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Er zijn dingen die een mens niet gauw vergeet. Een beeld
van de stad Varanasi aan de Ganges, waar mensen naar
toe worden gebracht om in rust en stilte te kunnen ster-
ven. Een stervende vrouw die de vraag of ze wat wil drin-
ken (“Melk, water, thee - wat wilt u?”) beantwoordt met
de woorden: “Geef me alleen je hand.” Praktisch het-
zelfde overkwam Jane Goodall toen ze een aap een noot
wilde geven (een kostbaar geschenk voor een chimpan-
see) en hij de noot negeerde en daarvoor in de plaats
Goodalls hand vastpakte. 
Als we mijn grootvader vroegen wat hij voor zijn verjaar-
dag wilde hebben, zei hij steevast: niets. “Als we toch iets
wilden geven,” zei hij,”dan liever een eigengemaakte sok
dan een horloge.” Alsof alleen dingen van ‘waarde’ uit-
eindelijk overblijven.
Het heeft me lang beziggehouden hoe het mogelijk is dat
een concertje van een amateurkoortje driehoog achter in
de Amsterdamse Pijp voor rillingen op de rug kan zorgen,
terwijl een bezoek aan een professioneel orkest je koud
kan laten. Volgens meesterpianiste Hélène Grimaud is
een perfecte uitvoering niet automatisch een uitvoering
waarvan je hartslag omhoog gaat. Professionele uitvoe-
ringen kunnen ook van plastic zijn. Een thema dat elders
in dit nummer nog aan bod komt in de interviews met Er-
vin Laszlo en Bady Minck. 
We zijn grootgebracht met het idee dat alleen de weten-

schap ons kan vertellen hoe de
wereld eruit ziet. Maar - zo zei
Van Gogh al - wie een objec-
tieve weergave van het land-
schap verlangt, mist het ge-
heel. Een ‘realistische’
schilder zal nooit kunnen
overbrengen waar het in een
landschap om gaat. 
Ook oud-museumdirecteur
Rudi Fuchs heeft hier interes-
sante dingen over gezegd. We
denken wel, zegt hij, dat we
een kunstwerk begrijpen als

we weten wat het voorstelt. Maar
de essentiële vraag is niet wat we zien, maar hoe het is ge-
maakt. Vermeers Gezicht op Delft ziet er op het eerste
gezicht begrijpelijk uit, en lijkt makkelijker te duiden dan
Mondriaans abstracte Victory Boogie-Woogie. Maar
schijn bedriegt. “Want het geheim van Vermeers raadsel-
achtige stadsgezicht ligt wederom in de vraag hoe dat
stadsgezicht is gemaakt.” Sterker nog: eigenlijk is Ver-
meers hele doek helemaal geen portret van een stad, maar
een schilderij met min of meer toevallig een stad erop.
Want: “Andere stadsgezichten hebben die vreemde stra-
ling niet.” 
Intrigerend overigens dat Fuchs voor het bekijken van
een groot schilderij als Mondriaans Victory Boogie-
Woogie vrijwel dezelfde woorden gebruikt (“Het is of het
ene gordijn na het andere wordt opengetrokken naar het
licht dat diep in de compositie gloeit en straalt”) die ook
Jane Goodall gebruikt als ze haar diepste ervaringen in de
natuur probeert te omschrijven. 

Bart Hommersen
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EEN ONERVAREN MEISJE
Jane Goodall en de kunst van het woordloze kijken.

“De wetenschap is slecht één venster van waaruit 
we naar de wereld kunnen kijken.”

ZOO TYCOON: Dieren gelukkig maken.

QUIZ: Welke vogel hoorden Romeo en Julia zingen?

VREUGDE OM HET LEVEN
Waarom zingt een vogel eigenlijk? Biologen blijken daar anders

over te denken dan dichters. “Een zingende vogel zingt wat hij is.”

KLAAR VOOR DE SPRONG
Interview: Ervin Laszlo over “veldervaringen” in de muziek, en

het gevoel van thuiskomen in een overgroeide ruïne.

WEBSITES: “grote” kleinschalige initiatieven.
KINDERBOEKEN: Avontuurlijk wandelpad

PARALELLEN
Meesterpianiste Hélène Grimaud en bio-boer Richard Doughty over

het durven nemen van risico’s in muziek en wijnbouw.

DE BERG VAN SALZBURG
De Luxemburgse filmmaakster Bady Minck over schnaps en

geitenkaas, de steriliteit van moderne ansichten en de
diversiteit van de biologische landbouw.

Een tweemaandelijkse uitnodiging tot blikverruiming.

Elke twee maanden zoekt Vruchtbare Aarde de dwarsverbanden en de samenhangen.

Of we nu schrijven over voedingskwaliteit, kunst, reizen, architectuur, gezondheid,

licht, water of de relatie mens - natuur. Op dat punt zijn we grenzeloos nieuwsgierig.

Misschien willen we het onmogelijke en misschien lukt het ons niet altijd, maar we

streven ernaar, elke twee maanden weer: op een leesbare wijze proberen we door te

dringen tot ‘de binnenkant’ der dingen. Zie ook: www.vruchtbareaarde.nl
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In Gombe raakte Jane Goodall voor het eerst vertrouwd met
een andere manier van kijken. Ze kan gloedvol vertellen
over een herinnering aan een vlieg op haar arm. “Een schit-
terend mooi insect, met gouden haren op zijn onderlijf en
gloeiend rode ogen. Nog nooit beschreven. Dat wist ik zo
goed als zeker. Ik dacht: “Als chimpansees naar zo’n vlieg
kijken, hebben ze er geen woord voor, ze kijken naar dit
ding zonder zich af te vragen wat het is.” Sindsdien had ze
vaker het gevoel de woorden weg te moeten laten om
schoonheid te kunnen zien. Een portret van ‘s werelds be-
roemdste apenkenner: Jane Goodall en de blik in de ogen
van een chimpansee.
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PIANOSPEL EN WIJNBOUW
Op een uur rijden van New York kunnen stadskinderen kennis maken met wilde wol-
ven. Een initiatief van meesterpianiste Hélène Grimaud: “Het is net als met de muziek -
een liefde waarvan je meteen het belang voelt. Opvoeden lukt alleen wanneer je men-
sen persoonlijk raakt.” In de nieuwe VA-serie ‘parallellen’ hadden we Hélène Grimauds
visie op het leven kunnen vergelijken met die van Jane Goodall (“Kinderen hoop geven
en inspireren”); of met Ervin Laszlo (“Ik ben het absoluut oneens met het ik-ben-het-
maar-syndroom waarmee we de verantwoording afschuiven op overheden en grote be-
drijven”); of met Bady Minck (“In een stad als Los Angeles, vol glazen gebouwen, zie je
op een heldere dag niet wat echt is en wat reflectie.”). Maar nee, Vruchtbare Aarde
koos voor een vergelijking met de Franse bio-wijnboer Richard Doughty (“Niet bang
zijn risico’s te nemen”). 

Foto cover: Ineke Vlug. Matina Kostas in De Apenheul.

In zijn jonge jaren was hij een wonderkind - dat de
wereld in verrukking wist te brengen met zijn
pianospel. Intussen, op hotelkamers en in vliegtui-
gen, verslond hij het ene na het andere boek over
het hoe en waarom van het leven. Elke snipper we-
tenschap ging door zijn handen. Nu vliegt hij de
wereld rond om lezingen te geven. “Het vreemde is
dat veel van de kortzichtigheid en het egoïsme van
onze tijd voortkomt uit een verouderd, negen-
tiende-eeuws idee over hoe wij en de wereld in el-
kaar zitten. We beleven onszelf als geïsoleerde
deeltjes in een eenzaam universum; we zien niet dat
we deel uitmaken van een veel groter geheel - een
kosmisch internet, waarin alles wat ooit gebeurd is,
nog altijd tegenwoordig is; een gigantisch netwerk
dat ons allen verbindt.” Een gesprek met de 72-ja-
rige Ervin Laszlo over informatievelden, pianomu-
ziek en de heuvels van Toscane.  
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DROOMREIS DOOR ANSICHTENLAND
Elke ansicht heeft twee kanten: een beeldzijde en een tekstzijde. De voorzijde laat de
idylle zien; de achterkant de catastrofe. “Ik ben nog nooit in een stad geweest waar het
meer regende dan in Salzburg. Toch heb ik nog nooit een ansicht van Salzburg gezien
waarop het regende.”  De Luxemburgse filmmaakster Bady Minck maakte een film
over een reis door 15.000 droombeelden. In dit nummer een gesprek over regen en
zonneschijn, schnaps en geitenkaas, biologische landbouw en de kunst van het kijken,
en haar werk als kunstenaar temidden van wetenschappers. “Ik bespeur veel nieuws-
gierigheid naar een meer harmonische verhouding tot het landschap.”

VERMEERS GEZICHT OP DELFT
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FOTO: WWW.HELENEGRIMAUD.COM/
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