terwijl talloze bijen hen
bezoeken. De man en de vrouw
genieten van het klaterende, heldere water dat zich tientallen meters
naar beneden stort. Links en rechts
van de waterval ontstaan ook weer
watervallen, en het lichtende water stort zich naar beneden met een
geweldige kracht, een oerkracht die
er altijd was, is en zal zijn. Deze
waterval wordt door de mensen de
Waterval van Licht genoemd.
De reizigers beklimmen de berg
op hun gemak, het zijn ervaren
bergbeklimmers. Ze haasten zich
niet, maar houden ieder hun eigen
tempo aan, waardoor er geen vermoeidheid optreedt. Af en toe gaan
ze even zitten om van de omgeving
en de vergezichten te genieten.
Al verder wandelend zegt de vrouw
opeens tegen de man: „Kijk daar
toch, een vuur!” en ze wijst met
haar hand naar links. Daar zien ze
een heel speciaal verschijnsel. De
berg is daar vol vuur en dat vuur
omvat de hele wereld, alles bestaat
uit vuur. Het brandt daar in de
berg, het brandt daar met een vuur
van een roodgouden kleur. Als ze
goed kijken, zien ze dat er eerst een
rood vuur is, waaruit een gouden
vuur tevoorschijn komt. En het
eigenaardige is dat het werkelijk de
berg is die brandt, de stenen staan
in vuur en vlam. De reizigers kijken
naar dit verschijnsel met verwondering. En wie schetst hun verbazing,
als ze bij dat vuur een man zien
liggen in de berg, donker van huid,
alsof hij zelf de berg is, een stenen
man. Hij heeft een donkerblauw
maar toch helder licht sportbroekje
aan en een helderrood T-shirt. Hij
heeft altijd geslapen als een steen,
maar nu brandt hij, hij brandt als
4
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de hel. Hij wordt nu wakker, het
vuur doet hem niets, hij ontwaakt
alleen maar. Die man is de berg die
brandt, hij brandt, als een eeuwig
vuur in steen.
Het is een tafereel dat werkelijk
onbeschrijfelijk is. De man en de
vrouw zien het en ervaren het als
iets dat in henzelf gebeurt. Een
immens roodgouden vuur dat in
hen brandt, zoals in de man met
zijn donkere huid die daar is als een
ontwakende steen in de berg. „Hoe
kan dat?”zegt de man. „In de Oudheid is het al verteld, dat het vuur
het grondelement is waaruit alles is
voortgekomen, en nu is het te zien,
voor onze eigen ogen. En ik zie
niet alleen vuur, maar ook energie,
ether, licht en warmte. Dit is de
oersubstantie, het vuur, dat alles in
beweging houdt en zorgt dat alles
in wording is, het is in de berg met
onze eigen ogen te zien in al zijn
beweging en grootsheid,” zegt de
vrouw zachtjes. „Uit dit vuur wordt
uiteindelijk de mens geboren, dat
is te zien aan de man die daar is in
het vuur in de berg,” voegt ze er
nog aan toe.
De reizigers blijven nog een poosje
stil zitten om dit allemaal te ver-

werken en kijken wat om zich
heen. Na een tijdje staan ze op en
lopen langzaam verder, nog onder de indruk van wat ze hebben
meegemaakt.
Ze zijn nu op een plek waar de
vergezichten zich inperken tot
een soort intieme plaats waar ze
rondom heuvels zien. Ze laten
het vuurtafereel nog eens op zich
inwerken en praten over de oude
tijden toen er nog zieners waren,
die de wereld beschouwden vanuit
de kern van de dingen.
Ze lopen al verder en verder, in een
ritmiek die kracht uitstraalt en doorzettingsvermogen. Het landschap
om hen heen verandert langzaam,
hoe hoger ze komen, hoe minder
bloemen er zijn en hoe meer bloeiende struiken en bomen. De rododendrons bloeien in dieproze kleuren, orchideeën zijn er in wijnrode
kleuren, en de Carlina acanthifolia
cynara, de zonnedistel, laat zijn zonnejuichende geel zien. De Daphne
cneorum met zijn vele roze bloemen
versiert de weg in al zijn pracht.
De huizen hebben zij al achter zich
gelaten, hun gouden lijsten schitteren nog in het licht. Tezamen met

Carlina - zonnedistel
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het vuur en de goudkleurige bollen van de Trollius europaeus die
overal in het rond staan te bloeien,
is er een sfeer van verwachting. Een
sfeer die stil is, maar toch krachtig, alsof er iets gaande is wat nog
verborgen is, maar weldra te zien
zal zijn.
De reizigers ervaren hiervan wel
iets. Het lijkt alsof ze, naarmate ze
hoger op de berg komen, zichzelf
steeds meer ervaren als een melkzee
vol honing en rode wijn. Dat wat
hier is, werkt heel krachtig in op
hun lichaam en de zon doet daar
ook aan mee. De gouden stralen
werken in op hun lichaamscellen en zorgen daar voor die zoete
zachtheid die doet denken aan
karamelstroop met suiker. De wind
waait zachtjes om hen heen, het
blad ruist in de zoele stroming, de
rotsen zijn grijszwart en hard, maar
ze zien het vuur erin branden. En
zo komen zij al hoger en hoger en
dan is er een moment waarop zij
stilstaan. Er ontrolt zich voor hun
ogen een adembenemend tafereel. „Wat is dat?” roept de vrouw
uit, en de man kijkt met grote
ogen naar wat zich daar voor hen
afspeelt. Er is een enorme, blauw-

Trollius europaeus
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witte, lichtende zee te zien, opeens,
midden in de bergen. En in die zee
is een heel grote, blauwwitte berg,
hij lijkt wel zo hoog als de toppen
van de Himalaya. Hij stijgt op uit
het water, schitterend van licht.
En alles is heel zacht blauwwit, de
berg, het licht, de lucht, zelfs de
zon is blauwwit geworden.
Die blauwwitheid voelt heel
compact aan, maar toch ook heel
luchtig. De reizigers zijn maar
even gaan zitten bij het zien van
dit alles. Ze kunnen hun ogen niet
geloven. Een zee te midden van het
landschap van de Gouden Berg,
het is niet te bevatten. Het maakt
ook een diepe indruk op hen, het is
iets wat hen raakt op een plaats in
hun lichaam waar ze zich tot nog
toe niet zo bewust van zijn. Diep
geraakt vervolgen zij hun weg naar
boven. Van de zee is niets meer te
zien, hij is verdwenen achter de
bergen. Alles is in hen veranderd
door het zien van het vuur en
blauwwitte licht, maar er is op het
eerste gezicht niets van te merken.
Al verder lopend naar boven langs
het kronkelende pad dat nog nauwelijks een pad is te noemen, zien

ze een bordje staan. Er staat op geschreven: ‘Plaats van Licht’ hoogte
1820 meter. In de verte zien ze wat
huizen staan, het zijn er niet veel.
Blijkbaar is daar een gehucht van
die naam. Alles heeft hier blijkbaar
met licht te maken, dat is duidelijk voor hen. Het gehucht naderend zien zij dat de enkele huizen
al eeuwenoud zijn. Gemaakt van
uit de berg gehakte stenen die op
elkaar zijn gelegd met modder ertussen. Er zijn verscheidene huizen,
blijkbaar woont hier een familie bij
elkaar in verschillende woningen.
Er is ook een kapelletje begroeid
met rozewitte en rode rozen. Er
lijkt hier niemand thuis te zijn, er
is geen geluid, ook niet van blaffende honden. Er komt ook niemand naar buiten om te kijken wie
er is. Voorzichtig lopen de reizigers
het kapelletje binnen, de middeleeuwse deur is open. Binnenin is
een schildering van een vrouw, een
prachtige vrouw die in de sneeuw
staat op de berg. Zij heeft een gouden kroon op en zij heeft rozen in
haar handen. Zij hoort bij de berg,
dat is duidelijk en op een voetstuk
staat geschreven: De Moeder van de
Sneeuw. Dat komt wel vreemd over,
omdat ze rozen in haar hand heeft,
maar die kunnen ook in de winter
bloeien als dit een godin is. Achter
haar is een voorstelling van een
berg, helemaal in sneeuw gehuld
waar een heel mooi jong boompje
staat te bloeien. Daarachter is een
gouden zon met een witte rand, die
de berg maar ook de Moeder van
de Sneeuw verlicht. De reizigers
kijken er vol verwondering naar,
want de blauwe hemel die afsteekt
tegen de in-en-in witte berg doet
hun hart sneller kloppen. En het
lijkt wel alsof die gouden zon met
witte rand echt warmte geeft, want
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dat voelen ze aan hun lichaam.
Dan horen ze een zacht geschuifel
achter zich. Ze kijken om en zien
een heel oude man staan. Hij is
krom van ouderdom. Hij heeft
een kan bij zich en wat bekers. Hij
vraagt: „Wilt U iets drinken? Ik
heb hier verse melk van de koe Lumina.” Nu, dat willen de reizigers
maar al te graag. En al gauw zitten
ze buiten de kapel op een bankje
met een kleine tafel erbij melk te
drinken. De oude man blijft bij
hen. De reizigers zeggen tegen
hem: „Dit gehucht heet de Plaats
van Licht. Hoe heeft het deze naam
gekregen?” De oude man glimlacht
heel zacht voor zich uit. „Dat is een
heel verhaal, maar ik zal het kort
vertellen.
Er was eens een Witte Dame die
hier op de berg woonde. Ze woont
in de sneeuw, want hierboven is er
altijd sneeuw. En als ze gaat slapen,
gaat ze bovenop de toppen van de
6
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bergen liggen, zodat ze zowel de
aarde als de hemel kan zien. Als ze
slaapt, slaapt ze niet werkelijk. Ze
is altijd wakker en kijkt naar het
uitspansel en naar wat de mensen
hier beneden doen. Op een dag is
ze opgestaan en naar hier gekomen,
naar deze plaats. Op hetzelfde
moment dat ze hier aankwam, het
was een mooie zomerdag zonder
een wolkje aan de lucht, begint het
te sneeuwen. Het sneeuwt wel twee
dagen lang, en alles is wit en bedolven onder een laag sneeuw. En vanuit het dikke sneeuwtapijt begint
een rozenstruik op te bloeien. Er
komt een gouden zon aan de hemel
staan met een enorm licht, die alles
verwarmt en de sneeuw is in een
uur weer verdwenen. Alleen de rozenstruik staat er nog. Het licht van
de zon is tot in het dorp beneden te
zien. Dat is al heel lang geleden gebeurd, mijn voorouders uit de 18e
eeuw hebben dit zelf meegemaakt.

Maar het verhaal wordt doorverteld
van vader op zoon en van moeder
op dochter. In datzelfde jaar dat
de Vrouwe van de Sneeuw hier
verschijnt, in 1769, is door onze
familie hier op die plaats een kapelletje gebouwd bij de rozenstruik
die er nog steeds staat. En alles is er
nu nog, zoals U ziet. Vanwege die
gouden zon heet het hier ook ‘De
Plaats van Licht’ evenals de rivier
die hier naar beneden stroomt, de
Rivier van Licht is, met zijn waterval, de Waterval van Licht.”
De reizigers zitten vol aandacht te
luisteren en zeggen tegen de oude
man: „Heet daarom de berg ook
‘De Gouden Berg’, vanwege die
gouden zon?” „Dat heeft er van
alles mee te maken. Maar het meest
opvallende is, dat die gouden zon
er nog steeds is, daar boven op de
top. Niet iedereen kan hem zien,
maar wie gewoon rustig kijkt, kan
die zon zien en voelen. Dat is een
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heel speciale gebeurtenis, die iemand nooit vergeet als hij het meemaakt.” En hij kijkt de reizigers aan
in afwachting wat ze zullen zeggen
van deze hele geschiedenis. Hij
voegt er nog aan toe: „Soms kan
het gebeuren, midden in de zomer,
dat het weer zo sneeuwt en dat de
weg ook heel anders loopt. Hij gaat
dan helemaal steil naar boven, zonder kronkels en wie die klim haalt,
is een gelukkig mens, want hij of
zij zal zeker de gouden zon daarboven zien en ook de Vrouwe van de
Sneeuw in levende lijve.” Hij staat
op, neemt de kan melk op die leeg
is en de bekers, en gaat de deur uit
zonder verder nog iets te zeggen.
De reizigers kunnen hem niet eens
bedanken voor de melk van de koe
Lumina. Ze blijven nog even in
stomme verbazing zitten over wat
ze allemaal hebben gehoord. Vlinders dansen overal rondom hen
om van de nectar in de bloemen
te snoepen, in de weiden hinniken
de paarden, de waterval achter de
kapel ruist zacht. De koe Lumina
komt nog even bij hen kijken en
de reizigers zeggen dat haar melk
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heerlijk heeft gesmaakt. Ze loeit
eens tevreden, kijkt naar de Dame
van de Sneeuw en gaat weer weg.
Ze gaan weer op pad, nadat ze bij
het huis de oude man nog even zien
lopen met een vrouw erbij en een
jongen. Dat zijn blijkbaar de bewoners van de huizen die hier staan.
De reizigers zetten er flink de
pas in, want de melk van de koe
Lumina heeft hen goed gedaan. Ze
willen nu naar de top, om te zien
wat daar allemaal is te beleven. De
zon schijnt fel, er is geen wind, de
weg wordt overstroomd met water waar grote groepen vlinders van
drinken. De top is wel in zicht,
maar ze hebben de ervaring dat
juist dat laatste stukje nog lang kan
duren. Ze zitten even op een steen
langs de weg en praten over wat ze
allemaal meemaken met de gouden
zon en de Vrouwe van de Sneeuw.
Zonder dat ze er erg in hebben valt
de nevel plotsklaps over hen heen.
Ze zien bijna niets meer. Ze staan
op en gaan verder lopen, kijkend
naar hun kompas en naar de weg.
Tot hun verbazing is de weg niet

kronkelig meer, hij loopt recht
omhoog, steil naar de top. Het begint te regenen, de nevel verdwijnt
daardoor, maar er is nu een regengordijn, grijs en koud. Nog even
en het gaat sneeuwen, zeggen de
reizigers tegen elkaar en ja hoor,
daar begint het. Het is nu de kunst
om tijdens de sneeuw het pad in de
gaten te houden. Vreemd genoeg
komt er ook nog een vrachtauto
voorbij die de sporen aangeeft waar
ze kunnen lopen. De chauffeur
schijnt het heel gewoon te vinden
om in dit weer steil naar boven het
pad in de berg op te rijden, zelfs
zonder sneeuwkettingen. Hij zwaait
eens naar de reizigers, maar vraagt
hen niet om in te stappen. Dat
hoort er blijkbaar niet bij. De barre
tocht moeten ze zelf volbrengen. Ze
zijn ook niet moe of bang, de melk
heeft hen heel goed gedaan.
Ze moeten beiden denken aan
het verhaal van de oude man, die
vertelt dat het midden in de zomer
opeens kan gaan sneeuwen en dat
de weg dan verandert in een steil
omhoog lopend pad, regelrecht
naar de top van de berg. En hij
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heeft het er dan over dat diegene
die dan de top haalt, een gelukkig
mens is. Dat houden ze zichzelf
voor, die twee reizigers die helemaal niet gekleed zijn op regen en
sneeuw, omdat het hoogzomer is
in de berg. Zouden ze zo gelukkig
zijn om de Gouden Zon te zien
daarboven en misschien ook de
Vrouwe van de Sneeuw? Ze pakken elkaars hand vast en stappen zo
stevig naar boven, door sneeuw en
ijs. De wind is opgestoken en het
zicht is nu weer goed, de sneeuw
neemt wat af. In de verte zien ze de
top van de Gouden Berg liggen. Er
is nog niets bijzonders te zien.
Nog even rusten onder een overhangende rots met een kleine inham erin. En dan op weg naar de
top! De reizigers worden nu wel
heel nieuwsgierig en dat geeft hen
kracht. Ook het weten dat ze misschien de Gouden Zon boven de
top van de Gouden Berg zullen
zien geeft hen volharding en moed.
Het is alsof niets hen meer kan tegenhouden. Af en toe zien ze een
steenbok voorbij schieten, die verwacht hier helemaal geen mensen
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in dit weer. Het is mooi om te zien
hoe deze dieren zich gemakkelijk
bewegen onder de moeilijkste omstandigheden. De reizigers voelen
zich ook een beetje een steenbok,
hoewel veel plomper en minder behendig balancerend over de gladde,
rotsachtige stenen van het pad.
Na een uurtje begint alles zich te
verzachten. Het is alsof er ander
weer aankomt. De temperatuur
loopt op, het sneeuwen houdt op en
gaat over in wat lichte regen. Na een
half uurtje lijkt het alsof het lichter
en lichter wordt. De top van de
berg is nu bijna in zicht, hij is wat
in de mist verdwenen, hoe hoger de
reizigers komen. Maar nu zien ze in
de verte iets gloren, alsof er een dageraad aanbreekt. Het is alsof er een
nacht voorbij is gegaan in plaats van
een dag vol zonneschijn en rozen.
Nu wordt alles anders, en na een
laatste inspanning staan ze opeens
in de volle zon. Geen gewone zon,
neen, een enorme gouden zon staat
er op de top van de Gouden Berg.
Een zon die onbeschrijflijk fel is,
maar tegelijkertijd ook zacht. De
witte rand rondom is goed te zien.
De reizigers zijn helemaal onderste-

boven van dit alles. Ze zijn bij de
Gouden Zon! En wat voor een zon!
Zoiets hebben ze nog nooit gezien
of meegemaakt. In de zon zijn
voortdurend kernfusieprocessen te
zien, zonnewinden waaien en allerlei elementen vliegen in het rond.
Veel deeltjes verspreiden zich over
de berg en over de aarde. Het lijkt
wel een grote oven, waarin zoals in
een smidse van alles wordt gesmeed.
Dat die zon toch vrijwel helemaal
uit waterstof bestaat, is bijna niet te
geloven als je al dat vuurgeweld ziet.
Door dat geweldige vuur van de
kernfusie worden de protonen, de
kernen van het waterstof, omgezet
in helium. Het is heel voelbaar dat
deze zon geen vaste stof is, maar een
plasma dat in een voortdurende dynamiek beweegt. De reizigers kijken
er vol ontzag naar. Het vreemde is
dat ze niet verbranden, ook al is de
hitte daar enorm.
De reizigers zijn gaan zitten op
een rots vlakbij de Gouden Zon.
Overal staan bloemen te bloeien in
vele kleuren. Ze zien eruit alsof ze
nooit zullen verwelken. Terwijl ze
daar zo zitten te kijken, komt er een
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Sprookje
vrouw uit de zon tevoorschijn, uit
dat immense hete kernfusievuur.
Een vrouw gekleed in een zuiver
witte japon vol gouden versierselen.
Ze heeft een gouden kroon op het
hoofd. Over haar japon draagt ze
een mantel van een soort wit fluweel, een stof die zij niet kennen.
Aan haar rechterhand draagt ze een
diamant die fel licht uitstraalt naar
alle kanten. Ze kunnen hun ogen
niet geloven. „Komt U zomaar uit
de zon, dat kan toch niet,” stamelen ze beiden. „Ja, ik woon in de
zon, want ik ben zon en sneeuwkristal tegelijkertijd en dat maakt
het mogelijk mij met gemak in de
zon te bewegen, maar ook in het
ijs. Welkom hier, U heeft een barre
tocht achter de rug, dat weet ik,
maar het is zeker de moeite waard
om hier wat te kunnen vertoeven.
U heeft mij beneden in de kapel
gezien als beeld, maar hier ben ik
gewoon de Vrouwe van de Sneeuw
en de Zon in levende lijve. Men
noemt mij wel Vrouwe of Dame
van de Sneeuw, of ook wel Witte
Dame met de narcissen, maar in
feite ben ik Zon en Sneeuwkristal
tegelijk. Ik kan verblijven in de
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zon, maar ook onder het ijs van de
Noord- of de Zuidpool. En ik draag
altijd rozen met me mee, zij vertellen van de liefde die er is voor de
zon, die compacte bal van zijn, en
het sneeuwkristal, het bevroren bewustzijn.”
De reizigers luisteren stomverbaasd
naar wat zij allemaal vertelt. Dat
hebben ze nog nooit gehoord van
iemand. Ze zeggen: „U vertelt
dingen die wij nog nooit hebben
gehoord, maar hoe kunt U dat
weten? Is dat ook bewezen wat U
zegt?” „Ach, neen, er is geen bewijs
nodig voor dingen die zijn zoals
ze zijn. Jullie kunnen het zelf ook
ontdekken wat ik zeg, en dat is het
bewijs.” „Daar zullen de geleerden
het wel niet over eens zijn met U,”
zeggen de reizigers. „Neen, maar dat
doet er niet toe, op een dag zullen
ze ook wel wijs worden. Kan ik U
wat warme melk aanbieden na deze
tocht omhoog?” Dat laten de reizigers zich geen twee keer zeggen.
De Vrouwe van de Zon en de
Sneeuw loopt de Gouden Zon binnen. „Kunnen wij dat ook?” zeggen
de reizigers. „Normaal niet, maar ik
ben er bij en dan kan het.”

Zo tijgen ze naar binnen waar het
warm is en vol gouden licht en waar
romige melk in een kan op de tafel
staat met zonnige bekers erbij die
ook aan sneeuw doen denken. Het
is heerlijk om zo in de zon te vertoeven, al is het ongelofelijk dat het
zo is. „Is deze melk ook van de koe
Lumina?” zeggen de reizigers van
de Gouden Berg. „Jazeker, ze komt
zelf altijd hierheen om zich te laten
melken, dus er is altijd verse melk.”
„Kunt U ons nog iets vertellen over
alles wat hier is?” zeggen de reizigers.
„We zitten hier nu wel, maar dat is
toch op zijn minst ongewoon. We
zitten in de zon zelf, we verbranden
niet, want U zorgt daarvoor. En er is
hier licht, hoewel we in de zon zelf
zitten. Wie bent U eigenlijk?” „Ik
ben een gezicht van de kracht die de
evolutie leidt. Ik ben een gezicht van
haar dat de zon is. De zon is niet zomaar een zon, een zon is in feite een
samenbundeling van zijnslicht. Een
zon zelf geeft geen licht, het is de
compactheid van de straling van zijn
die het licht verzorgt. En dat is dus
wat ik ben, straling van zijn die zich
toont als een compacte zon. Ik ben
zodoende ook altijd bezig met melk,

|de Gouden Visie 50|9

Sprookje
want dat is ook kennis en vermogen
van Zijn. En ik ben de Sneeuw,
omdat mensen hebben meegemaakt
dat ik het liet sneeuwen. Maar dat is
ook niets bijzonders, want sneeuw is
eigenlijk bevroren licht van bewustzijn. En zo grijpt alles in elkaar.” De
reizigers kijken elkaar beduusd aan.
Ze snappen het niet helemaal, alles
gaat zo vlug. „Hoe komt het dan,
dat mensen dat allemaal niet weten,” vragen ze. „Ja, dat is een punt,
maar dat komt wel. In de evolutie
gaat alles naar een zeker doel toe,
dat is zich aan het voltrekken en dat
gebeurt, of mensen het nu weten
of niet. Jullie zijn nu in aanraking
gekomen met mij, omdat jullie dat
ergens diep in jullie hart ook willen
en verlangen. Anders zou dit niet
zijn gebeurd. Je zou nooit het steile
pad hebben gevonden in de sneeuw.
Maar nu dat wel zo is, maken jullie
dit mee en dat is voor jullie zeker
iets wat je niet snel zult vergeten.
Jullie hebben nu iets meegemaakt
van het Gouden Tijdperk dat er is
gekomen, het tijdperk van de Gouden Zon van Waarheid.”
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De reizigers drinken langzaam de
melk op uit de zonnebekers. Ze
stralen licht uit die de melk nog
lekkerder maakt. Ze blijven stil
zitten om te genieten van de aanwezigheid van de Vrouwe van de
Sneeuw en de Zon. En natuurlijk
ook van het feit, dat ze midden in
de Zon melk aan het drinken zijn.
Toch ervaren ze dat het fijn zou
zijn om weer terug te gaan, naar
beneden. Ze maken zo veel mee,
het is bijna niet te bevatten. De
Vrouwe van de Zon en de Sneeuw
merkt dat onmiddellijk op en zegt:
„We gaan nu naar buiten, dan
kunnen jullie met gemak de berg
afdalen en voor het donker wordt
weer beneden zijn.” En ze raakt de
reizigers even heel zacht aan met
haar hand. Dat voelt alsof er een
grote hitte en warmte door hun
lichamen trekt.
„Bedankt, Vrouwe van de Sneeuw,
bedankt,” stamelen ze in verwarring, omdat die warmte zo heerlijk
is als zon en sneeuw tegelijkertijd.
Ze zijn al buiten en gaan het pad
terug dat ze gekomen zijn. Het is

nu niet steil meer, maar het gaat
zigzag de berg af. Ze kijken nog een
keer om en zien de Vrouwe van de
Sneeuw staan in haar diamantwitte
kleed. De Gouden Zon is weg.
Even later is ook zij verdwenen.
De reizigers lopen langzaamaan
naar beneden. De zon heeft bijna
haar dagelijkse cyclus voltooid,
ze straalt haar lichtende gloed op
de berg en nog net in het dal. Ze
komen weer langs de Plaats van
Licht, waar de koe Lumina voor
het kapelletje staat van De Vrouwe
van de Sneeuw. Dan komen ze al
gauw op de gebaande weg, waar
het niet lastig is om te lopen. Na
een half uur zijn ze beneden in het
dal aangekomen, waar ze op het
terras van het hotel gaan zitten.
Ze kunnen daar de Gouden Berg
heel goed zien. Ze zien ook de top,
die nog oplicht in de laatste zonnestralen voordat de zon wegzinkt
achter de bergen. De top is leeg, er
is geen Gouden Zon te zien. Maar
ze weten, dat hij er is als ze dat
willen, net zo als de Vrouwe van de
Sneeuw en de Zon.
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Erik Verlinde

E

rik Verlinde

Een Nederlandse revolutionair in fysicaland
De in 1962 geboren Erik Verlinde studeerde natuur- en wiskunde aan de Universteit
Utrecht. Hij is op dit moment hoogleraar in de theoretische fysica aan de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam.
Zijn eerste baantje was verkoper bij V&D, bij de afdeling campingbenodigdheden. Nu
werkt hij in een gebouw van de Universiteit van Amsterdam in het Science Park, een
nieuw, prettig gebouw waar voor iedereen veel ruimte is. Waar hij vooral op is gesteld
zijn goede collega’s, studenten en promovendi die aanspreekbaar zijn en waar mee kan
worden gepraat over alles wat zich voordoet in de natuurwetenschappen. Samenwerking vindt hij ook heel belangrijk.

D

e rebellenclub

Erik Verlinde groeide op in een gezin waar veel
wetenschap werd bedreven, en was geboeid door
zwarte gaten, het heelal en de big bang, de oerknal.
Geen wonder dat hij natuurkunde ging studeren aan
de Universiteit van Utrecht. Hij is iemand die graag
dingen en ideeën ter discussie stelt. Hij promoveerde
bij Gerard ‘t Hooft, evenals zijn broer Herman en
Robbert Dijkgraaf. Zij werden gedrieën wel als de
‘rebellenclub’ getypeerd, omdat ze veel ongebruikelijke
vragen hadden. Ze zochten in die tijd naar de mogelijkheid om in de snaartheorie alle natuurkrachten te
verenigen, dus ook de zwaartekracht, een unificatietheorie waar Albert Einstein al naar zocht. Maar niemand
vroeg zich af wat zwaartekracht nu eigenlijk was.
De carrière van Erik Verlinde omvat een hoogleraar-
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schap in natuurkunde aan de Universiteit van Utrecht
van 1996 tot 1999, een hoogleraarschap in Princeton
van 1999 tot 2003, en een benoeming als hoogleraar
aan de Universiteit van Amsterdam vanaf 2003. Hij
werkte van 1993 tot 1996 bij de permanente staf van
CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire.
Vijf jaar na het wereldkundig maken van zijn theorie
over emergente (spontaan optredende) zwaartekracht
en het donkere universum, is er wel het een en ander
gebeurd.

Z

ijn interesses

Erik Verlinde is van jongs af aan geïnteresseerd
geweest in zwarte gaten, ook toen nog niet iedereen
wist of ze wel echt zouden bestaan. Ook de oerknal is
zoiets waarvan hij denkt dat nog niet alles is begrepen.
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Nu is duidelijk dat zwarte gaten er zijn en dat ze kunnen botsen en er zijn afbeeldingen van. Natuurkunde
is een leuk vak, ook de theoretische natuurkunde, ze
blijft uitdagend want het gaat erom de natuur te begrijpen en alles is nog niet begrepen. De vragen die er
zijn, moeten door de natuur zelf worden beantwoord,
en dat is anders dan een wiskundige formule opschrijven. Dat is ook de uitdaging die het vak heeft.
Op het moment is het voor
hem spannend en interessant omdat hij een nieuw
zicht wil geven op zwaartekracht. Dat is hij aan
het uitwerken samen
met anderen,
en die ontwikkeling is heel interessant en inspirerend.
Bovendien is de hele
wereld van hightech niet
mogelijk zonder deze natuurkundige onderzoeken. Hij
is zelf bezig een kwantumcomputer
te maken. Deze kan berekeningen maken in een paar dagen, terwijl een gewone computer er
twintig jaar of nog meer over zou doen. Eerst moet een
onderzoeker weten hoe de natuur werkt, en pas dan
zijn er technologische doorbraken mogelijk. Bovendien
wordt het vak populair, ook bij vrouwen. De studenten worden uitermate getraind in het oplossen van
vraagstukken. Dit is iets wat bijvoorbeeld bij Artificial
Intelligence en robots heel belangrijk is. Zij leren heel
systematisch te werken, eerst analyseren en daarna
zicht krijgen op waar het om gaat. Bovendien worden
studenten ook getraind om ingewikkelde vragen die leven bij mensen begrijpelijk aan hen uit te leggen.

Hij denkt dat het erom gaat dat er vormen van energie
zijn die in elkaar overvloeien of overgaan.
Hij stelt ook, dat zwaartekracht niet een van de vier
fundamentele krachten is, maar dat zij oprijst vanuit
een onderliggende realiteit op het kwantumniveau, zij
drijft als het ware naar de oppervlakte.
Zwaartekracht kan worden gezien zoals dit bij luchtdruk is, moleculen zelf hebben geen luchtdruk,
het gas waaruit ze bestaan wel, omdat de
luchtdruk naar voren komt vanuit de
gasmoleculen die altijd in beweging zijn, en dat geldt
evenzeer voor temperatuur die ontstaat door
beweging.
In feite komt de
zwaartekracht voort
uit de kosmos en
zijn orde. Voor hem
is het heelal een
bron vol informatie,
een zee vol data. Hij
kijkt naar het geheel, terwijl
de meeste fysici kijken naar
detaillistische verschijnselen, zoals
sterrenstelsels als draaikolkjes die
vreemde effecten laten zien. En dan wordt er donkere
materie verzonnen, en ze vergeten dat de effecten die ze
zien naar boven komen drijven uit de zee van informatie, een zee die ze niet meer zien, omdat ze alleen letten
op details. En zo komt hij tot de conclusie dat zwaartekracht niet bestaat als fundamentele kracht, maar dat zij
voortkomt uit een onderliggend proces, net zoals water
nat is, maar watermoleculen zelf zijn dat niet. De natheid komt dus voort uit iets anders.

Z

waartekracht, donkere materie en een zwart gat

Erik Verlinde maakte zijn eigen gravitatietheorie bekend op 8 november 2016. De oerknaltheorie
vindt hij hoogst onlogisch, vandaar dit alternatief. Hij
vermoedt dat het allemaal om energiebehoud draait.
Het heelal heeft een constante energiedichtheid en er
wordt steeds meer energie aan toegevoegd, maar niemand kan vertellen waar deze energie vandaan komt.
Erik Verline en PhD Manus Visser leggen de laatste hand
aan de gravitatietheorie in november 2016.
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en er moet dus iets zijn wat ze in toom houdt. Een onbekende onzichtbare massa moet dit voor elkaar krijgen. Toch blijft het heelal maar uitdijen, en zelfs nog
sneller dan voorheen. Dit wijten de fysici aan een voor
hen geheimzinnige kracht, die zij de donkere energie
noemen. Die energie zou dit kunststukje uithalen,
waardoor alles in vorm blijft. Dus dit is weer een extra
uitdaging voor Verlinde om te vinden wat dit is. Voor
Newton en Einstein bleef het een raadsel.
Emergente zwartekracht

Erik Verlinde nam om verder te komen met zijn theorie, het zwarte gat onderhanden. Een boeiend onderwerp voor fysici, omdat een zwart gat heel weinig
eigenschappen heeft. Het draait, het heeft elektrische
lading en het heeft massa. Temperatuur heeft het ook,
want het straalt een beetje. En straling duidt op een
temperatuur, zo heeft Stephen Hawking ontdekt. Daar
is Erik Verlinde op verder gaan borduren. Zomaar een
los eindje waar hij zachtjes aan trekt. Wat zou dat opleveren? Waar blijft eigenlijk de materie die in een zwart
gat verdwijnt?
‘t Hooft dacht, de horizon van een zwart gat is een
hologram en daar is alle informatie opgeslagen over
alles wat in het zwarte gat is verdwenen. Alles is weg,
alle materie is weg, alleen de informatie erover blijft
opgeslagen op de horizon van het zwarte gat. En de
materie? Die is opgegaan in de ruimtetijd. Door met
dit verschijnsel diepgaand bezig te zijn, komt Verlinde
op het idee, dat zwaartekracht geen fundamentele
kracht is, maar een nevenproduct van de natuur, die altijd wanorde nastreeft, entropie. Het losse eindje wordt
steeds minder los, naarmate er meer duidelijk wordt.

V

ragen

Een echte onderzoeker heeft vragen, hij is zich
bewust van het feit dat hij dingen niet weet. Iemand
die geen vragen heeft, is geen onderzoeker. Een onderzoeker zoekt net zo lang tot zijn vragen redelijk
bevredigend zijn beantwoord, en daarna gaat hij net
zo lang verder tot hij zo veel mogelijk te weten is
gekomen voor dat moment. Zo gaat het ook met Erik
Verlinde. Want waarom is donkere materie nodig om
het wentelen van de sterrenstelsels te verklaren? In feite
is ze gewoon bedacht uit noodzaak. Volgens de geijkte
natuurkundige wetten zouden de uiteinden van de
sterrenstelsels door de draaiing achterop moeten raken,
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W

eer het zwarte gat

Het zwarte gat is steeds het uitgangspunt van
Verlinde bij zijn vragen. Hij komt er altijd weer bij uit
en hij vindt altijd wel weer een antwoord. Want als het
heelal uitdijt staat een sterrenstelsel heel ver van ons
vandaan, en het verwijdert zich dan ook steeds sneller.

Leven in een uitdijend heelal

Op een gegeven moment komt er een punt waarop
het zich zo snel verwijdert, dat het sneller gaat dan het
licht. Dat is de horizon tot waar we kunnen kijken.
Achter de horizon kunnen wij niet kijken, daar zien we
niets. En die horizon is hetzelfde als bij een zwart gat.
Hij heeft dezelfde natuurkundige eigenschappen.
Echter niet alle informatie zit op de horizon, zoals bij
een zwart gat. Een heleboel informatie is onzichtbaar.
De entropie van het heelal is ook niet te zien, hij is
alleen met waarschijnlijkheid te schatten en dan is hij
nog veel te klein. Er is dus heel veel informatie die niet
te zien is, en die toegepast zou moeten worden op de
wetten van Newton en Einstein. Er zouden dan verschillen te zien zijn, die er toe zouden moeten leiden
dat zowel het geheim van de donkere materie als de
donkere energie kunnen worden opgelost. Er was al
eens iets over geschreven en Verlinde geloofde wel in de
uitkomst, maar niet in het concept van Einstein. Hij
ging dus kijken hoe hij zijn eigen formule kon maken.
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P

olymeren

Uiteindelijk, na ruim twee jaar zoeken, vond hij
iets over de leer van de elasticiteit en daar ontdekte hij
de polymeren, materialen die nog bewegen over heel
grote tijdschalen. En wat blijkt uiteindelijk? Dat donkere energie ook heel elastische eigenschappen heeft.
Daarmee was het nog niet klaar, maar hij heeft wel een
uitkomst: de versnelling die noodzakelijk is om de uiteinden van de sterrenstelsels mee te laten draaien met
hun kern is versmolten met de versnelling waarmee het
heelal uitdijt.
Verlinde beseft wel, dat het voor velen heel lastig zal
zijn om Einstein te laten vallen, want dat gebeurt er
eigenlijk als zijn theorie zou kloppen. Het is een oude
gewoonte om hem als voorbeeld te nemen. Dat vraagt
openheid voor nieuwe dingen en die is er meestal niet.
Hij beseft dat zijn theorie minder houvast biedt, maar
dat zal wel veranderen naarmate hij meer bewijs kan
leveren voor zijn ideeën.
Verlinde beschrijft donkere materie en donkere energie als volgt: ‘Een aanwezigheid van iets, die diepere
realiteit op kwantumniveau, dat zeer dicht bij het idee
van een alles doordringende ether ligt. En deze alles
doordringende ether is een van de oorzaken van het
verschijnsel van zwaartekracht, zij rijst op uit deze alles
doordringende ether.’
Er wordt hiermee dan ook over een nieuwe zwaartekrachttheorie gesproken en de afwijking van de
normale zwaartekrachtwetten wordt ook aangetoond.
Hiermee heeft Erik Verlinde een zeer radicaal nieuw

perspectief geschetst dat heel erg afwijkt van de gebruikelijke gedachtewereld van de toonaangevende fysici
in de wereld. Want zwaartekracht is nu niet meer een
effect van golven in de tijdruimte die gemaakt worden
door de aanwezigheid van materie, zoals Einstein dat
definieerde, het is een verschijnsel dat voortkomt uit
iets anders, uit een onderliggend netwerk van kwantumbits of qubits.
Donkere energie heeft een interactie met materie op
precies de juiste manier, zodat er een illusie van donkere materie wordt gewekt.
In Nederland krijgt zijn theorie grote aandacht, in het
buitenland veel minder. De meningen erover zijn heel
verdeeld. De rebellenclub steunt hem, anderen zeggen
dat er nog hard aan moet worden gewerkt.

R

evolutie

Erik Verlinde hoopt dat zijn idee over tien of
twintig jaar wordt geaccepteerd. Hij vermoedt zelf dat
de fysica aan de vooravond staat van een grote omwenteling. Nog veel groter dan bij de kwantummechanica
en de relativiteitstheorie bij elkaar. Hij hoopt dat wat
hij tot nog toe heeft ontdekt, zal leiden tot een unificatietheorie, iets waar vele fysici op dit moment naar zoeken. Het enige waar hij bang voor is, is, dat over twintig
jaar iemand zijn papieren vindt en zegt: „O, bedoelde
hij dat.” Als dat zou gebeuren, zou hij zich heel ongelukkig voelen, en dat voelt hij nu ook al in zich hangen.
Het idee dat zwaartekracht, ruimte, tijd voortkomen
uit een onderliggend netwerk van kwantumbits is iets

‘Supermassive black hole’
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wat nog door bijna niemand wordt geaccepteerd. Maar
het opent wel perspectieven voor de toekomst, waar
de werkelijkheid van de natuur op een geheel nieuwe
wijze kan worden beschreven.
Hij is niet bang om tegen alle oude inzichten in te gaan,
maar hij twijfelt soms wel, en om een nieuw idee te lanceren is niet altijd even gemakkelijk, hoewel hij wel zijn
eigen fervente medestanders heeft, de rebellenclub.
Er wordt echter door heel veel fysici gewerkt aan een
nieuwe theorie over zwaartekracht, juist omdat ze in
geen enkele theorie een plaats kan vinden. De oude
theorie werkt niet op grote schaal, en hoe dit alles
te verklaren? In februari 2020 werd een computersimulatie getoond waarbij er een realistisch universum
wordt gesimuleerd op grond van de alternatieve zwaartekrachtstheorie MOND. Deze afkorting betekent:
Modified Newtonian Dynamics, aangepaste newtoniaanse dynamica, in de jaren tachtig van de vorige
eeuw ontwikkeld door de Israëlische fysicus Milgrom.
Hij beweert dat zwaartekracht zich anders gedraagt
bij een heel erg lage versnelling, zo traag dat ze in het
zonnestelsel waarin we leven niet voorkomt. Dit komt
alleen voor op een heel grote schaal. Maar het experiment lukte, ook al is het nog geen echt bewijs. Er werd
uitgegaan van de oerknal zonder donkere materie en
energie en er ontstond een soort universum
dat lijkt op dat waarin we leven.
Verlinde blijft echter zeggen:
‘Voor mij bestaat zwaartekracht
niet. Ze verrijst uit informatie.
En een oerknal is er nooit geweest.’

het in de media. Per slot moet er iedere avond een
programma zijn, want dat is gepland. En als iemand
iets interessants te vertellen heeft, wordt hij afgebroken
in het gesprek, want de tijd is om. Voor onbelangrijke
dingen wordt heel veel tijd uitgetrokken. Vooral als het
om ziekten gaat of baby’s die ziek zijn en als er mensen
zijn die geld nodig hebben of een boek bekendheid
willen geven. Daar is de tafel heel geschikt voor, het
zijn allemaal reclameprogramma’s. Er wordt daar hard
geschreeuwd.

Wie niet zo hard schreeuwt, krijgt nooit aandacht. Er
wordt niet gekeken naar dingen die minder opvallen,
maar die toch opvallend zijn. Zo is het ook met Erik
Verlinde, hoewel hij in natuurkundekringen natuurlijk
wel wat aandacht heeft. Maar hij gaat niet naar tafelgesprekken op de tv om te spreken over zijn gedachtewereld. Er zou geen aandacht voor zijn, omdat het
te moeilijk lijkt. Bovendien zouden ontdekkingen die
nog geen bewijs hebben gevonden ook interessant zijn
om te horen. Anderen kunnen daar vaak weer mee verder en de bal blijft rollen.
Altijd moeten vernieuwende denkers zich verantwoorden, zich verweren tegen allerlei aantijgingen. Waarom
dit zo is, is eigen aan de mens, die zich met hand en
tand verweert tegen nieuwigheden. Daar houdt niemand van. Dus aan de tafels zitten altijd mensen die verwikkeld zijn in het oude denken
van weleer. Wetenschappers
zoeken zekerheid, maar dat is
de dood voor de wetenschap. Want wetenschap is niet zeker, ze is hoogst onzeker
et ongemak
en daarom ook interessant. In de mentale
van de vernieuwer
wetenschappen moeten er twijfels zijn en
onzekerheid. Anders is het geen mentale
Het is altijd zo geweest, dat wie het hardst
wetenschap. En over absolute zekerheschreeuwt de meeste aandacht krijgt in
den hoeft al helemaal niet te worden
alle media. Het doet er niet toe of het
gesproken als het gaat om het kenveriets is wat zoden aan de dijk zet, of iets
Polymeren (3d weergave)
mogen van de mens. Want zijn mentaal
wat van belang is. Meestal zijn de hardis niet geschikt voor zekerheden, het is een verdeeld
schreeuwers mensen die niets belangrijks te vertellen
principe dat alleen maar verdeeld kan denken, gissen is
hebben, maar wel belangrijk willen zijn. Het voldoet
het hoogste goed van het mentaal.
aan een behoefte van niet bestaan, ben je een keer op
De filosoof Ludwig Wittgenstein sprak er al over, zede tv geweest aan een tafel, dan ben je wat. En diegene
kerheid leidt altijd tot twijfel. De werkelijkheid is voor
die de tafel vol moet krijgen is blij, want er is weer
hem een spel van taal en woorden, die geen betekenis
iemand. Meestal is het inteelt wat er aan de tafels zit,
hebben in de wereld. Als iemand zegt dat hij er niet
ons kent ons, en iedereen zit overal aan tafel. Niet diaan twijfelt of hij zit op een stoel, zal Wittgenstein
rect iets om te zeggen dat het zo fris is, maar zo werkt

H
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onmiddellijk vragen, waar die twijfel dan uit bestaat en
wat die twijfel omvat. Is het wel zeker dat er een stoel
is?
Zo zijn er tal van wetenschappers die twijfelen en geen
zekerheden hebben. Zij zijn de beste vanuit een mentaal perspectief gezien. En Erik Verlinde behoort tot
die twijfelaars. En alleen dat kan leiden tot grote wetenschappelijke ontdekkingen, tezamen met een grote
volharding. Dat blijkt wel uit wat hij kan voorschotelen aan een nieuwe theorie voor de zwaartekracht.
In de huidige wetenschap is iedereen bang om fouten te
maken en een flater te slaan. Dat wordt verholpen met
allerlei regels, vooral om te zorgen dat er weer niet een
Diederik Stapel opstaat die het hele systeem voor gek
zet. Zo wordt er gezorgd dat er bijna geen fouten worden gemaakt en dat niemand meer twijfelt. Dat is echter
geen wetenschappelijke houding. Zo kan het juist de
bedoeling zijn dat er veel vervelende en moeilijke vragen
worden gesteld die nieuwe theorieën toetsen. Niet om
diegene die ze vertelt kost wat kost in de hoek te zetten,
maar juist om door de vragen verder te komen.

16
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waartekracht

Zwaartekracht is altijd een heet hangijzer geweest
in de natuurkunde, vanaf het moment dat Newton de
appel zag vallen is dit een moeilijkheid gebleken. Het
is een van de vier natuurkrachten die door de fysici het
minst wordt begrepen. Er zijn drie problemen:
1. De kwantumzwaartekracht.
2. 	Het uitdijende heelal vraagt om de aanname dat het
heelal een enorme hoeveelheid extra energie bevat,
de onbekende donkere energie, die 69 procent van
het heelal omvat.
3. 	De snelheid aan de rand van sterrenstelsels correspondeert niet met de verwachtingen, ze zouden
juist langzamer moeten gaan. Ze blijven echter
gelijk of er is een stijgende snelheid. Hoe kan dat?
Men wijt dit aan onbekende donkere materie, die
26 procent van het heelal omvat.
De donkere materie en donkere energie zijn er ook alleen maar, om de bestaande wetten over de zwaartekracht in stand te houden. Verlinde gelooft er niet in,
hij wil weten hoe dingen in elkaar zitten, en daarom
heeft hij met veel moeite een nieuwe zwaartekrachttheorie opgebouwd. Die moet hij nog verder uitwer-

3Inhoudsopgave
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Zelfs als de theorie juist is, is er nog veel werk te verzetken. Met het elektromagnetisme is ogenschijnlijk niets
ten over bijvoorbeeld de geschiedenis van de kosmos,
aan de hand, evenals met de thermodynamica. Toch
het bewegen van materie en of dit allemaal in te passen
is daar ook iets mee, want Newtons appelidee maakt
is in zijn theorie.
geen soepele overgang naar de relativiteitstheorie en de
Als hij die theorie rond krijgt, zal de mensheid miskwantummechanica. En dat wordt veroorzaakt door
schien eindelijk, na miljarden jaren, iets gaan begrijpen
het begrip zwaartekracht. Iedereen in de fysica is er
van wat zwaartekracht is, iets wat we zonder het te
mee bezig, maar niemand vindt tot nog toe iets wat
beseffen, dagelijks meemaken in ons leven en ook niet
uitkomst kan geven. Alleen Erik Verlinde lijkt op een
weten wat het is.
spoor te zitten, dat misschien wel naar iets leidt.
En dan komt het leuke, zwaartekracht zou het verzet
icht vanuit de lilaca
van de natuur zijn tegen elke informatie-overdracht.
Dat is ook bij elektromagnetisme het geval, elke veranWanneer de bevindingen van Erik Verlinde
dering ondervindt vanzelfsprekend een tegenwerkende
worden bestudeerd vanuit een lilaïsch oogpunt, vallen
kracht of energie. Verlinde is aan het zoeken naar de
er wat dingen op. Zwaartekracht is geen aparte kracht
onderliggende kracht waardoor zwaartekracht kan
in die zin, dat ze losstaat van alle andere krachten.
oprijzen naar de oppervlakte. Wetenschappers willen
Deze krachten komen allemaal uit één bron, namenieuwe deeltjes ontdekken die het probleem kunnen
lijk Bewustzijn-Bewustzijnskracht. Dat Verlinde de
oplossen, ze hebben zelfs het graviton verzonnen en ze
zwaartekracht ziet als een emergente kracht die oprijst
zoeken naar een deeltje dat donkere materie is. Het is
uit een soort ether, zou in de lilaca gezien worden
echter nog nooit aangetoond dat deze deeltjes zouden
als een kracht die vanuit de subtielfysieke sfeer naar
bestaan. Verlinde zoekt het op een heel ander terrein,
voren wordt gebracht door de bewustzijnskracht, een
namelijk om het behoud van informatie, die echter
kracht die alle data kent van de eigenschappen van
steeds op een andere manier kan worden verdeeld
krachten en energieën vanuit haar bewustzijn. In de
naargelang de molilaca is gebleken,
gelijkheden in de
dat Bewustzijnnatuur. In de buurt
Bewustzijnskracht
van hemellichaeen onafscheidelijk
men vinden er hele
geheel zijn, en dat
omvattende veranzij alle data, enerderingen plaats in
gieën en krachten
de dichtheid. Dat is
bevatten die er
dus een verandering
bestaan, die ooit
Newton’s appelidee
van de informatie van
hebben bestaan, en
een zeker systeem, waardoor er een reactie op komt, de
die ooit zullen bestaan. Zwaartekracht is vanuit dat
zwaartekracht. Dit noemt Erik Verlinde de emergente
punt bezien dan ook een specifiek gezicht van de
kracht. En omdat op kwantumniveau er geen zwaarbewustzijnskracht, net zoals alle energieën en krachten
tekracht bestaat, is het niet in tegenspraak daarmee.
dat zijn, volgeladen met data die hen maken tot wat ze
Bovendien wordt tegelijkertijd de vraag over donkere
zijn. Zij is ook kracht, energie, vermogen, vuur, hitte,
energie en donkere materie beantwoord; volgens hem
elektriciteit, allemaal gezichten die zij naar voren kan
bestaan die helemaal niet.
wenden. En alles wat er aan de oppervlakte is te zien
Het zou dan zo zijn, dat emergentie verschillende
met het blote oog of met instrumenten, komt voort uit
problemen tegelijkertijd oplost. De theorie is ook
de subtielfysieke wereld, want die bouwt alles op wat er
getest en de kwalitatieve beschrijving is juist en levert
aan de oppervlakte is te zien met het menselijk oog.
ook kwantitatieve formules op die worden getoetst met
Verlinde noemt de verfijnde stof op kwantumniveau
waarnemingen. Er is natuurlijk altijd de mogelijkheid
een soort ether, natuurlijk omdat ze veel verfijnder
dat er nog een deeltje wordt gevonden voor de donkere
is dan de grofstoffelijke materie. Maar in feite is het
materie. Dan is het niet juist wat Verlinde zegt. Maar
subtielfysieke stof, waar hij over spreekt.
tot nog toe is dat nog niet ontdekt.
De bewustzijnskracht is de bewegingsenergie die elek-
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tronen laat bewegen in hun banen. Met hitte geeft zij
materiële vormen gestalte, met behulp van vuur, dat
materie kan laten smelten of stollen. Uit gesmolten materie kunnen weer nieuwe vormen worden opgebouwd.
Als het over zwaartekracht gaat, gaat het eveneens
over de bewustzijnskracht. Bewustzijnskracht is levensenergie, die als kenmerken lucht en gas heeft. In
het oppervlaktelichaam correspondeert deze kracht met
levensadem en longen. Zij is de oorzaak van zwaartekracht en elektromagnetische velden. Een mens die
bewust leeft, hoeft niet meer onderworpen te zijn aan
de zwaartekracht, hij kan via de visie-wil kiezen of hij
eraan onderhevig wil zijn of niet.
Levenskracht of levensenergie is een principe van uitzetting en inkrimping. Daarmee kan iemand opstijgen
in de lucht, of juist heel zwaar worden. In het eerste
geval is het levitatie, licht van gewicht zijn, of in het
andere geval is de massa zo compact dat iemand geketend is aan de zwaartekracht.
De werking hiervan is goed te zien in de werking van
een heteluchtballon. Door luchtverhitting gaat de
ballon omhoog, wordt de lucht koeler dan gaat hij
omlaag. In de longen gebeurt hetzelfde, er is expansie
en contractie. Wil men de zwaartekracht in het li-

chaam opheffen, dan moet de luchtstaat van de materie
worden beïnvloed, dan kan het lichaam lichter worden.
De hoeveelheid materie moet zich verwijden, zodat
ze lichter wordt dan de omringende lucht. Dit noemt
men de expansie van de materie door beweging. En
beweging is levensenergie, of wel bewegingsenergie,
die altijd werkt met actie en reactie. Gas of lucht kan
inkrimpen, contractie, of uitzetten, expansie. Het
ondersteunende vermogen hierbij is het vuur, de hitte,
de elektriciteit, die de massa doet uitdijen of inkrimpen. De bewustzijnskracht gebruikt dit vermogen waar
het past, in iedere situatie in de relatieve wereld van
materie. Zo kan ze een lichaam zo zwaar maken, dat
het niet te verplaatsen is, maar ze kan een lichaam ook
zo laten uitdijen, dat het verspreid ligt over het gehele
universum. Lucht is slechts een meer diffuse vorm van
materie, en kan dus gemakkelijk werken met expansie
en contractie.
Wanneer de bewustzijnskracht materie omzet in een
zich steeds meer verdichtende massa die oneindig
zwaar wordt door de zwaartekracht, gaat de samengeperste materie over in een oneindige lichtheid van
kosmische subtielfysieke deeltjes. Zo kan materie die
eerst kon worden waargenomen, overgaan naar niet
waarneembare materie, de subtielfysieke materie of
substantie. In feite is dit wat er in zwarte gaten gebeurt.
Dit zou allemaal kunnen worden beproefd in een
experiment dat iemand doet met zichzelf, waardoor
ook duidelijk wordt dat dit geen verzinsels zijn,
maar wetenschappelijke ervaringen die niet subjectief zijn, maar gestoeld zijn op objectieve waarnemingen.
Er kan een methode worden gebruikt die bekend staat
als de participerende observatie. Dit houdt in dat de
onderzoeker zowel deelnemer is aan dat wat er plaatsvindt, maar ook toeschouwer is bij dat wat er gebeurt.
Alles wat de onderzoeker nodig heeft, is in hemzelf
aanwezig.
Deze geheel eigen wijze van onderzoek kan qua betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan andere onderzoeksmethoden mits het nauwkeurig en exact wordt
uitgevoerd en op een neutrale manier beschreven.
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he Hidden Half
How the World Conceals its Secrets
Auteur Michael Blastland
Uitgeverij Atlantic Books - London
Druk 1e druk, 2019

Met het boek ‘The Hidden Half ’ wil auteur
Michael Blastland een kiezelsteen in een vijver
gooien. Misschien leidt het tot niets, voegt hij eraan
toe, maar wie weet. De kiezelsteen is een oproep tot een
meer bescheiden houding ten aanzien van de kennis die
we menen te hebben. Er is immers altijd een deel dat we
niet kennen, de verborgen helft.

H

et boek

‘The Hidden half ’ is een
Engelstalig boek uitgegeven door
Atlantic Books in London. Het is
als e-book te verkrijgen, maar ook
in een eenvoudige papieren uitgave.
Het telt zo’n 295 bladzijden en is
voorzien van een index en vele voetnoten die verwijzen naar diverse
literatuurbronnen. De originele
kaft, waar slechts de helft van de
woorden zichtbaar is op de voorkant, laat meteen de titel spreken.
Michael Blastland is een Brit die als
journalist aanvankelijk bij diverse
weekbladen werkte en nu actuele
reportages maakt voor de BBC.

D

e illusie van kennis

Een citaat van Daniel
Boorstin uit Cleapatra’s Nose zet
de toon: ‘The great menace to
progress is not ignorance but the
illusion of knowledge.’ ‘Het is niet
het niet-weten dat het grootste
obstakel is tot vooruitgang, maar
de illusie van kennis.’
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Blastland houdt een pleidooi om
meer open te staan voor de vele
mysteries. Als er nog wat onverklaarbaars is in het onderzoek, de
zogenaamde ‘ruis’, dan weten we
het nog niet en dan zal dat nog
moeten worden onderzocht. We
vertrouwen teveel op patronen van
oorzaak en gevolg, meent hij.
Hij beseft dat hij zich op gevaarlijk
terrein begeeft als hij kanttekeningen bij de kennis van de wetenschap zet. Hij is immers ‘maar’
een journalist. Hij verantwoordt
zich door te stellen dat dit hem
juist de vrijheid geeft om in alle
onderzoeksgebieden te kijken. Het
boek is geen anti-wetenschappelijk
cynisme, aldus Blastland. Hij wil
net meer degelijk bewijs, zodat de
beslissingen die op basis van die
kennis worden genomen betrouwbaarder zijn. Hij is zeker niet de
eerste die op valse kennis wijst, velen hebben het hem al voorgedaan.
Maar aangezien daar nauwelijks
rekening mee wordt gehouden doet

hij een nieuwe poging. Regelmatig
voel je de zweem van verdediging
in zijn pleidooi. Zijn stelling is:
‘We weten best wat, maar ook heel
veel niet, of toch niet zeker.’
In acht hoofdstukken maakt hij
met vele voorbeelden duidelijk dat
er nogal wat mankeert aan onze
kennis. Het negende hoofdstuk
bevat twaalf richtlijnen over hoe we
met de kennis die we opdoen kunnen omgaan.

D

e derde kracht

Het boek begint met het
verhaal van de gemarmerde rivierkreeft. Deze werd ontdekt in de jaren negentig in de dierenhandel in
Duitsland. Van deze kreeft waren
in het wild geen natuurlijke populaties bekend. Een typisch kenmerk
van deze nieuwe soort die spontaan
ontstond, is de ongeslachtelijke
voorplanting. Alle kreeften zijn
vrouwelijk en de nakomelingen zijn
klonen, dus genetisch een identieke
kopie van de ene moederkreeft.
Ze vormen dus, nu het genetisch
verschil is uitgeschakeld, een interessant onderzoeksobject. Michael
Blastland stelt zich dan de vraag
hoe het komt dat, als ze de omgeving zo identiek mogelijk houden,
de rivierkreeften toch zo verschillend zijn. De ene rivierkreeft is veel
groter dan de ander, hun organen

|de Gouden Visie 50|19

Recensie
verschillen, ze hebben een andere
levensverwachting, een andere
manier van rusten, ze gedragen zich
anders, sommige zijn dominant,
andere terughoudend en zo meer.
Hij haalt nog wat mogelijke verklaringen aan van de wisselwerking
tussen omgeving en genen, maar
moet uiteindelijk toch tot het besluit komen dat we het niet weten.
Er is een invloed van wat anders.
Een ongrijpbare variant, een soort
derde kracht en die is het waard om
te worden bestudeerd. De gemarmerde rivierkreeft herinnert er ons
aan hoeveel er verborgen blijft en
hoe gevaarlijk gek we zijn dat we
denken het te weten, meent de
auteur. Veel ideologieën zijn immers gebaseerd op dat genetisch
of sociaal verschil. Er zijn mensen
voor afgeslacht.

V

an Mike Tyson tot babysterfte

Met een stormvloed aan voorbeelden illustreert Blastland hoe de
kennis die we menen te bezitten
faalt. Aanvankelijk stelt hij vooral
vragen over hoe het komt dat de
bokser Mike Tyson een gewelddadige bokser is geworden, terwijl
zijn broer die in dezelfde omgeving
is opgegroeid een chirurgisch assistent is die mensen helpt.
Hij toont met een onderzoek aan
hoe mensen weinig consistent zijn
in hun opvattingen. Mensen maken geen doordachte keuzes. Ze
zijn o zo makkelijk manipuleerbaar.
Uit een experiment blijkt dat mensen die hun antwoord op vragen
hebben opgeschreven en waar men
naderhand de vragen verwisselt,
met gemak het tegenovergestelde
standpunt verdedigen.
Daarnaast transponeert men makkelijk de kennis die we in een
situatie opdoen naar een andere
20
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e succesvol

situatie. Maar het is nog maar de
vraag of die kennis overdraagbaar
is. Een van de voorbeelden die de
auteur aanhaalt is het hulpprogramma voor zwangere vrouwen
in Tamil Nadu in India. Er was
daar veel kindersterfte omdat de
vrouwen uit schrik om grote baby’s
te moeten baren, minder gingen
eten. Een campagne die de nadruk
legde op gesprekken met de moeders was succesvol, de kindersterfte
daalde. Dit transponeerde men
naar Bangladesh omdat men daar
ook veel kindersterfte opmerkte.
De gesprekken met de moeders
gaven daar echter geen merkbaar
resultaat.
De reden was, bleek later, dat in dit
land de schoonmoeders bepaalden
wie het eten kreeg en zij lieten nogal eens hun eigen zoon boven hun
schoondochter prevaleren. Dat zijn
maar een paar van de aangehaalde
voorbeelden die op zijn minst de
lezer doen nadenken.
Blastland besluit dat theorieën nodig zijn om problemen aan te pakken, zeker op sociaal niveau, maar
in de praktijk vallen die lang niet
altijd in de goede richting uit.

Pittiger wordt zijn verhaal als
hij het over de wetenschappelijke
onderzoeksmethoden heeft die toch
niet zo solide blijken te zijn.
Zo geeft hij het voorbeeld van
onderzoeken die worden gerepliceerd. Niet zomaar het eerste het
beste onderzoek, maar onderzoeken
die verschenen zijn in degelijke
wetenschappelijke tijdschriften
zoals Nature, Science en Cell. Van
de 53 onderzoeken die zijn gedaan
naar bloedkanker, konden er maar
zes succesvol worden herhaald.
Nochtans zijn bij alle onderzoeken
de oorspronkelijke onderzoekers
gecontacteerd om de onderzoeksomstandigheden zo getrouw mogelijk te kunnen herhalen.
Op andere terreinen merkt Blastlandt gelijkaardige resultaten.
De vraag die hij zich stelt is: Hoe
komt het dat zoveel ernstige onderzoekers dingen menen te zien die
er niet zijn? Het antwoord is dat
iedere onderzoeker keuzes maakt en
elke keuze beïnvloedt het resultaat.
En er is ook de druk om te publiceren. Hij haalt daarbij John Ioannidis aan die meent dat er op het vlak
van biochemie teveel ontdekkingen
zijn om ‘waar’ te zijn. Er zijn ondertussen de laatste vijf jaar minder
succesvolle onderzoeken gepubliceerd, maar hij voegt er niettemin
aan toe: ‘Unfortunately we are still
very successful.’
Herhaling van onderzoek zou de
wetenschap trager en duurder
maken, maar meer gericht op
samenwerken en vruchtbaarder.
De kennis zou er dan staan als een
huis, meent hij.

H

et cijfermysterie

Blastland stelt nog meer aan
de orde. Dat gaat dan vooral over
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het feit dat veel onderzoek probabilistisch is en werkt met significantie.
Probabilistisch betekent zoveel
als een grondig onderzoek dat tot
enige kennis leidt. Het woord is
nog het best te begrijpen als ‘het is
waarschijnlijk zo’.
Om dit duidelijk te maken geeft
het boek onder andere het voorbeeld van het onderzoek naar het
eten van spek. Dat het eten van
spek dikkedarmkanker veroorzaakt
is ondertussen gemeengoed. In
het onderzoek vergelijkt men 100
personen die geen spek eten en 100
personen die elke dag spek eten. In
de eerste groep krijgen 5 personen
die kanker, en de andere groep 6.
Dat is een verhoging met 20%,
dus een significant of betekenisvol
verschil. Je bent dus 20% slechter
af als je spek eet.
Dergelijk onderzoek doet kennis
veronderstellen, schrijft Blastland,
maar dat is het niet. Het toont een
regelmatigheid op groepsniveau,
maar op het individuele niveau
vertelt het niets.
Het groepsniveau en het individueel niveau zijn twee verschillende
werelden. Als we die door elkaar
halen dan pretenderen we zaken
te weten. En zelfs als iets al veel is
getest, dan nog is het op individueel niveau een stap in het duister.
Iemand die nooit spek eet kan
dikkedarmkanker krijgen, iemand
die het alle dagen eet kan ervan zijn
gevrijwaard. Op individueel niveau
blijft het dus een loterijtje.
Op dergelijke probabilistische
kennis worden beleidsmaatregelen
genomen. De behoefte aan zekerheden maakt dat onderzoekers en
ook politici hun kennis stelliger
poneren dan het onderzoekresultaat
aangeeft.
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iet bij de pakken blijven zitten

D

e onwetende kip

Eigenlijk zijn we niet anders
dan de onwetende kip. Blastland vertrekt van het verhaal van
Bertrand Russell uit diens boek
‘Problems of philosophy’. De boer
voedt elke dag zijn kip, en elke dag
wacht de kip vol verwachting op
het eten dat de boer hem geeft. Tot
die ene dag voor kerstmis. De kip is
even verwachtingsvol, maar de boer
draait hem de nek om.
Een mens leert ook door ervaring
uit het verleden, over hoe kinderen op te voeden, zaken te doen,
relaties op te bouwen, het land te
besturen. Maar men zou kunnen
weten dat niet alles is te voorzien,
dat er een verborgen helft is.
Blastland toont in zijn boek dat het
falen van de kennis overal is. Maar
het is een nog grotere fout om dit
niet toe te geven, merkt hij op.
Vooral bij regeringen en politiek is
dit te vinden. Ze kondigen aan hoe
ze het leven welvarender willen maken, maar ondanks de maatregelen
gebeurt het niet. Mensen zien de
consequenties van hun acties niet.
Je zou denken dat mensen voorzichtig en nederig zouden zijn, zegt
Blastland, maar dat gebeurt niet.

Blastland maakt met zijn
voorbeelden een treffende analyse
van de staat van het huidige wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op een denken
dat onderhevig is aan probeersels en
verdeeldheid, aan gissen en missen,
aan het befaamde ‘trial and error’.
Je zou kunnen verwachten dat hij
oproept om tot een andere wijze van
kennis vergaren te komen. Maar dat
doet hij niet. Op een mentale wijze
kennis vergaren is het enige dat in
hem opkomt. En dus moeten we
gewoon doordoen. We moeten niet
bij de pakken blijven zitten, besluit
Blastland, we zijn immers gedwongen tot experimenteren. We moeten
leren leven met onzekerheden, met
dat gissen en missen. Het komt er
voor hem op aan dat deze onzekerheden kunnen worden besproken.
Dat men niet doet alsof er al echte
kennis is, terwijl het enkel een waarschijnlijkheidsgraad is. Zijn motto is:
‘Wat werkt doen we, wat niet werkt
zetten we stop.’ Alleen blijkt experimenteren lang niet altijd mogelijk.
In de politiek bijvoorbeeld liggen de
ideeën vaak al te vast of is een en ander beloofd aan de achterban. En hij
besluit: wees vastberaden en streng
in je onderzoek, maar ontspan. Het
zijn niet jouw handen of hoofd die
het maken, het valt half buiten je
bereik. Het doet wat het doet en je
zal misschien nooit weten waarom.
Het boek ‘The hidden half ’ is zeker
het lezen waard, al is het alleen
maar om een aantal heilige huisjes
te zien omvallen. Na het lezen van
het boek kan de lezer zich evenwel
afvragen of het louter de helft is die
verborgen blijft. Misschien is het
veel meer, en is de zoektocht naar
hoe de wereld en de mens in elkaar
zitten nog maar pas begonnen.
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V

erdedigingsen afweermechanismen in een
evolutie van materie
Deel 2 - De vitale wereld

W

elke mechanismen gebruiken dieren om te overleven en de soort voort te laten
bestaan? Niets is apart of afzonderlijk te zien, alles grijpt in elkaar. Bij de planten is dit al duidelijk geworden omdat ze door insecten of dieren worden gegeten. Wie
zich wil voortplanten moet vechten voor zijn leven, anders sterft de soort uit. Ieder dier
heeft in de evolutie van alles meegekregen van het bewustzijn met zijn kracht, passend
bij de soort, om zo goed mogelijk te kunnen overleven. Een dier leeft, evenals planten,
al tamelijk psychisch. Dieren passen bij de verschillende vitale niveaus en heel veel van
hun technieken zijn terug te vinden in het menselijke lichaam. Want niets gaat verloren
in de evolutie. Al het voorafgaande is aanwezig in de materie van een eencellige, een
plant, een dier, een menselijk lichaam, of het nu van fysieke of van vitale aard is.

D

e dierenwereld

Planten gebruiken heel ingenieuze methoden
om te overleven, bij dieren is dat al niet anders. Alles is
erop gericht dat de soort voortbestaat. Er zijn heel veel
manieren om anderen te lijf te gaan, te doden, te vergiftigen of hen door stank te verdrijven. Soms hebben
ze een uiterlijk dat lijkt op een dier, waar diegenen die
hen willen eten bang voor zijn. Enige mogelijkheden
worden genoemd, maar er zijn vele andere methoden
om belagers van je af te houden. Iets wat niet altijd
lukt zoals ook bij planten, maar het is in ieder geval de
moeite om het te proberen, het gaat om het leven en
de soort en dat is een kostbaar goed.
Anderen voor de gek houden is heel geliefd in de dierenwereld. Het is een heel efficiënte verdediging.
Valse heel grote ogen bijvoorbeeld kunnen afschrikwekkend zijn voor andere dieren. Slangen hebben vaak
heldere kleuren zoals bij giftige slangen terwijl ze totaal
ongevaarlijk zijn. Ook waarschuwingsroepen kunnen
worden geuit om anderen om de tuin te leiden. Vogels
doen dat vaak, waardoor dieren hun prooi die ze aan
22
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het eten zijn laten liggen en dan kan de vogel deze zelf
opeten.
Heel veel hagedissen kunnen hun staart loslaten als ze
bedreigd worden door een roofdier dat hen bij hun
staart vastpakt. Ze laten hem dan onmiddellijk los. Na
enige tijd groeit de staart weer aan, en kan hij hem ook
weer loslaten. Dat kan meer keren gebeuren. Ze kunnen ook camouflagekleuren gebruiken.

A

fweermechanismen van het lichaam

Bij dieren zijn er verschillende reacties op te merken als er gevaar dreigt. Sommige vluchten en vechten,
anderen vechten en vluchten daarna. Mensen vertonen
ook vaak dit soort vecht- en vluchtreacties en andersom. Het mechanisme wordt veroorzaakt door plotselinge hevige angst en spanning. Er wordt dan adrenaline aangemaakt, hartslag en bloeddruk gaan sterk
omhoog, haren van de huid gaan rechtop staan zoals
bij katten, bij mensen is het kippenvel, spieren spannen zich aan, zintuigen zijn tot het uiterste gescherpt,
pijn is vaak niet voelbaar. Dit is de voorbereiding van
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het lichaam om te gaan vechten of juist weg te lopen.
Het komt ook voor dat dieren verstijven of lijken te
bevriezen, ze lijken dood te zijn. Dat is te zien bij spinnen, terwijl duizendpoten vaak juist hard gaan lopen
om weg te komen. Eenmaal uit de gevarenzone komt
de balans in het lichaam weer terug.
Opossum of buidelrat

Oppossum houdt zich dood

De buidelrat heeft enorm sterke kaken waarmee hij
aanvallers vreselijk kan verwonden. Alsof dat ter verdediging nog niet genoeg is heeft hij nog iets in petto voor
wie dan nog niet weg wil zijn. Als er bijvoorbeeld een
heel sterk roofdier op hen afkomt merken ze dat direct.
Dan gaan ze net doen alsof ze dood zijn. Ze verstijven
werkelijk, trekken hun lippen naar achter en blijven
met half open ogen en een starre blik gewoon doodstil
liggen. Tegelijkertijd laten ze uit hun anus een verrotte
stank komen, zodat de aanvaller liever weg wil en hen
niet op gaat eten, ze ruiken een lijkengeur. Het nadeel
hierbij is dat de buidelrat wel echt bewusteloos is.
Dus als een roofdier erge honger heeft en niet schrikt
van de stank, kan hij hem zo gemakkelijk verorberen.
Buidelratten gaan behoorlijk agressief te keer als dieren
te dichtbij komen. Ze gaan sissen en dreigen met een
wijd geopende bek. Bij mannetjes kan dit agressieve
gedrag nogal oplopen, ze gaan dan van sissen over naar
gegrom en gegil. Bij mensen die agressief zijn is dit een
goed herkenbaar gedrag.

W

eerbaar door gif of geur

Gif maakt vaak sterk, want doordat insecten
of rupsen gif van planten opnemen in hun lichaam
worden ze zelf niet gegeten. Dat is het geval bij de
monarchvlinder (Danaus plexippus), die zich bui-
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tengewoon tegoed doet aan de zijdeplant (Asclepias
curassavica). Deze plant zit vol met gif. De rups van de
zijdevlinder eet zich ook graag vol met het gif van de
oleander. Zo wordt de rups nooit gegeten. En zo zijn er
talloze rupsen die zichzelf op deze manier beschermen
tegen vijanden die hen willen opeten. Het afweermechanisme van het zevenstippelig lieveheersbeestje is
uitermate sterk doordat hij giftige bladluizen verorbert
en dit gif vermengt met dat wat hij zelf al heeft, de coccinellinen.
Padden hebben een giftige huid en de slang gaat gif
spuiten als hij wordt bedreigd.
Rupsen van pagevlinders hebben een gevorkt orgaan
(osmeterium) dat ze bij gevaar direct uitsteken en dat
stinkende terpenen afscheidt, zodat de vijand ervandoor gaat.
Egels kauwen voor hun verdediging op de met gif
gevulde klieren uit de kop van padden. Ze krijgen dan
een bek vol schuim, dit is een mengsel van paddengif en
eigen speeksel. Dit mengseltje smeren ze met hun tong
uit over hun stekels. Dat zorgt ervoor dat een egelsteek
ook voor gif zorgt dat het lichaam binnendringt.
Het gestreept stinkdier of skunk (Mephitis mephitis)
is een niet zo’n groot dier, het is een soort grote kat. In
het Latijn betekent mephitis ‘stank’. Dat is niet zo’n
gekke naam voor dit stinkdier, dat zijn anale geurklieren gebruikt als er roofdieren op hem afkomen. Dat
is een prima verdedigingsmechanisme. Het patroon
van zijn vacht dient voornamelijk als waarschuwing
voor natuurlijke vijanden. Als ze zich daar niets van
aantrekken, steekt het stinkdier zijn staart uit en zet
zijn staartharen op zoals een kat dat kan, gaat hevig
met zijn tanden klapperen en gebruikt zijn voorpoten
om stevig en hard op de grond te stampen. De meeste
roofdieren zijn dan al weg.
Bij mensen is dit afweermechanisme herkenbaar als ze
heel hard gaan praten en met de vuist op tafel slaan
of stampvoeten. Daaraan is goed te zien dat een mens
in feite nog een dier is. Hij is niet meegegaan in het
evolutieproces waarbij hij in feite mentale middelen
zou moeten gebruiken om te overleven.
Maar het stinkdier heeft meer mogelijkheden. Een
enkel roofdier blijft volhouden en die krijgt dan de
volle laag. Want het stinkdier gaat dan op zijn voorpoten staan en steekt zijn achterste achteruit, gericht
op de vijand. Hij spuit met geweld een gele olieachtige
muskusstof op hen af. Hij is een goede spuiter, want
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hij kan wel tot vijf meter ver spuiten, maar de damp
komt veel verder, vaak tot tien meter. Die damp met de
muskusgeur blijft heel lang en iedereen ruikt het van
verre. Dat muskus lang draagt is de reden dat het in
veel parfums wordt gebruikt. Dan blijft de geur langer
hangen om mannen of vrouwen aan te trekken.
Verder is het stinkdier wel zuinig op zijn spuitactiviteiten, want hij heeft maar een beperkte hoeveelheid van
die vloeistof, ongeveer voor vijf of zes aanvallen. Bovendien weet hij, dat het wel een paar weken duurt voor hij
weer wat heeft aangemaakt. Dus het blijft wel oppassen
geblazen en het vraagt van het stinkdier ook inzicht
wanneer hij gebruik gaat maken van zijn stank of niet.
Het stinkdier heeft nog wel vijanden die niet zo goed
ruiken, die trekken zich niets aan van zijn stank. Dat is
het geval met de Amerkaanse oehoe, Bubo virginianus,
die een slecht reukorgaan heeft.
De aardappelkever
Deze kever wordt ook wel coloradokever genoemd
(Leptinotarsa decemlineata). De larven van de kever
omhullen zich met hun eigen uitwerpselen, die nogal
vies ruiken en ook giftig zijn. Daardoor worden ze
beslist niet gegeten door grotere insecten of roofdieren.
De kever zelf eet van de aardappelplant, een nachtschadesoort (Solanum tuberosum), die zeer giftig is. Hij bevat het giftige alkaloïd solanine. Als hij van deze plant
eet, worden de giftige alkaloïden opnieuw gebruikt
in de uitwerpselen van de kever. Dit heet een fecaal
schild. Feces wordt door de kevers door spiercontracties in de buik naar de rug geleid en daar vormt zich na
enige tijd het schild.
Scharrelaar (Coracias garrulus)
De jonge vogels van deze soort rollen zich in hun eigen
braaksel om te zorgen dat ze niet worden opgegeten
door roofdieren. Dat geeft deze jonge vogels een heel
rare aanblik, ze zijn vies en niet om aan te zien. Ze
stinken ook ontzettend. Als ze hebben gebraakt, ruiken
de ouders het ook en vliegen snel naar het nest om te
zien wat er aan de hand is. Het braaksel is dus vies geurend, maar tevens een signaal dat er iets aan de hand is.
Een soort communicatie of noodkreet door braaksel.
Zeehaas (Dolabella auricularia)
Zeehazen zijn weekdieren en behoren tot de slakken.
Zij kunnen heel goed zwemmen, maar ze doen dat vrijwel nooit, zij zijn traag en liever lui dan moe. Wanneer
24
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Dolabella auricularia

zij over stenen en wieren kruipen, is het lichaam dik
en de huid gespannen. Als er gevaar is, spuit de zeehaas een enorme hoeveelheid donkerviolette vloeistof
door het water, die zich gelijkmatig verdeelt. Daardoor
wordt de zeehaas gewoon onzichtbaar. Deze vloeistof is
giftig en verspreidt een walgelijke geur. Het is voorstelbaar dat dit hapje dan wordt vermeden.
Pompomkrab (Lybia tessellata)
Dit kleine krabbetje wordt wel pompomkrab genoemd,
omdat hij altijd een zeeanemoon in zijn klauwtjes heeft,
waardoor het lijkt alsof hij pompoms aan heeft. Hij is
maar een halve centimeter groot en met het anemoontje
verdedigt hij zich tegen aanvallen van roofdieren en
andere krabben. Hij gaat meteen met zijn klauwtjes
zwaaien en de anemoon gaat vervolgens gif spuiten met
zijn tentakels, die uitgerust zijn met stekende cellen. Zo
hebben beiden een voordeel, de pompomkrab kan zich
goed verdedigen en de anemoon kan meer voedsel te
pakken krijgen. Bovendien wordt de anemoon mobiel
door dit verbond en dat geeft ook een voordeel. Stelen
kan de pompomkrab ook, als hij zijn anemoontjes
kwijtraakt pakt hij ze gewoon bij een ander krabje weg.
Het krabje heeft die anemonen ook nodig voor zijn

Lybia tessellata
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voedsel dat hij zelf niet kan vangen met zijn klauwen.
De tentakels van de anemonen doen dat voor hem.
Als zij voedsel in hun tentakels hebben, haalt de pompomkrab dit eruit met zijn beweeglijke monddelen.
Gif spuiten is heel herkenbaar bij mensen, ze doen dat
vooral door giftig uit hun ogen te kijken of woorden te
gebruiken die veel gif en haat bevatten. In chemische
oorlogen wordt ook gif gebruikt om mensen te doden
of te verlammen.
Kalkoengier of Turkse gier (Cathartes aura)

gevaar, hij zijn hele krop leegt van een onverteerde
maaltijd, zodat hij lichter van gewicht wordt.
Jaloerse mensen spugen vaak ook naar hun verloren
geliefde of naar voorwerpen van hem, of er wordt
gespuugd van nijd. Spugen is een favoriete bezigheid
om anderen te vernederen. In coronatijd wordt er vaak
gespuugd naar anderen om hen ziek te maken, omdat
in spuug wel het coronavirus kan zitten. Het is een
heel gemene uiting van nijd en kwaadheid, bij mensen
bedacht door het mentaal.

K

leur

Ook door opvallend felle kleuren worden signalen
afgegeven. Meestal betekenen die kleuren dat er gevaar
is in de buurt. Vooral zwarte en gele kleuren zijn voor
de meeste dieren een sein van gevaar.

Cathartes aura

Deze gier, die wel wat van een kalkoen weg heeft, keert
zijn hele maag om en gooit het voedsel naar buiten
naar een roofdier als hij wordt aangevallen. Hij is een
goede spuger, hij richt heel precies. Het braaksel is heel
vies om te ruiken en daarom gaan de meeste dieren
met plannen om hem aan te vallen er wel vandoor. Het
geeft de gier de mogelijkheid om er ook snel vandoor
te gaan, hij is sneller dan zijn aanvaller, omdat hij veel
lichter van gewicht is. Sommige hongerige dieren zullen het braaksel opeten, ook al is het heel erg zuur en
brandt het in de maag. De kalkoengier probeert het
braaksel dan ook meestal op de ogen of in het gezicht
van de tegenstander te krijgen, want dat brandt hevig.
De gier kan zich niet afweren door geluiden, want hij
heeft geen stem en kan alleen sissen of grommen. Dit
sissen doet hij meestal als hij in gevecht is met andere
gieren om een karkas of als hij zich bedreigd voelt.
Soms gebeurt het ook dat als hij moet vluchten voor
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Japetella heathi (octopus)
Deze inktvis heeft een opmerkelijk aanpassingsvermogen ontwikkeld om twee soorten roofdieren te ontwijken die hem graag lusten. Hij leeft op diepten tot 1000
meter waar het vrij donker is. Er zijn roofdieren die op
silhouetten van hun prooi afkomen die ontstaan door
het lichtere water boven en er zijn roofdieren die hun
eigen licht gebruiken, de bioluminescentie. De inktvis
kan voorkomen dat er een silhouet van hem is te zien
door helemaal transparant te zijn. Alleen zijn ogen en
ingewanden zijn dan zichtbaar. Deze zijn reflecterend
en verminderen hun schaduw. Daardoor is er eigenlijk
geen silhouet waarneembaar en kan de inktvis niet
door zijn belager worden gevonden.
De roofdieren met bioluminescentie, zoals de zeeduivel, zou de inktvis gemakkelijk kunnen zien doordat
hij het licht reflecteert van de zeeduivel. Ook daar
heeft de inktvis iets op gevonden. Als er een zeeduivel
in de buurt is, activeert hij zijn huidpigmenten als hij
het licht van de zeeduivel opmerkt. Hij verandert dan
in minder dan een seconde in een rode inktvis. Door
rood te worden reflecteert hij veel minder licht, en
daardoor wordt hij slecht zichtbaar voor de zeeduivel
en andere bioluminescente vissen. Als de vijanden
verdwenen zijn wordt hij weer gewoon transparant. De
inktvis vangt zelf zijn voedsel, zoals krabben, kreeften,
vis en weekdieren, met zuignappen op zijn grijparmen.
Veel dieren kunnen zichzelf anders kleuren, ze camoufleren zichzelf om zich te beschermen tegen roofdieren.
Deze verkleuring zorgt dat een dier opgaat in zijn om-
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geving, bijvoorbeeld door te lijken op een blad. Het ziet
er dan niet uit als een dier, maar als een dood blaadje.
Sommige insecten bewegen zelfs alsof ze een blad zijn.
De duizendpoot van het geslacht Motyxia heeft een
bioluminescente gloed om roofdieren te waarschuwen.
Als hij zich gestoord voelt gaat hij ook nog giftig cyanide lekken en nog andere vieze chemicaliën. Die lopen
gewoon uit de zijkanten van zijn lichaam. Dit is wel iets
bijzonders, dat een duizendpoot gloeit in het donker en
anderen vergiftigt met druipend cyanide en andere giftige stoffen. Een heel originele afweer, dat is duidelijk.
De bewustzijnskracht laat bij deze lichtende dieren iets
zien van haar vermogen tot licht, zij is het licht, alleen
is het een duister licht. Bij deze dieren begint zij al iets
te lichten in de duisternis, een teken van haar aanwezigheid in alles wat er bestaat.

G

edaantenabootsing

Zweefvliegen lijken soms erg op wespen of bijen
en geven met hun geel en zwarte strepen het signaal af:
Pas op, ik ben gevaarlijk. De zogenaamde blinde bij is
een zweefvlieg die gewoon een bij lijkt te zijn. Zoals bij
planten mimicry voorkomt, is dit ook bij dieren het
geval.
De groene wierslak (Elysia chloratica)
Dit slakje is meestal groen van kleur, hoewel hij ook
bruin of grijs kan zijn. Zijn groene kleur krijgt hij
als hij als jong slakje groenwieren (Vaucheria litorea)

Elysia chlorotica
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opeet. Daardoor krijgt hij chloroplasten, bladgroenkorrels, in zijn lichaam, die hij gebruikt om te profiteren
van fotosynthese, zoals die bij planten en dus ook
wieren, voorkomt. Hij wordt daardoor ook groen van
kleur. Hij lijkt zo heel erg op een blad, hij is echter
geen plant, maar een dier. Normaal eten slakken algen, maar deze slak heeft ontdekt hoe hij langer kan
overleven door deze groenwieren te eten. Hij kan dan
wel bijna een jaar zonder voedsel leven en leeft alleen
van zonlicht, net als een alg. De slak is slechts 45 mm
lang. Een heel efficiënt overlevingsmechanisme door
een bewustzijn dat weet wat het moet doen om zich te
weren tegen perioden zonder veel voedsel.

B

randharen en stekels

Brandharen worden door verschillende dieren als
afweermechanisme gebruikt. Deze haren zijn broos en
met gif gevuld. Wie de haren aanraakt krijgt jeuk of
pijn. Brandharen komen veel voor bij spinnen, zoals
vogelspinnen die haren kunnen afwerpen als ze worden
bedreigd. Dat is ook bij de befaamde eikenprocessierups het geval. Wie vlak bij zo’n rups in de buurt komt,
krijgt te maken met haren die worden afgeworpen met
zo’n snelheid, dat een mens zich er niet tegen kan verweren, alleen als hij geëigende kleding aan heeft.
Veel hagedissen in de woestijn hebben stekels om zich
te verdedigen tegen vijanden. Maar de stekels dienen
eveneens om dauw op te vangen. Op de huid zijn kanaaltjes, die het water naar de mond transporteren.
Egels en stekelvarkens zijn heel onaangenaam om te
nuttigen door hun stekels en gif. Mensen gebruiken
stekeligheden of prikpennen in hun taalgebruik als iets
hen niet zint of als ze zich aangevallen voelen.
Australische bergduivel (Moloch horridus)
Als deze hagedis wordt bedreigd wordt hij doodstil
en als hij toch wordt aangevallen is zijn enige actieve
verdediging dat hij zijn lichaam opblaast, hij wordt dan
veel groter. Hij is traag, niet giftig en bijten kan hij ook
niet doordat hij een heel kleine bek heeft. Verder kan
hij alleen maar afwachten wat er gaat gebeuren, hij is
vrij passief behalve dan dat hij zich oprolt.
De stekels zijn de enige verdediging die hij heeft. De
stekels zijn eigenlijk schubben, ze zijn dik en lang en
gekromd en bedekken zijn hele lichaam. Veel dieren laten hem met rust door zijn stekels, die grote inwendige
wonden kunnen veroorzaken bij het opeten.
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Iberische geribbelde salamander (Pleurodeles waltl)
De Iberische geribbelde salamander, gallipato of Spaanse geribbelde salamander, is endemisch in het midden
en zuiden van het Iberisch schiereiland en Marokko.
Het is een watersalamander die bekend is als de grootste in Europa. Hij wordt ook wel een scherpgeribde salamander genoemd, vanwege een typisch afweermiddel
dat hij gebruikt om aanvallers af te weren. Wat doet hij
dan? Hij duwt zijn ribben door zijn huid heen, uit een
soort tuberkels of knobbeltjes die aan de zijkant van
zijn lichaam zijn gesitueerd. Door deze knobbels duwt
hij zijn ribben naar buiten en dat zijn de wapens die hij

Moloch horridus

gebruikt om de vijand te verdrijven. Zijn huid scheurt
wel, maar hij heeft daar totaal geen last van.
Om dit te doen zet hij zijn ribben zodanig van de wervelkolom af, dat ze een hoek van vijftig graden hebben.
De huid rekt heel erg uit en de ribben komen er doorheen. Te zelfdertijd scheidt de salamander een giftige
stof af door de poriën van zijn huid. Als de stekelige
ribben de tegenstander doorboren komt tegelijkertijd
het gif binnen. De aanvaller kan daardoor zelfs dood
gaan en het is dus een heel effectief wapen.
Mensen kunnen als ze zich bedreigd voelen ook hun
stekels uitzetten, die zijn dan niet te zien, maar wel te
voelen, evenals het gif dat erbij hoort. Er kunnen zich
zelfs in de oppervlaktelichaam ontstekingen voordoen
die veroorzaakt worden door dit innerlijk gif.
Gordeldierhagedis (Ouroborus cataphractus)
Deze hagedis heeft een vrij unieke verdediging tegen
roofdieren. Hij heeft een soort pantser op zijn lichaam
en hij krult zich op als hij wordt bedreigd, net zoals het
gordeldier dat doet. Hij leeft in families in rotsspleten en
houdt van zonnebaden. Hij heeft scherpe, zware stekels
over zijn hele lichaam, ook op zijn kop en zijn staart.
Alleen de onderkant van zijn lichaam is zacht en kwetsbaar. Vandaar dat hij zich verdedigt tegen aanvallen door
zich op te krullen. Hij krult zich op tot een bal en doet
dit tot hij met zijn mond in het uiteinde van zijn staart
bijt. Zo is er niets meer van zijn weke buik te zien. Hij
kan wel een uur in deze positie blijven liggen. Het is een
prachtig middel om te overleven, want slangen, grote
vogels en de mangoest lusten hem zo niet. In een mens
vertaalt zich dit mechanisme door zich zo klein mogelijk
te maken en zich dus ook bijna op te rollen.

V

echt- of vluchtprincipe

Pleurodeles waltl

Ouroborus cataphractus
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Als er een vijand in het zicht komt, is de reactie
vaak een vechthouding of op de vlucht slaan. Dit is
ook een heel menselijke eigenschap die gemakkelijk
aan de oppervlakte is te herkennen.
Vliegende vis
Deze vis springt uit het water als hij wordt bedreigd
door vijanden. Hij springt, vliegt of glijdt over het
water over lange afstanden en zo kan hij zijn vijand
ontvluchten.
Hij heeft een lichaam dat daar ook voor is gemaakt:
gestroomlijnd en met een vorm als een torpedo. Hij kan
daarmee pijlsnel uit het water door het wateroppervlak
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heen breken. Hij maakt behoorlijk wat snelheid als hij
uit het water wil komen, tot wel 60 kilometer per uur.
Zijn borstvinnen zijn in de evolutie uitgegroeid tot grote
vleugels en daarmee gaat hij de lucht in. Zijn staartvin
is een soort stuurwiel, waarmee hij ook wordt aangedreven. Als mensen willen vluchten lijken ze wel vleugels te
krijgen, zoals van een vogel of een vliegende vis.

Vliegende vis

Slijmprik (Myxinidae)
Deze vissen stammen uit het Vroeg-Cambrium (ca.
540-520 miljoen jaar geleden), en zijn eigenlijk altijd
hetzelfde van vorm gebleven. Ze zijn eigenlijk oerdieren, maar hebben zich kunnen handhaven door een
heel vooruitstrevend afweersysteem, namelijk slijm.
Deze vissen, of alen, hebben een schedel, rudimentaire
wervels en nog geen wervelkolom. Ze zijn slechts een
halve meter lang, maar heel gevaarlijk voor andere
vissen, zelfs haaien kunnen ze met gemak afweren met
hun slijm.
Ze hebben ogen die alleen licht of donker kunnen
zien, maar wel twee rijen kamvormige tanden waarmee ze hun prooi grijpen en naar binnen duwen. De
prooi vangt hij door in een mum van tijd een enorme
hoeveelheid slijm te produceren, vaak wel twintig liter
tegelijkertijd. Daardoor verstoppen de kieuwen van vissen en kunnen ze niet meer ademen. Maar hij gebruikt
het ook als anderen hem aanvallen, en ook die vissen
worden verstikt in het slijm. Vooral als de slijmprik
door een aanvaller gespannen raakt, maakt hij meteen slijm aan, de ander krijgt het heel benauwd en de
slijmprik zwemt vrolijk weg of neemt de aanvaller als
een onverwacht hapje tussen zijn malende en heen en
weer bewegende tandenrijen. De aanvaller weet niet
hoe hij het heeft met al dat slijm in zijn kieuwen en
gaat ervandoor of stikt. Zo kunnen slijmprikken zelfs
haaien van zich af slijmen.
28
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Slijmprikken zijn ook nog erg soepel van lichaam
doordat ze geen ruggengraat hebben. Als ze zelf vol
slijm zitten, draaien ze hun staart in een knoop,
schuiven die naar hun kop toe, en daardoor wordt het
slijm van hun lichaam verwijderd. Omdat ze een heel
losse huid hebben, doen beten van andere vissen hen
niets, ze raken er niet door verwond. Ze kunnen zich
heel lang handhaven in de zee waar soms zuurstoftekort is en kunnen daardoor maandenlang overleven,
ook zonder voedsel. Ze kunnen ook voedsel opnemen
door hun huid. Ze kunnen heel goed ruiken en hun
hersens zijn daar dan ook bijna helemaal voor gemaakt.
Het slijm is heel sterk, tien keer sterker dan nylon en
wie weet komt er nog wel eens kleding van dit slijm.
Het dijt ook enorm uit in water, vissen worden er dan
helemaal door omgeven.
De slijmprikenergie in een menselijk lichaam wordt
door vijandige krachten gebruikt om slijmziektes te
veroorzaken. Maar ook slijmen met anderen om goede vrienden te blijven heeft hiermee te maken, want
de ander blijft wel aan het slijm vastzitten en kan er
in stikken. Of hij kan zelfs een taaislijmziekte krijgen
door het slijmen.
Zeekomkommer (Holothuria forskali)

Holothuria forskali

De zeekomkommer heeft een nogal speciale methode
om zich te verweren tegen vijanden, zoals de aftakkingen van de darmen die worden uitgescheiden. Als
hij wordt gestoord, werpt hij zijn buisjes van Cuvier
af vanuit de anus, deze zijn zeer kleverig en giftig en
nemen toe in volume als ze in het water komen. De
draden hechten zich heel gemakkelijk aan het lichaam
van de vijand, zodat deze er helemaal in is verstrikt en
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zich bijna niet meer kan bewegen. De vijand wordt
ook verblind en weet niet meer wat te doen. Bovendien zijn bij sommige zeekomkommers de darmen
ook giftig, wat ook de vijand niet ten goede komt. Na
het afstoten van de buisjes zijn ze na enkele weken
geregenereerd. Hij gebruikt ze ook om zijn endeldarm
schoon te spoelen, hoewel beperkt, omdat het orgaan
weer moet aangroeien.
Een meer passieve verdediging is het huidskelet van
kleine kalkplaatjes die gif bevatten, dit is ook het geval
bij sommige organen, zoals de endeldarm.
Soms dringen vissen het lichaam van een zeekomkommer binnen via de anus en vreten zich een weg naar
binnen, waar ze de lekkere hapjes opeten zoals de
geslachtsorganen en het weefsel van de waterlongen.
Meestal overleeft de zeekommer deze aanvallen van
vijanden, omdat hij een bijzonder groot regeneratievermogen heeft van zijn organen. Ook worden zeekomkommers gebruikt om in te schuilen voor vijanden:
naaldvissen zwemmen eerst met hun puntige staart de
endeldarm van een zeekomkommer in zodat ze aan de
vijand kunnen ontkomen.
Maleisische exploderende mier of kamikazemier
Het is een dodelijk afweermechanisme dat deze mier
(Colobopsis explodens) gebruikt om de kolonie tegen
aanvallers te behoeden. Hij heeft klieren achter zijn
kaken, en als hij een vijand ontmoet die maar blijft
volhouden, richt hij zijn achterlijf op de aanvaller en
spant zijn spieren dermate hard aan, dat hij ontploft
als het giftige spul uit de klieren wordt geperst. Dit is
een gelig gif dat ook kleverig is. De aanvaller wordt
verrast door het kleverige en giftige spul, hij raakt erin
verstrikt en het gif irriteert of kan ook dodelijk zijn.
Mocht de vijand toch nog overleven, dan bijt de mier
zich vast aan de aanvaller, die daardoor moet blijven
rondlopen met het karkas van de mier.
Opvallend is dat het geen opmerkelijke mier is, hij
ziet er doodgewoon uit, hij heeft geen grote kaken en
kan niet steken. Dit ontploffen wordt gedaan door de
werkmieren, waar toch niets aan is verloren omdat ze
zich niet kunnen voortplanten en in de kolonie gemakkelijk zijn te vervangen.
Deze exploderende mieren zijn zeldzaam en ze leven
in de boomtoppen in Borneo. Als deze mierenenergie
in een mens werkzaam is, wordt deze bij kwaadheid of
agressie heel rood en hij blaast zich op, hij ontploft als
het ware.
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Sidderaal (Electrophorus electricus)

Electrophorus electricus

De sidderaal heeft een superafweermechanisme ontwikkeld dat altijd werkt. Binnen enkele seconden kan
hij, als hij zich bedreigd voelt of zelf op jacht gaat, een
700 volt elektrische ontlading veroorzaken. Zijn prooi
of vijand wordt onmiddellijk geëlektrocuteerd. Hij is
een van de gevaarlijkste vissen op de wereld en is twee
meter lang.
Hij heeft over zijn hele lichaam speciale cellen waarmee
hij zijn prooien en vijanden kan elektrocuteren. Hoe
groot de stroomstoot is hangt af van waar die cellen
op zijn lichaam zitten, hij kan het doseren. Zo kan hij
zijn toekomstig voedsel ook verdoven. Hij kan wel een
minuut lang zijn ontladingen uitstoten.
Dit is een afweermechanisme dat heel eigen is aan de
bewustzijnskracht, zij is de elektriciteit. Daaraan is te
ontdekken dat zij echt in alles werkt en daar laat zien
wie zij is.

B

io luminescentie

Dit verschijnsel wordt zo genoemd als organismen licht uitstralen. Dit kan door chemische stoffen
die licht geven, maar ook door symbiotisch levende
bacteriën in organen om licht te produceren. Kwallen,
inktvissen, koralen, insecten en plankton, zij kunnen
allemaal licht geven.
De zaklantaarnvis (Anomalops katoptron)
De zaklantaarnvis is zo groot als een wijsvinger. Hij heeft
onder zijn ogen kleine blaasjes die lijken op bonen. Deze
zijn gevuld met lichtgevende bacteriën. Zij geven voortdurend een blauwgroenachtig licht. Een deel van die
organen of bonen is bedekt met een laag zwarte cellen.
Als hij het licht uit wil hebben, doet de vis zijn ooglid
dicht, dat wil zeggen, hij draait het lichtorgaan, zodat
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Bij deze vissen dient het licht vooral om te jagen op de
prooi en om te communiceren. Blauw en groen licht
dringen het meest ver door in het water. Het blauw
is het meest zichtbaar voor diepzeevissen. Het licht is
eigen aan de bewustzijnskracht en ze gebruikt het hier
op een heel leuke manier om zich kenbaar te maken.
Door lantaarns, die aan of uit kunnen gaan.

Anomalops katopron

de zwarte zijde aan de buitenkant komt te zitten. In de
nacht draait hij het licht weer aan, want hij moet daarmee zijn voedsel vinden en hij kan contact houden met
de school vissen waarin hij leeft, want met zijn allen zijn
ze sterker om roofvissen om de tuin te leiden.
Diepzeehengelvis (Melanocetus johnsonii)
De zaklantaarnvis heeft nog een familielid, de diepzeehengelvis of de lantaarnhengelvis.
Bij deze vis groeit er bij de vrouwtjes een lange hengel
uit de kop met aan het einde een bungelend lampje
van lichtgevende bacteriën. Hiermee lokt zij visjes aan
en als ze dichterbij het lampje komen, gaat het lampje
dichter bij de bek bungelen, ze laat haar bek openvallen en zet haar kieuwdeksels uit. Dan zuigt ze alles,
het water en de prooi in één hap op. Zij heeft een heel
brede bek, alles kan er in één klap in.
Bij het vrouwtje leeft altijd een mannetje, die parasiteert op haar en zorgt dat er constant sperma in haar
lichaam komt. Het mannetje is wel tien keer zo klein
als het vrouwtje.
Er zijn ook lichtende filamenten rondom de vis en de
vinnen geven ook licht. Beide vissen leven in de diepzee, waar het vrijwel altijd donker is.

De blobvis (Psychrolutes marcidus)
Deze vis wordt door velen een lelijk dier gevonden,
maar hij is wel aandoenlijk door zijn puddingachtige
vorm waardoor hij diep in het water kan leven.
Hij scharrelt maar wat rond over de zeebodem en eet
wat recht voor hem uit voor zijn bek komt en wat er
in past. Hij is net een ballon en dat is ook zijn verdedigingsmiddel, hij blobt tussen alles door en niemand
komt hem te na. Hij heeft geen zwemblaas en lijkt
wel uit een soort gelatine te bestaan, waardoor hij
goed in de diepzee kan leven. De blobvis laat iets zien
over lichtheid van gewicht en uitzetten en inkrimpen,
typerend voor de bewustzijnskracht die in deze vis iets
toont van haar vermogens.

Psychrolutes marcidus

Zoogdieren
Wat de grote zoogdieren betreft, zoals leeuw, olifant,
panter en dergelijke is de vecht- en vluchtmodus het
meest geliefd. Zij leven in families of roedels en hebben
meestal een territorium dat strikt wordt bewaakt. Echter, de grootste vijand van deze dieren is de mens, en
daar kunnen zij weinig tegen uitrichten. Daarom zijn
heel veel grote zoogdieren gedoemd om uit te sterven
door toedoen van de mens.

Melanocetus johnsonii
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A

Akrotiri

krotiri
De ondergang door vuur en hitte

Akrotiri zal voor velen op het eerste gezicht een nietszeggende naam
zijn. Maar als hij wordt verbonden met het eiland Thera, vandaag de dag
Santorini, zou het wel een zekere bekendheid kunnen hebben. Akrotiri is in
vroeger tijden een bekende havenstad van dit eiland gelegen in de Egeïsche zee. Het
maakt deel uit van de eilandengroep de Cycladen. De naam betekent letterlijk: kaap.
In de Griekse Oudheid werd er veel handel gedreven tussen de eilanden onderling en
er waren ook culturele banden. En zo is in die oude tijden Akrotiri een levendige handelsstad met veel scheepvaart.

V

ulkaanuitbarsting

Rond 1620 voor Christus,
in de Cycladische Bronstijd, heeft
er op het eiland Thera of Thira
een enorme vulkaanuitbarsting
plaatsgevonden en daarbij werd
alles verwoest. De gehele Minoïsche beschaving is daardoor bijna
weggevaagd. Het huidige Santorini bestaat uit zes eilanden die
gezamenlijk de top van één van de
grootste vulkanen ter wereld vormen. Heden ten dage is het eiland
bekend door dorpen die op de
rand van de caldera zijn gebouwd
en die voor veel toeristen een grote
aantrekkingskracht hebben. Deze
dorpen zijn onder andere Oia en
Thira.
Een caldera wordt gevormd door
activiteit van een vulkaan. Het is
een ronde diepe krater. Deze ontstaat als er heel veel gesteente wordt
uitgestoten door de vulkaan. Het
dak van de magmakamer in de vulkaan zakt in elkaar, en het gehele
dak valt naar beneden, de magna-
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kamer in. Vanaf de rand kijkt men
dan zo in de krater.
Santorini heeft de vorm van een
maan in het eerste of laatste kwartier, de krater ligt te midden van
het land dat nog is overgebleven,
als in een laatste omhelzing na de
ondergang. De verschrikkingen zijn
allang vergeten, zoals het bij mensen hoort. De krater is nu een top
evenement voor toeristen.

Santorini

E

en korte geschiedenis

Santorini werd zo ongeveer
vanaf het jaar 3.000 voor Christus
bewoond; de naam was toen Kalisti. Maar de geschiedenis begint al
eerder, 80.000 jaar geleden, toen de
vulkaan zich begon te roeren. Na
vele periodieke uitbarstingen kwam
hij uiteindelijk boven het zeeoppervlak tevoorschijn. Er vormde
zich toen als snel een stuk land. De
vulkaan, die Santorin heette, was
daarna niet meer actief en het land
werd begroeid met bos en gras en
zo werd het bewoonbaar. Mensen
zijn nieuwsgierig en de grond die
zo vruchtbaar was en de goede ligging tussen de andere eilanden viel
daar rondzeilende eilandbewoners
heel erg op. De vulkaan ligt midden in het eiland, meer dan anderhalve kilometer hoog. Die vulkaan
barstte uit rond 1500 v.Chr. De
krater stort in, er werd een enorm
gat gevormd onder de vulkaan met
een diepte van 400 meter. Alles
werd overspoeld door het zeewater.
Vóór de vulkaanuitbarsting was
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Santorini een rond eiland en het
werd ‘Strongili’ genoemd, wat
‘Rondvormige’ betekent. Veel later
zijn door andere vulkaanuitbarstingen weer nieuwe eilanden ontstaan,
de eilanden Nea Kameni en Palia
Kameni. Het woord ‘kameni’ betekent ‘verbrand’.
Vanaf 1000 voor Christus zijn de
Doriers op het eiland gaan wonen.
Hun leider heette Thira en hij werd
de eerste koning van het land. Hij
was trots op zijn heldendaden,
noemde het eiland naar zichzelf
evenals de stad die hij daar bouwde. Hij was een geliefd leider en na
zijn dood werd hij nog lang aanbeden. Later vestigde een Grieks volk
uit Viotia, de Miniërs, zich op het
eiland. Dat ging niet goed samen
en in de 7e eeuw voor Christus
werden de Miniërs van het eiland
verdreven. Zij gingen naar wat nu
Libië wordt genoemd en bouwden
daar de stad Cyrene.
Santorini werd tot 146 v.Chr. een
haven van Egypte in de tijd van
Ptolemeus, die het Koninkrijk van
Egypte stichtte. Het viel daarna
onder de Romeinen en de Byzantijnen. Nog weer later, in 1204,
kwam het in Venetiaans bezit en
uit die tijd stamt de naam Santorini. Het kwam nog in handen van
Turken, maar pas in de 19e eeuw,
in 1821, werd het een onderdeel
van het vrije Griekenland.
In 1925 en 1926 zijn er bij nieuwe
vulkaanuitbarstingen weer nieuwe
eilanden uit het water boven gekomen tegen Nea Kameni aan. Het
is weer een ramp, bijna alles wordt
vernietigd op het eiland, maar 15
procent van de gebouwen blijft
redelijk bewaard. De bevolking ziet
het niet zitten en vertrekt naar andere oorden. Pas in 1970 wordt het
eiland herontdekt in verband met
32
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de ontwikkeling van het toerisme
in Griekenland. Nu is het een van
de meest populaire eilanden om op
vakantie te gaan.

D

e bewoners van Thera

Zeevaart en handel en daarmee ook de visserij maakten het
eiland in de Oudheid tot wat het
was. Waarschijnlijk werden er ook
schepen gebouwd, dat kan eigenlijk
niet anders met zo’n belangrijk
middel van bestaan als de zeevaart.
Er was handel in schapenwol, vlas
en olijfolie. In een textielindustrie
werden wol en vlas gesponnen en
geweven tot stoffen. Vrouwen hadden ook altijd een weefgetouw in
huis. De fabrikage van verven om
wol of andere weefsels te kleuren
was aanwezig. Veel veeteelt kon er
niet zijn, daarvoor was het eiland
te ongelijk van structuur met zijn
vulkanische gesteenten en heuvels.
Maar er was wel een levendige
handel van allerlei textielproducten

die werden verwerkt en verhandeld
naar alle eilanden in de buurt. Er
was heel veel handel met Kreta, dat
in één dag kon worden bereikt, de
zeevaarders hoefden dan niet in de
nacht in een baai te gaan schuilen.
Akrotiri lag ook te midden van
andere eilanden op een grote vaarroute, vandaar het belang van het
eiland voor de gehele handel op de
Egeïsche eilanden. Er werden ook
goederen van het vasteland van
Griekenland en Klein-Azië gehaald.
Maar er was niet alleen scheepsbouw en textielindustrie, er werd
brons bewerkt en andere metalen,
er was ook een aardewerkindustrie,
getuige de vele potten en kruiken die er zijn gevonden van alle
vormen en in allerlei maten. De
vormen zijn vooral beïnvloed door
Kreta en Melos, die tezamen een
centrum van aardewerkindustrie
waren.
De landbouw was divers, mensen
verbouwden tarwe, gerst, erwten,

Viervoeters
Museum van het Prehistorische Thera
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Akrotiri
linzen, uien en bonen. Vanzelfsprekend waren er vijgen, olijven
en druiven en er zijn resten van
graanmolens gevonden. Vis was
belangrijk in het voedselpatroon,
even als andere zeedieren die werden gevangen. Er waren schapen en
varkens en andere vierbeners, niet
geïdentificeerde diersoorten die op
fresco’s zijn te zien.
Gereedschappen waren van steen
gemaakt, maar ook watervaten en
schalen om vuur in te maken. Er
waren eveneens werktuigen van
brons, zoals messen, beitels en
vishaken. Opvallend is de rust die
uitgaat van een dergelijke gemeenschap, die probeert met middelen
die er zijn het leven verder te brengen. Middelen die eenvoudig zijn,
maar afdoende en te overzien. De
maatschappij was nog niet zo heel
ingewikkeld in die tijden.

D

e opgravingen

Het is niet zo gek dat Thera
in oude tijden een belangrijke
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haven- en cultuurstad is geweest,
vol welvaart en overvloed. Het is
een vulkaaneiland met vruchtbare
grond. Er waren dan ook heel veel
levensmiddelen verkrijgbaar. Het is
tevens een rijke stad, met veel visserij, en landbouw vanwege de goede
grond. Wat teveel is wordt meestal
verhandeld naar Kreta, maar ook
naar andere eilanden. Voedsel
wordt dan verruild voor aardewerk
uit Kreta of omliggende gebieden.
Na de uitbarsting van de vulkaan
bleef er een heel kleine archipel
van eilanden over. Alles raakte
bedolven onder een laag puimsteen
van minstens vijftig meter. Archeologen hebben delen van de stad
weer opgegraven, maar er zijn geen
menselijke lichamen aangetroffen.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft
iedereen op tijd kunnen vluchten.
Er zijn ook relatief weinig voorwerpen gevonden, waaronder veel
kruiken, wat zou kunnen betekenen dat iedereen zich met zijn
lijfgoederen heeft kunnen verplaat-

sen naar veiliger oorden. Toch is er
genoeg opgegraven om een beeld te
krijgen van het leven van alledag in
Akrotiri.

Het enige specifieke object dat is
gevonden is een gouden steenbok
verborgen onder een vloer. Het is
een geit-idool dat goud bevat, een
kleine figuur, elf centimeter lang
en 9 centimeter hoog. Het weegt
180 gram. Het lichaam en kop van
de capra ibex zijn gegoten volgens
de verlorenwasmethode. De rest
is later toegevoegd met bronzen
soldeer, zoals de basis waar het dier
op staat, de nek en de poten. Het is
gevonden in een rode houten kist.
Opvallend is dat juist dit dier, dat
in de lilaca een symbool is voor vol-
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harding, bewaard is gebleven. Het
was een object dat heel kostbaar
werd gevonden, het is met opzet
achtergelaten voordat men vluchtte
voor het geweld. Een teken dat
men hoopte dat men weer terug
zou kunnen keren naar de geboortegronden waar hun leven en hun
liefde voor het werk en hun families was gegrondvest. En waar met
volharding het mogelijk zou zijn
een leven op te bouwen. Zo is het
echter niet gegaan, niemand van
de toenmalige bewoners is teruggekeerd naar het eiland.
Tot nog toe zijn er drie kleine boerderijen blootgelegd, ze staan verspreid in het land. De twee kleinste bevatten één kamer en waren
gebouwd van steen. De derde was
wat groter van omvang, had twee
kamers en een stal, met een binnenplaats die was omgeven door
muren. Het is moeilijk om verdere
onderzoekingen te doen vanwege
de dikke lavalaag. Wel zijn er nog
stukken muur gevonden, waarvan
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het doel niet duidelijk is. De gemeenschap was wel heel geordend,
dat blijkt uit de blootgelegde fresco’s van de stad Akrotiri. Ieder huis
heeft een kamer met een muurschildering. Deze geven vaak het
beroep van de bewoner aan.
In het Westhuis bijvoorbeeld
woonde vermoedelijk een kapitein of koopman, omdat er veel
scheepsmotieven op de muren zijn
geschilderd. Het gedeelte van de
stad dat is opgegraven werd waarschijnlijk bewoond door hogere
standen die elkaar begunstigden,
anders dan daarvoor het geval was.
Toen was de samenleving meer van
een gelijkwaardige aard. Op die
manier zouden de muurschilderingen ook iets aangeven over de
sociale status van de bewoners van
de huizen, want ze waren meestal
vanaf de buitenkant te zien, geschilderd bij een raam. Door de
cordiale handelsbetrekkingen had
Thera niet te vrezen voor invallen
van buitenaf. Er zijn geen vestingwerken gevonden onder het puin.

Ook werd er onderling getrouwd,
zodat families van diverse eilanden
vriendschappelijke betrekkingen
met elkaar hadden. Ambachtslieden, kunstenaars en politici kwamen vanuit Kreta vaak naar Akrotiri. De invloed van Kreta op de
gehele samenleving en cultuur in
Thera is dan ook groot. Vooral de
culturele invloed is geleidelijk aan
steeds groter geworden. De meeteenheden bijvoorbeeld waren in
Akrotiri dezelfde als die van Kreta,
gezien de verschillende gewichten
die in de stad zijn gevonden.
Cultuur en religie zijn heel sterk
aanwezig in Akrotiri, elementen
die in die tijd mensen nog samenbinden, als een noodzakelijkheid
om te kunnen overleven. Daarbij is
de maatschappij zoals ze is, waarin
veel mensen elkaar ook kennen en
ondersteunen, van groot belang.
Saamhorigheid is iets, wat heel erg
leeft in de samenleving. Iets wat
als kostbaar werd ervaren, en wat
langzamerhand, in de verdere loop
van de tijd, teloor is gegaan.
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E

en beetje archeologie

Alles wat is bedolven onder het
vulkanische puin en as is ontzettend goed bewaard gebleven, vele
prachtige fresco’s en kunstobjecten,
waaronder kruiken. De uitgravingen worden gedaan op een oppervlakte van twaalfduizend vierkante
meter en op het meest diepe punt
twaalf meter diep. Er hebben 35
gebouwen gestaan, waarvan er vier
door kenners helemaal zijn bestudeerd. De uitkomst van studies is,
dat de haven 100 meter ten zuiden
lag van het museum dat er nu is.
Verder is Akrotini zeker tot 1650
voor Christus een belangrijke plaats
voor de handel in koper tussen
Kreta en Cyprus. In Cyprus werden
namelijk rond 2000 v.Chr. koperafzettingen ontdekt en dat materiaal
werd vervoerd naar Akrotiri, waar
het werd bewerkt. Er waren handelsbetrekkingen met Egypte en
Syrië en men vermoedt zelfs met
India. Studies tonen aan dat er
een hoog ontwikkelde beschaving
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is geweest, te zien aan de gereedschappen ook voor het huishouden,
de prachtige fresco’s op de muren
van de huizen, en de hygiëne die in
huis in acht werd genomen, er was
overal riolering en er bestonden
een soort toiletten en badkuipen.
De huizen telden vaak drie verdiepingen, de muren waren gemaakt
van tufsteen, dat bestaat uit modder en klei vermengd met stro. De
plafonds werden ondersteund door
houten palen en balken. Uitgehouwen stenen werden gebruikt als
hoekstenen voor gevels en trappen.
Deze huizen met uitgehouwen
stenen werden door Marinatos, de
ontdekker van de overblijfselen van
Thera, aangeduid met Xesti, het
Griekse woord voor ‘glad uitgehouwen’.
Het hele opgravingsproject geeft als
geen ander een beeld van de Egeïsche kunst en cultuur uit die tijd.
Zij zijn een object van studie voor
historici, zoölogen, plantkundigen
en chemici.

Zo rond 5000 jaar voor Christus
werd Akrotiri al bewoond, het was
een klein dorpje met vissers en boeren. Pas na 2000 jaar werd de stad
belangrijk door zijn handelsbetrekkingen met andere eilanden. Het
stadje lag op een belangrijke handelsroute tussen Cyprus en Kreta,
wat ervoor zorgde dat het koper dat
werd verhandeld ook werd bewerkt,
wat blijkt uit de vondst van veel
verschillende soorten mallen om
koper in te gieten. Deze rijkdom
van de stad duurde wel vijfhonderd
jaar lang. Er waren straten belegd
met stenen, daaronder lag een heel
uitgebreid drainagesysteem en riolering. Er was een belangrijke aardewerkindustrie te zien aan de vele
kwaliteitspotten en -kruiken die
zijn gevonden. Ambachtelijke kennis van een hoog niveau kenmerkt
de samenleving daar, waaronder
huizen met drie verdiepingen, iets
wat nog niet zo gebruikelijk was in
die tijd.
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Waarschijnlijk telde de stad naar
schattingen tussen de 2000 en
9000 inwoners. Ongeveer vijftig
jaar voordat de stad ten onder ging,
werd zij al getroffen door een zware
aardbeving. De stad is toen herbouwd op een eenvoudige manier.
Alles werd opgehoogd, straten en
huizen. Wat eerst de benedenverdieping was, werd nu een kelder of
souterrain. De grote platen waarmee de straten waren belegd en
waaronder de riolering lag, werden afgedekt en de straten werden helemaal opnieuw belegd met
kleinere stenen. Niveauverschillen
werden ondervangen door trappen
of hellingen, ook werden er muren
aangelegd om zo grotere hoogten
te overbruggen. De huizen hebben
geen tuinen of binnenplaatsen, er
zijn alleen pleinen waar mensen samenkwamen en waar bij goed weer
buiten werd gewerkt.
De grote vulkaanuitbarsting, waarschijnlijk tussen 1620 en 1530
v.Chr., maakte een einde aan deze
ongekende welvaart van de stad,
die een Cycladische nederzetting
van de eerste orde kan worden genoemd. Men vermoedt dat de stad
was gebouwd op 20 hectare grond.
Pas rond 1967 zijn er overblijfselen gevonden van Thera door de
Griekse archeoloog Spyridon Marinatos, die zich hier uitgebreid en
met moderne middelen mee bezig
hield. Door hem is de grote waarde
van de opgravingen van Thera
erkend en is de gehele verbrande en
verwoeste stad stukje bij beetje gevonden. Eerdere opgravingen zijn
er gedaan vanaf 1867, ze zijn niet
uitgebreid geweest, maar in detail
en op verschillende plaatsen.
Sinds 1968 worden alle gevonden voorwerpen bewaard in het
36
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Museum van het Prehistorische
Thera, niet ver gelegen van de opgravingsplaatsen. Daarna is ook het
enige gouden object gevonden, de
Capra ibex, in 1999. In 2018 is er
nog een marmeren figuurtje gevonden van een vrouw, in hetzelfde
huis waar de gouden ibex is aangetroffen, het Huis van de Thrania,
nabij Xeste 3.
In de stad zelf is sinds 2012 een
pad gemaakt dat leidt langs alle opgravingen. Het wordt onderhouden
door vrijwilligers.

Wat het meubilair in de huizen
betreft, dat heeft moeite gehad om
te overleven in het vulkanische
stof en de as. Maar er zijn wel een
soort mallen gevonden van wat er
was, en die worden dan gebruikt
om sommige dingen weer opnieuw
te maken, zoals bedden, tafels en
stoelen. Er zijn vooral veel offertafels gevonden in Akrotiri. Ze zijn
meestal gemaakt van klei of bedekt
met een gipslaag, vaak versierd op
dezelfde manier als de muurschilderingen.

O

E

pgegraven objecten

en ramp in de Bronstijd

Het ambachtelijk aardewerk
dat werd gemaakt vertelt een heleboel over het leven in de stad.
Grote kruiken werden gebruikt
om goederen in te bewaren, andere werden gebruikt om zaken
in te vervoeren. Ze werden ook
toegepast als vaten om voedsel in
te prepareren of om in te koken,
ze zijn er ook om uit te eten of te
drinken. Olielampen, badkuipen,
vuurpotten, bijenkorven, bloempotten, van alles is er gevonden. Ze
waren uitbundig versierd, zoals in
die tijd gebruikelijk.

Opvallend is hoe een rijke en
welvarende samenleving in één
klap ten onder kan gaan. Zonder enig gerucht of demonstratie
over rechten die men zou hebben.
Heden ten dage zou zoiets niet
meer mogelijk zijn. Want mensen
moesten zichzelf redden, ze moesten zichzelf weren tegen de natuurramp, die wel was voorzien, maar
niet te voorkomen. Hoe verwend
zijn de mensen van de 21e eeuw,
die als er een ramp gebeurt meteen
beginnen te schreeuwen dat iedereen hen moet helpen en dat ze daar

Offertafel met dolfijnen
Museum van het Prehistorische Thera
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recht op hebben. In de Bronstijd
was dat recht er nog niet, en het is
ook geen recht. Het hoorde erbij
dat iedereen bij een ramp zich als
één man inzette voor een poging
om nog wat te redden. En dat moet
ook wel zo zijn gebeurd, want naar
alle waarschijnlijkheid zijn alle
bewoners per schip naar andere
eilanden geëmigreerd om daar
een nieuw bestaan op te bouwen.
Gezien het feit, dat families ook
trouwden met mensen van andere
eilanden, moet er wel een mogelijkheid zijn geweest om zich elders
te vestigen zonder dat daar moeilijkheden over waren. Het mijn en
dijn zal er zeker zijn geweest, maar
een ramp vaagt alle andere overwegingen weg, want er moet hulp
worden geboden voor zover dat
kan. Mensen waren in de Bronstijd
dus zelfstandiger en onafhankelijker dan in deze moderne tijd. Zij
redden zichzelf, en nu komt niemand er op om zelfreddend te zijn.
De regering, de gemeente en iedereen moet helpen. Zo blijkt wel hoe
verwend de mensheid in de huidige
tijd is. Ze hoeft zelf niets meer te
ondernemen, ze zijn rampzalig,
hulpbehoevend en afhankelijk van
anderen.

D

e fresco’s van Akrotiri

In een eerder artikel in de
Gouden Visie, jaargang 13 nummer 1 van januari 2020 zijn de
fresco’s van Akrotiri al aan de orde
geweest. Er valt evenwel meer te
vertellen over deze fresco’s.
Deze muurschilderingen dateren
van 1600 v.Chr. en zijn gemaakt
op het verdwenen eiland Thira
dat deel uitmaakte van de Cycladen eilanden. De fresco’s die zijn
gevonden in de onder het puin
verdwenen oude havenstad Akrotiri
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vertellen alles over hoe mensen daar
in de Bronstijd leefden. Ze spreken
van een grote liefde voor de zee,
maar ook voor de natuur in het
algemeen, met zeegezichten, dieren
van allerlei soort, vissen en planten.
Stieren, geiten, antilopen, apen,
wilde katten, eenden en zwaluwen,
alles komt voor in de beelden. Ook
zijn er veel taferelen uit het dagelijkse leven van de mensen uit die
tijd. Er komen veel geometrische
en abstracte vormen voor op de
schilderingen, speciale krommingen en spiralen.
Deze fresco’s zijn heel interessant,
omdat ze na de grote vulkaanuitbarsting veel beter bewaard zijn
gebleven dan die van Knossos of
andere plaatsen op Kreta, waarvan
alleen heel kleine fragmenten zijn
gevonden. Zij geven een beeld van
de Minoïsche kunst als geen andere
plaats op de eilanden. Zij zijn heel
goed bewaard gebleven onder het
vulkanische puin. Maar ze zijn
vooral ontroerend, ze spreken de
emoties van mensen aan door hun
verfijning, door de genegenheid die
ze uitstralen voor al wat leeft. En
bovenal de devotie, de toewijding

en saamhorigheid worden gevoeld
in iedere streek van het penseel.
Om de muren voor te bereiden
voordat het fresco erop wordt
aangebracht, worden ze eerst bedekt met een papje van modder en
stro, vervolgens krijgt alles een dun
laagje kalkpleister en uiteindelijk
laagjes van heel verfijnd pleisterwerk.
Het lijkt erop alsof de fresco’s zijn
gemaakt met als basis minerale
stoffen, waardoor ze bijzonder goed
bewaard zijn gebleven. Het wit van
het kleurpalet dat werd gebruikt
is afkomstig van de pleisterlaag.
Verder is er het geel van gele oker
en rood van aarde waar ijzer in zit.
Er zijn ook bruinen en blauwen
waar waarschijnlijk azuriet voor is
gebruikt. Deze kleuren worden uitbundig toegepast. Het blauw werd
gebruikt als een soort donkergrijs
om vogels te schilderen, de huid
van dieren en ook vissen en voor
het geschoren hoofd van jongeren.
Donkerblauw werd vooral gebruikt
voor heel donkergroen blad zoals
van klimop, papyrusplanten, lelies,
riet en palmbomen. Wit was vooral
om de huid van vrouwen te schilderen en rood was bestemd voor de
meer donkere, zonverbrande huid
van de mannen.
Het is geen werkelijke fresco techniek die is gebruikt, want dan
begint het schilderen al op het
natte gips, maar hier lijkt het alsof
de schilder totaal geen moeite
deed om het nat te houden. Hij is
tevreden ook als hij het werk moet
afmaken op een droge ondergrond.
Vandaar dat bij hetzelfde fresco de
verf goed in het gips is binnen gedrongen, maar op andere plaatsen
helemaal niet, waardoor de kleur
er gemakkelijker afvalt op de droge
plekken. Er zijn speciale technieken
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uitgevonden om de fresco’s goed
te bewaren tijdens de opgravingen.
De eerste stukjes fresco werden in
1968 gevonden en dat ging om een
hoofd van een Afrikaan, een hoofd
van een blauwe aap en wat grote,
vliegende blauwe vogels.
Het merendeel van deze opgegraven fresco’s worden bewaard in het
Museum van Prehistorisch Thera
op Santorini, maar ook in het
Nationaal Archeologisch Museum
van Athene, dat in het bezit is van
de meest volledige en bekende
afbeeldingen.
De fresco’s zijn representanten van
de flora en fauna van het eiland
Thera, maar dus ook van dagelijkse belevenissen, in de stad en
op zee. Landbouw, zoals het verzamelen van saffraan, sport, zoals
twee boksende jongens, schepen
die uitvaren. Er zijn fresco’s met
bloemen van het eiland, zoals het
fresco van de lelies en de papyrusplant uit Egypte, die in het Huis
van de Dames zijn gevonden. De
fresco’s die in diverse huizen zijn
blootgelegd verschillen heel erg qua
thema en stijl, dus er mag worden
aangenomen dat ze door allerlei
artiesten zijn gemaakt. Ze zijn heel
zorgvuldig geschilderd, ook heel
gedetailleerd en er wordt gebruikt
gemaakt van een breed palet aan
kleuren. De kleuren werden zelden
gemengd, ook schaduwpartijen
worden vermeden. Ze houden een
nauw verband met de kunst op
Kreta, waar veel onderling verkeer
mee was op alle gebieden.

Het is een van de best bewaarde
muurschilderingen en het toont
een mannelijke figuur die in iedere
hand een bundel vis vasthoudt. De
vissen zijn aan elkaar vastgemaakt
met een geel touw. De vissen zijn
door kenners gedetermineerd als
Coryphaena hippurus, de dorado

of goudmakreel. Deze schildering
is van de muur af gekomen en is
staande voor de muur gevonden.
Op de aansluitende wand is een
bijna identieke schildering, hier
zijn twee naakte figuren te zien
met deels afgeschoren haar, beide
fresco’s doen vermoeden dat het

F

resco van een visser

Dit fresco is gevonden in het
Westelijk Huis in de noordoostelijke hoek van kamer 5. Het bevindt
zich in het Nationaal Archeologisch
Museum in Athene.
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ook hier weer gaat om een godsdienstig ritueel. Vooral omdat
er uitsparingen zijn gevonden in
kamer 5 en aardewerken vaten in
de aangrenzende gang. En nog
meer duidelijk wordt het dat dit
rituele handelingen zijn waarbij

vissen worden geofferd omdat alle
personages naar de noordwestzijde
van de kamer lopen, waar door de
archeologen een offertafel is gevonden. Bovendien is een vis een heel
speciaal dier, en hier is het zelfs een
gouden vis, zoals de gouden ibex

ook een gouden kleur heeft. Goud
verwijst meestal naar iets dat heel
kostbaar is, en dat is het hier ook,
de vissen zijn een kostbaarheid, ze
zijn niet gevangen om te eten, maar
om aan te bieden aan de Godin.
Die zal dan zorgen voor welvaart
zodat iedereen genoeg te eten zal
hebben op Thera.

F

resco van een stoet schepen

Een fresco uit kamer 5 van het
Westelijk Huis, geschilderd op de
zuidwest muur en eigendom van
het Nationaal Archeologisch Museum in Athene.
Dit is een heel grote muurschildering van zes meter lang. Het beeldt
een hele stoet of vloot van schepen
uit, acht heel grote schepen en drie
kleinere. Ze zijn allemaal uitgerust
met roeiers, en ze reizen van de
ene haven naar de andere met een
middelpunt dat wordt ingenomen
door een vlaggenschip van de vloot.
De stad aan de rechterkant is heel
geavanceerd gebouwd zowel wat
betreft de architectuur en de bewoners, te zien aan hun kleding.
Marinatos zegt dat deze stad Akrotiri is, terwijl de flora en fauna van
de stad links meer Egeïsch is. Het
verbeeldt waarschijnlijk een andere
type stad, meer provinciaal, die ook
op Thera is gelegen. De mensen
zijn ook heel anders gekleed.
Bovendien vertelt het feit, dat de
schepen allemaal worden voortbewogen door roeiers, dat de steden
niet erg ver uit elkaar hebben gelegen. Het kan een zeevaartshow zijn
geweest of misschien wel een beeld
uit een verloren gegaan gedicht,
een feestelijkheid ter ere van de
Godin, het kan van alles zijn. De
schepen zijn versierd met bloemen, vlinders, zwaluwen en andere
symbolen uit de natuur die eerder
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doen denken aan een godsdienstig
feest. Er springen dolfijnen tussen
de schepen door en ook tussen de
gebouwen van de stad. De flora
en fauna van ieder van de beide
havens zijn tot in de allerkleinste details weergegeven. Zelfs de
lange gewaden van de opvarenden
zijn goed te zien, wat zou kunnen
betekenen dat ze een hoge sociale
status hadden en dus deelnamen
aan een belangrijk godsdienstig
evenement. Het lijkt erop alsof alles
in een goede harmonie met elkaar
gebeurt, ook al zijn er verschillen
qua afkomst en status. Er wordt
geaccepteerd dat er verschillen zijn
in mensen en dat de een hooggeplaatst is en de ander niet. Dat
is een heel gezonde instelling, die
heden ten dage maar moeilijk meer
wordt gevonden. Iedereen moét
gelijk zijn in de huidige maatschappij, ook al is hij het niet.

F

resco met een scheepswrak

De linkerhelft van het fresco
toont een beeld wat ‘De bijeenkomst op de heuvel’ wordt genoemd. Op het rechterdeel zijn
kudden te zien, schaapherders,
krijgers, een bron en een afbeelding
van een scheepwrak. Dit fresco is
gevonden op de bovenste verdieping van het westelijke huis, het

noordwestelijk fries in kamer 5. Op
dit fresco zijn veel dieren te zien en
vooral de kleding van de vele mannen valt op. In het scheepswrak zelf
zijn ook mensen te zien die blijkbaar niet kunnen zwemmen of al
zijn verdronken.

speciale rol in het leven van deze
mensen, dat is vooral zichtbaar in
de fresco’s, waar ook een vrouw te
zien is met papyrusplanten en er
is ook een hele kamer beschilderd
met de papyrus.

F

De dadelpalm (Phoenix dactilyfera)
een relatief veel voorkomend motief op Akrotiri, is vrijwel onbekend
op andere Cycladen. Het silhouet
van de boom is biologisch gezien
heel correct en nauwkeurig weergegeven, maar dat is niet zo met de
kleur ervan. Waarschijnlijk wilde
de kunstenaar een zeker effect bereiken door contrasten in kleur. De
dadelpalm is op veel keramische
vaten geschilderd.

lora

Op de schilderingen zijn na zo
vele duizenden jaren nog planten
te herkennen, vooral omdat ze zo
detaillistisch zijn geschilderd. Zo
zijn er pijnbomen (Pinus edulis),
pistacheplanten (Pistachia vera),
olijven (Olea europaea) en vijgen
(Ficus carica) waarneembaar. Deze
laatste bomen kunnen ook steeneiken (Quercus ilex) zijn, omdat het
blad er iets anders uitziet dan bij de
vijg. Waterplanten als rus (Juncus),
kruiden en riet (Phragmites australis) zijn duidelijk te herkennen.
Bij een geschilderde waterloop zijn
zegge (Carex morrowii), riet en
grassoorten weergegeven.
De papyrus (Cyperus papyrus) valt
op, omdat hij zoveel voorkomt,
zowel op de muren als op potten en
schepen. Meestal wordt hij afgebeeld als een nog niet volgroeide
plant, heel gestileerd. Ze lijken erg
op schilderingen uit Knossos op
Kreta, Melos en Mycene.
De papyrusplant speelt een heel

Scheepswrak
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Gewonde saffraanverzamelaarster
De bloem is achter haar te zien, maar
ook voor haar voeten ligt een bloem

S

affraan (Crocus sativus)

In Thera wordt de saffraan
beschouwd als een symbool van
het land. Het is een kostbaar
kruid, elke bloem bloeit slechts
acht dagen per jaar en heeft drie
bloedrode stampers en drie gele
meeldraden, die kunnen worden
geplukt, maar de vele bloemen
bloeien wel het hele jaar door,
behalve in de herfst. Voor een
gram saffraan zijn er 150 krokussen nodig. Maar in Thera werden
deze bloemen overal gekweekt en
de saffraanpluksters zijn ook op de
fresco’s te zien. Er zijn wel meer
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geliefde onderwerpen die in de
schilderingen worden gebruikt, zoals andere bloemensoorten, rotsen
en zwaluwen, maar de krokussen
worden zelfs gebruikt in fresco’s
voor de zijkanten van vensters in
huizen. Saffraan, de stampers van
de saffraankrokus, wordt heel veel
uitgebeeld. Ze worden vaak als
offerande gebruikt.
Er zijn ook planten die zijn geïdentificeerd als zeenarcis of strandnarcis of zandlelie (Pancratium
maritimum).

F

auna

Antilopen
Naast een fresco met antilopen
De
twee
antilopen
zijn
getekend
met
behulp van donkere lijnen gezet op een
is er ook een fresco met blauwe
achtergrond van wit gips. Hun vormen zijn eenvoudig en hun bewegingen heel exapen die in de bomen zwieren in de
pressief. Ook hier is de verfijning heel treffend. Zij zijn aangetroffen in een kamer
sector Beta, kamer 6.
in gebouw B, in kamer B1. Men denkt dat ze tussen 1650 en 1500 voor Christus
zijn geschilderd.
Dit fresco is in 1969 ontdekt en
veroorzaakte veel opwinding bij de
archeologen. De apen zijn in het rotsachtige landschap geschilderd terwijl ze over
nagebootste vulkanische rotsen klimmen en
springen, rotsen die nog precies lijken op
de rotsen in de buurt. De meeste dieren die
zijn afgebeeld worden getrouw weergegeven
in hun vorm en beweging. Maar de kleuren
zijn vaak helemaal niet natuurgetrouw. Ze
worden door de kunstenaars naar eigen
inzicht gebruikt, om bepaalde effecten te
verkrijgen zodat de lichamen contrasteren
met de basiskleuren.
Sommige dieren zijn heel nauwgezet geschilderd, hoewel ze helemaal niet bekend
zijn op het eiland. Het grootste deel van de
dieren komt uit Noord-Afrika, zoals grote
katten, antilopen en apen, evenals mythologische dieren, zoals de griffioen. Zo wordt
duidelijk dat de kunstenaars connecties
hadden met de Egyptische tradities.

G

riffioen

Deze vogel is te zien bij de Godin van
de Wilde Dieren, een fabeldier dat eigenlijk
uit twee dieren bestaat. Hij wordt ook wel
grijpvogel genoemd. Hij heerst over twee
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rijken: zijn leeuwenlichaam heerst
over de aarde, terwijl zijn kop en
de vleugels van de adelaar over de
lucht regeren. Hij heeft de oren
van een paard en een hanenkam
die gemaakt lijkt te zijn van vissenschubben.
Hij is een hybride wezen zoals ook
de draak en de centaur dat zijn.
De hippogrief is ook zo’n dier, half
paard en half adelaar. Hij wordt
meestal afgebeeld als een gevleugeld
paard, geboren uit een merrie en
een griffioen. Hij heeft de kop en
de voorpoten van een adelaar. Maar
dit zijn zijwegen, op de fresco’s zijn
alleen griffioenen te zien. De Minoïsche griffioenen hebben meestal
in spiralen gevormde gekrulde manen. De griffioen is op de fresco’s
opgenomen als een symbool van
goddelijke macht en een bewaker
van het goddelijke.
Kudden met dieren waren niet gebruikelijk in de Cycladen en al helemaal niet in Akrotiri. Er zijn wel
dieren aangetroffen zoals een os die
bij een deur staat met een man. Dit
alles is echter heel slecht bewaard
gebleven. Er is bij uitzondering ook
nog een afbeelding gevonden met
schapen, geiten in een kudde. Ook
zijn afbeeldingen gevonden van onbekende viervoeters.

op elkaar. Maar in hun beweging
en hun uitdrukking zijn het vrolijke dieren, die verbeelden hoe een
wezen blij kan zijn om het leven
zelf, zonder meer.

V

ogels

De vogels zijn rijkelijk vertegenwoordigd op de fresco’s van
Akrotiri. Er zijn heel veel watervogels met name eenden uitgebeeld.
Er zijn Egyptische eenden, maar
ook soorten die een vrije uiting zijn
van deze dieren. In lentetaferelen
zijn veel zwaluwen te zien, op fresco’s maar ook op keramiek. Maar
eruit springend zijn vooral duiven,
die waarschijnlijk ook een bepaalde
symboliek voorstelden. Ze zijn op
schepen te vinden, ook op de romp
van zeilschepen. Zij werden misschien gezien als boodschappers
van vrede die met de vaartuigen
meereisden. Dat zwaluwen zoveel
te zien zijn, geeft iets aan over de
aard van de bewoners en de kunstenaars, deze vogels beelden ook iets
uit over de blijdschap om te leven,
over de speelsheid die er is in de
natuur en ook in de mens.

H

et fresco van de lente

Dit fresco is aangetroffen in
een kamer op de begane grond in
de sector Delta 2 en het beslaat drie
wanden. Het is helemaal bewaard
gebleven en het stond nog in zijn
oorspronkelijke positie in het
gebouw. De muur was echter niet
al te goed en zeer zwak, dus is het
fresco direct weggebracht om het te
behouden. Om dit fresco goed te
bewaren is een hele delicate opdracht geweest die hoge eisen stelde
aan de archeologen en de restaurateurs. Ze deden daarmee een heel
waardevolle ervaring op met het
behouden van een kunstwerk dat
uit een bouwval moest worden
gehaald die op instorten stond.
De afbeelding stelt een rotsachtig
landschap voor zoals het eiland
was voordat de vulkaanuitbarsting
plaatsvond. Het beeldt veel lelies
uit, zij groeien tussen de kleurrijke vulkanische rotsen met hun
rode en grijze kleuren, terwijl er
zwaluwen tussen de bloemen door
vliegen in een vrolijk zwaluwspel.
De kleine groepen rode lelies lijken
wel zacht te wuiven in de wind en
de bloemen zijn geschilderd in de

D

olfijnen

In Akrotiri waren vooral dolfijnen als motief voor een schildering heel geliefd, terwijl dit nergens
anders op de Cycladen zo is. Ze
verschijnen op heel veel tekeningen en schilderingen, maar ook op
amforen. Ze komen vooral voor
op muurschilderingen die de zee
uitbeelden. Ze zijn heel gestileerd
en schematisch op de muur gezet
en ze lijken ook allemaal heel erg
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Het fresco van de lente of van de lelies
Nationaal Archeologisch Museum, Athene
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Akrotiri
verschillende stadia van de groei
van knop naar volledige bloem.
Het rijkelijk gebruik van kleuren,
zoals wit, rood, geel en blauw, en
de beweging die wordt gemaakt
door het wuiven in de wind van
de bloemen tezamen met het spel
van de zwaluwen, maakt dit fresco
tot een levendige uiting van de
blijdschap over de terugkeer van de
lente. Men vermoedt dat de schilder dezelfde is als van de Saffraanpluksters.
Met dit fresco wordt totaal geen
rekening gehouden met het feit
dat er drie wanden zijn, zodat er
een heel voelbaar omgevingseffect
wordt bereikt waarin de vibraties
en de wedergeboorte van de lente
heel merkbaar zijn voor de toeschouwer.

D

e saffraanpluksters

Deze schildering is gevonden
in Xeste 3, in kamer 3 gelegen boven een ruimte die niet mocht worden betreden vanwege zijn ‘glans en
schittering’. Hiervan zegt Marinatos dat het heel duidelijk is, dat het
een geheiligde plaats is, bestemd
voor een soort speciaal ritueel, mis-

schien wel van een mystieke aard.
Boven deze ruimte is dus het fresco
gevonden van de saffraanpluksters.
Het zijn vrouwen in feestelijke
kleding die heel luxueuze juwelen
dragen, zij plukken de bloemen
in een rotsachtig landschap. Hun
hoofd is geschoren, een teken dat
ze ongehuwd zijn.
De saffraanpluksters zijn met grote
verfijning geschilderd, sommigen
hebben mandjes bij zich om de
stampers in te verzamelen en anderen halen een splinter uit hun voet.
Waarschijnlijk werden de stampers
gebruikt als een offerande aan de
godin, in de vorm van taarten die
ervan werden gemaakt.
Overheersend in het geheel is de
vrouwelijke figuur, ongetwijfeld
een Godin, die op een in drieën
gedeelde verhoging zit en wordt
vergezeld door twee exotische
dieren, een aap en een griffioen.
Het is duidelijk dat het er hier om
gaat een feest uit te beelden waar
mensen, misschien priesteressen,
offers aanbieden aan de Godin
van de Natuur, in de vorm van
een openbarend ritueel. De gaven
worden niet direct aan de Godin

De saffraanpluksters
Museum van het Prehistorische Thera
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aangeboden, de blauwe aap is de
intermediair.
In dezelfde kamer op de zuidmuur
zijn andere vrouwen afgebeeld, de
een draagt een bos bloemen die
lijken op wilde rozen, en ze hebben
allebei japonnen aan waarop bestaande bloemen zijn geborduurd,
bij de een krokussen en bij de
ander lelies. Deze bloemen werden allemaal, maar vooral lelies en
krokussen, verzameld in de rotsige
terreinen van het eiland, om speciaal te dienen als offergave aan de
Godin.

P

otnia Theron

Een onderdeel van deze hele
lange muurschildering van de Saffraanverzamelaarsters is De Meesteres van de Wilde Dingen of soms
de Godin van de saffraan. Zij
wordt in het Grieks Potnia Theron
genoemd, in het Minoïsch Britomartis ofwel zoete maagd. Soms
wordt ze ook Artemis genoemd.
Op dit fresco wordt een Godin
getoond vanuit de rechterzijde.
Zij zit op een troon en wordt
beschermd door een griffioen
achter haar, die zij aan een leiband
vasthoudt. Aan haar linkerzijde en
voor haar is een aap geschilderd,
die een kom aan haar aanbiedt
met opgeheven armen, terwijl
een jonge vrouw bloemen van de
saffraankrokus in een grote kom
giet. De aap is de intermediair die
de offerande aanbiedt, de jonge
vrouw kan dat niet zelf doen, zij
is daartoe niet bevoegd. Er is een
strikte orde bij het aanbieden van
offeranden, zoals saffraan, de aap
is dus een gewijd dier, vandaar zijn
blauwe kleur.
Dit gehele fresco bedekt twee
wanden in de bovenste kamer van
Xeste 3.
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H

Meesteres van de Wilde Dingen (met griffioen)

uizen

Uit de fresco's kunnen conclusies worden getrokken over een
evenwichtige sociale structuur,
althans van het tot dusver opgegraven deel van de stad. Elk huis heeft
minstens één geschilderde kamer.
In sommige huizen geven de motieven van de fresco’s de beroepen
of afkomst van de bewoners aan.
De bewoner van het Westhuis met
maritieme motieven was mogelijk
dus een kapitein of een koopman.
Het zal een elite wijk zijn geweest
in de stad, waarbij de rijken elkaar
ondersteunden. De muurschilderingen in hun huizen waren vanaf
de straatkant te zien door de ramen, hetgeen doet denken dat het
ook een soort statussymbool was.
Ramen zijn ook een bijzonderheid,
zij zijn zeker niet gebruikelijk in
het Egeïsch gebied van die tijd.
Er is een reliëf ornament gevonden
van geschilderde rozetten, dit wordt
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bewaard in het Museum van het
Prehistorische Thera in Santorini.

H

uis van de vrouwen

Dit huis in Akrotiri is een
van de meest twijfelachtige en onzekere huizen vanwege het feit, dat
het noordelijk deel geheel is ingestort. Het was een vrijstaand imposant gebouw van drie verdiepingen
met een centrale lichtkoker en
op iedere etage op zijn minst tien
kamers. Men denkt dat dit huis van
een heel rijk persoon is geweest.
Dit gebouw wordt zo genoemd,
omdat in dit huis het fresco is
gevonden van de Vrouwen met de
papyrusplanten (zie Gouden Visie
jaargang 13 nummer 1). Nadat
het huis de aardbevingen en de
vulkaanuitbarsting had overleefd,
heeft het heel veel te lijden gehad
van grote stortvloeden die door de
oude stad stroomden voordat de
opgravingen begonnen.

In kamer 1 van dit huis is het fresco met de papyrusplanten geschilderd op drie muren. De planten
zijn steeds in groepjes van drie bij
elkaar gezet en groeien op vanuit
een golvende grondlijn, waarschijnlijk een rivier volgens Minoïsch en
Egyptisch concept. Iedere plant
wordt getoond met bloesemende
drievoudige stelen aan de basis
bezet met twee groepen van drie
bladeren. Zij bedekken ongeveer de
helft van de verticale muurruimte,
en dat zorgt voor een monumentaal
aanzicht dat de gehele beperkte
ruimte domineert.
De ingehouden kleuren worden
gebruikt om te zorgen dat de toeschouwer direct voelt dat de bloemen een belangrijke status hebben.
De papyrusplant is een gewijd symbool in het sociale leven van Thera,
ze werden gewijd aan de Goden in
de vorm van juwelen gemaakt van
deze planten. Het hele schilderstuk
is gemaakt volgens een Egyptische
stijl, want papyrusplanten waren
niet inheems in Thera. Het is volgens deskundigen geen realistische
uitbeelding van de plant, maar hij
is op een vrije manier uitgebeeld.
Dat de papyrusplant van groot
belang was voor Thera, niet alleen
voor de offers, maar ook voor de
handel, moge duidelijk zijn. De
plant werd gebruikt om papier van
te maken, als voedsel, want sommige delen van de plant zijn eetbaar,
en het grote drijfvermogen van de
stengels maakte dat ze veel gebruikt
werden om boten van te bouwen.
Vandaar dat hij zo vaak wordt afgebeeld, ook op vaatwerk, omdat hij
voor vele doeleinden werd gebruikt
die de handel deden bloeien. Omdat papyrus hoofdzakelijk wordt
gevonden in Egypte, was er een
levendige handel in deze planten.

3Inhoudsopgave

Akrotiri

D

e vrouwen

Kamer 1, waar de Vrouwen
met de papyrusplanten zijn gesitueerd, is verbonden met kamer
2. Het aparte is dat een deel van
dit fresco gesitueerd is in kamer 1,
maar deels ook in kamer 2. En
dit is ook het geval met het fresco
dat gewoon ‘De vrouwen’ wordt
genoemd. Eén vrouw staat in
kamer 2, de ander in kamer 1,
waar de papyrussen te zien zijn. De
vrouwen zijn staande gevonden, los
gekomen van de muur.
Beide vrouwen dragen gekleurde
Minoïsche japonnen met rokken en
jakjes waarbij de borsten ontbloot
blijven zoals gebruikelijk in de typische Minoïsche mode. Ze dragen
oorringen en een halsketting, ze
hebben allebei lang zwart haar en
zijn opgemaakt. Deze dracht getuigt ervan dat het hooggeplaatste
vrouwen waren die deelnemen aan
een godsdienstig ritueel of een feest.
Boven hen beiden is een sterrenhemel te zien. Onderin rechts in het
beeld is de rok van nog een vrouw
te zien, waarschijnlijk iemand die
helpt haar kleed te dragen. Maar dit
is niet duidelijk in het beeld omdat
dit niet bewaard is gebleven.
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Deze schildering vertelt heel veel
over de Minoïsche cultuur, zeker
wat betreft de bewerkelijke kleding, de juwelen en de haarmode.
De manier waarop het haar is
opgemaakt zegt, dat dit volwassen
vrouwen zijn. De vrouwen zijn heel
mooi, zij maken zich ook op. Waarschijnlijk zijn het priesteressen.
In het Huis van de vrouwen was
ook een heiligdom waar rituelen
werden volbracht. Er was ook
een vestibule waar de priesteressen zich konden kleden en waar
voorbereidingen werden gemaakt
voor de offergaven. Die offergaven werden dan aangeboden in de
kamer met de papyrusplanten. De
rituele gaven zaten in een schrijn
beschilderd met dolfijnen en gehoornde dieren, uiers met tepels,
trompetschelpen en zo voorts. Dat
het gaat om godsdienstige rituelen
wordt nog versterkt door een fresco
van een priesteres in het Westelijk
Huis die bezig is om meeldraden
van krokussen te verbranden op
gloeiende houtskool die ze met zich
meedraagt in een vuurstoofje.
De vrouwen worden altijd met
een blanke huid afgebeeld, met
kapsels die zijn versierd en met

lange rokken. Ze dragen ook wel
een gekleurde tunica of een rok
met een gekleurde rand en een lijfje
met mouwen tot aan de elleboog of
korte mouw. De rok is vaak versierd met strepen. Werkende vrouwen dragen vaak een rok die reikt
tot de bovenbenen en daar wordt
vastgebonden als een soort broek.
Er worden ook wel priesters afgebeeld die een tunica dragen. De
tunica wordt gedecoreerd met twee
rijen brede franje. Meestal worden
er op de fresco’s geen grote groepen mensen afgebeeld. Wel op de
afbeelding van de schepen in het
Oostelijke Huis, waar wel bijna
vierhonderd personen op staan
afgebeeld.

D

e blauwe apen

Op het fresco van de saffraanverzamelaarsters is een aap te zien
die waarschijnlijk saffraan offert
aan de Godin, die gezeten is op een
soort troon. Maar de aap is niet
zomaar een dier, hij is diegene die
alles wat gebracht wordt aan offergaven aanbiedt aan de Godin.
In kamer B 6 is een fresco dat ook
blauwe apen uitbeeldt, ze zijn vrijwel gelijk aan die er in Knossos op
Kreta te zien zijn op een schildering
met hetzelfde onderwerp, saffraanverzamelaarsters. De fresco’s van
de apen zijn alleen te zien in opgegraven fragmenten. Hier proberen
ze over de rotsen te vluchten om te
ontkomen aan twee honden die hen
achterna zitten. Dat er een fossiele
aap is gevonden kan duiden op het
feit, dat ze er ook waren in Thera.
Er is nog een deel van een fresco
dat deze offertheorie ondersteunt in
de noordelijke zijde van sector A.
Het beeldt een aap af die recht voor
een altaar staat, dat gedecoreerd is
met gewijde hoorns en dat wordt
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ondersteund door kolommen die
eindigen in kapitelen bestaande uit
papyrusplanten. De aap buigt zijn
armen in een houding van aanbidding en toewijding. Hij wordt daar
dus heel duidelijk getoond als een
aanbidder van de Godin. Meestal
wordt de Godin afgebeeld in een
natuurlijke omgeving, met veel
bloemen en planten die voor haar
als offergaven zijn verzameld. De
Godin wordt bijgestaan door priesteressen en bewaakt door exotische
dieren, in het bijzonder griffioenen
en blauwe apen. Zij is de Godin
van de Natuur of de Godin van de
Wilde Dingen die in het hele land
wordt geëerd, ook in de tempels.
Op dit fresco zijn ook mirte (Myrtus communis) en andere planten
te vinden bij een doorwaadbare
plaats met daarboven de zwaluwen
die door de lucht vliegen en hun
zwaluwzomerspel spelen. Het lijkt
erop dat dit soort natuurtaferelen
eigen zijn aan de omgeving van
de Godin. Het geeft ook aan dat
religie niet iets was wat ver afstond
van de mensen, het hoorde bij hun
leven en werk en deze was heel
nabij, dag in dag uit.

H

et leven in Akrotiri

Alle fresco’s geven een levendig beeld van de samenleving
in Thera in de Bronstijd voordat
de vulkaanuitbarsting plaatsvond.
Vooral de mode, de religieuze
rituelen, de indeling van huizen en
de stad als geheel komen erop tot
leven. De gewaden van de mannen
zowel als de vrouwen zijn versierd
met twee strepen in verschillende
kleuren. De vrouwen dragen in
hun werk, zoals dat bij de saffraanpluksters het geval is, een
lange gekleurde rok en een blouse
met mouwen die tot de ellebogen
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Minoïsch toilet

reiken. Soms zijn er ook korte
mouwen te zien, een jakje met een
sluiting onder de borstpartij. De
stoffen zijn geweven en gestreept.
In het Westelijk Huis zijn vooral
fresco’s met grote groepen mensen
te zien, zoals van roeiers in boten.
Vaak zijn mensen schematisch
weergegeven, maar er zijn wel veel
mannenfiguren die een beeld geven
van de kleding uit die tijd. Zij
worden apart afgebeeld, terwijl de
vrouwen allemaal hetzelfde worden
uitgebeeld. De bewoners dragen
vrijwel allemaal een soort cape in
verschillende kleuren. Wie op het
land werkt draagt een zwaarder een
degelijker uitgevoerde vorm hiervan. Soms zijn er ook lendendoeken of rokken te zien van verschillende snit. Er zijn ook mannen die
een stuk stof door hun kruis hebben dat met een riem wordt vastgehouden. De uiteinden hangen los,
aan de voorzijde van het lichaam
kort en aan de achterzijde lang.
Deze mensen lijken vooral mensen
te zijn die fysieke arbeid doen, vissers, roeiers of herders.
Voor de jacht werden speren gebruikt, maar deze dienden ook als
wapen. De speren zijn overdreven
groot geschilderd. In Akrotiri is een
rechthoekig schild als verdediging
gebruikelijk en omdat het te zwaar
is om in één hand te dragen, wordt
het aan een riem bevestigd.
Boten werden altijd voortbewogen

met roeiriemen. Zeilen werden
zelden gebruikt, er werd alleen
vóór de wind gevaren. Grote boten
hadden vijf tot vierentwintig roeiriemen die te zien zijn, dit betekent
dat er aan de andere zijde ook
zoveel moeten zijn. Ze zijn geschikt
om het handelsverkeer tussen de
eilanden onderling te onderhouden
en goederen te vervoeren, maar
ze konden ook op zee varen. Vaak
hadden ze tenten voor passagiers
die mee wilden varen. De boten
werden bestuurd door een roer aan
de rechterkant, aan stuurboord dus.
De boten waren ook versierd met
dieren, vogels, dolfijnen, leeuwen
zijn de meest voorkomende, evenals op de fresco’s. Een enkele keer
is er een zeilboot te zien, maar dat
is niet gebruikelijk. De attributen
om tuigage op te hangen, zoals
touwen, zijn vaak gesneden als
decoratieve saffraankrokusbloemen,
ter ere van de Godin die hen moet
beschermen op zee. Er is zelfs een
toilet opgegraven, een teken van
een uitgebalanceerde beschaving.
Beschaafd zijn hoorde erbij, zeker
als een soort status. In de loop der
eeuwen lijkt beschaving te zijn
verdwenen, omdat mensen alleen
maar hun instincten volgen en niet
meer gericht zijn op het gebied
waar de verfijning en de beschaving
huist, het emotionele lichaam.
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Nederwijn

N

ederwijn

Het verhaal over een hobby die wel
mooi moet zijn
In het begin van de jaartelling is er niets wat erop wijst, dat er
wijngaarden waren in Nederland. Langs de Rijn in Duitsland
was dat wel het geval, daar werd de wilde wijnstok, Vitis vinifera
ssp sylvestris, in veel gebieden aangeplant. Maar in het vochtige,
koude Nederland werd in ieder geval door Varro, een Romeins auteur uit de eerste
eeuw voor Chr., in zijn boek De Re Rusticarum gewag gemaakt van het feit dat hij
nergens wijnstokken aan heeft getroffen: ‘Toen ik aan de andere kant van de Alpen in
het binnenland van Gallië het Rijnleger commandeerde, heb ik gebieden bezocht waar
noch wijnranken, noch olijfbomen, noch fruitbomen groeiden.’ Er zijn ook in heel
Nederland in die oude tijden geen sporen van druiventeelt gevonden.
Opkomst van wijngaarden in de
Middeleeuwen
In geschriften uit ongeveer 968
worden voor het eerst wijngaarden vermeld in de inventarislijst
van koningin Gerberga van
Saksen. Zij beschrijft daar enkele wijngaarden die er zijn rond
Maastricht. Dat zal op zich geen
verwondering opwekken, want
er was een vruchtbare bodem,
de Limburgse löss, en de streek
is gunstig vanwege de hellingen
waar de zon warm op kan schijnen. Gerberga is een dochter van
de koning van Duitsland, Hendrik de Vogelaar.
Zij schonk aan de Abdij van
Saint-Rémi te Reims haar bezittingen in Meerssen in de Maas-
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gouw met alles aan gebieden die
daarbij behoorden. Dat waren
onder andere landerijen in Klimmen en Herten in de provincie
Limburg, in Lithoyen in NoordBrabant, en Angleur in de provincie Luik in België.
In die oorkonde staat één keer
het woordje vineis, wijngaarden,
vermeld, zonder precieze aanduiding waar die wijngaarden lagen.
Het is echter niet duidelijk of de
oorkonde oorspronkelijk is of een
kopie van andere oorkonden, wat
in die tijd gebruikelijk was.

De verstandige hovenier toont hoe je wijn
verbouwt
(bron: Universiteitsbibliotheek-Utrecht)

Oudst bekende wijngaarden
In de gehele Middeleeuwen zijn er
veel aanwijzingen voor wijngaarden in het zuiden van Nederland.
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In 1266 is er sprake van een oudst
bekende wijngaard in Midden-Limburg, waarschijnlijk in de omgeving
van Roermond. Uit de archieven
van Zuid-Limburg zijn wijngaarden
bekend bij Haanrade, Maastricht,
St. Pieter, Kloosterrade, Sittard,
Ulestraten, Epen, Vijlen en tussen
Valkenburg en Schin op Geul. De
zuidelijke hellingen, het meest door
de zon beschenen, zijn heel geschikt
voor wijncultuur. Er schijnen bewijzen van wijnbouw te zijn door
kleine terrassen op hellingen, ook
wel graften genoemd. Wandelaars
merken graften als duidelijke ‘knikken’ op in een helling. In feite is niet
duidelijk hoe ze zijn ontstaan. Het
blijft gissen. Maar het kan een overblijfsel zijn van de middeleeuwse
druiventeelt. Graften worden meestal begroeid door eiken, struiken
van de hazelnoot, walnootbomen,
bessenstruiken en andere kruiden
Andere wijngaarden in die tijd zouden in het noorden van het land
alleen zijn gelegen in de beschutting van steden of bij hoge muren.
Rond 1300 zou er een wingerd
hebben gestaan bij de burcht van
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Oostvoorne. Goes had in die tijd al
een gilde van wijngaardsnoeiers. Bij
de kastelen van Schoonhoven en
Gouda werden rond dezelfde tijd
ook druiven verbouwd.
Late Middeleeuwen
Enige eeuwen later, in de veertiende en vijftiende eeuw, waren er
echter al volop wijngaarden te vinden in de heuvels van het Maasdal
en van de Geul. Het klimaat was
ook vrij warm en daar profiteerden
de wijnbouwers van. Zo bloeide de
wijnbouw in Limburg, tot er meer
bier werd gedronken. Het bier was
langer te bewaren door de toevoeging van hop en het bier drinken
begon het te winnen van het wijn
consumeren.
In Amersfoort waren er wijnstokken in de tuin van het Lazarushuis
in de zestiende eeuw, terwijl er in
Den Bosch achter het stadhuis al in
1400 wijnstokken langs een latwerk
werden opgebonden.
Rond 1590 is bekend dat er een
wijngaardsnoeier in dienst was van
de Paulusabdij en het Paushuize. Er
waren dus in Nederland veel wijn-

gaarden in steden te vinden, maar ze
werden niet op open stukken land
verbouwd. Er zijn ook stukken bekend uit die tijd waarin werd verteld
hoe wijnstokken moesten worden
geplant en ze onderhouden moesten
worden. In de gehele 16e eeuw is
de wijncultuur tamelijk verbreid
in Nederland, maar ze komt uiteraard het meest voor in de Zuidelijke
provincies Brabant en Limburg.
De kwaliteit zal niet uitstekend zijn
geweest vanwege het koude klimaat,
waarin druiven niet kunnen rijpen.
Een voorbeeld is wijn uit Leuven,
die in de Middeleeuwen bekend
is als de goedkoopste wijn, dus de
minste kwaliteit. Het kan zijn dat
wijnbouwers deze slechte wijnen
gebruikten om azijn van te maken.
Of verjus, dat gemaakt wordt van
onrijp fruit en voor het maken van
sauzen wordt gebruikt.
De teloorgang van de wijnbouw
rond 1600
De wijnbouw heeft in deze tijd bijna geen productie meer, er komen
wijnen uit Frankrijk en Italië die
veel lekkerder zijn. Ook uit Duits-
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land wordt heel veel wijn ingevoerd
in Nederland. Bovendien krijgt
Nederland rond 1540 te maken
met de zogenaamde Kleine IJstijd,
waarin het klimaat verandert. Er
zijn strenge winters en heel koele
zomers. Het wordt veel kouder en
de wijnbouw zakt naar een dieptepunt. De Kleine IJstijd duurt van
ongeveer 1540 tot 1850.
Ook door de Tachtigjarige Oorlog
en zijn destructieve krachten worden hele wijngaarden vernield. Verder is er de druifluis die de druiven
aantast zodat er niet kan worden
geoogst. Napoleon verbood het
verbouwen van wijn, en dat wordt
de genadeslag voor de Nederlandse
druiventeelt in die tijd.
Wat ook speelt is dat het veel
interessanter is om graan te gaan
verbouwen, omdat dit financieel
veel aantrekkelijker is dan het verbouwen van druiven.
Een nieuwe impuls
De aanzet tot een nieuwe poging
om wijnbouw in Nederland gestalte te geven deed Jean Bellefroid
uit België, geboren in 1936 en
overleden op 3 september 2021.
Hij woont in Borgloon, een
plaatsje dat ongeveer 30 kilometer
ten westen van Maastricht ligt. Hij
werkte tijdens WO II in Duitse
wijngaarden langs de Moezel waar
hij allerlei technieken leerde en hij
raakte geboeid door de wijn. Hij
ging na zijn verplichte oorlogswerkzaamheden naar huis en begon
te lezen over wijnbouw. Maar hij
vond alleen maar informatie over
wijngaarden rond Maastricht. Hij
begon dan maar met rond zijn
eigen huis een rode wijndruif te
planten. Hij heeft veel gedaan om
zowel in België als in Nederland
bij Maastricht wijngaarden aan te
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leggen. Hij raakte in contact met
een wijnhandelaar, Frits Bosch
(1919 - 2007) in Maastricht en
ze besloten om een paar honderd
wijnstokken te planten bij de overblijfselen van Slavante, een middeleeuws klooster. Daar worden in
1969 al druiven geoogst, nu is de
wijngaard allang in andere handen.
Zo verspreidt zich de wijncultuur
naar Slavante en de Apostelhoeve
en in België naar Hagenland en het
West-Vlaamse Heuvelland. Zonder
zijn enthousiasme en dat van Jean
Bellefroid, zou de Nederlandse
wijnbouw nooit zijn geworden wat
ze nu is.
Ook in Noord-Brabant ziet men
wel wat in wijnbouw, ook daar
worden wijngaarden aangeplant.
Vanaf die tijd is er een steeds snellere groei in deze sector waar te
nemen.
De belangrijkste factor:
de bodem
De kwaliteit van de druiven hangt
helemaal samen met de gesteldheid van de bodem waar ze op
groeien. Druivenstokken groeien
overal, op elke soort grond. Het
aparte is, dat vruchtbare grond wel
hoge opbrengst geeft, maar weinig
kwaliteit. De top van wijnen komt

van schrale gronden. Dus steenachtige bodem, met een goede losse
bovenlaag die vochtdoorlatend
is. Waar niet veel wil groeien, is
de wijnstok in zijn element. Hij
houdt van lijden of smachten, iets
wat mensen ook heel eigen is. Hoe
dieper de druif kan wortelen, hoe
langer de weg is waarlangs de sappen de smaakstoffen vervoeren naar
de druivenstok. Bovendien heeft de
wijnstok op bergachtige en stenige
hellingen ook een mooie functie:
hij houdt de plant en de grond op
zijn plaats en natuurlijk zorgt de
bodem voor mineralen en water.
De grondsoort bepaalt vooral hoe
de wijn smaakt. Grond die veel
kiezels bevat geeft een lichte, frisse
wijn. Kalksteen zorgt voor wijnen
met een hoog alcoholpercentage.
Ze hebben ook een goede geur. Op
leemhoudende grond bevat de wijn
veel kleur, ze bevatten veel tannine
en zijn ook zwaarder.
Leisteen heeft eigenschappen die in
noordelijke streken ervoor kunnen zorgen dat druiven toch nog
kunnen rijpen. Leisteen houdt de
overdag opgevangen warmte vast
en geeft ze af in koude nachten.
Daardoor kunnen druiven net nog
even iets aanrijpen in de herfst.
Graniet zorgt voor warme, volle

Slavante bij Maastricht, 1845
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wijn. Grind laat water goed door,
en zorgt daardoor dat de wortels
van de wijnstokken niet te nat
worden. Daardoor blijven ze gezond. Druiven houden niet van
natte voeten. De bodem, de ligging
en het klimaat van een wijngaard
noemt men in de wijnbouw een
terroir.
De huidige bloei van de
wijncultuur
Er zijn steeds meer liefhebbers die
zich in de wijnbouw begeven. En er
zijn heel wat veelbelovende wijngaardeniers die in Nederland met
zijn klimaat en bodem toch heel
bijzondere wijnen maken.
In 2021 telt Nederland zo ongeveer 170 tot 200 professionele
wijnbouwers met zo’n 250 hectare grond en er worden per jaar
meer dan 1.000.000 flessen wijn
geproduceerd. Alle provincies van
Nederland hebben wijngaarden,
maar op dit moment zijn er het
meeste in Gelderland met 46 en
Limburg met 27.
Meestal wordt er witte wijn verbouwd, die is gemakkelijker te
telen in dit klimaat. De meest
voorkomende rassen zijn Johanni-

ter, Solaris, Souvignier gris.
De Regent en de Cabernet cortis zijn blauwe druiven die vaak
worden verbouwd. Naarmate de
wijncultuur opbloeit, wordt de
kwaliteit van de wijn steeds beter.
Het is ook een kwestie van kijken
welke rassen het beste passen in het
Nederlandse klimaat. Begint men
met Merlot of Cabernet sauvignon,
en het blijkt dat dit niet werkt, dan
worden andere rassen gekweekt die
bijvoorbeeld wel bestand zijn tegen
schimmelziektes. Dit noemt men
de hybride druivenrassen. Deze
druiven kunnen toe met minder
zonuren, zijn resistenter tegen
schimmels en bovendien hebben ze
een korter groeiseizoen.
Het kweken van hybriden is een
lange weg geweest, want in het begin smaakten ze niet goed. Pas rond
1990 tot 2000 komen er rassen die
evengoed smaken als de klassieke
druivenrassen, zoals de Regent,
de Johanniter en de Merzling. Dit
lukte goed en op het moment zijn
er heel veel professionele wijngaarden en daarmee een wijnproductie
die er mag zijn voor een koud land.
De smaak doet niet onder voor
buitenlandse wijnen, en Nederland
loopt zelfs voorop wat betreft de

Wijnbouw in Nederland
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duurzame landbouw. Waar de klassieke rassen wel twintig keer per jaar
worden bespoten, is dat in Nederland slechts een paar keer per jaar.
In 1997 zijn er zeven wijnbouwers
die een wijngaard hebben van een
zekere omvang, in 2005 is dat al
veertig. Daarna gaat het nog sneller en er komen heel veel wijngaarden bij boven de rivieren. In
Gelderland en Overijssel gaat het
dan heel snel, ook vanwege subsidies. Ondertussen heeft iedere
Nederlandse provincie wel een
wijngaard, waarbij Gelderland en
Limburg met kop en schouders boven de andere provincies uitsteken.
Noord-Brabant is drie en dan volgt
Zeeland. Gelderland heeft 65 hectare aan wijngaarden en Limburg
90 hectare.
Er zijn een aantal nieuwe hybride
druivenrassen die het heel goed
doen in het Nederlandse klimaat:
• De Millot, deze lijkt wat op een
licht fruitige Beaujolais naar een
zwaardere Bordeaux.
• De Rubens, een soort Rieslingwijn.
• De Melody, lijkt erg op de Pinot
blanc soorten.
• Solaris, deze lijkt heel erg op
Chardonnay.
• De Foch, heeft ook veel weg van
de Millot.
• Regent, een rosé die gaat naar
een fruitige of zwaardere rode
wijn, lijkt wat op Merlot.
• Rayon d’or, lijkt ook weer wat op
Riesling wijnen.
• Johanniter, geeft een erg goede
Riesling-achtige wijn met een
stevig zuurgehalte en een stevige
hint van Pinot gris.
Nederlandse wijn is vooral te herkennen aan de frisse smaak. De
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oorzaak is het koele klimaat, er zit
meer zuur in de druif, dat geeft er
frisheid aan. Ze moet ook wel zuur
zijn, anders is de smaak niet lekker,
wat weeïg. Druiven uit Zeeland en
bij de Waddenzee zijn te herkennen
aan de wat zilte smaak van de zee.
Waarschijnlijk komt dit door de
zeewind, waardoor wijn wat zoutig
aandoet.

De wijnbedrijven van het eerste uur die zijn opgericht vóór
1970 zijn naast Slavante en de
Apostelhoeve onder andere Hoeve
Nekum bij Maastricht, De Linie in
Made, Fromberg in Ubachsberg,
De Daalgaard in Cuijk en
Agthuysen en De Vier Ambachten
in Zuidland, bij Spijkenisse. Zij gebruiken allemaal druivenrassen die
ook al in Duitsland, Luxemburg,
Noord-Frankrijk zijn aangeplant:
onder andere Müller-thurgau,
Auxerrois en Pinot gris.
Aangename hobby’s
De wijnteelt is niet altijd een pretje
in Nederland. Er zijn heel veel heel
kleine bedrijfjes die het allemaal
moeten hebben van vrijwilligers en
die overeenkomsten met zorginstellingen hebben die de wijngaard dan
mogen gebruiken om hun klanten
verder te helpen, zowel mentaal
als fysiek. De meeste wijnboeren
hebben er nog baantjes bij, omdat
ze anders niet rond kunnen ko-
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men. Meestal een Bed & Breakfast,
een mini-camping, wijnfeesten en
dergelijke. Vaak blijven de wijnboeren ook hun oude vak nog deels
uitoefenen. Bij de wijngaarden die
hierna zullen worden besproken is
niet altijd gekeken naar de grootte,
maar ook naar de manier van
werken. De Oude Waalstroom in
Gelderland doet daarbij heel sympathiek aan, ze heeft een bepaald
doel voor ogen en houdt zich daar
ook aan.
Opmerkelijk is dat iedereen vol
enthousiasme is voor wijn. Velen
hebben hun oude beroep daarvoor
laten vallen. Waarschijnlijk is er
toch iets in mensen, dat ervaart
dat wijn niet zomaar iets is. Het
is iets wat correspondeert met een
psychisch gevoel van blijdschap en
passie voor dat wat uitgaat boven
het dagelijks oppervlakteleven. Nu
wordt het enthousiasme gebruikt
voor egodoeleinden, voor wijnfeesten, zorgen dat er gedronken
wordt, wat niet dat oplevert wat het
zou zijn, als er meer psychisch naar
zou worden gekeken. Dan wordt de
wijn beleefd als iets wat uiteindelijk
in een mens in ontwikkeling leidt
tot de altijd durende psychische
dronkenschap, die niet verworven
kan worden door gewoon dagelijks
wijn te drinken. Integendeel, de
alcohol houdt mensen af van het
psychische leven.
Opvallend is vooral dat vrijwel alle
wijnboeren ernaar streven om een
duurzaam bedrijf te hebben, waar
alles wordt hergebruikt. Ook dat
is een instelling die getuigt dat er
een zeker enthousiasme is voor iets
dat niet geduid kan worden, maar
dat van alles te maken heeft met
een psychisch leven. Niemand weet
dat, maar het is een egomanier
om iets te zoeken wat ergens te

vinden moet zijn, alleen wordt het
niet echt gevonden. Wie zoekt die
vindt, en daar gaat het om.

D

e Limburgse pioniers

Wijngoed St. Martinus
Vijlen

Dit wijnbedrijf is bijna het oudste
van heel Nederland en heeft dus
heel veel ervaring met wijnbouw. De
wijngaard ligt op een ideale plaats:
in het zuidelijkste puntje van Limburg, in de uitlopers van de Ardennen. Een wijnboerderij die probeert
te verbouwen op een vernieuwende
en duurzame manier. Zoals veel van
deze wijnboeren zijn dit bevlogen
mensen, gefascineerd door wijn. Het
is een oude wijngaard, die al bestaat
sinds 1988 en als eerste Nederlandse
rode wijn produceert. Volgens
gegevens die niet helemaal bij de tijd
zullen zijn, verbouwen zij wijn op
28 hectare grond, een groot wijndomein voor Nederlandse begrippen. Zij hebben Solaris, Johanniter,
Cabernet Cortis, Pinotin, Acolon,
Monarch en Baron in de aanbieding, bijna allemaal hybride wijnen.
Zij maken daarvan witte wijn, rosé
en mousserende wijn.
De stichter van deze wijngaard is
Hans Beurskens, die een kleine
wijngaard in Vaals begon als hobby. Hij maakte daar appelwijn en
andere fruitwijnen. Deze groeide al
snel uit tot een proeftuin waar van
alles werd gekruist om de druivenstokken minder bevattelijk te maken voor schimmel en tevens om
te zorgen dat de stokken een korter
seizoen nodig hebben om te kunnen produceren. Als hij in 1987
verhuist naar de Rott in Vijlen legt
hij daar een grotere proeftuin aan.
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Hij plant daar 40 soorten druivenrassen om hen te beoordelen op
hun kwaliteiten die van hen worden verlangd. De wijngaard groeit
en groeit, ze moet een naam krijgen
en noemen hem naar St. Martinus,
de kerk in Vijlen. Maar het leuke is
dat St. Martinus ook de patroonheilige is van de wijnbouwers die in
Tours hun wijnstokken verzorgen.
In Nederland is hij bekend van het
St. Maartensfeest, waar kinderen
langs de deuren gaan om snoep te
verzamelen. St. Martinus deelde
ook alles met armen en nooddruftigen, vandaar.

Als Hans Beurskens ziek wordt
neemt zijn 18-jarige zoon Stan de
honneurs waar, hij denkt voor tijdelijk. Maar al snel blijkt, dat dit
geen tijdelijke kwestie is, en hij gaat
kijken of hij de wens van zijn vader
kan waarmaken door een rode wijn
te produceren. Dat gebeurt, en hij
komt met een rode en witte wijn
van een redelijke kwaliteit, volgens
zijn zeggen. Hij gaat oenologie studeren, en leert in Wageningen de
fijnere kneepjes van het zelf wijn
maken. Stan krijgt een heel team
om zich heen dat helpt bij de wijnproductie. Hij wordt wel de wijnkenner van Nederland genoemd.
Stan is nu adviseur van zo’n zestig
wijnhuizen. Hij geeft les aan de
Wijnacademie en geeft master52
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classes. Ook houdt hij lezingen en
doet veel onderzoek naar duurzame
wijnbouw.
In 2014 komt er een nieuwe wijnkelder en een Wijnkenniscentrum.
Ondertussen is ook wijngaard de
Koulen aangekocht en Domein
Holset, tezamen met de Wijngaard
Ceres in Voerendaal. Door al deze
verschillende percelen met verschillende bodemgesteldheid is het mogelijk steeds meer te produceren,
maar ook meer te experimenteren,
zodat de kwaliteit van de wijn
ook verbetert. Er worden nieuwe
soorten gekweekt die in Nederland
goed gedijen.
Kwaliteit en duurzaamheid
Als belangrijke filosofie wordt
gezien dat alles zo mogelijk wordt
hergebruikt. Zo worden alle reststoffen van de wijnen opnieuw
gebruikt, zowel van de plant als
de druif. Er is op die manier bijna
geen afval. In de wijngaard wordt
onkruid niet verdelgd. Door heel
vooruitstrevende machines te
gebruiken kan de grond worden
losgetrild. In die grond kan het

onkruid minder snel groeien en
de bodemstructuur blijft bewaard.
Door het gebruik van de nieuwe
hybride rassen, die 90 procent van
de wijngaarden omvatten, hoeft er
veel minder te worden gespoten.
Deze rassen zijn de Souvignier gris
en Cabernet cortis. Er wordt gezocht naar meer natuurlijke vervanging van gif, zoals compostthee.
Dit principe wordt ook in de wijnkelders gevolgd. Water wordt meer
keren gebruikt en aardwarmte met
ledverlichting zorgen voor weinig
energieverbruik. Alle schillen,
pitjes en steeltjes die over zijn na de
verwerking van de druiven worden
gecomposteerd. Als het compost
is geworden wordt het weer in de
wijngaard neergelegd. Op die manier wordt er bijna geen kunstmest
gestrooid.
Nadat zoon Stan dit allemaal heeft
verwezenlijkt, komen zijn kinderen
weer aan de beurt om het stokje
over te nemen. Zij zijn opgegroeid
tussen de wijnstokken en dromen
van een mooie wijn.

St. Martinus wijndomein
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Slavante
bij Maastricht
De oudste wijngaard van Nederland. Deze kleine wijngaard beschikt over zo’n 400 stokken en is
prachtig gelegen op de oostelijke
helling van de Sint Pietersberg met
zicht op de Maas en het Maasdal.
De wijngaard is gelegen op het
buitengoed Slavante in Maastricht,
vroeger in de gemeente St. Pieter.
Het was oorspronkelijk een eigendom van de paters Franciscanen,
de orde van de Observanten. Het
klooster was ommuurd, had een
grote tuin, bijgebouwen en er
was ook een kerk. Slavante is een
verbasterd woord, het betekent
gewoon ‘Observanten’. In 1794 is
vrijwel alles vernield tijdens het beleg van de Fransen van Maastricht.
Alleen de kapel en het gastenverblijf uit 1681 zijn nog intact.
In 1846 werd door de ‘Maestrichtse
Groote Sociëteit’ een eigen buitenverblijf gebouwd op het ter-
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rein waar het voormalige klooster
stond. Alleen de notabelen van de
stad waren lid en zij konden daar
de drukte van de stad ontvluchten
en genieten van de schone vergezichten. Zij noemden het zelf
‘Casino Slavante’. Later werden
ook ‘gewone’ mensen toegelaten op
Buitengoed Slavante.
Als in 1964 Frits Bosch directeur
wordt van de Maastrichtse wijnhandel Polis & Rijckelen, gaat er
van alles veranderen. Hij komt uit
Amsterdam en begint in 1967 met
de aanplant van een kleine wijngaard op het mergelterras van het
klooster. Dit terras had een ideale
ligging voor wijnstokken: kalkhoudende grond die warmte vasthoudt
en dan de vochtige lucht die vanuit
de Maas opstijgt naar de helling.
Het zou daardoor bijna nooit vriezen op die plek. Het enige nadeel
is, dat de wijngaard in een kom
ligt, waardoor de wind het blad
niet droog kan blazen en er schimmels kunnen voorkomen.
Frits Bosch is daarmee de eerste

twintigste eeuwse wijngaardenier
van Nederland. In 1970 kan hij de
eerste druiven oogsten en hij zet
een groot druivenfeest op. Hij had
geluk, zijn wijn was goed te drinken en dat kwam in de krant.
In 1970 sticht Bosch nog een grotere wijngaard, de Apostelhoeve in
het Jekerdal. Hij werkt samen met
de eigenaar Hugo Hulst, maar ze
krijgen onmin en de samenwerking
houdt op.
In 1984 is Frits Bosch weer in
Amsterdam gaan wonen en verkoopt de wijngaard in 1985 aan
Maison Florop. Dit is in Maastricht
een gewaardeerde en bekende kaasen wijnhandel. Die gaat verder
met het verbouwen van wijn, maar
heeft veel tegenwind. Zo komt er
in 1995 schimmel in de ranken.
Daarna worden er stokken bijgezet.
Toch viert de wijngaard in 2007
haar veertigjarig bestaan, net als
Bosch in dat jaar overlijdt.
In 2012 is de wijngaard weer te
koop en heeft de exploitant van
Buitengoed Slavante de zaak
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overgenomen. Alles is opgeknapt,
ook het mergelgrotje, er zijn weer
stokken bijgezet, de paden zijn
begaanbaar gemaakt. Nu kunnen
er weer druiven worden geoogst. Er
worden wijnproeverijen gehouden
en er zijn rondleidingen.
Deze wijngaard die Frits Bosch ooit
heeft opgezet, is een van de mooiste plekjes van Nederland. Het is
de bakermat van de Nederlandse
geschiedenis van de wijncultuur.
Apostelhoeve
wijngaarden op de Louwberg
bij Maastricht
Jean Bellefroid en Bosch hebben in 1970 Hugo Hulst van de
Apostelhoeve geinspireerd om een
wijngaard aan te leggen. Hulst is

fruitteler op de Apostelhoeve en
volgt het voorbeeld van Slavante.
Er is in die tijd 10 hectare grond
met wijnstokken, waar Auxerrois,
Riesling, Müller-Thurgau en Pinot
gris wordt verbouwd.
Hugo Hulst is er nog steeds werkzaam, maar zijn zoon Mathieu, zijn
vrouw en twee zonen maken acht
merken wijn. Het zijn heel frisse
wijnen, gemaakt van nog steeds
dezelfde wijnstokken als weleer.
Mathieu ziet niets in hybriden, hij
houdt het bij klassieke rassen. Hij is
ervan overtuigd dat dit soorten zijn
die goede wijnen leveren, en dat ze
even resistent zijn als de hybriden.
Het zijn witte wijnen die hij maakt,
waarvan er twee mousserend zijn.
Zijn vader had 700 wijnstokken,
ondertussen zijn het er wat meer
geworden. Er is 11,5 hectare wijngaard aangeplant en er moet nog
meer komen. Wel gaat hij mee met
de klimaatveranderingen. Hij heeft
wat viognier geplant op een proefveld om te kijken wat ze doen.
In een goed jaar verkoopt De Apostelhoeve van de familie Hulst zo’n
100.000 flessen

Apostelhoeve in Limburg
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Domein de Wijngaardsberg
Ulestraten
Deze wijngaard is gelegen op de
oudste plek waar wijn werd verbouwd, al vanaf 968 is hier een
wijngaard van koningin Gerberga
die in Meerssen woonde. Ze
schenkt haar bezittingen in dat gebied aan de Abdij van Reims, waaronder ook haar wijngaarden op
de Wijngaardsberg vallen. Vanuit
de Champagne uit Frankrijk komen Benedictijner monniken
naar Meersen en stichten daar de
Proosdij. Ze gaan ook de wijngaarden onderhouden die langs de
Romeinse weg van Meerssen naar
Hunnecum in Ulestraten waren
gesitueerd. Die werden tot rond
1800 in stand gehouden, daarna
wordt alles door de Franse bezetters
gerooid en opgeheven, de monniken vluchten naar Duitsland. Pas in
2002 wordt dit uitverkoren plekje
op de Wijngaardsberg weer vol geplant met druivelaars. De bodem,
de ligging en het klimaat vormen een ideale terroir op die plek.
Maastricht heeft heden ten dage
het klimaat van Dijon, gelegen in
de Bourgogne in Frankrijk. De omstandigheden zijn dus heel geschikt
om goede wijnen te kunnen produceren, zodat Frits Bosch, die ook al
wijn verbouwde op Slavante, hier
ook stokken heeft geplant.
In het bos van de Waterval zijn de
oude terrassen nog zichtbaar, de
graften zoals ze worden genoemd.
Ook is er nog een schroefspindel
van een oude wijnpers van vóór
1800 aanwezig.
Er wordt begonnen een halve
hectare te beplanten met Pinot
gris en Auxerrois. In 2008 is er een
grote uitbreiding van 1,5 hectare,
die wordt beplant met Pinot noir
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en Chardonnay. En in 2010 wordt
er een terrassenwijngaard aangelegd met Pinot gris en een aantal
jaren later, als het domein 3 hectare
groot is, komen daar nog meer
Chardonnay en Pinot noir te staan.
De wijnbouwers in Limburg treffen het wel, een unieke bodem
die in Nederland alleen in ZuidLimburg te vinden is. Een teellaag van löss, een ondergrond van
krijtsteen, de mergel. Löss is heel
luchtig, warmt snel op en is de beste grondsoort om wijn op te verbouwen. De mergel vol kalk zorgt
voor de frisse zuurheid en ook een
soort fijne tinteling van de wijn.
Op de Wijngaardsberg zit er bovendien in de ondergrond ook nog
oude Maaskiezel en zand van de
Waterval. Dat maakt de terroir nog
meer ideaal.
Op de hellingen wordt de straling
van de zon gebundeld, de grond
wordt goed gedraineerd en door de
helling zakt de koude winterlucht
naar het dal, zodat er niet zo snel
nachtvorst is. Toch koelt het in de
nacht flink af, wat een voordeel is
voor het rijpen van de druiven. Bovendien zorgt het voor de frisheid,
de fruitigheid van de wijnaroma’s.
In de Wijngaardsberg wordt gekozen voor klassieke druivenrasssen,
zoals ook elders in Limburg. De
rassen die er worden verbouwd
zijn ook aangeplant in Bourgogne,
Champagne en Elzas aan de Moezel.
Het wijnmaken
In de wijngaard staan de stokken dicht op elkaar, zodat ze diep
wortelen. De rijen daarentegen
staan juist ver uit elkaar. De zon
en de wind hebben daar vrij spel.
Er wordt bijna geen mest gegeven,
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alles wat afvalt van de druivenoogst
wordt weer in de wijngaard gelegd,
ook het snoeihout. De opbrengst
moet niet te groot zijn, iedere druiventros wordt gehalveerd, zodat er
een maximale concentratie van het
sap is.
Het wijnproces
Voor witte wijn wordt alles ontdaan van de stelen en geperst in een
computer gestuurde wijnpers. Het
sap wordt eerst geklaard en vervolgens begint het gistproces. De
gist zet suiker om in alcohol en
er ontstaan dan ook verschillende
aroma’s. De gistcellen krijgen de
juiste temperatuur om hun werk
goed te doen, en ze krijgen gistvoeding.
Als alles is gegist, wordt de jonge
wijn, die nog vol zit met rondzwevende gist, in een ander vat gelegd.
Auxerrois en Pinot gris rijpen in
roestvaststalen vaten, Chardonnay
op Franse eikenhouten barriques,
of vaten, zodat er ook houttonen in
de wijn te proeven zijn. Na acht tot
zestien maanden voortdurend filteren wordt de wijn gebotteld.

Schillen van blauwe druiven zijn
de bestanddelen voor rode wijn.
De schil zorgt voor de rode kleur,
en hij draagt ook de smaakstoffen in zich. Het sap en de schillen
worden heel goed gemengd, zodat
alles uit de substantie wordt gehaald wat nodig is voor een goede
rode wijn. Zodra alles op smaak
is, worden de druiven geperst en
gaat alles in het vat. Daar gaat het
16 maanden rijpen. Voor de Pinot
noir wijnen worden alleen de beste bourgondische vaten gebruikt.
Vanaf 2008 is de wijngaard in handen van Jules Nijst. Hij is nogal
perfectionistisch, en plukt alles
met de hand, hij kan niet tegen het
maken van fouten, en dat zal hem
nog wel opbreken. In 2021 heeft
hij ook een brut rosé. Hij is enthousiast voor zijn wijnen en hij is
in 2012 uitgeroepen tot de beste
wijnboer van heel Limburg. Door
zijn ver doorgedreven perfectie en
rigiditeit zal het moeilijk zijn een
weg te vinden die zorgt dat hij losjes met zijn bedrijf om kan gaan.

Wijngaardsberg Ulestraten
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Wijngoed Thorn
Thorn

Hij heeft Auxerrois, Pinot gris en
Riesling als witte druif en de rode
druiven zijn Pinot noir en Dornfelder. Bij deze wijngaard valt op, hoe
volhardend de eigenaar bezig is,
en alles in de steek laat om nieuwe
wegen te bewandelen.

D

e Gelderse
en Noord-Brabantse volgers

Chateau Oud Groevenbeek
Putten/Ermelo
Hoewel Wijngoed Thorn niet
onder de pioniers valt, is het een
interessante wijngaard vanwege de
ligging in het witte stadje Thorn.
Zoals bij veel wijnboeren het geval
is, is Harry Vorselen eerst met iets
totaal anders bezig geweest dan
wijnbouw, hij is beroepshoornist
geweest. De overstap naar dit vak
was voor hem niet moeilijk, wijn
heeft van alles met kunst te maken.
Genieten van muziek is net zoiets
als genieten van een goede wijn.
Maar vooral de liefde voor het vak,
de ambachtelijkheid en de inzet
daarbij zijn voor Harry van belang. Hij geniet veel, maar werkt
heel hard, en dat is te merken aan
zijn wijnen. Hij doet alles zelf, hij
is in 2002 begonnen en heeft nu
een wijngaard van 6,5 hectare in
het witte stadje Thorn, waar hij net
buiten het stadje een ommuurde
wijngaard heeft. Thorn heeft het
droogste klimaat van Nederland, de
druiven hebben dan ook weinig te
lijden van schimmels. Thorn heeft
een plein midden in de stad dat De
Wingerd heet, een getuigenis van
de wijngaarden die hier als sinds
oude tijden waren. De Wingerd is
Limburgs voor de wijngaard.
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Op dit landgoed, met een villa
dat een Rijksmonument is, worden druiven verbouwd en men
produceert daar zelf wijn. Het
ligt tussen Ermelo en Putten in.
Groevenbeek is vernoemd naar een
spreng die op dit landgoed ontspringt. Het is 224 hectare groot
en is in het bezit van de Vereniging
Natuurmonumenten. Er staat een
landhuis op in art-nouveaustijl, een
boerderij met tuinmanswoning en
een watertoren. Er zijn nog verscheidene bijgebouwen. De wijngaard is het belangrijkste element
in dit geheel en hij is bestemd voor
productie van eigen wijn.

De druivenkas werd gebouwd in
1915. De wijngaard is 500 vierkante meter groot en er staan 40
soorten druivenrassen. In de serre
groeien 80 wijnstokken, waarvan
verschillende meer dan 100 jaar
oud zijn. Vrijwilligers die kennis
hebben van druiventeelt verzorgen
de stokken en verwerken de oogst
tot de typische wijn van ‘Chateau
Oud Groevenbeek’, een geheel
eigen landgoedwijn.
De druivenkas is iets speciaals in
dit geheel, meestal worden de druiven in het open veld verbouwd. Dit
fraaie exemplaar, dat helemaal is
gerestaureerd, staat vol druivelaars.
Hij is 25 meter lang. De oorspronkelijke tandwielenconstructie van
de ramen is nog intact. Deze kas is
een overblijfsel van een veel groter
kassencomplex dat hier stond en
waar vooral bloemen in werden
gekweekt. Dat was de hobby van de
vorige eigenaar van het landgoed.
Zijn bijzondere vorm ontleent de
druivenkas aan de gebogen glasplaatjes.
De opbrengst van de wijngaard is
50 flessen exclusieve wijn ‘Chateau
Oud Groevenbeek’.

De druivenkas op landgoed Groevenbeek in Putten/Ermelo
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Nederwijn
Wijnhoeve De Colonjes
Groesbeek
De grondlegger van het bedrijf is
Freek Verhoeven, die in 1999 met
wijn begon als hobby voor na zijn
pensioen. Hij had echter nooit
kunnen dromen dat hij in 2015
maar liefst 42.000 wijnstokken onder zijn hoede zou hebben.
In deze gemeente zijn heel veel
andere wijnbouwers, 19 hectare
grond bestaat uit wijngaarden.
Deze brengen heel veel verschillende wijnen op de markt, witte en
rode wijn, maar ook grappa’s, die
bereid worden uit de restanten van
de druiven na de bereiding van de
wijn, en likeuren.
Wijnhoeve de Colonjes is de grootste biologische wijngaard met 14,5
hectare grond vol wijnstokken,
waar van alles mag groeien tussen
de druivenstokken. De glooiende
zuidelijke heuvels bij Groesbeek
zijn daardoor voor een groot deel
bedekt met druivenranken. Groesbeek ligt het meest zuidelijk in
de provincie Gelderland, op de
grens van Duitsland en Limburg.
De naam correspondeert met een
buurtschap bij Groesbeek, en zij

betekent: kolonie, de eerste vestigingen daar in dat gebied.
Verhoeven (1946 -2018) is begonnen met 2000 planten. Sinds die
tijd is alles steeds meer uitgebreid
en verspreid over verschillende
locaties: de Colonjes 1,5 hectare,
Knapheide 5 hectare en Op ‘t Hof
8 hectare. In 2001 werd het van
hobby een bedrijf, er zijn tien verschillende druivenrassen aangeplant
op de zuidhellingen. Omdat er löss
in de bodem zit, hebben de wijnen
de volle smaak van mineralen.
Zijn specialiteit is de Cabernet
blanc, die niet vaak voorkomt in de
Nederlandse wijngaard. Hij heeft
ooit van een Zwitserse wijnboer een
paar stokken gekregen en die deden
het bijzonder goed door de Limburgse klei, de löss. Hij heeft daar
nu al 20.000 stokken van staan en
hij wil er nog meer bij zetten, op
zijn minst 8000. Hij produceert
echter ook Regent, Cabernet cortis,
Cabernet colonjes, Pinotin, Cabernet blanc, Helios, Riesèl, Johanniter, Muscaris en Palatina.
De druiven worden zelf verwerkt
tot de verschillende wijnen, wit,
rood, rosé en mousserende wijn.

Wijnhoeve De Colognes
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De grond is heel goed en dat zorgt
ervoor dat de wijnen regelmatig
prijzen krijgen.
Sociale insteek
Deze onderneming werkt samen
met een instelling voor mensen met
een verstandelijke beperking, maar
ook met een stichting voor het
begeleiden van mensen die tijdelijk
niet meer aan het arbeidsproces
kunnen deelnemen. Zij helpen
mee met alle dagelijkse activiteiten,
snoeien in de wintermaanden, doen
het aanbinden en onderhoud in het
voorjaar, waarna de drukte komt
van de oogst. In het najaar is het
meestal wat rustiger. Vrijwilligers
helpen ook mee, ze zijn onmisbaar
om te kunnen produceren.
Colonjes wordt na de dood van
Verhoeven onderhouden door een
team onder leiding van oenoloog
Adam Dijkstra. Dijkstra is een
gepassioneerde wijnboer evenals
Freek dat was. Hij ziet de natuur
als leermeester, maar staat heel erg
open voor innovatie.
Wijndomein Oude Waalstroom
Hurwenen
Wijndomein Oude Waalstroom is
te vinden in het dorpje Hurwenen
in de Bommelerwaard, het land van
Maas en Waal. In deze kleinschalige biologische wijngaard worden al
vele jaren Nederlandse natuurwijnen gemaakt. De wijngaard dateert
uit 1997, is bijna drie hectare groot
en is in 2007 overgenomen door
Huib Overmars en Lotte Rippe.
Alles staat klaar om een goede start
te maken. Deze wijngaard is een
voorbeeld van hoe wijnstokken ook
zichzelf kunnen bedruipen, het is
een biologische wijngaard met zijn
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rommeligheid en zijn charme.
De wijngaard is gesitueerd aan
een oude arm van de Waal, met
een prachtig uitzicht op de rivier.
Er worden de zuivere natuurwijnen gemaakt. Witte wijnen zoals
Solaris, Souvignier gris, Muskaat
en Johanniter en rode wijnen van
Cabernet-cantor, Cabernet-cortis,
Regent en Rondo. Daarnaast wordt
er een bijzondere orange wijn gemaakt. In het voorjaar komt er ook
appelcider en de mousserende wijn.
Op dit bedrijf wordt het risico
goed gespreid, doet de ene druif
het niet zo goed, dan is een ander
juist weer heel uitbundig.
Omdat er te weinig opbrengst is
aan verkoop van flessen wijn, moeten beiden nog werken. Zo hebben
ze tipi’s voor toeristen waarin ze
kunnen overnachten. Groei is voor
hen geen optie, ze houden het bij
de ruim twee hectare die ze hebben. Ze gaan wel proberen zaken
te verbeteren, dus meer uitdiepen.
Vooral permacultuur en nieuwe
landbouwsystemen, waar bomen
en meerjarige gewassen worden
gecombineerd met akkerbouw
of groenteteelt. Daardoor kan de

weerbaarheid van het hele systeem
van verbouwen worden verhoogd.
Dit wordt wel agroforestry genoemd. Deze manier van werken
speelt in op de duurzaamheid die
nodig is voor de toekomst. Zo kan
er meer opbrengst komen van de
grond die er is. Zij denken dan aan
planten die de wijngaard dienen,
zoals frambozen en bessen. Of een
pluktuin.
Zij gebruiken geen enkele meststof
of bestrijdingsmiddel. Huib wil
werken met oog voor wat de natuur aangeeft. Vandaar dat hij ook
imker is geworden, zodat hij het
hele insectenleven in de wijngaard
beter kan doorgronden.
Wijn
De manier van wijn maken is helemaal op natuurlijke basis. Zij letten
bij alles meer op de omstandigheden dan op de kalender die een
datum aangeeft. Dat hebben ze al
een poosje laten vallen. Het is een
systeem en daar werkt de natuur
niet mee.
Bij het maken van wijnen zoals
rood, wit en rosé wordt geen gist
of suiker toegevoegd om te zorgen
dat de wijn een hoger alcoholper-

Huib Overmars in wijndomein Oude Waalstroom
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centage krijgt. Dit gebeurt gewoon
door de natuurlijke gisten en eigen
suikers en zuren. Er wordt ook niet
geklaard en niet gefilterd. Zo blijven alle smaken behouden, tot en
met het moment dat de wijn de fles
in gaat. Niet iedereen vindt dat lekker, maar een heleboel mensen ook
weer wel. Dus gaan ze er gewoon
mee door. Met deze ambachtelijke
werkwijze krijgt de wijn ook een
heel eigen karakter. Huib doet geen
moeite om certificaten te krijgen
of prijzen te behalen. Hij houdt
het gewoon en streeft zijn eigen
doelen na. Zonder zich te bekommeren om wat anderen van hem
zouden willen. Hij is iemand, die
op een speelse, prettige wijze zijn
wijngaard beheert en veel plezier
heeft in zijn werk. Hij kan dingen
ook gewoon laten, er zich niet mee
bemoeien, alleen kijken wat het
doet.
De wijngaard
In de zomer ziet deze eruit als een
bloeiende bloemenweide waartussen weelderige wijnranken staan.
De bodem is voor de eigenaars heel
belangrijk, zoals dat in alle wijngaarden het geval is. De bodem moet
gezond zijn, waardoor er heel veel
bloemen en kruiden op groeien, die
ideaal zijn voor druivenstokken. In
de vrij kleine wijngaard laat hij dan
ook alles een beetje zijn gang gaan,
hij gebruikt geen mest of gif en
strooit natuurlijke compost als dit
nodig is. Mest maakt planten lui en
ze raken eraan verslaafd. Ze willen
zelf niets meer doen. Dus houdt hij
het op geen interventie. De bodem
wordt ook niet verstoord door
ze om te woelen, zodat het leven
daarin goed gedijt.
Zijn oog voor de toekomst is overal
in te bespeuren, hij is niet alleen
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Huib Overmars met zijn wijnen

bezig met biologische teelt. Hij
kijkt ook verder, naar lokale afzet
bijvoorbeeld en samenwerking met
lokale bedrijven. Er worden geen
lange afstanden afgelegd om de
wijn aan de man te brengen.
Het is een weelde die het oog
streelt, als de gehele wijngaard
in bloei staat. De bijen uit eigen
korven zwermen overal rond, er
grazen schapen en daarbij voegen
zich dan nog de vele andere insecten die er zijn. Er zijn ook veel
vogels aanwezig die zo hun graantje
meepikken van de dingen die daar
zijn te vinden.
Het gaat er vooral om bij deze
kleinschalige wijngaard, dat er
veel handmatig wordt gedaan. De
natuurlijke processen die normaal
in een bodem plaatsvinden, worden
niet verstoord en worden juist gestimuleerd. Er wordt verzorgd en niets
bestreden, zodat alles er gezond bij
komt te staan: zowel de wijngaard,
de wijnstokken en de druiven. De
wijngaard lijkt voor wie dit niet
gewend is eerst onverzorgd, maar al
snel wordt duidelijk hoe de wijngaard wordt beheerd. En dan is het
een genoegen om daar rond te kunnen lopen, als in een wilde weide
vol bloemen en druiven, waar het
bodemleven actief aanwezig is.
Deze wijngaardenier is eigenzinnig,
maar wel reëel. Zijn werk is zijn
droom en hij doet alles om dit tot
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een succes te maken. Zijn vrouw
is ook enthousiast, en dat correspondeert heel goed met de wijn,
waar ze beiden zo van houden. Een
blijdschap, die nog niet psychisch
genoemd kan worden, maar die
zij wel aanvoelen als iets, wat heel
kostbaar is. Het zijn allemaal aanzetten die ooit kunnen leiden tot
de psychische vreugde waar het in
heel de evolutie om draait.

N

oord-Brabant

Noord-Brabant is de derde
provincie na Limburg en Gelderland als het gaat om wijnbouw. Het
telt zeker vijftien (semi-)professionele wijngaarden die een oppervlakte hebben van ruim 25 hectare.
Wijncultuur in deze provincie lijkt
nieuw te zijn, maar rond het jaar
1000 was er al sprake van wijnbouw. In die tijd smaakten wijnen
niet, maar men kende het ambacht
voor zover mogelijk in die tijd. In
Brabant wordt de wijn steeds beter
door een warmer klimaat en door
de nieuwe druivenrassen die worden gekweekt, zoals de Souvignier
gris en de Johanitter. Ze zijn schimmelbestendiger en hebben maar een
kort seizoen nodig om te rijpen.

De Linie
Made
In 1977 begint Marius van Stokkom
als hobby een wijngaard in Made
die hij tot 2019 in beheer heeft.
De Brabantse wijnlinie ligt in
Made, direct bij Oosterhout. Daar
is de wijngaard naar genoemd. Het
stuk grond is heel smal, de druivenstokken staan dan ook wel op
rijen van tweehonderd meter lang.
Marius begint met planten in 1988.
Het kostte wel wat tijd voordat
Marius de wijn naar zijn zin heeftgemaakt. Maar hij houdt vol en nu
is vooral zijn witte wijn de beste die
er is. Witte wijn is zijn grote liefde.
Door een blauwe druif heel zachtjes
te persen is er geen contact met
de schil en blijft het sap kleurloos.
Daardoor heeft de wijn dan net wat
meer fruitaroma’s. Zijn bekendheid
groeit als hij in 2002 zijn beste wijn
ooit creëert. Deze druiven zijn pas
eind oktober geplukt, en zijn gegist
bij rond 27 graden. Daaraan heeft
hij nog twee rassen toegevoegd, de
Gamay teinturier voor de kleur en
Regent voor de kleur en de tannine.
Het resultaat is een heerlijke wijn
die bijna niet-Nederlands aandoet.

Marius van Stokkom en zijn vrouw in wijngaard De Linie in Made
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Jongere mensen nemen de wijngaard over, het echtpaar Quirien
en Rudy Schellekens. Zij hebben
al veel ervaring met wijngaarden in
Italië en na terugkomst in Nederland wilden ze gaan boeren, en wel
wijnboer worden.
Hoewel de wijngaard, die slechts
1 ha groot is, niet meer van hem
is, werkt hij nog wel mee en geeft
adviezen. Er ligt veel nadruk op
kruidige wijnen, zoals op Gewürztraminer, met zijn mandarijntjes,
rijpe appel, een beetje perzik, wat
roze grapefruit, een wit pepertje en
frisse zuren.
De wijngaard houdt het ambachtelijke karakter van voorheen.
Wijn van De Linie is als eerste
Nederlandse wijn in de business
class van de KLM geserveerd.
Doordat de wijngaard zo klein is
krijgt iedere wijnstok de aandacht
die hij verdient en blijft hij ook gezond. Er wordt alleen van klassieke
rassen wijn gemaakt. Marius studeerde voedingsmiddelen technologie en was eigenlijk bierbrouwer.
Rudy Schellekens wilde altijd boer
worden, maar zijn vader, die zelf in
de glastuinbouw werkte, wilde dat
niet en liet zijn zoon studeren. Hij
heeft een studie chemische technologie in Eindhoven gedaan en
werkte in het bedrijfsleven. Via dat
werk komt hij in Italië terecht waar
hij zijn vrouw ontmoet. Daar leren
zij van alles over wijnbouw en wijn
maken. In Made lopen ze tegen de
wijngaard de Linie aan en kopen
hem. Rudy houdt zijn andere baan
aan, maar dan een dag minder in
de week, zodat hij ook de wijngaard kan leren kennen.

bijna 8 ha groot. In het najaar van
2017 wordt de eerste oogst binnengehaald. Na het gisten en rijpen
wordt het bottelen in het voorjaar
van 2018 gedaan. Er zijn vooral
witte druivensoorten van Chardonnay, Pinot gris, Pinot blanc, Pinot
noir, Auxerrois en Gamay.
Rudy en Quirien Schellekens

De hedendaagse wijngaard wordt
biologisch beheerd.
Er staan rassen zoals Gewürztraminer, Riesling, Pinot blanc en Pinot
noir. Er worden per jaar tien tot
twaalfduizend flessen geproduceerd
van 6000 druivenstokken. Hij is
een kleine, maar goede wijnboer.
Sint-Catharinadal
Oosterhout
In Oosterhout ligt een 15e eeuws
klooster, Sint-Catharinadal. Daar
omheen ligt op dit moment de
grootste wijngaard van Noord-Brabant, deze is in 2016 aangelegd.
Sinds mensenheugenis verbouwden
de zusters maïs op hun akkers en
liepen er koeien in de weiden. Echter, de tijden veranderen met het
klimaat. Er is op de akkers en weiden een wijngaard gerealiseerd van

Het klooster is gelegen in de
Heilige Driehoek in Oosterhout.
Dit is een aaneengesloten gebied waarin drie aan elkaar grenzende kloostercomplexen staan:
Sint Catharinadal, de Onze
Lieve Vrouweabdij en de Sint
Paulusabdij. Rondom dit alles liggen tuinen, de landerijen en monumentale boerderijen van het klooster. Het eigene van het landschap
is behouden gebleven, het historisch patroon van de waterlopen en
houtwallen is daar bewaard. Het
wordt dan ook beschouwd als een
zeldzaam, uniek en gaaf bewaard
gebleven gebied. Zelfs de rullekes,
de kleine beekloopjes voor waterafvoer zijn nog intact. De slotgracht
van Sint-Catharinadal wordt door
een rulleke van water voorzien.
De wijngaard wordt helemaal door
de zusters onderhouden, ook de
wijn wordt door hen gemaakt.

Rondleidingen in de Catharinadal wijngaard
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Woutherushof
Elshout
Een kleine wijngaard met een
oppervlakte van 1 ha die zich ook
wel Heusdens wijndomein noemt.
De wijngaard is gelegen nabij de
Elshoutse wielen en is in 2006
opgericht. In het zuiden zijn de
zandgronden van de Loonse en
Drunense duinen, en in het noorden de rivierklei van Heusden. Hij
wordt beheerd door Bert van Delft
en Ilse Verkuil. Er zijn meerdere
druivenrassen te vinden, voor de
rode en rosé wijn Carbarnet cortis en Reberger. Om de smaak te
kunnen verbreden van de rosé en
de prosecco wijn wordt de Muskaat
bleu gebruikt. Voor de witte wijn
zijn er de wijnstokken van Johanniter, Solaris en Helios.
Zij richten zich op kwaliteit en
speciale smaken, om dit te bereiken passen zij het dunnen van de
druiventrossen toe. Een Brabantse
primeur is hun roze prosecco wijn.
Deze is geperst van rode muskaatdruiven en het Reberger ras. In een
goed jaar worden er 3000 tot 4000
flessen wijn geproduceerd.

Z

eeland

Wijngaard‘t Vierendeel
Vrouwenpolder
Dit is de eerste wijngaard die in
Zeeland wordt opgericht in 1998.
Er worden de geschikte druivenrassen verbouwd die bij Walcheren
met zijn microklimaat passen:
Regent, Johanniter en Dornfelder.
De stokken zijn al wat ouder geworden en leveren heel goede rosé,
witte en rode wijn. De wijngaard is
opgericht door Jurjen van Opstal,
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die zelf een hartstochtelijk wijnliefhebber is.
Omdat de wijngaard is gelegen op
het Landgoed ‘t Vierendeel, worden
van de appelbomen en vruchtenstruiken die daar staan ook appelcider en vruchtensappen gemaakt.
Er worden per jaar ongeveer 5.000
flessen per jaar geproduceerd.
De duurzaamheid staat voorop bij
de productie.
De Kleine Schorre
Dreischor
Deze wijngaard is gestart in 2001
op landbouwgrond waarop aardappelen, spruitjes en ander gewas
werd verbouwd. Dit leverde niet
zo veel op en zoon Johan gaat in
op een idee van een buurman om
druiven te gaan verbouwen. Hij is
een leek op het gebied van druivencultuur en gaat drie jaar in de
leer bij Cep d’Or, een Luxemburgs
wijnbouwbedrijf. Nu is De Kleine
Schorre een begrip bij wijnkenners
in Nederland, waar Johan met zijn
vrouw nu wel weten hoe ze wijn
moeten maken. Het bedrijf is 12
hectare groot en hij is meteen de
grootste wijnboer in Zeeland. Er
is een prachtig proeflokaal waar
mensen worden ontvangen om
van de wijnen te genieten. De zilte
bodemstructuur geeft de heerlijke
kenmerkende smaak aan de wijnen. Het echtpaar wist niet waar ze
aan zijn begonnen in 2001, en er
zijn grote tegenslagen geweest. Pas
na tien jaar hadden ze een kleine
winst. En ze gaan door, want ze
gaan voor wijn en de veelzijdigheid
van het vak.
Wijngaard
Op 12 hectare staan 54.000 wijnstokken geplant. Iedere stok heeft

Wijnhoeve De Kleine Schorre

meestal 8 tot 12 trosjes, dat is 1,5
tot 2 kilo druiven. Voor een fles
wijn is ongeveer een kilo druiven
nodig. Er staan rassen als: Rivaner, Pinot blanc, Pinot gris en
Auxerrois. Deze zijn zorgvuldig
uitgezocht in samenwerking met
het Luxemburgse wijnbedrijf Cep
d’or en aansluitend op de Zeeuwse
zilte zaligheden, zoals ze worden
genoemd.
Er zijn proefvelden met Gewürztraminer en twee proefvelden met
nieuwe hybride rassen waaronder
Cabernet blanc.
Er is vooral witte wijn, omdat die
goed combineert met mosselen,
vis, oesters en kreeft. Vooral aan
de kust is wit heel geschikt om te
verbouwen. Het doel is geen uitbreiding, maar meer kwaliteit.
Omdat er meer vraag is naar mousserende wijn is de Brut de Zélande
gekomen, en die kan in dit wat
koudere klimaat goed worden
gemaakt. Bij het oogsten wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers, de
oogst wordt verwerkt in de kelder
op het terrein.
Wijndomein De Boe
Koudekerke
Onder leiding van Bruno Suter, een
jonge wijnboer geboren in 1992, is
er een wijngaard aangelegd vlakbij Landhuis De Boede, waar het
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wijnbedrijf zijn naam aan heeft
ontleend. De vorige eigenaar, Jan
Serier, had er een fruitteeltbedrijf
met appel- en perenbomen. Nu
staan er 17.000 kleine druivenranken.
De grond daar is ideaal voor wijn,
een combinatie van klei en zand.
Zand geeft aromatische, elegante
wijn en klei zorgt voor stevigheid
en kleur. De grond is bovendien
ook kalkrijk doordat er aan de oppervlakte op vaak minder dan een
meter diepte schelpenlagen liggen.
Bruno Suter wilde graag agrariër
worden. Hij studeert plantenwetenschappen in Wageningen,
maar krijgt steeds meer interesse in
wijnbouw. Zijn vader is Fransman
en wijn hoorde er altijd bij. In
Bordeaux heeft hij het wijnvak geleerd en heeft ervaring opgedaan in
Duitsland, Engeland, maar ook in
Nederland. Iemand is niet zomaar
opeens wijnboer. Er is heel veel
kennis nodig over grondsoorten,
bodemgesteldheid, waterpeil, wind,
temperatuur. Ook over soorten
druiventrossen, wortelstokken, en
enten. Daardoor worden heel veel
combinaties van druivenrassen
mogelijk. En wie wijnboer wordt
en daarmee begint, moet de eerste
jaren niet rekenen op inkomsten,
alleen op uitgaven.
Bij zijn zoektocht naar ideale grond
voor wijncultuur liep hij het fruitteeltbedrijf tegen het lijf. En de
grond was prima op die plek. Zo
kocht hij in 2020 de grond van
Serier. Hij wil rond 2030 de eerste
rode wijn op de markt brengen.
Hij heeft eerst een drainagesysteem
aangelegd zodat alle overtollige
vocht meteen wordt afgevoerd.
Ook moet rekening worden gehouden met de zonnestand, veel drui62
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ven kunnen niet tegen volle zon.
Wind is ook belangrijk, die moet
zorgen dat na regen alles goed
droogt, zodat er geen schimmel in
de druiven komt. Dus dat is puzzelen geblazen.

Bruno Suter van wijndomein De Boe

De naam De Boe
De plaats waar de wijngaard ligt
heet al eeuwenlang De Boe. Boe is
een woord dat wordt gebruikt voor
alles wat van hout is gemaakt. Boe
betekent ook houten schuur. En
het tuinmanshuisje van Huis der
Boede heette de Boe.
Drie hectare staat vol met druivenstokken die witte wijn produceren:
Pinot gris, Chardonnay, Muscaris,
Savagnin en Auxerrois. Er zijn ook
rode druivenrassen gezet: Pinot
noir en Pinot d’aunis. De eerste
kleine oogst verwacht Suter in
2023, het jaar daarna is er mis-

schien wel een grote, volledige
oogst mogelijk. Vooreerst zullen er
witte wijnen worden gemaakt, rosé
en mousserend.
De wijnstokken staan ingepakt in
kokertjes zodat er geen reeën en
hazen aan eten. Die houden erg
van verse, smakelijke knopjes.
Hij wil nog uitbreiden tot 32.000
stokken. Ook Suter is een bevlogen
jongeman, die gaat voor de zaak.
Hij houdt zijn doel goed in het
oog, en dat is een eigenschap die
mensen verder brengt.
Een wijngaard als hobby
Hoewel in de rest van Nederland
ook heel veel wijngaarden zijn,
worden ze bijna allemaal beheerd
op grond van een hobby met vrijwilligers of andere bijverdiensten.
Van de wijngaarden zelf kan vrijwel
niemand in Nederland een leven
opbouwen.

O

verijssel

Wijngaard Bi’j de Regge
Wierden
De wijngaard in Wierden is sinds
kort in handen van drie eigenaren,
Rob Kleinsman, Robert Spenkelink

Wijndomein De Boe
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en Jeroen Ziel. Ze werken alle drie
in de horeca. Er staan tienduizend
druivenstokken op 2,5 hectare en
ze verbouwen er duurzame rassen
zoals Solaris en Regent, Cabernet
blanc, Cabernet cortis en Pinot
gris.
Ze hadden al een wijngaard als
hobby, en de wijn werd steeds beter. Tot ze in 2017 de veertien jaar
oude wijngaard van de familie Baan
kochten met een wijnmakerij erbij.
In 2020 hebben ze al een paar hele
goede wijnjaren gehad, want druiven houden van droogte. Ze onderhouden alles zelf en maken ook zelf
de wijn.
Rob Kleinsman is de wijnkenner
in het gezelschap, hij proeft ook
regelmatig.
Zij kiezen voor nieuwe rassen, zo
hebben ze in 2017 ook 75 stokken
van de cal 604 gezet. Dit is een
kruising tussen Riesling en Sauvignon blanc. Ze moeten nog vier
jaar groeien, en dan zal blijken wat
het is.
Wijngoed Reestlandhoeve
Balkbrug
De wijngaard ligt in het Reestdal
op de grens van Drente en
Overijssel, waar de grond uitste-

kend geschikt is voor wijnbouw.
In de bodem zit ijzeroer, dat ideaal
is voor wijn. Deze grondsoort is
zanderig en heel doorlatend voor
water. Er wordt met natuurlijke
meststoffen gewerkt. De wijngaard
stamt uit 2002 en is 3 hectare
groot.
De insteek is dat er op een biologische wijze druiven worden
gekweekt. Als er ziekte is worden er
homeopathische middelen toegepast. Er worden mineralen toegediend als extra voeding.
Er wordt samengewerkt met zorg
instellingen die mensen laten
meewerken als vrijwilliger uit
gezondheidsoverwegingen.
Het is een familiebedrijf dat geleid
wordt door John en Wilma Huisman. Ze stapten over van de natuurlijke veehouderij naar natuurlijke kwaliteitswijnen. Heden ten
dage wordt de wijn verzorgd door
hun zoon Bas, geboren in 1999 en
dus pas 22 jaar. Voor hem ligt de
toekomst open.
Muziek
Het bijzondere is dat er in de
zomermaanden klassieke muziek
wordt gedraaid voor de druiven
die er worden verbouwd, de Solaris, Johanniter, Regent en Muscat

Bas Huisman

blue. Dat zorgt dat de druiven een
betere conditie krijgen. De muziek
stimuleert de groei van de druiven
en voorkomt ziektes. Deze leefomstandigheden zorgen ervoor dat
de druiven een heel eigen smaak
en bouquet hebben. De klassieke
muziek wordt al sinds 2013 in de
wijngaard gedraaid en is daarmee
de enige wijngaard die muziek laat
klinken voor haar druiven. Het
schijnt bevestigd te zijn dat de
druiven steviger celwanden krijgen.
Ze zijn daardoor veel minder vatbaar voor allerlei bacteriën, schimmels en insecten.

Z

uid-Holland

Domein de Vier Ambachten
Simonshaven, bij Spijkenisse
Het begon in 1978 met een kwekerij annex wijngaard de Agthuysen,
gevestigd in Zuidland, waar Fred
Lorsheijd een paar druivenstokken
kweekte. Dat beviel zo goed, dat hij
meer wilde. Hij ging experimenteren met meer dan 500 rassen en zo
leerde hij welke het beste groeiden
op zijn grond.

Wijngaard Bi’j de Regge
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In 1990 is er in Simonshaven /
Biert bij Spijkenisse een verwaarloosde appelboomgaard aangekocht, deze is helemaal gerooid en
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ingeplant met druivenstokken. Ze
staan op bijna vijf hectare grond.
Vlakbij ligt de oude kreek ‘Het
Oostenrijk’, die vroeger ook wel
‘Vier-Ambachtenboezem’ werd
genoemd. Het domein is daarnaar
genoemd.
Doordat de kreek, een afgedamde
zijarm van de Bernisse die Voorne
en Putten scheidt, in verbinding
stond met de zee is er een soort
strand ontstaan. Soms bestaat de
grond uit een drie meter dikke
laag zand waar ook veel schelpen
in zitten. Er blijft nooit veel water
in deze grond staan, dus is die heel
goed geschikt voor de verbouw van
druiven.
Rondom de wijngaard staan hoge
populieren en is ook nog omgeven door een haag van elzen. Dat
geeft beschutting tegen de koude
wind. De warmte blijft binnen de
hagen hangen en vaak kan het in
de zomer wel 50 graden zijn in de
wijngaard. Het water van de kreek
neemt in de zomer warmte op, die
in het najaar weer wordt afgegeven
aan de druiven die daar rijpen.
Duurzaam
Er worden rassen gebruikt die goed
tegen schimmels kunnen. Deze
doen het goed in het Nederlandse

klimaat en geven minder risico
op slechte oogsten. Ze hebben
ook minder bestrijdingsmiddelen
nodig.
De stokken zijn allemaal in aanraking geweest met schimmels,
daardoor kunnen ze weerstand
opbouwen. Ze reageren dan zelf
op schimmelvorming. Er is onderbegroeiing, gras en kruiden zorgen
dat er niet maar één soort gewas op
de gronden staat. Ook de hagen en
bomen zijn ondertussen beplant
met andersoortige struiken en bomen. Veel insecten zorgen dat alles
gezond blijft.
Er worden alleen biologische en
plantversterkende middelen gebruikt als er iets gebeurt wat niet
is gewenst. Vandaar dat er per jaar
weinig aan bestrijding van plagen
hoeft te worden gedaan, vaak maar
vier of vijf keer.
Er is een grote verscheidenheid aan
druivenrassen en dat zorgt ook voor
weinig problemen in de teelt.
De methodes voor het geleiden van
de druiven zijn verschillend voor
de verschillende soorten: dubbel
Guyot, wat voor alle druiven goed
is, weinig opbrengst maar goede
kwaliteit; Geneva dubbel gordijn is
een meer hangende groeiwijze en

Wijndomein De Vier ambachten
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het liersysteem wordt gebruikt voor
de tafeldruiven, waarbij een V haag
wordt gemaakt. Rassen die goed
vrucht dragen zijn Chardonnay,
Sauvignon blac, Cabernet sauvignon, Pinot noir en Riesling.
De opbrengst van de wijngaard is
niet voldoende om van te kunnen
leven. De eigenaar en medewerkers
werken allemaal ook nog als hovenier en ze verkopen hout.
In Simonshaven is er goede wijn, er
zijn veel appel-, peren-, pruimen-,
kersen- en vijgenbomen, maar ook
citroenen, sinaasappels, grapefruit,
mandarijnen. Je zou het allemaal
niet verwachten vlakbij de Botlek,
maar het is er wel. Het doet heel
erg buitenlands aan met al die
bloeiende planten.

N

oordHolland

Wijngaard Amsteltuin
Amstelveen
In een omgeving dicht bij de rand
van Amstelveen is door Annelies
Kruijthoff en Douwe Woudstra een
wijngaard overgenomen op 1 mei
2019. Zij wilden overstappen van
kantoorwerk naar buiten werken en
contacten met mensen. Met behulp
van vrijwilligers hebben zij bereikt
wat zij graag wilden.
Wijngaard
Hoewel er veel andere activiteiten
zijn, is de wijngaard de kern van
alles. Op iets meer dan een hectare
grond staan 3.500 wijnstokken
van vijf rassen: de Solaris, Johanniter, Souvignier gris, Pinotin en
Cabernet cortis. Het zijn hybride
druivenrassen die gemakkelijker
rijpen en minder last hebben van
schimmel.
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Wijngaard Amsteltuin

De al bestaande wijngaard staat op
grond met zavel, een mengsel van
klei en zand, die een goede doorlatendheid garandeert. Dat geeft een
aparte smaak en geur aan de wijn.
Daarbij komt dan de verzorging
van opbinden, snoeien, blad wegnemen zodat de zon op de trossen
kan schijnen, toppen en maaien.
Met de vrijwilligers lukt dit alles
allemaal.
De productie ligt geheel in eigen
hand, plukken, kneuzen, persen,
gisten en lageren alles hoort erbij.
Alleen het bottelen van witte en
rode wijn wordt bij Wijngaard
St. Martinus gedaan, de rosé wordt
in Duitsland gebotteld.

D

rente

Wij ’n Gaard op Tiendeveen
Tiendeveen
Wij’n Gaard op Tiendeveen is een
project ‘Een wijngaard in Drenthe’
dat in 2004 is aangevangen. Er zijn
dat jaar 2.500 wijnstokken gezet.
Jan-Willem Nieuwenhuis en Irene
Verkerk hebben naast hun boerderijwoning een stuk land van ca 1,7
ha kunnen aankopen, in april van
2004 hebben ze de eerste paal kunnen zetten voor de wijnstokken.
Het jaar daarop zijn er nog 2000
stokken gezet.

3Inhoudsopgave

Inmiddels zijn er zeven druivenrassen, waarvan drie witte en vier
rode. In het begin hadden ze Pinotin, een huiswijndruif die zorgt
voor een rode, lichte wijn. Daarna
komen Johanniter, Merzling, Muscaris, Golabuk, Marechal foch en
Rondo druiven.
Na het oogsten liggen de druiven
ongeveer drie weken lang in grote
bakken in de productieruimte. Er
worden vergistingstanks gebruikt
in het verwerkingsproces van de
druiven.
Op Tiendeveen worden ook jams
gemaakt van onbespoten fruit uit
eigen boomgaard. Suiker wordt
bijna niet toegevoegd. In de pot
zit 80% fruit en 20% suiker. Er is
witte en rode aalbessenjam, zwarte
bessenjam, rode en witte frambozenjam, rabarber, aardbei, bramen,
peren, jostabes, kruisbessen, pruimenjam. Dus keus genoeg.

F

riesland
Wijngaard de Frysling
Twijzel

Filosofie
Jantiene en Douwe Broersma, de
eigenaars van deze wijngaard die

in 2009 is aangelegd, hebben een
aparte filosofie. De grond is niet
van hen, ze mogen hem gebruiken.
Vandaar dat ze hem mogen delen
met vele andere planten en dieren,
zodat er een goed en evenwichtig
natuurlijk systeem in de wijngaard
ontstaat. Zij willen dat als zij er
niet meer werken, dat anderen dan
een schoon en gezond stuk grond
krijgen dat ook productie kan leveren. Zodat er ook in de toekomst
fijne wijn kan worden gemaakt.
Voordat de 1,5 ha grote wijngaard
vol wordt gezet met wijnstokken,
worden er planten gezet die als
groenbemesters zijn bestemd. De
grond is verrijkt met zeeschelpen,
zij zorgen voor een gestage afgifte
van kalk, die elke druif nodig heeft
om goed tot wasdom te komen.
Pas daarna zijn de stokken gezet.
Zij hebben liefde voor de grond,
en ze willen een mooi product
maken. Dat is het uitgangspunt
voor de wijngaard daar in Twijzel.
Het hogere speelt daar een grote rol
in, hoewel op een manier, dat het
niet hinderlijk is, ook niet voor de
druiven. Het is een bedrijf, waar
idealisme hoog in het vaandel staat,
de wereld moet worden verbeterd.
De naam Frysling verwijst naar
Fryslân en de Riesling druif.

Jantiene en Douwe Broersma in Wijngaard de Frysing
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Allesomvattend
Alles maakt onderdeel uit van het
geheel en is daar onlosmakelijk
mee verbonden. De wijngaard
wordt daar ook op ingericht. Zowel
mensen als dieren en planten zijn
daar onderdeel van. En de bodem
waar de wijnstokken op groeien,
is de basis voor hoe de wijn later
wordt. Iedere wijnboer weet, dat
de kwaliteit van de wijn begint in
de wijngaard en niet daarna. Wie
rondloopt tussen de wijnstokken
ziet dan ook van alles daartussen
staan: gras, klaver en paardebloemen bijvoorbeeld in het vroege
voorjaar. Ze houden de bodem
luchtig en voeden hem ook. Een
voordeel is, dat er niet één enkel
gewas wordt geteeld. Dit trekt
veel insecten aan die zorgen voor
gezonde planten. ‘s Winters lopen
er Schoonenberger schapen te
grazen. Ze bemesten de druiven en
ze trappen de grond stevig aan. Er
wordt ook bemest met snoeiafval
van de stokken zelf. Alles wat met
trosdunning en bladdunning wordt
weggehaald, blijft ter plekke liggen.
Dit is de biologische wijnbouw die
zij voor ogen hebben.
Ook het huis waar Jantiene woont
met haar man is volgens duurzame
principes gebouwd. Het is helemaal
energieneutraal volgens hen. Stan
Beurskens, een bekend wijnadviseur in Nederland, en eigenaar van
de St. Martinus wijngaard in Vijlen, is ook hun wijnmaker. In 2018
kregen ze veel prijzen, ook voor
hun brûswynen.
De wijnen
De ligging van het stuk grond
en het koele klimaat in Friesland
maken de wijngaard geschikt
voor mousserende wijn. De rassen Johanniter en Souvignier gris
66
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zijn dan ook gebruikt om de eerste
Friese Sjampanje te maken. Hij
is gemaakt volgens de klassieke
methode, dus druiven gebruiken
van één jaargang. Omdat geen op
champagne lijkende namen mogen
worden gebruikt, wordt de Friese
Sjampagje in het volgende jaar
Brûswyn genoemd. In 2014 volgt
de eerste Brûswyn Brut. De tweede
mousserende wijn wordt ook in dat
jaar uitgebracht.
Zij verbouwen de nieuwe rassen,
die resistent zijn tegen meeldauw:
Solaris, Johanniter, Souvignier gris,
Cabernet noir, Cabernet cortis en
Pinotin. De wijn is nogal succesvol
dus besluiten zij om ook Brûswyn
rosé te gaan maken volgens de klassieke methode. Ook daar worden
druiven van één jaargang gebruikt,
en wel van Cabernet noir, Cabernet cortis en Pinotin. Na twee jaar
rijpen kunnen ze in 2017 worden
geproefd.

U

trecht

Stadswijngaard Utrecht

komen waar wijnstokken op worden geplant, daarvoor zijn fondsen
nodig en mensen die dit mede financieren. De stichting is opgericht
door drie wijnliefhebbers: Peter
Groeneveld, Marco Westra en Sjors
te Brake. Op verschillende plekken
in de stad leggen zij samen met een
enthousiaste vrijwilligers duurzame
en biologische wijngaarden aan.
In april 2019 werden er ruim 200
wijnstokken Souvignier gris op
Koningshof aangeplant, keurig in
het gelid. Koningshof is een gemeenschapstuin aan de oostelijke
rand van Utrecht.

G

roningen

Stadswijngaard
Utrecht
De Stichting Stadswijngaard
Utrecht is op 15 mei 2019 gestart
als een idee van drie wijnliefhebbers vol idealen. Het doel van de
stichting is het realiseren van een
Stadswijngaard midden in de stad
Utrecht, om de Utrechtse burger
aan de wijngaard te verbinden. Dit
betekent dat iedereen kan helpen
in de wijngaard die dit wil, want
de druiven moeten goed worden
onderhouden. Pas in 2024 wordt
de eerst botteling van de Utrechtse
Stadswijn verwacht. De wijngaard
wordt geheel biologisch behandeld.
Er moeten nog meer stukjes grond

Domein De Pasa De Corinto
Glimmen
Domein De Pasa De Corinto ligt
te zonnen op de helling van de
Hondsrug op de Glimmer Esch.
Het is een glooiend landschap daar
in Groningen, iets wat men niet
verwacht. In 1999 zijn er op 1200
m2 820 wijnstokken geplant. Er
worden nieuwe rassen gebruikt
die snel rijpen: Marechal foch,
Orion, Salomé, Sauvignier Gris en
Muscaris en Regent. Het een wijngaard met een zeer noordelijke ligging in Nederland, daarvan zijn er
maar weinig.
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De Pasa de Corinto

De maximale opbrengst van
Wijngaard Domein De Pasa De
Corinto ligt ongeveer tussen 800
en 1000 flessen op jaarbasis. Het
Hof van Twente uit Bentelo maakt
speciaal voor deze wijngaard de wijnen. De smaak van de wijn is vol,
fruitig en iets kruidig. Deze wijn
ligt heerlijk in de mond en blijft
vervolgens zacht hangen, volgens
het taalgebruik van wijnkenners.
Glimmen hoort bij de gemeente
Haren, en ligt in het dal van de
Drenthse A.

Wijngaard
Hof van ‘t Hogeland
Mensingeweer
Aardbevingen en hun voordelen
In 2013 kon Elma Middel haar
boerderij niet meer in de verkoop
doen vanwege de aardbevingen in
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dit gebied. Van het een kwam het
ander, het huis is niet te verkopen,
het is een klein beetje verzakt, wat
dan? Kan er nog iets mee wat aardig is? En dan begint het. Ze gaat
op haar familiegrond van driekwart
hectare, een zuidhelling van de
wierde, 2.000 wijnstokken planten.
Driekwart is Solaris en de rest Johanniter, moderne hybride rassen.
De grond is prima, de plaats ook.
Hoog op de terp, goed in de wind,
volle zon en met heel veel schelpenmateriaal in bodem. Ze blijft niet
zeuren, ze zet er haar schouders
onder. Of, zoals ze in Groningen
zeggen: ‘kop d’r veur’. Naast de
aanleg van de wijngaard en het
onderhoud ervan, werkt ze nog bij
de Hanzeschool in Groningen.
De wierde Groot Maarslag ligt
tussen Schouwerzijl en Mensingeweer. De wijngaard ligt op deze
wierde die is opgeworpen op de
oeverwal langs de vroegere loop van
de Hunze. De opbrengst is meestal
goed voor 3.000 flessen per jaar.
Solaris en Johanniter uit
Maarslag
Deze witte wijn wordt alom geprezen, een uiteindelijk resultaat van
goede grond en goede behandeling
van de stokken zonder bestrijdingsmiddelen. Het aroma is wat ziltig

vanwege de zeelucht van de Waddenzee die komt binnenwaaien.
Verder is er appel en venkel te
proeven, mineralen, iets zurigs, iets
bitters en dan is de smaak vol en
compleet.
Haar Johannieter wordt wel de
muscadet van de lage landen genoemd door sommeliers die het
kunnen weten, ook die heeft het
zilte van de zeewind, mineraal en
veel citrustonen. Een heel pure
wijn. Ze maakt zelf geen wijn, dat
laat ze over aan Neerlands Wijnmakerij in Bentelo.
Geen bestrijdingsmiddelen
Er staat altijd wind op deze plaats
vlak bij de Waddenzee. Door het
blad goed uit te dunnen, het loofwandbeheer, wordt vermeden dat
druiven te nat blijven of dat de
trossen te veel schaduw krijgen.
Zwavel zal Elma nooit gebruiken,
dat ruikt ze aan de wijn.
Ze heeft nog nooit bestrijdingsmiddelen gebruikt, het was niet nodig.
Af en toe geeft ze wat paardenmest.
En de eenden die er in de wijngaard rondlopen eten de slakken
op. Gras dat wordt gemaaid blijft
gewoon liggen. Hoe aardbevingen
kunnen leiden tot boeren met wijn.
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Dagboek

Dagboek van een goti

lad op de Magnolialaan
Met een bladhark wandel ik richting de Magnolialaan. Het is herfst
en er is zoveel blad op gevallen dat
het nauwelijks meer begaanbaar is,
zeker op een fiets niet. M’n gedachten gaan terug naar bijna vier jaar
geleden, toen ik op de Pauwekroon
m’n allereerste gota kwam doen.
Die vond namelijk ook plaats op de
Magnolialaan om het gevallen blad
weg te harken.
Ik herinner me hoe ik toen met
Marga Boosmans bezig was. We
kletsten een hoop. Het was m’n
eerste gota, dus ik was razend benieuwd. Hoe zou het gaan? Wat zou
ik merken? Ik had 1000 vragen. De
gota is me sindsdien bijgebleven.
Onder andere omdat ik zo genoot
van het resultaat. Dat viel me echt
op. Maar ook door het besef dat ik
ineens had: volgend jaar moet dit
weer gebeuren, en het jaar daarna
weer, en daarna weer, enzovoort.
Een paniekerig gevoel van weerstand
tegen met herhaling samenhangende
saaiheid kwam bij mij toen hevig
omhoog. Marga vond dat weer heel
grappig. Altijd maar weer onderhoud doen aan de wegen en paden.
Dezelfde wegen en paden. Seizoen
na seizoen. Ik zag er toen enorm
tegen op. Genieten van het resultaat
is er dan toch niet meer bij? Dat heb
je dan toch al zo vaak meegemaakt?
Marga loopt hier al jaren rond, hoe
krijgt ze het voor elkaar om hier,
voor de zoveelste keer, de Magnolia
laan van herfstblad te ontdoen? En
opgewekt bovendien ook nog?
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Terwijl ik hier zo aan terugdenk,
merk ik dat ik me nu totaal niet
zo voel als ik toen dacht dat ik me
zou voelen. Er is eerder een soort
kalmte. Ik heb zin om hier met de
bladhark in de weer te gaan. En dat
doe ik dan ook.
Het is stil op deze heldere herfst
ochtend. Rustig ontdoe ik het pad
van het blad. Ik geniet weer van
het resultaat als ik terugkijk naar
waar ik ben geweest. Af en toe hou
ik halt en kijk ik even rond. Het is
hier ook zo mooi. Er komen wolkjes uit m’n mond en ik voel zweetdruppeltjes onder m’n muts.
Omdat ik volgens mij nog prima in
de tijd zit, doe ik na de Magnolialaan ook nog even het Olifantenpad en de Heidelaan. Niets in mij
dat me oproept om vooral te stoppen vanwege de saaiheid. Ik voel
geen weerstand, ik doe het graag.
Wat een contrast met mijn ideeën
over jaar in jaar uit onderhoud
doen aan de wegen en paden. Ik
dacht er de balen van te zullen
krijgen, maar in plaats daarvan is
er iets heel anders vandaag. En dat
terwijl ik toch ook al bijna vier jaar
dit onderhoud doe. Voor mij een
bewijs dat mijn gedachten meestal
niet veel met de waarheid van
doen hebben. Het denken weet het
duidelijk niet.
Het denken weet het niet. Het is
een les die ik langzaam maar zeker
begin te leren. Vandaag sta ik er
opnieuw bij stil dankzij het gevallen blad op de Magnolialaan.
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