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In 2020 was er een tentoonstelling in Gent over Jan
Van Eyck onder de titel ‘Een optische revolutie’ die
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de schildertechniek van Van Eyck, maar tevens in zijn
oog voor detail. De tentoonstelling was aanleiding
tot het schrijven van dit artikel. Door de coronapandemie is de verschijning van dit artikel vertraagd.
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D

e koning en de fluitspeler
Een sprookje

Er was eens een heel rijke koning die in een prachtig
kasteel woonde. Er staan wel twaalf torens op met torenkamers met een groots uitzicht over de landerijen die
zich heel ver uitstrekken tot aan de zee. In zijn koninkrijk gaat de zon nooit onder, overal is wel ergens een
plek te vinden waar de zon schijnt.
De koning heeft een kok die heerlijk voor hem kookt in de keuken
die heel groot is, met een haardvuur en veel kooktoestellen. Het
paleis is helemaal gemoderniseerd,
het is van alle gemakken en moderne technieken voorzien. Zo is er
een computerzaal, een grote fitnessruimte, een gymnastiekzaal, een modern
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zwembad met uitzicht op prachtige
grasvelden. Er is ook een feestzaal
met schitterende kroonluchters en
een lichtspel in vele kleuren. De
lakeien hebben allemaal rode jassen
aan versierd met gouden tressen
en koorden. De hofdames zien er
altijd heel mooi uit. Ze dragen de
prachtigste japonnen als ze in de
ochtend het ontbijt serveren en

ook bij andere gelegenheden. Dan
maakt de koning hen altijd een
compliment over hun sierlijke en
kleurrijke kleding.
De koning heeft echter geen vrienden en ook geen vrouw. Hij is altijd
alleen gebleven. Niet omdat hij het
zo druk heeft met zijn koninkrijk
dat zich uitstrekt van het Oosten
naar het Westen, het is er gewoon
niet van gekomen, omdat hij behalve het paleispersoneel niemand
ontmoet.

Z

o leeft de koning zijn leven.
Iedere dag gaat hij kijken in
de boomgaard waar vruchtbomen
blad krijgen, bloesemen, vrucht
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dragen of kaal worden al naargelang het seizoen. Ook gaat hij altijd
even naar de tropische kas waar
tuinlieden de meest exotische bloemen verzorgen. De koning is altijd
al een liefhebber van de natuur,
en zo is er vlakbij het kasteel ook
een rosarium waar de rozen van
het vroege voorjaar tot diep in de
winter bloeien. Bijenkasten staan
overal opgesteld in weilanden met
weidebloemen, op de heide en in
de prachtige bloementuinen.
In de paardenstallen zijn de genereuze paarden van alle exquise
rassen die er maar op de wereld
bestaan. Hij kent ze allemaal bij
naam. En zij kennen hem ook, als
hij er aankomt begint ieder paard
even zachtjes te hinniken.

I

n het kasteel zelf zijn enkele
vertrekken waar klassieke wandtapijten, gobelins, hangen en vlak
daarbij is de muziekkamer. Daar
staan verschillende instrumenten
opgesteld, van vleugel tot viool,
fluit, cello en daarbij ook vele
Indiase muziekinstrumenten. Hier
speelt de koning altijd de liederen
die in hem opkomen als de avond
valt en de schemering inzet. Dan
speelt hij weemoedige klanken op
de cello, hij speelt vrolijke wijsjes op de vleugel en de viool troost
hem in zijn eenzaamheid. Er is ook
nog een andere kamer waar alle
moderne instrumentarium aanwezig is om zelf muziek te componeren en te arrangeren.
De dienstboden en dienstknechten
zijn ondergebracht in een aparte
vleugel van het kasteel waar ze alles
hebben wat hun hartje begeert. Het
zijn rijkelijk ingerichte vertrekken
en ze hebben niets te klagen als
ze ’s avonds in hun bed stappen
met de meest luxe matrassen die er

3Inhoudsopgave

maar zijn. Want de koning wil niet
dat het hen aan iets ontbreekt, hij
wil tevreden personeel dat altijd
voor hem klaarstaat. Ze werken dan
ook in drie ploegen, zodat ieder de
nodige rust krijgt.

D

e landerijen rondom het kasteel zijn zo uitgebreid, dat
je vanuit de torens het einde van
het land niet kunt zien. Alleen
de blauwe zee is er aan de einder.
Weilanden vol koeien die grazen
van heerlijk mals groen gras, paarden die vrij galopperen op land dat
geen einde lijkt te hebben, vijvers met zwanen die zo wit zijn als
sneeuw, alles is aanwezig. Er zijn
bossen met bergen waarin neerkletterende watervallen zorgen voor
welluidende klanken van water, wateren die uitstromen in beekjes en
riviertjes die de landerijen doorkruisen. Golfvelden strekken zich uit
voor het oog met hun strakke groene grasmatten. Tennisvelden zijn
er ook. Roeien kan in de zoetkabbelende riviertjes, zeilen is mogelijk
op de plassen in zijn eigen domein,
en ergens bij de blauwe zee ligt er
ook nog een schip in de haven waar
hij mee kan gaan varen op de oneindige azuren zee, om te genieten
van zon, zee en soms ook zand.
Er is een heliport en een helikopter is altijd paraat, en zijn privévliegtuig met piloot brengt hem
gezwind naar iedere plek waar hij
naar toe wil gaan.
De koning ontbreekt het aan niets,
hij is een gezegend mens, hij heeft
alles wat zijn hartje begeert en zelfs
meer dan dat. Hij moet wel een
heel gelukkig mens zijn.

T

och voelt de koning zich niet
altijd helemaal gelukkig, het
is raar maar waar. Jarenlang had hij

geen enkele last, maar het afgelopen jaar voelt hij zich soms eenzaam en verlaten. Zo alleen in dat
paleis met al dat personeel, het is
alsof er iets met hem is gebeurd.
Alsof er opeens iets is, wat er ontbreekt, maar hij weet niet wat. Hij
gaat erover denken, hij peinst wat
af, te paard, te voet, in de auto,
op de fiets of in de golfbuggy. Hij
peinst wel een jaar lang over wat
het nu kan zijn dat hij zich zo
voelt. Het gaat zelfs zo ver, dat hij
door al dat denken ’s nachts niet
meer kan slapen.
Op een dag trekt hij de stoute
schoenen aan en vraagt het aan zijn
kamerdienaar. Die zei: „Ja, ik heb
ook opgemerkt dat er een verandering is opgetreden in het gedrag
van Uwe Majesteit. U bent veel
somberder dan voorheen. U lachte
altijd en had plezier in de dingen.
De laatste tijd is dat anders. Ik heb
ook opgemerkt dat U af en toe
rimpels in het voorhoofd heeft. Dat
is tot nog toe nooit zo geweest.”
De koning kijkt hem aan en zegt:
„Hebt U enig idee wat het kan
zijn? Er is niets veranderd in mijn
dagelijks leven. Ik doe wat ik altijd
al deed. Toch is het anders, het is
alsof ik nog iets mis. Wat weet ik
niet.” De kamerdienaar kijkt de koning eens nauwlettend aan en zegt:
„Ik zal het nog eens aan de hofdames vragen, die zijn meestal wat
gevoeliger voor dit soort dingen.”
De koning stemt daarin toe en
hoopt dat er binnenkort uitsluitsel
zal komen. Maar na enige dagen
vertelt de kamerdienaar terwijl hij
de koning in zijn koninklijk tenue
helpt: „Ook de hofdames weten
het niet. Ze hebben wel gemerkt
dat U wat veel aan het denken was,
maar de oorzaak kennen ze niet.”
Hij neemt de kam en begint het
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haar van de koning te kammen.
De koning heeft een volle, mooie
donkerbruine haardos met krullen
erin. En terwijl hij het haar van de
koning kamt en kamt, geeft dat de
koning een grote rust. De kamerdienaar begint zachtjes te neuriën,
een onbekende melodie voor de
koning. Een heel rustige, gedragen
melodie, zo stil, en toch zo vol
verlangen, dat de koning in tranen
uitbarst. De kamerdienaar schrikt
wel even, maar de koning zegt:
„Het is dat ik me heel erg geraakt
voel door wat U neuriet, het is
niet iets wat me verdriet doet.” De
kamerdienaar gaat daarop zachtjes
door met neuriën tot het haar van
de koning er heel mooi uitziet. Vol,
weelderig en ook jong en aantrekkelijk. Als het ochtendritueel klaar
is, gaat de koning aan het ontbijt.
De hofdames hebben van alles
gedaan om het hem naar de zin te
maken. Honing van de bijen, appeltjes van de bomen, een bloemboeket op tafel en een heerlijk
zacht gekookt eitje met een klein
stukje bellota-ham van de varkentjes die alleen maar eikeltjes eten,
tezamen met heerlijk vers gebakken
croissantjes. De geur van al deze
heerlijke dingen is al te ruiken als
de koning de paleistrap af komt
schrijden. Hij geeft de hofdame
een compliment over haar nieuwe
japon met scharlakenrood nauw
aansluitend strak lijfje met witte
kant aan de hals en daaronder een
wijd uitstaande ballonrok. Samen
lopen ze naar de ontbijttafel waar
hij haar galant een roos aanbiedt
uit het bloemboeket op tafel. Zij
bloost en ruikt aan de roos, hij
heeft een zalige geur. Ze snuift de
geur op en roept: „Dat moet wel
iets zijn waar U ook door wordt
verblijd!” Zij maakt een reverence
4
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en hij geeft haar een handkus. Zij
verlaat daarna de ontbijtkamer.
De koning ruikt ook eens aan een
roos uit het boeket op tafel. De
geur is heerlijk, het doet hem goed,
maar toch wordt hij niet zo blij als
de hofdame. Hij staart voor zich uit
met de roos nog onder zijn neus,
terwijl hij tevens de geuren van het
ontbijt opsnuift. Het is allemaal
prachtig, heerlijk, het ziet er goed
uit, maar hij voelt toch, dat het niet
zijn hart vol laat stromen met dat,
waar hij zo naar zoekt.

D

e volgende dag roept de koning alle wijze mannen van
het land bij elkaar en vertelt zijn
probleem. Zij kijken heel ernstig,
want dat hoort zo bij wijze mannen. Zij zeggen dat ze erover zullen beraadslagen. Hoewel wijze
mannen wel heel wijs zijn, zijn
deze wijze mannen wijzer dan wie
dan ook, want de koning hoort
hen ook regelmatig heel vrolijk
lachen tijdens de beraadslagingen.
Hij vindt het eerst vreemd, maar
na een tijdje voelt hij zich er heel
goed bij. „Lachen is gezond,” zegt
hij bij zichzelf, „en een wijs man
die lacht is eigenlijk bijzonder wijs.
Misschien dat ze wel iets weten
over wat ik nu eigenlijk mankeer.
Het is geen ziekte, dat is duidelijk.
Maar wat het dan wel is, weet ik
niet. Misschien dat zij het weten.”
Zo praat hij de hele dag in zichzelf,
terwijl hij alle dingen doet die hij
anders ook deed. Naar de paarden,
een beetje golf spelen, wat zeilen,
want het was toch mooi weer en
daarna wat verse appels plukken uit
de boomgaard. Hij neemt ook nog
wat frambozen en aardbeien mee,
die zijn ook rijp. Hij brengt alles
naar de keuken en gaat daarna op
een grote steen zitten die langs de

rivier ligt. Hij hoort het water van
de waterval zachtjes bruisen en klateren. Het maakt zijn hoofd helder
en hij voelt zich heel goed. Na zo
een uurtje te hebben gezeten is hij
echt opgeknapt, vooral door het lachen van de wijze mannen.
Na het diner in het kasteel komen
de wijze mannen terug van hun beraadslaging. Ze worden aangediend
bij de koning, die op zijn troon zit
en hen uitnodigt om in een halve
cirkel om hem heen te gaan zitten.
Ze kijken opgewekt en de koning
krijgt goede hoop dat ze weten wat
hij heeft.

N

a een poosje gewoon wat
kletsen vraagt de koning wat
nu de uitslag is. De oudste wijze
staat op en zegt: „Majesteit, wij
kunnen niet precies zeggen wat U
mankeert, maar wij vermoeden dat
het U ontbreekt aan levenslust. U
heeft alles, er is geen enkele uitdaging meer. Daarom slaapt U niet.
Wij denken dat verveling U parten
speelt.” De koning kijkt hem verbaasd aan en zegt ook tegen de andere wijzen: „Dat is interessant dat
dit de uitkomst is. Wie weet, is het
zo. En wat kan daaraan worden gedaan? Wat zal ik kunnen doen om
dit in verandering te brengen?”
De wijzen antwoorden in koor: „U
moet er eens uit. U zit de hele dag
maar op dat kasteel en ziet niemand alleen de hofdames, lakeien
en de kamerdienaar. Dat geeft
geen gevoel van avontuur. Avontuur is wat U nodig hebt. Morgen
gaat U in de zilveren koets met
twaalf gitzwart, glanzend gekamde
paarden door het hele land rijden.”
Het lijkt de koning een goed idee.
Hij slaapt die nacht niet, maar hij
voelt zich wel een beetje opgewonden door de tocht die hij zal gaan
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maken. Hij staat extra vroeg op en
hij laat zich aankleden, scheren,
haar kammen door de kamerdienaar en naar beneden voor het
ontbijt.
Daar staat een krachtig ontbijt
klaar, omdat hij een grote, onbekende reis gaat maken. Gepocheerde eieren, een schaaltje met
de heerlijkste ham, wat selderij,
een kopje ochtendthee gezet van de
eerste pluk in Assam, een krachtige
thee om goed wakker te worden.
Verder een zilveren schaal met
geroosterd brood en dikke plakken kaas. Als toetje een schaaltje in
kleine stukjes gesneden appel met
room.
De koning geeft de hofdame weer
een kus voor haar goede zorgen
en hij eet alles in een kwartier op,
wat niet zijn gewoonte is. Meestal
tafelt hij langdurig om de tijd wat
te doden.
Regeren hoeft hij eigenlijk niet,
want in zijn land zijn nooit problemen. Iedereen heeft alles wat hij
wenst en wil. De koning zorgt goed
voor zijn onderdanen, dus zijn er
ook nooit problemen.
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Z

o gaat de koning die dag uit
rijden. De koets trekt veel
belangstelling, want de bevolking
ziet die koets nooit en nu met
de koning erin nog wel. De koning zwaait naar iedereen die aan
de kant van de weg staat te kijken. De mensen hebben een vrije
dag, omdat de koning langskomt.
Overal staan mensen met vlaggetjes te zwaaien. En de koning wuift
en wuift, zoals koningen dat gewend zijn. Hij trekt een gedeelte
van het land door, want hij kan
er niet in één dag helemaal doorheen rijden. Hij stopt nergens, hij
heeft namelijk een picknickmand
bij zich, door de hofdames gevuld
met allerlei lekkernijen. Zo hoeft
hij de reis nergens te onderbreken,
hoogstens om de paarden te verzorgen. Dat gebeurt door naar een
stille plek te rijden waar de paarden
even heerlijk kunnen rondrennen,
galopperen en hun behoeften doen.
Bij een kristalheldere waterbron
drinken ze water. De weiden staan
vol paardenbloemen, want het is
voorjaar. De gele bloemen staan in
grote getale als evenzovele zonnen

in het gras, zachtjes bewogen door
de wind. De zon schijnt stralend,
de hemel is blauw. De koning gaat
even in het gras liggen tussen de
paardenbloemen. Wat een heerlijke
dag, het is de eerste keer in zijn leven dat hij tussen de paardenbloemen ligt en zo op zijn rug liggend
naar de hemelruimte kan kijken.
Een enkel wolkje trekt voorbij, de
zwaluwen zwieren door de lucht
luid schreeuwend van plezier als ze
hun acrobatische toeren uithalen.
Een buizerd zweeft door de lucht
op zoek naar een muis. Een adelaar
vliegt nog hoger in de hemelruimte, een statige, koninklijke gestalte,
die gebruik maakt van de thermiek
van de luchtstromen.
Maar dan moet de koning weer
opstaan, het rijtuig in en de paarden
zetten zich in beweging, blij voortdansend over de weg. Zij hebben
plezier gehad in het eten van gras
en het drinken van het frisse kristalheldere water dat uit de bergen naar
beneden stroomt. Ze hebben er wel
zin in om de koning nog een stukje
te rijden naar het paleis, waar hem
de bekende dingen wachten.
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I

n de avond gaat de koning
naar bed, maar hij kan nog niet
slapen. Hij denkt aan de paarden,
de mensen met de vlaggetjes, aan
de paardenbloemen, de blauwe
hemel en de vogels. Dat was mooi,
heel mooi, maar hij kan de slaap
niet vatten, evenmin als tussen de
paardenbloemen.
Dit vertelt hij tegen de wijze mannen en die zeggen: „Morgen gaat
Uwe Majesteit weer uit rijden,
maar nu in een gouden koets met
twaalf sneeuwwitte paarden.” De
koning gaat akkoord, want hij wil
toch graag weer eens wat slapen
zoals vroeger. Niet dat hij moe is,
dat helemaal niet. Zo gaat hij die
avond naar zijn koninklijke bed
met de koninklijke matras en het
koninklijke dekbed. Hij ligt de hele
nacht wakker. Hij denkt eigenlijk
niets en ligt daar een beetje te
rusten. Meer niet. Vanuit zijn raam
kan hij de sterren zien. Dat trekt
zijn aandacht. Het lijkt of ze hem
iets willen vertellen.

O

peens krijgt hij een geweldig
idee, vindt hijzelf. Het komt
vast van de twinkelende sterren.
Hij stapt pardoes uit zijn bed en
trekt een dik wit hemd aan dat ver
over zijn pantalon hangt en sluipt
stiekem het kasteel uit. Hij klimt
over een hek met uitstekende punten, maar hij zet door en klimt er
toch overheen. Zijn hemd scheurt
lelijk. Hij loopt de heuvel op en
gaat daar zitten. Hij wacht op de
zonsopgang. De zon stijgt op als
een enorme stralende rode bol
boven de horizon. Eerst een klein
stukje, met zacht voorjaarslicht, en
steeds meer en meer tot de zon in
al zijn luister aan de hemel staat.
De koning weet niet hoe hij het
heeft. Zoiets moois heeft hij nog

6
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nooit gezien. Hij kijkt uit over het
land en ziet daar de dorpjes liggen
die bij zijn koninkrijk horen. Net
zoals in het kasteel ligt iedereen
nog op één oor. Alles slaapt nog,
alleen een vogel was al wakker en
begint te zingen. Kort daarna volgen er meer. Het is één groot zangconcert. De koning weet niet wat
hij allemaal meemaakt. Die dingen
heeft hij allemaal nog nooit in zijn
leven beleefd. Hij zit altijd in het
paleis en pas om een uur of negen
komt hij eens naar beneden om te
ontbijten.
De koning is wel een beetje bang,
omdat hij geen koninklijke kleren
aan heeft en niemand hem zal
herkennen. Hij is nog nooit zonder
begeleiding helemaal alleen buiten het kasteel. Hij kijkt naar zijn
gescheurde hemd, gelukkig is het
maar een scheur op zijn borst. Dat
kan er nog wel mee door.

O

peens hoort hij fluittonen.
Beneden hem ziet hij een
man aankomen met een fluit, daar
kwamen de fluitklanken vandaan.
Als de man de heuvel op is geklommen en bij de koning komt, vraagt
de koning: „Wie ben jij?” „Ik ben
de speelman,” zegt de fluitspeler. „Nooit van gehoord,” zegt de
koning. „Wie ben jij?” vraagt de
speelman op zijn beurt. „Ik ben de
koning,” zegt de koning. „Nooit
van gehoord,” zegt de speelman.
De koning raakt nogal geïnteresseerd in deze hele gebeurtenis en ze
praten wat. Ze besluiten om samen
naar het dorp beneden te lopen.
De fluitspeler gaat op handen en
voeten naar beneden als een ezel en
de koning zit op zijn rug, zo hebben ze dat afgesproken.
Ze gaan samen het dorp in en ze
brengen de hele dag samen door.

De speelman speelt op zijn fluit en
de koning danst met het volk op
het marktplein op de klanken van
de fluit.
Dat is een heel evenement voor de
koning. Hij voelt zich heel gelukkig. Hij praat met iedereen en natuurlijk heel veel met de fluitspeler.
Zo wordt het snel avond en de
koning is dan alleen, want hij is
de fluitspeler kwijtgeraakt en de
dorpelingen zijn allemaal naar hun
huizen teruggegaan. Hij loopt het
dorp weer uit en hij voelt zich heel
moe. Hij gaat op een bankje buiten
het dorp onder aan de heuvel zitten
en hij valt meteen in slaap. Na een
tijdje schudt er opeens iemand aan
zijn arm. Daar staat de fluitspeler
weer. „Mag ik bij je komen zitten,” vraagt hij. „Best” antwoordt
de koning. „Zal ik je een verhaal
vertellen?” zegt de speelman. „Best”
zegt de koning.
De speelman begint te vertellen.
„Er was eens een koning en die had
alles wat zijn hartje begeerde, maar
hij kon niet slapen.” De koning
spitst zijn oren, want hij dacht, ‘dat
heb ik meegemaakt’. De speelman
gaat verder: „Hij vroeg het aan zijn
kamerdienaar, maar die wist er geen
raad mee. Ook de hofdames niet.
Toen riep de koning alle wijzen
van het land bij elkaar om hem
een goede raad te geven en te zeggen wat hij had. Ze zeiden dat hij
met een zilveren koets met twaalf
gitzwarte paarden ervoor door het
land moest rijden. Dat ging de koning doen, want hij wilde wel weer
eens gewoon slapen.”
Op dit punt onderbreekt de koning de speelman. Hij zegt: „Dat
ken ik, want ik ben de koning en
ik kon niet slapen.” „O ja,” zegt de
speelman, „hoe kan dat dan, want
ik vond je hier slapend.” „Ja,” zegt
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Sprookje
de koning, „dat is zo.” „Hoe is het
mogelijk,” zegt de speelman, „dat
je nooit kunt slapen en nu ineens
wel?” De koning zegt: „Jij hebt me
geholpen waar alle wijze mannen
mij niet hebben kunnen helpen. De
zoete tonen van jouw fluit hebben
me zo bekoord, dat ik de hele dag
heb gedanst met jou en de mensen.
Dat doet me zo goed, dat maakt
mijn hart en mijn hoofd gezond. Jij
hebt me als een vriend geholpen,
niet als een wijze. Door jouw manier van leven ben ik gaan ontdekken hoe fijn het is om gewoon
een mens te zijn en niet alleen een
koning. Jij hebt bijna geen bezittingen, alleen de fluit, dat is het
instrument dat mijn hart vreugdevol maakt.” De speelman lacht de
koning toe en begint weer op zijn
fluit te spelen. Hij zegt: „Bent U de
koning? Dan zal ik een heel mooi
lied voor U spelen, een lied dat U
altijd bij zal blijven, op de dag en
in de nacht, in Uw dromen.” En hij
begint te spelen en te spelen en te
spelen, en de zoete melodieën klinken door de schemerige heuvels en
dansen op het zachte briesje naar de
oneindige verten en de blauwe zee,
waar de zon de volgende dag weer
zal opgaan. De koning valt in slaap
en wordt de volgende dag in zijn eigen paleis, in zijn eigen koninklijke
bed weer wakker.
En de vogels zingen en de zon
schijnt en de koning zingt, zingt
van blijdschap en geluk omdat
hij de fluitspeler in zichzelf heeft
gevonden, de vreugde van bestaan.
Hij hoort de melodieën die zich
aaneenrijgen als een ketting met
kostbare juwelen, en de klanken
zingen in zijn hart en in alles wat
er in hem is. Hij staat op en hij
neuriet een vrolijk wijsje. De kamerdienaar hoort het met verbazing
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aan. „Heeft Uwe Hoogheid goed
geslapen?” vraagt hij voorzichtig.
De koning zegt: „Ik heb niet alleen
goed geslapen, maar ik ben voorgoed genezen van mijn ontevredenheid. Ik ben zo blij als iemand maar
kan zijn, ik kan mijn geluk niet op.”
„Wat is er dan gebeurd?” vraagt de
kamerdienaar vol verwondering. „Ik
heb de fluitspeler in mijzelf ontdekt
en je kunt je niet voorstellen hoe
dat is, maar voor mij is het iets,
wat ik nodig had om te ontdekken
om me weer gelukkig te voelen,
met jou, met de hofdames, met het
kasteel, en alles wat erbij hoort.”

De kamerdienaar is heel blij als hij
dit hoort. Hij begrijpt wel niets van
die fluitspeler, maar hij voelt er wel
iets van aan als hij de koning hoort
zingen en neuriën en op de fluit
hoort spelen in de muziekkamer.
Het hele kasteel trilt van de blijde
vibraties en zij werken als vreugdevolle golven die de hele wereld
omvatten.
Zo is de koning gelukkig voor
altijd. Hij houdt van alles wat er
is op de wereld, maar het meeste
houdt hij van de fluitspeler die zijn
hart weer heeft laten zingen.
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E

euwenoude bomen
Van Adansonia tot Wollemia

Bomen zijn meer overgegeven aan de energie van het lila dan de
mens. Zij richten zich altijd naar het licht en hebben daardoor andere
mogelijkheden dan mensen. Zij kunnen soms vele eeuwen oud worden. Zij
zijn gepokt en gemazeld in weer en wind en hebben grote veranderingen in het
klimaat meegemaakt. Ze zijn helemaal in handen van Moeder Natuur, die hun leven
leidt. Bomen hebben ook een psyche, alleen geen individuele psyche zoals de mens die
heeft. Zij hebben een groepspsyche per geslacht, die wordt gestuurd door Moeder Natuur, tot ze uiteindelijk in het evolutieproces tot een individuele mentale persoon zijn
geworden, die keuzes kan maken. Dan moet de lila energie eraan te pas komen om
hen verder te helpen. Maar nu zijn deze eeuwenoude bomen nog onderhevig aan een
uiteindelijke dood, hoewel ze dus heel, heel lang kunnen leven, langer dan de oudste
mens ooit, Methusalem.
De mens
Een mens streeft naar een lang
leven dat gelukkig is en gezond.
Hij kan dat echter maar moeilijk
verwerven. Het blijft een droom
om te leven zonder ongenoegen en
op een manier die het ego bevredigt. Hij blijft echter dromen en
zoekt meestal niet naar werkelijke
mogelijkheden om de onsterfelijkheid van het lichaam te bereiken.
De mens kent ook zijn persoon,
zijn psyche niet, die al onsterfelijk
is, en in leven na leven oefent in
het leren kennen van de materie,
zodat hij eens weet hoe er een
lichaam van onsterfelijke materie
gestalte kan krijgen. Een mens
denkt in het algemeen nog altijd,
dat hij zijn lichaam is en niets
meer. En mensen die dat niet
denken, denken dat er een hoger
bewustzijn moet zijn waar je je
in kunt storten om gelukkiger
8
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te worden. Maar dit alles leidt
niet tot onsterfelijkheid van een
grofstoffelijk lichaam. Daar is een
ontwikkeling van de lichaamsmaterie voor nodig, en dat is een grote
moeilijkheid voor velen, omdat
daarin dingen worden gevraagd die
niemand graag wil. De lila energie
is de enige die onsterfelijkheid van
een menselijk lichaam kan bewerkstelligen, en diegene die dat voor
ogen heeft, zal zich in haar handen
moeten overgeven. Mensen kennen
de materie niet zodanig, dat ze dat
zelf kunnen, en een eerste vereiste
is, net zoals in de sport, dat je doet
wat de coach zegt, anders wordt er
geen resultaat bereikt. En zo is het
ook hier het geval, wie verder wil
komen op dat pad zal moeten doen
wat de lila lichtenergie vraagt. Wellicht dat bomen kunnen laten zien
hoe zij doen.

Ginkgo biloba - China
Binnen de muren van een Chinese
boeddhistische tempel in de bergen
van Zhongnan staat een ginkgo van
1.400 jaar oud die eeuwen heeft
doorstaan. Hij heeft zich aangepast aan vele veranderingen in het
klimaat en lijkt er totaal niet door
aangetast. De tempel is eeuwen
geleden aan de voet van de bergen
gebouwd. Men vermoedt dat de
ginkgo is geplant door de tweede
keizer van de Tang dynastie, Li
Shimin, die leefde van 598 tot 649.
De boom wordt ook wel aangeduid
met de Engelse naam ‘maidenhair
tree’. De Fransen hebben ook een
leuke benaming: ‘arbre aux quarante écus’. Nederlandse namen
voor deze boom zijn tempelboom
of eendenpootboom. Die laatste
benaming heeft betrekking op de
bladvorm. Die kan ook waaiervormig worden genoemd in plaats van
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eendenpoot, wat een nogal grove
naam is voor zo’n bijzondere boom.
Hij wordt ook wel als Japanse
notenboom aangeduid, maar dat
is een oneigenlijke benaming. De
Ginkgo biloba heeft niets met een
notenboom te maken.
Het is de enige nog levende soort
van de familie Ginkgoaceae; de rest
is in de loop der eeuwen allemaal
verdwenen. In het Mesozoïcum,
248 tot 65 miljoen jaar geleden,
komt deze boom heel veel voor,
maar de Ginkgo biloba die nu bekend is, is de enige van de soort die
heeft overleefd.
De ginkgo wordt in het Verre
Oosten beschouwd als een heilige
boom en wordt dan ook aanbeden
door vele mensen. Voor hen is hij
een symbool van de eenheid van de
tegenstellingen, voor anderen is hij
een symbool van de onveranderlijkheid dat een wonderlijk vermogen
is. Weer anderen zien hem als de
blijvende hoop en een ontzagwekkend verleden of een teken van
liefde. En naast dit alles wordt hij

gekoppeld aan een lang leven.
Er komen ieder jaar in de herfst
duizenden mensen naar de tempel
om het vallen van het blad te zien.
Dat vangt aan begin november en
het duurt meestal tot half december. In die tijd is het een groot gouden spektakel daar bij de enorme
ginkgoboom. Alles is ermee bedekt,
de aarde, alles wat er staat, potten, tafels en ook mensen die daar
mogen lopen, zoals de monniken,
worden bedekt met het bladergoud. Het is een prachtig gezicht
en er zijn vele mensen die dit niet
willen missen, een regen van goud
valt neer en vibreert in het licht van
de zon.
De benaming ginkgo komt van het
Japanse woord ginkyo. Gin betekent zilver en kyo is abrikoos, de
zilveren abrikoos. De zaden hebben
ook een abrikoosvorm en hebben
een zilveren gloed. Als de zaden
van de vrouwelijke boom in het
najaar gaan vallen, gaan ze rotten
waardoor er boterzuur vrijkomt.
Daardoor is er een soort ranzige
boterlucht te bespeuren rondom

een ginkgo die zijn zaad of vruchten laat vallen.
In China en Japan wordt de inhoud
van de zaden ginnan genoemd en
de mensen zijn er dol op. Wat velen
dus heel vies vinden ruiken, het
boterzuur, is in Japan en China een
delicatesse. De zaden en het blad
worden veel gebruikt om medicijnen van te maken tegen heel veel
verschillende kwalen. In de medische wereld worden ze bijvoorbeeld
gebruikt bij ademhalingsmoeilijkheden, huidziekten en nog veel meer.
Wetenschappelijke studies maken
er gewag van dat de bladeren misschien zouden kunnen helpen tegen
de ziekte van Alzheimer.
Biloba betekent ‘twee lobben’, een
tweelobbig blad. Dat heden ten
dage de Ginkgo geen Ginkyo meer
heet, is volgens kenners te wijten
aan een leesfout die in de eerste
beschrijving van deze boom staat
en die is blijven bestaan.
Goethe, de grote Duitse dichter,
was dol op de Ginkgo biloba, het
was zijn lievelingsboom. In zijn
tuin heeft hij er heel wat aange-

Ginkgo biloba
Dieses Baumes Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Gibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut.
Ist es ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als eines kennt?
Solche Fragen zu erwidern
Fand ich wohl den rechten Sinn.
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich eins und doppelt bin ?
Johann Wolfgang von Goethe 1815.
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plant die hij zelf kweekte uit zaad.
Goethe schreef een gedicht over de
ginkgo voor Marianne von Willemer, op wie hij op latere leeftijd
verliefd was. De Ginkgo wordt
door hem daarin als zinnebeeld van
liefde en vriendschap gezien.
De ginkgo is een boom die de
eeuwige wederkeer symboliseert,
omdat hij soms lijkt te verdwijnen
en dan niet door mensen wordt
gezien. Maar net als een komeet,
komt hij altijd weer terug, want
zijn zaad is langlevend en uiteindelijk komt hij toch weer in een andere lichamelijke vorm terug in het
spel van de evolutie.
Adansonia digitata - Namibië
Een exemplaar van deze boom in
Namibië wordt qua leeftijd geschat
op 1.275 jaar. Hij staat bekend als
de boom van het leven en wordt
meestal de Ombalantu baobab-
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boom, genoemd. Het woord ombalantu betekent ‘het koninklijk
huis is van het volk’, en de boom
dus ook. Hij staat in Owamboland
in de streek Outapi in het noorden
van Namibië en ook al is hij niet zo
heel oud, het is en blijft een gigantische boom. Hij heeft een hoogte
van 28 meter en een omtrek van
26,5 meter. Het is altijd moeilijk
om precies te weten hoe oud deze
bomen zijn, omdat ze vaak hol zijn
en de jaarringen niet meer te tellen.
Hij heeft binnen in zijn stam zo’n
grote ruimte, dat deze zelfs in oorlogen heeft gediend als schuilplaats
voor heel veel mensen.
Deze boom leeft in de Afrikaanse
savanne en valt direct op door zijn
silhouet dat dan ook door heel veel
mensen wordt herkend, zelfs al zijn
het geen bomenkenners.
Hij heeft een heel dikke stam in de
vorm van een fles. Zijn blad is van
een heel mooie groene kleur.

De baobab is een endemische
boom in de Sahara, maar hij is
overal in Afrika te vinden. In de
zomer verliest hij zijn blad, in de
regentijd bot het weer uit. Hij
verliest zijn blad in de hete tijd van
het jaar om te kunnen overleven,
anders verliest hij teveel water en
gaat hij dood. Zijn stam kan wel
40 meter omtrek krijgen naarmate
hij ouder wordt en de hoogte is
meestal zo’n twintig meter.
De bloemen komen pas aan de
boom als hij ongeveer twintig jaar
oud is, ze hebben een diameter
van 12 centimeter. Opmerkelijk
is dat de bloemen altijd opengaan
bij het ondergaan van de zon. Ze
worden bestoven door vleermuizen, vandaar hun onaangename
geur. Uiteindelijk komen er ook
vruchten aan de baobab, bekend als
apenbrood of Senegalese kalebas.
Die is 25 centimeter in doorsnede
en hij heeft ook die hoogte.
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De baobab is het symbool van de
levensvervulling die een mens kan
ervaren als hij zich overgeeft aan de
lila Energie. Zij, die alles laat leven
en voedt.

De naam digitata is naar aanleiding
van de bladvorm, met vijf diep
uitgesneden bladeren of vingers.
Oorspronkelijk was de baobab op
Madagascar de oudste boom van
deze soort, maar deze is rond 2010
doodgegaan, net zoals veel oudere
baobabs, dit vanwege de klimatologisch veranderingen.

3Inhoudsopgave

Pinus longaeva
Methusalem, de mysterieuze boom
uit Californië.
Deze boom wordt ook wel een
bristlecone pine of stekelden genoemd. Hij heeft heel stekelige
klauwtjes die worden gevormd op
de vrouwelijke kegels. De boom
is een dennensoort. Deze boom
kan heel oud worden en wordt
Methusalem genoemd naar de
langst levende mens die volgens
de Bijbel 969 jaar oud werd. De
boom staat bekend om het feit, dat
hij onder de meest slechte en barre
omstandigheden in leven blijft. Een
slechte bodem of grond deert hem
ook niet. De Pinus longaeva is een
van de langstlevende soorten die er

op aarde bestaat. De Methusalem
kon dan ook met recht de oudste
levende boom op aarde worden
genoemd. In 1957 is vastgesteld dat
dit exemplaar in 2832 voor Chr. is
ontkiemd. Men vermoedt dat deze
boom, waarvan niemand weet waar
hij staat behalve enkele ingewijden,
rond 5.000 jaar oud is. Hij staat in
het Methusalem-bos in de White
Mountains in oost-Californië. In
2013 is bekend geworden dat er
een nog oudere boom is, die in
3051 voor Chr. is ontkiemd. En zo
gaat de wedstrijd door.
Deze bomen hebben zich in de loop
ter tijden zodanig aangepast aan
klimatologische omstandigheden,
dat ze zo oud kunnen worden. Ze
zijn helemaal bestand tegen het
klimaat in het hooggebergte, ze
leven net beneden de boomgrens in
woestijnachtige omstandigheden.
Zij groeien in grond waarin andere
bomen grote moeite zouden hebben

|de Gouden Visie 51|11

Eeuwenoude bomen
om te overleven. Zij groeien zeer
langzaam, hun hout is buitengewoon compact en zit vol hars. Zelfs
als ze nog maar heel weinig van hun
bast over hebben, kunnen ze nog
overleven. Ze staan op hoogten tussen 2000 en 4000 meter.
Hoe extremer de condities zijn
waaronder deze boom groeit, hoe
wonderlijker en indrukwekkender
zijn vormen. Zij leven graag in
arme grond en houden van verschrikkelijke winters, staan bijna
altijd droog en in ijle lucht, en hoe
hoger in het gebergte zij groeien,
hoe knoestiger zij worden en zij steken dan hun takken de lucht in als
om hulp te roepen. Het maakt niet
uit of ze levend of dood zijn, ze
blijven eroderen op een manier die
bij andere soorten niet voorkomt.
Ze rotten niet weg, terwijl ze slijten
door wind en water maken ze de
meest ongebruikelijke vormen van
zichzelf.

12
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Soms lijken ze zo dood als een
pier, maar ze zijn het niet. Sommige hebben hele gladde stammen
die helemaal geen bast meer hebben, alsof ze zijn getroffen door de
bliksem of al eeuwen een nietszeggend, levenloos bestaan hebben op
aarde. Maar let op, opeens kan er
toch ergens een klein blaadje tevoorschijn komen of wat borstelige
veertjes. Zelfs wanneer deze boom
alleen aan zijn top een heel klein
beetje blad heeft, is hij heel erg
levend. Het is een typerend beeld
voor deze den.
Het zou normaal zijn als deze
boom een diepgaand wortelgestel
zou bezitten. Niets is minder waar.
Hij wortelt zelfs zeer oppervlakkig,
en de wortels hangen zo’n beetje
bovengronds in de dolomiet of de
kalksteen waar ze graag in groeien.
Ze groeien ontzettend langzaam,
dat is tevens hun overlevingsmechanisme. Vrieskou, droogte, harde

wind en een heel kort groeiseizoen
zorgen ervoor dat ze heel, heel, heel
erg langzaam groeien. Zelfs hun
naalden kunnen voor wel veertig
jaar aan de boom blijven zitten. En
het hout is dus ongelooflijk dicht
en compact. Ze zijn dan ook niet
binnen te dringen; fungi, rot en
erosie hebben geen vat op hen en
ook insecten krijgen geen kans om
binnen te dringen door knagen.
In 2019 is deze oude boom nog
helemaal gezond. In deze huidige
tijd is traag groeien ook een nadeel,
want het duurt heel lang voor er
nageslacht is en dat is broodnodig
in deze tijd van hevige klimaatverandering.
Sommige wetenschappers geloven
dat het loslaten van de bast een
aanpassing is om hun groei te beperken in slechte tijden, zij kunnen
dan een dikkere jaarring maken en
zo een dikkere en meer gezonde
laag van cambium en spinthout,
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waardoor sappen en voeding beter
doorstromen.
Sinds zijn ontdekking in 1957
wordt aan niemand verteld waar de
boom precies staat om vandalisme
te voorkomen.
Maar hij was er al voordat Christus
werd geboren en zelfs voordat de
piramide van Gizeh er was, om
enig idee te geven hoe lang hij al
leeft.
In het begin van de jaren vijftig
van de vorige eeuw ging Edmond
Schulman op onderzoek uit naar
oude bomen, iets waar hij al vanaf 1930 mee bezig was. Hij kreeg
in 1953 een aanwijzing van een
parkwachter van het Inyo National
Forest over zeer oude, speciale bomen die in een klein bos diep in de
White Mountains van Californië
groeien. Ze zouden wel duizenden
jaren oud zijn. En Schulman bedacht, dat het best mogelijk zou
zijn dat hij via die bomen oude patronen over het klimaat kon aantonen.
Hij beklom met een assistent de
berg en nam een klein exemplaar
van de Bristlecone den mee. Hij
schrikt als hij dit gaat onderzoeken
en tot de conclusie komt dat het
kleine boompje 1.500 jaar oud is.
Dit maakte dat Schulman verder
ging zoeken in de jaren daarna.
Hij gaat regelmatig terug naar de
bergen om de oudste boom ter wereld te vinden. Hij gaat meer data
verzamelen en vindt dan bomen die
ouder zijn dan hij ooit heeft gezien.
Het zijn allemaal bomen van meer
dan 4.000 jaar oud, die hij vindt.
Dat schrijft hij ook op in zijn
journaal van 1957. Dat is ook het
jaar dat hij de boom vindt die hij
Methusalem noemt, naar de grootvader van Noach. In die tijd wilde
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iedereen de boom zien en niet
alleen dat, men nam er allemaal
stukjes van af ter herinnering. De
boom was uiteindelijk op sterven
na dood. Daarna zijn er maatregelen genomen en mag niemand er
meer naartoe, zelfs zijn plaats is dus
geheim. In plaats daarvan is er een
route door jongere bosjes bomen
van de bristlecone pine, waar toeristen wel mogen komen. De plaats
waar deze oude dennen groeien,
het Great Basin, wordt ook wel
Valley of the Ancients genoemd.
En het is maar goed dat de plaats
waar Methusalem staat geheim
wordt gehouden, want wat gebeurde er in 1964?
Er is een onderzoeker, David
Currey, geweest die toestemming
heeft gekregen om zo’n oude den
om te zagen, om klimatologische
omstandigheden in de verschillende ijstijden te bestuderen. Hij
wilde de jaarringen tellen. Deze
boom was al ontdekt kort voor
Methusalem bekend was. Nadat de
boom was omgezaagd, besefte hij
dat hij veel ouder was dan gedacht,
meer dan 4.862 jaar. Maar iedereen
besefte opeens ook, dat deze boom
niet ieder jaar een jaarring vormt,
vanwege hevige koude, waardoor

hij niet groeit. Daarna werd geconstateerd, dat de boom waarschijnlijk 4.900 jaar oud zou zijn. Deze
omgezaagde boom kreeg de naam
Prometheus opgeplakt. Hij was de
oudste, maar hij leeft niet meer, hij
is gewoon domweg omgezaagd om
de jaarringen te tellen. Dat is toch
wel een voorbeeld van hoe stupide
mensen kunnen zijn. Wetenschappers hebben er nu spijt van als
haren op hun hoofd, maar hij kan
niet meer levend worden gemaakt,
zover zijn ze nog niet gevorderd in
die wetenschap.
De pijnboom symboliseert de levenslust die er is, ook onder de
meest extreme omstandigheden.
Het leven wíl leven, ook al is het
moeilijk en deze boom laat dit jaar
in jaar uit, al meerdere duizenden
jaren, altijd weer zien.
Sequoiadendron giganteum ‘General Sherman’
Deze mammoetboom staat in
het Sequoia National Park in de
Amerikaanse staat Californië in
het hertogdom Tulare. Deze boom
is niet alleen een van de oudste
levende wezens op aarde, hij is ook
de grootste alleenstaande boom

Sequoiadendron giganteum ‘General Sherman’
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gemeten naar zijn volume. Hij is 83,8 meter hoog,
heeft een doorsnede van 11,1 meter en het geschatte
volume van de stam is 1.487 kubieke meter. Voorwaar, een zwaargewicht van de hoogste klasse. Hij
is vermoedelijk 2.300 tot 2.700 jaar oud en werd in
1879 ontdekt door James Wolverton, een natuuronderzoeker. Hij heeft de boom genoemd naar de
generaal waar hij onder diende in de Burgeroorlog,
generaal William Tecumseh Sherman.
In het deel Giant Forest van het park staan allemaal
enorm oude bomen. Er komen daar veel toeristen.
In september 2021 wordt de boom bedreigd door
branden, maar hij wordt met alle mogelijke middelen beschermd door zijn stam te bekleden met
materiaal dat vuurvast is. Hij staat dus nog overeind,
maar het kost wel moeite om hem te behouden.
De mammoetboom, ook wel reuzensequoia genoemd, behoort tot de Cupressaceae, de cipressen.
Hij groeit op de westhellingen van de Sierra Nevada
op een hoogte tussen 1.200 en 2.400 meter. Vroeger,
voor de ijstijden, was hij heel erg aanwezig op het
noordelijk halfrond. Hij wordt heden ten dage nog
wel in bruinkoollagen aangetroffen als fossiel. Zijn
kroon heeft de vorm van een kegel en de takken
vallen wat naar beneden. Hij heeft een roodachtig
bruine schors die dik aanvoelt maar ook heel zacht
en vezelachtig, iemand kan gemakkelijk met zijn vinger de schors indrukken. Op oudere leeftijd wordt
de schors gegroefd en donkerder van kleur. De kleur
van de naalden is blauwgroen of donkergroen. De
kegels zijn bruin en hangen aan de hoofdtakken.
Vuur kan deze boom ternauwernood aantasten, omdat
de bast heel dik is en zijn kruin hoog. Maar heel felle
branden zorgen wel voor zware beschadiging. Voor
verspreiding en ontkiemen van het zaad zijn bosbranden nodig. Waar bosbranden niet meer voorkomen
zijn ook geen nieuwe mammoetbomen te vinden.
Het hout van de bomen is te zacht om voor industriële doeleinden te worden gebruikt. Het is wel duurzaam hout, dat lang meegaat.

Sequoiadendron giganteum ‘General Sherman’

14
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In Nederland zijn twee dikke Sequoiadendrons te
vinden in Brummen, met een omtrek van 8 meter.
In België is een nog dikkere boom te vinden in Es
neux, met een omtrek van 8,9 meter.
Zo groot als in de Verenigde Staten zijn deze bomen
nog lang niet, dat duurt duizenden jaren.

3Inhoudsopgave
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De Sequoiadendron giganteum is het symbool van de
koninklijke waardigheid die in het bezit is van psychisch levende wezens en lila’s. Het is een vermogen dat
boven het menselijke bestaan uitgaat en dat verworven
moet worden in een ontwikkeling van materie.

waren. De eik is helemaal begroeid met varens en andere groene planten.
Nadat hij nogal beschadigd was geraakt door een orkaan wordt hij nu beschermd door de stad Charleston,
die toeziet op een goede verzorging.

Quercus virginiana
Angel Oak tree
Deze boom staat in Zuid-Carolina in de Verenigde Staten in Angel Oak Park op Johns Island en is 400 of 500
jaar oud. Hij is twintig meter hoog en heeft een stam
omtrek van 28 meter. Zijn kroon maakt een schaduw
van 1.600 vierkante meter, want zijn takken zijn wel 57
meter lang. Hij is daarmee tegelijkertijd de boom die
de meeste schaduw maakt van alle bekende bomen. Hij
is wintergroen.

Waar de meeste eiken normaal al snel in de breedte
groeien, is dit niet het geval bij deze eik. Die groeit
zowel omhoog als zijwaarts heel erg uit. Sommige takken raken zelfs de grond, iets wat alleen gebeurt bij heel
oude exemplaren. De takken die de grond raken vormen weer nieuwe bomen. Het hout is heel hard, het
kan heel veel weerstaan. Deze eik heeft orkanen, aardbevingen, heel ruw weer en overstromingen overleefd.
Evenals vele interventies van mensen.
Sommige takken worden ondersteund, zodat ze niet
afbreken. Het geeft de boom een soort voorwereldlijk
aanzien.

De naam Angel Oak komt van het landgoed van Justus
Angel en zijn vrouw Martha Waight Tucker-Angel waar
de boom staat.
Er wordt ook wel verteld dat de spookgestalten van
vroegere slaven als engelen rondom de boom te zien

De boom is een symbool van soliditeit, hij is keihard en
geeft nooit toe. Hij houdt zich staande onder heel veel
verschrikkelijke omstandigheden.

Quercus virginiana ‘Angel Oak Tree’
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Dodevlei - Namibië
De streek ‘Dodevlei’ bestaat uit een
bassin van witte klei van een voormalig meer, die vlak bij de Sossuvlei is gelegen. Beide vlakten liggen
in het Namib-Naukluft Nationale
Park in Namibië. Dit park in het
westen van Namibië is gesitueerd
tussen de Atlantische kust en de
rand van Great Escarpment, een
plateaurand die het gehele binnenland van Zuid-Afrika afgrenst. Het
is een deel van de Namib-woestijn,
de oudste woestijn ter wereld. Ze
stamt al uit het Tertiair, de tijd van
de dinosauriërs, die 66,0 tot 2,58
miljoen jaar geleden leefden.
De vlakte wordt omzoomd door
enorme duinen met een rode kleur.
Het is een omgeving die buitengewoon dor en droog is. Er is namelijk in dat gebied nauwelijks regen.
Sommige duinen in de Dodevlei
zijn bijna 400 meter hoog. De
naam Namibië betekent uitgestrekt
of enorm. Dodevlei betekent ‘dood
meer of moeras gelegen tussen
zandduinen.’ Het is in feite een
kerkhof van dode bomen, 900
jaar oude acacia’s, die hier vroeger
groeiden. Ze staan hier als tekenen
uit een vervlogen tijd en staan
hier nu nog, verdroogd maar nog
niet versteend. Ze rotten niet weg
vanwege de enorme droogte.
Vroeger was het een heel andere
streek, omdat er in die tijd nog
stortregens vielen. De kleivlakte is
een overblijfsel uit de tijd dat de
Tsauchab rivier nog overstroomde
en er overal waterplassen werden
gevormd. Er was dus heel veel water
en de acacia’s groeiden heel goed in
deze overvloed van vocht. Maar het
klimaat veranderde drastisch en er
kwam een grote droogte. Het hele
gebied werd omringd door zandduinen die heel hoog werden en zo het
16
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Dodevlei - Namibië

Vachellia erioloba

Dodevlei - Namibië
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water vanuit de rivier tegenhielden.
De bomen stierven door droogte
en vergaan dus niet. Ze zijn als het
ware verbrand door de zon en zijn
dan ook zwart van kleur.
De dode bomen zijn Vachellia
erioloba, vroeger Acacia erioloba,
de kameeldoorn. De enige planten
die het daar nog uithouden zijn de
Salsola kali en de Acanthosicyos
horridus die leven van het vocht
van de ochtendnevels. Men denkt
dat de acacia’s rond 1400 zijn
doodgegaan door de droogte.
Met de dode bomen erbij is het
zicht op de duinen en de strakblauwe hemel ongeëvenaard. Het
contrast tussen de zwart geblakerde
bomen, de blauwe lucht, de witte
kleigrond en het diep oranje-rood
van de zandduinen maakt het geheel tot een onwerkelijk panorama
dat boeit. Het kan daarom wel het
mooiste kerkhof op aarde worden
genoemd, een dodebomenbos dat
nergens anders zo fascinerend en
tegelijkertijd zo tragisch is. Het
herinnert een mens aan zijn eigen
sterfelijkheid en de illusie van het
vlees waarin hij leeft.

Vinos. Hij is 18 meter hoog en
heeft een doorsneden van 20
meter. Hij weegt wel 40 ton. Hij
wordt op alle mogelijke manieren beschermd, hij heeft zelfs een
ventilator in zijn stam staan om te
vermijden dat er paddenstoelen in
gaan groeien. Binnenin zijn stam is
een holte die wel zes meter hoog is.
Hij wordt ook wel aangeduid als ‘el
Milenario’ door de bewoners, maar
eigenlijk moet dat dus ‘el Centenario’ zijn. Hij staat wel bekend als
de oudste drakenbloedboom en de
grootste die bekend is.
De plant komt oorspronkelijk
voor op de Canarische Eilanden,
Kaapverdië en Madeira, maar ook
op het eiland Socotra bij Yemen
staan exemplaren. In Marokko zijn
in 1966 eveneens populaties aangetroffen.

De plant heeft één of meer stammen, zijn kroon is erg dicht en
heeft de vorm van een paraplu.
Zijn blad is dik en hij heeft heel
veel kleine bloempjes met zes
bloemblaadjes. De stampers zijn
groengeel of bleekgeel en daardoor
vallen de bloemen nogal op.
De plant groeit heel langzaam,
slechts een meter in tien jaar. Er
zijn geen jaarringen die kunnen
worden geteld, meestal wordt de
leeftijd geschat aan de hand van de
vertakkingen die hij heeft.
Hij bevat een rood hars dat uit het
blad of de bast vloeit als ze worden
beschadigd. Daar dankt de plant
zijn naam aan, omdat men vroeger
geloofde dat het bloed was van
draken.

De Acacia erioloba is het symbool
van de kennis die streeft naar onsterfelijkheid en die wordt ingezet
bij alle werk wat er wordt gedaan
om verder te komen in de ontwikkeling. Werk is de mooiste en
meest efficiënte manier om in contact te komen met het lila.
Dracaena draco
de drakenbloedboom
Deze plant, die eigenlijk geen
boom is, is rond 800 jaar oud,
hoewel hij lange tijd werd beschouwd als een 3.000 jaar oude
boom. Hij bevindt zich op Tenerife, in het dorpje Icod de los
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De oorspronkelijke bewoners van
de Canarische eilanden, de Guanches, gebruikten delen van de
boom in hun rituelen. Het sap
werd gebruikt als medicijn en ook
om doden te balsemen. Ze holden
de boom in de Orotava vallei op
Tenerife uit, om zo een kapel in de
boom te hebben. De hars wordt
nog steeds gebruikt als verfstof en
Italiaanse vioolbouwers verwerken
het om in de lak te doen die zij
gebruiken voor de instrumenten
die zij bouwen. De hars wordt
ook gebruikt in medicijnen tegen
bepaalde kankers.
De eerste vijftien jaren besteedt de
plant aan het laten groeien van de
stam, daarna groeien de takken vijftien jaar lang. Na wederom vijftien
jaar gaan de takken weer vertakken.
Pas na een eeuw heeft de kroon de
vorm van een parasol. Vandaar dat
aan de vertakkingen de leeftijd van
de boom kan worden geschat.

Populus tremuloides
Fishlake National Forest

De Dracaena draco is het symbool
van het ego, de veelkoppige draak
die bijna niet kan worden gedood,
omdat zijn koppen steeds weer aangroeien. Alleen het lila is in staat
om het ego te transformeren tot
een meer psychisch georiënteerd
lichaam.
Populus tremuloides,
Pandoboom of ratelpopulier
In het Fishlake National Forest in
Utah, Verenigde Staten, zijn bossen vol met pandobomen over een
grondgebied van 43,6 hectare. Maar
wie denkt dat dit allemaal alleenstaande bomen zijn, vergist zich.
Het zijn 40.000 bomen die allemaal
uit één groot ondergronds wortelgestel ontstaan. Sommige bomen
zijn 130 jaar oud. Wetenschappers
vermoeden dat deze wortels bij
18
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elkaar wel 6.000.000 kilo wegen.
Het wortelgestel van de bomen die
in het park staan is bijna 80.000
jaar oud. Daarmee is het een van de
oudst bekende organismen op aarde.
Een pandobos lijkt een bos te zijn
met aparte bomen, maar het zijn
genetisch precies dezelfde bomen,
klonen dus.
Of bomen die nieuw opkomen
uit eenzelfde oud wortelgestel ook
als net zo oud kunnen worden

beschouwd staat wel ter discussie.
Want de bomen sterven bovengronds meestal na ongeveer 30 jaar.
Deze vraag rijst ook bij de 9.000
jaar oude Old Tjikko in Zweden.
Deze heeft ook een ondergronds
wortelgestel dat blijft leven, wat er
uit voortkomt is echter veel jonger.
Men denkt dat het gehele wortelsysteem van de pando uit één enkel
zaadje is ontstaan aan het einde van
de laatste IJstijd, ongeveer 2,6 mil-
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joen jaar geleden. De naam pando
komt uit het Latijn en betekent: ik
verspreid me.
De boom is rond 1976 ontdekt. In
1992 krijgt hij zijn naam, pando.
Twee teams onderzoekers zijn het
erover eens, dat pando zich verspreidt via klonen en niet via seksuele reproductie.
In 2021 is er grote zorg over deze
boom met het oudste wortelgestel
ter wereld. Er zijn veel tekenen
dat de pando het niet naar zijn zin
heeft en begint af te takelen. Er
worden geen nieuwe bomen gegenereerd, maar er is ook insectenvraat en ziekte in de boom. Pando
is aan het afsterven. Dit heeft
ook te maken met verandering in
het klimaat. Droogte, begrazing,
bosbranden en het verdere oprukken van menselijke bewoning zijn
daaraan debet. Koeien, muildierherten en elanden eten de jonge
bomen op of beschadigen anderen
door schuren tegen de stam en dit
is al vanaf 1980 aan de gang. Zij
kunnen dus niet de oudere bomen
gaan vervangen als deze dood gaan.
De laatste 30 à 40 jaar is pando
niet gegroeid. Er is nu een stuk met
een afrastering eromheen, zodat
bekeken kan worden wat er gebeurt
als er geen vee graast. En er zijn al
nieuwe bomen te zien op dat stuk,
wat aangeeft dat dit reddend is.
De Populus tremuloides behoort
bij de familie van de wilgen, de
Salicaceae. De boom kan 25 meter hoog worden. Hij heeft een
blanke schors met zwarte strepen.
Zijn blad is bijna rond en glanzend
groen. In de herfst kleurt hij met
een prachtige goudgele kleur, soms
rood. De voortplanting gebeurt
door vanuit het grote wortelgestel
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nieuwe jonge loten te laten groeien.
Zoals alle wilgen heeft hij katjes in
het voorjaar, die te zien zijn voordat de bladeren zich ontwikkelen.
De vruchten zijn kleine capsules,
die in reeksen aan de takken hangen. In de capsules zitten meestal
tien zaden die in een bedje van
pluizen liggen. Als de capsule openspringt, worden ze met pluizen en
al gemakkelijk verspreid.
De pandobladeren hebben een heel
heldere gele kleur en ze maken een
beverig geluid als de wind erdoorheen blaast en de bladeren de stam
of de takken aanraken. Dit geel in
de herfst geeft de pandobossen een
typisch aspect, wat meteen herkenbaar is. Het geeft ook een trillend
licht op de bodem typerend voor
een populierenbos, het is gefilterd
licht en daardoor kunnen er planten onder groeien, zoals mos, gras
en korstmos. Hun bast is zacht en
is een leefgebied voor tientallen
soorten vogels die zich in holen
nestelen.
De boom geeft geen goed brandhout, er werden altijd wel blokhutten van gemaakt door pioniers in
het Noord-Amerikaanse westen.
Het hout is heel licht van gewicht,
men maakt er van alles van in de

meubelindustrie. Het wordt ook
gebruikt om allerlei soorten papier
van te maken.
Populus tremuloides is een symbool
van de levendige, zachte oproep
om te ontwaken, zodat er nieuwe
geboorten kunnen plaatsvinden
overal in het vitale lichaam.
Prunus subhirtella
‘Yamataka Jindai Sakura’
De Prunus subhirtella, de Japanse
kersenbloesem, wordt in het Japans Edo higan sakura genoemd,
een wilde kers. Deze oude prunus
is 10,3 meter hoog en heeft een
stamomtrek van 11,8 meter. Zijn
leeftijd wordt geschat op 1.800 tot
2.000 jaar. Hij is dan ook de oudste en dikste Japanse kersenboom
en waarschijnlijk ook de oudste van
de wereld.
Hij staat in Mukawa-cho, Hokutoshi, in de hooglanden in het district
Yamanashi bij de Jissoji Tempel
als de oudste van de ‘Drie Grote
Sakura Bomen’ van Japan. De
tempel waar hij staat is slechts 650
jaar oud.
De boom wordt verbonden met
verschillende historische figuren.
Zo zou hij in de eerste eeuw door
prins Yamato Takeru zijn geplant,

Prunus subhirtella ‘Yamataka Jindai Sakura’
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een krijger en de twaalfde keizer
van Japan, een van de meest populaire Japanse helden. En ook
wordt gezegd dat rondom het jaar
1200 de priester Nichiren (1222
tot 1282), die de oprichter is van
de Nichiren school van het boeddhisme, zag dat de boom aan het
sterven was en ging bidden zodat
hij zou overleven. Niet lang daarna
leek hij helemaal genezen. Vanaf
die dag wordt de boom ook wel
Myoho-sakura, de Saddharma
kersenbloesem genoemd, naar de
Lotus soetra. Vandaag de dag wordt
de boom beschouwd als een symbool voor een lang leven. De zaden
worden over de hele wereld geplant. Zij zijn zelfs meegenomen de
ruimte in en later zijn ze gebruikt
om een nieuwe boom te planten
naast de Yamataka Jindai Sakura.
Deze boom wordt de Uchu Sakura
genoemd, vertaald als kersenbloesem uit de ruimte. De zaden ervan
zijn langs de lijn geplant tot waar
de tsunami tijdens de aardbeving in
2011 kwam. Ze zijn het symbool
van nieuw leven. Het eigenaardige
van dit zaad is, dat de bloesem die
in de ruimte is geweest, zes blaadjes heeft in plaats van het normale
aantal van een kersenboom, namelijk vijf.
Als de Yamataka Jindai Zakura
vroeg in april bloeit, is hij extra
mooi doordat hij de besneeuwde
bergen met zijn takken omlijst.
Rond die tijd bloeien er bovendien
ook 30 Somei-Yoshino kersenbomen en 80.000 trompetnarcissen.
Het contrast tussen het intense geel
op de grond en het roze erboven,
geeft een spannend effect.

gie. Deze lichtende zoetheid raakt
het hart van de mens die verlangt
naar een rijker en voller leven, zodat hij daarnaar ook gaat zoeken.
Cupressus sempervirens,
Sarv-e Abarkuh
Deze boom is volgens de legende
geplant door Zoroaster, een Iraanse
profeet of door Jafet, de derde zoon
van Noach. Het is moeilijk om precies te zeggen hoe oud deze boom
is, maar de schatting is tussen de
4.000 of 5.000 jaar. Hij staat in
de stad Abarkuh in de provincie
Yazd in Iran. Hij wordt ook wel de
Zoroastische Sarv genoemd.
De cipres wordt in Iran overal
gebruikt als symbool voor leven
en schoonheid, in houtsnijwerk,
in de dichtkunst, in de weefkunst.
Kortom, hij wordt overal gebruikt
en het motief van Botteh, ook
wel Paisley-motief ge-

noemd, vertegenwoordigt de cipres
als de levensboom in de Zoroastrische folkloristische traditie. Het
woord botteh betekent struik of
boom.
De cipres is 25 meter hoog en heeft
een omtrek van 11,5 meter bij de
grond en 18 meter bij zijn takken.
Het is een nationaal monument in
Iran.
De cipres is een conifeer uit de cipresfamilie, de Cupressaceae.
Jonge exemplaren zijn smal en zuilvormig, de top eindigt in een punt.
Als de boom wat ouder is, kunnen
de takken meer naar buiten staan
en krijgt hij een piramidevorm. Hij
heeft een bruine schors met richels
erin. Het blad is donkergroen en
driehoekig. De kegels zijn eivormig
en groen als ze mannelijk zijn, de
vrouwelijke zijn bol en
groen.

De prunus is het symbool van de
glimlach van de lente, die de zoetheid in zich draagt van de lila ener20
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Het hout van de cipres is zeer gewaardeerd, het heeft een aangename
geur en is heel sterk. Het kan bijna
niet rotten. Het wordt vaak gebruikt
om wijnstokken te stutten.
Er worden studies gedaan of het
mogelijk is om cipressen te gebruiken als brandwering. Ze kunnen
dan in bossen worden geplant en
zo een onbrandbaar schild vormen
tussen verschillende gedeelten.
De cipres is het symbool van de
eeuwig jeugdige, hij die nooit
veroudert en zichzelf altijd weer
opnieuw tooit met schoonheid en
charme.
Olea europaea,
de olijfboom van Vouves
Deze oude olijf staat in het dorp
Ano Vouves op Kreta, een Grieks
eiland. Zijn leeftijd wordt geschat
op 2.000 of 3.000 jaar. Hij geeft
nog elk jaar een grote olijvenoogst
van hoge kwaliteit. Olijfbomen zijn
taai, bestand tegen droogte, hebben weinig last van ziekten en zijn
vuurbestendig. Het blad is puntig
en heeft een wasachtige beschermlaag op de zonkant van het blad;
aan de achterkant zijn er ontelbare
poriën. Door deze structuur van
het blad krijgt de plant een enorme
vitale volhardende kracht. Deze
eigenschappen zorgen voor een deel
voor hun lange leven.
Zijn leeftijd is onzeker, omdat zijn
stam binnenin hol is geworden in
de loop der eeuwen. Analyses komen erop uit dat hij op zijn minst
2.000 jaar oud moet zijn. Anderen
zeggen dat het 4.000 jaar is. De
meningen blijven dus verdeeld,
want er is nog geen methode om
accuraat te meten. Deze olijf kan
misschien jonger zijn dan gezegd,
maar ook veel en veel ouder.
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De onderstam heeft een omtrek
van 12,5 meter en een doorsnede
van 4,6 meter. Hij begon zijn leven
als een wilde olijfboom en is later
op drie meter hoogte geënt met
de tsounati variëteit, een soort
die meer productie geeft en goed
bestand is tegen koude, hij kan ook
in hogere gebieden groeien.
Bij de olijf is een museum opgericht dat laat zien hoe de traditionele gereedschappen eruit
zagen om olijven te oogsten en te
behandelen. Het hele proces van de
cultuur ervan wordt daar getoond.
De takken van deze olijf zijn gebruikt om kransen van te maken

voor de winnaars van de Olympische spelen die in 2004 in Athene
zijn gehouden en ook voor die in
2008 in Beijing.
Hij wordt ook wel Elia Vouvon
genoemd, ‘De gekronkelde’ van
Vouvon, dit omdat olijfbomen
meestal een gedraaide stam hebben. De stam ziet er juist door het
enten prachtig uit, het lijkt wel een
beeldhouwwerk. Hij vernieuwt zijn
hout ook voortdurend, vandaar dat
hij wel wordt gezien als een symbool voor onsterfelijkheid, vrede en
voorspoed, maar ook van opstanding en een weelderig leven.
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Anderen zeggen dat de oudste olijfboom in Libanon staat, maar dat is
niet een boom, het zijn er drie bij
elkaar en ze vormen een bosje van
wel zestien olijfbomen. Dus ook
daar is het heel moeilijk te bepalen
wat hun leeftijd is.
De Olea europaea is het symbool
van de kosmische manifestatie.
Deze boom van kosmisch bestaan
heeft geen begin en geen einde in
tijd of ruimte, want hij is eeuwig
en onvergankelijk. Zijn fundamenten, zijn wortels, zijn boven in de
Allerhoogste Oneindige, boven Tijd
en Ruimte, in de Eeuwige. En zijn
takken strekken zich uit tot in de
Relatieve wereld van de verdeeldheid.
Wollemia nobilis
Deze groenblijvende conifeer is
in 1994 ontdekt door David Noble, vandaar de toevoeging nobilis
aan de geslachtsnaam. Deze
boom is bij toeval door deze
parkwachter ontdekt tijdens
een trektocht in een diepe
kloof in een wild gebied in
Australië in The Blue Mountains. Het is een gebied dat
indertijd Wollemia heette en
nu omgedoopt is tot Wollemi
National Park. Hij zag opvallende bomen staan die hij
niet kende. Noble nam een
tak mee die van de boom was
gevallen om het exemplaar te
determineren. Hij kon echter
de soort niet onderbrengen bij
bestaande soorten. Hij raadpleegde ook andere wetenschappers, maar niemand wist
wat voor een boom het was.
Tot er echte dendrologen aan
te pas kwamen die constateerden dat het om een nieuwe
22
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soort ging. De boom stamt uit het
Krijt, 145 tot 66 miljoen jaar geleden, in de tijd dat de dinosauriërs
aan het uitsterven waren. Het is een
zogenoemd levend fossiel.
Hij is ondergebracht bij de Slangendenfamilie, waartoe ook de Agathis
coniferen en de Araucaria bidwillii
behoren. Hij is echter heel verschillend van deze twee, wat betreft de
pollen, schors, vorm van het zaad,
de stand van de kegels. Ook de
veranderingen van het blad van de
jonge boom naar volwassen boom
is anders.
De boom kan 35 meter hoog worden, de stam ongeveer een meter
in omtrek. Zijn groei is speciaal,
de oude stam sterft vaak af, en er
groeien dan stammen rondom vanuit de oude wortels. De schors is
chocoladebruin met bobbels. De
boom heeft zowel vrouwelijke als
mannelijke kegels tegelijk, ze zit-

Wollemia nobilis (Kew Gardens)

ten aan het einde van de takken. De
oudere, lage takken hebben mannelijke kegels, terwijl de vrouwelijke
aan de hogere takken zitten. Als de
kegels van de tak vallen, valt ook de
tak eraf en er komt vanuit de stam
een nieuwe tak voor in de plaats.
De boom kan zich zowel door uitlopers op de grond als door zaad
voortplanten.
De naam is gegeven naar de vindplaats, Wollemia. In de Aboriginaltaal betekent dit woord: ‘Let op,
kijk om je heen’. Nobilis is naar de
naam van de parkwachter die de
boom ontdekte.
Het deel van het park waar de Wollimia’s groeien is nu een beschermde
wildernis. Dit deel wordt afgeschermd van bezoekers. Het staat
op de Wereld Erfgoed Lijst.
De Wollemia blijkt een overgebleven soort te zijn van het geslacht
Dillwynites. Deze soort bestond
al 91 miljoen jaar geleden. Er is
zelfs stuifmeel van de Wollemia
gevonden dat twee miljoen jaar
oud is. De Araucariafamilie bestaat op zich al 200 miljoen jaar.
De Engelse naam Wollemi pine
is heel verwarrend, deze boom
heeft niets met een pijnboom te
maken.
In 2006 is een voortplantingsprogramma gestart om deze soort
voor uitsterven te behoeden.
Het blijkt dat zaad gemakkelijk
ontkiemt en heden ten dage kan
iedere liefhebber die dit wil een
Wollemia in zijn tuin hebben als
hij het geld ervoor heeft.
In de Nationale Plantentuin in
Meise in België staat sinds 2005
een exemplaar van Wollemia
nobilis in de Evolutie-kas van het
Plantenpaleis. Er staan veel andere planten die worden gezien
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Eeuwenoude bomen

als levende fossielen. De Hortus
Botanicus in Amsterdam heeft ook
enkele exemplaren evenals die in
Leiden. In Pinetum Blijdenstein
staat er een in een kooi, om diefstal te voorkomen. In Arboretum
Kalmthout zijn soms exemplaren te
koop. In het Natuurhistorisch Museum in Maastricht staat een Wollemia bij andere oude bomen uit
het Krijt. Wollemia-achtige bomen,
zoals de uitgestorven Wairarapaia,
leefden al 100 miljoen jaar geleden
in zuidelijk gelegen continenten.
Wollemia nobilis is het symbool
van de nieuwe geboorte. Deze nieuwe geboorte vindt plaats als mensen
zich voorbereiden op een verdere
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stap in het evolutieproces, zodat
hun lichaam die veranderingen kan
ondergaan, die nodig zijn om te leven in de nieuwe tijd, het Gouden
Tijdperk.
Hebben, en niet: zijn
Wat opvalt bij al deze eeuwenoude
bomen die in verschillende werelddelen staan, is dat ze door mensen
worden toegeëigend, alsof ze hun
bezit zijn. Ook alsof die bomen er
zijn door hun toedoen. Er hangt
een heel grote oorlog rondom al
deze oude bomen, en dan gaat het
er vooral om wie de oudste boom
heeft staan. Daar komen ook de
vele mentale discussies uit voort
over wat nu een oude boom is, is hij

dat ook als hij een heel oud wortelgestel heeft, waaruit weer nieuwe
jonge bomen groeien? En zijn ze
ook oud als er wel zestien bij elkaar
staan? Het is trouwens heel lastig
om leeftijden van bomen precies
vast te stellen. Dat is een groot
probleem van dendrologen, zij kunnen moeilijk bomen om gaan zagen
om de jaarringen te tellen, de boom
is dan verloren. Bovendien zijn de
bomen vaak hol, en kan er helemaal
niet worden geteld. Er zijn ook
bomen die onder moeilijke omstandigheden niet groeien en dus geen
jaarring maken. Kortom, het is een
ratjetoe in dendrologenland als het
om oude bomen gaat. Het blijft
altijd gissen, zoals dat ook hoort bij
een mentaal wezen zoals de mens is.
Er is al zoveel strijd bij mensen en
daar komt dan ook nog de strijd bij
rondom wie de oudste boom heeft
staan in zijn land of grondgebied.
Het is een voorbeeld van de enorme
verdeeldheid die in stand wordt gehouden door een mentaal dat alleen
maar verdeeldheid kent, dat alleen
gericht is op het eigen ik, zodat het
kan pronken met dingen die helemaal niet van hem zijn, zoals een
eeuwenoude boom.
Het hebben staat voorop, want als je
wat hebt, ben je wat. Dit idee komt
vooral voort uit het feit, dat mensen
niet weten hoe ze in elkaar zitten.
De bomen weten dat ook niet, want
hun mentaal is nog niet zover ontwikkeld dat ze aan weten toe zijn.
Maar hun bewustzijn is wakker,
en ze weten precies wat ze moeten
doen onder zekere omstandigheden.
En dat doen ze dan ook, voor zover
het in hun fysieke of vitale bereik
en mogelijkheden ligt. Bomen en
planten leven meer psychisch dan
mensen. Het is raar, maar waar.
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V

erdedigingsen afweermechanismen in een
evolutie van materie
Deel 3 - De mens

W

elke mechanismen gebruiken mensen
om te overleven en de soort voort te laten bestaan? 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
het menselijk lichaam: van een eencellige, een
plant en een dier, of het nu van fysieke of van
vitale aard is.

H

omo sapiens - de mens

Uit het vitale komt het mentale wezen voort, de
mens, die in feite ook nog heel vitaal en dierlijk is, omdat hij nog niet veel verder ontwikkeld is dan het dier.
Vandaar ook zijn vele dierlijke afweermechanismen die
hij graag gebruikt. En wel scherper en pijnlijker dan
bij dieren, omdat zijn mentaal de dingen vervormt.
De mens heeft er genoegen in te doden en te martelen, terwijl dit bij dieren helemaal niet het geval is. Zij
doen het om te overleven of om te kunnen eten, de
mens gebruikt ze veelvuldig om zijn duistere begeerten
te bevredigen. Dat zegt ook al iets over de oneigenlijke
manier waarop mensen hun mentaal gebruiken.
De mens heeft verschillende manieren om zich te weren
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tegen vijanden. Het lichaam zelf heeft een afweersysteem of immuunsysteem om ziekten buiten zich te houden. Daarmee worden ziekteverwekkers verdelgd die
zich in het lichaam bevinden, maar ook indringers van
buitenaf worden tegengehouden. Als het systeem goed
werkt, waarbij cellen en moleculen samenwerken om de
vijand te weren, worden heel wat ziekten voorkomen.
De eerstelijnsafweer is die alle indringers van buitenaf
weert, en de tweedelijnsafweer zijn de witte bloedcellen. Bij de eerstelijn behoort vooral de huid die uit
meerdere lagen bestaat. Hoesten, braken en niezen
bijvoorbeeld zijn een afweerreactie tegen indringers.
Als een indringer toch binnenkomt, is de tweedelijnsafweer aan de beurt om te gaan reageren. Deze is
gesitueerd in bloed, weefselvloeistof en lymfevaten. Er
zijn verschillende soorten witte bloedcellen die allemaal
hun eigen functie hebben. Daardoor gaan hoofd, ogen,
armen, zweetklieren en vingers anders functioneren,
en ook de dijbeenspieren, het hart en de maag hebben
daarin hun functie.
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De afweer wordt ook weer verdeeld in verschillende
barrières, waarvan de huid een heel belangrijke is, maar
deze zullen hier niet worden behandeld.
Wat heel belangrijk is bij het immuunsysteem van de
mens is, dat de afweercellen heel goed moeten weten
wat lichaamseigen is en wat niet. Ze mogen niet reageren op de eigen stoffen van het lichaam. Als dit niet
goed werkt, worden mensen ziek en krijgen ze lichamelijke klachten.

De mens in gevecht

M

ateriële afweer

Deze afweermechanismen bestaan vooral in de
materie van het oppervlaktelichaam, waar ze een geheel
eigen bestaan leiden. Mensen gebruiken deze afweer
wel, maar weten meestal niet waar ze vandaan komt.
Het is een gewoonte om deze afweermiddelen te gebruiken, vooral ook om te overleven in een wereld van
vijandschap, haat en nijd. Ieder ander is een vijand, en
meestal is de vijandschap ook gericht tegen de eigen
persoon, de psyche, die van het ego niet mag bestaan.
Dus men kan in het algemeen zeggen, dat mensen
alleen maar vijanden hebben, ze zijn ook hun eigen
vijand. Een mentaal wezen zou logischerwijze gesproken een afweer nodig hebben die vanuit het mentaal
werkt, dus met redelijkheid en mentale kennis. Helaas
werkt dit niet zo, omdat een mens nog vrijwel helemaal een dierlijk wezen is, vol begeerten en angsten die
gericht zijn op overleven. Omdat het vlees nog vol is
van de dierlijke en plantaardige afweermechanismen,
werkt een mens vooral daarmee. En ze zijn veel verschrikkelijker dan de afweermechanismen van planten
en dieren, omdat ze geleid worden door een duister
mentaal, dat van alles verzint om het eigen lijden en
de dood van anderen zo verschrikkelijk mogelijk te
maken. Vandaar dat mensen in nood ook komen tot
de meest verschrikkelijke martelingen en dodelijke
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mechanismen om zich te verdedigen tegen vijanden,
vooral naar andere mensen, maar ook naar de aarde, de
plantenwereld en de dieren.
Dieren doen het om te overleven, planten eveneens,
maar mensen doen het vaak uit puur genoegen om de
leegheid van hun bestaan te vullen met de vijandige
begeerten en mechanismen die aangedreven worden
door vijandige krachten. Zij putten de aarde uit voor
eigenbelang, roeien dieren en planten uit voor eigenbelang, manipuleren de planten- en dierenwereld, en
denken dat zij god zijn die de aarde wel even zal besturen. Het resultaat is alleen dat er een grote ramp dreigt
te ontstaan door het enorme egoïsme van de mensen,
die alleen maar leven voor hun enige en eigen doel: IK
moet overleven.
Het ontkennen van zaken is een bekend afweermechanisme om de werkelijkheid in de illusie waarin mensen
leven, niet onder ogen te hoeven zien. Mensen geloven
zelf heel erg in deze ontkenning, vooral van pijn en
eenzaamheid. Het zogenaamde vergeten behoort daar
ook bij, evenals het afstand nemen van dingen alsof
ze niet gebeurd zouden zijn. Vaak worden ervaringen
rationeel opgekrikt, nare dingen worden mooi gemaakt, bijvoorbeeld bij oudere mensen is het vroeger
altijd mooier geweest dan nu. Wie iemand haat, gaat
hem juist heel erg vertroetelen en verzorgen, om zo zijn
haatgevoelens te verbergen.

De struisvogel met de kop in het zand:
Ontkenning van alles wat er is

Driften die niet worden geaccepteerd, worden op een
andere manier naar voren gebracht, zodat ze niet meer
herkend worden. Dat is vooral het geval met de vele
begeerten, angsten, seksuele driften, agressie.
In de psychologie worden voor al deze dingen trucs
gevonden zodat mensen er mee kunnen leven en vrij
normaal kunnen functioneren. Maar er is geen psycho-
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loog die weet waar dit alles vandaan komt en hoe een
menselijk lichaam of ego in elkaar zit.
Mensen die heel mentaal zijn ingesteld kunnen veel
dingen onderdrukken en laten vervallen naar het onderbewuste en niemand merkt er meer wat van. Maar
alles is gebaseerd op de onbewuste materie, een niveau
in het menselijk lichaam waar alles begint en waar
de grond ligt van alle lijden, haat, pijn die een mens
meemaakt in zijn leven.
Mensen werken vaak met allerlei technieken om te
overleven in een wereld vol vijanden en concurrenten. In de psychologie hebben ze daar het volgende op
gevonden: er is een overlevingsbrein of reptielenbrein.
Dit deel van het brein houdt zich bezig met basisbehoeften en zelfbescherming. Er zijn dan drie reacties
waargenomen om te overleven, identiek als bij dieren:
vechten, vluchten of verstijven.
Dan is er het emotionele brein, het zoogdierbrein. Dat
heeft te maken met emoties en sociale contacten. Dat
zou het emotioneel geheugen zijn en daarin worden
emotionele herinneringen bewaard. Als derde is er
het denkende brein. Een rationeel brein, dat begrijpt,
analyseert en problemen oplost.
Dat is het grote gissen van de psychologen, want daarmee is niet de oorzaak gevonden van de weerstand van
mensen tegen alles wat hen benardt en hen dwarszit.
Het zijn in feite oppervlakkige, lichamelijke waarnemingen die er in de wetenschap van de hersenen, de
neurologie of fysiologie zijn ontwikkelend tot weetjes
die niet duidelijk zijn. Het zijn veelal veronderstellingen die lijken te kloppen, maar of dat ook zo is, is
maar de vraag. Meestal verzint het mentaal maar wat
en legt verbanden die er niet zijn.

A

fweer die steeds gruwelijker wordt

Een menselijk lichaam wordt in een wereld
waarin het denken hoogtij viert beschouwd als een op
zichzelf staand lichaam. Voor de doorsnee mens is zijn
lichaam zijn ik, zijn zelf, zijn ego. Hij heeft geen weet
van een persoon of psyche die het lichaam bewoont
en op weg wil naar de vervolmaking van dat materiële
lichaam. Het lichaam heeft een naam en dat is dan
diegene met wie iedereen te maken heeft. De vingerafdrukken zeggen iets over de identiteit van iemand, in
het paspoort staat een foto van zijn lichaam. Niet van
de persoon die hij in wezen is en die op weg is naar zijn
vervolmaking in een evolutieproces dat al miljarden
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jaren en langer duurt. De mensheid ziet de vorm, het
lichaam aan, voor datgene wat hij is. Dat is een blunder van het mentaal, die al met Darwin is begonnen,
die de lichamen heeft geklasseerd als dat wat een eencellige, een plant, een dier en ook een mens is. Iedereen
is daarin meegegaan, maar de werkelijkheid ziet er iets
anders uit. De mens is het hoogste wezen in de evolutie
wat zijn lichaamsmaterie betreft, hij heeft vele vormen
doorlopen in zijn evolutieproces van oneindig klein
deeltje naar eencellige, van plant naar dier naar mens,
om maar wat grote stappen te noemen.

Martelingen op de pijnbank
tijdens Nederlandse inquisitie

Het voert te ver om het gehele evolutieproces zoals
zich dat heeft voltrokken uit de doeken te doen. Maar
in voorgaande delen over de afweermechanismen van
planten en dieren is beschreven, hoe de bewustzijnskracht werkt in deze vormen om ze te laten overleven
zodat er uiteindelijk een mens kan ontstaan die de stap
kan nemen naar zijn uiteindelijke bestemming in een
zich steeds verder ontrollend proces van evolutie en dus
ontwikkeling.
Het proces van devolutie en evolutie, van eenheid
en verdeeldheid, van licht en duisternis, is nodig om
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verder te komen met de lichamelijke vormen en de
ontplooiing van de psyche in al deze uiterlijke lichamen. De weerstand en verdediging die steeds verder
wordt ontwikkeld in het vlees wordt steeds gruwelijker
naarmate de vormen evolueren en ze komt tot een
hoogtepunt in de menselijke vorm.
Een mens moet zich dag in dag uit verdedigen tegen
aanvallen, door agressief gedrag of agressieve taal, door
moord en doodslag, door haat en nijd. Soms kan hij
even lief zijn, maar dat is voor het eigenbelang en de
begeerten. En dan rijst de vraag, hoe zit een mens nu
feitelijk in elkaar? Waar begint het afweermechanisme
en de verdediging? En hoelang moet hij zich altijd
maar blijven verweren?
Weerstand, afweer en verdediging is nuttig, zolang
wezens nog in onwetendheid en duisternis leven, maar
de mens die psychisch gaat leven en uitgerust is met
bewuste lichaamsmaterie, heeft dit niet meer nodig.
Het hele pakket is in het evolutieproces een nutteloos
instrument geworden en het kan dan ook volledig
verdwijnen.

N

iveaus van bewustzijn

Een menselijk lichaam kent verschillende niveaus, die meestal worden voorgesteld als opeengestapelde lagen. In de werkelijkheid is dit allemaal niet
zo systematisch gevormd, alles ligt door elkaar als de
ingrediënten van soep in een grote soeppan. Maar voor
het verstand is het handig deze soep wat schematisch in
te delen, zodat het dit wat kan ordenen.
Een menselijk lichaam bestaat helemaal uit materie, de
oppervlakte die met het menselijk oog wordt waargenomen. Dat lichaam bestaat uit vlees, uit elektronen,
atomen, moleculen en cellen.
Het onbewuste
Aangezien elektronen zowel een deeltje als een golf
kunnen zijn, worden ze meegenomen op hetzelfde
niveau als de atomen, dat is het onbewuste niveau
van een mens. Er is geen mens die weet wat zich daar
afspeelt. Maar in het kader van een evolutie is daar
wel iets over te zeggen. Het onbewuste niveau van een
mens bestaat uit materie die zo duister is als de nacht.
Elektronen en atomen zijn zwart, met een harde schil.
Er is niets wat neigt naar kennis of licht of vermogen.
En omdat alles daar op dat niveau zo verdeeld en zo
onvermogend is, is daar ook alleen maar vijandschap.
Want er is alleen het ego, dat zich staande moet hou-
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den in een wereld waar alleen maar gevechten plaatsvinden, ieder is de vijand van de ander, ieder vecht
voor zijn lijfsbehoud. Die onbewuste wereld is er een
van strijd, van het gevecht, van vluchten of vechten of
net doen of er niets aan de hand is. Maar dat is niet
zo, en omdat het onbewuste het fundament is van het
menselijk lichaam, is het logisch dat die strijd niet ophoudt op dat niveau. Hij zet zich voort naar alle lagen
en niveaus daarboven, dat is onvermijdelijk. Bovendien
zitten er in de atomaire sfeer illusies ingebakken, die
zich ook uitbreiden naar hogere niveaus.

De opbouw van het atoom

Het onderbewuste
Boven het niveau van de strijd is er het onderbewuste,
het gebied van de moleculen. Dat is de vuilnisbak van
het lichaam. Alles wat niet kan worden verdragen van
de ellende en de strijd wordt daar gedumpt. Het blijft
daar altijd liggen. Het is het belangrijkste afweermechanisme van een mens, als hij dingen niet wil weten of
wil vergeten. Een zekere onverschilligheid bij mensen
laat zien dat ze niet van plan zijn zich bewust te worden
van wat ze verdringen of willen vergeten. De grootste
weerstand in het onderbewuste is die tegen het licht,
dat kennis en bewustzijn is. Het is een gebied van de
moleculen, een repeterend vermogen, als een computer
die alleen op commando kan werken. Er is niets wat
daar wil veranderen, er is alleen een heel primitieve wil
om te overleven door automatismen. Dit alles betekent
dat er naast de gevechten in het onbewuste heel veel
weerstand is tegen veranderingen in het onderbewuste.
De gevechten moeten blijven en de weerstanden en
verdediging tegen alles wat nieuw is ook. In dit onderbewuste zijn er ook alle illusies opgeslagen en zij
werken door in het gehele lichaam. Hier ligt alles in het
DNA-molecuul verankerd van de onmacht, de haat,
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het niet kunnen bestaan en de onbewustheid van een
menselijk lichaam, terwijl het toch het idee heeft dat
het een supermens is die alles kan beheersen, een soort
god op aarde die alles kent. En een mens moet dit wel
doen, hij wordt daartoe gedwongen, omdat hij anders
niets voorstelt. Hij moet wel vechten om te kunnen
bestaan, hij moet wel haten om vijanden uit de weg te
ruimen, hij moet wel macht uitoefenen om iets gedaan
te krijgen, hij moet wel alles hebben waar zijn oog op
valt om iemand te zijn. Hij moet wel seksen om voort
te kunnen leven in zijn kinderen, anders is hij niets. Dit
is de verschrikking van de mens waar hij in leeft, maar
die hij niet onder ogen wil zien. Dit heeft gevolgen voor
alle andere niveaus in zijn lichaam. Kenmerkend voor
dit niveau is dat alles bij voorbaat wordt verworpen wat
het niet kent, zonder te onderzoeken wat het is. Alles
wat nieuw is, is een bedreiging en het wordt verworpen,
omdat anders de bedreiging weg zou zijn en dat kan
niet, die moet blijven, dat is een mens zo gewend.
Het fysieke
Boven het onderbewuste is het fysieke, waar de strijd
wordt voortgezet, evenals in het vitale gebied, waar hevige gevechten plaatsvinden op ieder niveau. Ook daar
gaat het steeds om overleven. Ten slotte is er het mentale niveau waar de strijd vaak plaatsvindt door elkaar
te overtroeven met mentale kennis en weetjes. Ook dat
is een overlevingsprincipe.
Zo wordt duidelijk, dat een menselijk wezen zijn vorm
moet verdedigen vanaf het begin tot het einde van zijn
leven. En hij gebruikt daar alle mechanismen voor die
hij gedurende zijn hele evolutieproces heeft meegekregen: vanuit de vorm van de oneindig kleine deeltjes, de
aardbol, de eencelligen, van planten en dieren en alles
wat er ooit heeft geleefd.

Een loopgravenoorlog
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Vechten en vluchten
Op het fysieke niveau is het lijfelijke gevecht vaak favoriet. Het geeft een directe uitslag over wie het sterkste
is en wie het onderspit moet delven. Maar er is ook een
hevige weerstand tegen verandering. Alles moet beslist
blijven zoals het is en het verzet wordt heel groot als er
omstandigheden zijn waardoor een mens wordt gedwongen iets te veranderen. Hij wil echt niet meegaan
in datgene wat de realiteit aanbiedt.
In het fysieke lichaam is er de enorme weerstand tegen
het licht, want het voelt automatisch aan dat dit veranderingen met zich mee zal brengen en dat wil het
lichaam niet. Het wil traag, inert, lui en passief blijven.
Toch moet het vaak in actie komen om zich te weren
tegen vijanden of andere kwalijke invloeden. Het voelt
zich voortdurend aangevallen en zoekt altijd weer methoden uit de hoek om zich te verweren, geholpen door
bovenliggende niveaus, zoals het vitale of mentale.
Heel veel fysiek geweld, of het nu tussen mannen en
vrouwen, kinderen, mensen met verschillende huidskleuren is, in oorlogen of anders, vloeit voort uit de
constante strijd die er in het onbewuste en onderbewuste woedt. En of men zegt dat dit niet zo hoort of
dat het niet kan, het zal niet ophouden tot er een transformatie van de materie heeft plaatsgevonden door de
lila energie. Want deze gewoonten zitten in het vlees
ingebakken en geen mens kan dat eruit halen, alleen
de lila energie blijkt daartoe in staat. Psychologisch kan
men mensen ervan overtuigen dat het onredelijk is wat
ze doen of wat ze zeggen, maar dat werkt niet, omdat
het vlees sterker is dan de gedachte. Wie werkelijk iets
wil doen op dat punt, zal psychisch moeten gaan leven.
Dan wordt duidelijk dat het gaat om een psychisch
wezen dat niet wordt gehinderd door huidskleur of
geslacht of wat dan ook. Dat zijn uiterlijke lichaamskenmerken die in het evolutieproces door de psyche
zijn uitgekozen om verder mee te komen.
Optochten voor de vrede zijn in feite oorlogen, weerstand tegen oorlog en geweld, terwijl dit in ieder mens
in het onbewuste leeft en daar gewoon blijft voortbestaan. Dit kan niet uitgewist worden door een vredes
optocht die het niet is. Alle demonstraties zijn uitingen
van een verschrikkelijk geweld, waar anderen moeten doen wat een bepaalde groep gebiedt die zelf heel
onbewust leeft. Dit gaat nooit werken, dat is duidelijk voor een ieder die enige kennis heeft van de materie van het menselijke lichaam. Dit fysieke lichaam is
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totaal ego-gericht en het leeft alleen voor zichzelf. Als
het iets doet voor een ander, is dat alleen uit eigenbelang, voor het eigen welzijn. Alles wat het niet snapt,
weert het ook af, het is bedreigend. Daarom houdt het
fysieke het ook op dat wat het kent, dan blijft alles tenminste zoals het is.
Het lichaam heeft het ook lastig, omdat het geen fundament heeft in het leven. Er is geen zekerheid, alles faalt.
Het enige wat het weet is, dat het door anderen wordt
aangevallen, dat er altijd gevechten zijn op allerlei terrein. Het lichaam voelt zich dan verwond, hoewel het
geen uiterlijke wonden zijn. Het oppervlaktelichaam
is zo koud en kil, dat voelt meestal niets, maar wel het
subtielfysieke deel, dat veel meer verfijnd is. Het fysieke
is eigenlijk het vechten allang moe, het wil rust. Dat zal
echter niet lukken, want er zijn net zoveel vijanden als
er mensen zijn en het is ook nog tegen de psyche, tegen
de eigen persoon. Het moet altijd alert zijn en dat leidt
tot constante vermoeidheid en vaak narcolepsie en kankerachtige ziekten door hevige spanningen. Er moet dus
heel veel, en dat geeft des te meer spanning.

Oorlog

Het lichaam moet voldoen aan allerlei mentale eisen.
Het voelt zich daardoor miskend. Schoonheidsoperaties, mannen die vrouwen moeten worden en andersom, het zijn allemaal pestilenties voor het lichaam
dat zich niet gewaardeerd voelt. Tatoeages maken het
allemaal nog erger en wat schoonheid van het lichaam
wordt genoemd is eerder aftakeling. Daar heeft het
fysieke heel erg onder te lijden, het is gespannen en op
van de zenuwen. Het wordt niet geaccepteerd zoals het
is, het mag niet zijn zoals het is. Het is een constant
gevecht van het ego tegen alles wat het niet wil weten
en niet begrijpt. Dat is ook een bron voor ziekten en
narigheid. Toch is het fysieke op zich niet onwillig, het
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De F-16 Fighting Falcon
Het mentaal van de mens draagt zijn steentje bij aan de
oorlog door geavanceerd wapentuig te ontwikkelen.

laat zich allerlei dingen gezeggen en doet ook wat mensen bedenken, zoals heel veel sporten zodat het lichaam
wordt overbelast en uitgebuit en vaak met ziekten voor
het leven blijft zitten.
Het vitale
Dit gebied wordt heel sterk beheerst door weerstand
en verdediging. Het vitale voelt zich heel snel aangevallen en schiet dan in de verdediging of in het gevecht.
Er is een grote eigenliefde te bespeuren op dit niveau.
Door arrogantie bijvoorbeeld worden anderen overheerst en er ontstaat een gespannen verhouding. Dat
de eigenliefde sterk aanwezig is, is ook te zien aan de
vele gezichten die mensen kunnen trekken. Daarmee
kunnen ze opvallen, ook door voortdurend te lachen.
Voortdurend lachen is in de grond een afweermechanisme. Eigenliefde is vooral een leugenachtig idee over
hoe een lichaam in elkaar zit, want er is van alles dat
niet past in het idee over het eigen imago en dat moet
worden verdoezeld, ook een afweer of verdediging.
Grote liefdes blijken vaak varkensachtige neigingen te
zijn vol begeerten en hebzucht, ze zijn meestal gebaseerd op haat jegens de ander. Huichelen is ook een
afweermechanisme waar geen kruid tegen is gewassen.
Het is een zich afwenden van alles wat met waarheid
heeft te maken. Het is een gevecht met de waarheid,
die mag er niet zijn. Een huichelaar laat zich niets
gezeggen en is dan meteen kwaad. Sommige mensen
spreken jarenlang niet met elkaar, omdat er een of
andere onbenulligheid is voorgevallen die iemand niet
zint. Ook zelfrechtvaardiging is een strijd die maar
moeilijk door mensen als zodanig wordt herkend. Er is
ook niet over te praten, want dan begint iemand zich
meteen te verdedigen. Er is in dit vitale geen plaats
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voor redelijkheid of waarheid. Alles moet duister blijven en vooral begeerten, woede, agressie, vijandschap
en haat vieren hoogtij. Dat zijn nu niet direct energieën die kunnen zorgen voor meer vrede en harmonie
in de wereld. Eerder voor een chaos in een gevecht
dat nooit zal eindigen, tenzij er een ontwikkeling van
materie plaatsvindt en een ontplooiing van de psyche.
Ook het lijden is iets, wat het vitale zeer apprecieert.
Dat is de grootste deugd die een mens kan hebben en
een prima verdediging tegen alle aantijgingen. Diegene
die lijdt, mag niets worden gezegd of verweten, want
hij heeft het al zo zwaar. Het lijden is een zware pantsering tegen alles wat van buiten af op te merken is
over iemand. Dat is streng verboden. Mensen zijn dol
op zwaarmoedig zijn, op depressies, op moeilijkheden.
Het mooiste is om overal een probleem in te zien. Het
zijn allemaal redenen om niets te hoeven doen en alles
maar te laten zoals het is, een heel adequate verdediging tegen alles wat iemand niet zint. En de geheime
begeerten waar niet over mag worden gesproken, zijn
er ook. Zoals de verslavingen aan alcohol en roken en
seks. Dat wordt allemaal verdoezeld en er is veel weerstand om het te willen veranderen. Bovendien spelen
duistere vijandige energieën er een rol in. Er is in het
vitale dus een constant gevecht, tegen van alles en nog
wat. Geen wonder dat dit een stimulans is om op de
vuist te gaan als iets niet bevalt. Er zijn niet voor niets
zoveel protestoptochten en evenzovele oorlogen. Het
is een uiting van een enorme weerstand tegen hoe de
dingen gaan in het ego zelf en in de wereld. Typerend
is dat daarbij anderen wel moeten veranderen, maar
diegenen die demonstreren of lopen te schreeuwen
niet. Die dictators zijn goed, de anderen zijn slecht,
die doen niet wat er wordt voorgeschreven. Het wordt
gedaan onder het mom van de liefde voor de mensheid of de planeet, maar het is allemaal eigenbelang,
een egobelang geboren uit de onwetendheid om jezelf
veilig te stellen.
Het mentale
Het mentale is het meest scherpe en venijnige instrument dat een mens ter beschikking heeft voor
zijn afweer en verdediging. Het kan met zijn duistere
ideeën de meest verschrikkelijke dingen verzinnen om
anderen te pesten, uit de tent te lokken, het leven te
vergallen en te zorgen voor tweedeling, chaos en strijd,
moord en doodslag.
Het mentaal gebruikt alles voor zijn eigen doel, ook
30
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het vitale en het fysieke. Het mentaal heeft die twee
ook nodig voor de uitvoering van zijn ideeën, want
een idee blijft maar een idee, de uitvoering ervan moet
gebeuren met behulp van het fysieke en het vitale. Het
mentaal is dan ook de heerser over de andere twee. Het
vitale wil op zijn beurt het fysieke onderwerpen aan
zijn wil. En zo is de strijd tussen die drie meteen compleet. Deze vindt het hele leven plaats in het lichaam
van een mens en zorgt voor veel narigheid, want het
fysieke staat op tegen het vitale en het vitale staat op
tegen het mentaal. En deze oorlog, die voortkomt uit
het onbewuste, is dus waarop het menselijke leven en
bestaan is gebaseerd.

Le Penseur

Ondanks het feit dat het mentaal de baas wil zijn,
wordt het stevig beïnvloed door van alles uit het vitale
en het fysieke. Dat zorgt ervoor dat het denken vaak
chaotisch is en het niet in staat is om al die ingevingen,
vaak ook nog uit het onderbewuste of uit het Universele Denken, te sorteren of te behandelen. Het mentaal
kan dit ook niet buiten zich houden, daar is het veel te
duister en te onbewust voor.
Het mentaal heeft vele niveaus waarvan de meeste
niet door een mens wordt gebruikt. Het denkende
niveau wordt het meest gebruikt door een mens, het
is een verdelend principe en de gedachten die er zijn
komen totaal niet overeen met hoe de realiteit is. Het
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is vervormd en zeer begrensd, het werkt met oppervlaktewaarnemingen en wat het niet kan zien bestaat
niet. Dus blijft het denken een zeer beperkt instrument
van de mens, terwijl hij zelf denkt dat het een geweldig
instrument is. Het is ook een instrument dat alleen
maar kan gissen, het weet nooit iets zeker. Het is wel
overtuigd van zijn macht en kennis, hoewel het nooit
weet waar de dingen over gaan, omdat het de essentie
niet kent. Het zegt altijd maar wat en zorgt voor een
enorme chaos die strijd en oorlog uitlokt overal. Het
kan nergens oplossingen voor vinden en bindt dan
de strijd maar aan en het vitale en fysieke moeten dat
verzorgen. Het denken is een leugenaar dat dingen zegt
en uitkraamt die totaal niet corresponderen met enige
realiteit. Het vergist zich altijd en vertelt overal zijn
halve waarheden in het rond. Zo heeft elk mens zijn
eigen waarheidje ontwikkeld in zijn leven om overeind
te blijven. Hij waant zich een god die alles weet.
Als er problemen zijn in het leven, gebruikt het vitale dit denkende instrument, dat de dingen dan moet
oplossen. Het kenmerkt zich vooral door oordelen en
bewijsvoering.
Er is ook nog een deel van het denken dat zich vooral
bezighoudt met de verbeelding. Het maakt toekomstplannen, werkt ze uit en probeert ze gestalte te geven
voor zijn eigen doelen, roem en eer. Het is hier altijd
mee bezig. Sommige mensen komen heel ver in het
leven met dit denkende instrument. Als het niet lukt
dit alles gestalte te geven, komen er grote verhalen over
wat er allemaal is gepresteerd en die ervan getuigen hoe
goed ze wel niet zijn. Ze zijn een groots wezen waar
iedereen naar opkijkt en het geeft status. Status is een
heel effectief verdedigingselement, niemand durft tegen te spreken of iets aan te merken. Het illusoire ima-
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go wordt daardoor prima in stand gehouden. Er is in
dit denken ook een enorme behoefte aan bevrediging
van begeerten en verlangens. Het is er alleen op uit om
succes te hebben en belangrijk te zijn, vaak ten koste
van anderen. Als er nog weleens iets over wordt gezegd,
trekt men zich helemaal terug, zegt niets meer, en er
valt nergens meer over te praten. Na een tijdje gaat het
weer voorbij en de praatjes kunnen weer voortgaan.
Kletsen is ook geliefd als verdediging. Zolang er maar
wordt gekletst hoeft het nergens over te gaan en is er
zogenaamd geen strijd. Alles is pais en vree.

Challanger 2 oorlogstank

Dit denken is beperkt, traag, onevenwichtig, het verzint altijd uitvluchten uit benarde situaties, probeert
overal onderuit te komen en verzint de gekste dingen
om zich te rechtvaardigen. Het is allemaal voor het
lijfsbehoud, het gevecht tegen de ander en tegen het
eigen ego dat in feite niet deugt in de ogen van het
mentaal. Het is mechanisch, maar kan ook energiek en
creatief zijn, al naargelang het eigenbelang het voorschrijft.
Het laagste niveau van het denken is het fysiek-mentale, waar het spreken onder valt. Het is alleen bezig
met oppervlakkige dingen en de oppervlakte-zintuigen.
Alles moet praktisch en vlug gaan. Iets wat langer
duurt wordt niet onder handen genomen, daar is geen
tijd voor en geen geduld. Voor het fysiek-mentaal zijn
de dingen al snel klaar en dat geldt ook voor afweer en
verdediging. Alles moet er zijn voor het eigenbelang,
dat wat het niet is, wordt weggedaan of uitgemoord.
Het aapt alles na, vertelt allerlei dingen die het van
anderen heeft gehoord en zegt dan dat het dit zelf
heeft verzonnen. Het is wantrouwig en ziet in iedereen
een leugenaar die moet worden geëlimineerd. Alles
moet heel gemakkelijk gaan en alles wat dat in de weg
staat moet verdwijnen, het geeft niet hoe, als het maar
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weg is. Kortom, het fysiek-mentaal is een onwillig,
wantrouwend en ongelovig instrument dat maar al te
gemakkelijk overgaat tot rigide oordelen en tot vijandigheden en oorlogvoering. Vooral met het spreken,
want daar is het een meester in. Het kan messcherp
oordelen, het kan doden met woorden maar ook met
de ogen. Het kan verwonden met woorden, het kan
iemand zo de modder in duwen dat er niets meer van
overblijft. Dat doet het fysiek-mentaal niets, weg is weg
en eigen-schuld-dikke-bult. Maar het spreken kan nog
harder aankomen dan lijfelijk geweld, de wonden zijn
dieper en blijven langer en ze zorgen voor veel vijandschap en haat naar anderen.
Ook mensen zijn dus gewend om de strijd aan te gaan,
te vluchten of te verstarren. Ze gebruiken dierlijke mechanismen, omdat ze nog dieren zijn. Deze mechanismen zijn hen het meest vertrouwd en ze worden door
iedereen gebruikt. Ze zijn ingebakken in het lichaamsvlees en ze komen automatisch in werking als er dreiging is. En die is er al heel snel bij een mens, hij wordt
de hele dag bedreigd. Een mens heeft in feite ook geen
vrienden, want ook zij zijn een bedreiging. En zo is dat
ook in een huwelijk, altijd kan er stiekem een ander
zijn die ertussen komt. Zo zijn echtgenoten tot spionnen van elkaar geworden en worden vrienden tot vijanden gemaakt. Niemand is te vertrouwen, dat is het
devies, ook al wordt dat nooit uitgesproken.
De oorlog zal voortduren, dat lijdt geen twijfel. Want
er is niemand die deze mechanismen wil kennen, ze
wil bestuderen en zorgen dat de dingen anders gaan.
Het hele lichaam heeft een vanzelfsprekende afweer
tegen alles wat naar verandering ruikt. Elke verandering wordt systematisch tenietgedaan. Verandering is
bedreigend, ze is zelfs levensbedreigend. Dus moet het
weg, het moet er niet zijn. Alles moet blijven zoals het
is. En zo blijven ook de afweer- en verdedigingsmechanismen in stand, want ze zijn nog altijd nodig om
te overleven. Zoals bij de eencelligen, de planten en de
dieren, zo gebeurt het ook bij de gehele mensheid. De
bewustzijnskracht toont zich in al haar vele vormen
die zij is, in haar afweer en verdediging tegen haar zelf,
omdat dit het spel is in het hele evolutieproces.
Toekomstperspectief
Een mens is eigenlijk nog een dier dat kan praten en
een beetje beter kan denken. Maar een mens is niet
het einde van het evolutieproces, dat kan onmogelijk
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zo zijn, juist omdat hij nog zo dierlijk is. Hij is in feite
nog geen mentaal wezen, zelfs dat niet. Het hele mentaal moet nog worden ontwikkeld zodat alle niveaus
van dit mentaal kunnen worden gebruikt tot aan de
wereld die boven het mentaal ligt, de waarheidswereld.
Dat is ook het doel van het menselijke wezen en de
persoon, dat er een waarheidswezen komt, de mens op
het toppunt van zijn bestaan en leven. Dan zijn er al
helemaal geen afweer- en verdedigingsmechanismen
meer noodzakelijk, de bescherming is er al, van de
psyche, de persoon zelf, en het lila waarmee deze mens
op een psychische wijze is verenigd.

De oorlog blijft doorgaan

De mens op zijn toppunt is de perfecte mens, het
waarheidswezen dat boven zijn mentaal is uitgestegen
en leeft in de waarheidswereld. Dan is hij in zijn mens
zijn open gebloeid, hij kent het lila en zijn vermogen
en energie en weet dat er nog een volgende stap te zetten is naar zijn voleinding: de perfecte perfectie. Dan
is ook het einddoel van het evolutieproces pas bereikt
en is er een nieuw wezen op aarde, de lila. Dit wezen,
dat geen mentaal wezen is maar een vreugdewezen, is
met zijn lichaam en zijn persoon een volledige eenheid
geworden, het vormt tevens een eenheid met het lila en
leeft in de vreugde.
Als er geen verdeeldheid meer is, is er ook geen weerstand meer, geen oorlog, geen onenigheid, niets van
dat alles. Er is alleen de eenheid waarin zo’n wezen
leeft, een eenheid die alles omvat en niets uitsluit. Een
lila wezen dat de vreugde is en overal waar het komt
vreugde uitstraalt in een eenheid die niet is aan te
tasten door wie of wat dan ook.
Dat is een veelbelovend toekomstbeeld en iedereen die
dat wil, kan ermee verder.
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Flexibiliteit

lexibiliteit
Nodig voor de toekomst

Hoe belangrijk is het voor een mens om flexibel mee te kunnen
bewegen met alles wat er gebeurt? In een tijd, waarin het coronavirus overal ter wereld rondwaart, is het al duidelijk te merken dat er andere
leefregels worden uitgevaardigd door de politiek. En dan blijkt, dat veel mensen
daar behoorlijk wat last mee hebben. Sommigen weigeren zelfs om zich daaraan aan
te passen. Ze komen in opstand, voelen zich bedreigd in hun vrijheid, denken dat ze
het allemaal beter weten dan wie ook. En zo zijn er heel veel situaties te noemen in de
huidige tijd, waarin aanpassingsvermogen wordt gevraagd en een flexibel meebewegen
met dat wat zich voordoet. Dat heeft te maken met energietransitie, met duurzaam
leven, anders met energie omgaan en ook, dat iedereen zich realiseert dat dit alles
gebeurt, omdat de realiteit van het leven dit zo aangeeft. De mensheid kan het niet
langer volhouden dat ze blijft leven in een modus, waarbij de aarde en alles wat erop
leeft, wordt bedreigd in haar voortbestaan. Zo wordt flexibel zijn een belangrijk onderdeel van het menselijk leven op ieder terrein waarop zich veranderingen voordoen.

H

oe flexibel zijn?

Flexibiliteit heeft vooral te maken met het kunnen loslaten van patronen die in het menselijk lichaam
zitten ingebakken. Daaraan is iedereen gewend, en zo
leeft iedereen dan met alles wat er in zijn menselijke
materie is ingegrift door de gewoonten. Gewoonten
zijn prettig in veel gevallen. Het is gemakkelijk dat de
gewoonte van een trap oplopen in het vlees is ingegrift,
anders zou iedereen iedere keer dat hij de trap oploopt,
dit opnieuw moeten leren. Dat geldt ook voor het
lopen zelf, voor pianospelen, voor eten koken, voor
schoonmaken, voor ieder werk. Bijna alle werk bestaat
in de basis uit patroonmatige handelingen. Heel veel
mensen voelen zich daar prettig bij. Alleen wat meer
creatieve mensen vinden daarbij nieuwe dingen uit, die
het werk vergemakkelijken. Of ze vinden mogelijkheden om dingen zo te doen, dat het beter en handiger
kan gebeuren. Denkers en filosofen wijken vaak af van
hun menselijke patronen, omdat het voor hen een uitdaging is om juist zaken te doorgronden en te komen
tot nieuwe inzichten. Zij werken met hun wetenschap-
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pelijk denken. Maar het gros van de mensen werkt met
een mentaal-fysiek of mechanisch denken, waarmee
ze zich gemakkelijk kunnen bewegen in het dagelijks
leven. Het zijn cirkelgangen waar een mens maar heel
moeilijk van los kan komen. Het is een herhalend
denken, zoals dat ook in onderbewuste en onbewuste
niveaus van het menselijk lichaam kan worden aangetroffen. Tezamen met het gewone denken, ofwel het
fysiek-mentale denken vormt dit de beleving van de
meeste mensen. Het is praktisch, is gericht op eigenbelang, gemak en bevrediging van de begeerten. Het
wordt ook gedreven door gewoonten, die bekend zijn.
Het houdt niet van moeilijke dingen, daarom is veranderen ook lastig en dat stuit op weerstand in het fysieke
lichaam. Vandaar dat heel weinig mensen flexibel om
kunnen gaan met de dingen die gebeuren in de wereld,
ze zijn niet gemakkelijk en dus heel moeilijk. Flexibel
zijn is voor de doorsnee mens een moeilijk punt. Men
is liever eigenzinnig en vasthoudend, dan dat men kijkt
naar wat er geboden is in het wereldgebeuren. Dat
mensen zo moeilijk plooibaar zijn komt vooral voort
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uit het feit, dat mensen zich vooral identificeren met
hun lichaamsbewustzijn, waar patronen en gewoonten
nu eenmaal strak vastliggen.
Flexibel zijn is los zijn van dit lichaamsbewustzijn, en
daardoor meer aandacht hebben voor de realiteit van
het moment. Dat is lastig, want tijdens de coronapandemie is duidelijk gebleken, dat mensen heel weinig
soepel met regels om kunnen gaan. Ze worden voor
hun idee in hun vrijheid aangetast, iets wat vanuit dit
lichaamsbewustzijn naar voren wordt geschoven. Dan
worden mensen depressief, of voelen zich eenzaam,
omdat niet aan hun begeerten kan worden voldaan. En
die begeerten bestaan meestal uit gezellig samen dingen doen, met vrienden, familie, kennissen of op een
feest met veel muziek en dans. Of op vakantie gaan.
Schoolkinderen missen hun klasgenoten, leerlingen
van hoger onderwijs de klas en de feesten en studenten
het contact onderling. De wereld is zo gevormd door
de luxe die er is gekomen na de Tweede Wereldoorlog
in de vorige eeuw. In de jaren 70 kwamen de luxe, de
feesten, de vele vakanties, alles moest kunnen. En de
economie drijft daarop. Bars, restaurants, hotels, alles
is voor iedereen, terwijl voorheen alleen mensen met
meer geld dit konden bekostigen.
Kortom, mensen zijn verwend en hebben hun gewoonten en begeerten aangepast aan alles wat er wordt
aangeboden, ook in de reclames. Dit zorgt ervoor
dat er geen flexibele leefwijze is, er is alleen maar het
idee dat mensen recht hebben op alles. Dit idee is een
onderbewust idee dat opgewekt wordt door reclamespotjes waarin net wordt gedaan alsof iedereen recht
heeft op alles wat de fabrikant kwijt wil om aan te
verdienen. De mobiele telefoon is daar een goed voorbeeld van, iedereen moet hem hebben en wel de laatste
nieuwe. Dat betekent dat er zo om de twee of drie jaar
een nieuwe telefoon moet worden aangeschaft, die
toch behoorlijk aan de prijs is. Evenzo geldt dit voor
computers. Om de haverklap moeten er nieuwe computers komen, na een jaar is een computer oud, en na
een paar jaar moet hij worden weggegooid, omdat de
grote computerindustrie ook veel geld wil verdienen.
Daarom worden machines die nog helemaal in orde
zijn, gewoon op de schroothoop gegooid, en dat geldt
ook voor de mobiele telefoons. Het is de terreur van
de grootmachten, die inspelen op de begeerten van
mensen. En ze zorgen ook, dat iedereen hen wel moet
volgen, want als er geen nieuwe computer komt met
34
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de nieuwste programmatuur, dan kan een mens niets
meer beginnen. De reclame zorgt dat de onderbewuste
begeerten worden opgewekt, de patronen dat iedereen
recht heeft op alles, en dat alles moet kunnen. Er komt
geen redelijk verstand meer aan te pas. Toch lopen de
meeste mensen mee in de pas. Dat is niet flexibel zijn,
het is niet willen kijken naar wat passend is of niet passend in het leven.

F

lexibel meebewegen

Het meegaan met dat wat er is, is lang niet iedereen gegeven. Soms lijken mensen flexibel te zijn,
maar ze zijn het niet. Dat is te merken aan de opstand
tegen vaccinatie, tegen maatregelen in coronatijd. Het
lichaamsbewustzijn met zijn patronen heeft in het
vlees een ingegrift patroon: dat vaccineren vrij moet
zijn, dat maatregelen er niet moeten zijn, ook al zijn
ze bedoeld om een pandemie in bedwang te houden.
Iedereen moet zelf beslissingen kunnen nemen, anders
tast het de vrijheid aan. Dat is een vast patroon in het
lichaamsvlees, dat zegt dat dit niet zo hoort. Het kan
niet. En dat ligt heel hard. Toch volgt het merendeel
dit patroon, omdat dit het gemakkelijkst is.
Dit is geen flexibel zijn, het is in de oppositie gaan
tegen alles wat wordt opgelegd, zonder te bekijken wat
het doel is, zonder te weten wat vrijheid is. De politiek
is ook niet soepel, ze kan zich niet aanpassen aan de
veranderingen die nodig zijn in een tijd, waarin alles
wel zal moeten veranderen, ze is een logge bijna niet te
bewegen machine.
Zo is de weerstand tegen alles wat verandering vraagt
te vinden in de lichaamsmaterie. Daar hopen zich de
patronen op over wat vrijheid is, wat prettig is, wat
gemakkelijk is, over waar iedereen recht op heeft. En
aan de hand van die regels wil men leven. Dat zal niet
gaan, er zal toch iets moeten veranderen. Want de tijd
vraagt het, het evolutieproces gaat verder, en iedereen
zal er in mee moeten, of hij het nu wil of niet. Flexibel zijn heeft in de grond te maken met patronen die
worden veranderd in de lichaamsmaterie. Dat is echter
een zaak, die door de evolutiekracht moet worden aangepakt. Zij weet hoe materies met gefixeerde patronen
kunnen worden getransformeerd in materie die soepel
meegaat met alles wat er is. Dat is echter een kwestie
van ontwikkeling van de lichaamsmaterie en daar zijn
heel weinig mensen nog aan toe. Meestal hebben ze er
helemaal niet van gehoord. Toch zal er iets moeten gebeuren, zodat mensen toch, ook al is hun lichaamsma-
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terie niet veranderd, een manier van denken aanleren
die niet met weerstand en oppositie te maken heeft,
maar met redelijkheid en inzicht. Want het mentaal
is vrij plooibaar, als het de redelijkheid inziet van de
dingen wil het wel meedoen tot aan een bepaald punt.
En dat is dan al heel wat, want een kleine groep mensen kan dan de toon aangeven, en de rest volgt. Dat is
het principe van het ene schaap dat over de dam gaat,
als dat gebeurt volgt de rest vanzelf.
Ook dat is een manier van flexibel zijn, ook al is het
niet de ware flexibiliteit die gevraagd wordt om de wereldomvattende moeilijkheden over klimaat, duurzaam
leven en dergelijke, op te vangen en te verwezenlijken.
Daarvoor moeten er nog totaal andere dingen gebeuren, die nog veel meer ingrijpend zijn dan de mentale
redelijkheid.

E

en afrastering zetten

Een leuk voorbeeld van niet flexibel meegaan met
de realiteit is een gewoon werk, waar mensen bezig zijn
een afrastering te zetten. Het is geen moeilijk werk,
de mensen die het doen hebben ook een normaal
verstand, zijn vaak zelfs intelligent. Hoe zij worden
beheerst door angst voor nieuwe dingen en hoe zij
worden geleid door hun patronen, zal blijken uit hoe
dit werk wordt gedaan.
Dit werk speelt zich af op een terrein, waar rondom
een afrastering is geplaatst. De afrastering bestaat uit
geïmpregneerde palen waar een rasterwerk aan is vastgemaakt. In de loop der jaren zijn de palen verrot, ze
moeten worden vervangen. Wat wil het geval, er komt
een heel ander rasterwerk vrij, dat bestaat uit ijzeren
palen waar harmonicagaas aan is bevestigd. Bovenop
zitten opzetstukken, waar nog drie draden prikkeldraad
aan vast zijn gemaakt. Dit rasterwerk is ontmanteld en
is nu over. Maar iemand heeft ontdekt, dat op de plek
waar het rasterwerk met de rotte palen staat, dit zeker
zal passen. Het is precies genoeg om alle rotte palen en
het rasterwerk te kunnen vervangen.
Zo gebeurt het, dat alle materiaal naar die plek wordt
gebracht in plaats van het op te slaan. Dat is mooi,
iedereen is tevreden, het rasterwerk heeft een goede
bestemming en de volgende dag zal het werk onderhanden worden genomen.
Maar wat gebeurt er op die dag? Het blijkt dat het beschikbare hekwerk veel korter is dan het beoogde stuk
met de rotte palen. Wat nu te doen?
De meningen zijn verdeeld. Moet het hekwerk daar
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nu worden geplaatst of niet? De ene partij vindt dat
het zonde is om zo’n goed hek maar voor een deel te
gebruiken, dus alleen de palen, en een ander deel vindt
dat het oude hek dan maar moet blijven staan. Wat is
wijsheid? Niemand weet het en alles wordt afgeblazen
tot er duidelijkheid is. Er is al prikkeldraad van het
oude hekwerk afgehaald, en dat wordt er weer aangezet. Niet zo efficiënt, maar zo gaat dat. Er wordt besloten anderen te gaan raadplegen over wat nu het beste is
om te doen.
Na verschillende dingen te hebben gehoord, wordt
besloten om het hele vrijgekomen hekwerk te gaan
zetten, ook al is het te kort. Maar ook dat vindt geen
gehoor bij allen. Dus is er weer een impasse, want
intussen is het gaas van het oude hekwerk afgehaald
en dat kan er niet zomaar weer op, het is in stukken
geknipt. Er is één persoon die vastbesloten is om zijn
eigen idee te volgen, namelijk het vrijgekomen hekwerk zetten zoals dat behoort, dus met alles erop en
eraan, behalve het prikkeldraad. Uiteindelijk is dat wat
er is gebeurd. Anderen voelden zich daar niet zo goed
bij, want er is nu een groot verschil te zien tussen het
oude hekwerk wat er al staat en het nieuw geplaatste.
Het is ook veel hoger dan de oorspronkelijke afrastering. Over dit laatste werk is niet gecommuniceerd, het
is door één man zo geopperd en het is zo gedaan door
de anderen, omdat ze het ook niet weten. Het blijkt
ook, dat hij er alleen mee aan de slag is gegaan, hij
heeft gereedschap voor zichzelf meegenomen, zodat hij
dit werk verder kan afmaken, zonder gezeur van anderen over of het dit nu is of niet. Hij heeft een plan in
zijn hoofd en hij voert dat gewoon uit, zonder verdere
communicatie met anderen. De anderen doen gewoon
mee, hoewel ze niet weten of dit het wel is. Hij wilde
ook een eigengemaakte handhei gebruiken in plaats
van een grondboor. Iedereen vindt de handhei te zwaar
voor gebruik, terwijl de grondboor veel gemakkelijk
is om gaten te boren. En zo wordt het idee van één
persoon doorgedrukt waar iedereen bijstaat, niemand
durft meer iets te doen en er is maar één persoon die
het fijn vindt: diegene die in zijn hoofd heeft dat er een
mooi hek gezet moet worden, en dat zal hij wel even
voor elkaar krijgen.
Sommigen hebben spijt dat ze toch niet hebben doorgezet met alleen het vervangen van de palen, zoals
het oorspronkelijk de bedoeling was. Maar dat is niet
gebeurd.
Nu is er een afrastering die helemaal afwijkt van de
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rest. Hij staat wel mooi, dat is het punt niet. Maar er is
wel heel duidelijk te zien dat er opeens een heel ander
hekwerk staat, hoe mooi het ook is neergezet.
Flexibiliteit is ver te zoeken bij diegene, die het plan
in zijn hoofd heeft om een mooi hekwerk te zetten.
Hij gaat af op zijn eigen plan en luistert niet meer naar
anderen. De eer van een mooi hekwerk moet helemaal aan hem toekomen. De begeerten wegen daarin
zwaar. Roem en eer zijn gewilde zaken, en de begeerten
stimuleren dus dat het hekwerk op maar één manier
kan worden geplaatst. En diegene die het plan heeft,
wordt helemaal beheerst door het patroon en door de
begeerten. Hij wordt weerspannig, luistert niet naar
wat anderen te zeggen hebben, kortom, hij is in zijn
eentje bezig om roem en eer te verkrijgen. Hij leeft van
zijn dierlijke begeerten, want al deze begeerten komen
vanuit een lager vitaal gebied in het lichaam dat nog
heel dierlijk is en er alleen op uit is om bevrediging te
vinden van die begeerten. Hij kan dan door niets worden weerhouden om alles toch door te zetten, hoewel
niemand daarin mee kan gaan, omdat niemand weet
wat er nu het beste kan gebeuren. Daarin schuilt ook
de angst om dingen fout te doen. Dat is een heel grote
barrière die flexibel zijn verhindert. Er wordt ook niet
gekeken naar de harmonie van de dingen, de schoonheid van een hekwerk. Het gaat er alleen om een plan
uit te voeren, dat berust op de dierlijke begeerten van
het lichaamsbewustzijn. En daar is niets tegen bestand,
dit voert zo de boventoon, dat niets dat kan verhinderen. Het moét gebeuren, want anders worden de
begeerten niet vervuld, de roem en eer van een mooi
hekwerk is meer waard dan het kijken naar wat passend is in deze situatie.
Zo werkt een mens nooit met de ware harmonie en
schoonheid, hij werkt alleen op zijn dierlijke begeerten,
die hij meestal niet onderkent. Dat is een kwestie van
bewustwording, dus, een werkelijke bewustwording
en niet een bewustwording die heden ten dage hoogtij
viert, maar wat geen bewustwording is. Bewust prijzen
vergelijken bijvoorbeeld, heeft niets met bewustwording te maken, het is gewoon een mentaal prijzenvergelijkingssysteen, waarbij het mentaal wordt gebruikt
waar het voor is: voor ordenen, sorteren en tellen.

N

ieuwe leidingen opbergen

Er is nog een zeer eenvoudig voorbeeld van
patroonmatig en automatisch handelen. In het werk
is het de laatste jaren zo gegaan, dat er parkeerplaatsen
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voor auto’s worden gebruikt om overtollig materiaal
neer te leggen. Zo is het gebeurd met grote hopen
betonstraatstenen, die worden vervangen en een tijd op
die parkeerplaatsen zijn neergelegd, tot er een bestemming voor is. Op een gegeven moment zijn de bkk’s
weggehaald, gebruikt, en zijn alle parkeerplaatsen weer
netjes opgeruimd.
Een half jaar later worden er een groot aantal leidingen
bezorgd die zullen gaan dienen voor het aanleggen
van beregening. Het is een groot gebied, dus er is veel
materiaal. Als het wordt gebracht, wordt het tijdelijk
neergelegd op een afzetplaats. Maar nu komt de vraag,
waar het moet worden opgeslagen.
Dan gebeurt het interessante in dit werk; er wordt besloten om het op parkeerplaatsen te leggen. En dat, terwijl er een ruime gelegenheid is, om het op een plaats
te leggen, waar van alles wordt opgeslagen en waar ook
voldoende ruimte is. Maar neen, het moet op een parkeerplaats zijn, want het is een gewoonte geworden om
daar alles neer te gooien waar men geen raad mee weet.
En er is niemand die erop wijst, dat er toch voldoende
ruimte voorhanden is op een geëigende opslagplaats.
Er worden pallets gebracht naar de parkeerplaatsen, om
daar dan de leidingen op te leggen. Waarom deze op
pallets moeten liggen is onduidelijk, maar het wordt zo
gedaan.
Tot er uiteindelijk iemand is die wijst op de opslagplaats waar alles gemakkelijk kan liggen. Daar horen
deze leidingen ook, en anders zijn er weer een heleboel
parkeerplaatsen die vol spullen liggen. Dat is geen
fraai gezicht. Dan wordt zonder mankeren alles weer
weggehaald aan pallets, en de leidingen komen op de
normale plaats te liggen.
Als niemand iets had gezegd, zou het toch weer een
rommeltje zijn geworden daar op die parkeerplaatsen,
want waar er eenmaal rommel ligt, daar komt meer
rommel. Dat is nu eenmaal een gewoonte. Als er
ergens op een plek zwerfvuil ligt, komt er steeds meer
bij en ook als het regelmatig wordt opgeruimd door
de gemeente, blijft het een vuilnisbelt. Want zo zit dat
ingebakken in het vlees, in de materie van het lichaam.
Er zijn nog talloze gewoontes meer aan te wijzen, die
vaak heel gevoelig liggen bij mensen. Emoties bijvoorbeeld zijn heel patroonmatig. Maar daar mag niets van
worden gezegd, want emoties zijn bijna heilig in deze
tijd. Toch zijn het gewoonten. De gewoonte om ergens
om te gaan huilen is een patroon dat wordt ingegeven
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door het vlees. Ook schelden, seksen, moord en doodslag en stelen zijn patronen. Goed zijn voor anderen
ook, daar is veel eer mee te behalen, en zo worden de
begeerten bevredigd. En al die gewoonten zijn moeilijk
uit het vlees te bannen, dat lukt ook niet. Daarom blijven mensen er gewoon mee doorgaan. In de psychologie wordt op niet gewenste patronen ingespeeld door
andere patronen in te voeren, maar dat lukt moeilijk.
Na enige tijd zijn ze weer vergeten, en moet er opnieuw worden gehandeld. Een werkelijke verandering
kan alleen worden bewerkstelligd door een ontwikkeling van materie, maar dat is maar voor heel weinigen
aantrekkelijk.

F

lexibel leven

Na deze voorbeelden zal duidelijk zijn dat flexibiliteit niet gemakkelijk is. Oppositie en weerstand tegen
zaken zijn veel gemakkelijker, of gewoon de eigen zin
doordrijven. Alle demonstraties laten zien dat er weerstand is tegen de dingen, wat alleen maar verdeeldheid
en oorlog oplevert, en geen nieuwe mogelijkheid. En
dat alles kan zo zijn, maar het is veel meer passend bij
een weldenkend mens om tot een nieuw inzicht te
komen en daarnaar te handelen. Ook dat is moeilijk,
dat is te zien in de politiek. Er moeten zoveel mensen
tevreden worden gesteld, dat er niet meer passend kan
worden gehandeld. Politici werken dan ook graag met
compromissen. Die zijn echter totaal uit den boze. Er
wordt niets mee bereikt. Het is het ene gat dichten met
dingen, waardoor weer een ander gat ontstaat.
Veel meer passend is, om eens te bekijken wat er op
een bepaald moment wordt gevraagd. Nu is duidelijk
dat de aarde wordt uitgeput, wel, dan moet daar iets
aan worden gedaan. En wel meteen. Niet jaren wachten, zoals al is gebeurd. Want in de jaren 70 van de vorige eeuw komt de Club van Rome al met een serieuze
waarschuwing hierover. Er is echter niets of weinig
gedaan. Zodat nu, in 2022, de wereld worstelt met een
moeilijkheid, die niet één-twee-drie is opgelost, terwijl
er al vijftig jaar aan gewerkt had kunnen worden om
het zover te krijgen dat er anders met energie wordt
omgegaan.
Nu moet alles met haast en dwang gebeuren, terwijl
er anders een soepele energietransitie had kunnen zijn.
Het is niet gebeurd. En dat zegt, dat flexibel zijn en
ingaan op wat er is, lang nog niet aan ieder is gegeven.
Toch zal het voor ieder mens die nu leeft, noodzakelijk
zijn om toekomstgericht bezig te zijn. Dat vraagt grote
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flexibiliteit en meegaan met verandering. Het coronavirus is de voorbode voor verandering, duurzaamheid
zal het vervolg moeten zijn, zelfs op korte termijn. Die
inspanning wordt aan iedereen gevraagd, of hij het nu
wil of niet. Iedereen zal mee moeten met dat, wat de
evolutie laat gebeuren. Dat is de richtlijn, waar ieder
zich aan zal moeten houden, of hij nu weet wat het is
of niet. De evolutie van de aarde is dat, wat alles bepaalt in het universum en ver daarbuiten. Het is dat,
waar alles om draait op aarde, in de hemelruimte en
ver daarboven, tot aan het verste universum waar de
fysici nog geen weet van hebben, en waar nu in januari
2022 een ruimtetelescoop heen wordt gestuurd, de
James Webb.
Wetenschappers willen met de James Webb zoeken
naar planeten waar misschien leven is te vinden, hij
moet verre sterrenstelsels opsporen. Hij moet ook de
sporen van de oerknal gaan vinden. Deze ruimtetelescoop kan een miljard jaar ver terug kijken in de tijd.
Dat is veel verder dan de vorige ruimtetelescoop, de
Hubble.
Toch heeft dit ook zin, want het maakt mensen
nieuwsgierig, en nieuwsgierigheid is een teken dat er
ook verandering kan zijn. Meer flexibiliteit om met
de dingen te leven die er zijn, en niet met fantasmen.
En zo zal het vanaf nu moeten zijn, dat mensen inspelen op dat wat er wordt gevraagd door de natuur,
de aarde, de hemelruimte, de evolutie, en niet op hun
eigen begeerten en behoeften. Dan pas zal er een zekere
mogelijkheid komen, om de toekomst tegemoet te zien
met hoop, met perspectief.
Dan zal er een verandering komen in mensen, het zal
gemakkelijker zijn om mee te gaan in de dingen die het
evolutieproces laat zien. En zo zal er vanzelfsprekend
meer flexibiliteit komen, gewoon, omdat het een vraag
is van de aarde waarop de mensheid leeft.
Het zal nog niet de ware flexibiliteit zijn, maar het is
een begin. En daar gaat het om.
De ultieme flexibiliteit ligt in de mogelijkheden van
de lichaamsmaterie van de mens om een transformatie
van de materie door te maken, die zorgt voor een totale
flexibiliteit van ieder elektron, atoom, molecuul en cel
in een lichaam, dat een lichtlichaam is geworden. Een
toekomstperspectief dat voor ieder mens uiteindelijk
binnen bereik ligt.

|de Gouden Visie 51|37

Lichtkunst

B

ruce Munro
Een dromer over lichtende velden

E

en glooiend landschap in Californië.
De avond valt en de zon neemt afscheid van de dag; de hemel kleurt van
licht oranje, rood naar donkerblauw
totdat het helemaal donker is. Toch is het
niet donker in de vallei, want er lichten
overal gekleurde bolletjes op. Ze staan
er met duizenden in het veld, dicht op
elkaar, met elkaar verbonden door elektrische kabels, als een groot fel lichtend veld.
De bolletjes staan op steeltjes en wuiven
door de wind zacht heen en weer. Ze
verkleuren langzaam van wit, naar oranje,
rood, groen, blauw, roze, magenta en alle kleuren die er tussen zitten. Het is een opvallend, wel boeiend, maar toch heel kunstmatig beeld van de vallei, ontworpen door
de Brits-Australische lichtkunstenaar Bruce Munro.

F

ield of Light

Het is het Field of Light in
Paso Robles in Californië, dat Bruce Munro in 2019 creëerde. Het is
een lichtinstallatie in een reeks en
deze krijgt de ondertitel ‘at Sensorio’ mee. Dat heeft wellicht betrekking op de wens van de kunstenaar
dat bezoekers die door het lichtveld
wandelen, voelen dat hun zintuigen op allerlei manieren worden
aangesproken, en zich verbonden
voelen met het licht en de aarde en
elkaar en daar iets van blijdschap
aan kunnen beleven. De bezoeker
wordt helemaal opgenomen in het
lichtlandschap dat zich voor hem
uitstrekt en om hem heen is. Zelf
noemt Munro de ervaring een
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soort fysiek magisch realisme.
Het kunstwerk bestaat uit zo’n
60.000 ledlampjes geïnstalleerd op
een oppervlakte van 15 hectare.
Op de grond wemelt het dan ook
van de elektradraden. Overdag
worden de ledbolletjes geladen met
behulp van zonne-energie, waarna
ze hun licht ’s avonds prijsgeven.
De indruk die deze velden van licht
geven is op het eerste gezicht heel
fantastisch, maar bij de tweede aanblik doet het heel onnatuurlijk aan
in het landschap, vooral omdat het
licht voortdurend van kleur verandert. De sterrenhemel is niet meer
waar te nemen, een sterrenhemel
die rust geeft. Dit veelkleurig en
steeds veranderend lichtlandschap

geeft geen rust, eerder onrust en
een soort opgewonden gevoel.
De installatie van Fields of Light
gaat ook alleen maar lukken in
landen, waar de zon vaak schijnt.
Anders worden de lampjes overdag
niet opgeladen en is er geen Field
of Light te zien, of misschien heel
even in de schemering. Zijn kunst
zal dan ook alleen een voorrecht
blijven voor zonnige landen.

L

even en carrière

Bruce Munro wordt op 2 juni
1959 geboren in Londen waar hij
de jongste is in een gezin met drie
kinderen. Al op jonge leeftijd, als
hij 6 jaar is, scheiden zijn ouders
en verhuist hij in 1968 naar Essex,
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terwijl zijn vader in Zuid Devon
gaat wonen. Ondanks deze scheiding blijft hij wel contact houden
met zijn vader. Deze speelt ook een
rol in het leven van Munro als kunstenaar, zij praten vaak over kunst.
Munro studeert in 1982 af aan de
Bristol Polytechnic University in
Bristol met een bachelor’s graad in
Schone Kunsten. Tijdens zijn studie heeft hij zich vooral toegelegd
op schilderen, maar dat is uiteindelijk niet de richting die hij kiest als
medium voor zijn kunstwerken. Na
zijn studie, hij is dan 23 jaar, vindt
hij zichzelf veel te jong om alleen
maar met kunst bezig te zijn en
heeft hij allerlei soorten banen. In
1984 gaat hij naar Australië, waar
hij zijn toekomstige vrouw Serena
ontmoet. Samen maken zij een reis
door Australië. Wat een reis van
6 maanden had moeten worden,
wordt een verblijf van 8 jaar. In
1990 wordt hij zelfs Australisch
staatsburger en heeft hij naast een
Brits paspoort ook de Australische
nationaliteit. Hij doet van alles en
nog wat, maar door een collega
die hem benoemt als iemand met
gedachten van een dwarrelende
vlinder, beseft hij opeens, dat hij
iemand is die maar van alles doet
zonder een doel. Het doet hem ook
wat, om zo te worden getypeerd,
hij wordt er behoorlijk chagrijnig
van, het raakt hem. Hij ontdekt dat
hij zal moeten kiezen voor één richting, anders blijft hij maar dwarrelen als een vlinder, van bloem
naar bloem, maar zonder een doel
in zijn leven. Hij gaat zoeken naar
een middel waarmee hij zijn ideeën
die hij jarenlang in zijn hoofd heeft
verzameld en opgeschreven in zijn
dagboeken, op een eenvoudige
manier uit kan drukken.

3Inhoudsopgave

Field of Light at Sensorio - 2019
Paso Robles - California

↕

Field of Light at Sensorio - 2019
Paso Robles - California

|de Gouden Visie 51|39

Lichtkunst

H

et licht in Uluru

Munro is geboeid door het
licht; het licht zoals dat te zien is in
het Australische landschap vooral
bij de voor de bevolking heilige
berg Uluru, met zijn wisselende
tinten van geel, rood en bruin.
Maar ook de hitte en de helderheid
die er is, tezamen met de energie
die hij daar voelt. Hij wil daar een
wereld scheppen die te maken heeft
met nog dood lijkende zaden in
een gortdroge woestijn, die dan
in de schemering van de avond
opeens uitbarsten in bloemen die
zachtjes meebewegen met het licht
van de vlammende sterrenhemel.
Zo spreekt hij dat zelf graag uit,
zijn ultieme droom. Hij wil echter
niet alleen dat, maar ook het licht
gebruiken als middel om zich uit
te drukken in zijn kunst. Dit speelt
allemaal naast en door heen zijn
leven van alledag. Het is een praktische inslag die Munro combineert
met zijn gedachtewereld. Al vanaf
dat hij is afgestudeerd, heeft hij zijn
schetsboek altijd bij de hand, om
zijn indrukken en ingevingen op
te schrijven en er een schets van te
maken. Dromen noemt hij dat zelf,
maar eigenlijk zijn het gedachten
geïnspireerd door landschappen.
In een interview met Kelly Richman-Abdou op 13 juni 2019 zegt
hij over deze visuele dagboeken:
„Ik merkte in mijn schetsboeken
dat ik me het meest verbonden
voelde met de wereld als ik ondergedompeld was in het natuurlijke
landschap. Ik besloot om deze
ervaringen van verbondenheid tot
bloei te brengen met licht als mijn
medium.” Licht noemt hij ‘puur en
waar’ en daardoor een goed middel
om zich uit te drukken.
Uit dit alles blijkt al, dat Munro
wel een dromer lijkt, maar vooral
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heel mooi kan fantaseren en daardoor zijn werk goed aan de man
kan brengen. Want mensen willen
mooie dromen, en die maakt hij
waar voor hen. Hij is een artistieke
do-gooder, die mensen blij wil maken met zijn licht. Eigenlijk zegt hij
maar wat zonder te beseffen of het
wel zo is wat hij zegt, en dat klinkt
interessant, maar heeft vaak niets
met de dingen te maken zoals ze
werkelijk zijn. Door zijn fantasieën
kan hij wel dingen waarmaken,
en wordt hij in bepaalde kringen
een redelijk gevierd kunstenaar die
vooral werkt met ledlichten die
overdag worden opgeladen door de
zon en dan in de nacht hun licht
gaan laten zien.

L

ichtende velden

Munro werkt in 1985 in een
eigen bedrijf dat lichtreclames
maakt voor de detailhandel en
voor tentoonstellingen. Hij maakt
kleinschalige kunstwerken met
licht voor huizen en tuinen en hij
ontwerpt etalages.
Na drie jaar, in 1988, verkoopt hij
dit bedrijf en wordt uiteindelijk
hoofd productie voor een nieuw
bedrijf, waar hij ervaring opdoet
met fabricage- en productietechnieken, die hem later als lichtkunstenaar goed van pas zal komen. Hij
laat zijn kunst echter voor wat het
is, maar blijft wel werken met zijn
schetsboek. In 1992 kampeert hij
in Australië bij Uluru, de heilige
berg van de oorspronkelijke inwoners van Australië, de Anangu of
Aboriginals, waar hij gefascineerd
raakt door de lichtwerking op deze
kolossale rots. Hij droomt van een
lichtende wereld daar, ‘als slapende
woestijnzaden die wakker worden
en opbloeien door de regen’. Het
zou de basis zijn voor zijn latere

Fields of Light-installatie, hoewel
hij toen dacht dat dit nooit gerealiseerd zou kunnen worden in
een kunstwerk aldaar. In Australië
ontmoet hij Serena, trouwt met
haar en ze krijgen uiteindelijk vier
kinderen.
Af en toe worden zijn kunstwerken
tentoongesteld in gerenommeerde
locaties, zoals het Victoria & Albert
Museum in Londen en het Guggenheim Museum in New York.
Deze kunstwerken zijn altijd lichtinstallaties. Zijn vrouw is betrokken bij zijn kunstwerken, zij neemt
er foto’s van die worden gebruikt
in diverse media, zoals het eigen
internetportaal, maar ook in tal van
(digitale) interviews.
In 1996 treedt Munro in dienst bij
de lichtfabrikant Osram, waar hij
artistiek verlichtingsadviseur wordt
voor huishoudelijke verlichtingsprojecten. Deze functie is ook weer
gelieerd aan zijn werk als kunstenaar, waarbij de scheidslijn tussen project en kunst steeds kleiner
wordt. In 1998 bijvoorbeeld ontwerpt hij de Snowball-kroonluchter
voor Babington House in
Somerset, een verlichtingsarmatuur bestaande uit ronde ballen
die op steeds andere manieren hun
kleur verspreiden. De kroonluchter
beslaat het gehele plafond van de
kamer.
In 2003 krijgt hij een opdracht
van Harvey Nichols, een Londense
detailhandelaar, om een etalage te
maken die uitgerust is met 10.000
verlichte plantenstengels, een idee
van zijn opdrachtgever dat hij
gestalte moet gaan geven. Een deel
van deze stengels gebruikt hij in
2004 ook bij zijn tentoonstelling
in het Victoria en Albert Museum
met de naam ‘Brilliant’. Deze is
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geïnspireerd door het landschap in
Uluru, maar nu gerealiseerd achter
zijn eigen boerderij.
Sindsdien heeft hij talloze van
dergelijke lichtvelden gemaakt,
overal ter wereld. Ze zijn allemaal hetzelfde, alleen het landschap is anders en de objecten
wisselen soms. Er kunnen verlichte flessen worden gebruikt,
verlichte stengels of verlichte bolletjes. Verlichtingsornamenten in
huizen of hotels bestaan vaak uit
draadconstructies, strak rechtlijnig
of rond. In 2016 wordt zijn oorspronkelijk droom verwezenlijkt:
in Uluru installeert hij op een oppervlak van 49.000 vierkante meter
lampjes die in allerlei kleuren daar
aanwezig zijn in de avond en de
nacht. Zijn droom, dat dit bloemen
zijn die zachtjes meebewegen met
een vlammende sterrenhemel, is
daar echter niet bewaarheid. Want
door het veld van licht, hoe zwak
het licht ook mag zijn, zijn de sterren niet meer te zien, zij vervagen
en verflauwen en het is dus geen
samenspel. Zijn lichtveld heeft de
boventoon, dat vraagt de aandacht,
en zo gebeurt dat ook bij de toeschouwers.
Natuurliefhebbers zullen hun bedenkingen hebben bij al dat wisselende licht, want door die enorme
lichtvelden in de nacht wordt de
natuur behoorlijk verstoord, zowel
het plantenleven als de dieren hebben er onder te lijden. Soms staat
de verlichting er wel een jaar en dat
doet het landschap geen goed. Dat
licht ‘puur en waar’ zou zijn, is ook
zo’n gefantaseerde uitspraak van
Munro, want licht in deze relatieve
wereld is niet puur, het is een afgeleide van het waarheidslicht in een
relatieve wereld van verdeeldheid.
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Het is uiterst verdeeld licht, te zien
aan de regenboog en in zijn eigen
lichtvelden, het is in feite duisternis
en waar is het ook niet. Want het
is niet in overeenstemming met de
waarheid, zoals het woord waar zou
moeten aanduiden. Uiteindelijk is
niet duidelijk wat Munro eigenlijk
bedoeld met ‘puur en waar’. Er is
ook geen enkele interviewer die
daarnaar vraagt, dus blijft het een
raadsel.

E

en bestaansillusie

In 1999 sterft zijn vader, wat
een breukpunt is in zijn carrière als
kunstenaar. Op het moment dat hij
wordt geconfronteerd met de dood,
overvalt Munro een enorme angst
en boosheid, hij heeft dan iemand
verloren waarbij hij altijd te rade
kon gaan. In deze verschrikking in
zijn bestaan realiseert hij zich dat
het leven eindig is en dat als hij iets
wil in de richting van kunst hij dat
nu gestalte moet gaan geven. Hij
komt na een half jaar razernij tot
de conclusie, dat hij zich daarvoor
zal moeten inzetten voor zijn leven
eindigt. Hij wil niet, zoals zijn
vader, doodgaan en worden vergeten. Hij wil iets nalaten waardoor
hij levend blijft in de herinnering
van velen. Het zijn deze gedachten
die hem drijven om te komen tot
zijn lichtkunst. Hij kan eigenlijk
niet gewoon bestaan, hij moet iets
presteren en zorgen dat hij blijft
leven via zijn kunst, zoals dat ook
gebeurt bij het hebben van kinderen. Daarin leef je verder, je bent
dan eigenlijk niet dood. Al deze
gedachtenspinsels werken zich
uit in het illusoire bestaan van
Munro, en daarmee gaat hij zijn
doel verwezenlijken: hij zal blijven
voortleven in zijn lichtkunst en zijn
kinderen. Daar gaat hij aan werken,
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en dat kan, want zijn hele leven is
eigenlijk een samenspel geweest van
twee dingen: de lichttechniek en
zijn schetsboek vol dromen over de
kunstwerken die hij wil maken.
Vanaf dat moment staat de kunst
voorop en het andere werk komt
op de tweede plaats. Het zal tot
2004 duren voordat hij zijn eerste
lichtend veld maakt achter zijn huis
in Engeland.
In 2008 creëert hij zijn Field of
Light voor het Eden Project in
Cornwall. Zijn carrière als lichtkunstenaar neemt dan een vlucht,
tot op de dag van vandaag exposeert hij heel veel van zijn werk zowel in Engeland als daarbuiten. En
in 2016 maakt hij zijn droom waar,
24 jaar na zijn schets te hebben gemaakt, door de woestijn bij Uluru
op te laten lichten met 50.000
lichtstengels. Het installeren zelf
neemt 6 weken in beslag, veertig
mensen plaatsen de lichtstengels in
de grond en zorgen voor de elektrische bedrading, alles in overleg
met de inheemse bevolking, die
de lichtjes wel weten te waarderen.
Aan de voet van ‘hun’ kolossale
Uluru licht de aarde op. Als het
lichtfestijn open is voor bezoekers,
mogen zij door de lichtjeszee lopen
om zo een intense ervaring op te
doen met het licht in de donkerte
van de nacht. Munro houdt ervan
om alles in elkaar te laten overlopen, dus het licht is zacht, gloeiend, het zou bijna complementair
moeten zijn aan het licht van de
sterren en de maan. Maar wie daar
staat, ziet de sterren en de maan
niet, want de vele lichten en wisselingen wenden de aandacht af
van de sterrenhemel met zijn maan
naar zijn lichtende velden, die toch
heel overheersend zijn. Munro
moet toch de hoofdrol spelen, al

doet hij alsof dat niet zo is. Maar
in een bestaansillusie is dat gebruikelijk, net doen alsof je geen eer en
roem nodig hebt, maar er wel voor
zorgen dat het er is. Typerend voor
de bestaansillusie waarin Munro
leeft is zijn werken aan een imago,
een status. Hoe meer mensen zijn
werk bewonderen en hem prijzen,
hoe meer hij bestaat. Hij wordt ook
rijk, dat is ook zijn statussymbool.
En zijn vrouw deelt mee in zijn bestaansillusie, zij zorgt dat er foto’s
komen van zijn werk, en ze zorgt
ook dat die altijd in de schemering
zijn genomen, zodat je toch nog
iets van de hemelruimte ziet, die
in het donker overweldigd wordt
door het vele licht. Zij is ook heel
belangrijk voor hem en voor zichzelf, zij zorgt dat hij bekend wordt
in de media. Zij zijn heel afhankelijk van elkaar, en steunen op elkaar
waar dat nodig is. Zo modelleren
zij elkaar, zodat ze precies op elkaar
passen. Ze leven door hun Fields
of Light, dat geeft hen een kick bij
alles wat ze doen. En ze doen het
voor de wereld, dus zij zijn ook
nog heel erg goed voor anderen, zij
cijferen zichzelf weg voor anderen,
althans, zo doet Munro het voorkomen in alles wat hij zegt en doet.
Hij wil mensen een onvergetelijke
ervaring geven door zijn werk. En
dat is dan zijn bijdrage aan het welzijn van de mens en de wereld in
een evolutieproces dat gaande is en
zich uitwerkt naar een totaal ander licht, een eenheidslicht dat niet
kunstmatig is zoals de vele lampjes
in de lichtvelden die allemaal met
draden aan elkaar gekoppeld moeten blijven, anders werken ze niet.
Zijn velden van licht zijn verdeelde
lichten, zoals het ook behoort in
een wereld van verdeeldheid.
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F

ilosofie

Munro heeft ook een filosofie
over tijd en plaats die heel erg is
verzonnen. Hij vindt daar allerlei
formuleringen voor, die ervoor
moeten zorgen dat hij interessant
en geloofwaardig wordt gevonden.
Zo zegt hij dat de installatie een
tijdje ervaringen zal opleveren en
daarna zal worden afgebroken,
maar dat geeft bezoekers de mogelijkheid om een onvergetelijke ervaring te beleven, die in henzelf zal
voortleven, ook al is de installatie
in Uluru of in Californië afgebroken. Hij is dus nogal ingenomen
met zichzelf, want zijn kunstmatige
lichtvelden geven mensen onvergetelijke ervaringen, terwijl voor
velen het Noorderlicht interessanter
zal zijn als een natuurverschijnsel
dat zich afspeelt aan een hemelruimte waar geen mens aan te pas
komt. Het Noorderlicht heeft een
geheim, zijn lichtvelden hebben dat
helemaal niet.
In Australië beleeft hij ook iets van
de tijdsbeleving van de inheemse
bevolking. In een interview met
Mariko Finch op 9 september
2016 zegt hij daarover: „Zij [de
Anangu] hebben een echte holistische kijk op tijd. Wij nemen graag
een scalpel ter hand om de tijd af
te bakenen. Hun verleden, heden
en toekomst zijn verweven - met
elkaar verbonden, niet gescheiden.
Het landschap vertelt je het verleden, bestaat met je in het heden en
gaat met de mens mee naar de toekomst. Tijd is de constante stroom,
het is oneindigheid.” Met dit soort
uitspraken gaat Munro een beetje
de mist in, want tijd heeft niets te
maken met oneindigheid, maar
met eeuwigheid. Eeuwigheid is in
stukjes gedeelde tijd in het relatieve
universum waarin mensen leven.
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En het feit dat verleden, heden en
toekomst verbonden zijn met elkaar in een geheel, is niets nieuws.
Er zijn mensen genoeg die dat zo
ervaren, die gevoel hebben voor het
geheel en de onderdelen waarmee
iets is opgebouwd. Hij voelt zich
een geheel met zijn werk, hij is een
onderdeel ervan en dat is logisch
vanuit zijn optiek. Hij ziet zijn

het licht, is het kunstwerk geen
minuut hetzelfde, het is wel op dezelfde plaats, maar de tijd verstrijkt
er visueel door de voortdurende
stroom van veranderend gekleurd
licht. En hij is daar ook trots op,
dat hij dit zo gestalte geeft. Dat behoort bij de bestaansillusie waarin
hij leeft, het maakt hem tot een
erkend kunstenaar die presteert.

Field of Light 2014
St. Andrews Square - Edinburgh

kunst ook niet als iets, waarmee hij
op een voetstuk moet worden gezet. „Maar de waarheid is,” zegt hij,
„dat we allemaal compleet afhankelijk zijn van elkaar.” Dat is dus
zijn filosofie waarmee hij zijn kunst
maakt. Hij schermt met waarheid
alsof hij zou weten wat het is. Maar
zijn waarheid is alleen die van hem,
een in stukjes gedeelde waarheid
waarvan hij alleen maar een klein
mentaal stukje waarheid in handen
heeft. Want mensen zijn misschien
wel afhankelijk van elkaar, maar dat
hoeft natuurlijk niet zo te blijven.
Hij poneert het echter als iets, wat
altijd zo zal zijn.
Hij vindt wel dat hij zijn filosofie
realiseert in zijn lichtvelden, door
de veranderingen van de kleur van

M

ettabhavana, de droom

Eind jaren ‘90 beleeft Munro iets wat hem tot op de dag van
vandaag fascineert. Op zijn internetportaal vertelt hij hierover:
„Tijdens de paasvakantie van 1997
waren mijn familie en ik uitgenodigd om te verblijven in een prachtig huis aan het strand van Oliver
Messel op Barbados. Op de eerste
avond dat we aankwamen had ik
een onvergetelijke droom. Het ging
over een gebouw. Ik kon niet zien
waar het licht vandaan kwam; het
kwam gewoon zachtjes door de
muren. Ik had een groot innerlijk
gevoel van vrede en eenheid; gevoelens van zo’n helderheid, die
me vandaag nog bijblijven. Op het
moment dat ik wakker werd, wist
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ik dat dit een gebouw was, niet
alleen voor mij, maar voor iedereen:
een ruimte die mensen zou kunnen
verenigen, een ruimte om eenvoudigweg Metta Bhavana te beoefenen, niets meer. Het ging erom
licht terug te brengen in de wereld,
zowel letterlijk als spiritueel.”
Nadien bleef Munro zich concentreren op deze ervaring met het
gebouw waar licht binnenstroomt.
Hij zou het graag visualiseren op
een manier die benadert wat hij
heeft meegemaakt. Hij maakt een
ontwerp, dat gekenmerkt wordt
door eenvoud. Er is geen elektriciteit in dit ontwerp opgenomen, het

gebouw wordt overdag door de zon
verlicht en ’s nachts door kaarsen.
Munro’s intentie is om dit gebouw
er een te laten zijn voor iedereen,
een universeel gebouw waarin
gemediteerd kan worden of iets in
die richting.
Metta Bhavana is een boeddhistische
meditatie, waarin een liefdevolle
vriendelijkheid wordt gecultiveerd,
die bestemd is voor alles wat er bestaat. Dit is de betekenis die Munro
geeft aan het woord universeel.
Deze ervaring is voor hem van
belang, omdat hij er zijn eigen
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invulling aan kan geven en dat doet
hij ook. De bestaansillusie inspireert
hem tot deze invulling, waarin hij
ook weer een belangrijk mens is
die helpend is voor de mensheid.
Want hij maakt een gebouw voor
iedereen, hij is degene die goeddoet
voor iedereen, hij helpt de mensheid
verder. Munro is erg ingenomen
met zichzelf, dat is te zien op iedere
foto waar hij staat afgebeeld voor
een lichtveld van zijn hand. Hij is
de gevierde lichtkunstenaar die ook
de wereld nog verder helpt met zijn
mentale ideeën. Hij kan niet anders
dan door de mensheid op handen
worden gedragen.

A

lles draait om licht

Bruce Munro is een man die
het licht boven alles stelt. Zelf zegt
hij: „Alles draait om licht.” Het is
dan ook niet zo vreemd dat iemand
die zo geconcentreerd is op licht,
iets meemaakt met een gebouw
waar licht door de muren heen
komt. Het feit dat deze droom al
die jaren nog zoveel kracht heeft en
nog zo helder voor de geest staat, en
ook aansprekend is voor anderen,
vertelt iets over de aard van deze
belevenis, hoewel hij niet weet waar
deze over gaat. Hij geeft er zijn

eigen invulling aan en dat is logisch.
Door zo geconcentreerd te zijn op
licht, ziet hij ook licht, en dat kan
twee dingen betekenen: of hij ziet
een mentale constructie ingegeven
door duistere krachten, of hij ziet
iets van zijn eigen duistere lichaam
dat een beetje licht kan toelaten als
voorbode van wat er uiteindelijk
mogelijk is in het evolutieproces.
Het eerste lijkt het meest voor de
hand liggend, want de vrede die
hij voelt zorgt ervoor dat hij nooit
meer naar iets anders zal gaan
zoeken. Het blokkeert alles, en hij
denkt dat dit het eindpunt is waar
alles om draait.
Zo blijft hij verzonken in zijn ego,
in zijn bestaansillusie, waar hij
niet uit kan komen, omdat hij zijn
droom over het gebouw met binnenstromend licht helemaal fixeert.
Dat is het, en niets anders is meer
mogelijk.
Dit alles wil niet zeggen dat Munro
geen leuke kunstwerken maakt.
Maar ze zijn behoorlijk eenvormig, als iemand één Field of Light
heeft gezien, heeft hij eigenlijk
alles gezien. Zijn constructies zijn
vooral mentaal, en hij zet ze in
een natuurlijke omgeving zodat ze
minder mentaal lijken en mensen
meer aanspreken. De omgeving
doet eigenlijk alles en zorgt voor
inspiratie. Het is een mooi uitgevallen samenwerking tussen natuur
en lichttechniek. Bovendien moet
niet worden vergeten, dat de meest
indrukwekkende inspiratie voor
Munro zijn opdrachtgever is geweest die hem in 2003 een etalage
liet volzetten met lichtstengels. Dat
is zijn uitgangspunt geweest voor al
zijn Fields of Light.
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De drie wegen

ennis
De weg van de kennis

Er zijn drie wegen die leiden naar het doel dat mensen zich hebben
gesteld als ze bezig zijn met een ontwikkeling van de materie. Dat zijn
de weg van het werk, de weg van de kennis en de weg van de liefde. Deze
drie wegen zijn gelijk in die zin dat de ene weg niet beter is dan de andere. Ook
de moeilijkheidsgraad maakt niet uit. Ze leiden ook allemaal naar hetzelfde doel: de
psychische vereniging met het Lila.
Het pad van de kennis
O Gij, die denkt de kenner te zijn, denk niet dat gij
kent, of dat Gij de Kennis bent. Gij zijt het instrument
dat gehoorzaamt aan de wil van de Lila Kenner. Hij is
de Fluitspeler, niet Gij, de Kenner kent de fluit en de
melodie, die wordt niet door U bepaald, en Gij zijt het
instrument dat gehoorzaamt aan de wil van de fluitspeler die de Lila Kenner is. Hij blaast de adem door Uw
lichaam, Hij bepaalt het ritme, de toonhoogte, de klanken, Hij kent de partituur. Het instrument probeert dit
te doen zoals de Fluitspeler het wil. En het instrument
kent nog niet zo veel van wat de Fluitspeler doorgeeft
aan melodieën, het instrument is nog heel onvolmaakt,
heel eigenwijs, het doet nog alsof het zelf alles kent en
bepaalt. Zo wordt het instrument dan weggeworpen,
omdat het niet dienstbaar wil zijn. Soms wordt het ook
gebroken of tijdelijk opzij gelegd, omdat het niet uit
het goede hout is gesneden. Dan ligt het instrument
daar, en het moet wachten tot het de nederigheid heeft
ontdekt en zijn plaats in het universum.

beurt door de theorie van de lilaca te kennen zodat er
het juiste onderscheid kan worden gemaakt tussen de
dingen. De wandelaar op dit pad moet alles weten van
de lilaca en de belangrijkste schema’s die aangeven om
welke werelden het handelt, wat deze werelden inhouden en omvatten. Hij leert daarbij om de verschillende
onderdelen van zijn uiterlijke wezen te kennen, zodat
alles wat hinderlijk is op het pad kan worden overgegeven aan de Lila. Hij weet dat hij zich niet moet vereenzelvigen met zijn ego, een neiging die wel bestaat en
waar vaak ook wel respons op wordt gegeven. Maar een
mens is zijn lichaam niet. Ook heeft hij kennis van de
psyche, de persoon die hij is.
Verder heeft hij kennis van de hogere werelden, waaronder de Allerhoogste Realiteit en de werkingen van
de kosmische illusie en de illusie in het vlees. Deze
zoekende mens wordt de kenner of het instrument
genoemd, in tegenstelling tot diegene die de werkelijke
Kenner is, de Lila Kenner, die tevens de Lila Kennis en
het Lila Gekende is.

Het doel
Op dit pad is het eerste doel om een psychische vereniging te bereiken met de Lila Kennis op de top van de
berg, om daarna de eenheid met de Allerhoogste Lila
te realiseren.
Een heleboel van de dingen beschreven in het pad van het
werk, zijn ook hier van toepassing. Alleen worden ze vanuit een andere gezichtshoek benaderd, vanuit de Kennis.
Hier wordt uitgegaan van de intellectuele kwaliteiten,
waarmee er lilaïsch onderzoek wordt gedaan. Dat ge-

Voorwaarden
Er zijn verschillend voorwaarden waaraan de kenner
moet voldoen wil hij slagen op zijn pad van kennis.
Er moet overgave, oprechtheid en vertrouwen zijn. Dat
houdt in dat alles wat hij leert kennen als een weerstand of hinderpaal overgeeft aan de Lila Kenner. Er
moet de oprechtheid zijn dat hij deze dingen ook wil
zien en onderzoeken en ze niet verwerpt of verdoezelt.
Het vertrouwen moet er zijn, omdat het anders onmogelijk is om met de Lila Kenner op pad te gaan. Als de
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kenner de Lila Kenner niet vertrouwt, heeft hij geen
steun op zijn weg, verder is er niemand. Want de Lila
Kenner is tevens de Kennis en het Gekende, en dat
alles tezamen is ook het object van studie van de kenner, die zowel zichzelf gaat kennen, maar ook de Lila
Kenner.
Hij moet gaan zien dat het verstand slechts een bijna
onzichtbaar zwart stipje is in het universum en dat het
werkt vanuit de Onwetendheid. Hij ontdekt dan dat
hij geen vertrouwen kan stellen in zijn intelligentie en
zijn verstand, maar dat hij zijn vertrouwen moet stellen
in de Lila Kenner.
Hij moet weten dat hij een instrument is van de Lila
Kenner, en dat het instrument nog heel imperfect is.
Hij zal zich moeten opstellen als een leerling, die zit
aan de voeten van de Lila Kenner in de wetenschap dat
hij nog niets kent. Hij kent zichzelf niet, hij kent de
Lila Kenner niet, hij kent de werelden nog niet.
Hij moet zijn arrogantie en zijn alwetendheid achter
zich laten en weten dat deze bewegingen komen van
een mentaal dat denkt dat het God is en dat het alles
kent, terwijl het voortdurend blunders maakt.
Hij moet leren luisteren.
De Kennis
Doordat de kenner bezig is om samen met de Lila Kenner het pad bergopwaarts te lopen kan hij onderweg
kennis vergaren waardoor hij kan zien wat hem hindert
op zijn weg naar boven, naar de top van de berg waar
de Lila kenner hem wacht. Dit is een constante oefening in overgave, oprechtheid en vertrouwen. Want
de kenner weet het altijd beter dan de Lila Kenner, hij
vindt dat wat Hij hem aan Kennis doorgeeft, niet voor
zijn verstand te begrijpen is. Zo zal hij dan als eerste
moeten komen tot een stilte in het denken, waardoor
de mogelijkheid wordt geschapen dat hij gaat inzien,
dat hij zijn denken niet nodig heeft op het pad. Hij zal
zijn psychisch kennisinstrument moeten gaan kennen,
om te gaan ervaren dat dit de ware Kennis is waar hij
naar op zoek is.
Hij zal ook steeds meer merken, dat hij een heel imperfect kennisinstrument is. Want zijn uiterlijke natuur, zijn lichaam, handelt vanuit de Onwetendheid,
de Onbewustheid en de Verdeeldheid. Het kan alleen
maar gedeeltelijke kennis produceren, de kennis is ook
niet compleet, niet afgerond, er is nooit een duidelijk
beeld. Naar veel dingen moet de kenner daardoor
gissen, en dan nog is het de vraag of het wel juist is en
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overeenkomt met de Kennis die de Lila Kenner hem
meedeelt. Alles moet hij opnieuw leren kennen, want
meestentijds heeft de kenner een bedrieglijk beeld van
de dingen zoals ze zijn. Er begint bij hem dan iets te
dagen over de illusie waarin hij leeft, en dat hij helemaal niets kent van de werkelijkheid zoals deze is. Hij
is tot nog toe een slaaf van het ego met al zijn wensen
en zijn zucht naar steeds meer kennis die niet leidt tot
een ware kennis van de dingen.
De kenner zal meer en meer moeten gaan ontdekken
dat hij een instrument is van de Lila, en dat hij zich
moet gaan opstellen als iemand die luistert. Hij moet
niet luisteren met een half oor, neen, hij moet heel
actief luisteren en alles wat de Lila Kenner zegt opnemen als waar, ook al gelooft hij er niets van en vindt hij
het maar lariekoek. In de tijd zal blijken dat alles wat
de Lila Kenner zegt, ook al lijkt het onbenullig, een
grote en diepgaande betekenis heeft die niet met het
verstand is te kennen, maar wel gekend kan worden op
een psychische wijze.
Hij kan meedoen in het kosmische spel van de illusie
en de onwetendheid, maar hij zal zich moeten opstellen
als een kenner die nog niets weet en op het pad steeds
meer zal moeten groeien in kennis. Naarmate de kennis toeneemt, kunnen bindingen aan oude kennis en
begeerten naar kennis aan het lila worden overgegeven.
Want de kennis is niet van het instrument, het is de
psychische kennis die als eerste in hem kan stromen
doordat de Lila Kenner via de kracht hem laat volstromen met het bewustzijn dat alle kennis omvat. Heel
zijn wezen wordt daarvan doordrenkt, hij kan zichzelf
steeds meer geven aan de Lila Kenner en de Kenniskracht, zodat zijn denken en leven en lichaam een grote
verandering ondergaan. Hij ziet dat het leven een illusie
is die hij kan doorgronden en leren kennen en daardoor
achter zich kan laten met behulp van de Lila Kenner,
die hem door en door kent en zijn kennis meedeelt aan
de psyche. Zo wordt de kennis een psychische verworvenheid en geen verstandelijk mentaal weten.
Kennis en werk
Naarmate de zoeker naar kennis verder komt op het
pad, kan hij het Lila veel beter leren kennen en daarmee
zichzelf. Want de Lila Kenner is een spiegel voor hem,
Hij laat zien hoe klein zijn instrument van kennis, het
verstand, is, en voert hem mee naar hogere hoogten
waar alles meer ademt van de ware kennis die in de hogere werelden te vinden is. De kenner kan zich meer en
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De drie wegen
meer aangetrokken voelen door het Lila, en kan komen
tot een meer psychische houding die leidt tot identificatie met de Lila Kenner op de top van de berg. Alles wat
hinderde heeft hij losgelaten, alles heeft hij overgegeven
aan de Lila Kenner, hij heeft gemerkt dat hij zich heel
bewust kan overgeven aan alles wat er aan hem wordt
gedaan, en hij kan zichzelf ten volle geven, zodat er ook
alles kan gebeuren wat nodig is om de psychische kennis verder uit te breiden. Hij is meer reëel geworden, hij
heeft de illusie achter zich gelaten, hij is vervuld door de
kennis die hij ontvangt van de Lila Kenner. Het enige
wat hij wil is de werkelijkheid gaan kennen en ook de
werkelijkheid van het Zelf van de Lila Kenner. Dat is
wat hij zoekt, en dat is de persoonlijke vervulling van de
kenner op het pad van de kennis.
En het is niet alleen kennis die de kenner vergaart,
want kennis is ook kracht en hij kan dus zijn kennis
omzetten in handelingen in het werk wat hij doet.
Wie het werk kent wat hij doet, kan een steeds meer
volmaakt werk afleveren. En zo werkt de kenner
vanzelf mee in alle werk, want hij merkt dat dit hem
blijdschap en voldoening geeft. En die voldoening is
zo groot, dat hij niets liever doet dan zijn kennis inbrengen in alle werk wat hij doet. Daardoor krijgt het
meer basis, hij kan anderen instrueren over de dingen
die het werk betreffen, zodat ook zij beter werk kunnen
afleveren. Niet met die bekwaamheid die de kenner
heeft verworven op zijn pad met de Lila Kennis, maar
zij krijgen hart voor het werk en daarmee kunnen ze
met plezier een werk doen. Dat heeft tot gevolg dat het
werk een totaal andere uitstraling krijgt dan wanneer
het wordt afgeraffeld en er gezegd wordt: „Dat is weer
klaar, ik ga naar huis, het is tijd.” Of: „Ik heb het wel
gehad voor vandaag.”
Zo geeft de kennis en de bekwaamheid waarmee het
werk wordt gedaan een extra blijdschap die voelbaar is
in alles. In de samenwerking, in het persoonlijk aandeel
in het werk, in contacten met elkaar. Want alles heeft als
basis de kennis, die draagt alles zodat het werk zo perfect
mogelijk wordt afgeleverd. Dat is voor het bedrijf een
pluspunt, want de klanten merken dat heel goed.
Zo wordt de kennis tot bekwaamheid en de bekwaamheid leidt tot blijdschap en liefde voor het werk. Dat
is wat de kenner in zichzelf kan laten realiseren, maar
anderen in zijn naaste omgeving delen daar ook in mee.
Het bedrijf in de eerste plaats, maar ook de werknemers
bloeien op omdat zij niet de minuten zitten tellen dat
ze weer naar huis kunnen. Ze blijven tot het werk is
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gedaan en helemaal klaar is voor die dag. Dat geeft een
blijdschap en voldoening die ook in de privésfeer te
bemerken is. Het gaat echter nog verder dan dit alles.
Invloed in de wereld
Wat er nog meer gebeurt, is dat wat er in de kenner is
gerealiseerd, zijn uitstraling heeft in de gehele wereld
en in de materie ervan. Alle kennis verwijdt zich, alle
handelingen worden meer trefzeker en secuur, alle werk
wordt tot in de puntjes gedaan, niets wordt overgeslagen en het oog van de kenner ziet direct en in één oogopslag wat er nog aan moet worden gedaan. Hij werkt
efficiënt, snel, heeft oog voor alles, en er bestaan voor
de kenner geen problemen in zijn werk, alleen moeilijkheden die door een praktische en psychische kennis
door hem worden opgelost. Alles wat hij doet lijkt heel
eenvoudig, maar dat komt omdat zijn kennis het werk
doorgrondt. Hij is een bekwaam kennisinstrument
geworden dat zich helemaal in de handen heeft gelegd
van de Lila Kenner. Het is niet een mentale perfectie
die hier wordt beschreven, het is een perfectie die als
vanzelfsprekend naar voren komt in het werk en die
niet wordt bedacht, maar vanuit de bekwaamheid
van de psyche wordt ingegeven. Mentale perfectie is
dwangmatig, psychische perfectie is er vanuit de blijdschap en de rust.
Alle vormen van kennis worden omgezet in handelingen van het psychische bewustzijn. Daarmee kan de
kenner alles waarnemen, zowel in het relatieve bestaan
als in de hogere werelden. Hij kent zichzelf en de Lila
Kenner met zijn kracht van handelen, zijn enthousiasme, zijn vuur. Hij ziet en kent en altijd wordt hij
vervuld van de psychische blijdschap, die het werk ook
voor anderen aantrekkelijk maakt. Het doet als vanzelfsprekend, zonder woorden, een beroep op anderen
om ook mee te doen in het streven naar het leveren van
beter werk door kennis en vreugde. Want uiteindelijk,
als de kenner alles heeft bereikt, gaat zijn kennis op in
de liefde voor kennis die zich uit in het werk en deze
mondt weer uit in de vreugdevolle kennis, die alles
omvat. Hij herkent dan op de top van de berg de Lila
Kenner, die de Vreugde is.
Zo is te zien dat kennis leidt tot kracht, kracht tot vuur
en enthousiasme in het werk. Dat leidt weer tot liefde
voor het werk en uiteindelijk komt de kenner terecht
in de allesomvattende vreugde waar alle kennis in
opgaat, hoewel ze wel behouden blijft.
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W

at bomen ons vertellen
Een geschiedenis van de wereld in jaarringen
Auteur Valerie Trouet
Uitgeverij Lannoo - Tiel
Druk 8e druk, 2021

Als zagers op de Pauwekroon of de Olijfboom een boom hebben geveld, dan tellen ze graag de jaarringen. Zo weten ze hoe oud de boom is. Jaarringen tonen echter
nog veel meer en daarmee houdt zich de wetenschap dendrochronologie bezig. Niet
alleen levende bomen vertellen hun geschiedenis, maar ook dode bomen of hout in
gebouwen of hout dat diep onder de aarde in archeologische sites wordt opgegraven.

H

et boek

Wat bomen ons vertellen is
oorspronkelijk in het Engels geschreven. Het verscheen in 2020 bij
John Hopkins University Press. De
titel luidt: Tree Story. The History
of the World Written in Rings. De
Nederlandstalige versie won de Jan
Wolkers Prijs 2020, de prijs voor
het beste natuurboek. Dat het boek
zo snel is vertaald, hangt waarschijnlijk samen met het feit dat
Valerie Trouet een Vlaamse boomwetenschapper is, die al vele jaren
in de Verenigde Staten werkt. Ze is
verbonden aan het Laboratory of
Tree-Rings Research van de universiteit van Arizona in Tucson, het
mekka van de dendrochronologie.
Het boek telt 296 bladzijden,
bevat een lijst van de genoemde
boomsoorten met de Latijnse en de
Nederlandse naam en de verwijzing
naar het desbetreffende hoofdstuk,
een lijst met ‘Aanbevolen lectuur’, een uitvoerige verklarende
woordenlijst, een bibliografie per
hoofdstuk en een register (woorden namenindex). Op bladzijde 266

48

|de Gouden Visie 51|

is een Playlist afgedrukt. Dat komt,
omdat de auteur titels van liedjes
tot titels van hoofdstukken maakt,
wat in 8 van de 16 hoofdstukken
gebeurt.
De ruimte op de voor- en achtercover wordt optimaal benut om
informatie te geven over de inhoud
van het boek, zoals geografische
en chronologische gegevens. De
voorkaft toont iets meer dan de
helft van de doorsnee van een dikke
boom waarop uiteraard de jaarringen goed te zien zijn, dit tegen een
achtergrond die bruin is, licht in
het midden, donker aan de rand.

R

ode draad

Wat de auteur met dit boek
beoogt, omschrijft ze zelf als volgt
op de achterflap: ‘Ik ben dendroklimatoloog. Aan de hand van jaarringen bestudeer ik het klimaat uit
het verleden en de invloed ervan op
ecosystemen en samenlevingen. In
dit boek wil ik ook de verhalen van
mijn collega-dendrochronologen
meenemen en tonen hoe de dendrochronologie zich vanuit haar

nederige begin heeft ontwikkeld
tot een van de belangrijkste instrumenten om de complexe interacties tussen bossen, mensen en het
klimaat te bestuderen. De rode
draad in dit boek is de geschiedenis
van houtgebruik en ontbossing, die
dendrochronologen in staat heeft
gesteld het verleden te bestuderen
en een bijdrage te leveren aan de
leefbaarheid van onze planeet in
de toekomst. De reis verloopt via
allerlei omwegen en zit vol verrassingen. Ik spreek over houtcellen
die kleiner zijn dan de diameter
van een mensenhaar en over straalstromen die op dezelfde hoogte als
vliegtuigen over het hele noordelijk
halfrond razen. Ik verbind die twee
met elkaar door middel van verhalen over piraten, marsmannetjes,
samoeraikrijgers en Dzengis Khan.
Kortom: ik vertel jaarringverhalen
die mij fascineren.’

P

laylist

De titels van de hoofdstukken
zijn uitnodigend en speels. De helft
van de titels verwijst naar bekende
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songs van Beyoncé, Jimi Hendrix,
Neil Young, The Scorpions en
anderen. Andere titels kittelen
de nieuwsgierigheid zoals: Een
honeystick als uithangbord, Drie
dendrochronologen zitten in een
bar, Spoken, wezen en buitenaardse
invloeden .... Toch is het een wetenschappelijk boek, maar Valerie
Trouet weet haar wetenschappelijke
vakkennis op een boeiende en aangename wijze en vol enthousiasme
te communiceren. Ze schrijft een
taal die iedereen verstaat zonder
daarom haar wetenschap te populariseren en te simplificeren, zoals
dat weleens gebeurt. Ze vertelt
niet alleen over de resultaten van
het onderzoek, maar ook over het
onderzoek zelf, te beginnen met
de vaak moeizame, onvergetelijke
expedities om bomen te bemonsteren. Ze juicht om vondsten
en glimlacht om haar mannelijke
collega’s die tijdens een expeditie in
Griekenland uit mannelijke trots
niet als eerste willen toegeven dat
ze honger hebben en onverdroten
verder werken. Ze schuwt het niet
om ook over haar gevoelens te
vertellen. Een knipoog en een relativerende glimlach ontbreken niet.
Bijvoorbeeld: na het zachte middeleeuws klimaat komt de kleine
ijstijd vanaf de 16e eeuw waardoor
de wijnbouw in Engeland in elkaar
stort. Valerie vindt het als Belg
‘ontzettend jammer dat de Britten
de ondergang van hun wijnindustrie als gevolg van de kleine ijstijd
niet hebben gebruikt om fatsoenlijk bier te leren brouwen.’

O

ngelooflijk!

De jaarlijkse groei van een
boom valt af te leiden uit de
breedte van zijn jaarringen. De
groei is afhankelijk van de voedsel-
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toevoer van de boom, vooral water
en zonlicht. In natte jaren ontstaan brede ringen, in droge jaren
smalle. Dendrochronologen stellen
op grond van de monsters die ze
nemen tijdens het avontuurlijke
veldwerk, talloze jaarringreeksen op
en komen daarbij ongelooflijk oude
bomen tegen, zoals levende reuzensequoia’s in de Sierra Nevada in
Californië die duizenden jaren oud
zijn. Bij het bemonsteren van hout
worden holle houtboren gebruikt
om kernen uit levende bomen of
balken te halen. Zo wordt de benodigde jaarringinformatie verzameld
zonder de bomen te verwonden of
te kappen of historische gebouwen
te beschadigen. Stilaan ontwikkelde
zich de dendrochronologie. Jaarringen laten toe het klimaat van
duizenden jaren te bestuderen en
droogte- en regenperioden exact te
dateren, evenals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, bosbranden en
andere natuurrampen. Overal ter
wereld zijn intussen dendrochronologische laboratoria opgericht.

P

atronen

De auteur bestrijkt met haar
boek een periode van vele duizenden jaren. Het is een periode vol

afwisselingen, die ze graag wijt
aan veranderende klimatologische
omstandigheden, maar ze rept met
geen woord over de evolutie, de
plaats en de rol van bomen daarin.
De hele geschiedenis is een herhaling van vaste patronen die door
natuurrampen of andere ingrijpende fenomenen wordt verstoord.
Maar ook deze verstoringen voert
ze terug op vaste patronen. Juist
die vaste patronen worden door
toedoen van de mens in verwarring gebracht en dat mag niet. Ze
wil op grond van de vaste patronen
de toekomst voorspellen, zodat de
maatschappij zich optimaal kan
voorbereiden op wat komen gaat.

O

eroud

De boomwetenschappers
gaan graag op zoek naar heel oude
bomen. Valerie vertelt over veldcampagnes in het Pindosgebergte,
waar op grote hoogte en in barre
omstandigheden oeroude bomen
staan. De oudste die ze vonden,
noemden ze Adonis, een Bosnische
den, die maar liefst 1075 jaar oud
bleek te zijn en de oudste levende
boom in Europa. Bomen die in
barre omstandigheden leven,
groeien heel langzaam met smalle
jaarringen en compact hout dat ze
beschermt tegen bacteriën en insecten. In de Verenigde Staten vind
je nog veel oudere bomen zoals de
bristlecone-dennen in Californië.
De oudste heeft men Methusalem
genoemd, naar de legendarische
stokoude Bijbelse patriarch, en deze
stamt uit 2833 v.Chr. Er werd een
nog oudere ontdekt: in 1964 was
Prometheus 4862 jaar oud, maar
werd per vergissing omgezaagd.
‘Bomen hebben een geheugen. Ze
leggen de geschiedenis vast en liegen niet. Maar om de verhalen die
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bomen ons vertellen juist te interpreteren moeten we hun jaarringpatronen lezen met de aandacht die
ze verdienen. Dit vergt enig talent
voor patroonherkenning, veel
oefening en concentratie, en een
helder begrip van de leefwijze van
bomen.’(p. 57)
Hebben de bomen dan een bewustzijn? Voor Drouet hebben bomen
echter geen bewustzijn. Op p. 61
schrijft ze expliciet: ‘Ik ben dol
op bomen, maar ik ben geen bomenknuffelaar. Er zijn maar twee
gelegenheden waarbij ik doe alsof
bomen een bewustzijn hebben (...).’
Ze spreekt over het geluk of de
depressie van bomen. Bomen zijn
gelukkig als het hen qua zonlicht,
vochtigheid en bodemgesteldheid
meezit. Indien niet, dan worden
ze depressief. Ze behandelt ze als
levende wezens, maar toch hebben
ze voor haar geen bewustzijn.
Valerie Trouet is vooral getroffen door de duurzaamheid van
oude bomen, hun capaciteit om te
overleven en vol te houden, zelfs
in de meest barre omstandigheden.
Dit lijkt me toch iets van een sterk
bewustzijn te zijn die in de bomen
aanwezig is.

D

e violen van Stradivari

Hout is hout, zou je denken.
Maar zo zit het niet. De kwaliteit
van het hout is belangrijk en die
hangt samen met een aantal factoren, vooral met het klimaat. De
uitstekende klank van de violen
van Stradivari (1656-1737) heeft
met het klimaat te maken, omdat
de kleine ijstijd die in Europa in
de 16e eeuw begon, voor de superieure houtkwaliteit van voor de
vioolbouw benodigde sparren en
esdoorns zorgde, namelijk door
de zeer regelmatige smalle ringen
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en een uniforme houtdichtheid.
En zo heeft de dendrochronologie ruimere verbanden, zoals die
met de geschiedenis van de mens.
Dat gebeurt bijvoorbeeld ook als
de wetenschappers houtmonsters
bekijken van historische gebouwen,
meubelen, wapens, werktuigen,
scheepswrakken, enzovoort. De
houtmonsters vertellen allerlei over
de houthandel, de bouwactiviteit,
be- en vooral ontbossing, sociaaleconomische crisissen of bloeiperiodes, pandemieën (zoals de pest).
De dendrochronologie staat niet
geïsoleerd. Ze werkt samen met
andere wetenschappen. Onderzoek
van ijskernen, meersedimenten,
koralen, enzovoort draagt eveneens
haar steentje bij en samen kunnen
de betrokken wetenschappers haarfijn bepalen wanneer een natuurcatastrofe of een zonnevlam of een
vulkaanuitbarsting, ook in het hele
verre verleden, heeft plaatsgevonden.
Valerie Drouet noemt zichzelf ook
een dendroklimatoloog. Het klimaat wordt bepaald door natuurlijke factoren: veranderingen in de
baan van de aarde, de straling van
de zon en de vulkanische activiteit.
Daarnaast is er ook de invloed
van menselijke activiteit, zoals het

broeikaseffect dat door de verbanding van fossiele brandstoffen
wordt veroorzaakt. Valerie Drouet
toont aan dat al deze factoren af te
lezen zijn in de jaarringen van de
bomen en verwerkt hout.
In het voetspoor van Drouet reizen we de wereld rond en flaneren
we door de hele geschiedenis, van
de voorhistorische mens over de
Azteken en de Maya’s naar Djingis
Khan, de instorting van de Mingdynastie, de val van het Romeinse
Rijk, het ontstaan van de subtropische woestijnen, de effecten van de
ligging van de straalstroom en nog
veel meer.

V

ragen

Als je het boek hebt gelezen,
ben je goed geïnformeerd over de
dendrochronologie. Door de boeiende en ontspannende vertelstijl
neem je de informatie daarenboven
gemakkelijker op. Daardoor ook
gaat de auteur spaarzaam om met
illustraties, want haar tekst is beeldend genoeg.
De geschiedenis is een herhaling
van vaste patronen. De dendrochronologie brengt die in kaart en
kan daardoor catastrofes of heftige
natuurverschijnselen voorspellen,
hoewel menselijk ingrijpen dit bemoeilijkt. Hebben de bomen echter
geen bewustzijn? En wat vertelt de
dendrochronologie over de evolutie
en over de krachten die de evolutie
voortstuwen? Omdat Valerie Drouet
de geschiedenis in patronen vangt
en uitgaat van de mechanische wet
van oorzaak en gevolg, blijven deze
vragen buiten beeld. Toch is ze
gefascineerd door de duurzaamheid,
volharding, levenswil van de oude
bomen.
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Jan Van Eyck

an van Eyck
Schilder van het detail en
chef-kok alchemie

In 2020 was er een tentoonstelling in Gent over Jan Van Eyck onder
de titel ‘Een optische revolutie’ die nogal in de belangstelling heeft gestaan. Deze optische revolutie kan vooral worden waargenomen in de schildertechniek van Van Eyck, maar tevens in zijn oog voor detail. Men kan hem dan
ook een schilder noemen, die vooral uitmunt door zijn mentale exactheid en zijn
waarnemingsvermogen. Niet alleen de waarneming van mensen en hun lichamelijke eigenschappen is opmerkelijk, maar ook zijn kennis van stoffen, van bloemen en planten, van materialen is buitengewoon. Hij speelt met verf en mengsels
alsof hij het al vanaf de wieg heeft gedaan. Hij is een kenner van lichtval en schaduw op verschillende materialen, die daardoor precies lijken op wol, hermelijn,
fluweel, steen of huid.
Zijn kracht en meesterschap ligt dan ook helemaal op het vlak van een ontstellende vaardigheid met het penseel, wat zijn oog ziet, kan zijn hand schilderen.
Echter, zijn diepgaande kennis van de optica, waardoor zijn oog het licht vangt
en hij een heel scherp zicht heeft hoe dat zich uitwerkt op allerlei materialen,
maakt zijn kracht compleet. Zijn werk straalt dan ook een enorm realisme uit.
Jan Van Eyck behoort tot de Vlaamse Primitieven, een groep schilders die in de
15e en begin 16e eeuw leefden rond de steden Brussel, Brugge, Doornik, Gent en
Leuven.
Jan Van Eyck leefde van 1390 tot
1441, hoewel weinig datums zeker
zijn vanuit die tijd. Bijna niets
kan met zekerheid worden gezegd,
ook niet over zijn geboorteplaats
Maaseik, in het noordoosten van
de Belgische provincie Limburg.
De veronderstelling dat hij daar
geboren zou zijn leidt men af uit
zijn naam en zijn dialect. Zijn oudere broer Hubert zou Jan hebben
opgeleid in het schildersvak, en zijn
zus Margareta en broer Lambrecht
waren ook kunstschilders.
Van deze gezinsleden is bijna niets

3Inhoudsopgave

bekend. Hubert Van Eyck zou in
elk geval een beroemd schilder zijn
geweest, zo niet heel beroemd. Op
de lijst van het schilderij De aanbidding van het Lam Gods staat
een tekst die luidt: ‘De schilder
Hubert van Eyck, een groter man
werd nooit gevonden.’ Dat beroemde altaarstuk werd begonnen
door Hubert, maar na zijn dood
door Jan Van Eyck voortgezet en
afgewerkt.
In 1422 is Van Eyck hofschilder
van Jan van Beieren, graaf van
Holland en werd al aangesproken

als ‘Meester’. Men vermoedt dat
Jan van Beieren, indertijd Jan heeft
ontdekt in zijn prins-bisdom Luik
en hem heeft meegenomen naar
Den Haag.
Als Jan van Beieren door vergiftiging sterft, gaat Jan Van Eyck naar
Brugge. Ook daar krijgt hij weer
een hoge aanstelling als hofschilder
en kamerdienaar van de Bourgondische hertog Filips de Goede. Hij
staat bij de hertog in hoog aanzien, wat in die tijd uitzonderlijk
is voor een schilder. In de periode
1425 - 1430 maakt hij voor de
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Jan Van Eyck
hertog vele reizen, vaak geheime
diplomatieke missies. Jan van Eyck
was thuis in cartografie en het is
niet ondenkbaar dat hij met kaarten en tekeningen streken, steden,
rivieren en dergelijke vastlegde voor
eventuele militaire missies van de
hertog. Tussen oktober 1428 en
december 1429 is hij in Portugal te
vinden. Hij onderhandelt er over
het huwelijk van de hertog met
Isabella van Portugal. Hij maakt
ook twee schilderijen van Filips’
toekomstige echtgenote die aan de
hertog worden gestuurd.
Tussen 1430 en 1432 is hij vaak in
Gent te vinden, waar hij aan het
Lam Gods werkt, zoals dit schilderij vaak wordt genoemd. Het altaarstuk wordt op 6 mei 1432 ingehuldigd. In 1432 vestigt hij zich nu
definitief in Brugge en trouwt er.
Samen met zijn vrouw Margareta

heeft hij twee kinderen. In 1441 is
Jan van Eyck gestorven. Hij wordt
begraven in de Sint-Donaaskerk
in Brugge. Zijn grafschrift luidt:
‘Hier licht Mr. Joannes de Eijcke
den alderconstichsten meester van
schilderije die in dese Nederlanden
gheweest heeft.’

D

e Vlaamse Primitieven

De naam Vlaamse Primitieven werd voor het eerst in 1842
gebruikt, maar werd algemeen
bekend door een grote en prestigieuze tentoonstelling in Brugge: ‘Les
Primitifs Flamands, Exposition de
400 Tableaux de Van Eyck, VanderWeyden, Memling, Bouts, Gerard
David, Metsys, etc.’ Dit zijn tevens
de namen van de belangrijkste
schilders die tot de Vlaamse Primitieven behoren. De voornaamste
stijlkenmerken zijn ook die van Jan

De Aanbidding van het Lam Gods
van Hubert en Jan van Eyck - 1432
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van Eyck, die het boegbeeld van
deze kunststroming is. Primitief
wordt hier gebruikt in de betekenis
van ‘vroeg, allereerst’.
Dat deze kunstschilders zich graag
vestigden in Brugge, had te maken
met het feit dat zich daar het economisch en politieke machtscentrum bevond. Daardoor raakte de
stijl snel bekend in Europa en dit
had invloed op de schilderstijl van
Italië tot aan de Oostzee. In Italië
werd dit de Renaissance genoemd,
een opnieuw ontdekken van de
werkelijkheid in de oude kunst.
Al voor Van Eyck was er een kentering gaande in de schilderkunst, dit
werd de Internationale Gotiek genoemd. Daar werd al gewerkt met
een wat meer realistische stijl, het
‘pre-eyckiaans realisme’. In die tijd
werd al het atmosferisch perspectief
of luchtperspectief ontdekt.

Olieverf op eikenhout - 3,4 x 4,4 m
St.Baafskathedraal - Gent
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Jan Van Eyck
Jan Van Eyck is de belangrijkste
schilder als het gaat om de Vlaamse
Primitieven. Hij steekt met kop en
schouders boven zijn medeschilders
uit, vooral als het gaat om detaillistisch en exact werk. In zijn schilderwerken is alles terug te vinden wat
ook deze hele groep kenmerkt. Jan
Van Eyck was meer dan een schilder,
hij was ambachtsman maar ook een
excellent geleerde in dienst van de
aristocratie. Hij heeft zijn meesterschap kunnen ontwikkelen doordat
de schilderkunst bloeide in de streek
tussen Maasland, Parijs en vooral
Brugge, dat in die tijd tussen 1420
en 1470 de culturele hoofdstad was
van Europa.
Het realisme staat voorop en Van
Eyck schildert zijn personages zoals
ze zijn, naturalistisch. Met alle pukkels en vlekken die mensen vaak op
hun gezicht hebben. Zelfs ziekelijke aandoeningen kunnen medici
detecteren bij sommige portretten
van zijn hand. Hij geeft soms ook
gevoelens weer in de gezichtsuitdrukking en het hele lichaam,
maar door zijn mentale manier van
schilderen valt dat minder op.
Van Eyck gebruikt heel veel symboliek in al zijn werken, of ze nu
religieus of burgerlijk zijn. De kleuren, de attributen, de bloemen of
het landschap, alles heeft zijn eigen
symboolwaarde. Dit samengaan
van realisme en symboliek is typerend voor de Vlaamse Primitieven.
Verder worden de taferelen geplaatst in een herkenbare omgeving
en ze zijn gekleed volgens de heersende mode. Ook stadstaferelen
van Gent of Brugge zijn te herkennen, het gaat over de actualiteit.
Soms wordt het oog bedrogen en
wordt een personage zo afgebeeld,
dat het een beeldhouwwerk lijkt,
een illusionistisch tafereel. Illusio-
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nisme is heel geliefd bij deze schilders, door te spelen met perspectief
lijkt het alsof figuren uit de lijst van
het schilderstuk stappen.
Opvallend is de eenvoud waarmee
de Vlaamse Primitieven werken.
Werden er voorheen kostbare
materialen gebruikt, men keert
nu terug naar de simpeler dingen.
Edelstenen en bladgoud zijn op
schilderijen uit deze tijd niet meer
te vinden.
Jan van Eyck is van alle Vlaamse
Primitieven dé meester in het
uitbeelden van licht en lichteffecten
op kleding, steen, diamanten. Hij
geeft het tafereel door schaduwwerkingen ook diepte. Diepte wordt
ook gecreëerd door het atmosferisch perspectief of luchtperspectief.
Dit wordt bereikt door de schildertechniek waarbij door het vervagen
van kleur of contrasten op een
bepaalde manier diepte wordt gesuggereerd. Geleerden vermoeden
dat Van Eyck de geschriften kende
van de elfde eeuwse Arabische
astronoom en wiskundige Alhazen.
Deze werd al vanaf het midden van
de 13e eeuw door westerlingen beschouwd als de belangrijkste bron
van kennis over de optica.
Zijn kennis van stoffen valt heel erg
op. Ook hier laat de specialist zich
zien. Het kan niet anders of hij
moet stoffen en hun eigenschappen
grondig hebben bestudeerd. Zo
schildert hij de meest verschillende
stoffen op zijn eigen wijze: met
een typisch oog voor het materiaal.
De godsfiguur in het Lam Gods
draagt een speciale stof ‘Scarlet’,
gemaakt van dunne wol, uiterst
kunstig nageschilderd. Deze stof
werd in Vlaamse steden zoals Gent
en Brugge gemaakt. Zijde weet hij
minutieus op het doek te zetten.
Ook gestikte naden in kleding geeft

hij nauwgezet weer.

S

childertechniek en alchemie

Jan Van Eyck is een schilder
van wereldformaat. Hij schildert
moeiteloos de kleinste details,
de mooiste stoffen en de kleinste
miniaturen op een realistische,
vanzelfsprekende manier.
De olieverftechniek werd al lang
voor Van Eyck gebruikt, maar hij
heeft die techniek behoorlijk verbeterd, zodat de kleuren op een
ongelooflijke manier hun glans en
intensiteit behouden. Hij is een
groot meester, omdat hij de nieuwe
mogelijkheden die hij ontdekte
combineerde met zijn scherpe
observatievermogen, een onwaarschijnlijke vaardigheid in het werk,
en een uitgebreide en diepgaande
kennis van de optica. Hij was vooral
geïnteresseerd in hoe het licht zich
laat zien op allerlei soorten materialen en geeft dit vorm op zijn eigen
manier. Aan zijn schilderijen is dan
ook duidelijk te merken dat hij een
persoon is die helemaal afgaat op
zijn mentale zicht, op observatie,
op het ontleden van een beeld, dat
hij dan haarscherp op het doek zet.
Zijn schilderijen raken dus niet het
hart, maar vooral het mentale oog
dat kijkt, observeert en oordeelt of
het goed is of niet. Er is weinig affiniteit met de afgebeelde figuren, ze
blijven buiten de toeschouwer. Maar
het mentaal is tevreden, Van Eyck
doet het goed.
Zijn schilderwerk begint bij het
doek, hier geen doek, maar planken
van de eik uit de Baltische landen,
die helemaal worden geprepareerd
tot er een gepolijst wit vlak ontstaat. Hij maakt daarna een nauwkeurige basis van het onderwerp in
zwart getekend. Daarna begint het
eigenlijke werk.
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Jan Van Eyck
Dan verandert hij in een chef-kok
in de alchemie, want hij maakt al
zijn kleuren zelf. Zijn vooruitstrevende kennis van de alchemie zorgt
ervoor dat verven gemakkelijker toe
te passen zijn. Maar nieuw is ook,
dat hij lijnolie of notenolie kookt
met allerlei andere ingrediënten.
Hij ontdekt dat de droogtijd van
olieverf daardoor wordt verkort, dat
er bovendien een meer natuurlijke
glans op de verflaag ligt en dat de
kleurovergangen veel zachter zijn.
Zijn toepassing van metaaldragers,
siccatieven genoemd, is er ook om
de droogtijd van verf te verkorten,
hij zorgt echter voor een omwenteling in het gebruik ervan. Loodolie
bijvoorbeeld vergeelt of wordt
craquelé bij snel drogen. Dit gebeurt niet door emulgeren met ei.
Dit geeft tegelijkertijd een verflaag
die heel lang goed blijft, wat ook
bij zijn schilderwerken het geval is.
Mede door die snellere droogtijd
was het mogelijk om niet alleen te
werken met nat-in-nat, maar hij
kon ook op een laag die al droog
was, een nieuwe laag zetten. Waarschijnlijk is hij diegene geweest,
die terpentijn gebruikte om verf
nog meer vloeibaar te maken. Het
is een goede mogelijkheid om de
stugge pigmenten te maken tot een
materiaal dat een vloeiende lijnvoering mogelijk maakt.
Het ultramarijn komt uit Afghanistan en is zeer duur. Vermiljoen en
rode lak maken roden, malachiet,
verdigris of groen koper maken
de groenen, loodtingeel is het gele
pigment. Hij gebruikt ook loodwit
en beenzwart voor schaduwpartijen. Door toevoeging van harsen
zorgt hij ervoor dat de verf volledig
glad trekt en er geen penseelstreken
zichtbaar zijn. Van Eyck is een creatief man met veel imaginatie, hij
54
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De aanbidding van het
Lam Gods
Maria - detail
Vele technieken worden
hier gebruikt voor het
portret van Maria, ze
heeft levende bloemen
in haar kroon, madonnalelies en rozen en heel
veel edelstenen.

zoekt altijd weer naar vernieuwing
en verbetering. Dat ligt natuurlijk
in zijn lichaamsmaterie besloten,
want hij wil perfect zijn en zijn hele
leven streeft hij naar een uiterste
mentale perfectie, zoveel als hij
kan, steeds meer en meer.

G

laceertechniek of glacis

Het gebruik van glacis is het
meest kenmerkende van de chefkok Van Eyck en zijn schildertechniek. Het geeft de mogelijkheid
om de transparantie van de verflaag
te variëren, dit noemt men glacis.
Deze glaceertechniek bestaat eruit,
dat transparante lagen met minder
pigment over elkaar heen worden
gelegd. Door de verdunning van
pigmenten is het mogelijk om
iedere laag precies de gewenste
kleurtoon, kleurtint, verzadiging en
doorschijnendheid te geven. Iedere
laag varieert daarmee in kleurschakering. Dit is een heel intrigerende
uitvinding van de opticus en chefkok Van Eyck, en het behoort

helemaal bij zijn hang naar steeds
meer perfectie in het werk.
Verschillende lagen vermengen de
kleuren, en als het licht door de
lagen valt wordt dit gereflecteerd
door de witte onderlaag. Dat is
het geheim van de luminositeit
van de kleuren. Dit gebeurt ook
in de meest donkere delen van het
schilderstuk, het wit reflecteert het
licht. Door die reflecties wordt het
beeld bijzonder levend bij de aanblik. Op deze wijze kon Van Eyck
zonder veel moeite kleurovergangen
maken in eenzelfde geschilderde
laag. Hij probeert te spelen met
licht, en overal licht in te brengen.
Daar heeft hij plezier in en dat is
op zijn schilderijen te merken aan
vele kleinigheden, die echter het
schilderij precies tot een werk van
hem maakt. De blauwe mantel van
de H. Donaas of Donatianus van
Reims, de patroon van het kapittel
en van de stad Brugge, is een prachtig voorbeeld van stof die oplicht als
een soort lichtgevend object. Van
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Jan Van Eyck

De aanbidding van het
Lam Gods
Het veelluik in gesloten
toestand
De tekst van het kwatrijn op de lijst van het
centrale paneel luidt als
volgt:
‘Hubert van Eyck, de
grootste schilder ooit,
begon dit werk; zijn
broer Jan, die tweede
in de schilderkunst was,
voltooide deze zware taak
op vraag van Joos Vijd.
Deze vertrouwt dit werk
aan uw goede zorgen toe
op 6 mei 1432. Bewonder
wat zij tot stand hebben
gebracht.’

Eyck is door vele dingen geboeid,
maar licht is wel een van zijn favoriete hobby’s, overal wil hij licht in
zien, waar het ook is.

V

akmanschap
door mentale observatie

De geleerde Van Eyck gebruikt
zijn scherpe blik bij alle materialen
die hij om zich heen ziet. Alles
heeft zijn belangstelling als het
om een ontledend vermogen gaat
waarbij hij later de verschillende
onderdelen weer bij elkaar voegt
tot één beeld. Zijn plantenkennis
is opzienbarend, hij schildert hen
op zijn doeken naar de werkelijkheid, zoals ze later werden geschilderd voor botanische werken. Zijn
oog-handcoördinatie is verbazingwekkend, te zien aan zijn precieze
weergaven van de kleinste details
van een plant. Maar dit geldt
ook voor dieren, de vogels op een
schilderij zijn herkenbaar aan hun
vlucht. Geologen kunnen gesteen-
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ten determineren in rotsen, botanici bloemen op zijn schilderijen.
Een schilder als Van Eyck is niet
alleen maar een ambachtsman met
een penseel die goed kan tekenen
en schilderen, hij beschikt over een
grote mate van materialenkennis.
Alles wat hij schildert, kent hij in
de grond. Hij kent edelstenen en
de inwerking van licht erop, hij
kent planten die hij minutieus
schildert alsof ze echt zijn. Hij
kent huidstructuren, verschillende
soorten hoofdhaar en lichaamshaar,
en hoe wateroppervlakken inwerken en reflecteren op het landschap
eromheen. Hij kent alle materialen
in hun eigenschappen, hun textuur, dat wil zeggen, de ruwheid,
de vorm en de ligging van hun
oppervlak, behaard of glad of juist
heel grof. Want die textuur bepaalt
ook het reflectievermogen, de wijze
waarop het licht weerkaatst van
datgene wat wordt geschilderd. En
dat kent hij als geen ander. Daar-

naast weet hij ook iets af van de
menselijke natuur, van theologie en
religie en hij kent de bijbel.
Naast al deze kennis die hij heeft
verworven is hij ook heel bedreven
in het toepassen van velerlei penseel- en borstelstreken. Hij krast
met de achterkant van zijn penseel
in natte verflagen, waardoor een
zeker effect ontstaat. Hij ontdekt
ook dat een reflectielijn op de lijn
waar de huid begint een heel levendig contrast geeft.
Hij kan ook heel goed in het grisaille schilderen, een grauwschildering in één kleur met verschillende
tinten en schakeringen. Meestal
wordt daarvoor grijs of bruin
gebruikt. Van Eyck gebruikt deze
techniek voor de onderlaag voor
het schilderen van stenen beelden. Overal waar Van Eyck komt,
observeert hij zijn omgeving met
alles wat daarbij hoort. Het is een
combinatie van mentale scherpzinnigheid, concentratie, observatie,
aandacht voor details en fysieke
ingegrifte patronen die hem eigen
zijn en door deze samenstelling van
eigenschappen kan hij alles tot expressie brengen in een schilderstuk
wat hij maar wil.

D

e aanbidding
van het Lam Gods

Het is nog steeds niet duidelijk
welk deel van dit kunstwerk door
Hubert en welk deel door Jan Van
Eyck werd geschilderd. Op 6 mei
1432 werd het veelluik voor het
eerst opgesteld in de kapel van Joos
Vijd en Elisabeth Borluut. Dit
altaarstuk is Van Eyck’s bekendste
werk, het bestaat uit twaalf panelen
die grotendeels aan beide zijden
zijn beschilderd. Met gesloten
zijluiken toont het bovenste register
de annunciatie van de aartsengel
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Jan Van Eyck
Gabriël aan Maria. Tussen de twee
figuren in ziet men twee boogvensters met daarachter een zicht op
een straat in Gent en een waterbekken. In het onderste register
knielen de opdrachtgevers voor
twee zogezegd stenen beelden van
Johannes de Doper en Johannes de
Evangelist. In gesloten toestand is
het altaarstuk zeer sober met kleurloze standbeelden en de gewaden
van de hoofdfiguren in eerder
zachte kleurschakeringen.
De opdrachtgevers zijn Joos Vijd en
zijn vrouw Elisabeth Borluut, een
tot de adel opgeklommen familie
en heel invloedrijk in Gent. Het
echtpaar Vijd had geen kinderen en
wilde op een andere manier voortleven: in een door hen gefinancierd
retabel, een liturgisch schilderwerk,
in de Vijdkapel van de St. Janskerk, die later aan de heilige Bavo
zou worden gewijd en nu bekend
staat als de St. Baafskathedraal. De
opdracht ging eerst naar Hubert
van Eyck, maar deze stierf in 1426.
Zijn broer Jan zette het werk voort,
waarschijnlijk tussen 1430 en 1432.
Het centrale paneel verbeeldt het
Lam Gods, dat zijn bloed vergiet
om de mens te verlossen van het
kwaad met daarboven het licht van
de Heilige Geest. De restauratie
die al jaren gaande is, zal duren tot
2022.

L

icht en symboliek

Dit schilderij toont vooral ook
weer de grote bekwaamheid van
de schilder. Dit begint al bij de
onderlaag van het paneel, en de
verhouding tussen lijm en krijt. Is
er te veel lijm, dat barst de laag,
te veel krijt maakt bros. Van Eyck
weet precies de juiste verhouding te
vinden. Daarna kookt hij olie met
lood om een isolatielaag te maken.
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Vervolgens maakt hij de eerste olieverflaag in heel bleke tinten. Deze
verf wordt gemengd met loodwit
en loodtingeel met als bindmiddel lijnolie of, afhankelijk van het
pigment, ei of eigeel aangevuld met
hars. Dan zet hij er nog twee verflagen op met minder loodwit en
loodtingeel.
De glacislaag is half doorzichtig en
de pigmenten worden gebonden
met loodolie. Bij het blauw doet hij
het anders, dit pigment wordt gemengd met eiwittempera. Daardoor
vergroent het blauw niet en alles
wordt niet door hem gevernist, ook
om vergroening tegen te gaan.
In vloertegels zijn met een vergrootglas allerlei elementen te
ontdekken zoals monogrammen en
spreuken. In een broche van een
engel is in een reflectie het raam
van de Vijdkapel te zien. Hij kent
de lichtinval op die plek, hier is de
lichtdeskundige aan het werk.
De kroon van Maria weerspiegelt
het licht van de omgeving in de
kostbare stenen die erop zitten.

De kroon is vol symboliek, evenals
het hele tafereel. Dat ademt de
meimaand, de Mariamaand. De
bloemen zijn meibloemen, de lelie
verbeeldt de maagdelijkheid, roos is
de liefde, akelei nederigheid.
Het haar van Maria is minutieus
geschilderd, iedere haar is een
kunststuk apart. Haar handen worden omgeven door licht wat alles
levendig maakt.
De mensen op het schilderij zijn
zorgvuldig gekozen, zo zijn er heiligen te zien, een pelikaan die zijn
jongen voedt met zijn bloed, en let
wel, de jongen van de pelikaan zijn
maar 1 centimeter groot en toch
goed te zien. Engelen achter het
Lam Gods dragen de geselpaal en
de geselroede. Ook het kruis met
doornenkroon en lans is nauwgezet
geschilderd.
De lijsten van zijn werken staan vol
met spreuken en jaartallen. Voor
historici een gemak.
Er zijn talrijke planten op het schilderij te vinden, wel 75 in getal.

De aanbidding van het Lam Gods
Eva (detail)
Opvallend is Eva in het rechter
bovenpaneel die de adamsappel
in haar hand heeft, een citrusvrucht die de verboden vrucht
symboliseert. Het is de Citrus limon
‘Pomum adami’.
Het atmosferisch perspectief wordt
overal in dit altaarstuk gebruikt. De
toppen van de bergen achter het
paneel van de ridders zijn waziger
geschilderd, wat diepte geeft. Dit effect in kleurgebruik wordt verstrooiing genoemd.
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Jan Van Eyck

P

ortret van Giovanni Arnolfini
en zijn vrouw

1434
Olieverf op eiken paneel, 82 x 60 cm
National Gallery, Londen

Arnolfini is een rijke Italiaanse
textielhandelaar die al vanaf 1419
in Brugge woont. Hij wordt hier
geportretteerd met zijn vrouw, met
wie hij in 1426 in het huwelijk
trad. Het is geschilderd op een
eerst gemaakte ondertekening.
Hun kleding is minutieus geschilderd, de blauw of purperzwarte
damast zijden jas met bont van
hem, en het esmeraldkleurige kleed
met gevoerde bontmouwen voor
haar.
Ieder detail is zeer verfijnd weergegeven, vooral de houten buitenschoenen en de rode trippen bij
het huwelijksbed, de haren van
de hond, de huid, het tapijt met
zijn prachtige patroon, een perfectie die geen einde heeft, ook te
ontdekken in de kroonluchter, de
spiegel, kortom in alles.

Ieder element heeft symbolische
waarde, zoals de kaars die de
aanwezigheid van God verbeeldt,
de hond trouw in het huwelijk, de
bezem de kuisheid. De elementen
waar geen ondertekening is te
vinden zijn de sinaasappelen, de
parels van de halsketting en de
hond, waarvan ieder haartje van
zijn vacht is te zien.
In de spiegel achter het paar wor-
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Arnolfini Giovanni en zijn vrouw
Jan Van Eyck - 1434

den zij gereflecteerd en misschien
ook Jan Van Eyck. Want de inscriptie in de spiegel luidt: Jan Van
Eyck was hier, 1434.
Jan Van Eyck gebruikt hier de natin-nat (alla prima, Italiaans voor
‘bij de eerste poging’) techniek
waarbij er natte verflagen toe worden gevoegd aan lagen die al iets
gedroogd zijn. Deze techniek geeft
de mogelijkheid om de structuur
van materialen nauwkeurig weer te
geven.
Hij legt bij dit doek vooral de
nadruk op de enorme luxe waarin
dit paar leeft voor die tijd. Want
sinaasappelen in huis neerleggen in
de 15e eeuw is een uiterst overdadige luxe. De verschillende los slingerende schoenen geven iets weer

van het gemak van de rijkdom. De
kleurstelling, de ruimte, vertellen
alles over deze getrouwde mensen.
Zij zijn duidelijk het meest rijke en
best geklede paar in de stad.
De vrouw is overigens een jaar
voordat het schilderij werd afgemaakt overleden.
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Jan Van Eyck

M

an met de rode tulband

21 oktober 1433
Olieverf op paneel, 26 x 19 cm
National Gallery, London

Op dit portret, waarvan wordt
gedacht dat het Jan Van Eyck zelf
is, is een stoppelbaard te zien zoals
die heden ten dage ook in de mode
is. In die tijd was dat eveneens
in zwang, er is dus niets nieuws
onder de zon. De man kijkt heel
geconcentreerd naar de schilder,
het belichte gezicht en de plooien
van de kaproen zijn in het middelpunt van alles. De aandacht is
geheel voor de gelaatsuitdrukking
van de man, een gezicht dat heel
helder afsteekt tegen de donker
gehouden achtergrond. Rond
de ogen heeft Jan kraaienpootjes
en zijn baardstoppels zijn uiterst
nauwkeurig gezet. In zijn ogen zijn
de vensters van zijn atelier zelfs
weerspiegeld als kleine lichtvlekjes. Er is een heel direct contact
van het model met de schilder, in
dit geval Jan zelf. Hij hoeft voor
zichzelf niets te verbergen, vandaar
de concentratie die er kan zijn.

Want zonder toeschouwers kan
hij meer van zijn persoon laten
zien, er hoeft geen angst te zijn
voor aanvallen van buitenaf. Dan
komt er een beeld naar voren van
een man die eigenlijk bedroefd is,
omdat er nooit iets op het doek
komt wat voor hem perfect is. Al58
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tijd mankeert er nog wel iets aan.
Dat geeft meteen drama aan het
geheel, het drama van de schilder
die in feite heel veel kan, maar nog
niet genoeg. Dat menselijke aspect
zal altijd blijven, want een mens is
niet perfect, en dat is wat Jan hevig
voelt en tot uitdrukking brengt.
Maar de concentratie die uit zijn
gezicht spreekt, is er altijd. Omdat
hij iemand is die in een uiterste
mentale concentratie alles observeert wat hij ziet, niets is daarvan
uitgesloten. Dat is een gewoonte
om het zo te doen, hij kan niet
anders. Een gewoonte die in zijn
lichaamsvlees zit ingebakken, het

is een automatisme geworden, een
vanzelfsprekendheid.
Hier komt zijn lijfspreuk in beeld
‘Als ich can’. Daarin drukt hij uit,
dat hij veel kan, maar niet alles,
en hij weet dat. De neus van Jan
springt er nogal uit, het is zijn
vitaal-mentale speurneus waarmee
hij aftast hoe een schilderij er naar
beste vermogen uit kan zien.
Van Eyck draagt een rode kaproen.
Dit is een Bourgondisch kaproen
waarvan het afhangende deel rond
de hoed van de man is gewikkeld.
Normaal hangt een kaproen langs
het hoofd naar beneden op de
schouders.
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Jan Van Eyck

P

ortret van Margareta Van Eyck

1439
Olieverf op paneel, 32,6 × 25,8 cm
Groeningemuseum - Brugge

Margareta is op dit portret 33 jaar,
een jonge vrouw in de bloei van
haar leven. Met de ingewikkelde
witte hoofddoek die Margareta
draagt kan Van Eyck uit de voeten
met zijn oog voor het schilderen
van details. Deze hoofddoeken die
in die tijd helemaal in de mode
zijn in Brugge, zijn veel te zien bij
vrouwen. Ze bestaan uit één enkele
lap heel fijn linnen en tijdens het
weven ervan worden de rucheranden er bij meegenomen. Daarna
wordt de stof steeds maar geplooid
zodat er een heel dikke ruchelaag
ontstaat. Wie de ruchelagen van
Margareta’s hoofddoek probeert
te tellen, komt aan zeven lagen
ruchestof. Van Eyck heeft met een
heel vaste hand en vol precisie die
ruches geschilderd, werkelijk een
meesterstuk. Hij volgt alle kronkels
en alle plooiingen en krommingen en wie ze volgt merkt, dat ze
allemaal ook precies doorlopen,
hij mist geen enkele kronkel. Soms
dikt hij een ruche aan met een stip
vol wit. De linnen doek maakt hij
af met lichte snelle penseelstreken
die hij op het zwart zet. Met de
achterkant van zijn penseel maakt
hij de kleine plooitjes af door in de
nog halfnatte witte verf te krassen.
De zachte textuur van het linnen
tegen de zwarte achtergrond maakt
hij zichtbaar door de natte witte
verf wat op het zwart te borstelen
met een droge borstel. Er zijn meer
delen in dit doek waar hij graag de
nat-in-nat techniek gebruikt.
De groene gordel schildert hij als
geweven zijden damast. Het is een
enkel stuk, apart geweven.
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De gordel is afgewerkt met diepe
glacislagen met kopergroen pigment dat hij kookt met lijnzaadolie. Dit geeft een glad en glinsterend oppervlak, dat laat zien dat
de gordel van zijde is. De andere
verfkleuren kookt hij ook met
lijnzaadolie. De glacislaag op haar
rode japon ziet er totaal anders uit,
hij is heel gelijkmatig aangebracht
en zorgt dat iedereen ziet dat het
om een totaal andere stof gaat,
namelijk wol die een mat uiterlijk
heeft. Het rode overkleed is gevoerd met eekhoornbont.
Het grote hoofd met het hoge
voorhoofd, de mode van die tijd,
staat in een vreemd contrast met
het kleine, gedrongen bovenlijfje.
Ook hier zijn de vensters weerspiegeld in de ogen. De twee hoorntjes

laten de haarmode van die tijd zien,
de haren zijn strak opgestoken en
worden met haarnetjes, die delicaat
zijn afgezet met kant, bijeengehouden. De netjes hebben een
rechthoekig motief dat verschillende kleurschakeringen heeft. Aan
haar hand is nog net de trouwring
te zien. Jan wilde dus vooral de
aandacht vestigen op het hoofd van
zijn vrouw. Dit doet hij vooral door
de lijnvoering in het schilderij, de
V-hals en de hoorntjes.
Dat dit portret de vrouw van Jan
Van Eyck voorstelt, blijkt uit het
opschrift op de lijst. ‘Mijn man
Johannes voltooide mij in het jaar
1439 op 15 juni / mijn leeftijd was
drieëndertig jaar.’ Dit wordt gevolgd door Jan van Eycks lijfspreuk
‘als ich can’.
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B

loemen en vogels

Het Lam Gods wordt als het
belangrijkste werk van Hubert en
Jan Van Eyck beschouwd. Toch
weet niemand wat Hubert heeft
geschilderd. Er wordt ook vermoed, dat Hubert op het paneel
van de Rechtvaardige Rechters is
afgebeeld, hij zou vooraan op het
witte paard zitten.
Dit schilderij is niet alleen interessant vanwege de menselijke taferelen die erop zijn te zien met als
middelpunt het Lam Gods, maar
ook vanwege de uitbundige flora
die een beeld geeft over wat er aan
bloemen en struiken was in die
tijd. Vaak zijn er ook vluchten vogels in de lucht waarvan kan worden vastgesteld welke soort vogels
het zijn. Maar nog meer maakt de
schilder van dit schilderij een tuin
vol bloemen en struiken die een
rijke symboliek vertegenwoordigen.
Het centrale paneel staat vol altijd
groene planten, en vol planten
die in de maand mei bloeien en
vele geneeskrachtige planten, met
ieder hun eigen betekenis. Zij
zijn symbool voor onsterfelijkheid, continue vernieuwing en de
helende kracht van het geloof. De
klaversoorten op het altaar die allemaal drie blaadjes hebben, zijn het
symbool van de Drie-eenheid. De
Convallaria majalis wordt meestal
met zeven bladeren geschilderd,
die verbeelden de zeven smarten
en blijdschappen van Maria. Ook
zijn er goudsbloemen (Calendula),
wilde narcissen, viooltjes, gevlekt
longkruid (Pulmonaria officinalis),
Onze Lieve Vrouwe Bedstro (Galium odoratum) en vrouwenmantel (Alchemilla mollis) te vinden.
Natuurlijk is ook de madonnalelie
(Lilium candidum) aanwezig en
de irissen. Dit zijn allemaal Maria-
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planten. Een speciale plaats neemt
het boerenwormkruid (Tanacetum
vulgare) in, dat op Maria Hemelvaart aan haar werd toegewijd. Het
is een symbool van onsterfelijkheid,
de ambrozijn.
Ook hier tonen de schilders hun
kennis van de plantenwereld. Waar
andere schilders wat gekleurde
vlekken op het doek zetten om
een bloem te schilderen, doen zij
dit door de bloemen, struiken en
kruiden heel natuurgetrouw te portretteren. Zo kunnen botanici maar
liefst 75 plantensoorten herkennen.
Toch houden de schilders zich
zeker niet aan de seizoenen, ook
niet aan de groeiplaatsen. Voorjaarsbloeiers en zomerbloeiers staan

vrolijk naast elkaar, bomen en
struiken uit subtropische gebieden
staan gezellig naast de inlandse
groeiers. Tijdens zijn reizen voor
Filips de Goede maakte Jan Van
Eyck in Spanje en Portugal natuurlijk kennis met allerlei planten en
bomen die daar inheems waren.
Voorbeelden van exotische bomen
en vruchten zijn de adamsappel,
een kruising van pompelmoen,
citroen en limoen.
Daarnaast zijn er de dadelpalm
(Phoenix canariensis), de vijgenboom (Ficus carica) en de granaatappel (Punica granatum) op de
panelen waar te nemen.
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