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HARMONIA MUNDI 
 
De geboorte van het universum als kunstwerk in glas 
 
(door Ruud Lapré) 
 
Recent overleed beeldend kunstenaar Bernadette van Eps-Schretlen (Den Haag, 1934). In 2001 
schreef ik een tekst voor haar naar aanleiding van het door haar bij Atelier Van Tetterode in 
Amsterdam in opdracht van Maduro & Curiel’s Bank gemaakte kunstwerk Harmonia Mundi. Het 
monumentale stuk, een assemblage van geblazen en gefused glas hangt als ode aan het 
ontstaan van het universum in de hal van het bankgebouw in Willemstad, Curaçao. Veel van 
haar driedimensionale oeuvre staat of hangt in de openbare ruimte op dat prachtige Curaçao. 
Ik breng haar werk hier graag nog even onder de aandacht. Wie het geluk heeft op het eiland in 
de zon te vertoeven, kan ik aanraden om niet te vergeten naar haar werk uit te kijken. Het is er 
ruim voorhanden. Zon en cultuur gaan uitstekend samen. Marga en ik waren bij een deel van 
het maakproces van Harmonia Mundi aanwezig. Indrukwekkend was het om te zien hoe uit 
door verhitting ontstane chemische processen glas ontstaat. En door creatief menselijk 
ingrijpen als blazen en verbinden een doelgericht resultaat: een kunstwerk. 
 
Haarlem, januari 2016 
 
 
Genesis in glas 
 
Wij hebben het universum geboren zien worden 
de hitte gevoeld 
 
Zagen de vuurgloed 
de verandering van materie 
de vloeibare expansie 
 
Ervoeren de leiding van een meesterhand 
die naar de gedachte van de meesterontwerper 
orde schiep in chaos 
 
De kunstenaar als schepper 
als Master of the Universe 
 
 
De Melkweg, een stukje sterrenkunde 
Onze aarde, zon en maan zijn als stippen in het galactisch stelsel dat de melkweg heet. Ruim 13 
miljard jaar oud, bestaande uit circa 100 miljard sterren. Het geheel heeft de vorm van een 
ellipsvormige schijf en draait om een centrum. De zon doet ongeveer 250 miljoen jaar over een rondje 
om dat centrum. De totale massa van het melkwegstelsel bedraagt circa 1.8 vermenigvuldigd met het 
cijfer 10 met 11 nullen, maal de massa van de zon. Dat heeft de wetenschap ons zo geleerd en we 
geloven het graag en met bewondering. Maar we blijven steken in de duizeling van de getallen. Weg 
er mee. 
 
Geef ons maar de mythe 
De oude Griekse godenwereld en de Italiaanse schilder Jacopo Tintoretto hebben ons geholpen de 
mythe van de melkweg in beelden te vangen. In 1580 schildert Tintoretto ‘Het ontstaan van de 
melkweg’, in weelderige vormen en dito kleuren. Als in een waar spektakelstuk laat hij ons dat 
dramatische moment zien. Even de voorgeschiedenis. Jupiter, de god der goden, had een aantal 
aardse vrouwen bemind. Een van hen was Alkmene. De relatie bleef niet zonder gevolgen en zij 
baarde hem een zoon, Hercules. Helaas zijn aardse schepsels sterfelijk, tenzij zij zich laven aan de 
moedermelk van de vrouw van Jupiter, de godin Juno. Jupiter wilde dat ook zijn aardse zoon de status 
van onsterfelijkheid verkreeg en bedacht een list. Hij legde, terwijl zij sliep, het jonge kind aan de borst 
van Juno om hem te laten drinken aan het zog der onsterfelijkheid. Kennelijk waren ook 
godenvrouwen niet gediend van buitenechtelijke escapades en de biologische gevolgen daarvan. En 
dus volgt dan het drama dat door Tintoretto zo beeldend is weergegeven. Als in een echte soap 
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schrok Juno wakker en duwde het kind van zich af. De melk spatte in het heelal en daar veranderden 
de druppels ogenblikkelijk in sterren. De melkweg was ontstaan. Gelukkig, want nog steeds vormt die 
voor kunstenaars een bron van inspiratie. Ook voor de in glas werkende beeldend kunstenares 
Bernadette Octavia van Eps-Schretlen. 
 
Over de naam Harmonia Mundi 
Ook de verdere levensloop van het schilderij is boeiend. Het werk kwam in handen van de verlichte 
heerser Rudolf ll, van 1576 tot 1612 keizer over het toenmalige Midden-Europese (Habsburgse) 
keizerrijk, ter verfraaiing van het keizerlijk paleis te Praag. Hij was een vredelievend leider, geneigd tot 
samenwerking, en ondersteunde de kunsten, de filosofie en de wetenschappen. Hij bracht de 
beoefenaren van die disciplines samen om te zoeken naar Harmonia Mundi, de samenhang tussen de 
menselijke micro- en de bovennatuurlijke macrokosmos, het onbekende universum. Uiteindelijk 
hoopten de alchemisten onder hen, via de te verkrijgen kennis, goud te maken uit de toen bekende 
lagere metalen. Harmonia Mundi, de samenhang van kunst, filosofie en wetenschap, met materiële 
meerwaarde als intentie. Een door de kunstenares bedachte uitermate passende metafoor voor een 
kunstwerk dat de entree van een bankgebouw opfleurt. 
 
Het kunstwerk en de beleving van de ruimte 
Het kunstwerk geeft in glas op artistieke wijze uitdrukking aan het heelal. We zien de aarde, draaiend 
om de zon, de maan, sterren, sterrennevels en een langgerekte zee van water waarin zalmen 
zwemmen die het leven uitbeelden. Een indrukwekkend universum met de ons vertrouwde fysieke en 
mystieke objecten. Voor ons als artistieke schepping gecreëerd en daarmee dicht bij onze beleving 
gebracht. Nu eens niet via de twee dimensies van een schilderij maar via het medium glas in drie 
dimensies. Vier dimensies zelfs. Want naast de gebruikelijke – hoogte, breedte en diepte, zoals bij 
een sculptuur – kan er hier nog een dimensie aan worden toegevoegd: de ruimte. Natuurlijk, ieder 
beeldhouwwerk is altijd wel in een ruimte opgenomen, maar uiterst zelden speelt de ruimte en de 
ruimtebeleving zo’n expliciete rol als bij dit kunstwerk. Het is als het ware in de ruimte opgebouwd en 
is een wezenlijk onderdeel van die oneindige ruimte gebleven. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Michelangelo’s fameuze meesterwerk, het plafond van de Sixtijnse kapel te Rome met de fresco’s uit 
het scheppingsverhaal, is gekozen voor openheid, voor transparantie, voor maximale ruimtelijkheid. 
 
De vijfde dimensie 
Het kunstwerk van Bernadette Octavia van Eps-Schretlen wil niet afsluiten, maar een visuele en 
mentale opstap zijn naar de oneindigheid erboven. De gedachte en het gevoel komen bij mij op van 
de religieuze belevingswereld die bestond bij de vroegere indianen die in de prehistorie het zuiden van 
Noord-Amerika bevolkten. Zon, aarde, maan werden gezien als goden en intermediair tussen mens 
en The Great Holy Spirit. De melkweg was het pad naar die hemelse geest. Zingeving kan bij een 
oneindig mysterie en een oneindige ruimte een weg wijzen, een pad zichtbaar maken. Een kunstwerk 
zo beschouwend, doet in de communicatie van de kijker met het kunstwerk welhaast een vijfde 
dimensie ontstaan. Eén van strikt persoonlijke aard, die ieder naar eigen beleving ervaart en in mag 
vullen. 
 
De zichtbare wereld 
Glas is in principe een materiaal met een hoge doorkijkwaarde. Het draagt daarmee bij aan de 
transparantie van het object. De functionele toevoeging van kleuren doet daaraan niet af. Het 
materiaal is glad, helder en spiegelend. Weerkaatst en schept afstand tot de omgeving. Het is letterlijk 
en figuurlijk koud materiaal. Geschikt dus om de koude, luchtloze ruimte van het heelal mee uit te 
beelden. Wij kunnen staand of zittend in de hal van het bankgebouw omhoog kijken om het kunstwerk 
te aanschouwen. Maar gelukkig, net zo comfortabel als de astronauten de aarde vanuit hun 
ruimtecapsules van verschillende gezichtspunten kunnen bekijken, kunnen wij dat ook door de 
bijzondere plaatsing van het kunstwerk in het atrium van het bankgebouw. Vanuit de hogere 
verdiepingen is het kunstwerk van opzij en zelfs van boven te bewonderen. Van iedere kant bekeken 
kunnen wij dezelfde verzuchting slaken: ‘Indrukwekkend.’ 
Een van de eigenschappen van glas is weerkaatsing van licht. Het dode materiaal leeft verder op bij 
de gratie van zijn omgeving. Iedere verandering in de clair-obscur van de omgeving, die er altijd wel 
is, vindt meteen zijn weerspiegeling en effect in de objecten die deel uitmaken van het kunstwerk. Je 
kunt zeggen dat de omgeving het kunstwerk als het ware dynamiseert. Bij de hal van een 
bankgebouw gaat het, naast het licht van buiten en van binnen, ook specifiek om de bewegingen van 
de klanten en van het personeel. Zij zijn het die het kunstwerk gezamenlijk tot leven brengen. 
Harmonia Mundi in een eigentijdse context. 
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Het aardse en het sublieme van de natuur 
Naast de ronde vormen van de hemellichamen zon en maan is, als symbool van de natuur, in 
golvende platte schijven het water van de oceanen uitgebeeld. In het veelkleurige blauw zwemmen 
oranje zalmen. Zij vormen het zinnebeeld van het leven en de karaktereigenschappen kracht, 
doelgerichtheid en trouw. Want zijn het niet juist de zalmen die na hun geboorte in de bovenloop van 
een rivier wegtrekken naar zee? Om jaren later in de kracht van de volwassenheid voor hun 
vermenigvuldiging terug te keren naar waar zij geboren zijn. Tegenstroom en andere hindernissen met 
instinctieve overtuiging trotserend. De kunstenares heeft negenenveertig zalmen in haar oceanen 
uitgezet. De vijftigste zwemt vrij op een andere plaats, de directiekamer. Wellicht rijp om, 
terugzwemmend naar de bovenloop van de rivier, te zorgen voor omvangrijk nageslacht, in de vorm 
van aantrekkelijke rendementen voor de klanten. 
 
Ontwerp en techniek 
Zo’n omvangrijk kunstwerk in glas kan alleen geslaagd tot stand komen als resultaat van 
samenwerking van een artistiek ambachtelijk bekwaam team. Bernadette Octavia van Eps-Schretlen, 
de geestelijke moeder en ontwerpster van Harmonia Mundi, is er in geslaagd zo’n team bij elkaar te 
krijgen. In de uitvoering van haar artistiek ontwerp werd zij in het glasatelier Van Tetterode te 
Amsterdam onder meer bijgestaan door de Schotse meesterglasblazer Richard Price die de ‘hete 
technieken’ realiseerde, het glas blazen. Bij de uitvoering van de objecten in de ‘koude technieken’, 
zoals de fusing en het verlijmen, was onder meer betrokken Louis La Rooy, meesterglaskunstenaar bij 
het eerdergenoemde glasatelier. Het atelier plaatste ook de verschillende objecten van het kunstwerk 
in de centrale hal van het bankgebouw. Dit gebeurde onder leiding en naar ontwerp van de architect 
van het gebouw, ir. Dito Abbad, van het gelijknamige architectenbureau. 
De techniek van het totale kunstwerk is indrukwekkend te noemen. De architect heeft in zijn ontwerp 
het glas laten vatten in een lijst van roestvrij staal in satijnglans. Ontegenzeggelijk versterkt de 
uitvoering van die constructie de artistieke kwaliteiten van het kunstwerk, zoals een goed gekozen lijst 
de kracht van een schilderij kan versterken. Het gladde en weerkaatsende oppervlak van het glas en 
het metaal, dat diezelfde eigenschappen heeft, harmoniëren op gelukkige wijze. Het geheel hangt in 
een krachtig frame van rond staal en brengt de hemellichamen in een geconcentreerd kader waardoor 
zij niet in de ruimte dreigen te verdwijnen. Aan het element veiligheid moest overigens de nodige 
aandacht worden besteed. Want alles bij elkaar hangt er zo’n 1500 kilo in de lucht, het gewicht van 
een Volvo S 80! 
 
De waarde van ambachtelijkheid 
Het ambachtelijke verdient gedetailleerder beschrijving. De grote oceaan in het midden van het 
kunstwerk is van gefused en vervormd glas. Het is gevat in tweezijdig gecurved metaal; het volgt de 
golven van de oceaan, terwijl er ook een zijwaartse beweging in is gebracht. De aarde die in artistieke 
vrijheid plat is ontworpen draait en beweegt onder de zon. Ook de aarde is gemaakt met fusing en 
verlijming-technieken, evenals de maannevel en de sterrennevels. De zon, maan en sterren zijn 
geblazen, de zon is deels nog gezandstraald. Evenals de aarde, beweegt ook de maannevel zich op 
ingenieuze wijze. Alles bijeen doet de aard van het kunstwerk concluderen dat er sprake is van een 
artistieke installatie met glas als hoofdmedium en roestvrij staal als ondersteunend materiaal. In 
combinatie met de positionering in de specifieke ruimte en de openheid in de dakconstructie kan hier 
zonder meer van een uniek kunstwerk gesproken worden. 
 
Autonoom kunstwerk 
De artisticiteit van de ontwerpster van het kunstwerk, de bekwaamheid van de technisch ontwerper en 
het vakmanschap bij de uitvoering ervan, hebben voor Maduro & Curiel’s Bank en de bezoekers van 
het gebouw iets opgeleverd dat het gevoel aanspreekt, waardering oproept. Harmonia Mundi kan vele 
rollen vervullen en zal als autonoom kunstwerk niet zomaar aan ons voorbijgaan. Dat is een niet in 
geld uit te drukken meerwaarde waar ook de bankierende rentmeesters van het pand zich gelukkig 
mee mogen prijzen. 
We geven de associaties met het kunstwerk nog even de vrije loop en laten onze gedachten 
teruggaan naar het begin van onze jaartelling. Tussen de jaren 120 en 124 na Christus bouwde de 
Romeinse keizer Hadrianus het gelukkig ook nu nog te bewonderen Pantheon, ter ere van de 
Godheden van de Zeven Planeten. De top van de koepel boven de immense ruimte is open gelaten 
en geeft een vrije doorkijk naar het hemelgewelf. Panini heeft die tot onze verbeelding sprekende 
ruimte omstreeks 1750 nog zo fraai voor ons geschilderd, als een plaats voor gebed, meditatie en 
overleg. Zo verheven beoogt de ruimte waar Harmonia Mundi hangt niet te gaan. Maar met het 
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Pantheon in Rome deelt het atrium in Willemstad, Curaçao de intentie tot openheid naar boven. 
Harmonia Mundi heeft fysieke en mentale openheid nodig en gelukkig wordt die haar gegeven. Zij 
mag letterlijk ‘uit het dak’ en zich openen voor The Great Holy Spirit. 


