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Privé Domein 141: Gerrit van Bakel opnieuw                                                                   

Gerrit van Bakel: De laatste romanticus én voorloper van een nieuwe tijd.  

In mijn Privé Domein 124, 125 en in 127 heb ik al meerdere malen gesproken over het 

belang van Gerrit van Bakel.  

Juist terug van onze vakantie word ik in de NRC krant van zaterdag 12 oktober getroffen 

door het artikel van Christiaan Weijts over vertraging ofwel ‘Het juiste tempo’. 

‘TIJD’ Het almaar versnellende leven dreigt ons weg te sleuren van de biologische tijd, 

van dag en nacht, van de seizoenen, Vertraging biedt daarom redding.’ 

We leven in een tijd van grote onrust in de hele wereld. De aarde wordt door het 

onmeedogenloos gebruik van grondstoffen en consumptiehonger zozeer vervuild dat ze 

in opstand komt. Door de opwarming van de aarde uit de woede van de natuur in 

extreme weersomstandigheden als enerzijds heftige nietsontziende orkaanstormen en 

overstromingen en anderzijds door gebrek aan water waardoor grote delen van de 

wereld totaal verdorren.                                                                                                               

De liberale vrije markt raakt voorbij haar grenzen; de verschillen tussen rijkdom en 

armoede, landen en bevolkingsgroepen worden in grote delen van de wereld te groot. 

Dictators buiten bevolkingsgroepen uit door corruptie en willekeur van bestuur zodat 

alleen bevoorrechten profiteren en zich kunnen verrijken. 

De ongelijkheid van seksen en hun verlangens willen en kunnen hele bevolkingsgroepen 

niet accepteren.                  .  

De verlangens van mensen zijn zo groot, we willen alles nu en onmiddellijk, waardoor 

lopen rennen is geworden en de tijd in steeds kleinere eenheden wordt opgedeeld. 

Acceleratie in Acceleratie is ons motto. Verhoging van productiviteit is de kernwaarde van 

kapitalisme en communisme.  

De futuristen onder leiding van Filippo Tomasso Marinetti aanbaden de acceleratie al 

vanaf 20 februari 1909 als deze in het ‘Futurist Manifesto’ schrijft: ‘Wij bevestigen dat de 

pracht van de wereld is verrijkt met een nieuwe schoonheid van snelheid. Een racewagen 

waarvan de motorkap is versierd met geweldige pijpen, zoals slangen met explosieve 

adem – is mooier dan de ‘Victory of Samothrace  

                                                                                                                                          
Luigi Russolo, de dynamiek van een auto 1913, Pompidou Pythokrtos? Victory of Samothrace, 200v.Chr Louvre                                                                    

De wereld van de Futuristen is vanuit onze tijd gezien, nog vrij onschuldig, maar 

sindsdien heeft de acceleratie in alle facetten van het leven overdonderend toegeslagen 
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De gevolgen hiervan zijn desastreus als we niet, om met Charles Weijts te spreken, ‘het 

juiste tempo’ houden. We zijn onszelf voorbij gehold, we zien onszelf en de ander en 

bijgevolg de omgeving niet meer. 

Al in 1980 schreef Alvin Toffler, auteur van ‘Toekomst Shock’, een nieuw belangrijk boek: 

‘De Derde Golf’ waarin Toffler aangeeft dat de gevolgen van de Industriële Golf (vanaf 

1650 tot heden) aan de grenzen van zijn mogelijkheden zijn gekomen. 

De industriële revolutie bracht volgens Toffler: 

Standaardisatie leidt tot allemaal identieke producten, maten, gewichten, en van de taal, 

bijvoorbeeld de Nederlandse taal wordt alleen ABN- Algemeen Beschaafd Nederlands 

geaccepteerd - dialect wordt onbeschaafd – Rammellzee noemt alle zogenaamde 

gestandaardiseerde talen dieventalen – wat uitsluiting betekent van minderheden.          

Dagen en arbeid worden in eenheden opgedeeld, lopende band werk levert efficiëntie op. 

Leerprogramma’s en tests, geld en prijzen, kalendertijden, advertenties, stadplanningen 

en inrichtingen, ontwerpen van auto’s tot en met de spijkerbroek ontkomen niet aan 

voortwoekerende standaardisatie.  

 Rammellzee as Crux the Monk, die verleden, heden en toekomst 

ziet van de Letter Races 

Specialisatie. Er vindt een ontwikkeling plaats van generalist naar specialist. Van een 

bepaald iets weet een specialist veel maar van het geheel waarbinnen dat iets leeft en 

zich begeeft wordt uit het oog verloren. Alles, ook de mens, wordt opgedeeld in delen 

zonder dat de samenhang binnen een organisme nog wordt gezien. Er vindt een 

loskoppeling van productie en consumptie plaats. Geen productie meer ten behoeve van 

iemand maar voor iedereen. 

                                                                                                                         
Landbouw- en veeteeltbedrijven specialiseren zich: monocultuur -alleen maïs bijvoorbeeld of 

varkensvermeerderingsbedrijven, of de pluimveehouderij van alleen kippen. Ernstige 

varkensziektes in Nederland op 4 februari 1997 leidde tot het ruimen van duizenden varkens. 

Afrikaanse varkenspest, PED-varkensdiarree, PRRS-virus en Circo en de MKZ-crisis in 2001 zijn 

slechts enkele varianten van het op grote schaal houden van runderen, varkens, koeien, schapen, 

kippen en geiten. In 2007 brak de Q-koorts uit die koeien, schapen, geiten, honden, katten, teken 

en mensen besmetten. Tegenwoordig komt als een duveltje uit een doosje PFAS, PFOS 

(verzamelnamen voor wel 6000 chemische stoffen) die in de aarde en water terecht zijn gekomen 

en alles verzieken voor plant, dier en mens. We waren al gewend geraakt aan Stikstof en CO2 

problemen; we zijn geen van allen alert geweest en zitten nu op de blaren. En is het wereldwijd 

houden van misschien wel 100 miljoen slaven geen vervuiling van menselijk handelen ? (Dick 

Harrison NRC za.19 okt.)                                                                   p.2 



    

                                                  Aaron van Erp 2004-2003                                                             

Synchronisatie: Tijd is Geld en daarom moet alles synchroon lopen. Productie, 

tijdsindelingen, pauzes, vervoer, vrije tijd als vakantie en feestdagen moeten synchroon 

lopen. Stiptheid is allesoverheersend. 

Concentratie: In plaats van een verscheidenheid van energiebronnen maken we ons in de 

derde golf van de industrialisatie afhankelijk van fossiele brandstoffen die slechts op 

enkele plaatsen geconcentreerd zijn. In plaats van werk thuis, akker en eigen dorp wordt 

nu alles op één plaats verricht met grote aantal mensen. Shell, autofabrieken als Ford, 

Volkswagen, Opel, Renault, en andere grote conglomeraties zorgen bovendien voor 

kartelafspraken en monopolie- posities. In alle steden vinden we dezelfde eenvormige 

winkelketens met soortgelijke producten. 

Toffler stelde al in 1980 dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen geen eeuwig 

leven is beschoren hoeveel ook nieuwe olievelden worden ontdekt. Het olietijdperk loopt 

op zijn laatste benen. (p.132) – nu het gesprek van de dag. Nieuwe energiebronnen die 

niet belastend zijn voor milieu worden belangrijk: zonne-energie en waterstof 

bijvoorbeeld. 

Aaron van Erp 2001 

p.3 



Maximalisatie: Maximalisatie leidt tot groot-groter-GROOTST. Grootst als synoniem voor 

efficiënt. Het gaat warenhuizen- fabrieken, opeenhoping van diverse bedrijven onder een 

houdstermaatschappij (conglomeratie) om de meeste omzet: Groei, groei en nog eens groei. 

Door tomeloze productie ontstaat overal overschot. Het draait om schaalvergroting, 

winstmaximalisatie en aandeelhoudersgekte. Gigantisme ook in de bouwwereld wie de 

hoogste gebouwen neerzet. Als gevolg hiervan crisis volgt op crisis. Onbetaalde arbeid, 

zorg voor kinderen is in feite niets waard.   

Veeteeltbedrijven worden grootschalige producenten (5000-20.000 varkens), waarbij de 

dieren op stal staan en als deze tussen 4 en 6 maanden 90 kilo wegen zijn ze rijp voor de 

slacht. Verschillende soorten varkens-en kippenziektes liggen voortdurend op de loer. 

Landbouw– en tuinbouwbedrijven plegen monocultuur, wordt de grond behandeld met 

kunstmest en bestrijdingsmiddelen; de aarde krijgt nauwelijks tijd om te herstellen, 

ziektes en plagen verspreiden zich snel. Statistische modellen, economische modellen 

dienen als ondersteuning.  

Centralisatie: Van decentralisatie naar centralisatie. Centralisatie van machten, 

onderverdeeld van boven naar beneden (piramide-idee) maken de dienst uit. Gevolg 

onder andere ook bureaucratie. Het zijn de regeringen met hun topambtenaren, 

ministers, politieke instituties, directeuren en andere elites die zorgden voor een 

piramidesysteem van macht. Gevaar voor totalitaire systemen van zowel ter linker- als 

rechterzijde van de macht.(zie Toffler). 

  Kim Jong-un                                                                        

Kafka (1883-1924) en George Orwell (1903-1950) tonen in hun boeken de schaduwkanten 

van de bureaucratie. 

De rijkdom van de geschiedenis toont dat de noodkreten van onderdrukten omwille van 

machtsuitbreiding en economische motieven opnieuw herzien moeten worden. 

Opperhoofd Sealth (1786-1866) van de zes stammen der Salis-Indianen in Amerika in de 

staat Washington, dicht tegen de grens van Canada, maakte de opkomst van blanken 

mee die de indianen steeds meer terugdreven. Sealth had goed door dat hij en zijn volk 

niet op konden tegen de wapens van de blanken en probeerde in goede verstandhouding 

met ze te leven. Sealth verwoordde, 68 jaar oud, 29 oktober 1887 de totale verbijstering 

van de opvattingen van de blanken met onder andere de volgende zin: 

‘Hoe kan je de lucht kopen of de warmte van de aarde of de snelheid van het hert? Kunt 

u de bizon terugkopen als de laatste is gedood? Wat is een mens zonder dieren? Als alle 

dieren verdwenen zouden zijn, zou de mens sterven aan een gevoel van grote 

verlatenheid. Want wat met de dieren gebeurt, gebeurt ook met de mensen.’  Sealth 

leefde in harmonie met de wereld. Actueler kan bijna niet. Tot op de dag van vandaag 

streven indianen naar herwaardering van hun grondrechten die ze ontnomen zijn.                                           

Nu ga ik beweren dat Gerrit van Bakel met zijn opvattingen in de lijn ligt van opperhoofd Sealth.  

p.4  



GERRIT VAN BAKEL                                                                                                 

De geboortegrond van Gerrit van Bakel is de PEEL. Ook voor Gerrit van Bakel is ‘Harmonie het 

grondbeeld waarop mijn verhaal zich afspeelt.’(p.11 Het Voorwerpelijke denken). Ik herhaal wat ik 

al geschreven heb in mijn ‘Privé Domein 127’: ‘WORD WAKKER DEURNE!’-‘OP WEG NAAR EEN 

NIEUW MUSEUM’: ‘Gerrit van Bakel was een zoon van een boer – hield enorm van het land de PEEL 

– de ervaring van seizoenen, de cyclus van het zaaien, groeien van de gewassen en het oogsten. 

‘…..De Peel was voor Gerrit van Bakel niet alleen zijn grootste bron van inspiratie, maar letterlijk 

de bron van zijn bestaan.’  

Hier had Gerrit van Bakel zijn wortels.’ ‘…..Hier heb ik een identiteit, dat wordt bevestigd door elk 

grassprietje en dat heb ik als ik in de Camargue ben niet, want die grassprietjes ken ik niet’. 

Gerrit van Bakel zag de harmonische verhouding tussen boer en zijn land veranderen. In 

feite zegt Gerrit van Bakel, vertaalt naar nu, laat onze boeren hun methoden van 

landbouw en veeteelt heroverwegen en ga respectvol met je bloedeigen grond om en 

zoek naar nieuwe methoden. Uit mijn bezoek aan een inspiratieavond op 11 juni dit jaar 

van boeren uit het buitengebied onder leiding van Rijksbouwmeester Floris van Alkemade 

bleek in ieder geval dat de wil er was. Nu nog daden! 

Gerrit van Bakel is de kunstenaar van de VERTRAGING. Zoals de boer eeuwenlang naar 

zijn grond kijkt, de lucht en wolken bestudeert, aanvoelt wanneer hij moet zaaien, wat 

zijn grond van hem verlangt, die hij liefdevol door zij handen laat glijden – zoals van 

Gogh het boerenleven schilderde – zo gaat Gerrit van Bakel om met zijn machines. 

‘En toen kwamen de machines. Ze kwamen uit het niets, net als ikzelf. Want ik ben 

alleen maar een middel van krachten die buiten mij omgaan. Uit het niets kom ik, uit de 

prehistorie. De dingen die mij aan het hart liggen zijn prehistorisch. Ik zit nog vóór 

Socrates met mijn logica. Ik probeer de geschiedenis in te halen. Op het land heersen 

krachten van vóór de geschiedenis.’ (zie ook Pr. Do.125) 

Zijn machines brengen de snelheid van ons jagen terug naar de eeuwigheid van het 

bestaan; uiterst traag en de wereld en de aarde koesterend laten zij hun sporen na om 

die te griffen in het menselijke lichaam en in de geest om nooit te vergeten. Spreek uit 

en schreeuw het over de daken: ‘Ik heb je lief mijn aarde!’ 

De TARIM-UTAH machine  1979-1982 

 

Van 130 naar 100 km per uur op Nederlandse wegen……….de Tarim-machine 

beweegt slechts 18 mm per dag. Je zou zijn machine een reactie kunnen noemen op de 

snelheidsduivels van onze tijd die niets ontziend veel stikstofdioxide en fijnstof uitstrooien. 
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Gerrit van Bakel had het plan om zijn Tarim-machine te laten voortkruipen in het Tarim bekken in 

de Takla-Makan woestijn (Azië boven Tibet). In de staat Utah in de VS ligt een zoutvlakte waar 

wereldsnelheidsrecords worden gehouden. De Utah-machine is een eenvoudig wiel en beweegt zich 

traag-trager-traagst door die zoutvlakte. De snelheidsduivels zijn in hun beweging zeer kort terwijl 

de bewegingen van de Tarim- en Utah-machine eeuwigdurend zijn. Tijd wordt eindeloos uitgerekt. 

In feite legt Gerrit van Bakel een aaneengeschakelde beweging in tijd en de stroom van mensen in 

de hele geschiedenis die daarvan getuige zijn. Zijn machines werken ontnuchterend op de waanzin 

van de mens. 

Gerrit van Bakel verzet zich tegen de huidige technologische ontwikkeling, die ontrouw is 

geworden aan zijn eigen oorsprong. We gaan momenteel als een spiraal omhoog, reiken 

zo hoog; zouden we onze vleugels niet kunnen verbranden en naar beneden donderen ? 

We worden allemaal meegezogen in orkanen die allemaal ineens zomaar ontstaan en 

grote verwoestingen aanbrengen. 

Met zijn ‘Dag- en Nachtmachine’ verwijst Gerrit van Bakel naar de boeren die heel 

bewust de ervaring hebben van de temperatuurswisselingen van het ‘Dag- en 

Nachtprincipe’ en het belang daarvan voor hun gewassen. Nu de aarde protesteert 

dienen we naar nieuwe landbouw en veeteeltmethoden te gaan zoeken. Geen 

intensivering (monocultuur) maar extensivering van landbouw en veeteelt. 

Ik zou de lezer willen adviseren eens op zijn gemak op de Hymenstoel van Gerrit van 

Bakel te gaan zitten en dan naar de ‘Dag en Nachtmachine’ te kijken, hij zal lichtelijk 

schrikken en doorzakken en zijn maagdenvlies – zijn verbond met het leven – zal breken 

zoals dat al eeuwenlang is gebeurd – dat de tijd zo vloeibaar is – dat het geen zin heeft 

om alsmaar te accelereren maar dat we een manier moeten zien te vinden een 

baarmoeder van rust en stilte te creëren. Ja, en helaas, het lukt mij ook niet…… 

   Hymenstoel 1975 Dag- en 

nachtmachine 1975-1977 
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De vleugels van de ‘Dag- en- Nachtmachine’ zijn als de schaamlippen van de  

samenleving. Ze openen zich traag, pas na liefdevolle aanraking. En wie onzorgvuldig 

met het leven omgaat mag zich schamen. 

Deze ‘Dag- en Nachtmachine’ zou als een reusachtig beeld BOVEN de PEEL moeten 

uitsteken om ons te herinneren aan afkomst en als respect voor de Oer Peel en hoe we in 

de toekomst met haar moeten omgaan. De Peel als model voor de hele wereld, hoe we 

de aarde gaan beheren voor de toekomst.  De Dag- en Nachtmachine hoort niet te staan 

op het terrein van de TU – Er zou in ieder geval een replica naar de Peel moeten (in de 

buurt van een nieuw museum in Deurne). 

Als ik met de fiets vanuit de Walsberg, waar ik woon, richting Griendtsveen rijd stop ik op 

een kruispuntje altijd bij onderstaand bord waar door de tijd letters zijn weggesleten en 

lees dan in het kort hoe het de Peel is vergaan. 

 
Voorpeelbank, de afgravingen en veranderingen van Landbouw en veeteelt 

Deurne met zijn enorme aantal varkens en veeteelt zal zich opnieuw moeten uitvinden. 

Mijn idee voor een nieuw museum zoals ik in mijn nieuwsbrief 125 voorstond blijft voor 

mij als een noodzakelijkheid staan. Er moet een nieuw elan komen. 

Gerrit van Bakel spreekt over het ‘GLOEIÏGE MANPUNT project. ‘Het Gloeiïge Manpunt’ is 

het middelpunt in een netwerk van verbindingswegen in een stuk niemandsland in de 

Peel: een vreemde stille plek waar vandaan in principe ieder deel van de wereld 

bereikbaar is middels oude en nieuwe wegen, over het karrenspoor, met de fiets, per 

auto, boot, trein of vliegtuig. 

Het is voor Gerrit van Bakel de onzichtbare grenszone tussen belangrijke gebieden en 

gebeurtenissen uit zijn geschiedenis. In dit project brengt Gerrit van Bakel zijn 

persoonlijke geschiedenis in verbinding met de gehele wereld en met het universum.’ 
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Het 
Gloeiïge Manpunt                                                           In gedachten verzonken ergens in de Peel 

Veel van de voertuigen en machines en begrippen uit het arsenaal van Gerrit van Bakel 

hebben te maken met zijn beleving van de natuur en de vragen naar het waarom: over 

de Oorsprong van de Godsvrucht, de wagentjes van het Goede en het Kwade, over de 

koude, de seismograaf, het regenwagentje, het winterwagentje, het zomerwiel…… Gerrit 

van Bakel probeert de eeuwige tweespalt ‘dood en leven, goed en kwaad, geluk en 

verdriet, liefde en haat, licht en donker’ op te heffen……mijn vertwijfeling slaat toe. 

Alles beweegt zich traag bij Gerrit van Bakel, niets is functioneel in de zin dat zijn 

voertuigen nut, geld opleveren, het zijn voertuigen van de geest van de verbeelding. 

Gerrit van Bakel is een romanticus die leeft in en boven de Peel en als een Geest haar 

bestuurt. Echter Gerrit van Bakel is zijn tijd ook ver vooruit geweest omdat hij de 

seismograaf was die aanvoelde dat het tijd werd dat de mens tot bezinning moest 

komen. 

Deurne en Deurnearen eer deze kunstenaar. 

Waar blijven de plannen van onze boeren? 

De nieuwe herenboeren staan op: coöperaties van ongeveer 200 huishoudens, 500 

monden, die gedeeltelijk eigenaar zijn van de grond die de boer voor hun verbouwt 

waarbij de leden bepalen wat en hoe er geteeld mag worden. De betrokkenheid is groot, 

er wordt met liefde in samenspraak met de aarde gewerkt.( Boxtel -nog niet in Deurne) 

Strokenteelt: bij strokenteelt wordt niet zoals bij monocultuur slechts één product 

geteeld maar meerdere gewassen in smalle stroken van 3 meter naast elkaar waardoor 

de diversiteit aan gewassen stijgt en hierdoor een gunstige invloed gecreëerd wordt voor 

zowel de boven- als ondergrond waardoor er een gezonder klimaat ontstaat met minder 

ziektes en plagen.( Wageningen, Flevoland ERF, Almere - nog niet in Deurne) 

  schets opbouw voedselbos  

Andere nieuwe initiatieven zijn zeewierboerderijen (Oosterschelde) als voedsel die je kunt 

stomen, bakken, grillen en wokken en zelfs rauw kunt eten. 
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Voedselbos: Een plantengemeenschap door mensen gemaakt met veel eetbare soorten 

planten, bomen en struiken die vruchten leveren. De biodiversiteit en de ecologische 

veerkracht zijn hoog. Je laat de natuur zijn werk doen. Van de kruinlaag van hoge bomen 

daal je af van tussenlaag, struiklaag, bodembedekkers, klimplanten naar wortels en 

knollen. (bv. Het Ketelbos bij Groesbeek en Flevoland – nog niet in Deurne) 

Andere manieren om met bijvoorbeeld schapen om te gaan, in plaats van het slachten de 

schapenwol gebruiken voor duurzame truien ( Braambrugge The Knitwit Stable) 

Verticale landbouw – indoor-landbouw: In lege grote kantoorgebouwen een nieuwe 

vorm van landbouw bedrijven, direct of dichtbij stedelijke centra. Bij verticale landbouw 

wordt gebruik gemaakt van gestapelde teeltlagen die geen contact hebben met de aarde. 

Je hebt geen grote landbouwgronden nodig. Daktuinen en aquaponics ( Rotterdam, kweken 

van vis met groenten, waarbij uitscheidingen van vissen voedsel voor groeten geven) vallen onder 

verticale landbouw. Geconditioneerde omstandigheden zorgen voor een ideale 

groeiomstandigheden, klimaatcontrole, geen grote afstanden afleggen om voedsel op te 

halen zijn enkele voorbeelden van nieuwe manieren om landbouw te bedrijven. ( 
Wageningen Prof. Dr. Ir. L. Marcelis - nog niet in Deurne) 
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Zie voor literatuurverwijzingen Gerrit van Bakel naar Privé Domein 125 


