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Kootwijkerbroek 21-09-2016 
 
Aan de wethouder de heer Laurens Klappe, 
mede aan beleidsmedewerker de heer Roelof Siepel, 
 
Allereerst zeggen wij u beiden hartelijk dank voor de warme 
ontvangst en de open wijze waarop wij met elkaar van gedachten 
konden wisselen over kunst in de gemeente Ermelo. Wij danken u 
dat u onze inzet en inbreng wat betreft kunst op prijs stelt, en dat u 
met ons mee wil denken tot realiseren van ons voorstel inzake het 
plaatsen van een door ons vervaardigde witte pauw op een rotonde. 
Onze gedachten hebben, nadat wij u hadden verlaten, niet stil 
gestaan. Wij hebben naar aanleiding van uw uitleg over Staverden 
als kleinste stadje van Nederland, de ontstaansgeschiedenis van 
Ermelo er nog eens op nagelezen. Daarbij kwamen wij tot de 
ontdekking, dat het roteerbare mini-kunstwerkje dat wij u toonde 
en waar u het beeld van een uil in ontwaarde, in verband staat met 
de Irminsul, de wereldboom Yggdrasill. De wereldboom was 
oudtijds een gestyleerde rechtopstaande boomstam met twee 
zijtakken, één naar rechts en één naar links wijzend. Waarschijnlijk 
heeft men daarbij de polariteiten Noord/Zuid op het oog gehad.  
 
Ons kunstwerkje als ‘wereldboom’ heeft ook twee zijtakken in de 
vorm van vijfhoeken zoals u zag. De vijfhoeken kunnen 
ronddraaien zodat er bij elke stand een ander beeld ontstaat, veel 
dierfiguren zoals u terecht opmerkte. Onze ‘wereldboom’geeft dus 
in elke stand een andere ‘vrucht’ te zien, net wat een toeschouwer 
er in wil zien of er in meent te mogen zien. De boom is een symbool 
van vruchtbaarheid door de overvloed van zaden en vruchten die 
veel bomen geven. Zelfs de Egyptische god Min was de god van 
de vruchtbaarheid is van de partij. Min wijst zo goed als zeker naar 
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Ir-Min-Loo, naar de Ir-MIN-Sul, en naar Irmin de Noorse godheid. 
De natuurreligies of zonne-aanbiddingen zijn allen terug te 
herleiden naar oud-Egypte en Soemerië, en dus ook hun goden. 
Saillant detail is dat in een bepaalde stand van ons kunstwerkje de 
god Min er in kan worden gezien, zie afbeeldingen bijgevoegd.  
Dergelijke afbeeldingen mogen wij niet als vulgair of preuts 
typeren, aangezien het oudtijds de gewoonste zaak van de wereld 
was om op die wijze de vruchtbaarheid uit te beelden. Ook 
manneke-pies te Brussel is een toonbeeld van de nuchtere 
werekelijkheid.  
 
Wat wij beogen met dit schrijven en wat wij u willen voorstellen is 
het volgende: 
Wij hebben bij de gemeente Barneveld twee verschillende plannen 
ingediend voor twee rotondes. Het ene met de vlinder/libelle uit het 
oude Barneveldse gemeentewapen, en het andere met deze 
‘wereldboom’.  Wij hebben ter vervanging van deze ‘wereldboom’ 
voor de gemeente Barneveld een ander kunstwerk gemaakt, 
namelijk een molen, heenwijzend naar de nieuwe molen te 
Kootwijkerbroek. Wij hebben de gemeente Barneveld weliswaar 
de eerste keus gegeven, maar zien nu achteraf in dat de 
‘wereldboom’  niet in Barneveld maar dat juist Ermelo  de enige  
plaats zal zijn in Nederland waar deze boom qua historische 
oorsprong thuishoort. Deze boom stond in een loo, dat is een 
zonneheiligdom of ronde open plek in een bos. Wij zullen dit met 
de gemeente Barneveld bespreken. Daarbij hopen wij dat u –de 
gemeente Ermelo-  bereid bent mee te werken aan de realisatie van 
een dergelijk uniek kunstwerk waarin de historie en naam van de 
gemeente Ermelo uitstraling vindt. Wij zijn nog bezig met een 
brochure samen te stellen en eventueel een powerpoint presentatie 
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over de oorsprong van Ermelo en het verband met de wereldboom 
en het ANKH-symbool uit Egypte.  
Tenslotte: wij hebben ook voor koning Willem-Alexander en 
Maxima een kunstwerk gemaakt met een verborgen betekenis, zie 
hierna bijgaand.  
 
Met onze vriendelijke groeten 
Pieter van der Meer sr en jr. 
 

 oud-Veluwe 

De negen werelden die Yggdrasill verbindt 

1. Asgaard, de wereld der Asen 
2. Álfheimr, de wereld der lichtelfen 
3. Muspelheim, de vuurwereld 
4. Vanaheim, het rijk der vruchtbaarheidsgoden; de Vanir 
5. Midgard, de wereld der mensen 
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6. Jötunheim, de wereld der Jötuns 
7. Niflheim, het rijk der nevelen; hier huisden de doden 
8. Svartalfheim (of Nidavellir), de wereld der zwartelfen of 

dwergen 
9. Helheim, de woonplaats van de godin Hel 
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Linker afbeelding de Yggdrasill als lemniscaat, symbool van het 
eeuwigdurende, rechter afbeelding de wereldboom en de mythe van de 
heks Saskia met de zwarte raven en de levensboom. 
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In totaal zijn 9 verschillende standen mogelijk, naar de 9 
werelden die Yggdrasill verbindt. Hier hebben wij er reeds 6 
getoond. 

 

Min (mythologie) 

Min 

Egyptische god 
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Min, Chem 

 

  

 

 
Min in hiërogliefen 

Cultuscentrum Koptos en Achmim 

Gedaante 
Gemummificeerde man met 
erectie en gekroond met 2 
pluimen 

Dierlijke 
verschijning 

Hemelkoe 

Associatie 
Vruchtbaarheidsgod, 
beschermer van de oostelijke 
woestijn 

Griekse god Pan 

 
 
 
Het volgende kunstwerk hebben wij aangeboden aan koning Willem-
Alexander en koningn Maxima, zie brief: 
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Kunstwerk Koning Willem-Alexander en 
Koningin Maxima 

     

                 

 Door P.F.v.d.Meer sr 

Pentahof@planet.nl 

 

Dit is uitgave no. 1008   
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Kootwijkerbroek 19-09-2016 
 
Aan het koningsechtpaar Willem-Alexander en Maxima, 
 
Ontvang bij deze de hartelijk groet van vader Pieter Frank van der Meer 
sr (1945) en zoon Pieter Frank van der Meer jr (1981) 
 
Als wetenschappelijke technici en uitvinders, met een kunstzinnige 
inslag en esoterische/filosofische kennis van zaken, bieden wij u een door 
ons ontworpen en hand-vervaardigd kunstwerk aan.  
Hierbij geven wij een korte uiteenzetting van het kunstwerk dat de 
huidige situatie van uw koningschap –en tevens die van uw gezin- 
uitbeeldt. Wij zouden gaarne dit kunstwerk u persoonlijk aanbieden met 
daarbij een beknopte explicatie ervan. 
  
Wij zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het ontwerpen van 
kunstwerken die op nieuwe –of reeds bestaande- rotondes in ons land 
geplaatst kunnen worden. Onze ontwerpen hebben een direct verband 
met de gemeentewapens, oorsprong en achtergronden van de namen der 
gemeentes. Het betreft dus een soort van ‘cultuur-kunst’. Wij hebben op 
dit moment met een aantal gemeenten besprekingen, wat door de 
gemeenten zeer positief opgenomen wordt. Wij hebben ook minister Jet 
Bussemaker erover geinformeerd.  
 
Explicatie: 
In het kunstwerk zijn de beginletters van uw beider namen genomen als 
uitgangsbasis, en dat wel met als ondergrond of voedingsbodem de oude 
Egyptische zonneboot, later de zwanenboot in de mythe van de Griekse 
god Apollo.  
Op de onderste in golfbeweging gebogen  buis staat de letter W en 
erboven de letter M, die tesamen twee vierkanten vormen, waarin een 
netwerk is aangebracht. Zoals u zult weten leven wij in de overgang van 
het vissentijdperk naar het watermantijdperk. U als zogenoemde  
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“Waterman-koning”  met de numerologie 222, vormt samen met uw 
vrouw een twee-eenheid, waaruit drie dochters zijn ontsproten. De drie 
dochters vormen de triple A (AAA) uitgebeeld in de drie driehoeken. 
Vanuit de zon in de top van de drie driehoeken, die tevens de vleugels 
vormen van de zwanen van de zonne- of zwanenboot van Apollo, zijn 
twee buizen geplaatst die de letter A aangeven. De zwaan is een 
koningsvogel, in Egypte afgebeeld als de Bennu-bird, waaruit later de 
Fenix of Phoeinix is ontstaan. 
 
In het kunstwerk is het mysterie van ‘The Squaring of the Circle’ 
gesymboliseerd. Alle platonische lichamen zijn er in 2D in aanwezig, nl 
de cirkel (bol) als zon, de driehoek als (tetraëder) stelling van Pythagoras 
in de halzen van de zwanen. Wanneer de cirkel wordt doorbroken en 
rechtgebogen ontstaat de rechte lijn. U ziet een aantal rechte lijnen in het 
kunstwerk, waar in het midden de letter X als kruispunt aanwezig is. Deze 
letter X komt in uw beider namen voor. Wij bevinden ons als mensheid 
momenteel op een kosmisch kruispunt, een overganstijdperk. In het 
wapenschild van de gemeente Ermelo is ook het Malthezerkruis 
aanwezig. 
 
Vervolgens is het vierkant (kubus) er driemaal in aanwezig, en tenslotte 
als sluitstuk ook de vijfhoek (pentagon - dodecaëder).  
De zon telt in totaal 13 stralen, naar de zodiactekens met als 13e de 
slangendrager Ophiuchus. In de stralen van de zon schittert de regenboog. 
De regenboog bevat 7 kleuren, en in de onderste twee vierkanten zijn 7 x 
7 kleine vierkantjes als raster aanwezig, een jubilee.      
In de Griekse mythe brengt Apollo met de zwamenboot de zon naar het 
Noordelijk halfrond, naar Hyperborea, en daara weer terug naar het 
Zuiderlijk halfrond. Polariteiten worden verenigd, te zien in uw beider 
geboortegrond, u als koning in het Noordelijk halfrond, en u als koningin 
in het Zuiderlijk halfrond van de aarde. 
Apollo speelde van vreugde op zijn lier (citer of harp) die wij eveneens 
als kunstwerk hebben ontworpen en vervaardigd voor eventueel te 
plaatsen op de rotonde bij Apenheul, zie hierbij het ontwerp van een 
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andere vorm van de zonneboot met de lier links ervan en een aap rechts 
ervan.  
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Het hierbovenstaande afgebeelde kunstwerk is een symbool van de 
wereldboom, de Yggdrasill of Irminsul, wat een gestyleerde boom was 
met twee taken zijwaarts, één naar rechts en één naar links.  
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Ons kunstwerk dat kan roteren vertoont de twee takken als vijfhoeken, 
en bij elke draaiing geeft het een ander beeld te zien, o.a. uit de 
dierenwereld, maar ook anderszins. De stand waarin het kunstwerk 
hierboven staat afgebeeld toont de figuur van de Egyptische god Min, de 
god van de vruchtbaarheid. Men mag er ook het MannekePies uit Brussel 
in zien. 
 
 

 
 
Bovenstaand ontwerp is naar het oude Barneveldse gemeentewapen 
ontworpen, een symbolische vlinder/libelle die als rups via een 
metamorfose tot vlinder naar de zon vliegt, waarin het pentagon centraal 
staat, naar gelijkenis van de zonnestralen in het Barneveldse 
gemeentewapen. De rups staat symbool voor het huidige veelvratige 
tijdperk, en de vlinder is symbool van de komende aiooon van vrijheid 
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en liefde. Tenslotte, om dit schrijven af te ronden een laatste kunstwerk 
naar aanleiding van het gemeentewapen van Ermelo (Irminlo) wat een 
witte pauw aangeeft.   
 

    
 
 
Koning en koningin, wij hopen spoedig van u te mogen horen, en zien 
met belangstelling uit naar uw antwoord. 
Accepteer onze hoogachting,  
Met vriendelijke groet 
 
Pieter Frank van der Meer sr en jr.  

 
 

Presentatie kunstwerk Wereldboom  rotonde Ermelo                    No.1009 
 

18 
 

 

 
 
 
 

P. van der Meer Dienstverlening 
Harskamperweg 5  3774JN 
Kootwijkerbroek      

Bank NL20INGB0006464419 Lage Landen Tel. 0342441992 

Kvk no 08149828 SBI-code 2562 Algemene Metaalbewerking 

                                                     Datum 12-09-2016 

Aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Postbus 16375    2500 BJ Den Haag 

Aan de Minister mevrouw Jet Bussemaker, 

Hooggeachte mevrouw Bussemaker, 
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Samen met mijn jongste zoon–Pieter Frank van der Meer sr 06-07-
1945, en Pieter Frank van der Meer jr 23-10-1981- zijn wij als 
techneuten en wetenschappers bezig met het ontwikkelen en 
vervaardigen van kunstwerken die in ons land op rotondes kunnen 
worden geplaatst. Het idee daartoe begon als volgt: Op mijn verjaardag 
06-07-2015 kreeg ik van onze oudste dochter Annemarie –zij komt 
regelmatig in de 1e en 2e kamer als beleidsmedewerkster van een 
psychologengroep in Utrecht en zij is bevriend met Hanny van 
Leeuwen-  een stuk speksteen, met de bedoeling er een kunstwerkje van 
te maken. Aangezien ik reeds veel kunstwerken heb gemaakt waarin de 
vijfhoek centraal staat, maakte ik een schets van twee geschakelde 
vijfhoeken, de één concave de ander convexe (zo Boven zo Beneden). 
Vervolgens bewerkte ik het stuk speksteen en boorde in het midden 
twee grote gaten als ogen of zonnen, horus-horizonnen.  Eén 
boorgatrestant ging stuk, de ander bleef heel. Dat restant plaatst ik op 
een zijde van de rechter vijfhoek. Ik keek ernaar en zag er een 
dierfiguur in en ook een locomotief. Anderen zagen hetzelfde erin. Ik 
draaide het werkstuk om en wij zagen er opnieuw een ander dierfiguur 
in. Opnieuw draaide ik het om en ook toen zagen wij er eveneens een 
dierfiguur in, en dat ging tot zes keer toe dat wij er figuren in zagen. 
Toch wel uniek dat er op deze manier toevalligerwijze een kunstwerk 
ontstaan is, dat hoe men het ook draait of keert (roteert) er een figuur 
aanwezig in blijkt te zijn. Zover wij weten is er in deze wereld geen 
enkel kunstwerk dat hiermee vergelijkbaar is, en vandaar dat wij u de 
aanwezigheid ervan meedelen met de vraag of u mogelijkerwijs een 
dergelijk kunstwerk zou kennen of weten te staan? 

Nadat ik de speksteenfiguur gereed had maakten mijn zoon en ik er één 
van roestvaststaal (rvs) en plaatsten dat op een statief waarop het kan 
worden rond gedraaid, dus roteren. Dat bracht ons op het plan om een 
dergelijk roteerbaar kunstwerk als eerste aan onze gemeente Barnveld 
aan te bieden om op een verkeersrotonde te plaatsen. Wij hebben een 
voorstel bij de gemeente ingediend en dat is in behandeling genomen, 
alleen ontbreekt het de gemeente nog aan financiële middelen. Vandaar 
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ons verzoek of u als minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen 
financiële middelen ter beschikking hebt om dit project doorgang te 
laten vinden. Het is ten eerste educatief (dus gericht op onderwijs), ten 
tweede is het cultuurgericht als kunstwerk, en ten derde zit er een 
wetenschappelijke (esoterische, filosofische en geometrische) 
achtergrond als subtraat in. Wij benaderen momenteel tevens ook 
andere gemeenten of steden met andere voorstellen van kunstwerken 
die verband houden en in relatie staan met de wapenschilden der 
gemeenten of steden, plus de voornaamste activiteiten die daar 
plaatsvinden, zie o.a. bijlagen van een voorstel aan de gemeente 
Apeldoorn en de gemeente Ermelo. 

Minister Bussemaker, accepteer de hoge blijken van onze hoge 
waardering, en wij hopen van u spoedig te mogen horen en zijn bereid 
om miniatuur-afbeeldingen aan u te tonen zoals deze op bijgaande 
afbeeldingen zijn te zien. 

Met vriendelijke groet,   

Pieter van der Meer sr en Pieter van der Meer jr
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  Dit is een afbeelding van de beoogde wereldboom, de Irminsul of 
Yggdrasill. Het bovenste figuur kan roteren zodat allerlei figuren erin 
zichtbaar worden.  In het midden de aarde zoals men die oudtijds dacht 
als plat, met een onderaarde, waar de wortels van de wereldboom zich 
bevonden.  
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Verder hebben wij voor de gemeente Veenendaal een schaalmodel 
gemaakt van het gemeentewapen in een vijfhoek, zie afbeelding, en ook 
voor de gemeente Ede het gemeentewapen in een vijfhoek. 
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