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Woord vooraf
The best part of beauty is that which
no picture can express – Francis Bacon
Dit is de derde editie van Nederland in ideeën, een jaarlijkse uitgave waarin toonaangevende wetenschappers, ondernemers en
kunstenaars antwoord geven op één vraag op het raakvlak van
wetenschap en maatschappij. Het stellen van een goede vraag is
niet eenvoudig: het vergt een scherpe blik, creativiteit en een originele kijk op de wereld. Wij nodigen elk jaar een bekende ‘vragensteller’ uit om een nieuwe vraag te formuleren. Dit jaar werden
het er twee: het wereldberoemde designersduo Viktor&Rolf.
Viktor&Rolf dragen schoonheid uit in alles wat ze doen: of ze nu
een nieuwe haute-coutureshow voorbereiden of een nieuw parfum
bedenken. Met een enorme bevlogenheid kiezen ze onderwerpen
die hen raken, en destilleren daar schoonheid uit, naar hun eigen
definitie. Voor Nederland in ideeën stelden zij dan ook de volgende
vraag:

WAT IS HET MOOISTE DAT JE OOIT HEBT GEZIEN?
Schoonheid is nooit objectief. Het wordt door de één gevonden in
iets wat triviaal is voor de ander. Dit bleek ook uit de antwoorden
die we kregen: voor sommigen is schoonheid een doel waar jaren
naar is gezocht, voor anderen is het juist het begin van iets onverwachts. Sommigen vinden het mooiste in de mens zelf, anderen
vinden het ver van de bewoonde wereld, of in abstracte ideeën. En
er is één schrijver die zeker denkt te weten dat hij het allermooiste van iedereen heeft gezien. Het is aan u om te beoordelen of hij
gelijk heeft.
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In dit boek staan geen illustraties; dat is misschien wat vreemd
gezien het onderwerp. Wij nodigen u echter uit om door de ogen
van de auteurs te kijken en daardoor uw eigen beeld te vormen.
Daarna kunt u uiteraard het beeld erbij zoeken, dat deden wij tijdens het lezen zelf ook regelmatig. Het mooie hiervan is dat door
eerst het essay te lezen, je een heel andere ervaring hebt dan wanneer je meteen zelf had gekeken.
Of het nu om cabaretiers, natuurkundigen of economen gaat: allemaal hebben ze een expertise opgebouwd die vaak lastig te delen
is met het brede publiek. De vraag ‘Wat is het mooiste dat je ooit
hebt gezien?’ blijkt hun werelden echter te verbinden en toegankelijk te maken voor ons allen. Dat maakt deze bundel uniek en we
hopen dat hij u zal inspireren en uitdagen, en wellicht ook de ogen
zal openen voor vele nieuwe vormen van schoonheid om u heen.
16
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De mens
KOERT VAN MENSVOORT
Kunstenaar; filosoof; wetenschapper; directeur Next Nature Network;
auteur van Next Nature: Nature Changes Along with Us

Wij zijn er pas net. De aarde is er al veel langer. Ze ontstond
4,57 miljard jaar geleden en lange tijd was het slechts een eenzame rots in de ruimte. Het duurde zo’n drie miljard jaar voordat
de biosfeer evolueerde. Daarna kwamen de planten, dieren en nog
een miljard jaar later: de mens.
Wij zijn er pas net. Toch blijft onze aanwezigheid niet onopgemerkt. Geen andere diersoort heeft haar omgeving zo ingrijpend
naar haar hand gezet als de mens. Ergens, zo’n 200.000 jaar geleden, is dat begonnen. Er was nog geen Nobelprijs voor het geniale
idee om een dierenhuid te gebruiken als vacht, voor de beheersing
van het vuur, de uitvinding van de speer en de schoen. Stuk voor
stuk uitzonderlijke inventieve vondsten die het niet alleen mogelijk hebben gemaakt ons staande te houden in een weerbarstige
oorspronkelijke natuurlijke omgeving, maar deze zelfs naar onze
hand te zetten en te domineren.
De mens was niet altijd zo invloedrijk. Lange tijd waren we een
marginale onopvallende diersoort ergens midden in de voedselketen, die de omgeving niet méér beïnvloedde dan gorilla’s, vlinders
of kwallen. We bleven voornamelijk in leven door planten te verzamelen, insecten te vangen, kleine dieren te besluipen en van kadavers te eten die waren achtergelaten door veel sterkere roofdieren
waarvoor we in continue angst leefden.
Vergeleken met veel andere dieren is de mens maar een fragiel
wezen. Waar andere dieren specifieke organen, zintuigen en intuities hebben die ze in staat stellen te overleven in een bij hen passende omgeving, is er voor de mens geen omgeving waar we van
nature voor zijn uitgerust. Deze zwakte is tegelijkertijd een kracht
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gebleken waardoor de mens zich heeft kunnen verspreiden van de
savanne tot de Noordpool, tot op de bodem van de oceaan, tot op de
maan! Dat is een unieke prestatie.
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Misschien ben ik bevooroordeeld omdat ik zelf tot de soort behoor, maar ik vind de mens het mooiste dat ik ooit heb gezien. We
zijn de meest complexe, spectaculaire verschijning die de aarde in
de afgelopen miljard jaren is overkomen. Dat gaat niet zonder slag
of stoot. Schoonheid is soms wreed.
De menselijke aanwezigheid zet wel hele ecosystemen onder
druk en warmt de aarde op. Maar tegelijkertijd laat het licht uit
onze steden de aarde ’s nachts opgloeien met een pracht waar geen
koraalrif aan kan tippen. We blazen leven in het zand uit de grond
door er microchips van te maken. En dan heb ik het nog niet eens
over individuele prestaties, zoals de symfonieën van Beethoven,
de schilderkunst van Picasso of de theorieën van Einstein. Sorry
Grand Canyon, u kunt daar niet tegenop.
De mens is een prachtige, wonderlijke soort. Fragiel en dominant. Inventief en kwetsbaar. Destructief en creatief. Het is een
wonder dat we zo ver zijn gekomen en ons verhaal is nog lang niet
af.
We zijn een evolutionaire katalysator die de aarde transformeert, maar ook een morele soort die kan reflecteren op haar eigen
gedrag en positie. Dat is uniek en dat is prachtig. En ja, ik ben de
eerste om toe te geven dat we onze rol nog veel beter zouden kunnen, nee, moeten invullen. We zijn er pas net. De mensheid zit nog
in haar pubertijd met alle nukken van dien. Maar mens, wat een
potentieel. Als we opgroeien en volwassen worden, kan dat nog
wat worden met de mens! Ik wens u het allerbeste.

Het kleinst
mogelijke landschap
ZEF HEMEL
Hoogleraar grootstedelijke vraagstukken (Wibautleerstoel),
Universiteit van Amsterdam; planoloog; oud-hoofdredacteur van s&ro

Sinds 1990 nam hij me regelmatig mee op excursie. Hij was slecht
ter been. Ik had geen auto. Ergens in de buurt van Amsterdam pikte hij me telkens op. Zijn stok gooide hij dan onder het dashboard.
Hij reed. Zijn auto was een onopvallend type, de kleur, meen ik,
was rood. De ene keer bracht hij me naar de Eemvallei, de volgende keer naar Walcheren en het Veerse Meer, later naar Flevoland.
De laatste keer bezochten we samen het Gelderse rivierenland.
We lunchten in een uitspanning aan de dijk. Ik genoot. Alle landschappen bleken door hem ontworpen. Hij was landschapsarchitect geweest, medewerker van Staatsbosbeheer, hoogleraar te
Wageningen. Toen ik hem ontmoette was hij al met emeritaat. Zijn
naam was Nico M. de Jonge. In 1994 ontving hij de oeuvreprijs
van de stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst. In 1997 overleed hij, 77 jaar oud.
De excursies waren zijn initiatief. Hij had me opgebeld. Wat
wist ik van hem? Niet veel. Hij las De Telegraaf. Zijn humor bleek
boosaardig. Mensen, verzekerde hij, willen in vrijheid leven, liefst
beschut in het groen. Achter het stuur vertelde hij me over de
populieren onderweg, over de vele soorten die de bermen van de
rijkswegen sierden. Machtige bomen met steile of juist doorhangende takken, met ruisende rode, gele of bruine bladeren. De A15
was zijn favoriete snelweg. Uitsluitend landschap, geen steden.
Nico de Jonge toonde me de schoonheid van het Nederlandse land.
Een groot kenner van barokke, half vergane landgoederen was
hij. Die landgoederen waren tenminste nuchter, functioneel. Ly-
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risch was hij over de twintigste-eeuwse ruilverkavelingen; Walcheren vormde zijn vroegste werk – achteraf vond hij het toch te
romantisch; het latere strenge Flevoland achtte hij beter geslaagd.
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Het allermooiste dat hij me liet zien, vond hij zelf, was het rivierenland. Mooi? Zeker. Hij woonde in Renkum. Dáár zag ik het
mooiste in mijn leven: Nico’s tuin.
De tuin van Nico M. de Jonge in Renkum was omgeven door
een 3 meter hoge hagebeuk. Het huis zelf was onopvallend, vanaf
de straat nauwelijks te zien. In het midden van de tuin stond een
reusachtige beuk die alles bedekte. Met boom en hagebeuk was
een bijna ronde donkere ruimte gevormd die Nico met tropische
planten van onder tot boven bleek te hebben gevuld. Eigenlijk betrad je een soort van oerwoud. Nooit had ik zoiets spannends en
mysterieus gezien. Zijn huis was helemaal leeg; aan alle kanten
waren kassen tegen de gevels gebouwd, de planten echter, stonden
buiten. Vochtplekken aan de plafonds en muren duidden op schimmel; kachels met pannen stonden je werkeloos aan te staren. Het
was zomer. In de herfst zou Nico al zijn planten weer naar binnen
slepen.
Waarom ik dit het mooiste vond? Omdat een tuin sowieso het
mooiste is dat een mens kan creëren. Een tuin heeft de eigenaar
zelf gemaakt, met zijn eigen handen, gecomponeerd uit levend,
natuurlijk materiaal. Dat veronderstelt grote kennis van bodem,
klimaat en planten. Nico wist alles van planten. Jaren werken was
het, ploeteren, zagen, snoeien, wieden. De tuinen van Mien Ruys
kende ik, evenals de tuin van stedenbouwkundige Van Eesteren
in het Amsterdamse Buitenveldert. De tuin van Nico was anders,
mysterieuzer, donkerder, doorleefder. Vooral de reusachtige hortensia’s herinner ik me, het dichte bladerdak; bloemen lichtten op
in het door groen gefilterde licht. Het was betoverend mooi. Het
geheel deed denken aan de mooiste tuinen in India die verwijzen
naar het verloren paradijs: zinnelijk, vruchtbaar, vochtig, als de
natuur, maar mooier, gezet naar de hand van zijn schepper, althans tot op zekere hoogte. Nico, die van romantiek gruwde, had

Dit is het mooiste ooit

een tuin ontworpen die echt was, niet gekunsteld. Het kleinst mogelijke landschap. Maar ook vergankelijk. Ik weet bijna zeker dat
de tuin in Renkum niet meer bestaat.
Daar kwam nog iets bij. Nico’s tuin deed me terugverlangen naar het woeste landje tegenover mijn ouders’ huis. Met de
planten die daar zo hoog groeiden dat ik, klein als ik was, me er
destijds in kon verliezen. Ik bouwde er hutten, maakte gangenstelsels, stookte vuurtjes, verborg me tussen de hoge planten. Een
geheime wereld van spanning en avontuur, veel opwindender dan
een speeltuin. Ook dat landje bestaat niet meer.
De zeventigjarige gebogen man die in mijn herinnering moeizaam uit zijn auto kroop en met stramme hand het tuinhek opende, had een eigen leefwereld geschapen die mij persoonlijk trof
– die, als ik er weer aan terugdenk, mij tot op de dag van vandaag
nog altijd diep beroert.
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