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De wereld in chaos

Er is een grotere schoonheid
dan die van de verdeelde schoonheid,

er is een grotere macht
dan die van de verdeelde macht.

Er is ook een eenheid 
die boven de verdeeldheid uitgaat

van het menselijke verstand.
Wie deze dingen wil vinden

kan slechts te rade gaan bij zichzelf,
zijn nog onbekende unieke persoon.

Deze is de enige die de dingen kan kennen in hun wezen
en die nog tevoorschijn moet treden uit het puin en het stof

van een wereld in totale chaos.
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Deze editie telt maar liefst drie artikelen rond 
de Wit-Russische schilder Marc Chagall. In een 
eerste artikel komt het leven van deze befaamde 
kunstenaar aan bod. Daarin de nodige aandacht 
voor de verschillende vrouwen in zijn leven. 
Duidelijk is dat geen enkele vrouw kan tip-
pen aan zijn eerste vrouw, een honderd procent 
droomvrouw. Het bijzondere aan de schilder-
kunst van Chagall wordt - aan de hand van een 
aantal schilderijen met afbeelding - toegelicht in 
een daaropvolgend artikel. En omdat deze kun-
stenaar een prachtig voorbeeld oplevert van een 
aantal hoofdillusies van de mens is er ook een 
derde artikel over Chagall maar dan met name 
over de illusies waar hij in leeft. Met recht kan 
deze editie van de Gouden Visie dan ook worden 
gezien als een themanummer over Marc Chagall, 
de persoon, zijn schilderkunst en zijn illusoire le-
ven. Zelfs de zoon van Chagall krijgt de aandacht 
in een speciaal artikel over David McNeil in de 
rubriek muziek.
Rubriek kunst en wetenschap

20 Seks, liefde en eigenliefde
In een vorig nummer is een artikel gewijd aan de 
‘machtsillusie’. De tekenaar Maurice Sendak, die 
in een tweetal artikelen ten tonele werd gevoerd, 
is een voorbeeld van iemand die in die illusie 
leeft. In deze editie wordt Marc Chagall als toon-
beeld aangevoerd voor de liefdesillusie, ook een 
van de hoofdillusies waar de mens in leeft. 
Aansluitend is er een stuk over de parfums die in 
deze illusie een rol spelen. Want naast verslavende 
middelen zijn er aan een illusie ook geuren te 
koppelen. Althans dat is wat uit langjarig onder-
zoek naar de illusies is gebleken.
Rubriek wetenschap

Voorpagina:
‘ De wereld in chaos’ - Sunya de la Terra,  
1 september 2014
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Dit nummer, het eerste van de achtste jaargang, borduurt door op een aantal thema’s die in 
de vorige nummers zijn aangesneden. In diverse artikelen is een begin gemaakt om de on-
derzoeksresultaten weer te geven over wat er in de lilaca is ontdekt rond de illusoire werel-
den waar de mens in leeft. De basis voor de waanideeën die de verschillende illusies vorm-
geven komen meestentijds voort uit wat het genitalisch denken wordt genoemd. Dit is een 
duidelijke benaming voor het fenomeen dat het denken van de mens voor het overgrote 
deel wordt aangestuurd vanuit de onderbewuste vitale regionen, meer bepaald nog het sek-
suele bewustzijn. Seks neemt veruit de belangrijkste plaats in in het leven van vrijwel ieder 
mens.
Een goed en wellicht onverwacht voorbeeld van de resultaten van het genitalisch denken is 
de opvallende hetze die er is ontstaan over de figuur van Zwarte Piet. Er blijkt vanuit ver-
schillende kanten opeens grote en zelfs internationale belangstelling te bestaan voor deze 
knecht van Sinterklaas. En dat terwijl het gaat om een puur Nederlands volksfeest dat 
verder in de wereld alleen bekend is in België. Zelfs de Verenigde Naties en het Europees 
Parlement besteden een deel van hun kostbare tijd aan onderzoeken naar de rol van dit 
personage. Er spruit uit al deze aandacht een complete oorlog voort met vechtpartijen, 
dreigbrieven, rechtszaken, demonstraties en zo meer. Half Nederland is in beroering. In 
niet mis te verstane bewoordingen wordt duidelijk gemaakt dat de figuur van Zwarte Piet 
een ernstige en laakbare uiting is van racisme en discriminatie. Een heel volk wordt voor 
de inquisitie geplaatst. Het verdict is bij voorbaat duidelijk. Zwarte Piet moet verdwijnen. 
De voorstanders van Zwarte Piet putten zich uit in explicaties waarom deze figuur niet ra-
cistisch is, en zelfs dat zijn huidskleur helemaal niet zwart is. De anti-Zwarte Pieten halen 
alles uit de kast om de figuur uit het Sinterklaasfeest te verbannen. Allerlei vreemde oplos-
singen worden aan de hand gedaan om de kool en de geit te sparen. Miljoenen mensen 
uiten hun onvrede over deze aantasting van het Sinterklaasfeest. Het komt allemaal absurd 
over dat zoiets tamelijk onbenulligs zo enorm wordt opgeblazen.
Het is ondoenlijk en onnodig om hier alle acties en reacties over dit onderwerp weer te 
geven of samen te vatten. Na kort onderzoek naar dit verschijnsel blijkt dat al de oordelen, 
vooroordelen en heksenjachten hoofdzakelijk worden gevoed door het denken in goed en 

slecht. En in de lilaca is naar voren gekomen dat de voedingsbodem voor deze ideeën 
liggen in het seksuele gebied. Ook de manier waarop dit aan de orde wordt gesteld en 

veroordeeld of goedgepraat zijn uitingen vanuit een bewustzijn op seksueel ge-
bied. De ideeën en meningen ontspruiten aan een denken dat door zijn niveau 
van bewustzijn dus het genitalisch denken wordt genoemd.

Van de redactie
Het genitalisch denken
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kunst
Tekst: Sarah Delateren

Marc Chagall is een wereldberoemd schilder die bekend is om zijn prachtige 
blauwe kleuren. Niet alleen in zijn schilderwerken is dat terug te vinden, 
hij weet het prachtige blauw ook aan te brengen in de bekende glas-in-
loodramen in de kathedraal van Reims en in het keramiek waar hij ook een 

meester in is. In dit artikel wordt 
het leven en werk van Chagall om-
schreven. In aparte artikelen komen 
daarna enkele voorbeelden van zijn 
schilderkunst aan bod en vervol-
gens een schets van de waanwerel-
den waar hij in leefde.

Afkomst en jeugdjaren

Marc Chagall is geboren in het dorpje Liozna, 
gelegen vlakbij Vitebsk in Wit-Rusland, 
Belarus. Bij zijn geboorte op 7 juli 1887 krijgt 
hij de namen Movsja Zacharovitsj Sjagal mee. 
Die datum krijgt voor hem een speciale beteke-
nis, want het is de zevende dag van de zevende 
maand van het jaar, waarin ook nog een 7 in 
voorkomt. En de zevende dag is de dag waarop 
God klaar is met zijn schepping. Chagall is van 
Joodse afkomst en Vitebsk is een stad die ge-
tekend wordt door synagogen en kerken. Zijn 
leven is doordrenkt van het joodse geloof en de 
rituelen die daarbij horen. Liozna is opgebouwd 
uit houten huizen en het is in de Tweede 
Wereldoorlog bijna geheel verwoest.
Zijn vader is haringverkoper en moet werken 
als een galeislaaf om een armzalige 20 roebel 
per maand te verdienen. Vandaar dat zijn moe-
der een kruidenierswinkel aan huis heeft om 
wat bij te verdienen. Chagall is de oudste van 
negen kinderen. Het gezin is diep religieus en 
zijn vader gaat iedere dag bidden in de syna-
goge voordat hij naar zijn werk gaat. Joden zijn 

Marc Chagall
Schilder van het lichtende blauw

Chagall - zelfportret met ezel - Paris 1914 
Olie op canvas - 72 x 47 cm
Privé collectie
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buitenstaanders in deze gemeen-
schap, hoewel ze innovatief zijn en 
een brede blik op de wereld heb-
ben. Het is voor joden verboden 
Russische scholen te bezoeken. De 
moeder van Chagall heeft dat wel 
voor elkaar gekregen door een leraar 
om te kopen voor 50 roebel waar-
door hij dan toch naar de Russische 
middelbare school mag gaan. Hij 
leert vioolspelen en krijgt zangles.
Chagall heeft de mooiste herin-
neringen aan die tijd in zijn dorp 
en beeldt dat later vaak uit op zijn 
schilderijen. Zijn verlangen naar 
dit dorpje met zijn koeien en paar-
den, kippen en hanen, vioolspelers 
en joodse rituelen is in de kern een 
verlangen naar de oorsprong van 
zijn bestaan. Een ware oorsprong 
die hij tijdens zijn leven niet heeft 
kunnen ontdekken in zichzelf, een 

oorsprong die niet afhankelijk is 
van een geboorteland. Pas later, als 
hij in Frankrijk woont verfranst hij 
zijn naam tot Marc Chagall.

Leren tekenen

In 1906 ontdekt hij dat hij wil te-
kenen en niets anders. Een school-
vriend raadt hem aan om een boek 
te lenen in de bibliotheek en de te-
keningen erin na te maken. Zo be-
gint het en hij vertrouwt zijn moe-
der toe dat hij schilder wil worden. 
De goede vrouw weet niet wat ze 
hoort, maar ondersteunt toch zijn 
wens. Zo komt hij in de studio van 
Yehuda Pen terecht. Deze realistisch 
Joodse kunstenaar geeft in Vitebsk 
tekenlessen aan verschillende leer-
lingen, waaronder de dertienjarige 
eveneens Joodse, veelzijdige en in-
noverende artiest El Lissitzky en 

Ossip Zadkine. Allemaal van Wit-
Russische en Joodse afkomst. Als 
Pen opmerkt, dat Chagall te jong is 
om een inkomen te hebben geeft hij 
hem gratis les. Dat duurt niet lang, 
want Chagall houdt al snel op met 
de strakke wijze van portrettekenen. 
Het bevredigt hem niet. In 1907 
gaat hij naar Sint-Petersburg waar 
hij de kunstacademie gaat volgen, 
een jaar bij Roerich en later twee 
jaar bij Bakst tot 1910. Het is voor 
hem moeilijk om in Sint-Petersburg 
te wonen, joden moeten daar een 
vergunning voor krijgen. Chagall 
kan tussen twee dingen kiezen om 
in de wereld van de kunst door te 
dringen. Of hij moet zijn Joodse 
afkomst verloochenen of hij moet 
deze juist openlijk bekend maken. 
Chagall kiest voor het laatste. In 
1910 gaat hij naar Parijs, het mekka 
van de kunstenaar. Daar schildert 
hij in 1911 ‘Moi et le village’ (zie 
pagina 8). Hij blijft daar vier 
jaar werken.
Hij houdt vooral van het licht van 
Parijs, hij noemt Parijs daarom ‘ville 
de lumière’, de lichtstad. Daarbij is 
de Eiffeltoren voor hem een sym-
bool van de vrijheid die hij ervaart 
in dit land. Deze toren zet hij veel-
vuldig neer op zijn schilderijen. 

Bella

Al die jaren blijft hij echter naar 
Vitebsk komen, waar hij in 1909 
zijn toekomstige vrouw en grote 
liefde Bella Rosenfeld ontmoet. Zij 
staat op vele van zijn schilderijen. 
Zij is zijn muze en zijn leven, zijn 
grote liefde die altijd blijft. Zij is 
zijn droomvrouw voor altijd, met 
haar ogen die hem onweerstaanbaar 
aantrekken en hem bestaan geven, 
zoals dat in de liefdesillusie gaat.
Bella is de dochter van een vooraan-

Yehuda Pen - portret van Marc Chagall - Vitebsk 1915 
Vitebsk Museum of Modern Art
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staand juwelier in Vitebsk, hij heeft 
daar drie juwelierswinkels, en zij is 
academisch geschoold in geschiede-
nis, filosofie en literatuur. Zij is ook 
zeer muzikaal en tijdens haar huwe-
lijk schrijft ze ook boeken. Chagall 
schrijft over haar in zijn boek ‘My 

life’: ‘Haar stilte is mijn stilte, haar 
ogen mijn ogen. Het is alsof ze al-
les weet over mijn kindertijd, mijn 
heden, mijn toekomst, het is alsof 
ze recht door me heen kijkt; alsof ze 
altijd over mij heeft gewaakt, er-
gens naast mij, hoewel ik haar voor 
de eerste keer zag. Ik wist, dat is zij, 
mijn vrouw. Haar blanke huid, haar 
ogen. Hoe groot en rond en zwart 
zijn ze! Het zijn mijn ogen, mijn 
ziel.’
Zij trouwen op 25 juli 1915 en in 
1916 krijgen zij een dochter, Ida. 
Bella omringt Chagall met alle zorg 
die zij hem kan geven. Zij brengt 
hem in zijn atelier zelfgebakken 
koeken en melk, stoffen om te ge-
bruiken bij het schilderen. Hij 
schrijft: ‘Ik hoefde het raam maar 
open te doen of het hemelsblauw, 
de liefde en de bloemen stroomden 
binnen. Zij is in het wit gekleed of 
juist in het zwart, en zo loopt zij 

altijd door mijn tekeningen, als een 
leidend beeld in mijn kunst.’ Hier 
zegt hij eigenlijk dat hij met de veel 
voorkomende bloemboeketten op 
zijn schilderijen de weelderige over-
vloed van de liefde wil uitdrukken.
Op 2 september 1944 sterft Bella 
wegens een verwaarloosde virusin-
fectie in de Verenigde Staten, waar 
ze als vluchtelingen leven vanwege 
de Duitse bezetting van Frankrijk. 
Het is voor Chagall een bijzonder 
traumatische ervaring en hij kan er 
moeilijk overheen komen, te meer 
daar het eigenlijk niet nodig was 
geweest dat ze stierf. Het kwam 
door het gebrek aan medicijnen in 
de oorlogstijd, waardoor er te laat 
werd ingegrepen. Zij blijft, ook in 
zijn schilderingen, altijd ergens bij 
hem in de buurt. Zijn droomvrouw 
leeft nog altijd bij hem, overal. Bella 
is de droomvrouw en bruid van 
de zon, van de tweelingogen van 
Martin-Martina en Martina-Martin 
(zie ‘Seks, liefde en eigenliefde’ op 
pagina 20). Zij is ook na haar 
dood verbonden met hem via de 
nylondraden die hen vasthouden in 
het onderbewuste. 

Vluchten en reizen

Altijd is Chagall op de vlucht of 
hij moet verhuizen. Zijn woon-
plaatsen zijn Rusland, Frankrijk, in 
1914 weer naar Rusland, dan vanaf 
1922 voorgoed naar Frankrijk met 
een tussenpoos als vluchteling in 
de Verenigde Staten van 1941 tot 
1948. In 1937 wordt hij genaturali-
seerd tot Fransman. Na al deze om-
zwervingen blijft hij tot zijn dood 
in Frankrijk, zijn land van licht, 
waar hij in Saint-Paul-de-Vence 
gaat wonen, aan de Côte d’Azur. 
Daar wonen veel kunstenaars zo-
als Matisse, Picasso en anderen. Zij 
worden geen echte vrienden, daar-
voor is hun manier van schilderen 
té verschillend. Maar zowel Matisse 
als Picasso hebben bewondering 
voor Chagall. Naar Rusland gaat hij 
niet meer, hij is een niet gewenst 
persoon daar.
En zo wordt hij door zijn Jood-zijn 
steeds verdreven van zijn geboorte-
grond die hij zo node mist in zijn 
leven.

De oorlog is voor hem een ver-
schrikking, deze doorkruist alle 
dromen over vrede en liefde en een 
fijn bestaan. Hij kan zich alleen 
nog maar uiten in zijn schilderijen, 
waarin altijd weer Bella wordt ge-
schilderd alsof zij nog aan zijn zijde 
is. De droomvrouw wordt door de 
droomman iedere keer weer tot le-
ven gewekt in zijn dromen en fanta-
sieën over haar.
De nachtmerrie van de oorlog is 
voor Chagall ook traumatisch. Hij 
verlangt naast zijn liefdesdromen 
ook naar de vrede. Naar de vereni-
ging van man en vrouw, waardoor 
de vrede gestalte krijgt iedere keer 
als zij samenzijn in liefde.

Marc Chagall - 1912

Marc Chagall en Bella in een romanti-
sche pose
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Andere liefdes

Na de dood van Bella woont hij een 
jaar bij zijn al getrouwde dochter 
Ida met haar man Franz Meyer in.
Franz is een Zwitsers museumdirec-
teur en schrijft later een boek over 
het leven en werk van Chagall.

Chagall begint in 1945 een lief-
desrelatie met Virginia Haggard 
die zeven jaar duurt. Zij krijgen 
een zoon, David McNeil, die in 
1946 is geboren. David draagt de 
naam van de man waarmee Virginia 
nog is getrouwd als hij ter wereld 
komt. Virginia is 28 jaar jonger dan 
Chagall en verlaat hem weer na een 
tijd, om zich beter te kunnen ont-
plooien in het fotografisch vak. Zij 
gaat samenleven met een Belgische 
fotograaf, Charles Leirens, die nog 
ouder is dan Chagall.
Chagall hertrouwt in 1952 met 
Valentina Brodsky, die hij liefko-
zend ‘Vava’ noemt. Hij voelt zich 
heel ongelukkig alleen, zonder 
Bella, zijn inspiratie, zijn leven. 
Valentina is Russisch en Joods, en 
zijn dochter Ida vraagt Chagall 
eerst haar als secretaresse te nemen, 
omdat ze weet dat haar vader niet 
zonder vrouw kan leven die voor 
hem zorgt. Maar Valentina wil al-
leen blijven als Chagall haar ook 
trouwt en dat gebeurt dan ook zes 
maanden nadat zij bij hem is inge-
trokken. Zij blijft zijn levensgezel 
tot aan zijn dood. Zij is de cipier 

die hem bewaakt in zijn gevangenis. 
Zij is de verschrikkelijke droom-
vrouw, die haar droomman bewaakt 
tot in ieder detail van zijn leven. 
Zij bepaalt wie Chagall’s vrienden 
zijn, zijn kinderen en kleinkinde-
ren mogen hem niet meer bezoe-
ken. Zij weert alle Joodse literatuur 
uit zijn huis en bewaakt zijn geld. 
Chagall weet dat hij in een gevan-
genis leeft met haar. Maar hij vindt 
het goed, het is vredig en hij kan 
heerlijk schilderen zonder kopzor-
gen. Zijn zoon David kan Chagall 
op zijn sterfbed niet meer zien, 
omdat hij door haar niet wordt 
toegelaten. Hij draagt niet de naam 
Chagall, dus het is lastig om aan te 
tonen dat hij een zoon is. Zij dreigt 
met aangifte bij de politie, als hij 
toch komt. En dat is hem te veel, 
hij komt maar niet. Valentina is de 
typische droomvrouw die haar man 
gijzelt om hem helemaal te bezit-
ten en hem te beperken in heel zijn 
doen en laten. Zij overlijdt in de-
cember 1993 en wordt in het graf 
van Chagall bijgezet.

Werk

Chagall is niet zo goed in te delen 
bij een bepaalde stroming. Hij weet 
als geen ander kleur en licht te han-
teren, vooral in de blauwtinten en 
Picasso erkent zijn meesterschap 

daarin. Zijn imaginatie is groot en 
zijn kosmopolitische blik doet de 
rest. Maar nooit zal hij zijn dorp 
vergeten, het dorp van zijn jeugd, 
met de houten huisjes en de sneeuw 
in de straten. Het worden door de 
jaren heen allemaal thema’s die hij 
in zijn schilderijen regelmatig op-
voert. Zijn werken zijn vol dromen, 
het dorpsleven met zijn volksfees-
ten en de dieren van de boerderij. 
Geliefden komen in bijzonder veel 
werken voor, meestal op een zeer 
romantische wijze. Chagall kan al-
les, van het maken van gouaches tot 
olieverfschilderijen, het maken van 
glas-in-loodramen, plafondschilde-
ringen, en van keramiek.
Altijd weer komen de rabbi’s, de 
geitjes, de muzikanten, violisten en 
de geliefden terug als thema. Hij 
maakt ook veel bijbelse taferelen. 
Voor Chagall is schilderen geen ra-
tionele gebeurtenis, hij noemt het 
zelf een intuïtief proces.
Chagall schildert altijd in zijn ate-
lier, nooit naar voorbeelden in de 
natuur.

Joodse kunst

Chagall is een artiest die vooral ver-
nieuwend is geweest in de Joodse 
kunst, waar een verbod geldt op het 
afbeelden van mensen. Er zijn dan 
ook weinig Joodse schilders. Hij 
doorbreekt dit door gewoon alles 
te schilderen wat hij ziet. Chagall 
en enige anderen zoals Jacques 
Lipschits en Chaïm Soutine moeten 
wel hun eigen weg zien te vinden 
door een eigen Joodse schilderkunst 
te ontwikkelen. Zij gebruiken vaak 
dezelfde thema’s en hebben ook een 
manier van schilderen die op elkaar 
lijkt.
Chagall is de eerste Joodse schil-
der die de regel doorbreekt. Hij is 

Chagall en Virginia Haggard - 1946

Chagall en Valentina Brodsky
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een voorloper die voor anderen een 
soort toets is voor hun werk. Nooit 
zijn er rabbi’s uitgebeeld, nooit sy-
nagogen. De gehele Joodse cultuur 
is nog nooit afgebeeld op doek, en 
nu gebeurt dat voor het eerst bij 
Chagall. Hij doet dat op een leuke, 
vrije en ook liefdevolle wijze, om-
dat hij de Joodse cultuur een warm 
hart toedraagt. Ook de weinige af-
beeldingen van de verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog die hij 
maakt, zijn heel direct en aanspre-
kend.
Chagall is ook veelzijdig. Hij maakt 
werken op vrijwel ieder terrein van 
kunst. Illustraties in boeken, schil-
derwerk, glas-in-lood, decors, kera-
miek, tapijtkunst, niets is onbekend 
voor hem. Zijn keramisch werk is 
zelfs een hoogtepunt in de kera-
miekkunst van zijn tijd. Ook daarin 
spreidt hij zijn energie, zijn levens-
lust en levensdrang ten toon. Ook 
in die tak van kunst is hij een ver-
nieuwer.
Het glas-in-lood krijgt zijn belang-
stelling als hij al 70 jaar is en hij 
leert het zichzelf.
Chagall heeft de basis gelegd voor 
het modernisme en is de belangrijk-
ste Joodse artiest van zijn tijd. Hij is 
een soort eenzame ziener, die kijkt 
naar liefdesgeluk en vrede en een 
goed bestaan. Drie dingen waar hij 
naar verlangt en die er steeds maar 
niet zijn. Chagall leeft in zijn men-
selijke illusies in het vlees, en dat is 
waarneembaar in alles wat hij doet 
in zijn artistieke loopbaan. Hij is 
in feite altijd een onnozel kind ge-
bleven, iemand die vreemd in de 
wereld staat maar zich toch overal 
thuis voelt. Een man die hoopt op 
wonderen, op ware liefde, op ware 
vrede. Hij heeft het niet gevonden 
in zijn leven.

Chagall zegt kort voordat hij sterft 
op 97-jarige leeftijd en nog steeds 
werkend in zijn atelier: „To be free, 
untamed … to be able to shout, cry, 
pray.” (Ik wil vrij zijn, ongedwon-
gen... in staat om te schreeuwen, te 
huilen, te bidden).

Kleur en geluk

Het gebruik van de kleuren in zijn 
schilderijen valt onmiddellijk op. 
Dit is ook het aantrekkelijke van 
zijn werk. De kleuren brengen het 
ritme aan in zijn werk, brengen er 
ook beweging in en nemen de kij-
ker mee in de droom van Chagall. 
De kleuren zijn altijd heel levendig, 
intens, nooit vlak of gewoontjes. Zij 
helpen mee om de vormen tevoor-
schijn te laten komen op het doek. 
Picasso beschouwt hem na Matisse 
als de enige schilder die nog weet 
wat kleur werkelijk is. Hij vraagt 
zich altijd af waar Chagall die 
prachtige kleuren vandaan haalt, hij 
kan er niet achter komen.
De kracht van Chagall ligt er in, 
dat hij stralende en lichtende beel-
den op het doek tovert met twee 
of drie kleuren. Ook daarin zoekt 
hij de eenvoud, die hij in het land-
leven vindt. Maar de expressie op 
het doek is vibrerend en levendig, 
zoals zijn eigen visie op de dingen 
dat ook is. Zo gebruikt hij vaak 
blauwen om aan te duiden dat hij 
droomt van liefde, terwijl een groen 

gezicht spiritualiteit uitdrukt.
Zijn imaginatie is heel omvattend 
en ontwikkelt zich nog steeds verder 
tijdens zijn leven. Zowel de uiterlij-
ke wereld als ook zijn dromen zor-
gen voor beelden die steeds nieuw 
en opzienbarend zijn. Vooral zijn 
jeugdjaren in Vitebsk ondersteu-
nen zijn gehele œuvre, omdat alles 
daar is begonnen. Daaruit put hij 
het geluk dat zijn doeken uitstralen, 
de muziek, de getrouwde paartjes, 
zijn geloof. De bruid en bruide-
gom zweven door de lucht, houden 
elkaar vast en hebben bloemboe-
ketten bij zich, zij bewegen als de 
golven van het water en dromen 
hun levendige fantasieën over het 
eeuwige geluk. De vioolmuziek is 
er altijd, die behoort bij de liefde. 
Nooit heeft Chagall geprobeerd 
om de werkelijkheid zoals deze zich 
voordoet te schilderen. Hij put uit 
emoties, uit het leven zelf, uit de 
eenvoud die zich ook heel complex 
kan voordoen. Alles gaat over hem-
zelf, meer is er niet, hij is de wereld. 
Zijn schilderijen zijn dan ook niet 
alleen een droom die hij heeft, zij 
zijn de droom van de gehele mens-
heid, zoals hij een keertje in een 
interview zegt.

Chagall en zijn dochter Ida

Chagall en zijn zoon David
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Chagall heeft honderden schilderwerken nagelaten, zodat het een arbitraire zaak 
is om daar enkele sprekende voorbeelden uit te kiezen. Er wordt volstaan met 
vier van zijn werken uit diverse perioden. Het is een prelude op het volgende 
artikel over Chagall, waarin de verschillende illusies waar hij in leeft worden 
aangestipt.

Moi et le village

Paris 1911
Olie op canvas - 192,1 x 151,4 cm
The Museum of Modern Art, New York

Chagall schildert dit tafereel in 
1911 als hij in Parijs woont. 

Het schilderij beeldt het verlangen 
uit naar zijn geboortedorp, naar zijn 
geboorteland in het dorpje Liozna, 
vlak bij Vitebsk. Dieren en mensen 
leven daar bij elkaar en ze zijn ook 
afhankelijk van elkaar. De dorpe-
lingen voeden zich met het voed-
sel dat de dieren opleveren en de 
dieren worden weer gevoed door de 
mensen. De koe kijkt Chagall aan 
en Chagall de koe. Chagall heeft 
een groen gezicht, het teken van 
zijn spirituele aandacht. Hij heeft 
een bloeiende boomtak in de hand 
die hem verbindt met de koe. Alles 
is met elkaar verbonden door cir-
kels, de zon, de maan en de aarde, 
mensen en dieren zijn bondgenoten 
van elkaar. De maan komt zelfs een 
beetje voor de zon terecht in een 
halve eclips. Alles leeft en bestaat 
door het licht. Op de achtergrond 
is het dorpje Liozna te zien met de 
kerk en de huisjes, de kleur rood 
trekt het oog als vanzelf daarheen.

De bestaansillusie wordt hier ver-
beeld met veel élan en romantiek. 
Het leven uit zijn jeugd wordt ge-
idealiseerd, alles is mooi en goed, 
armoede bestaat niet, alleen de 
rijkdom van het dorp en zijn be-
woners. Alles is fraai en prachtig in 

zijn herinnering. De kleuren zijn 
vol en levend, iedereen geniet van 
de natuur, de dieren en de rijkdom 
die dit samengaan van mens en dier, 
zon en universum biedt. De com-
positie is zodanig opgezet, dat het 
oog als vanzelf van het een naar het 

Marc Chagall
Zijn schilderkunst

kunst

Tekst: Sarah Delateren
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andere tafereel gaat waardoor het 
schilderij steeds verder en verder 
wordt ontdekt in al zijn kleine de-
tails. Dat zijn jeugd in Rusland de 
belangrijkste plaats inneemt in zijn 
bestaan, is ook te merken aan het 

spreken van de taal. De enige talen 
die hij ook op latere leeftijd vloei-
end spreekt zijn het Jiddisch en het 
Russisch. Het Engels en het Frans 
blijven de tongval behouden van 
die talen, ook tot op zijn hoge leef-

tijd als hij al heel lang in Frankrijk 
woont. De zonnige kant van de 
bestaansillusie wordt door Chagall 
heel kleurrijk en levendig geschil-
derd. Zo leeft deze illusie ook in 
zijn hart en in zijn materie.

Les mariées de la tour Eiffel
1938-1939
Olie op linnen, 150 x 136,5 cm
Centre Georges Pompidou,
Musée national d’Art Moderne de Paris

Net voordat Chagall Frankrijk 
moet verlaten vanwege de 

Tweede Wereldoorlog schildert hij 
in Nice dit doek, dat klaar is in 
1939.
Het geeft zijn leven weer zoals 
dat is geweest, in het dorpje in 
Rusland waar hij in zijn jeugd is 
getrouwd met Bella in de Joodse 
gemeenschap. Vandaar zijn zij naar 
Parijs gegaan, waar zij leven bij de 
Eiffeltoren, daar waar zij het goe-
de van Frankrijk ervaren, verbeeld 
door de Gallische haan. Nu hij op 
het punt staat te moeten vluch-
ten uit Frankrijk bekijkt hij zijn 
leven nog eens en beschouwt de 
toekomst. Zijn jonge leven, links 
uitgebeeld, is vol zon, vol jeugd en 
verwachting, het bruidspaar in het 
midden staat op het punt Frankrijk 
te verlaten om een onzekere toe-
komst tegemoet te gaan. Chagall 
heeft altijd gewaarschuwd voor de 
oorlog die op uitbreken staat, een 
oorlog die de Joden met geweld 
zal uitroeien. De viool gebruikt hij 
hier om zijn Jood-zijn te accentu-
eren, omdat dit een typisch Joods 
instrument is voor hem en hij zelf 
ook viool speelt. De viool geeft de 
fijnzinnigheid weer van het hart, 
die meegenomen kan worden op 

de vlucht. Verder gebruikt hij veel 
beelden die hij vaak schildert maar 
steeds weer anders, zoals de koe, het 
dorpje, de geliefden, die Bella en 
hijzelf voorstellen in hun jeugd en 
nu. Zij is voor hem nog steeds zijn 
bruid, hij komt haar steeds meer 
nabij naarmate de jaren verstrijken. 
Vandaar dat zij nog de bruidsjapon 
draagt die ook te zien is bij de kerk 
in Vitebsk.

De opbouw van het beeld is heel 
symmetrisch, alles keert terug in de 
verschillende delen van het schilde-
rij. De tijd verstrijkt, maar de sym-
bolen blijven hetzelfde. Centraal 
staat Chagall zelf, met zijn droom-
vrouw voor altijd, Bella. Zij geeft 
hem de stabiliteit die hij nodig 
heeft in zijn leven. De symbolen 
van hun jeugd en van het heden 
omgeven hen. Zij staan voor zware 



de Gouden Visie
jaargang 8, nummer 1, januari 2015

10

tijden maar zij staan steeds dichter 
bij elkaar. Zij moeten de vrijheid 
van Frankrijk achter zich laten al-
hoewel zij dit niet willen. Zij wil-
len in Frankrijk blijven. Maar de 
oorlog dwingt hen te vluchten, om 
het bloedbad achter zich te laten en 
in ballingschap te gaan leven, áls zij 
dat tenminste overleven, want dat 
is onzeker. De droom van de liefde 
wordt niet verstoord, maar de om-
geving rondom hen is eerder gruwe-
lijk dan lieflijk. Zij zijn hun leven 
niet zeker.

Chagall schildert de liefdesillusie 
waarin hij leeft helemaal uit op het 
doek. Zijn heimwee naar de mooie 
jaren van jonge volwassenheid, zijn 
innige verbondenheid met zijn 
reine, zuivere droomvrouw, zijn af-
schuw van de oorlog in zijn illusie 
over de vrede, zijn verlangen naar 
het fijnzinnige, de viool. En de koe 
en de engelen geven daar nog een 
extra dimensie aan, zij zijn de vol-
heid van het eenvoudige leven en de 
dromen die Chagall heeft. Dromen 
die dromen blijven en geen werke-

lijkheid worden. Ze lijken heel erg 
op de dromen van Maurice Sendak 
in zijn boekje ‘My brother’s book’, 
waarin de illustraties ook lijken op 
de droomsfeer van Chagall. Beiden 
leven in de liefdesillusie, beiden 
dromen van een leven waarin ze 
verbonden blijven met de verloren 
geliefden. Beiden beleven zij ook 
de bewustzijnsillusie in zijn volle 
omvang.

Le paysage bleu 
1949
Gouache op papier - 77 x 56 cm
Wuppertal, Van der Heydt Museum

Een paar, innig verstrengeld met 
elkaar, in een zinderend blauw 

landschap. Zij wordt door hem om-
vat en hij kust zacht haar omgekeer-
de hoofd, terwijl de maan lachend 
toekijkt in de vorm van een zilveren 
haring. Een kip lijkt zingend mee 
te dansen en er is een rond, donker-
blauw hemellichaam te zien.
Een mysterieus schilderij, dat hele-
maal doordrenkt is van blauwen en 
iets laat zien van zijn grote en diepe 
liefde voor vrouwen. Chagall is een 
liefhebber van vrouwen, hij kan 
niet zonder hen. Haar hoofd lijkt 
te rusten op een bed van bloemen, 
het geluk dat sterk en overvloedig, 
maar ook fragiel kan zijn. Het lichte 
blauw vertelt over de lichtvoetig-
heid, de kinderlijkheid van Chagall, 
de zonnige kant van zijn wezen, zijn 
blauwe droomziel die zich laat zien 
op het doek, zijn humor, terwijl de 
donkere blauwen ook de dreiging 
uitbeelden die het leven nu eenmaal 
in zich draagt.
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Ook hier is het de droom van 
de droomman over zijn geliefde 
droomvrouw die beleefd wordt on-
der het licht van de zilveren maan. 
Zijn liefde is als een vurige fakkel 

van de droomziel die warmte brengt 
in de donkere wereld waar alleen 
de maan zijn licht kan verspreiden. 
Het blauw is mysterieus, het ver-
bergt het geheim van de unio mys-

tica, de diepe verbondenheid van 
twee geliefden die elkaar in de ogen 
kijken en elkaar niet meer los kun-
nen laten. Zij zijn aan elkaar gebon-
den of ze het willen of niet.

Dos à dos
1984
Olieverf op canvas - 130,8 bij 88,9 cm

Chagall maakt dit werk een jaar 
voor zijn dood. Hij werkt er 

volgens zijn vrouw Valentina acht 
uur per dag aan door. Hij kan nog 
steeds schilderen zonder bril, zijn 
ogen zijn uitstekend.

Dit schilderij wordt door velen zijn 
meesterwerk genoemd. Niet alleen 
qua techniek maar ook qua pen-
seelwerk, kleurstelling en de mys-
tieke, welhaast onbegrijpelijke visie 
van Chagall op de wereld. Zijn hele 
leven heeft hij de ervaring opge-
daan om dit werk te kunnen maken 
waarin alles is samengevat. Het is 
heel levendig door de bijna onzicht-
bare dynamiek, het zit vol com-
plexiteit en is vol met zijn magische 
visie van de droomman.
Twee figuren zitten op een stoel met 
de rug naar elkaar toe. Zij zijn het 
middelpunt van het schilderstuk. 
Misschien is de grote figuur Chagall 
zelf, maar hij kan ook diegene zijn 
die het bloemenboeket vasthoudt, 
in het lagere gedeelte. De grote fi-
guur heeft een boek in de hand, de 
kleinere figuur op de stoel bespeelt 
een fluit en dat fluitspel wordt weer 
beantwoord door een kleine figuur 
in het onderste deel van het beeld. 
Bovenin het schilderij is een hele-
boel te zien: een haan, een brug met 
bogen en rode huizen. Daarboven 
is een soort maan en een vliegende 

figuur met vleugels. Er zijn vaag wat 
bomen te zien. De lucht bestaat uit 
wit-blauwe vegen en er is nog een 
figuur die wijst met zijn arm. Het 
intense rood begint bovenin het 
schilderij bij de huizen en lijkt naar 
de twee figuren toe te vloeien. Deze 
zweven eigenlijk boven de stoel, het 

doet luchtig aan. Beneden in het 
schilderij is weer een dorp te zien, 
in blauwe kleuren, er is ook een 
blauwe stroom die naar boven gaat 
aan de linkerkant. Rechts is de man 
met de bloemen te zien en links een 
figuur die ook fluit speelt. In het 
dorp is een paard te zien dat een 
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kar trekt en er lopen twee mensen. 
De zon gaat net onder achter de 
huizen. De mensen vervagen in de 
ruimte en worden bijna onzichtbaar 
evenals het paard en de kar. 

Het geheel doet denken aan een 
heel romantisch en zoet tafereel, 
aan een soort bovenaardse gebeurte-
nis waar Chagall verbeeldt hoe hij 
leeft in het zuiden van Frankrijk, 
waar hij droomt van de vrede en het 
geluk op aarde. Want zijn dromen 
beginnen in Rusland en eindigen in 
Zuid-Frankrijk, hij voelt zijn dood 
aankomen want hij is 96 jaar maar 
nog steeds vol leven en levenslust. 
Het aardse leven begint te verva-
gen, dat is in de onderzijde van het 
schilderij te zien. De man met het 
boeket lijkt op Chagall zelf en deze 
vertelt over de rijkdom en het geluk 
in zijn leven, de bloemen energie. 
De grote man op de stoel lijkt ook 
op Chagall en hij is samen met de 
fluitspeler verenigd in de warme 
zonnigheid die er nog is aan het 
einde van de dag. Het zou het einde 
van zijn leven kunnen verbeelden. 
Het boek vertelt waarschijnlijk over 
de bijbelse wijsheid, de fluit bege-

Chagall en Bella in 1922

Symboliek 

In de schilderijen van Chagall is veel gebruik gemaakt van symboliek. 
Chagall zelf gelooft niet in de symboliek zoals anderen die hebben ge-
duid. Hij vindt dit iets wat ieder strikt persoonlijk moet beleven. Hij 
brengt niet met opzet symbolen in zijn werk aan, dat is iets wat vanzelf 
gebeurt.
•  Circusafbeeldingen zouden de harmonie van mens en dier voorstel-

len, ook hun creativiteit.
• Zwevende vrouwen verbeelden het verlangen naar hen.
• Blote borsten zijn vruchtbaarheid en leven maar ook erotiek.
•  De haan met kam is de vruchtbaarheid maar vaak ook het symbool 

van Frankrijk. Bruidsparen worden vaak op een haan afgebeeld.
•  Een koe is de melk, vlees, leer, kracht, het eenvoudige leven zonder 

meer.
• Paard of een vliegend paard, is de vrijheid. 
• Eiffeltoren is de hemel en de vrijheid.
• Vensters zijn de liefde voor de vrijheid.
•  Violisten duiden hoogtepunten in het leven aan, zoals geboorte, 

bruiloft en dood. 
• Huizen in Vitebsk zijn vaderlandsliefde.
• Haring of vliegende vis beelden het ambacht van zijn vader uit.
• Klok met pendel stelt de tijd voor.
•  Kaarsluchter met twee kaarsen is de sabbath, met zeven armen de 

Menora of de Chanukka kandelaar, zoals vrome Joden leven. 
•  Gekruisigde Christus verbeeldt de jodenvervolging in Europa van-

wege het Nationaal Socialisme. Ook het geloof.
• De boom stelt het leven voor.
• Blauwe kleuren: de liefdesdroom.
• Groene kleuren: spiritualiteit.

leidt de mens in het leven. De fluit-
muziek is de vrolijke levenslustige 
muziek die er altijd en overal is in 
het bestaan van Chagall. Die is er 
bij alle gebeurtenissen die er toe 
doen en die uit zijn leven zijn ge-
bannen door Valentina.
Het aardse is vervaagd, de rijpheid 
is gekomen en daarna gaat de zon 
van het leven zachtjes verdwijnen 
achter de huizen die gekleurd zijn 
in rood avondlicht. De nacht komt, 
en de vliegende figuur is de bege-
leider van diegene die opstijgt naar 
een andere wereld.

De kleuren geven een volheid van 
leven aan zoals Chagall het leven 
heeft geleefd, met volle teugen en 
vol lichtheid en idealisme. Nog 
steeds geniet hij een bestaan in de 
illusie, een droombestaan vol kleur, 
muziek en levendigheid. Chagall 
is niet bang om dood te gaan. Het 
geeft hem de mogelijkheid zijn 
droomvrouw, Bella weer te ont-
moeten. Dat is de ultieme droom, 
de droom van de minnaar om weer 
te verblijven bij zijn grote geliefde 
voor altijd. 
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Er zijn verschillende typische illusies waarin een mens 
leeft. Een daarvan is de liefdesillusie, of de illusie 
van het hartenspel. Meer daarover is te vinden in 
het artikel ‘Seks, liefde en eigenliefde’ op pagina 
20. Naast de liefdesillusie zijn ook de bestaansil-
lusie (het klaverspel), de machtsillusie (het schop-
penspel) en de bewustzijnsillusie (het ruitenspel) 
herkenbaar in menig mensenleven. In de Gouden 
Visie jaargang 7 nummer 4 is aandacht besteed 
aan de machtsillusie. In dit artikel wordt beke-
ken welke illusies duidelijk herkenbaar zijn in 
het leven van Chagall.

De liefdesillusie
Bij Chagall komt de liefdesillusie 
heel sterk naar voren in heel zijn da-
gelijks leven. Er zijn wat praktische 
maar heel typerende voorbeelden 
van te geven.
Bella is zijn droomvrouw voor 
100%, zij hebben acht droomvrou-
wen en acht droommannen die he-
lemaal samenvallen 1. Zij is dan ook 
de grote liefde van zijn leven, die 
altijd blijft, ook al is ze overleden 
op een jonge leeftijd van 48 jaar. 
Zij blijft de hoofdrol spelen in heel 
zijn leven en ze komt ook op vele 
van zijn schilderijen voor. Zij inspi-
reert hem zelfs tot na haar dood. Zij 
heeft geaccepteerd dat Chagall leeft 
voor de kunst en dat zij op de twee-
de plaats komt, ook al is zij wel zijn 

1  Zie voor de betekenis hiervan het ar-
tikel ‘Seks, liefde en eigenliefde’ op 
pagina 20.

muze voor altijd. En dat is de ware 
droomvrouw, die helemaal past bij 
Chagall’s droomman. Zij plant ook 
de geheime liefdescode in zijn vlees, 
waardoor hij nooit meer zoveel van 
iemand anders kan houden.

Virginia Haggard is ook een droom-
vrouw. Zij is mooi en jong, zij offert 
haar huwelijk met de Schot McNeil 
op voor Chagall. Maar zij is niet 
100% zijn droomvrouw. Zij is de 
Moeder, de seksdroomvrouw, zij 
is Bronsi de machtsdroomvrouw, 
zij is Mira de psychische droom-
vrouw, zij is Godefrieda de rede-
lijke droomvrouw met haar droom-
man Chagall. Zij wil toch liever 
verder zoeken naar de droomman 
van haar leven en dat is duidelijk. 
Zij is maar voor 50% een droom-
vrouw voor hem en hij voor haar. 
Zij leeft voornamelijk als de droom-

vrouw de Moeder met Chagall. 
Ze verlaat hem dan ook voor de 
Belgische fotograaf Charles Leirens, 
die kort na het huwelijk ziek wordt 
en die ze moet gaan verplegen. Zij 
zet de liefde bovenaan op de lijst, 
de liefde die voor haar alleen maar 
seks is. Liefde is seks, is haar devies. 
Chagall beeldt haar echter nooit op 
zijn schilderijen af als zijn bruid, zo-
als hij dat bij Bella doet. Zij wordt 
nooit samen met Chagall geschil-
derd op het doek.

Chagall kan echter niet zonder de 
fysieke nabijheid van een vrouw. 
Dat is een heel typerend kenmerk 
van het leven in de liefdesillusie. 
Altijd is er de fysieke nabijheid van 
een vrouw nodig om te kunnen le-
ven. Dat uit hij zelf ook in het feit, 
dat hij Bella altijd zijn inspiratie 
noemt. Na haar dood heeft hij ze-

Marc Chagall
Zijn illusies

Tekst: Sarah Delateren
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ven maanden niet kunnen schilde-
ren, tot hij Virginia ontmoette.
Na het wegvallen van Virginia be-
geeft hij zich vrijwillig in de ge-
vangenis van de gijzeling door 
Valentina Brodsky. Dat gegeven 
komt zeer duidelijk naar voren in de 
verhouding van Valentina en Marc 
Chagall. Valentina trouwt hem al-
leen uit winstbejag en ze is spijker-
hard, een echte ‘Spijkervrouw’, de 
absolute droomvrouw die leeft in 
de botten van het lichaam. Zij staat 
er ook op nadat zij drie maanden 
Chagall’s secretaresse is geweest, dat 
ze trouwen. Als de voorwaarden 
haar niet bevallen, laat ze zich van 
Chagall scheiden en trouwt ze hem 
onmiddellijk weer opnieuw, onder 
gunstiger huwelijkse voorwaarden 
dan eerst. Chagall vindt alles goed, 
als hij maar kan schilderen. Wel 
zegt hij over haar: „Zij heeft nog 
geen procent van wat Bella was.” 
Naarmate zij langer bij elkaar zijn 
gaat zij alles regelen. Dan komt 
Bronsi, de machtsdroomvrouw naar 
voren in hun verhouding. En ook 
Godefrieda, de redelijke droom-
vrouw laat zich niet onbetuigd, die 
regelt dat alles goed verloopt in 
hun verhouding. De vrienden die 
hij heeft zoekt ze uit, zij mogen op 
bezoek komen. Vooral geen Joden, 
die worden geweerd, evenals Joodse 
lectuur. Ook zijn kinderen Ida 
en David mogen hem niet bezoe-
ken. Als David naar een kostschool 
wordt gestuurd omdat Virginia het 
te druk heeft met de verpleging 
van haar man, vraagt hij of hij bij 
zijn vader mag wonen. Dat wordt 
door Valentina niet toegestaan. 
Opvallend is daarbij dat Chagall al-
les goed vindt. Ook zijn kleinkinde-
ren, twee dochters van Ida en twee 
zoons van David, ziet hij nooit.

Marc Chagall bezig met het schilderij ‘Bella en vert’

Bella en vert / Bella-in-Green 
1934-1935
Olieverf op canvas - 100 x 81 cm
Stedelijk Museum Amsterdam
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In deze gevangenis voelt Chagall 
zich goed thuis. Hij zegt: „Ik leef 
in een gevangenis, maar ik voel me 
er goed bij.” En dat is ook wat de 
droomman wil, een vrouw die he-
lemaal voor hem zorgt en hem vrij-
laat in zijn kunst. Want hij zit de 
hele dag in zijn atelier en bekom-
mert zich in feite niet om Valentina. 
Zij gaat haar eigen gang en kan met 
hem pronken. Zij houdt hem voor 
zichzelf gegijzeld in zijn huis in 
Saint-Paul-de-Vence tot zijn dood. 
Ook dan kan David McNeil zijn 
vader niet meer zien, dat wordt 
verboden door Vava (koosnaam 
voor Valentina) met de dreiging 
dat zij de politie inschakelt als hij 
toch komt. En David heeft geen 
zin in gezeur, waarbij hij zal moe-
ten uitleggen dat hij de zoon is van 
Chagall, want hij draagt zijn naam 
niet. Valentina regelt het zo, dat zij 
alles in Chagall’s bestaan regelt met 
de wanen van de bestaansillusie die 
zij in haar vlees heeft. Valentina 
valt minder samen met de droom-
man Chagall dan wie ook, slechts 
37,5%. Zij wordt door Chagall ook 
altijd alleen op een schilderij afge-
beeld.

Zo is de droomman een gevan-
gene van zijn eigen droomvrouw. 
Een droomvrouw die hij eigenlijk 
haat, en zij haat hem. Zij bevech-
ten elkaar op een stille manier, door 
pesten en treiterij. Niemand kan 
zeggen dat Vava Chagall niet goed 
heeft verzorgd tot zijn dood. Maar 
hun liefde is de duistere zijde van 
de illusie. Zijn zoon David zou nog 
steeds graag Valentina uit het graf 
van zijn vader halen, waar zij sa-
men met haar overleden broer ligt. 
Eigenlijk zouden er Chagall’s in 
moeten liggen, zoals Bella en Ida en 

hijzelf als hun tijd komt. Maar hij 
doet het niet, hij wil de wraak en de 
haat niet aan de oppervlakte laten 
komen.
Chagall’s leven is één grote illusie 
van liefde en vrouwen. Dat is ook 
in zijn schilderijen heel duidelijk 
te ervaren. Het verhevene en het 
mysterieuze is gewoon de waan 
van de ‘unio mystica’, het geheim 
van Martin-Martina en Martina-
Martin, die het droomleven leven 
in de zonnige kant van de illu-
sie. Virginia Haggard is alleen uit 
op seks, zij is het voorbeeld van 
de vrouw die seks voor liefde aan-
ziet. Zij zegt ook in haar boek: ‘Ma 
vie avec Chagall’ dat hij wel altijd 
spreekt over liefde maar ze niet 
praktiseert.
Valentina Brodsky is samen met 
Chagall de duistere kant van de 
liefdesillusie, waarin zij leven 
als de absolute ‘Spijkerman’ en 
‘Spijkervrouw’ die niet zo absoluut 
blijken te zijn als ze zouden wil-
len. Zowel Chagall als Valentina 
Brodsky zijn zo keihard als iemand 
maar zijn kan. Chagall heeft precies 
de drie vrouwen gekregen die hem 
de hele illusie van de liefde hebben 
getoond. Hij wist het niet, want 
anders zou het een hele openbaring 
voor hem zijn geweest.

Bestaansillusie
De bestaansillusie wordt 
door Chagall ook heel dui-
delijk geopenbaard in zijn 
leven dat getekend wordt 
door oorlog, op de vlucht 
zijn en zijn hang naar een 
fijn bestaan. Dat heer-
lijke, zonnige bestaan vindt hij in 
Zuid-Frankrijk, waar het milde 
klimaat hem charmeert en waar 

hij zich thuis voelt na de scheiding 
van zijn geboorteland, waar hij 
niet meer mag komen. De streek 
geeft hem ook de mogelijkheid 
om via Spanje naar de Verenigde 
Staten te vluchten voor de Tweede 
Wereldoorlog. Het is de streek die 
hem mogelijkheden biedt voor een 
leven in ballingschap maar ook is 
het de streek die hem een fijn be-
staan geeft tot aan het einde van 
zijn leven. Ook Valentina vecht 
voor haar bestaan met hem, zij laat 
niets na om zich te verzekeren van 
een plaatsje naast Chagall, om zo 
iets te zijn. Zij bouwt het imago 
op van de vrouw van de beroemde 
schilder, die hem liefdevol verzorgt. 

Op zijn schilderijen laat hij Vava  
echter zien als een 
vrouw die zich dis-
tantieert van ande-

ren, een kille vrouw 
die alleen uit is op 
voordelen. Zij is zo 

hard als een steen en 
neemt kinderen hun be-

staan af door hen te we-
ren uit hun vader’s huis. 

En hun vader bekommert 
zich er niet om, zijn kunst gaat voor 
alles. Hij is ook hard als een steen.

Chagall en Valentina
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Machtsillusie
De machtsillusie wordt 
duidelijk doordat 
Valentina het heft 
totaal in handen 
neemt en Chagall 
beschouwt als een 
kind dat niets zou 
kunnen. Zij doet 
alles voor hem. 
Zij is de meeste-

res van het huis, 
Chagall is de slaaf die doet wat zij 
zegt. Hij volgt haar bevelen woor-
deloos op, zoals de scheiding die 
zij regelt en het hernieuwde trou-
wen voor betere voorwaarden in het 
huwelijk. Zij regelt ook zijn geldza-
ken, Chagall weet niet eens dat hij 
behoorlijk rijk is in zijn latere leven. 
Zij laat hem nooit ook maar één 
bankafschrift zien. Hij weet dat hij 
wordt overheerst en neemt het zo-

als het is. Hij wil geen ruzie, hij wil 
haar niet kwijt, en hij moet kiezen, 
alleen zijn of zich haar machtswel-
lust laten welgevallen. Hij kiest voor 
het laatste. Dat is zijn machtsuitoe-
fening, een macht die feitelijk ster-
ker is dan die van haar. 

De vredesillusie

De vredesillusie is 
geen hoofdillusie maar een illusie 
die voortvloeit uit de vijf hoofdillu-
sies. Deze bestaat er uit dat iemand 
beslist niet wil dat er oorlog is en 
ook in de waan leeft dat hij oorlog 
en ruzie kan voorkomen. Zo leeft 
Chagall ook. Meestal is het niet 

duidelijk dat als iemand altijd maar 
wil dat er vrede is, er altijd oorlog 
is in hemzelf en rondom hem. Het 
hevige moeten zorgt dat de oorlog 
die er in de basis altijd al is in het 
vlees, steeds meer oorlog veroor-
zaakt. Dat is te zien omdat Chagall 
zich er gemakkelijk bij neerlegt dat 
hij zijn kinderen en kleinkinderen 
niet mag zien, dat er geen Joden in 
huis mogen komen, dat Joodse li-
teratuur zorgvuldig wordt geweerd. 
Hij mag ook zelf zijn vrienden niet 
kiezen. Dat laat hij allemaal gaan, 

omdat hij geen ruzie en oorlog met 
Valentina wil. Hij is keihard daar-
in. Hij wil het rustig houden en 
in zijn narcoleptische slaap blijven 
schilderen omdat hij Valentina niet 
kwijt wil. Dat heeft twee redenen: 
zij behartigt zijn zaken goed en hij 
wil geen oorlog. Met oorlog heeft 
hij al genoeg beleefd in zijn leven. 
Chagall weet niet, dat de oorlog in 
zijn eigen materie huist. De oorlog 
is niet buiten hem, de oorlog is in 
zijn eigen lichaam. Het heeft dan 
weinig zin om een vredesillusie te 
koesteren vol wanen over vrede in 
de wereld en in het huis waar hij 
woont. Het enige wat kan is om de 
oorlog in de materie te laten ver-
anderen zodat de vrede er uit te-
voorschijn kan komen. Dat is niet 
eenvoudig, maar de mogelijkheid is 
er wel.
Uit dit alles blijkt, dat Chagall 
zo hard is als een steen, evenals 
Valentina. Dat verbergt hij on-
der mooie dromen, zoals ze op de 
meeste schilderijen van hem te zien 
zijn.

Portrait de Vava - 1955
Olieverf op canvas - 95 x 73 cm
Privé collectie
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Auteur Brené Brown
Uitgeverij A.W. Bruna Uitgeverij bv / Lev. - Utrecht
Achtste druk, maart 2014, 271 pagina’s

Tekst: Mia Mattelaer

De kracht van kwetsbaarheid
‘Heb de moed om niet perfect te willen zijn.’

De auteur

Brené Brown (18-11-1965) is on-
derzoekshoogleraar maatschappelijk 
werk aan de University of Houston 
in de Amerikaanse staat Texas.
Vele jaren deed ze onderzoek naar 
gedragspatronen in bedrijven, bij 
managers en ook bij gewone huis-
vrouwen. Tot ze meer dan tien jaar 
geleden bij zichzelf merkte dat haar 
leven niet ‘bezield’ was. Ze moest 
van zichzelf steeds beter zijn in haar 
werk, in haar relaties, in haar hu-
welijk, het was nooit goed genoeg 
zoals het was. Daardoor ervaarde zij 
steeds meer angst, stress, ontevre-
denheid.
Op een dag temidden van een le-
zing die ze gaf, kon ze niet meer 
verder, wist ze niet meer waarover 
ze het moest hebben, waarover het 
juist ging. Daar stond ze dan. Ze 
deed haar voordracht-notities dicht 
en begon spontaan over zichzelf te 
praten, haar angsten, haar twijfels, 
haar zoeken, haar ontevredenheid, 
haar schaamte. Ze stelde zich kwets-
baar op, zij die daarvoor nooit iets 
liet merken van haar zwakheden. 
En dat was een keerpunt in haar 
carrière.
Daarna heeft ze jarenlang onder-
zoek gedaan naar iets wat op dat 
moment naar voren kwam: kwets-
baarheid. Haar onderzoeksverslag 
wordt uitgegeven als een boek en 
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wordt een bestseller in Amerika 
(New York Times-bestseller). 
Overal wordt Brené Brown ge-
vraagd lezingen, workshops en in-
terviews te geven over hoe om te 
gaan met kwetsbaarheid in deze 
wereld waar perfectionisme hoogtij 
viert. Haar werk is meermaals in de 
Amerikaanse media besproken.

Boek

De oorspronkelijke titel van het 
boek is ‘Daring Greatly’ uitgege-
ven in 2012. De vertaling is van 
Marijke van der Horst.
Het boek is een paperback-uitgave. 
Ondanks het feit dat het een onder-
zoeksverslag is, leest het boek ge-
makkelijk. Het heeft een overzichte-
lijke structuur, is wetenschappelijk 
onderbouwd, en bevat ook tal van 
concrete situaties, die voor de lezer 
heel herkenbaar zijn.
De kaft is eenvoudig wit, met de ti-
tel in rode, eerder breekbare letters. 
Een lichte blauw-groene doorschij-
nende voile waait als het ware over 
de letters heen.
Van dezelfde auteur is ook versche-
nen: ‘De moed van imperfectie, laat 
gaan wie je denkt te moeten zijn’.

Inhoud

Het boek begint met een citaat van 
Theodore Roosevelt, Amerikaanse 
president van 1901 tot 1909: ‘Het 

is niet de criticus die telt; niet de-
gene die ons erop wijst waarom 
de sterke man struikelt, of wat de 
man van de daad beter had kun-
nen doen. De eer komt toe aan de 
man die daadwerkelijk in de arena 
staat, zijn gezicht besmeurd met 
stof, zweet en bloed; die zich kra-
nig weert; die fouten maakt en keer 
op keer tekortschiet, omdat dat nu 
eenmaal onvermijdelijk is. Die des-
ondanks toch probeert iets te be-
reiken, die groot enthousiasme en 
grote toewijding kent en zich he-
lemaal geeft voor de goede zaak. 
Die, als het meezit, uiteindelijk de 
triomf van een grootse verrichting 
proeft, en die, als het tegenzit en 
als hij faalt, in elk geval grote moed 
heeft getoond…’
Dit citaat gebruikt Brené Brown als 
rode draad in haar boek. Ze vertelt 
wat het betekent om je kwetsbaar 
op te stellen in een wereld die ge-
richt is op perfectionisme. Zij be-
schrijft hoe we elke dag de schijn 

ophouden om anderen te laten zien 
hoe goed we alles voor elkaar heb-
ben. Ze stipt de mechanismen aan 
die we gebruiken om ons maar niet 
kwetsbaar te hoeven opstellen. En 
deze mechanismen vragen veel ener-
gie, waardoor het leven soms moei-
lijker verloopt.

Kwetsbaarheid wordt geassocieerd 
met onzekerheid en risico’s. Maar 
kwetsbaarheid is geen vorm van 
zwakte. Er is moed nodig om de 
maskers af te werpen waarachter we 
ons verstoppen om ons niet te to-
nen hoe we zijn met al onze imper-
fecties. Als we de moed hebben om 
ons kwetsbaar op te stellen, onszelf 
te laten zien zoals we zijn, dingen 
te proberen en het risico te nemen 
om te falen, zullen we minder uit 
angst leven en ons meer verbonden 
voelen met de wereld om ons heen, 
zegt Brené Brown. Ze legt uit dat, 
als we proberen te ontsnappen aan 
angst, boosheid, teleurstelling of 
onzekerheid, we dan ook de deur 
sluiten voor vreugde, dankbaarheid 
en geluk.
Ze constateert dat managers die 
zich meer kwetsbaar opstellen, meer 
oog hebben voor de zwakke scha-
kels in hun bedrijf, meer empathie 
met wat er gebeurt op de werkvloer. 
Daardoor kunnen ze sneller inspe-
len op de noden en de vragen. Het 
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uiteindelijk resultaat is een beter 
rendement en een betere werksfeer. 
Er is een grotere tevredenheid bij de 
werknemers.

Ook in haar eigen gezin merkt 
Brené Brown verandering door zich 
kwetsbaar op te stellen: ze kan beter 
luisteren naar haar tienerkinderen, 
ze probeert ze meer te laten zijn zo-
als ze zijn. Ze ervaart meer diepgang 
in het contact met haar echtgenoot. 
En ze geniet meer van de kleine 
dingen van het leven.
Haar vroegere depressie, die er 
kwam omdat ze zelf vond dat ze 
nooit goed genoeg was, heeft haar 
uiteindelijk geleid naar een zoek-
tocht naar een meer vervuld leven.
Op het einde van haar boek schrijft 
ze: ‘Wanneer ik terugkijk op mijn 
eigen leven en wat de moed om me 
kwetsbaar op te stellen mij heeft op-
geleverd, dan kan ik eerlijk zeggen 
dat niets zo ongemakkelijk, gevaar-
lijk en pijnlijk is als me een bui-
tenstaander te voelen in mijn eigen 
leven en me af te vragen hoe het 
zou zijn als ik de moed had gehad 
om mezelf te laten zien en de kracht 
van kwetsbaarheid toe te laten in 
mijn leven.’

Het laatste hoofdstuk is de bijlage 
waar de auteur de opzet van het on-
derzoeksverslag beschrijft: het verza-

melen van de gegevens, de codering, 
de literatuuranalyse en de evaluatie 
van de gefundeerde theorie.

Conclusie

Wat opvalt bij het lezen van het 
boek is dat de toon nogal euforisch 
klinkt. Het komt over op de lezer 
als: ‘we hebben de sleutel tot het 
geluk gevonden: zich kwetsbaar op-
stellen’. Echter, wat met ‘zich kwets-
baar opstellen’ exact wordt bedoeld, 
komt toch niet helemaal uit de verf 
tussen de grote hoeveelheid infor-
matie en praktijkvoorbeelden. De 
aangehaalde praktijkvoorbeelden 
zijn wel voor velen heel herkenbaar. 
Ze zijn niet uit de lucht gegrepen. 
De tips die gegeven worden, zijn 
best praktisch te gebruiken in het 
dagelijkse leven.
Er blijven echter nog veel vragen. 
Zoals bijvoorbeeld: wat houdt zich 
kwetsbaar opstellen allemaal in? Is 
het zich open stellen voor anderen? 
En wat zijn de consequenties? En 

wat als dat niet lukt? Is iemand dan 
ongelukkig?

Iets nieuws is in deze zoektocht 
niet direct te bespeuren. Over de 
gedragspatronen waarover Brené 
Brown schrijft is er al veel inkt ge-
vloeid. Een echte verandering in 
deze gedragspatronen is nog niet 
in zicht, zolang de mens blijft zoals 
hij is.
Het boek zou kort kunnen samen-
gevat worden: ‘doe niet zo opge-
pept en opgeblazen, gewoon is goed 
genoeg met kreukels en kronkels en 
een hoekje af ’.
De grote verdienste van Brené 
Brown is dat ze nog eens de vinger 
legt op de zere plek in een maat-
schappij waar alles vlekkeloos en 
volmaakt moet zijn. De lezer wordt 
uitgenodigd om eens bij zichzelf te 
gaan bekijken hoe hij zich beweegt 
in een maatschappij waar perfectie 
de norm is.
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Seks, liefde en eigenliefde
De liefdesillusie of het hartenspel

De liefde wordt veel en 
druk bezongen in de 
gehele mensheid. Er 

zijn talloze liederen en muziekstuk-
ken aan gewijd. De mensheid gelooft 

heilig in de liefde, in de liefde die alles 
overwint, in de liefde voor eeuwig en altijd, in de liefde voor een dag en voor een jaar, 
kortom in de liefde die alles is wat er is. Overal in de wereld wordt de liefde bedreven, 
alles draait om de liefde. Mannen en vrouwen zijn er altijd mee bezig, ook al lijkt het 
van niet. Ook mannen en mannen en vrouwen en vrouwen laten zich niet onbetuigd. 
Liefde wordt vaak gezien als iets wat zeer momentaan is, in tegenstelling tot anderen 
die de eeuwigheidswaarde willen benadrukken. Maar hoe zit het nu in elkaar met de 
liefde? Wat zorgt er voor dat liefde zo begeerd en geliefd is? Wat is het aantrekkelijke 
ervan? En wat is liefde in de grond?

Een liefde die niet bestaat

Liefde is mooi, liefde is prachtig, 
maar in de grond bestaat er nog 
geen liefde. Hoewel het een zeer 
begeerd artikel is bij de meeste 
mensen, kan worden geconstateerd 
dat zij iets verlangen wat er niet is. 
Evenals de macht in de machtsil-
lusie of het bestaan in de bestaans-
illusie, de psychische tederheid in 

de bewustzijnsillusie is de liefde een 
waan, een illusie in het vlees van 
de mens. Het onderzoek naar deze 
illusie die ook wel het Hartenspel 
wordt genoemd, heeft heel wat ja-
ren in beslag genomen. Uiteindelijk 
is er een verslag gemaakt waarin alle 
zaken worden benoemd zoals ze zijn 
en ze zich hebben voorgedaan. Hier 
blijkt, dat een mens in feite voorna-

melijk vanuit zijn onderbewuste li-
chaam leeft, daar waar de geslachts-
organen zich bevinden.
Een grappige wetenswaardigheid is, 
dat er vijf hoofdillusies zijn die spe-
len in ieder mens, maar dat er nog 
duizenden meer zijn. Deze hoofdil-
lusies zijn als een kaartspel dat in 
een omhullend etui zit en bij elkaar 
vormen ze een totale illusie van de 

Tekst: Sunya de la Terra
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mens en de mensheid. De illusies 
hebben zich humoristisch genoeg 
ook voorgedaan als de series kaarten 
in een kaartspel: schoppen, harten, 
ruiten en klaveren, terwijl het etui 
de allesomvattende illusie is, een su-
perillusie waarin de andere vier zijn 
samengebracht. Het schoppenspel is 
het spel van macht, het hartenspel 
is het spel van liefde, het klaverspel 
is het spel van bestaan, het ruiten-
spel het spel van het bewustzijn. De 
superillusie omvat deze illusies alle-
maal, vandaar de uitdrukking ‘su-
perillusie’. Al deze illusiespelen in 
mensen hebben een ogenschijnlijk 
zonnige zijde en een schaduwzijde, 
een bovenkant en een onderkant, 
een goede kant en een slechte kant. 
Zo is het ook bij de liefdesillusie in 
het hartenspel. De verschrikkingen 
van het liefdesleven worden strikt 
verborgen gehouden en de zoge-
naamd zonnige kant wordt uitge-
breid tentoongesteld.

Alles draait om de liefde

Juist omdat bij iedereen alles draait 
om de liefde, wordt er veel mee ge-
sold. Liefde is handelswaar, want in 
de meeste reclames komt ze voor. 
Bij autoreclames is het een sexy 
vrouwtje, bij huizen een degelijk 

maar toch 

modern vrouwtje, bij de beursnoti-
ties is het een vrouwtje in een goed 
gesneden mantelpak. Maar overal 
worden aantrekkelijke vrouwen 
gebruikt om beter te verkopen. Zo 
kunnen ook de reclamespotjes ge-
bruik maken van de liefde of, om 
het nader aan te duiden, van sexy 
meisjes en vrouwen.
In de relatie tussen mannen en 
vrouwen wordt er van liefde gespro-
ken. De vraag is of het hier wer-
kelijk over liefde gaat. Zoals uit de 
illusie van het hartenspel blijkt, is 
heel duidelijk geworden dat het bij 
mensen nooit om liefde gaat. Het 
gaat hoogstens om seks, of om ei-
genliefde en eigenbelang.
De liefdesillusie is de waan van 
liefde die haat en nijd is. Het is de 
liefde van een droomman en een 
droomvrouw, die niet zonder elkaar 
kunnen leven hoewel ze elkaar ha-
ten. De droomfiguren leven in het 
onderbewuste vlees van het lichaam 
waar alle illusies zich afspelen. Deze 
illusie van de liefde heeft zijn in-
vloed op het gehele lichaam, hij 
bepaalt alle niveau’s van leven en 
bestaan. In ieder gebied leeft er een 
droomman of een droomvrouw die 
zijn of haar invloed doet gelden. Zij 
doen hun werk zonder dat iemand 
er ook maar weet van heeft tot op 
dit moment.

Een liefdesdroom

Mensen praten altijd maar over lief-
de. Het is een centraal gegeven in 
hun bestaan. Ze verlangen er naar 
de droomman of de droomvrouw 
te ontmoeten. Daar hoort een 
droomhuis bij en een droomtuin, 
een droomvakantie en een droom-
nummertje. Een droomslaapkamer 
en een droomauto. Na een tijdje 
komen de droomkinderen en het 

droomeiland waar de dromers een 
droomvakantie gaan houden. En 
zo is er dan het droompaar, het 
droomgezin en de droomkinderen, 
die allemaal het droomgeluk gaan 
beleven met elkaar, hun leven lang.
Opvallend in deze illusie in het 
vlees is, dat er niet één droomvrouw 
of droomvrouw bestaat. Er zijn in 
feite acht droommannen en droom-
vrouwen die tezamen één droom-
man en één droomvrouw zijn. Ze 
hebben allemaal verschillende ge-
zichten en hebben bepaalde ken-
merken. Iedere droomvrouw en 
droomman is uniek, er is er altijd 
maar één van dezelfde soort. Zo kan 
het gebeuren dat alle droomvrou-
wen en droommannen nu juist die 
droomman of droomvrouw zoeken 
die het beste bij hen past. Eentje die 
de meeste eigenschappen met hem 
of haar deelt. Als je het geluk hebt 
die droomvrouw of droomman te 
vinden, dan ben je een geluksvogel. 
Meestal is het een zeldzaamheid dat 
een droomvrouw en een droomman 
elkaar helemaal vinden, dat wil zeg-
gen dat alle acht droommannen en 
droomvrouwen samenvallen. Maar 
als het gebeurt heb je een droom-
lot uit de droomloterij gewonnen 
en deze vleselijke droomliefde zal 
waarschijnlijk altijd stand houden. 
Duidelijk zal zijn dat er andere 
factoren dan de liefde hier een rol 
spelen, want in de illusie is alles een 
waan en de liefde van droomman-
nen en droomvrouwen is per defini-
tie een waanidee.
Maar ondanks het feit dat er maar 
weinigen zijn die elkaar vinden, 
toch zijn al die miljarden men-
sen op de wereld allemaal op zoek 
naar de zo begeerde liefde van de 
nog niet gevonden droomman of 
droomvrouw. Exacter gezegd, het 
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zijn de lichamen met de droom-
mannen en de droomvrouwen die 
het ultieme geluk van de liefde zoe-
ken. Zij verblijven in het lichaam 
van mensen en doen daar wat ze 
moeten doen: hun geliefde droom-
partner vinden. Elisabeth Taylor is 
een voorbeeld van een droomvrouw 
die altijd zocht naar haar droomge-
liefde. Richard Burton kwam heel 
dicht in de buurt, maar uiteindelijk 
is ze na zeven huwelijken toch over-
leden zonder haar ultieme droom-
man tegen te komen.

Acht droommannen

Het is een gegeven dat als het gaat 
over de droomman in het vlees, 
er ook altijd een droomvrouw is 
van hetzelfde kaliber. Altijd is de 
droomman bezig om te zoeken naar 
zijn droomvrouw, dat gaat dag en 
nacht door zonder dat iemand daar 
nu zo’n erg in heeft. Wel kent ieder 
mens het mechanisme dat hij di-
rect weet of een vrouw of man hem 
aanspreekt of niet. Daar zorgen de 
droommannen en droomvrouwen 
in het vlees voor. Die sturen bij 
het minste of geringste teken dat 
er misschien iemand is die bij hen 
past, een seintje door, waardoor het 
lichaam van de man of de vrouw 
de droomman of droomvrouw wel 
moét zien. In het vlees van het hele 
mensenlichaam leeft die niet weg 
te denken drang om te zoeken naar 
de Grote Liefde, de Droomman of 
Droomvrouw van alle grote lief-
desdromen. Veel mensen verbreken 
hun relatie omdat ze denken dat ze 
toch nog op zoek moeten naar de 
Grote Droomliefde. Zo beheersen 
de acht droommannen en droom-
vrouwen het hele bestaan. Tijdens 
werk, vakantie, ontspanning, kin-
deren opvoeden of andere dingen, 

altijd is dat er. Het is niet weg te 
denken, het is er 24 uur per dag, 
altijd, zelfs als mensen gelukkig 
zijn getrouwd is dat er nog.

Hoe leven deze droomvrouwen en 
droommannen als ze elkaar hebben 
gevonden? Levend in een illusie vol 
wanen over de liefde en alles wat 
daarmee samenhangt? Het kan ei-
genlijk niet anders dan zo zijn.
Deze acht droommannen en 
droomvrouwen met hun schijnlief-
des leven in verschillende delen van 
het lichaam en beheersen de zaken 
daar op elk niveau. Ze zitten in het 
fysiek materiële, het vitaal materi-
ele, het centraal vitaal materiële, het 
emotioneel materiële, het psychisch 
materiële, het expressief materiële, 
het visueel materiële en het mentaal 
materiële (zie afbeelding).

Hun uitwerking in het 
lichaam is vaak heel chaotiserend 
op alle fronten. Het onderbewuste 
lichaam is in een totale wanorde 
omdat ze daar van alles doen om 
een man of vrouw te krijgen voor 
de seks, want er is geen liefde. Er 
bestaat voor hen niets anders dan 
seks, seks die hun eenzaamheid 
moet opheffen. Vijandige energieën 
hebben vrij spel en kunnen zon-
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der moeite het lichaam bevuilen of 
kwetsen. Vooral de zwakke plekken 
in een lichaam moeten het ontgel-
den. Daar ontstaan dan ook vaak 
ziekten.
Deze acht droommannen en 
droomvrouwen zijn altijd druk be-
zig met een bepaald soort schijn-
liefde, die correspondeert met het 
gebied waarin zij zich bevinden. 
Gebleken is dat die voortdurende 
activiteiten de enorme chaos op-
wekt in het lichaam door seks en 
dat heeft grote invloed op de ener-
gievoorziening van het lichaam. 
Steeds weer moet het lichaam zich 
herstellen van de seksuele daad. Als 
er acht droommannen en droom-
vrouwen allemaal tegelijk voortdu-
rend aan het seksen zijn, legt dat 
een heel grote druk op het lichaam.

Acht soorten schijnliefde

Er zijn vele soorten liefde die 
droommannen aanhangen. In het 
vlees zijn er acht soorten te onder-
scheiden die allemaal bepalend zijn 
voor het uitkiezen van de droom-
vrouw en droomman die het beste 
past. Het is een soort optelsom van 
eigenschappen die zal moeten lei-
den tot het ideale droompaar in een 
illusie vol wanen.

1. De absolute liefde
In de botten van het lichaam wo-
nen de droomman Spijkerman en 
zijn droomvrouw Spijkervrouw. 
Zij zijn bezig om de Absolute liefde 
gestalte te geven zodat hun leven 
altijd zonnig zal zijn. Deze liefde 
is voor eeuwig en altijd, daar kan 
niemand tussen komen. Zij zijn 
absoluut perfect, er mankeert hele-
maal niets aan hun liefde. Zij zijn 
stabiel in alles, hij is de rots in de 

branding waar je van op aan kunt 
als Spijkervrouw. Deze liefde is zo 
onfeilbaar als de paus, ze geeft hen 
energie en sterkte en is zo stabiel als 
een blok beton. Er is geen beweging 
in te krijgen. Alles is duidelijk in 
deze liefde, alles ligt op zijn plaats 
voor eeuwig gefixeerd. 

Maar in de botten is een sterk moe-
ten aanwezig, en dat geeft veel el-
lende. Alles moet van Spijkerman 
en Spijkervrouw. De liefde moét 
fijnzinnig zijn en harmonisch zor-
geloos en perfect. Dat gaat niet 
lukken en het zorgeloze bestaan 
wankelt stevig. Ze raken beiden 
behoorlijk gefrustreerd, worden 
agressief naar elkaar en het bestaan 
in de botten is absoluut onvervuld, 
het is een lijdensweg. De botcel-
len krimpen ineen en beginnen te 
woekeren in een constante inspan-
ning om te kunnen overleven. Zij 
worden poreus en zwak. Spijkerman 
en Spijkervrouw willen de hemel op 
aarde hebben en het lukt niet. Dat 
is verlammend om te ontdekken en 
het zorgt voor een intens verdriet. 
De absolute liefde is een halluci-
natie, een gevangenis van onmacht 
en verdeeldheid, waarin de droom-
man met alle macht blijft streven 
naar een eenheid met zijn droom-
vrouw. Een eenheid die garant moet 
staan voor overleven in hun einde-
loze en eeuwige strijd die er altijd 
en eeuwig is tussen man en vrouw. 
Spijkerman en Spijkervrouw zitten 
vol dogma’s, zijn heel stellend naar 
elkaar, zij leven als stenen zonder 
gevoel. Zij martelen elkaar zonder 
met de ogen te knipperen. Zij ma-
ken elkaar totaal kapot, vernederen 
elkaar waar het maar kan. Zij leven 
in een dwingelandij die nooit ein-
digt. Zij bestrijden elkaar op leven 

en dood. De absolute liefde is één 
grote oorlog, keihard en meedogen-
loos, alles is haat en nijd, een ver-
schrikking.
Vandaar dat zij een zonnige droom-
wereld opbouwen van absolute 
liefde die alleen bestaat in hun hal-
lucinaties. Anders zou het leven niet 
meer leefbaar zijn.

2. De seksuele liefde 
In het lager vitaal materiële is de 
liefde gesitueerd van de droomman 
de Vader en de droomvrouw de 
Moeder.

Zij leven in hun 
droomhuis in de weke organen zo-
als in het zenuwgestel, huid, baar-
moeder, geslachtsorganen. Alles is 
geluk waar zij met elkaar leven, alles 
is zonneschijn. Zij maken de hele 
dag nummertjes, want alles draait 
om het liefdesgeluk in het orgasme. 
De dromen die zij hebben over de 
liefde gaan dan ook alleen maar 
over nummertjes maken, seks. In 
het liefdesspel bereiken zij de op-
perste verrukking op de toppen van 
de bergen. Waar zij zich ook bevin-



de Gouden Visie
jaargang 8, nummer 1, januari 2015

24

den, altijd worden er nummertjes 
gemaakt. Toch is alles streng gere-
guleerd in hun verhouding. Beiden 
mogen in ieder geval niet vreemd 
gaan. Dat stemt hen gelukkig, want 
dan is de ander strikt te vertrouwen. 
Zo kan er altijd die intieme verhou-
ding zijn van het kussen en strelen 
en daarna komen de lichamen bij-
een om in elkaar te verzinken vol 
blijdschap en onstuimigheid. Zij 
zijn uiterst sexy en leven in hun 
eigen gedroomde sekshuis van de 
liefde.

Het kost echter wel veel inspan-
ning om die droom overeind te 
houden. Het is één groot moéten 
en ieder woont in feite in zijn eigen 
gedroomde seksdroomhuis, waar 
de eigen regels en gedachten uit-
gevoerd moeten worden. In feite 
verkrachten zij elkaar aan één stuk 
door om hun eigen behoeften te 
bevredigen. Zij zijn alleen maar uit 
op eigenbelang en niet om de ander 
te gerieven. De ander is alleen maar 
een speelbal waar lusten op kunnen 
worden botgevierd. De eenwording 
wil ook maar niet lukken, zij blijven 
beiden onbevredigd achter na een 
nummertje. Dan moet er eigenlijk 
meteen weer worden genummerd. 
De kreten van geluk bij het hoog-
tepunt zijn slechts het woedende 
geschreeuw van de onvervuldheid, 
er is alleen een venijnige oorlog vol 
zweet en bloed. Zij kijken op el-
kaar neer en verguizen elkaar, trap-
pen elkaar in de grond. Het is een 
verschrikkelijk leven dat ze leiden. 
Niets is heerlijk, alles is verderfelijk, 
ze worden verteerd door de seksuele 
driften en zijn vol wanhoop. Hun 
geslachtsorganen gaan degenereren, 
zij lijden aan verstoppingen en alles 
zit vast van ellende.

Vandaar dat ze wel een zonnige 
seksdroom moéten blijven onder-
houden, want anders is het leven 
niet meer te leven.

3. De zegevierende liefde
Dit is de liefde van de droomman 
Bronso en de droomvrouw Bronsi
Zij leven in het zonnige droomhuis 
dat gesitueerd is bij de navel, maag 
en longen, in het hoger vitaal ma-
teriële.
Dit droompaar overwint altijd om-
dat zij leven van de liefde en de 
liefde is het goede in hen. Zij ver-
dedigen alles wat met het goede te 
maken heeft. Daar zijn zij dag en 
nacht mee in de weer en zij hebben 
er alles voor over om het kwaad en 
de haat in de wereld te bestrijden. 
‘De liefde overwint altijd’ is hun de-
vies en zo trekken zij ook ten strij-
de tegen het kwaad, met de banier 
van de liefde in de hand. Niets kan 
hen scheiden in deze strijd voor het 
goede. Alles is rijkdom, vrijheid en 
geluk, hun adembenemende licha-
men zorgen dat zij altijd weer in 
elkaars armen vallen na de strijd en 
zo vieren zij de zege dan in bed. Zij 
leven zo in hun zonnige droompa-
radijs met de dagelijkse overwinnin-
gen waarbij zij altijd zegevieren over 
het kwaad en de duisternis.

Toch is alles niet volmaakt en zij 
kwijnen weg in hun moéten. Zij 
moéten zegevieren en zij moéten de 
dromen verwerkelijken die zij elkaar 
vertellen. Alles moet goed zijn, er 
moet veiligheid zijn, en dat geeft 
heel veel frustraties. Zij hebben een 
enorme weerstand naar elkaar toe. 
Zij verzetten zich ook tegen het 
strijden dat altijd maar moét, en het 
zegevieren geeft daar niet de nodige 

compensatie voor. Agressie 
is er omdat hun droomliefde in 
elkaar kan zakken zodat er niets 
meer van overblijft. Zij leven in 
grote spanningen omdat er zoveel 
kwaad is, ook in hen. Dat willen 
zij echt niet weten. Zo leven zij in 
hun waanidee dat zoveel spanning 
oproept dat ze er bijna aan onder-
door gaan. De eenheid in het be-
strijden van het kwaad komt maar 
niet, want het kwaad in hen zelf 
moet eerst weg zijn, wil het goede 
komen. Ook dat lukt niet. Beiden 
hebben grote weerzin tegen het feit, 
dat de ander hen wil veranderen. 
Dat veroorzaakt oorlog en geweld, 
dat behoorlijk gewelddadig en ver-
schrikkelijk kan zijn. Zij vechten 
op leven en dood, zij roepen alle 
machten te hulp, maar het mag niet 
baten. De moordlust wordt steeds 
groter, en daardoor wordt de ge-
bondenheid aan elkaar steeds gro-
ter. Zij zijn bang voor elkaar en wil-
len allebei zegevieren in deze strijd 
tegen het kwaad en voor het goede. 
Toch blijven zij hun zegevierende 
zonnige droom koesteren, want wat 
moeten zij anders?
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4. De lieve liefde
De droomman Willem en de 
droomvrouw Willemetta leven in 
het droomhuis van de lieve liefde in 
het emotionele gebied van de borst-
kas.
Hun grote liefde komt regelrecht 
uit het hogere, uit de zonnige he-
mel. Deze liefde is heilig en groots 
en vol naastenliefde en Willem en 
Willemetta wanen zich dan ook in 
het paradijs. Zij zijn als twee enge-
len die de hele dag rondzweven in 
hoger sferen. Alles is rozengeur en 
maneschijn. Alles is vol vrede en 
overvloedig geluk, zeker als Willem 
Willemetta een eenvoudig madelief-
je aanbiedt dat hij in de weide heeft 
geplukt voor haar. Zij doet het in 
de haren van hun baby, hun ge-
liefde dropje, en dat staat zo schat-
tig. Willem omhelst Willemetta en 
streelt haar even over haar borsten 
waar de baby gelukzalig ligt te drin-
ken. Ach, hoe prachtig is het le-
ven in het lieve en altijd charmante 
zonnige droomparadijs met rozen-
poortjes in overvloed.

Maar de rozengeur moét blijven 
en de vrede ook. Heiligheid is niet 
altijd prettig om te beoefenen. Er 
ligt ook veel kwaadheid en agressie 
onder, want heilig zijn is één ding, 
maar heilig moéten zijn is wat 
anders. Je mag dan nooit 
eens lekker grof rollebol-
len, want dat past niet. 
Heilig zijn is ontzettend 
saai, benauwend en verve-
lend. Zo laten ze hun keiharde 
gezicht zien, hun straf is ook 
keihard, want wie niet doet wat de 
lieve liefde voorschrijft, krijgt een 
klap met de voorhamer op zijn kop. 
Dat hameren gaat net zo lang voort, 
tot de ander murw geslagen is en in 

ieder geval doet wat de ander wil. 
Met de lieve heiligheid bedekken 
zij alles wat daar niet bij hoort, hun 
kwaadheid, hun leegheid, hun op-
pervlakkigheid en hun buitenspo-
rige seks. De madeliefjes verdorren 
meteen als ze geplukt worden en de 
ruzies zijn niet van de lucht. Alles 
in hun verschrikkelijke droomhuis 
ademt venijn, onmacht, gebonden-
heid en dwang. De moederliefde en 
de vaderliefde zijn slechts uitingen 
van bezitsdrang en kuddegeest. Als 
ze zichzelf allebei bevredigd hebben 
met seks, macht en liefde kunnen ze 
rustig gaan slapen. Hun droomhuis 
is een plek waar de lieve liefde een 
dwangbuis is, een gevangenis van 
één bij één centimeter en daarom 
blijven zij toch maar geloven in hun 
zonnige lieve liefde want anders is 
het leven een hel.

5. De psychische liefde 
De droomman Jules en de droom-
vrouw Mira leven in het droom-
huis dat gelegen is in het hart. Zij 
leven daar als twee mensen die be-
horen tot de rijksten der aarde. Zij 
zijn altijd in het wit gekleed omdat 

ze goddelijke 
eigenschap-

pen hebben en volstrekt zuiver zijn. 
Hun witheid wordt nooit bevlekt, 
dat is onbestaanbaar. Hun onbe-
rispelijkheid is spreekwoordelijk. 
Zij kunnen zich alles veroorloven, 
overal is hun zonnige droomhuis 
te vinden. Aan de blanke stranden 
van Acapulco beminnen zij elkaar 
in het zand bij het ruisen van de 
hemelsblauwe zee. Zij zijn vervuld 
van de overvloed die er is in hun 
psychische koninkrijk. Overal staan 
hun droompaleizen met de psy-
chische gouden poorten die leiden 
naar een steeds groter geluk. De 
dronken makende psychische lief-
deswijn staat overal klaar om op 
een fijnzinnige manier te worden 
gedronken, waarna het liefdesfeest 
begint. En langs de stranden klinkt 
de roep van de zilvermeeuw, de 
hemel opent zich met zijn gouden 
poorten. Zij leven als koningskin-
deren met de gouden paarden in de 
groengouden weiden en de rozewit-
te koeien zorgen voor de stralende 
gouden lichten die hun hart doen 
opspringen van blijdschap en zalig-
heid. Zij spelen op de harp de schit-
terendste melodieën en de klanken 
van de gouden fluit voegen zich 
daarbij. Zij houden niet op elkaar 
te beminnen en genieten van de 
wonderlijke schoonheid van elkaars 
lichaam dat blank en koel is als de 
zilveren maan.

Maar zij zijn wel gedwongen te ge-
loven in hun psychische paradijs, 
wat moeten zij anders? Het leven 
is één grote duistere kwelling, die 
nooit een einde neemt. Zij moéten 
zuiver en smetteloos zijn, zij moe-

ten overal als koning en koningin 
rondgaan en de handen aan-
raken van hun bewonderaars. 

En hoe verschrikkelijker dit is hoe 
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agressiever ze worden, want ze moe-
ten hun wanen verdedigen tot aan 
de dood. Zij moéten wel in het wit 
gekleed blijven, dat is hun imago. 
Maar zij zijn totaal verdoofd, on-
geïnteresseerd in elkaar en het kan 
hun niets schelen als de ander ter 
plekke zou doodvallen. In feite zou 
dat een opluchting zijn, dan hoeven 
ze niet hun engelengezicht op te 
houden voor een ander. Zo vernie-
tigen zij hun hart, het is een ijzige 
steen, het krijgt last van hartkwalen. 
Zij zoeken uitwegen om te ontsnap-
pen, maar overal staan de prikkel-
draadversperringen van het con-
centratiekamp. Zij liegen er op los, 
leven in voortdurende concurrentie 
over wie nu het meest goddelijk en 
engelachtig is. Hun droomleven is 
in feite één grote, continue nacht-
merrie. Daarom moéten ze wel de 
zonnige droom van de psychische 
liefde in stand houden, anders is het 
leven ondraaglijk.

6. De ware liefde
De droomman Godfried en zijn 
droomvrouw Godefrieda leven in 
het land van de ware liefde in het 
zonnige gouden droomhuis dat 
gelegen is in de keel, met daarom 
heen de luchtwegen, de oren, neus 
en mond. Dat is het zonnehuis van 
de waarheid waar niets herinnert 
aan de leugen die overal in de we-
reld opgeld doet. Zij hebben het 
grote geluk van de ware liefde die 
zij iedere dag met hun fijne tong 
kunnen proeven, en zij spreken over 
de heerlijkheid van hun ware liefde, 
die niet besmeurd wordt door or-
dinaire seks. Zij spreken alles uit 
tegenover elkaar en dat maakt hun 
verbintenis nog meer waar. En de 
ware liefde groeit daardoor uit tot 

de mooiste bloem die er maar be-
staat en waar zij met verwonderde 
ogen naar kijken in het licht van 
de gouden maan. Zij kijken elkaar 
aan in het maanlicht dat zich weer-
spiegelt in de ronde vijver voor hun 
droomhuis. Al het bekrompene 
valt weg, het lijkt alsof ze op vleu-
gelen zweven naar de sterren. Zij 
zijn sterrenkinderen die leven van 
het gouden licht van zon en maan. 
Zij leven dan in de serene stilte van 
een universum dat alleen van hen 
is, waar niemand anders vertoeft en 
waar zij samen de eenheid beleven 
naar lichaam en geest. 

En als zij weer 
terugkeren naar 
hun droomhuis 
kwaken alle kikkers in de vijver het 
hoogste lied terwijl de maan schijnt 
en schijnt en schijnt. Zij kussen 
elkaar met zachte, rode lippen die 
elkaar nauwelijks raken, om elkaar 
niet te beschadigen of te verwon-
den. Want de ware liefde is zo teer 
en zo volmaakt, zij is als een enge-
lenhaar die zachtjes bewogen wordt 
in een voorjaarsbriesje dat nau-
welijks te voelen is. Beiden kijken 

elkaar verheerlijkt aan, zij zijn een 
geschenk van de goden voor elkaar.

Toch zijn er wel wat haken en ogen 
aan de ware liefde te zien. Want 
beiden praten voor lege banken, zij 
luisteren helemaal niet naar elkaar. 
Hun oren zijn doof voor wat de 
ander zegt en hun ogen zien elkaar 
niet. Zij leven totaal langs elkaar 
heen, zij bedriegen elkaar bij het 
leven. Ieder woord wordt gewogen 
op een goudschaaltje voordat het 
gezegd kan worden, anders krijg je 
er stevig van langs. De ware liefde 
is in feite een bittere strijd om het 
bestaan, om te mogen zeggen wat 
er is. Want een vrije meningsuiting 
is er niet bij, er is een streng geregu-
leerd protocol waar beiden zich aan 
moeten houden. De ware liefde is 
een keurslijf waar ze in stikken. 
Zij laten nooit het achterste van 
hun tong zien, anders volgt 
er een vreselijke straf. Wie 
het hardste liegt overwint 
en is heerser in de strijd. 
De ander ligt zieltogend 
op het slagveld, gesla-
gen en vernederd door 
gemene, leugenachtige 

uitspraken. Alles wat ze 
zeggen roept nieuwe leugens op, al-
les wat ze doen is elkaar pesten met 
woorden en steken onder water. 
Ze vertellen leugens die ondermij-
nend zijn en die de haat naar elkaar 
alleen maar versterken. De inqui-
sitie die ze zijn kijkt of ze de waar-
heid spreken en zo niet, dan word 
je gehangen aan de hoogste boom. 
Het leven is zo verschrikkelijk om 
te leven, dat is niet met woorden 
uit te spreken, zo hartverscheurend. 
De spanningen laten hen beiden 
beven van ellende en ze gaan er zelfs 
van stotteren. Vandaar dat zij wel 
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moéten blijven geloven in hun ware 
liefde, want als dat er niet meer is 
zijn zij reddeloos verloren in een 
wereld van duisternis, verschrikking 
en leugens.

7. De ideale liefde 
De droomman Martin-Martina en 
de droomvrouw Martina-Martin
Zij wonen in de ogen in het visu-
ele centrum waar zij uitkijken over 
de zonnige wereld. Zij beleven de 
ideale liefde die zij de ‘unio mys-
tica’ noemen. Zij zijn ieder op zich 
de eenheid van bewustzijn-bewust-
zijnskracht in het vlees, de vleselijke 
visie. Zij zijn een tweelingpaar en 
zij zijn een onafscheidelijke een-
heid die berust op een geheim dat 
niemand kent. Zij zijn met twee de 
unio mystica, maar zij zijn het zelf 
ook al. Een ideale verbintenis die 
genoeg mogelijkheden geeft voor de 
ideale liefde die alles overstijgt aan 
liefde die er bestaat op aarde. Zij 
heeft het ideale vlees en hij heeft het 
ideale bewustzijn, er blijft dan niets 
meer te wensen over. Zij vormen 
de twee helften van één sinaasap-
pel, zij zijn ‘mi media naranja’ zo-
als de Spanjaarden dat zo leuk zeg-
gen. Hun visie is mystiek, maar hun 
vleselijke lichaam ook, zij zijn op-
geroepen om wanneer dit past het 
creatief vermogen in te zetten om 
tot creatie te komen van de mooi-
ste dingen die er maar gedroomd 
kunnen worden. Hun ogen zijn als 
magneten, ze kunnen niet los ko-
men van elkaar. Daardoor worden 
hun lichamen eveneens magne-
tisch en zo worden ze samengetrok-
ken tot een eenheid van visie en 
vlees. Deze geheime liefde in het 
vlees zorgt ook voor eenheid van 
man en vrouw. Haar zaadvragende 

ogen blikken hem geheimzinnig 
aan en hij kan de verleiding niet 
weerstaan om haar vlees aan te ra-
ken, zodat hij de eenheid van vlees 
voelt die hen verbindt. Niemand 
kan dit geheim van deze vleselijke 
liefde kennen, want dit is de unieke 
unio mystica. Alleen het vlees van 
Martin-Martina en Martina-Martin 
kent deze geheime eenwording, die 
te lezen is in de ogen van de an-
der. Daarin herkennen ze elkaar 
als zichzelf. Beiden hebben dan 
ook een mysterieuze blik die 
niemand kan duiden, behalve 
zijzelf. Zo kunnen zij met deze 
ondoorgrondelijke blik elkaars 
diepste wezen kennen als geen an-
der. Ze zien elkaar altijd, ook al zijn 
ze niet bij elkaar, want de geheime 
code houdt hen voor altijd gebon-
den en één. Zij zijn voor eeuwig 
een eenheid in bewustzijn, vlees en 
kracht. Zij zijn alwetend door hun 
visie en zij hoeven niets van ken-
nis tot zich te nemen, alles is hun al 
bekend tot in eeuwigheid. Zij zijn 
het dubbele tweelingvermogen, het 
creatieve vermogen dat alles kan en 
doet in de wereld en ver daarbuiten 
in het universum. Zij kussen elkaar 
met zonne-ogen en strelen zacht-
jes elkaars oogleden, als waren het 
kostbare diamanten.
Maar af en toe komt er wel eens een 
kink in de kabel. Dan schieten hun 
ogen vuur en zijn dodelijk voor de 
ander. Bliksemschichten verbran-
den het vlees, hun ogen zijn zwart 
van woede. Zij voelen de eenheid 
niet, zij zijn eenzaam en alleen met 
hun alwetendheid die niets blijkt 
voor te stellen. Dat kunnen zij niet 
verkroppen, zij willen elkaar wel 
de ogen uitsteken, zodat ze die niet 
meer hoeven te zien. Zij kijken naar 
de ander met verscheurende ogen 

die ontle-
den met een 
scherp ont-
leedmes. Zij 
rollen over de grond als zij vechten, 
want dat geeft nog een gevoel van 
samenzijn, van eenheid. En hun 
vernietigende blikken naar elkaar 
ervaren zij als iets wat toch nog iets 
zegt over het bij elkaar zijn en el-
kaar zien. Zij houden elkaar in het 
onderbewuste vast met die blik in 
de ogen, daar hebben zij hun vis-
draden gespannen die hen blijven 
verbinden, onzichtbaar maar ste-
vig, onherroepelijk, dat is hun lot. 
Zij proberen met anderen te leven, 
maar dat mislukt altijd, omdat ze 
vast zitten aan elkaar met de dunne 
draden van nylon in het onderbe-
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wuste, die hun ogen verbinden 
voor altijd.
Zij zitten aan elkaar vast, ze moe-
ten wel, want ze kunnen zelf de 
draden niet doorknippen. Daarom 
bouwen zij altijd door aan hun 
droomhuis van de zonnige ide-
ale liefde, zodat het niet instort. 
En ook al is het een luchtkasteel, 
zij blijven doordromen. Zij wil-
len dit niet kwijt, want het leven is 
volstrekt onleefbaar als zij dit niet 
hebben.

8. De redelijke liefde
De droomman Hendrik en 
Manuela hebben hun droomhuis 
van de redelijke liefde in de herse-
nen, waar zij leven in vrede omdat 
zij altijd redelijke oplossingen vin-
den voor alles wat zij tegenkomen 
in hun gezamenlijke leven dat altijd 
vol zon is. Het praten over alles wat 
hen beweegt is het wezenlijke on-
derdeel van hun droomliefde voor 
elkaar. Altijd als er iets is bekijken 
zij dat samen en dan vinden ze wel 
een leuke uitkomst. Zo leven ze 
dan heerlijk bij elkaar, vol open-
heid en elkaar helemaal vrijlatend. 
Zij hanteren het geven en nemen 
in het kader van de redelijke liefde 
en dat pakt heel goed uit. Zij kun-
nen elkaar laten in wat ze zijn en 
dat voorkomt heel veel wrijving en 
ruzie. Eigenlijk is er nooit een wan-
klank in hun droomhuis van de 
redelijke liefde. Zij staan met beide 
benen op de grond, ze zijn nuchter. 
Hun prachtigste eigenschappen zijn 
eerlijkheid, oprechtheid, bedacht-
zaamheid en de redelijke argumen-
ten. Dat is het fundament van hun 
bestaan, dat geeft hun liefde kracht 
en stabiliteit. Ze zijn diplomatiek 
en schuwen de discussie niet, maar 

het mag niet leiden tot 
een grote kloof tussen hen beiden. 
Vandaar dat compromissen voor 
hen aanvaardbaar zijn op alle fron-
ten. Zij zijn niet slap en roman-
tisch, maar stevig en kordaat en zo 
beleven zij ook hun redelijke liefde. 
Niets geen maneschijn, maar stevige 
omhelzingen in de keuken en op 
het terras. Af en toe kan Manuela 
wel eens de romantische toer op 
gaan, door wat uitgelaten van liefde 
en blijdschap op Hendrik af te vlie-
gen en hem stevig vast te pakken 
en te omhelzen, maar hij aanvaardt 
dat met de redelijke liefde voor haar 
waar hij zelf helemaal vol van is. 
Want iedere omhelzing en iedere 
kus geeft een steviger basis voor hun 
onverbrekelijke verbond van de re-
delijke liefde.
Al die redelijkheid is ook niet alles. 
De irritatie kan hoog oplopen. Er 
moeten steeds meer inspanningen 
zijn om het vaandel van de redelijke 
liefde hoog te houden. Alles moét 
in de regelgeving van het redelijke, 
en vaak lijkt het wel op een zeer 
fundamentalistisch idee. Zij stre-
ven er naar om alles in een redelijke 
staat te houden, maar dat mislukt 

deerlijk. Zij zijn zo 
verschillend van elkaar, zij kunnen 
geen eenheid vormen. Ieder wil iets 
anders, waar niet over valt te pra-
ten. Dat loopt uit op oorlog, ruzie, 
machtsgeweld, want voorzichtig-
heid is er niet meer te bekennen in 
de gesprekken die zij voeren met 
elkaar. Als de een de ander betrapt 
op onredelijkheid, is het droomhuis 
te klein. Daar staat ook de dood-
straf op, het is niet de afspraak. Van 
armoede gaat Hendrik het maar 
eens bij andere vrouwen probe-
ren, maar ook dat wordt hem niet 
in dank afgenomen. Hij krijgt hele 
scheldkanonnades naar zijn hoofd 
en mag niet meer bij Manuela in 
het echtelijk bed slapen. Zij ver-
bant hem naar de logeerkamer. Dat 
vindt Hendrik redelijkerwijs wel 
te begrijpen, maar hij is woedend 
en dan is hij niet redelijk. Hij laat 
daarom Manuela alle hoeken van de 
kamer zien. Alles draait om seks en 
die wordt hem nu ontnomen. Alles 
draait om die vereniging die nu niet 
meer kan plaats vinden. De eigen-
liefde staat voorop, en de ander 
wordt gehaat. Zij leven in de cirkel 
van de redelijke liefde en die is heel 
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eng en klein en benauwd. Zij ana-
lyseren elkaar helemaal kapot. Er 
is geen ruimte om te bewegen, een 
ijzeren harnas van gedachten houdt 
hen beiden gevangen. Maar zij blij-
ven vasthouden aan de droom van 
de redelijke liefde, want zij kunnen 
niet anders. Het leven zonder deze 
zonnige droom is zo verschrikkelijk, 
dat ze de droom kost wat kost wil-
len behouden, 
ondersteunen 
en proberen 
in stand te 
houden.

Conclusie

Deze acht droom-
mannen en droomvrouwen leven 
in een absolute verdeeldheid in de 
verschillende delen van het vlese-
lijke lichaam. Vijandige krachten 
zullen altijd proberen deze liefdes 
die schijnliefdes zijn, te vernietigen 
zodat mensen hulpeloos en ellendig 
achterblijven, geplaagd door span-
ningen. Zij zullen het lichaam zo-
danig bewerken dat het zich totaal 
verdeeld voelt en organen niet meer 
goed functioneren. Het is duide-
lijk dat een mens wil blijven leven 
in zijn illusie en waan, omdat het 
leven anders niet te leven is, zijn 
bestaan is totaal ontwricht door 
duisternis, ellende en haat. Daarom 
wil niemand die duistere wereld van 

zichzelf leren kennen en blijft hij 
zijn droomwereld bouwen op drijf-
zand. Hij wil de liefde bezitten en 
dat lukt maar niet, hij blijft altijd de 
donkere kant van die liefde in zich 
voelen. Toch voelen mensen de be-
geerte ernaar, omdat zij wel aanvoe-
len, dat liefde mogelijkheden geeft 
om leegheid op te vullen en te laten 
verdwijnen. Maar de schijnliefde is 
daartoe niet in staat, en zo blijven 
mensen toch eenzaam, leeg en on-

vervuld achter.
Af en toe is er wel eens 

iemand die zich niet 
goed voelt bij het leven 

dat hij leeft. Meestal weet 
hij geen uitweg te vinden 

in de doolhof, niemand kan 
hem vertellen hoe hij kan 

ontsnappen uit de ogenschijn-
lijk gesloten cirkel. Zo is het 

ook met de schrijver en illustra-
tor Maurice Sendak. In zijn boekje 
‘My brothers book’ 1 schetst hij de 
droomwereld van de liefde waarin 
hij zou willen leven. Het is een bij-
zonder hartverwarmend boekje dat 
begint met een ijskoud en vreselijk 
avontuur maar uiteindelijk eindigt 
met tedere gedichten, bloesemende 
bomen en het terugvinden van zijn 
geliefde en zijn broer na de dood. 
Sendak verlangt naar een ander 
leven, dat hij niet heeft kunnen 
vinden. Hij kan er alleen maar van 
dromen in zijn illusie, zijn waan. 
Toch kent hij de duistere kant van 
de illusie, vooral de verschrikke-
lijke kant van de macht. Dat maakt 
dat zijn boeken des te schrijnender 
over komen op mensen die daar 
iets van aanvoelen. Het neemt niet 

1  Zie voor een artikel over Maurice Sen-
dak en over het boek ‘My brothers 
book’ de Gouden Visie jaargang 7 
nummer 4.

weg dat de liefdesillusie, en bij hem 
de bovenkant ervan, heel teder en 
ontroerend wordt beschreven. In 
de illustraties legt Sendak heel zijn 
menselijke hart, hij schrijft vooral 
vanuit de droommannen die de ide-
ale en de psychische liefde beleven. 
Die emoties legt hij in ieder gedicht 
en in iedere illustratie.
Alleen het hernemen van de psychi-
sche lijn van de evolutie zal leiden 
tot een ander doel dan een illusie in 
stand blijven houden. Het volgen 
van het evolutieproces leidt tot een 
waar psychisch leven, dat resulteert 
in een volheid van bestaan die blij-
vend is.
Er bestaat nog geen therapie die il-
lusies kan verdrijven uit het vlees. 
De enige manier om illusies te laten 
verdwijnen is de werkelijkheid te 
ontdekken die in de illusie verbor-
gen ligt. Daar kan ook de werke-
lijke liefde worden gevonden, een 
materiële liefde die nooit verloren 
kan gaan.
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Bij elke waanwereld waarin mensen leven kan een bepaal-
de soort parfum worden geplaatst. Bij de machtsillusie 
zijn daarvoor de parfums Sotto Voce en Lady Million 

als sprekende voorbeelden genoemd. Welke parfums passen 
bij de liefdesillusie wordt in dit artikel duidelijk gemaakt.
Ook de van de hoofdillusies afgeleide vredesillusie kent zijn 
specifieke parfum. Deze komt eveneens in dit verhaal aan 
bod.

Thaïs van Antonio Puig
Antonio Puig is een toonaange-
vend bedrijf in Spanje. Het is in 
1914 opgericht en wordt nog steeds 
door de familie Puig bestuurd. De 
producten worden gemaakt vanuit 
emotie en ambitie, zo wordt gezegd. 
En de firma herbergt heel wat be-
kende mode- en parfummerken, 
zoals Nina Ricci, Gaultier, Paco 
Rabanne, Carolina Herrera, 
Prada enzovoort. Elk product 
is het resultaat van creativiteit. 
Een lange termijnvisie zorgt 
ervoor dat producten lang 
mee gaan. Puig gaat voor 
projecten op lange termijn, 
voor producten die langer 
dan een jaar gedragen kun-
nen worden. Antonio Puig 
laat zich inspireren door drie 
dingen: passie, mensen en 
succes. Deze drie dingen zet-
ten Puig aan om originele en 
succesvolle producten te cre-

eren die aanslaan bij mensen. Zij 
gaan voor hartstocht, mensen en 
prestatie. Zij willen kwaliteit, suc-
ces voor het bedrijf en vooral willen 
zij de dromen van vrouwen vervul-
len. Zij zijn geëngageerd, origineel 
en ondernemend, houden van uit-

dagingen. Vanaf 2009 wordt er 
een simpeler naam gebruikt: 
Puig zonder meer.

Thaïs van Puig wordt ge-
lanceerd begin jaren 2000. 

Puig heeft veel parfu-
meurs die voor hem 
werken, waaronder 
Marcel Carles, Rosendo 
Mateu, Jacques Polge, 
Jean-Francois Latty, 
Max Gavary en Alberto 
Morillas. Het parfum 
is genoemd naar Thaïs, 
een heel mooie Atheense 
courtisane uit de vierde 

eeuw voor Christus. Zij begeleidt 
Alexander de Grote op zijn ver-
overingstochten in Perzië en zij is 
diegene die Alexander aanzet om 
Persepolis in brand te steken uit 
wraak.

Thaïs is een bloemrijke geur voor 
vrouwen, met als topnoten zoet 
water, hartnoten waarin blad van 
viooltjes, lelietjes van dalen en roos, 
en als basisnoot muskus. Het doet 
lichtend en fris aan en is bedoeld 
voor dagelijks gebruik.

Dit parfum wordt heel graag ge-
bruikt in de liefdesillusie, waar 
vrouwen de hele dag mannen 
moeten verleiden met de seksuele 
muskusgeuren. Want ze dromen de 
hele dag van het bedrijven van de 
liefde, de hele dag staat de vrouw 
daarvoor klaar. Liefde, verkrach-
ting, hartstocht, liefdesdromen van 

Parfums 
in de liefdesillusie
Verlokkend en verleidelijk

Tekst: Sunya de la Terra
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droomman en droomvrouw teza-
men met de mescalineroes zijn de 
ingrediënten van deze wanen. Het 
parfum versterkt deze nog, zodat 
er een ideale en absolute liefde is 
tussen man en vrouw. De droom-
man en de droomvrouw laten acht 
gezichten zien, die het meest tot 
hun recht komen als deze allemaal 
samenvallen. Toch is dit maar een 
enkele keer het geval en dat wordt 
dus altijd zoeken naar iemand die 
helemaal past bij de ander. De hele 
wereld is vol droomvrouwen en 
droommannen die altijd op zoek 
zijn naar iemand die het beste bij 
hen past. De geslachtsorganen tas-
ten af wat de percentages zijn bij de 
droomvrouw of droomman die er 
is. Is het meer dan 50% gelijk dan 
is het feest. Dan zijn er in ieder ge-
val vier gezichten van de droom die 
samenvallen. Dan vallen de gelief-
den elkaar in de armen en seksen 
er lustig op los. Het parfum Thaïs 

zorgt er dan voor dat alle 
dromen waar worden ge-
maakt en dat de passie er 
altijd is, waar dan ook.

Thaïs heeft altijd veel suc-
ces gehad, en dat is wel te 
begrijpen als wordt door-
zien wat dit parfum be-
werkstelligt bij man en 
vrouw. Ze raken zo gepas-
sioneerd dat ze de hele 
dag nummertjes moeten 
maken, is het niet gewoon 
lijfelijk, dan toch in ge-
dachten. De vitaal-fysieke 
droomman en droom-
vrouw zijn heel erg gebon-
den aan elkaar door seks, 
dit vooral door de geheime 
code die zij in het vleselijke lichaam 
van elkaar hebben neergelegd. Zij 
zoeken de eenheid, maar die kan 
niet worden gevonden in een ver-
deelde mentale wereld. Vandaar dat 
zij deze eenheid fantaseren in hun 
wanen, want in werkelijkheid zijn 
zij vijanden van elkaar. 
De basisnoten van muskus geven 
de mogelijkheid veel te seksen, iets 
wat in alle illusies de hoofdmoot is, 
maar vooral natuurlijk in de lief-
desillusie vol van het seksgeheim. 
Het is zelfs gebleken dat de mus-
kusgeuren gewoon te ruiken zijn 
en alle meubels en het liefdesbed 
doordringen ervan. Ze zijn bijna 
niet weg te krijgen. Deze illusie in 
het vlees speelt zich vooral af in de 
weke organen van het lichaam zoals 
de ingewanden, zenuwgestel, hart, 
maag en longen. In dit meest dier-
lijke deel van het lichaam van de 
mens gaat het vooral om automa-
tische reflexen, heel veel begeerten 
vanwege de leegte van het bestaan, 
er zijn doodsangsten, veel agres-

sie naar zichzelf en anderen. Er is 
een grote hang naar oppervlakkige 
pleziertjes om de tijd te verdrijven 
en daar hoort seksen ook bij. Hier 
ligt tevens de basis voor mensen 
die vanuit dit niveau hun ambities 
en idealen willen opkloppen en op 
die manier worden tot dictators. 
Flower-power, romantiek en rozen-
poortjes, plasseks en lief zijn voor 
elkaar, knuffelen en strelen, alles 
komt uit dit vitaal-fysieke gebied 
in het lichaam. Het parfum Thaïs 
is daar helemaal op ingesteld, het 
zorgt ervoor dat alle dromen van de 
droomman en droomvrouw in ver-
vulling gaan. Die dromen zijn ook 
heilig en het is streng verboden daar 
op een meer reële manier over te 
spreken. De wanen moeten in stand 
blijven. Met mensen die leven in 
deze illusoire liefdeswaan is er ook 
niet te spreken over deze dingen, 
want het vitaal-fysieke is niet rede-
lijk, het is totaal onredelijk en afwe-
rend naar alles wat deze waandroom 
kan verstoren.

Thaïs geschilderd in de 18e eeuw door 
de Engelse schilder Joshua Reynolds
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De geheime code in het vlees
Bij de liefdesillusie behoort ook 
het parfum van Giorgio Armani: 
‘Armani code’ geïntroduceerd in 
2006.
Iedere droomvrouw zet een geheime 
code in het vlees van de droomman, 
zodat hij voor altijd aan haar vast 
zit en haar nooit meer kan verge-
ten, ook als hij haar verlaat. Zij slaat 
‘vishaken’ in het vlees van de man, 
zodat hij altijd aan haar gebonden 
zal zijn. Meestal worden deze on-
derbewuste hengels en vishaken niet 
ontdekt door de desbetreffende per-
sonen, terwijl ze er wel zijn.
Armani code wordt beschreven als 
een parfum dat de zintuigen ver-
leidt met een intrigerende oranje-
bloesem noot. Er zijn gember ac-
centen die heel fris ruiken en dan is 
er nog een streling van sandelhout 
met honing die zorgen voor een 
onvergetelijke, boeiende en onver-
wachte ontmoeting. Daarbij wordt 

dan de mysterieuze verlei-
delijke code van de vrouw 
geopenbaard. Het is een zeer 
sensuele geur. Er wordt mee 
geadverteerd dat het een 
geur is om iedere dag speci-
aal te maken. Natuurlijk vol 
seks en verleiding, zoals dat 
behoort bij een femme fata-
le. Het toppunt van vrouwe-
lijkheid, waardoor de gehei-
me code gemakkelijk in het 
vlees kan worden gebrand.

De topnoten van het parfum 
zijn jasmijn en twee soor-
ten sinaasappel: de bittere 
sinaasappel uit Afrika en de 
zoete uit Italië. De hartnoot 
is oranjebloesem uit Tunesië samen 
met de sambac jasmijn. Er zit ook 
nog wat lavendel, peer en sering in. 
De basisnoten zijn honing, vanille, 
gember en sandelhout. Dit levert 

een geur op die heel ori-
entaals is en doet denken 
aan Oosterse landen en ook 
aan de Méditerranée. Vaak 
wordt dit parfum benoemd 
als ‘dromerig’ wat heel goed 
past bij de liefdesillusie van 
de droomvrouw en droom-
man. Ook de aantrekkings-
kracht van de geur is mag-
netisch, de man en de vrouw 
kleven aan elkaar door de 
geheime code die in het 
vlees is gebrand door de hit-
te van de seks. Zij zijn ervan 
overtuigd dat hun fysieke 
eenheid een feit is doordat 
hun geslachtsorganen zo 
goed bij elkaar passen. Mede 

daardoor kunnen ze ook nooit meer 
los van elkaar komen.
De geur is ontworpen door Carlos 
Benaim, Dominique Ropion en 
Olivier Polge.



de Gouden Visie
jaargang 8, nummer 1, januari 2015

33

Parfum voor de vredesillusie, de eeuwige zoektocht naar de vrede
Naast de vijf belangrijkste illusies 
van mensen zijn er ook nog talloze 
andere, die altijd behoren bij een 
van de andere vier. De vredesillusie 
is er daar één van, het is een illusie 
waar een groot deel van de mens-
heid helemaal in is geïnvolveerd.
Het parfum Dune van Dior, uit-
gebracht in 1991, ondersteunt de 
vredesillusie en zorgt ervoor dat 
deze waan over vrede ook wordt on-
derhouden. De geur laat vrouwen 
wegvluchten uit het gewone dage-
lijkse bestaan naar een droomwereld 
waar alleen vrede heerst. Het is er 
altijd zonnig, het licht van de zon 
streelt de huid en de zee ruist zacht-
jes en draagt geuren met zich mee 
van pioenrozen en lelies. Het par-
fum is gecreëerd door Nejla Barbir 
en Jean-Louis Sieuzac en het heeft 
topnoten van bergamot, manda-
rijn, palissander en pioenrozen. De 
hartnoten bestaan uit jasmijn, roos, 
ylang-ylang, lelie, muurbloem, ly-
chee. De basisnoten 
zijn vanille, patchoeli, 
benzoine, sandelhout, 
amber, eikenmos en 
muskus.
In deze vredige illu-
sie is echter niet alles 
pais en vree. Iedereen 
is het er mee eens dat 
seks vrede is, en dat 
er dus zoveel mo-
gelijk moet worden 
gesekst in een wit 
bed, zodat de vrede 
zich over de hele 
wereld verspreidt. 
Die vrede moét er 
zijn en dat betekent 
meteen al oorlog. 
Vredesoptochten zijn 
oorlogen tegen diege-

nen die geen vrede voorstaan. Vrede 
betekent in de grond altijd oorlog, 
want in de gehele mensheid is nog 
geen vredematerie ontwikkeld, er 
bestaat alleen nog maar oorlog in 
het vlees. Zo kan er ook nooit vrede 
komen. Onder het mom van vrede 
verspreiden wordt er dus enorm 
veel gesekst. Pacifisten zijn alleen 
maar oorlogstokers, dat is heel dui-
delijk te zien, van hun ideeën komt 
er alleen maar meer verdeeldheid 
en strijd. Ze dringen hun idee met 
geweld aan anderen op, zij zeggen 
hoe iemand moet leven om vrede 
te krijgen. Dat is ook nog heel erg 
fundamentalistisch, iedereen moet 
leren hoe het moet, niemand ont-
komt er aan. En bij mensen geeft 
dit ergernis en zij gaan zich verzet-
ten, en vervolgens is het dan weer 
oorlog, er is ruzie of een gevecht.
Vrede en pacifisme zijn dus waan-
ideeën in het vlees die slechts oorlog 
veroorzaken en verdeeldheid. Zij 

geven ook de kans aan de vijandige 
‘Dokter van het Nietsdoen’ om het 
lichaam zo te manipuleren, dat het 
niets meer wil doen, alleen seksen 
voor de vrede. Dat geeft grote moei-
lijkheden, men kan aan narcolepsie 
gaan lijden. Vaak niet eens aan de 
oppervlakte, maar het lichaam is 
wel voortdurend in een slaperige, 
onbewuste narcoleptische toestand, 
het leeft in een constante verdoving.
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Auteur Margaretha van Andel
Uitgeverij Lemniscaat - Rotterdam
Eerste druk, 2014, 176 pagina’s

Ik

Uitvoering

Het boek ligt door zijn pocketvorm 
goed in de hand en op de achterste 
flaptekst en ook de kafttekst kan de 
lezer iets over de inhoud te weten 
komen.
Het boek wordt ingedeeld bij de ca-
tegorie jeugdroman. Tegenwoordig 
noemen we die categorie in onge-
wenst Engels ‘Young adult’. Een 
boek dus voor jongvolwassenen, 
hoewel de meeste boekverkopers 
het boek aanprijzen voor de leeftijd 
13-15 jaar. Het is overduidelijk dat 
de auteur ook op deze leeftijd mikt. 
De hoofdstukken zijn kort, de zin-
nen beknopt en de interlinie be-
hoorlijk groot. Met vlotte gang lees 
je zo van het begin tot het eind, ook 
al telt het boek 176 bladzijden. 

Inhoud

‘Een bijna-doodervaring. Daar 
komt wat ik zojuist heb meege-
maakt nog het dichtst bij. Ik bedoel 
niet dat gedoe met donkere tun-
nels en stralende licht of wat voor 
soort verhalen er ook maar over de 
ronde doen. Die ene keer dat ik 
bijna het loodje legde, heb ik daar 
niets van gemerkt. Mijn dooder-
varing is zwart. Een zwarte oceaan 
waarin ik verdween op het moment 
dat ik achter het stuur van mijn va-
ders auto de snelweg op sjeesde. En 
waaruit ik dagen later weer opdook 
in een witte wereld, om te horen 
hoeveel geluk ik had gehad. Het is 
maar wat je geluk noemt. Met twee 

lamme poten aan de rest van je le-
ven beginnen, dan heb je toch niet 
echt de hoofdprijs te pakken (…)’
Zo begint de jeugdroman van 
Margaretha van Andel.

Bovenstaand citaat uit het begin 
van het boek licht een klein stukje 
op van waar het boek over gaat. 
Het is het verhaal van een jongen, 
Daniël, die op vijftienjarige leef-
tijd de noodlottige beslissing neemt 
om de autosleutels van zijn vader 
weg te nemen en te gaan joyriden. 
Wat het motief tot deze beslissing 
is, komt de lezer niet te weten. Wel 
dat Daniël een dwarslaesie heeft en 
sindsdien verlamd is.
Het boek begint met de achttienja-
rige Daniël die op een bank zit, zijn 
benen betast en merkt dat hij weer 
kan lopen. De lezer rolt het verhaal 

binnen. Wat er aan de hand is, is 
niet meteen duidelijk. Het gebeuren 
wordt langzaam ontrafeld in de vol-
gende hoofdstukken, en dat houdt 
de spanning er wel in.
Het blijkt dat Daniël en zijn vriend 
Jeen gehoord hebben dat er een 
nieuwe techniek is ontdekt door 
een groep wetenschappers die on-
derzoek doet naar parallelle werel-
den. Zij kunnen namelijk het be-
wustzijn van iemand switchen met 
‘zijn kopie’ uit een parallelle wereld. 
In het verhaal komt naar voren dat 
telkens als iemand een belangrijke 
beslissing neemt, zijn leven splitst. 
Eén versie van jezelf gaat door op 
het gekozen pad, een andere versie 
van jou leeft het leven dat je geleid 
zou hebben als je op dat moment 
een andere keuze had gemaakt.

Tekst: K.M.H. Klachter
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Het switchen van bewustzijn 
spreekt de verlamde Daniël aan. 
Hoewel hij een aardig leven heeft 
met een goed thuis en vriend, is 
hij erg ontevreden. Hij wil kunnen 
lopen en seks ervaren, en daar heeft 
hij alles voor over.
Hij hackt een frauduleus weten-
schappelijk onderzoek en daarmee 
chanteert hij een wetenschapster. 
Zo kan hij er de wetenschappers toe 
brengen om hem te laten switchen 
met de Daniël die de autosleutels 
van zijn vader niet weggenomen 
heeft.
Naast Daniël speelt Jeen een be-
langrijke rol in het boek. Hij be-
vraagt af en toe het handelen van 
zijn beste vriend. Maar op het ein-
de van het boek blijkt dat ook hij 
switcht omdat hij eveneens terug 
wil komen op een keuze, namelijk 
dat hij het toeliet dat zijn vriend 
zich verplaatste naar een parallelle 
wereld. Hij wil niet leven zonder 
zijn vriend en gaat dus ook, zij het 
weer een andere, parallelle wereld 
opzoeken.

Het boek laat twee verhalen paral-
lel lopen: het verhaal van Daniël in 
zijn nieuwe wereld en het verhaal 
dat enige maanden voordien begint 
en vertelt wat Daniël er toe aange-
zet heeft om te vertrekken naar de 
parallelle wereld. Kriskras, maar wel 
per hoofdstuk, lopen de verhaallij-
nen door elkaar.

Daniël in de nieuwe wereld ontdekt 
dat de Daniël waarin hij terecht is 
gekomen een ruige en ruwe Daniël 
is geworden die zijn studies niet 
serieus neemt, met het gerecht in 
aanraking is gekomen en zo meer. 
Zo is in een nieuwe situatie terecht-
komen niet meteen rozengeur en 
maneschijn.
Wat er van de Daniël geworden is 
die door de switch in zijn rolstoel is 
terechtgekomen, komen we nauwe-
lijks te weten.

Het ego voorop

Het vraagt van de jonge lezer on-
getwijfeld enige soepelheid om de 
nogal ingewikkelde verhaallijn te 
volgen.
Wie een beetje het hoofdpersonage 
volgt in zijn escapades kan het ge-
voel niet onderdrukken dat Daniël 
toch wel een rotzak is. Zomaar ie-
mand anders opschepen met de ge-
volgen van je eigen keuzes. Toch zit 
er in het boek geen oordeel over de 
daden van Daniël. Het boek neemt 
geen blad voor de mond en schrijft 
openlijk over de gevoelens en ge-

dachten van het hoofdpersonage. 
Menig jonge lezer kan zich herken-
nen in de wensen van Daniël. De 
lezer kan ook merken dat er maar 
één zaak voorop staat; het eigenbe-
lang. Dat wat je zelf wil realiseren, 
ten koste van alles en iedereen. 

Een irreële droom

Realistisch is het boek moeilijk te 
noemen. Het speelt met ideeën uit 
de wetenschappelijke wereld en 
geeft er een eigen draai aan.
Het thema van het boek draait vol-
ledig rond: wat als ik een beslissing 
opnieuw zou kunnen nemen? Of 
zelfs ruimer: wat als ik mijn leven 
zou kunnen overdoen? Voor som-
migen ongetwijfeld een aantrekke-
lijke gedachte. Het is de ‘wat als-ge-
dachte’, maar dat blijft een fantasie.
De ‘wat als...’ is een vlucht om niet 
te moeten meemaken wat de gevol-
gen van een keuze zijn. Het is een 
vlucht weg van het leven waaruit 
elke mens kan leren, wat de om-
standigheden ook mogen zijn.
Het vluchten is een irreële droom, 
want in de parallelle wereld, als die 
al zou bestaan, blijft Daniël wie 
hij is. En als hij niets leert uit wat 
hem voor de voeten komt, dan zal 
hij ongetwijfeld nog eens hetzelfde 
meemaken.
Maar dat vertelt het boek niet. Het 
laat vluchten en dromen, dromen 
dat het ooit eens goed komt.
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David McNeil
Auteur, zanger, componist

Een in Frankrijk zeer hoog aangeschreven maar onbekende tekstschrijver, roman-
cier en schrijver van kinderboeken, zanger en componist. Dat is David McNeil, 
68 jaar, met een bewogen leven achter de rug. 
Een leven vol strijd, liefde en haat, een leven 
vol muziek en vol kleurrijke woorden die 
zorgvuldig zijn gerangschikt zoals de no-
ten in zijn composities. Een man, die het 
aandurft om op 12 mei 2014 nog een 
album uit te brengen met zijn chansons. 
Chansons die hij zelf zingt en waarbij 
hij de muziek heeft gecomponeerd. Een 
man met vele creatieve mogelijkheden, 
teleurgesteld in wat hij heeft bereikt aan 
roem en eer, maar zichzelf tegelijkertijd 
kennend in zijn zwakheden. Hij weet waarom 
hij niet het grote succes heeft bereikt. Daarin 
is hij groot, omdat hij zijn zwakten heeft 
ontdekt. Hij weet niet hoe hij zijn leven 
anders zou moeten inrichten, maar ook 
dat is zijn grootheid, hij weet dat hij niet anders kan leven dan zoals hij het 
heeft geleefd.

Zijn leefomgeving

David McNeil is geboren op 22 
juni 1946 in High Falls, in de 
staat New York, als zoon van Marc 
Chagall en Virginia Haggard-
McNeil, die vanaf 1945 tot 1952 
een relatie met Chagall heeft gehad. 
John McNeil, een Schots schilder, 
wil niet van scheiden horen en zo 
krijgt David zijn naam. Virginia is 
een rebelse wereldburger, ze doet 
wat ze wil. Als ze John McNeil ver-
laat heeft ze al een dochter van vijf 
jaar, Jean.

In april 1952 verlaat zij ook Chagall 
van de ene dag op de andere en om-
dat McNeil net heeft toegestemd 
in een scheiding trouwt zij meteen 
in mei 1952 in Engeland met de 
Belgische fotograaf Charles Marie 
Leon Leirens. Zij is het moe om al-
tijd maar de belangrijke gasten van 
Chagall te ontvangen. David woont 
vanaf 1948 met zijn vader, moeder 
en halfzus in Zuid-Frankrijk, maar 
in 1952 neemt zijn moeder hem 
mee naar België, tezamen met haar 
dochter Jean. Als Leirens al snel ziek 
wordt, stuurt Virginia David naar 

een kostschool in Brussel en later in 
Versailles, omdat zij haar man moet 
verplegen. David vraagt aan Chagall 
of hij bij hem kan komen wonen, 
maar diens vrouw Valentina weigert 
dat pertinent. Tot aan zijn dood in 
1963 stimuleert Leirens David in 
het maken van films en foto’s.
Zijn jeugdjaren kenmerken zich 
vooral door de afwezigheid van een 
vader. David mag Chagall niet zien 
en er is weinig contact, alleen in 
de zomervakantie. Virginia trouwt 
in 1964 opnieuw met de Belgische 
filmmaker Henri Storck, bij wie ze 

Tekst: Tanja Soes

Muziek
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tot zijn dood in 1999 blijft. Zelf 
sterft zij in oktober 2006 in Brussel.

Kinderjaren

Als David drie jaar is vertrekken 
zijn vader en moeder vanuit New 
York naar de Provence. Het is daar 
een opeenhoping van kunstschil-
ders, zoals Matisse, Braque, Picasso, 
Miró.
Chagall neemt David mee naar 
Parijs waar hij verliefd wordt op 
het clownsvak als hij Grock en 
Popov ziet. Hoewel zijn stiefmoeder 
Valentina Brodsky hem angstvallig 
buiten de deur probeert te houden, 
lukt dit in die tijd maar ten dele. 
Hij is in de zomervakanties bij zijn 
vader in Saint-Tropez en Antibes. 
Hij droomt al van films maken en 
chansonnier worden als hij een pu-
ber is.
Zijn vader heeft een tafeltje neerge-
zet in zijn atelier met penselen en 
verf, waar David aan kan schilde-
ren. Chagall weet altijd wel iets te 
verzinnen waardoor hij daar komt, 
zelfs als hij liever buiten zou gaan 
spelen. Maar op een dag gaat hij 
naar zijn oom David, broer van zijn 
vader, waar hij trompet en saxofoon 
leert spelen. Dan merkt hij dat hij 
veel liever muziek speelt, omdat dit 
meestal met meer personen wordt 
gedaan. Hij vindt schilderen niet zo 
aantrekkelijk, omdat het een nogal 
eenzame bezigheid is. Hij ontdekt 
ook, dat zijn vader wel een lief-
hebbende vader is, maar toch op 
afstand blijft door zijn hartstocht 
voor het schilderen, waarbij hij niet 
wil worden gestoord door kinde-
ren. Omdat Jean te hinderlijk is in 
huis, stuurt haar moeder haar dan 
ook naar kostschool. De popmuziek 
komt op met de Beatles, zij brengen 
een ommekeer in de muziekwereld 

teweeg en David heeft zijn blonde 
haar in dezelfde stijl laten knippen 
als de leden van deze band, halflang 
en zijn hele voorhoofd bedekkend. 
Hij heeft een heel timide blik in 
zijn ogen, alsof hij zich constant on-
veilig voelt in een wereld waarin hij 
geen houvast heeft. Geen vader die 
hem raad geeft en met wie hij kan 
praten. Er is ook geen enkele stief-
vader van de drie die hij er heeft 
gehad, met wie hij zo’n verhouding 
heeft.

Volwassenheid

Voordat hij het volle leven in kan 
gaan moet hij zijn studie voltooien 
op kostscholen in Brussel en op 
Montcel, bij Versailles. Hij is een 
wat onberekenbare leerling, die 
nu eens goede resultaten boekt en 
dan weer niet. Op Montcel ont-
moet hij in de bibliotheek Patrick 
Modiano, een Belgisch / Joods / 
Italiaanse schrijver. Door Modiano 
ontdekt hij zijn liefde voor het op-
schrijven van woorden en teksten. 
Tussendoor heeft hij allerlei baan-
tjes maar niets bevalt hem. Als hij 
15 jaar is, logeert hij ook een tijdje 
in Londen bij zijn zuster Jean om te 
kijken of hij daar werk kan krijgen. 
Hij wil graag in een popband musi-
ceren, maar er is daar niemand die 
op een trompettist zit te wachten. 
Bovendien merkt hij dat hij heel te-
leurgesteld is in Engelsen, zij willen 
niets te maken hebben met vreem-
delingen die een Schotse naam heb-
ben. Hij keert terug naar Frankrijk.
Op zijn 17e gaat hij zich in de jazz 
verdiepen, hij leert gitaarspelen en 
schrijft wat liedjes. Als hij negen-
tien is gaat hij wat experimenteren 
met de filmcamera die hij van zijn 
net overleden stiefvader Charles 
Leirens heeft geërfd. In Saint-

Tropez gaat hij gitaarspelend en 
zingend geld ophalen. Hij komt die 
zomer als een zwerver met versleten 
schoenen bij zijn vader aan. Maar 
Chagall is er trots op dat hij mu-
zikant is en vertelt dat ook aan ie-
dereen. De oproep op zijn 20e voor 
de Amerikaanse militaire dienst in 
Vietnam komt ongelegen. Gelukkig 
kan een oom van David die con-
sul is, deze zwerver die een zoon is 
van een joodse Rus en die met een 
Schotse naam leeft in Frankrijk en 
in België, in 48 uur tot een Brit 
omtoveren. Zo ontloopt hij de oor-
log in Vietnam. Daarna is hij bij-
na vijftig jaar lang chansonnier en 
tekstschrijver met hoogte- en even-
veel dieptepunten.
David heeft nooit gebruik willen 
maken van de naam Chagall uit 
angst dat iedereen zal denken dat 
daarmee alle deuren voor hem open 
zullen gaan als zanger en tekstschrij-
ver en hij niet au sérieux wordt 
genomen. Hij voelt zich altijd onze-
ker, leeft in een niet-bestaan waarin 
hij zich altijd de mindere voelt. Hij 
hunkert naar een vader die hem 
prijst en hem stimuleert. Maar er 
is in zijn leven geen vader die dat 
doet. Hij blijft een jongen die 
altijd hoopt dat zijn vader 
Marc Chagall hem op een 
dag toch zal zeggen hoe hij 
hem waardeert. Maar die 
hoop blijkt 
vergeefs.
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Succes en neergang

Dan komt in 1984 het succes met 
het liedje Mélissa gezongen door 
Julien Clerc. Er worden 700.000 
platen van verkocht zodat David 
zich voor het eerst een nieuwe 
auto kan permitteren. Ook Yves 
Montand viert successen met chan-
sons met teksten van zijn hand. 
McNeil is op zijn hoogtepunt.
Ook dan is er weinig contact met 
zijn vader. Chagall heeft meer oog 
voor zijn vrouw Valentina dan 
voor zijn kinderen, hij heeft het 
altijd druk met schilderen. David 
is gefrustreerd dat hij zijn vader zo 
slecht kent. Hij blijft verkeren in 
een luchtledig, waarin hij zijn vader 
heel erg mist. Hij had zo graag ge-
hoord dat hij trots op hem is, maar 
hij hoort nooit iets. Hij voelt zich 
als een schip zonder stuurman op 
de oceaan van het leven. Hij voelt 
zijn niet-bestaan heel erg zonder die 
waardering.
John McNeil, zijn eerste stiefvader, 
heeft David slechts twee keer in 
zijn leven ontmoet, de eerste keer 
in 1968 in Londen, als zijn eer-
ste Engelse plaat daar wordt uitge-
bracht evenals in Brussel. De ont-
moeting met hem is aangenaam, 
vandaar dat hij de naam McNeil 
gewoon heeft gehouden om te zin-
gen en te schrijven. Als het niet was 
bevallen zou hij een pseudoniem 
hebben gekozen.
Zijn leven tekent zich door vallen 
en opstaan. Vooral 1998 is een vre-
selijk jaar voor hem, als hij lijdt aan 
zware depressies. Bovendien wordt 
er twee keer een kanker bij hem 
geconstateerd. De eerste keer long-
kanker, waardoor hij nog maar één 
long heeft. Hij kan daarna nooit 
meer dan anderhalf uur achter el-
kaar zingen. Hij is in volgende jaren 

lange tijd niet actief geweest als zan-
ger. Tijdens zijn strijd tegen de kan-
ker schrijft hij een tiental romans.
Hij weet heel goed waarom hij 
nooit echt beroemd is geworden bij 
een groot publiek. Dit komt vooral 
door zijn keuze, alleen die dingen 
te willen doen die hij persoonlijk 
ook fijn vindt om te doen. Hij is 
niet uit op zakelijk succes. Hij is 
heel beschaafd, verlegen en aarze-
lend, het ontbreekt hem aan elan. 
Vooral de depressies veroorzaakt 
door zijn gevoel van miskenning en 
het vele drinken zorgen ervoor dat 
hij zich een wrak voelt, iemand die 
stuurloos en onhandig in het leven 
staat. Hij heeft een mooi, absoluut 
leven voor ogen gehad en dat is niet 
gekomen. Hij lijkt daarin erg op 
zijn vader. Ook streeft hij naar een 
perfectie die hij maar moeilijk kan 
bereiken. Zijn teksten zijn mooi en 
strak, ritmisch en aangenaam om te 
lezen en te zingen. Toch is hij vaak 
ontevreden over zijn werk.
Hij is nu een grote, ambitieuze 
reus van een man met woeste 
witte haardos en met een ironi-
sche twinkeling in zijn prach-
tige azuurblauwe ogen. Hij 
heeft een heel leven achter 
zich met een omvangrijk 
œuvre zoals zijn vader, maar 
hij heeft toch een wat ont-
goochelde blik, in ogen die 
zacht, aangenaam en ook 
wat amusant aandoen. 
Ogen als van een 
engel. Nog steeds 
gefixeerd op zijn 
vader, waarvan hij 
veel houdt, maar 
die hem nooit 

heeft aangesproken op zijn werk en 
zijn carrière.

Nadat zijn vader overlijdt in 
1985 neemt zijn leven een ra-
dicale wending. Hij ontvangt 
10 procent van de enorme er-

fenis en kan gaan wonen in 
een luxueus huis in Parijs. 
Toch voelt hij zich nog 
steeds de oude vagebond 
die hij vroeger was. Later is 
hij verhuisd naar Monaco, 
waar hij woont met zijn 
vrouw.
Nog steeds is hij verbitterd 
over het feit, dat Valentina 
Brodsky hem verbood zijn 
vader te zien op zijn sterf-
bed. Zij had de politie 
gevraagd om de entree van 
het huis te bewaken, zodat 
hij en zijn zoon er niet in 
konden komen. Dat doet 
hem nog steeds zeer, het 
maakt hem machteloos 
en hij voelt dan de diepe 
haat naar die vrouw, die 
het zo kon regelen, dat 
zijn vader ook nooit 
naar hem en zijn zoon 

vroeg. Met zijn 
halfzus Ida heeft 
hij wel eens gepraat 
over hoe je zo ie-
mand de wereld 
uit kon helpen, 
maar hij heeft 
het niet gedaan. 
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Uit respect voor zijn vader, die van 
haar hield. Zijn vader, die al zo veel 
had meegemaakt in zijn ogen. 

Tekstschrijver

David McNeil houdt van schrijven, 
van het noteren van woorden die 
zijn gevoelens uitdrukken, Modiano 
leerde hem dat. In de jaren zestig 
leert hij Serge Gainsbourg kennen 
en daarmee het Franse chanson. 
Dat inspireert hem om vanaf 1975 
veel teksten te gaan schrijven. Het 
resultaat is zes albums met tek-
sten voor Gainsbourg, Dutronc, 
Montand, Julien Clerc, Alain 
Souchon, Robert Charlebois om er 
enkelen te noemen. In 1972 komt 
zijn eerste album uit en later komt 
hij bij RCA waar hij Alain Souchon 
ontmoet, zijn beste vriend voor het 
leven. Tot 1982 komen er liedjes 
die vooral Julien Clerc zingt en die 
groot succes hebben. Zijn teksten 
vertellen over de meest ongeloof-
lijke types, vrouwen worden godin-
nen, hij vult het leven van alledag 
op met filmsterren, met rockers, 
met romances. Alles wat hij heeft 
aan verbeeldingskracht legt hij in 
zijn liedjes.
Hij krijgt de Grand Prix du Disque 
de l’Académie Charles Gros en de 
Médaille d’Or en later de Grand 
Prix de la Chanson Francophone 
de l’Académie Française. Dit be-
tekent dat hij het resultaat heeft 
geboekt wat hij wil bereiken. Nog 
steeds zou hij graag van zijn vader 
horen dat hij trots op hem is. Nog 
steeds gebeurt het niet. Alleen Bill 
Wyman, de bassist van de Rolling 
Stones, die op een dag foto’s gaat 
maken van Marc Chagall, krijgt iets 
te horen. Veel later, als hij David 
een keer ontmoet vertelt hij dat 
Chagall tegen hem zei: „Weet je dat 

David chansons schrijft voor Yves 
Montand!” Dat is voor David heer-
lijk om te horen, eindelijk wordt hij 
bevestigd in zijn bestaan, een be-
staan dat hij niet heeft zonder zijn 
vader die trots op hem is.
Nog altijd zoekt hij de erkenning 
en de trots van zijn vader. Hij is een 
niet-bestaander, hij leeft een illusoir 
bestaan, waarin hij werkelijk gelooft 
afhankelijk te zijn van de goedkeu-
ring van anderen. En dat terwijl hij 
in Frankrijk wordt beschouwd als 
een van de beste tekstschrijvers van 
deze tijd en vooral als een gevoelig 
en charmant zanger. 

Chansons

Naast zijn experimenten met film 
en tekstschrijven wil hij zijn grote 
droom die hij als jong kind al heeft 
om zanger te worden, waarmaken. 
Hij heeft daar al wat ervaring mee 
opgedaan in Saint-Tropez, waar hij 
gitaar speelt en zingt op straat om 
geld te verdienen. Vanaf 1968 gaat 
hij zich daarop toeleggen. Als hij 
dan ook in 1970 Pierre Barouh ont-
moet, die hem aanbiedt een plaat te 
maken onder zijn label Saravah, is 
hij dolgelukkig. In 1972 komt zijn 
eerste album uit waarbij Jacques 
Higelin op de accordeon speelt en 
Barouh op de piano. David haalt 
de inspiratie voor zijn melodieën 
uit de muziek van Bob Dylan, maar 
ook van Donovan, Leonard Cohen, 

Pete Seeger, uit blues, countrymu-
sic en rock. Hij blijft daarbij een 
artiest die op de achtergrond blijft, 
het grote publiek kent eigenlijk al-
leen zijn teksten die door anderen 
worden gezongen. Zo wordt het 
chanson ‘Hollywood’ pas bekend 
als Yves Montand het jaren later 
zingt. Hij zelf is vooral geliefd bij 
een select, klein publiek. Hij ver-
koopt van ieder album meestal zo’n 
12.000 exemplaren.
Hij heeft een zeer verzorgde ma-
nier van schrijven met alliteraties 
en woordspelletjes. Op die manier 
verwerft hij al heel snel de bewon-
dering van andere tekstschrijvers.
Zijn grootste succes uit die jaren is 
het chanson ‘Hollywood’, dat hij in 
1972 heeft geschreven en gecompo-
neerd in Brussel. Het wordt in 1997 
in Olympia in Parijs uitgevoerd met 
een groot koor en het zingt de hele 
wereld door.

Rondom 1980 komt de klad in de 
platenverkoop en hij merkt dat heel 
goed. In 1991 komt na tien jaar 
vergetelheid ‘Seul dans ton coin’ uit 
bij RCA. McNeil vindt dit zelf zijn 
mooiste album. 

Op 27 januari 1997 neemt hij af-
scheid van zijn carrière als zanger in 
Olympia, de oudste concertzaal van 
Parijs, gesticht in 1888. Hij heeft al 
zijn vrienden uitgenodigd om op te 
treden. Hij vertelt daar zijn kleur-
rijke ervaringen met elk van hen en 
wat hem bindt aan ieder van zijn 
vrienden. Niemand verveelt zich 
ook maar een minuut bij deze anek-
dotes die heel veel onthullen over 
zijn artistieke gaven. Hij laat daar 
zijn vrolijke, gevoelige kant zien en 
vooral zijn trouwe kameraadschap-
pelijkheid. Daarnaast kan iedere 
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zanger het lied vertolken wat hem 
het meest aanspreekt.
Dat is altijd een van zijn dromen 
geweest, te zingen in Olympia. 
Daar waar ook Piaf, Brel en Lennon 
hebben gestaan. Dat maakt hij mee 
op zijn 50e jaar, aangeraakt door 

de zindering van de roem. McNeil, 
die vroeger al blij was om 40 bezoe-
kers te hebben in heel kleine, don-
kere zaaltjes, ziet nu zijn naam in 
rode letters geschreven op het front 
van het muziektheater, maar enkele 
stappen verwijderd van de Opéra 
waar zijn vader, Marc Chagall, een 
deel van het plafond heeft geschil-
derd. Deze droom is gerealiseerd in 
een uniek concert. Al diegenen voor 
wie hij teksten heeft geschreven en 
composities heeft gemaakt zijn aan-
wezig. Het is ontroerend en tegelij-
kertijd buitengewoon. Het Olympia 
concert is de mooiste herinnering 
die hij heeft. 
De ochtend na het concert kon-
digt hij aan niet meer te zullen zin-
gen. Hij wil het niet omdat er nooit 
meer iets kan tippen aan Olympia. 
De andere, dan nog onbekende re-
den is dat hij ziek wordt, hij krijgt 
longkanker. Maar hij kan het zin-
gen niet laten.

Na drie en twintig jaar niets te heb-
ben uitgegeven na ‘Seul dans ton 
coin’ verschijnt opeens ‘Un lézard 
en septembre’ op 12 mei 2014. Er 
staan allemaal nummers op die hij 
zelf heeft geschreven, die hij zelf 
zingt en waarvan hij de muziek 

heeft gecomponeerd, behalve een 
enkel nummer, zoals ‘Washington 
Square’, dat hij samen met enkele 
anderen componeert. Na lange ja-
ren van afwezigheid telt hij weer 
mee, hoewel hij als grote auteur van 
het Franse chanson toch vrijwel on-
bekend blijft.
Hij gaat er voor, hij wil zijn angsten 
overwinnen en weer een album het 
licht laten zien, een album een zoon 
van Chagall waardig. Misschien dat 
hij dan toch nog de zo gezochte 
waardering vindt.

Film

Vanaf 1970 is hij bezig in het cir-
cuit van de underground film in 
België, mede door de echtgenoot 
van zijn moeder, Henri Storck die 
zelf filmmaker is. Deze films zijn 
niet courant en tellen niet mee in 
de hoofdstroom van films die wor-
den gemaakt. Zij vallen uit de toon 
door stijl en genre, worden vaak 
particulier gefinancierd. Hij maakt 

zelf filmpjes gedurende zijn hele 
leven. Hij speelt zelfs als comédien 
mee in een film die in 1967 wordt 
uitgebracht ‘Des garçons et des fil-
les’. Hij doet mee aan het Festival 
Expérimental van Knokke-Zoute 
en krijgt daar de prijs van de beste 
korte film van het jaar. Bij de film 
‘La tête froide’ van Patrick Hella 
componeert hij de muziek.
Hij wil graag nog twee films maken 
voordat hij 70 jaar wordt in 2016. 
Zelfs denkt hij erover nog een to-
neelstuk te schrijven. Hij blijft een 
actief man.

Boeken

In 1991 publiceert David McNeil 
zijn eerste roman ‘Lettres à made-
moiselle Blumenfeld’. Het is een 
briefwisseling van een dromerige 
schrijver die manisch depressief is. 
Het is een tragisch en ook komisch 
boek dat in een station wordt ge-
schreven ver van het lawaai van de 
treinen. Zijn schrijfstijl is zeer be-
schaafd en vloeiend. Daarna ver-
schijnen er nog meer romans van 
zijn hand, meestal handelend over 
een fantasiepersoon, zoals het geval 
is bij ‘Angie ou les 12 mesures d’un 
blues’ dat gaat over Angie uit het 
liedje van de Rolling Stones. Vanaf 
1998, als hij kanker krijgt, schrijft 
hij rond 10 werken, romans of au-
tobiografische verhalen. Hij heeft 
bijna net zoveel romans geschreven 
als platen uitgegeven. 

Terugblik

Het boek ‘Quelques pas dans les pas 
d’un ange’ wordt uitgegeven op 24 
april 2003.
Hij beschrijft daarin zijn jeugd bij 
zijn vader Marc Chagall. Korte 
hoofdstukken met herinneringen 
aan zijn vader, waarvan hij zelfs niet 
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weet dat hij zo beroemd is. Hij kent 
andere beroemde schilders zonder 
te weten dat het beroemde schilders 
zijn. Hij tekent in de tuin met de 
schilder Miró alsof het normaal is. 
Zijn vader is zo naïef, dat hij erg op 
een engel lijkt. Vandaar de titel.
Het lijkt niet zozeer een biografie 
als wel een terugblik op zijn leven. 

Er klinkt ook heimwee in door naar 
die tijd. Uit de tekst klinkt een gro-
te zachtheid en tederheid naar zijn 
vader door. David klaagt niet over 
het vele bezoek dat er is, behalve als 
zijn stiefmoeder Valentina op het 
toneel verschijnt. Hij wil niet dat 
zijn vader zijn tijd verdeelt tussen 
hem en haar.
Chagall deed zich als een simpel 
kind voor, daarom merkt David 
nooit dat hij zo beroemd was. Hij 
merkte wel grote spanningen op 
tussen de vele schilders die daar 
indertijd aan de Côte d’Azur woon-
den.
David beschrijft op een afwisselen-
de wijze zijn emoties maar ook de 
humor van de situatie in zijn jeugd. 

Het roept een zekere glimlach op 
over het goede leven van toen. 
David McNeil wil met dit verhaal 
‘een enkele ware zin schrijven. De 
enige ware zin die ik ken.’ Als dat is 
dat er de beschrijvingen zijn van het 
gezin buiten waarbij Chagall in de 
zon zit te schilderen, het zwemmen 
in de zee en het gooien van steen-
tjes in het water, dan is dat zeker 
gelukt. Het zijn de dingen van het 
gewone leven zoals Chagall ze ook 
graag meemaakte. Het boek is een 
eerbetoon aan zijn vader, die hij té 
weinig heeft ontmoet.

Hij schrijft het boek omdat hij het 
boek van Marina Picasso las over 
haar grootvader. Dat was verschrik-
kelijk om te lezen, hoe ze haar 
grootvader afschildert als een huis-
tiran. David wil zijn zoon besparen, 
dat hij denkt dat zijn grootvader 
ook zo is en dat hij dus een derge-
lijke jeugd heeft gehad. Dit boek is 
als een liefde- en eerbetoon aan zijn 
vader, als een chanson dat David 
McNeil nog zingt voor hem. Altijd 
weer zoekt hij zijn vaders waarde-
ring. Het is een treffend, gevoelig 
en ingetogen verhaal over David’s 
geliefde vader, met liefde opgeschre-
ven voor zijn geliefde zoon Dylan. 
Zodat hij zijn grootvader zal res-
pecteren. Die zoon is al een jaar of 
veertig als het boek uitkomt. De 
stijl van het verhaal verandert steeds 
naarmate David ouder wordt op 
de momenten waarover hij vertelt. 
Het is een boek dat meer dan welke 
biografie vertelt hoe Marc Chagall 
leefde en werkte.

In 2012 schrijft McNeil nog een 
boek met herinneringen uit zijn 
jeugd en ontmoetingen met de ar-
tiesten in zijn eigen leven, in ‘28 

boulevard des Capucines: Un soir à 
l’Olympia’.

In ‘Quatre mots, trois dessins et quel-
ques chansons’ uit 2013 vertelt hij in 
tien hoofdstukken over zijn loop-
baan, zijn werk, zijn discretie en de 
vijandige krachten die zijn succes 
heel vaak in de weg staan.
Het is een openhartig verhaal over 
zichzelf en zijn vak, waarbij hij op 
een heel directe, heldere en per-
soonlijke wijze schrijft. Over zijn 
vak als componist en tekstschrijver 
van chansons, hoe ze te zingen, of 
hoe ze te laten zingen.
Hij heeft het talent om twee dingen 
tegelijkertijd te doen: liedjes schrij-
ven en romans. Zijn schrijfstijl is 
compact, soms melancholiek. Hij 
schrijft over zijn donkere perioden 
van depressie, ziekte, alcoholisme. 
Over het toeval in zijn leven, over 
geldgebrek, gelukkige ontmoetin-
gen, contracten. Al zijn vrienden 
passeren de revue. Zijn pijn over 
het missen van de roem is te voe-
len in elk woord wat er geschreven 
staat. Het doet hem pijn als hij al-
leen wordt omschreven als ‘de zoon 
van Marc Chagall en de auteur van 
‘Mélissa’. Terwijl hij gevoelens schil-
dert met woorden, zoals zijn vader 
het deed met het penseel.
Zijn proza raakt het hart met zin-
nen die zacht en vloeiend zijn, zelfs 
poëtisch. Zij tonen heel goed hoe 
David McNeil de Franse taal op 
een heel ingenieuze manier weet te 
hanteren. 

Kinderboeken

McNeil schrijft ook voor kinderen, 
hij is daar erg enthousiast voor. Hij 
kiest wel bijzondere onderwerpen, 
vol komische situaties en leuke de-
tails.
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Een voorbeeld daarvan is zijn ver-
haal ‘Confisqué’, verlucht met teke-
ningen, dat in 2007 verschijnt en 
een Grand Prix krijgt toegekend 
door de Salon du livre pour enfants. 
Het gaat over een oudere onder-
wijzer die met een grijze stofjas aan 
voor de klas staat. Hij neemt syste-
matisch met een stalen gezicht alle 
speelgoed in beslag dat kinderen 
meenemen naar de klas. Zo verza-
melt hij heel wat zaken die hij thuis 
bewaart. Als hij met pensioen gaat 
besluit hij na een tijdje, als een don-
derslag bij heldere hemel, een speel-
goedwinkel te openen tegenover de 
school. Opperste verwarring na-
tuurlijk bij iedereen. De jonge on-
derwijzeres die hem opvolgt in zijn 
oude klas geeft hij nog een goede 
raad: neem alle speelgoed af wat ze 

meebrengen, neem alles in beslag!
Het is een heel gek boek, uitgege-
ven bij Panama. 
Het boek heeft een apart formaat 
en valt daardoor op, eveneens door 
de tekeningen. Eerst is het heel sim-
pel van opzet, maar naarmate het 
verhaal vordert wordt het steeds in-
gewikkelder en is er meer oog voor 
detail. Het is een verhaal dat zich 

afspeelt tussen een soort waanzin en 
verrukking, vol met speelse elemen-
ten. Het is natuurlijk een absurd ge-
geven dat een schoolmeester al het 
in beslag genomen speelgoed van 
zijn leerlingen gaat verkopen. Maar 
het onderwerp is wel heel origineel. 
De tekeningen zijn gemaakt door 
Frank Margerin samen met Jean-
Luc Allart.

David McNeil nu 

McNeil beschouwt zich als een wat 
minder belangrijk artiest, voor-
al omdat hij tekstschrijver is. Hij 
heeft geboft dat hij bij de uitgever 
Gallimard is binnengekomen en 
ze hem daar al heel lang kennen. 
Zijn romans hoeven niet gekeurd te 
worden door de leescomité’s en dat 
wekt nogal wat jaloezie op. Aan zijn 
album van 2014 heeft hij vijf jaar 
gewerkt en hij vermoedt wel dat het 
zijn laatste zal zijn. Hij is bang om 
in herhalingen te gaan vervallen, dat 
wil hij beslist niet.
Hij vindt het heerlijk om te spelen 
met woorden, maar hij voelt wel 
dat hij het kalmer aan wil doen. Hij 
schrijft veel minder liedjes, alleen 
als ze zo in hem opkomen. Hij heeft 
er nog een tiental liggen, die hij 
sommige zangeressen wel ziet zin-
gen. Maar hij weet nog niet wie dat 
uiteindelijk zal gaan doen.
Zo twijfelt David McNeil op zijn 
68e jaar nog steeds aan zijn gaven 
en mogelijkheden. Hij vertrouwt 
zichzelf niet helemaal. Hij kent zijn 
zwakten, hij was het liefst zanger 
geworden maar is teksten voor an-
deren gaan schrijven om op de 
achtergrond te kunnen blijven. 
Hij voelt zich té verlegen voor 
een carrière als zanger. Zijn 
humor zorgt dat hij zichzelf niet 
al te serieus neemt. Hij zoekt altijd 

nog naar zijn plekje onder de zon, 
op dit moment in Monaco. Hij is 
sinds 1967 getrouwd met Leslie 
Ben Said, en heeft een zoon van 46 
jaar, Dylan, die in 1968 is geboren. 
Hij leeft nu met een vrouw Evelyn 
geheten.

McNeil is een onbegrepen man, 
met de charme van een amateur, 
terwijl hij dat niet is. Hij heeft van 
zijn vader de kunst geërfd om het 
leven te bezingen en te spelen met 
dansende kleuren. Beiden leven in 
een illusoir bestaan, strevend naar 
een perfectie die ze nooit zullen 
bereiken. Beiden hunkeren naar 
erkenning. Marc Chagall heeft die 
voldoende gekregen, maar zijn zoon 
verlangt er nog steeds naar, een ver-
langen dat niet zal afnemen. Het 
is vastgezet verlangen in zijn vlees, 
waar het zich altijd zal blijven op-
dringen, zijn leven lang. Hij kent 
niet de weg om dit achter zich te 
laten. Hij leeft nu zijn ogenschijn-
lijk rijk bestaan in Monaco, het 
land van de blauwe zeeën en veel 
zon. Dat is zijn droomparadijs, een 
niet bestaand paradijs met alles 
wat zijn hartje begeert. Alleen 
één ding heeft hij niet: de 
met woorden uitgespro-
ken waardering van zijn 
vader jegens hem.
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Dier
van het
seizoen Coenagrion pulchellum

Variabele waterjuffer

Wie een gota doet met een fototoestel in de hand, komt vaak voor verrassingen 
te staan. Opeens laat een onbekend dier zich zien, terwijl de fotograaf heel 

andere plannen had. Het buitenkansje wordt natuurlijk niet versmaad en het dier - 
in dit geval een ranke libel - wordt op beeld vastgelegd.
Wanneer de digitale foto’s van de camera worden overgezet op de computer, krijgt 
het dier een voorlopige naam: ‘libel - nog te benoemen’. Het wachten is dan op de 
determinatie. Wanneer het nog naamloze wezen niet direct overeenkomsten ver-
toont met dieren die de fotograaf al kent, kan daar enige tijd overheen gaan.
En zo wordt op een herfstavond opeens duidelijk dat de in de zomer gefotogra-
feerde libel luistert naar de naam ‘variabele waterjuffer’. Aan de kleuren van de 
borstplaat is te zien dat zij een vrouwtje is. Haar uitdossing heeft verrassend weinig 
blauw, maar deze soort kent dan ook grote kleurverschillen. Het dier heeft er zelfs 
zijn Nederlandse naam aan te danken. De Latijnse naam drukt overigens meer uit 
hoe elegant het dier is: pulchellum is afgeleid van pulcellus, het verkleinwoord van 
pulcher, wat zoveel betekent als mooi en lieflijk.
Deze variabele waterjuffer houdt van stilstaand, voedselrijk water met veel water-
planten. De Zwanenvijver is een ideaal leefgebied voor haar. Ze werd dan ook niet 
ver van deze vijver aangetroffen.

Tekst: Joost Welten
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Tekst: Sarah Delateren

Edward Witten is een wiskundig natuur-
kundige van Joodse afkomst. Hij is op 26 
augustus 1951 geboren in Baltimore. Na 

zijn studies wordt hij politiek journalist. Hij gaat 
daarna economie studeren maar dat bevalt hem 

niet. Het trekt hem het meeste om toegepaste wis-
kunde te gaan studeren, zoals zijn vader heeft gedaan. 

Die studie volgt hij aan de Princeton University. Daarna 
begint hij zijn loopbaan als theoretisch onder-

zoeker en professor in de natuur- en wis-
kunde aan verschillende universiteiten. Hij 
is sinds 1987 professor aan het ‘Institute 
for Advanced Study’ gelegen in Princeton, 
in de staat New Yersey. Hij is een zwaar-
tekrachtspecialist en ook van de algemene 
relativiteitstheorie weet hij heel veel af.

De M-theorie

Edward Witten is getrouwd met de Italiaanse Chiara 
Nappi, een hoogleraar natuurkunde aan de Princeton 
University. Hij heeft twee dochters, waarvan Ilana 
neurowetenschapper is aan de Princeton University 
en Daniela biostatisticus aan de universiteit van 
Washington. Hij heeft nog een zoon, Rafael. 

Witten werkt al jaren aan de M-theorie, een van de 
meest ingewikkelde theorieën die er is in de fysica. Het 
is een poging om alle vijf verschillende snaartheorieën 
in één theorie onder te brengen, de zogenoemde uni-
ficatie-theorie. Hij doet dit via het mentale gedachte-
experiment. M kan voor verschillende woorden worden 
gebruikt zoals magisch, mysterieus, matrix en murky, 
dat wazig, duister, vaag of mistig betekent. 

In 1995 stelde Edward Witten dat het mogelijk moest 
zijn om een theorie te beschrijven die alle vijf bestaande 
theorieën omvat alsmede van een elf dimensionale vorm 
van superzwaartekracht, die dan weer de supersymme-
trie en de algemene relativiteitstheorie zou verenigen. 
Omdat dit een terrein is waar vele andere werkterreinen 
aan haken, weet hij ook erg veel af van aanliggende we-
tenschappen. Bijna niemand kan zijn resultaten begrij-
pen, ook niet veel collega fysici. Maar hij wordt wel in 
de gaten gehouden en alles wat hij zegt en doet wordt 
bekeken.
Hij heeft kennis van kosmologie, M-theorie, zwaarte-
kracht, ijkveldtheorie, morsetheorie, spiegelsymmetrie, 
supersymmetrie, geometrie, kwantummechanica, kwan-
tumveldentheorie, snaartheorie en de algemene relativi-
teitstheorie. Hij wordt dan ook terecht beschouwd als 

Edward Witten
De grootste fysicus van dit moment?
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de meest belangrijke fysicus 
van dit moment. 
Sommigen gaan zo ver dat ze hem de grootst levende 
theoretische fysicus van deze tijd vinden en zelfs dat hij 
een opvolger van Albert Einstein zou zijn. Witten heeft 
de hoogste H-index van alle levende natuurkundigen, 
110, terwijl Hawking bijvoorbeeld maar tot 67 komt. 
Deze Hirsch-index is afhankelijk van het vak waarop 
hij wordt toegepast en hij geeft een indruk van de zo-
genaamde carrière-impact van een wetenschappelijk 
onderzoeker. Eigenlijk is die index gewoon onzin, maar 
hij wordt wel gehanteerd. Er wordt dan gekeken hoe-
veel wetenschappelijke publicaties er zijn geschreven en 
hoe vaak iemand wordt geciteerd. Het eerste is gemak-
kelijk, als je een velletje vol schrijft is het al een publi-
catie. En voor het citeren vraag je gewoon de collega’s 
of ze dat regelmatig doen. Wetenschappelijke artikelen 
schrijven bestaat toch grotendeels uit anderen citeren 
en herhalen wat ze zeggen. Dus een kind kan de was 
doen, als je gewoon overschrijft wat een ander al heeft 
geschreven, dan sta je hoog op de index van mijnheer 
Hirsch.

Onderscheidingen

Witten is al vaak in de prijzen gevallen voor zijn weten-
schappelijk werk in de wis- en natuurkunde. Hij heeft 
al heel jong, in 1990, de Fields Medal gekregen, een 
soort Nobelprijs voor wiskunde. Hij is dan 39 jaar.
Op 25 mei 2010 ontvangt hij in het Trippenhuis in 
Amsterdam de Lorentzmedaille voor zijn ‘baanbrekend 
werk aan de wiskundige beschrijving van fundamentele 
krachten en elementaire deeltjes, in het bijzonder de 
snaartheorie.’ Hij wordt daarbij geroemd als de meest 
invloedrijke theoretisch fysicus van de laatste decennia. 

Zijn wiskundige elegantie, een 
bewonderenswaardige helderheid van zijn wetenschap-
pelijk betoog worden ook genoemd. Kortom, het kan 
niet op met Edward Witten. Hij zou er zelf waarschijn-
lijk wel wat om moeten lachen. Hij wordt vergeleken 
met Hendrik Antoon Lorentz, en de jury vindt hem 
dan ook een waardige winnaar van de naar hem ge-
noemde medaille.
Deze prijs wordt om de vier jaar uitgereikt aan een on-
derzoeker die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd 
op het gebied van de theoretische natuurkunde. Hij 
heeft echter talrijke prijzen meer ontvangen. Edward 
Witten is dus iemand waar hoog tegen op wordt geke-
ken.

Het wereldbeeld van de natuurkundige

Nooit heeft een mens nog de wereld zoals hij bestaat 
helemaal kunnen verklaren. Wel worden al heel lang 
pogingen gedaan om dat wel te kunnen. Tot nog toe 
tevergeefs. Natuurkundigen blijven echter hopen dat 
er op een dag zich iets voordoet, waardoor alles wel 
verklaarbaar wordt. Ze hopen dan op een wiskundige 
theorie die als vanzelf en logischerwijs een beeld geeft 
waardoor de wereld helemaal transparant wordt, van 
het ontstaan ervan tot nu toe. De supersnaartheorie 
moet hierbij uitkomst brengen. Deze theorie zegt dat 
de omringende krachten en deeltjes die overal in het 
universum ronddwarrelen verklaard kunnen worden uit 
ééndimensionale snaren die kunnen trillen in 10 of 11 
dimensies. Het is een theorie die door bijna niemand 
kan worden begrepen, ook niet door vakmensen. Er 
zijn tot nog toe steeds verschillende theorieën gehan-
teerd, maar de fysici vinden dat alles onder één noemer 
kan worden gebracht en dat er dus iets kan komen waar 
alles vanzelfsprekend uit te duiden valt.
Witten denkt dat dit zeker mogelijk zou kunnen zijn en 
zijn zoektocht is dan ook naar deze ene theorie die alle 
verschijnselen in het universum en op aarde verklaart. 
Maar hij zegt vaak een beetje lachend: „Wij zijn niet 
geraadpleegd bij het ontstaan van de kosmos.” Dus blij-
ven er nog steeds veel geheimen over die nog moeten 
worden onderzocht. Edward Witten heeft iets religieus, 
want hij blijft geloven in iets wat niet zal komen. Want 
het mentaal zal nooit de kosmos kunnen doorgronden, 

Edward Witten met zijn vrouw Chiara Nappi in 2011
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daar is het niet op bere-
kend. Het is een religieus idee van 

Witten waaruit volgt dat hij lijdt aan een religieuze 
waan. Ondanks het feit dat hij op een lijst staat van we-
tenschappelijke atheïsten en agnosten, blijkt dus zon-
neklaar, dat hij een geloof aanhangt. Kijken in de wer-
kelijkheid is iets, wat geleerd moet worden, omdat ieder 
mens in een illusie leeft, ook Edward Witten.

Onderzoek doen

Witten heeft een heel speciale manier om zaken te on-
derzoeken en dat is het gedachte-experiment, ook al 
bekend van Albert Einstein. Zat Einstein altijd op zijn 
bureaustoel met de benen op tafel zich van alles voor 
te stellen zoals het praktisch zou kunnen zijn, Witten 
zit gewoon in zijn stoel of ligt op bed en zegt niets. Hij 
doet zijn ogen dicht en denkt in formules. Als hij zijn 

ogen opent gebeurt er van alles, 
hij kijkt in het rond, doet ze weer dicht, 

kijkt weer, of opent ze en kijkt naar een punt in de 
kamer of naar buiten. Als iemand hem een vraag stelt, 
is het volstrekt onduidelijk wanneer deze wordt beant-
woord. Hij zegt wel iets, maar zwijgt daarna weer. Zijn 
gedachte-experiment vindt voortgang in zijn denkraam, 
dat volgens velen het snelste ter wereld is. Ook volgens 
Robbert Dijkgraaf, een van de collega’s die hem nog 
kan volgen in zijn gedachte-experimenten. Of Witten 
ook werkelijk de snelste is, mag betwijfeld worden, 
want bewustzijnsstromen gaan sneller dan gedachten. 
Bewustzijnsstromen overtreffen zelfs de lichtsnelheid, 
wat van mentale gedachten niet kan worden gezegd. 
Deze laatsten blijven binnen het kader van de mentale 
verstandswetten, dus binnen de snelheid van het licht. 
Toch voelde Einstein wel dat hij met zijn gedachte-ex-
perimenten ergens tegenaan botste. Bij Einstein is voor-
al typerend dat hij met zijn ‘intuïtief mentaal’ werkt. 
Hij zocht daarom ook naar een unificatietheorie, die 
hij niet heeft gevonden, al was hij er zelfs op zijn sterf-
bed nog mee bezig. Als het zo is, dat Edward Witten 
op Einstein lijkt qua intelligentie, kan dat best zo zijn. 
Maar hij werkt niet zozeer met zijn intuïtieve men-
taal, maar veel meer met het gewone wetenschappelijke 
mentaal. En daartussen is een hemelsbreed verschil. 
Het intuïtieve mentaal weet meer af van de werkelijk-
heid dan het wetenschappelijke mentaal. Dus als het op 
vergelijken aankomt, zal Einstein het verder brengen 
dan Edward Witten. Allebei zullen ze merken dat ze tot 
aan een bepaald punt kunnen komen, maar niet verder. 
Dat punt ligt bij Einstein verder weg en bij Witten wat 
dichterbij.

In de lilaca wordt de bewuste visie gehanteerd om on-
derzoek te doen naar het ontstaan van het heelal met 
alles erop en eraan. Er wordt ook gezocht naar de bron 
waar alle materie vandaan komt. Dat is een totaal an-
dere wijze van onderzoek doen, maar het is hoogst-
waarschijnlijk wel het meest effectief. Want dit wordt 
gedaan met het bewustzijn dat meer en meer helder 
wordt, zodat alles wat er bestaat kan worden door-
grond. Ook kunnen de wezens en dingen worden ge-
zien in wat ze in de kern zijn. Dit leidt tot het kennen 
van de werkelijkheid van het hele bestaan van de mens 
en van het universum.

Edward Witten in juli 2010 
bij het uitreiken van de Lorentzmedaille
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De wiskundig theoreticus Edward Witten

Witten wordt algemeen gezien als iemand die helemaal 
ingewerkt is in de snaartheorie. Dit is de theorie die 
in principe wiskundig is en een beschrijving geeft over 
elementaire krachten en kleinste deeltjes, maar ook over 
de zwaartekracht. De zwaartekracht is altijd moeilijk in 
te passen geweest in wetenschappelijke theorieën. De 
snaartheorie lijkt dus het ei van Columbus te zijn, met 
de zwaartekracht die de fysici er in kwijt kunnen. Erik 
Verlinde, een theoretisch fysicus, heeft echter een ander 
idee over de zwaartekracht en het is dus wachten op zijn 
stellingen. Want als hij zijn aanname dat zwaartekracht 
helemaal geen fundamentele kracht is goed kan bewij-
zen, staat de wereld van de fysici op zijn kop. Witten 
is wel benieuwd naar het werk van Erik Verlinde, want 
hij is zelfs in de war als hij hoort wat deze heeft uitge-
dokterd. Zijn denken gaat opeens minder snel en raakt 
in chaos, omdat het tegen alles in gaat wat hij aan vaste 
denkpatronen over zwaartekracht heeft. Dat is een inte-
ressant gegeven, dat zelfs het geniale denken van Witten 
in de knoop kan raken bij onverwachte uitspraken die 
indruisen tegen zijn ideeën. Maar hij is blij met vergis-
singen, die leiden vaak opeens tot dingen die verrassen-
de uitkomsten hebben.

We weten heel veel,
maar dat wat we niet weten
is veel meer.

Edward Witten

Kenmerkend voor Witten is zijn hoge stem die in een 
gesprek bijna fluisterend woorden uitspreekt alsof hij 
ze niet hardop durft te zeggen. Het lijken opkomende 
gedachten die hij voorzichtig en angstvallig, aarzelend 
formuleert. Als hij in het openbaar spreekt is het alsof 
hij in één lange fluisterende dreun, adembenemend snel 
zijn woorden over de toehoorders uitstort. Zijn gedach-
ten flitsen van het een naar het ander, als bliksemflitsjes 
die dan hier, dan daar verschijnen.
Zijn gedachte-experimenten voltrekken zich in een-
zaamheid, hoewel hij natuurlijk wel anderen spreekt. 
Als er eenmaal iets in zijn hoofd rondzwerft, moet hij 
het gaan uitzoeken, zonder dat hij eigenlijk weet waar-

om. Dat lijkt nogal lukraak te zijn, dus anderen kunnen 
dat meestal ook niet volgen. Hij vindt het ook niet al-
tijd plezierig om met zulke experimenten in zijn hoofd 
rond te lopen. Vaak is het ook een soort wanhoopsdaad, 
het denken erover geeft dan wat soelaas en soms komt 
het wel tot iets. Maar hij vindt het geen genoegen om 
zo bezig te zijn. De wiskunde is altijd problematisch en 
door vragen te stellen zoekt hij zelf ook problemen op. 
Alles wat nog niet duidelijk is in de natuurkunde, al-
les wat niet klopt, daar moet iets op worden gevonden. 
Soms lukt dat helemaal niet en dat doet dan vervelend 
aan. In zijn gedachten worden dit dan heel moeilijke, 
onoplosbare problemen en die zijn niet prettig om mee 
te leven. Hij zit dan te peinzen en te denken, moeilijk 
te kijken en het komt maar niet. Dat kan heel frustre-
rend zijn. Toch is hij iemand die ontzettend goed na-
tuurkundige ideeën kan omzetten in wiskundige for-
mules. Dat is zijn grote kracht. Het denken doet hij het 
liefst op bed, urenlang starend naar het plafond, zonder 
iets bij zich te leggen van een papier of schrijfstift.

In de omgang is Edward Witten moeilijk te begrijpen 
of te volgen. Stel een vraag en hij geeft heel lang geen 
antwoord. Tot er opeens iets komt, daarna is het weer 
stil. Voor de omgeving is hij een moeilijke prater. Toch 
is hij het niet, want als hij eenmaal iets heeft ontdekt 
praat hij honderduit. En uiteindelijk is hij een beschei-
den man met wie iemand best wel eens een praatje kan 
aanknopen. Hij zal dan altijd vragen naar de onder-
zoeksresultaten die er zijn geboekt en gaat daar ook op 
in.
Witten is beroemd. Niet dat hij daar nu veel bij stil 
staat. Hij is door Time in 2004 uitgeroepen tot de 
grootste levende natuurkundige. Zelf is hij daar niet 
blij om. Hij heeft helemaal niet de idee dat hij nu zo-
veel weet. Anders zou hij af en toe toch niet de hele dag 
zitten staren naar een wit, leeg blad papier voor zijn 
neus? Of voor een leeg schoolbord zitten? Witten, als de 
humoristische man die hij is, ziet dat ook wel als heel 
komisch.
Witten is vaak wat onthand. Hij weet dan niet meer 
waar hij mee bezig is en wat hij moet doen. Hij heeft al-
lerlei tegenstrijdige gevoelens, van vragen die hij allang 
had moeten oplossen tot vragen die hij moeilijk vindt 
om te beantwoorden, maar die nu juist de uitdaging 
zijn om het antwoord te kunnen vinden. Het staren is 
een van de belangrijkste bezigheden op Princeton, waar 
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hij werkt. Hij staart naar een leeg schoolbord of uit een 
raam of naar een papier. Soms dreigt hij in slaap te val-
len als hij zo zit te denken en als hij zich hardop vragen 
stelt vallen er daarna hele lange stiltes. Hij weet het ant-
woord op de vragen niet. En dat is natuurlijk het meest 
interessante aan Witten. Dat hij het niet weet. Want 
wie zou het heelal kunnen doorgronden tot in de verste 
uithoeken? Daar is het verstand te klein voor. Dat zou 
Witten ook kunnen weten.

Edward Witten merkt wel dat zijn hoofd wat slechter 
functioneert nu hij een zestiger is. Hij vindt dat niet zo 
geweldig, maar het is een feit en zoals het een wiskundi-
ge betaamt houdt hij zich aan de formules. Je kunt nog 
een heleboel als oudere wetenschapper, maar hij is van 
mening dat vernieuwing toch echt van jongeren moet 
komen.
Witten heeft heel veel samengewerkt met Robbert 
Dijkgraaf en bewondert hem omdat hij ondanks zijn 
bestuurlijke functies toch is blijven publiceren. Maar hij 
hoopt dat hij nog eens praktisch met hem zal kunnen 
samenwerken. Robbert Dijkgraaf is in deze kringen ook 
heel bekend. Hij is fysicus, wiskundige, hij onderzoekt 
de snaartheorie en de kwantumzwaartekracht.

Snaartheorie

Deze theorie is rond 1920 al ontdekt 
en vervolgens wat buiten beeld geble-
ven tot 1970. Toen is er een oprisping geweest en is het 
weer 10 jaar stil gebleven tot Witten zich er vanaf 1980 
in verdiept vanuit een wiskundig inzicht.
De snaartheorie gaat uit van andere gegevens dan de 
natuurkunde tot dan toe. De aanname is dat er geen 
puntdeeltjes zijn zoals elektronen en quarks worden 
gezien, maar snaren die op een zekere manier trillen 
als snaren van een viool. Deze snaartjes zijn ontzettend 
klein, ongeveer zo lang als de Plancklengte, de kleinste 
afstand in ruimte. De wijze waarop zo’n snaartje trilt, 
geeft aan wat de massa is en de lading van een deeltje. 
Zelfs de speciale deeltjes die de fundamentele krachten 
dragen passen daarin. Zo heeft het graviton, het deel-
tje waarvan is voorspeld dat het de zwaartekracht over-
brengt, daarin een trillingspatroon, evenals de gluonen 
die de sterke kernkracht overbrengen. De fotonen die 
de elektromagnetische kracht overbrengen en de vector-
bosonen voor de zwakke kernkracht hebben hun eigen, 
specifieke trilling in de snaartjes.
Witten komt rond 1990 met de M-theorie en de fysici 
leven weer op, er is iets gaande, het vak krijgt weer per-
spectief na een aantal magere jaren. Witten benoemt 
het zelf zo, dat als hij een slurf en een staart heeft ont-
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dekt, hij nog moet bekijken wat voor een lichaam daar-
tussen zit. Het kan van alles zijn, dat is niet duidelijk. 
Dat is zoals hij de M-theorie ziet, hij weet dat er iets 
moet zijn tussen staart en slurf, maar wat weet nie-
mand. Dat moet hij nog uitdenken via het gedachte-
experiment.

Veel fysici zien de snaartheorie helemaal niet zitten, 
zoals Gerard ‘t Hooft, een theoretisch natuurkundige, 
die vindt dat de theorie geen raakvlak meer heeft met 
effecten die je kunt meten, zoals hij dat zelf graag doet. 
Martin Veltman vindt het een religie en gewoon tijd-
verspilling. Maar omdat niemand meer uitkomst ziet, 
wordt de theorie toch beschouwd als belangrijk, wie 
weet wat er uit voortkomt? Geld speelt geen rol in deze 
wereld, altijd komt er wel weer geld binnen. Want het 
geld dient een edel doel. De uitvindingen van fysici zijn 
belangrijk voor vele technologieën. En zo geven bedrij-
ven heel wat geld uit om ook een graantje mee te kun-
nen pikken als het tot een goede uitvinding komt. 
Wat ook veel kritiek oplevert is het feit, dat zo weinigen 
ingewijd zijn in de lastige en zeer ingewikkelde wis-
kundige formules van de snaartheorie. Het is een klein 
wereldje waar van buiten af weinig over kan worden 
gezegd, want voor zelfs heel kundige en ervaren fysici is 
de snaartheorie niet altijd meer te volgen, vooral omdat 
hij helemaal niet geënt is op de praktijk. Dit handjevol 
fysici wordt bijna gezien als religieuze goeroes, die sa-
men een klein clubje hebben opgezet die het allemaal 
wel weten en met elkaar kunnen praten. Als Witten 
praat met zijn typische stemgeluid past dit eigenlijk 
heel goed bij de heiligheid van dit clubje fysici en wis-
kundigen. Deze club is in feite een klein kerkje, waar 
ze hetzelfde geloof belijden op kleine schaal. Het zijn 
mensen die leven in een lila illusie, waarin ze denken 
God te zijn, hoewel ze dat niet willen weten. Maar ze 
geloven vast en zeker, dat ze eens zullen weten hoe de 
wereld is ontstaan. Zij weten niet dat ze aan het einde 
van de pijplijn zitten te kijken, in de meest verdeelde 
materie die er is. Terwijl ze eigenlijk bij het begin zou-
den moeten beginnen, in de eenheid, trekken ze hun 
conclusies over de wereld aan het eindpunt van de rit. 
Wat er daarvoor is gepasseerd weten ze niet en ze willen 
het ook niet weten, want ze bestuderen alleen de zoge-
naamde ‘dode materie’.

Witten’s hoop

Witten vindt het zelf wel grappig dat de snaartheorie 
blijkt te werken terwijl hij zelf ook nog niet zo precies 
weet hoe het allemaal in elkaar zit, gezien de staart en 
de slurf. Maar er zijn wel vaker door toevalligheden 
zaken ontdekt, dus waarom hier niet? Alles is moge-
lijk, dus ook dat opeens iets blijkt wat voor onmogelijk 
wordt gehouden.
Witten wil uitvinden waarom het wiskundig mogelijk 
is dat zowel kwantumeigenschappen als zwaartekracht 
en eigenschappen daarvan in de theorie beschreven 
kunnen worden. Hoe is dat mogelijk? Daar denkt hij 
over en hij stelt zich steeds nieuwe vragen. Dat is be-
langrijk, dat er bij de gedachten ook nieuwe vragen rij-
zen waarmee je verder kunt komen. Wat het uiteinde-
lijk zal worden, is nooit duidelijk. Nu lijkt tussen staart 
en slurf misschien een olifant te zitten, maar dat is niet 
bewezen.
Witten hoopt dat de Large Hadron Collider in Genève 
grote resultaten zal opleveren. Hij denkt dan aan de 
mogelijkheid dat er nog een wereld is achter de wereld 
van de deeltjesfysica. Maar daar zijn geen aanwijzingen 
voor gevonden, het is nog toekomstmuziek. Hij is heel 
geïnteresseerd daarin, omdat hij vooral supersymmetrie 
bestudeert. Maar hij wil ook rekenen op teleurstellin-
gen, namelijk dat het toch niet te bewijzen valt dat er 
supersymmetrie bestaat.
Zo zit Witten altijd maar te wachten op bewij-
zen in een wereld van wanen, terwijl hij de werke-
lijkheid niet kan zien en ontdekken. Hij hoopt en 
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hoopt en blijft hopen. Nu is hoop hebben typisch iets 
van religies. Daar wordt altijd maar gehoopt. Gehoopt 
dat God het goed met je voorheeft, dat hij je een handje 
helpt, dat hij er voor zorgt dat dit en dat..... En zo maar 
door. De realiteit is niet iets waar iemand op hoopt. De 
realiteit is om gewoon te kijken wat iets is. En wie dus 
wil weten of supersymmetrie werkelijk bestaat, moet in 
de werkelijkheid gaan zoeken of hij het vindt. Zo niet, 
dan bestaat het niet. Het kan berusten op een waan-
denkbeeld in een illusoir bestaan. Maar dat is niet de 
werkelijkheid.

Uitdijen van het heelal

Een aantal collega-fysici waaronder Leonard Susskind, 
veronderstellen dat er nog ontelbare heelallen zijn en 
dat de deeltjes daarin zich steeds iets anders gedragen. 
Witten heeft daar lang niets mee gedaan, omdat de 
basis van waaruit zij spreken niet erg geloofwaardig is 
voor hem. Witten is dus duidelijk met een geloof bezig, 
omdat hij het over geloofwaardig heeft. Omdat echter 
sinds 1998 blijkt dat het heelal behoorlijk aan het uit-
dijen is, kan hij daar gemakkelijker in meegaan omdat 
dit bewijs mogelijkheden biedt. De vraag daarbij is dan 
vooral wanneer er na de oerknal een versnelling heeft 
plaatsgevonden en bij welke soort energieën dat dan ge-
beurt. Als dat aan de orde is, komt Witten duidelijk aan 
bod, want deze kosmologische ontdekkingen gaan dan 
raken aan de snaartheorie, zijn specialiteit. Maar Witten 
weet ook, dat wat hij uitdenkt niet zo gauw in aanmer-
king zal komen om experimenteel te toetsen. Dat wat 
hij uitdenkt ligt niet in de lijn van bewijzen. Dat is leuk 
en aardig, de vraag blijft alleen, is het dan wel weten-
schap die Witten bedrijft? Want het mentaal vindt toch 
dat alles getoetst moet kunnen worden? En waarom dan 
opeens wel Witten geloofd, zonder toetsing? Dat lijkt 
toch op het meten met twee maten.

Denken, niet doen

En wat doen die wetenschappers daar in Princeton? Het 
schijnt over vibrerende elastiekjes te gaan, zich voort-
bewegend in een tien- of elf-dimensionale tijdruimte. 
Moeten ze daar hun tijd in steken? Wie gaat na of het 
ergens over gaat? Wie kan dat beoordelen? Niemand, 
alleen de fysici zelf en zij zijn geen goede maatstaf. 
Volgens velen, Martinus Veltman inbegrepen, gaat 
het hier dus niet om fysica maar 
om metafysica of religie.

Toch blijft het de vraag of met denken het heelal door-
grond kan worden. Het denken is maar een klein men-
taal vermogen, dat zich beweegt in een enge gevange-
nis van denkpatronen, die vooral wiskundig zijn bij 
Edward Witten. Het bewustzijn, de essentiële bewuste 
substantie beweegt zich talloze malen sneller dan het 
licht. Alleen is het bewustzijn niet in het spel als er zo-
veel wordt gedacht. Gedachte-experiment en bewustzijn 
zijn niet met elkaar te vergelijken. Ze zijn het verschil 
tussen gevangen zijn en in vrijheid leven. De gedachten 
laten ook geen zaken toe die boven het verstand uit-
gaan. En daar ligt de clou van alles. Want het menselijk 
bewustzijn dat zich heeft ontwikkeld kan zich vrij en 
ongelimiteerd bewegen in alle werelden, en niet alleen 
in het heelal dat voor fysici of een wiskundig theore-
ticus als Edward Witten bekend is. Het beweegt zich 
veel sneller dan het licht door al deze werelden en het 
kan zien wat daar bestaat en is. Het kan ook de bron 
van alle materie en energie bereiken, die er altijd is, er 
altijd was en er altijd zal zijn. Het bewustzijn is de in-
stantie, waarmee de oorsprong van de dingen duide-
lijk kan worden. Wie het bewustzijn niet gebruikt, wie 
onbewust leeft zoals Witten, zal niet toekomen aan het 
ontdekken van de bron van alle materie en energie. 
Einstein heeft er wel weet van, met zijn intuïtieve neus 
heeft hij opgemerkt dat er meer moest zijn dan alleen 
dit heelal, maar hij kon die bron niet bereiken met zijn 
verstand. David Bohm, ook een theoretisch fysicus, 
heeft er ook weet van, hij kon de bron evenmin berei-
ken met zijn verstand. Maar Witten niet, want zijn wis-
kundige inslag houdt hem bij het gedachte-experiment 
en verhindert hem om verder te gaan dan dat wat hij 
ziet en berekent.
Hoe groot hij menselijk gezien ook mag zijn, hij blijft 
een klein onbewust mens, die met zijn denkvermogen 
iets wil bereiken waartoe het niet in staat is.
Zo zal hij nog vaak op bed staren naar een wit pla-
fond. Omdat hij in zijn eigen gemaakte denkgevangenis 
leeft en in zijn illusie een illusie vol wanen bestudeert. 
Edward Witten kent de werkelijkheid niet, want hij 
leeft net zoals ieder mens in een enorm illusoir 
bestaan.
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Gebouw Lichtmaterie

Gebouw Lichtmaterie dateert al vanuit de vorige eeuw. In 
1953 wordt het als een zomerhuis opgebouwd temidden 
van weilanden. Er is nog geen boom te zien in de wijde om-

trek. En het huis bestaat nog slechts uit vleugel één, zonder toren en 
zonder vleugel twee. Het is bijna onherkenbaar voor wie Lichtmate-
rie kent zoals het nu is. Pas in 1968 wordt de toren met vleugel twee 
er aangebouwd. Het huis wordt dan permanent bewoond door een 
familie. Er worden op het hele landgoed bomen geplant, waardoor 
het huis in een bosrijke omgeving komt te staan.
Als Elektoor het gebouw betrekt in het voorjaar van 1989 is er veel te doen. Alles is onder-
komen, alles vraagt onderhoud. Maar in het jaar 2005 is het gebouw helemaal opgeknapt 
en vrijwel klaar. Het heeft overal dubbel glas, er liggen zonnepanelen op het dak dat ook is 
vernieuwd. Er wordt gestookt met een houtvergasser die gevuld wordt met hout uit eigen 
bos. Alles is zo opgeknapt dat er zo weinig mogelijk onderhoud aan is. Alleen de dakgoten 
moeten af en toe eens worden bijgewerkt. Het is in al die jaren een prettig hoofdgebouw 
geworden waar het goed toeven is. 



de Gouden Visie
jaargang 8, nummer 1, januari 2015

52

Lichtmaterie is de naam omdat dit het toekomstperspectief is waar het naar toegaat als 
mensen zich bezighouden met een ontwikkeling van de menselijke lichaamsmaterie, het 
geeft aan dat een volgende stap in het evolutieproces onder handbereik ligt. Lichtmaterie 
betekent dat een mens die zich richt op een materiële ontwikkeling en een psychische 
ontplooiing, toekomt aan een nieuw lichaam dat totaal zelfvoorzienend is en dat bestaat 
uit elektronen en atomen, moleculen en cellen die het licht dat er in verborgen zit heb-
ben prijsgegeven. Licht is bewustzijn en lichtmaterie betekent de bewuste materie waarover 
personen kunnen beschikken als ze de volgende stap wagen in de evolutie. Zij maken een 
transformatieproces door van de lichaamsmaterie en worden zo tot een nieuw wezen in de 
evolutie. Geen supermens, want dan zou de mens gewoon nog een mens zijn. Neen, dit is 
een geheel nieuw wezen dat geen gebruik maakt van zijn mentale vermogens maar is over-
gegaan op zijn psychische vermogens. Deze zijn vele malen groter en veelomvattender dan 
wat een mens aan mentaal vermogen heeft. De psychische vermogens kenschetsen zich on-
der andere door een allesomvattende kennis die verder gaat dan mentale kennis. Want de 
psyche is het kennisinstrument bij uitstek, in tegenstelling tot het verstand ofwel het men-
taal, dat erg begrensd is in zijn kennismogelijkheden. Door een volgende stap te nemen in 
de evolutie kan een mens een lichaam verkrijgen dat onafhankelijk kan zijn van wat dan 
ook in zijn omgeving, omdat het alles in zich draagt wat dat lichaam in stand kan houden. 
Het is zelfvoorzienend in de ware zin van het woord.

Dat dit nieuwe lichaam zelfvoorzienend is, wordt in het dagelijks leven bij Elektoor uitge-
drukt in vele zaken die de laatste jaren zijn gerealiseerd in het gebouw. Zo liggen er zon-
nepanelen op het dak, die onderdeel zijn van een veel groter systeem van zelfvoorziening. 
Ook de houtvergasser die aanwezig is in het gebouw draait op hout van eigen teelt uit het 
bos. Dit zijn de symbolen van de mogelijkheden die in het verschiet liggen wat betreft het 
nieuwe lichaam van het nieuwe wezen van de toekomst.
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Natuurlijk kan in deze tijd iemand die nog geen nieuw wezen is geworden, niet helemaal 
zelfvoorzienend zijn. De techniek is zo ingewikkeld geworden, dat dit met deze installaties 
ook niet meer mogelijk is. Hoewel er in geval van stroomuitval nog drie dagen op eigen 
kracht in elektriciteit kan worden voorzien, zal dit op de lange duur ook niet mogelijk zijn, 
vooral niet in de winter als er weinig zon is. Dan zal het oude vertrouwde houtvuur dat 
buiten wordt gestookt of in een haardplaats met een houtkachel, weer voor warmte moe-
ten zorgen. Daar kan op worden gekookt en in de omgeving zijn genoeg zaken die kunnen 
dienen als voedsel voor een korte periode. 
Maar het lichtende toekomstperspectief lonkt overal. En of iemand het nu wil of niet, de 
trein van de evolutie dendert voort, mensen kunnen hem niet tegenhouden. Zo zal uitein-
delijk ieder mens logischerwijze bestaan uit een lichaam van lichtmaterie, vanzelfspreken-
der kan het niet.
Het enige belangwekkende is dat bij Elektoor gewerkt wordt aan een versneld evolutiepro-
ces, waar mensen die dit willen nu al kunnen werken aan het worden van een psychisch 
wezen en vervolgens een lichtwezen met lichtmaterie. Zodat er een nieuw wezen ontstaat, 
dat uitstijgt boven zijn menszijn.

Lichtmaterie is een eenvoudig gebouw. Net zo eenvoudig als het is om een lichaam van 
lichtmaterie te kunnen verwerven. Welbeschouwd is het natuurlijk niets bijzonders, alleen 

zijn mensen er niet aan gewend om in toekomstperspectieven te denken van deze aard. Ze 
blijven het houden op hun mentale denkraam, dat uiteindelijk zal blijken niet toereikend 
te zijn voor dit soort mogelijkheden.
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RoyaltyFelipe VI van Spanje
Een koning die er wil zijn voor zijn hele volk

Sedert 19 juni 2014 heeft Spanje een 
nieuwe koning. Het is toch al de tijd dat 
er in Europa een nieuwe generatie konin-

gen aantreedt, en tot ieders verrassing kondigde 
op 2 juni 2014 koning Juan-Carlos zijn aftreden 

aan. Dit was verrassend omdat in de Spaanse grondwet 
is opgenomen dat de koning regeert tot aan zijn dood. 

Om allerlei redenen heeft Juan-Carlos besloten om dat niet af te 
wachten en het stokje aan zijn zoon over te dragen.

Het Spaanse koningshuis

De jonge koning van Spanje, Felipe 
Juan Pablo Alfonso de Todos los 
Santos de Borbón y de Grecia is 
geboren op 30 januari 1968 in 
Madrid. De namen die hij krijgt 
corresponderen met Felipe V, de 
eerste Borbón die op de troon van 
Spanje zat en Juan naar zijn groot-
vader van vaders kant, Don Juan de 
Borbón. Pablo naar zijn grootva-
der van moeders kant, Alfonso naar 
zijn overgrootvader, koning Alfonso 
XIII, en Todos los Santos omdat dit 
traditie is in het Spaanse konings-

huis de oudste kinderen zo te noe-
men.
Eerder zijn er in het koninklijke 
gezin twee meisjes geboren en hij 
is het derde kind, de zoon waar zo 
op is gehoopt. Er is dan ook grote 
blijdschap bij een groot deel van 
het Spaanse volk, want er is nu een 
mannelijke troonopvolger. De meis-
jes Elena en Cristina hebben geen 
voorrang bij de troonopvolging, 
daar is niet in voorzien. Felipe is 
dus een kind dat met veel eerbe-
toon en blijdschap is ontvangen. In 
juni 2014 volgt hij zijn vader Juan 
Carlos I op, die al meer dan een jaar 

kampt met gezondheidsproblemen. 
Juan Carlos regeerde vanaf 22 no-
vember 1975 toen hij tot koning 
van Spanje werd uitgeroepen na 
de dood van de dictator Francisco 
Franco. Spanje zuchtte al heel lang 
onder het dictatoriale bewind van 
Franco, maar Juan Carlos voert 
langzaam maar zeker de democratie 
weer in, nadat eerst volstrekt on-
duidelijk was welke koers hij zou 
gaan varen. Zou Juan Carlos de 
lessen van Franco ter harte nemen, 
die hem had opgevoed in zijn stijl? 
Of zou hij toch kiezen voor wat 
meer vrijheid in politiek en voor het 

Tekst: Sarah Delateren
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volk? Het laatste is gebeurd en bij 
zijn afscheid op 18 juni 2014 is dit 
ook door alle gedeputeerden van de 
regering sterk benadrukt. Want de 
democratie die er nu is heeft Spanje 
te danken aan Juan Carlos I de 
Borbón. Het Spanje van nu is niet 
te vergelijken met het Spanje van 
veertig jaar geleden. Er moet nog 
veel gebeuren, maar het belangrijk-
ste is gedaan. Zijn zoon Felipe VI 
zal zijn werk voortzetten naar beste 
kunnen. Hij is er voor opgevoed. 
Als prins van Asturië, een titel die 
hij op 1 november 1977 ontving, 
heeft hij al vele malen bij officiële 
gelegenheden zijn ouders geassis-
teerd. Op de dag van zijn proclama-
tie tot koning wordt hij ook opper-
bevelhebber van het leger en chef 
van Staat. Op die feestelijke dag 
zijn er wel protesten geweest, een 
heel kleine groep van de bevolking 
wil geen koning van een koninkrijk, 
maar een president van een repu-
bliek.
De koning van Spanje is slechts een 
representatieve figuur, zoals zijn va-
der Juan Carlos I dat heeft gewenst. 

Franco maakte hem indertijd chef 
van Staat maar hij heeft die macht 
overgeheveld naar het Spaanse volk, 
zodat het land een verandering kon 
ondergaan van dictatuur naar de-
mocratie. Bij het aanvaarden van 
zijn koningschap erft Felipe VI 
tevens 24 koninkrijken, vijf prins-
dommen, verschillende graafschap-
pen, markizaten, hertogdommen en 
heerlijkheden.
In zijn eerste toespraak als koning 
belooft hij een nieuwe monarchie 
die past in een nieuwe tijd. Hij be-
nadrukt dat hij een koning wil zijn 
van heel het Spaanse volk, in al zijn 
diversiteit.

Jonge jaren

Felipe gaat naar een gewone school 
voor basisonderwijs en vervolg-
onderwijs. Zijn militaire vorming 
vindt plaats van 1985 tot 1988. Hij 
dient bij landmacht, luchtmacht 
en marine. In 1989 wordt hij op al 
deze krijgsmachtonderdelen onder-
scheiden met hoge rangen. 
Van oktober 1988 tot juni 1993 
studeert Felipe rechten aan de 

Autonome Universiteit van Madrid 
en volgt ook nog verschillende pro-
gramma-onderdelen van de stu-
die economie. In september 1993 
schrijft de prins zich in voor een 
Masters Degree voor internationale 
betrekkingen aan de Universiteit 
van Georgetown (Washington DC) 
waar hij op 26 mei 1995 afstudeert.
Vervolgens gaat hij zich inwerken in 
de Spaanse maatschappij in al zijn 
facetten. Hij ontmoet vele mensen 
uit allerlei disciplines, vooral ook 
politici, wetenschappers en eco-
nomisten. Hij gaat vaak mee als er 
buitenlandse handelsmissies naar 
andere landen reizen. Hij fungeert 
dan als ambassadeur van Spanje en 
behartigt daarbij Spaanse econo-
mische en commerciële belangen. 
Daarnaast is hij een liefhebber van 
de zeilsport en hij is helikopterpi-
loot. Hij is erg geïnteresseerd in alle 
soorten sportieve evenementen.
Hij krijgt van zijn vader in zijn 
jonge leven één raad mee: ‘In dit 
ambt moet je de troon iedere dag 
opnieuw verdienen, dag na dag, 
maand na maand, jaar na jaar. En 
wanneer je het volk tegen je hebt, 
kun je inpakken.’ Op 19 juni 2014 
wordt hij uitgeroepen tot koning.

Liefdesleven

Natuurlijk heeft Felipe veel mis-
lukte relaties meegemaakt als jonge 
en knappe prins. Soms is zijn moe-
der het niet eens met het meisje dat 
hij uitkiest, of zijn vader vindt het 
niets. Maar uiteindelijk is hij dan 
toch op 22 mei 2004 getrouwd met 
de televisiejournaliste Letizia Ortiz 
Rocasolano, vier jaar jonger dan 
Felipe en een keer getrouwd geweest 
en gescheiden. Gelukkig niet voor 
de kerk, anders zou er een moeilijk-
heid zijn geweest. Het aardige van 

De officiële plechtigheid op 19 juni 2014 in het lagerhuis in Madrid.
Links premier Rajoy en naast hem de voorzitter van het lagerhuis. Achter Felipe zijn 
vrouw Letizia en beide dochters.
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Letizia is, dat zij begrip heeft voor 
journalisten vanuit haar vak. Zij 
heeft dus totaal geen moeite met de 
persconferentie bij de verloving. Zij 
is altijd beminnelijk naar journa-
listen toe, omdat ze weet dat het er 
in het vak toch om gaat om feiten 
te verzamelen die lezers en kijkers 
interesseren. Zij is de eerste burge-
res in de gehele geschiedenis van 
Spanje die prinses wordt en nu dus 
koningin.
Al snel wordt het eerste prinses-
je geboren op 31 oktober 2005, 
Leonor de Borbón y Ortiz. Twee 
jaar daarna komt Sofía ter wereld, 
op 29 april 2007. Aangezien de 
eerstgeborene een meisje is, is de 
grondwet herzien zodat Leonor nu 
officieel kroonprinses van Spanje 
is. Op het moment dat haar va-
der koning is, wordt zij prinses van 
Asturië en prinses van Girona, te-
zamen met nog enkele andere titels 
die bij haar status als kroonprinses 
behoren.
De familie resideert in het Pabellón 
del Príncipe, een paleisachtig huis 
dat in 2002 voor Felipe is gebouwd 
op het terrein van het koninklijk 
paleis, La Zarzuela in Madrid. Als 
koning blijft dit zijn woonplaats, 
zijn ouders blijven La Zarzuela be-
wonen. Wel gaat hij in dit paleis het 
kantoor gebruiken waarin voorheen 
zijn vader werkte.

Verwachtingen

De verwachtingen over de nieuwe 
koning zijn in Spanje niet hoog ge-
spannen, maar Felipe VI wordt wel 
gezien als iemand die de verdeeld-
heid in het land wat kan opheffen. 
De kroningsceremonie is zeer in-
getogen gevierd, er zijn geen bui-
tenlandse gasten uitgenodigd, zelfs 
zijn grote viend Willem-Alexander, 
koning van Nederland, is niet van 
de partij. Deze soberheid past beter 
in deze tijden van crisis en de gro-
te moeilijkheden bij veel van zijn 
landgenoten, volgens zijn zeggen. 
De prins is sportief, hij is van veel 
markten thuis en dat valt goed in 
Spanje. Hij spreekt verscheidene 
talen vloeiend. En wat vooral van 
groot belang is, is dat hij en zijn 
vrouw vloeiend Catalaans spreken. 
Hij wil graag als een normaal mens 
worden beschouwd, ondanks zijn 
hoge functie. Hij zegt letterlijk: „Ik 
zie mezelf als niet anders dan ande-
ren, met mijn fouten, kwaliteiten, 
frustraties, plezier en zorgen.”
Hij zal dus met nog minder pracht 
en praal naar voren komen dan zijn 
ouders. En die deden het al zui-
nigjes aan. Het koningshuis van 
Spanje kost aanzienlijk 
minder geld dan in 

Duitsland de bondskanselier Angela 
Merkel.
Het kan zijn dat het Spaanse volk 
dit erg apprecieert in Felipe VI. 
Misschien kan hij door het gevoel 
verenigd te willen zijn met zijn 
volk, weer het vertrouwen winnen 
wat de laatste jaren zozeer geschaad 
is. Door economische omstandig-
heden, maar ook vanwege de schan-
dalen waar het koningshuis in ver-
wikkeld is geraakt. 

Vereniging en verdeeldheid

Koning Felipe VI kan vooral een 
belangrijke schakel zijn in het con-
flict tussen Spaans Catalonië en 
het Spaanse parlement. Door de 
jaren heen is er in die provincie 
veel wantrouwen ontstaan naar de 
Spaanse regering. Uiteindelijk heeft 
Catalonië besloten aan te gaan stu-
ren op onafhankelijkheid en zelfs 
op het vormen van een eigen staat. 
Dit wordt vooral gepropageerd 
door Artur Mas i Gavarró, presi-
dent van Catalonië sinds decem-
ber 2010. Deze man is een gebo-
ren Catalaan, ziet het licht op 31 
januari 1956 en hoort bij de poli-
tieke partij Convergència i Unió, 
de CiU. Mas gaat keihard voor zijn 
nationalistisch ideaal van een vrij 
Catalonië. Hij zit al jaren in de po-
litiek en heeft vele functies bekleed. 
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Hij is hoofd van de oppositie ge-
weest voor zijn presidentschap.
Sinds het Spaanse Grondwettelijk 
Hof het nieuwe autonomiestatuut 
van Catalonië heeft teruggedraaid, 
zijn er harde besluiten genomen. Er 
is vanaf die tijd gekozen om voor 
de onafhankelijkheid te gaan kie-
zen. Alle discussies lopen vast, de 
strijd wordt steeds venijniger. Mas 
pikt het niet dat er eerst over het 
autonomiestatuut met het Spaanse 
parlement wordt onderhandeld, 
dat het wordt goedgekeurd in het 
Catalaanse parlement met twee-
derde meerderheid en dat het daar-
na weer wordt ingekort door het 
Grondwettelijke Hof. Mas en zijn 
partij komen er op uit, dat het wer-
ken met de centrale overheid in fei-
te onmogelijk is geworden. Zij wil-
len zelfbeschikkingsrecht, waarmee 
ze bedoelen onafhankelijkheid van 
Spanje en zijn overheid. Na grote 
demonstraties op 11 september 
2013, de feestdag van Catalonië, 
bepaalt de Catalaanse regering dat 
het Catalaanse volk maar moet gaan 
zeggen wat ze willen in een refe-
rendum. President Rajoy vindt het 
een onwettig middel en hij zal alles 

doen om te zorgen dat dit referen-
dum niet door gaat.
Mas gelooft niet dat Felipe VI zo-
veel invloed kan hebben dat hij zijn 
voorspraak kan zijn in het Spaans 
parlement.
Mas hoopt Felipe nog eens te spre-
ken in alle kalmte en rust over de 
kwestie Catalonië. Zodat dit pro-

bleem met zijn tussenkomst opge-
lost kan worden. Typerend is dat 
de tweede officiële handeling van 
de nieuwe koning is om een be-
zoek aan Girona - de tweede stad 
van Catalonië - te brengen. Hij 
benadrukt ook dat hij zijn dochter 
naast prinses van Asturias ook de in 

onbruik geraakte titel prinses van 
Girona meegeeft.
Het is duidelijk dat Felipe VI mikt 
op meer vereniging van Catalonië 
met Spanje, in plaats van een af-
scheiding. 
Arthur Mas is echter een man die 
alles heel hard speelt, hij is een ech-
te volksmenner en demagoog en 
schept overal verdeeldheid waar hij 
komt. Hij indoctrineert en heeft 
veel invloed, zodat hij veel aanhan-
gers heeft. Hij zorgt voor een enor-
me machtsstrijd tussen Madrid en 
Barcelona in een tijd dat er toch al 
grote onzekerheid is. Het maakt het 
voor Spanje als staat nog moeilijker 
dan alles al is. 

De bedoelingen van Mas

Mas heeft natuurlijk niet alleen een 
onafhankelijk Catalonië voor ogen. 
Hij ziet zichzelf als de ideale presi-
dent van de toekomstige onafhan-
kelijke staat. Bovendien is hij ook 
niet anders dan andere socialisten, 
hij wil geld zien, voor zichzelf in de 
eerste plaats. Hij valt dan ook ge-
regeld de eerste minister Mariano 
Rajoy aan en vraagt om een ei-
gen belastingsysteem in Catalonië. 
Rajoy denkt er niet aan en wil geen 
enkele concessie doen. Volgens de 
Spaanse constitutie is Spanje één 
onverbrekelijke natie en ook een 
referendum in Catalonië is dus il-
legaal. Voorstanders van afscheiding 
kunnen eisen dat de stem van het 
volk voorgaat op de Spaanse consti-
tutie, zodat een nieuw onafhanke-
lijk Catalonië niet langer valt onder 
het betreffende artikel van de con-
stitutie.
Het is algemeen bekend dat 
Catalonië een provincie is waarin 
veel geld omgaat en waar veel in-
dustrie is. Een deel van het geld 

Na de toespraak die de nieuwe koning 
bij zijn inauguratie heeft gehouden, 
heeft Arthur Mas niet geapplaudis-
seerd, evenmin als de vertegenwoordi-
ger van het Baskische gouvernement, 
Iñigo Urkullo. Dit wordt als opvallende 
bijzonderheid gemeld in alle media.

Felipe VI en Mariano Rajoy, eerste werkdag als koning in de voormalige werkkamer 
van zijn vader
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wordt gebruikt om armere pro-
vincies te ondersteunen. Maar 
Catalonië heeft ook kortgeleden 
nog vijf miljard euro gekregen van 
het centrale gouvernement als een 
financiële injectie. Er zijn dan ook 
veel financiële deskundigen die 
geloven dat Catalonië zichzelf zou 
kunnen redden als het zelfstandig 
zou worden op dit moment. Waar 
Mas vooral op mikt is dat hij pre-
sident wordt van een zelfstandig 
Catalonië met alle eer die daaraan 
verbonden is.

Verdeeldheid

Als Catalonië onafhankelijk zou 
worden, moet het als nieuw lid 
toetreden tot de Europese Unie. 
Het gevaar is dat investeerders geen 
brood zien in dit land, omdat twij-
felachtig is of het haar financiën op 
orde kan krijgen. Kenners zeggen 
dat Catalonië bijna geen inkomen 
meer zal hebben en zich dus niet 
zelfstandig zal kunnen redden. Het 

enige is dan dat het hulp moet vra-
gen van Europa. 
Mas kijkt alleen naar eigen roem 
en eer, naar taal en volk, maar niet 
naar de financiën. Of hij tilt er niet 
zo zwaar aan, dat is ook een moge-
lijkheid. Hij gaat alleen voor zijn 
politieke en nationalistische ideeën 
en gaat voorbij aan het feit, dat 
zelfstandigheid ook om een eigen 
schatkist gaat waar in ieder geval 
voldoende middelen in zitten om 
de eigen huishouding te kunnen 
betalen.
Over het algemeen is de idee van 
vele Catalanen ook nog, dat zij de 
melkkoe van Spanje zijn. De so-
lidariteit met de rest van Spanje 
leeft bij Catalanen niet. Toch wordt 
het principe om de pot te delen, 
overal toegepast, in elk fatsoenlijk 
land. Bovendien dragen Madrid, de 
Balearen en Valencia ook veel meer 
bij aan het geheel en niet alleen 
Catalonië, zoals de voorstanders van 
afscheiding graag roepen.

José Manuel Barroso, de voor-
malig voorzitter van de Europese 
Comissie zag de bui al hangen en 
heeft bij voorbaat laten weten dat 
als Catalonië zelfstandig zal worden, 
het niet automatisch lid zal kunnen 
worden van de Europese en mone-
taire Unie. Mas zegt wel, dat hij wil 
dat Catalonië in de EU blijft en hij 
wil ook de munteenheid blijven ge-
bruiken. Maar hij vergeet even dat 
ieder nieuw lid getest moet worden 
door alle lidstaten, ook door Spanje, 
dat dan wel eens dwars zou kunnen 
gaan liggen met haar vetorecht.
Als Arthur Mas zijn zin krijgt en 
Catalonië wordt een onafhanke-
lijke staat, zorgt hij eigenlijk voor 
een sneeuwbaleffect. Er zijn andere 
separatistische groeperingen die 
ook lonken naar autonomie en die 
sleept hij mee in het proces, zoals de 
Schotten, de Basken, de Vlamingen, 
Duits sprekende Belgen en Noord-
Italië. Die zullen zich dan weer gaan 
roeren.

Arthuro Mas bij een verkiezingsbijeenkomst in 2012
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Mas leeft in een machtsillusie en 
een superillusie en wil zich profile-
ren als de God die Catalonië rijk zal 
maken. Zijn machtsspelletje waar-
in hij zich God waant is ziekelijk, 
enghartig en gericht op een machts-
positie. Het is een politieke ma-
noeuvre die Catalonië in het onge-
luk zou kunnen storten. Mas heeft 
weinig inzicht in tradities en cul-
tuur. Het grappige is dat hij er aan-
vankelijk niet uitziet als een revolu-
tionair. Hij draagt eenvoudige, dure 
kostuums, is altijd wars geweest van 
verhitte speeches, vermijdt risico’s 
en werkt voor het zakenleven. Maar 
na 2010 laat hij zich anders zien. 
Hij is hard, spreekt ophitsende taal 
en probeert iedereen voor zijn kar-
retje te spannen die graag meeloopt 
met de grote massa. Mas weet men-
sen te boeien met zijn speeches, hij 
weet mensen te winnen voor zijn 
ideaal, in feite zoals dictators dat 
meestal doen. Hij is een volksmen-
ner eerste klas. Ook dat is een ver-
mogen dat hij gebruikt om zijn zin 
te krijgen.

Vereniging

Felipe VI ziet niets in verdeeldheid. 
Hij ziet de gezamenlijke inspan-
ning die Spanje boven de crisis uit 
zal tillen als mogelijkheid om de 
natie weer samen te smeden, zo-
dat er meer samenhang komt in 
heel Spanje. Met het vloeiend spre-
ken van het Catalaans zal hij het 
nog ver kunnen brengen bij de 
Catalanen. Nooit is er een koning 
geweest die hun taal sprak. Maar 
voor Felipe is het een uitdaging, hij 
heeft de banden met deze provin-
cie al jarenlang goed onderhouden. 
Misschien kan hij de impasse door-
breken? Ondernemers zien Felipe 
als de laatste mogelijkheid om het 

punt van Catalonië op een rustige, 
ordelijke en aangename manier op 
te lossen. Mas zegt hem wat tijd te 
willen geven. Maar dat zal niet al te 
lang zijn, gezien zijn eigen doelen. 
Bovendien heeft Felipe geen macht, 
hij kan alleen maar met goodwill 
werken. Want het Spaanse gouver-
nement heeft het laatste woord in 
de kwestie.

Toekomstperspectieven

Zo staan Felipe VI en Arthur Mas 
voor de taak om dit conflict tot een 
oplossing te brengen. Felipe heeft 
weinig macht, Arthur Mas wel. 
Felipe kan alleen maar intermediair 
zijn. Mas is de dictator die zijn za-
ken voor elkaar wil krijgen ten koste 
van alles. Felipe wil de weg van de 
redelijkheid volgen die leidt tot sa-
menhang en een gezamenlijk doel. 
Dit staat lijnrecht tegenover de idee 
van Mas. En hoewel het lijkt alsof 
ze een cordiale verhouding heb-
ben, is deze er niet. Het is schijn. 
Niet voor niets gaat Felipe als eerste 
naar Catalonië na zijn proclamatie 
tot koning. Niet voor niets geeft hij 
zijn oudste dochter nu al een ti-
tel, die de Catalanen gunstig moet 
stemmen. Dat werkt allemaal mee. 
Maar het zal de dictator Mas niet 
gunstig stemmen. Op de vraag van 
een journalist wat hij vindt van de 
rede van Felipe bij zijn inhuldiging 
zegt hij nurks: „Ik heb niets nieuws 
gehoord.” Want Felipe heeft een 
nieuwe tijd aangekondigd waarin 
iedereen zijn schouders er onder zal 
moeten zetten. Arthur Mas vindt 
dat dus niets, hij heeft zijn eigen 
nieuwe tijd. Een tijd waarin heel 
Europa weer zal moeten betalen 
omdat hij zijn provincie of toekom-
stig land naar een doel leidt, dat 
alleen hem dient. Zijn bedoelingen 

zijn niet zuiver. Felipe handelt wel 
naar beste weten, hij weet van zijn 
vader dat hij iedere dag zal moeten 
vechten voor zijn koningschap.
Zo staat in de wereld de machts-
strijd altijd centraal. Vooral omdat 
volken en vooral mensen geen iden-
titeit hebben, ze zijn niets, zij leven 
in een bestaansillusie. Dan gaan ze 
hechten aan hun taal, hun cultuur, 
hun traditie die dan bewaard moet 
blijven. Of ze moeten, zoals Arthur 
Mas het wil, onafhankelijk worden 
om zijn begeerten naar macht te be-
vredigen. Dan worden de Catalanen 
iets, door hem. Nu zijn ze niets, 
maar Arthur Mas maakt ze tot iets. 
Tot wat? Tot meelopers van iemand 
die geen zicht heeft op alle facetten 
van onafhankelijkheid, of ze willens 
en wetens niet wil kennen.
Felipe wil ieders inzet voor een doel 
dat in de toekomst ligt, een eigen 
grote inspanning waardoor het 
leven draaglijker wordt en er vol-
doening is in het werk. Hij heeft 
natuurlijk ook een belang, namelijk 
dat het koningshuis blijft. Maar dat 
is een edeler doel dan Mas heeft. 
Mas wil een inspanning van ande-
ren voor zijn eigen doel, voor de 
vergroting van zijn macht. 
Wie van de twee zal overwinnen, zal 
blijken in de toekomst. 
Het is voorwaar, geen gemakkelijke 
taak die de nieuwe koning krijgt. 
Alles zal tegenzitten, want verdeeld-
heid beheerst de wereld in grote 
mate. Dat hij er in moge slagen zijn 
doel tot vereniging te bereiken, hoe 
dan ook. De wereld wordt al steeds 
meer verdeeld en die verdeeldheid 
gaat steeds verder. Gelukkig dat al-
les altijd toch een stap naar de een-
heid is, een eenheid die weliswaar 
nog heel ver te zoeken is, maar ver-
borgen zit in alles.
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Hamamelis x intermedia ‘Jelena’
Toverhazelaar

Ieder jaar staat de Hamamelis weer in bloei van-
af december. Wie langs de Seringenlaan door het 

Honingbos loopt, wordt altijd weer verrast door zijn 
heerlijke zachte geur, die zijn vrolijk gekleurde bloe-
men afgeven in de winterkoude. Zijn stralende zomerse 
aanblik doet somberheid vergeten en in midwinter, als 
de dagen vaak kort en somber zijn, is de Hamamelis x 
intermedia ‘Jelena’ een warme zonnige mantel die het 
lichaam omhult met zijn zachtheid en zijn zonnige uit-

straling.
De bloempjes zijn bruinoranje van kleur en ze groeien 
in een soort kluwen. De vier bloemblaadjes waaruit ie-
der bloempje in de kluwen bestaat bloeien open als er 
voldoende warmte is in de donkere wintermaanden. Als 
het vriest, stopt alles. De Hamamelis is een struik, die 
weet wat hij moet doen om in de maanden december 

tot maart steeds te kunnen bloeien. Hij is een bewust 
wezen, dat reageert op iedere verandering van tempera-
tuur. Zijn bewustzijn is attent op iedere weersverande-
ring. Hij doet dat op een onnavolgbare wijze, waardoor 
hij gemakkelijk voortdurend zijn tere gekrulde bloem-
pjes kan laten zien, ook als het hard vriest. Ze zijn dan 
soms ook bedolven onder de sneeuw, die weer een war-
me deken legt om de bloementooi. Zo blijven ze gevrij-
waard van vorstschade. 

Deze struiken worden soms vijf meter hoog. Zij stam-
men uit Japan. De naam intermedia betekent dat 
deze struik een kruising is van verschillende soor-
ten Japanse toverhazelaars. De kruisingen ontstaan 
vooral in Amerika en in het Arboretum Kalmthout 
in België, waar Jelena De Belder, een liefheb-
ster van de Hamamelis hem vele malen kruist. Deze 
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Hamamelis is dan ook één van de soor-
ten die zij en haar man Robert De Belder met succes 
aan de wereld tonen.
Het Arboretum Kalmthout is altijd een kweekplaats ge-
weest van toverhazelaars en het speelt dan ook een heel 

belangrijke rol in de ontwikkeling van deze struiken.
Sinds het jaar 1952 zijn de gebroeders De Belder al 
zaailingen aan het kweken. Als Jelena Kovacic een be-
zoek brengt aan de kwekerij raadt zij aan de opge-
schoten zaailingen niet te verplanten maar er stek van 
te nemen. Jelena is op dat moment als jong Sloveens 
landbouwingenieur op stage in een kwekerij in 

Zundert, maar bezoekt net op dat moment de tuinen 
in Kalmthout. Robert De Belder ziet niet veel in haar 
advies, maar doet het toch. Hij belooft haar de mooiste 
naar haar te vernoemen als het stekken zal lukken.
Zo begint hun prille liefde met een stekje van een tover-
hazelaar.
Als ze na de huwelijksreis terugkeren naar België staan 
er enkele struikjes in bloei en er zijn stekjes die wortels 
hebben gemaakt. Tot grote blijdschap van Jelena noemt 
Robert een stekje van een oranje met bruine kleur naar 
haar. Hij krijgt er in Londen een prijs voor. Zo is de 
Hamamelis x intermedia ‘Jelena’ aan zijn naam gekomen. 
Het is één van de beste intermedia cultivars die er zijn. 
De struik krijgt in 1992 in Londen zelfs een First Class 
Certificate, wat als een botanische Nobelprijs wordt be-
schouwd.
De struik heeft een fors aanzicht en groeit dan ook heel 
breed uit. Als hij overdekt is met bloemen in de vroege 
winter is hij een lust om te zien. In de nazomer laat hij 
zijn overweldigende overvloed aan zaailingen zien. In 

de herfst verkleuren de bladeren van donkergroen naar 
rood, wat dan ook weer zorgt voor vlammende kleuren 
in het Honingbos.



de Gouden Visie
jaargang 8, nummer 1, januari 2015

6262

Het examen
door François Deconinck

Sinds jaar en dag ben ik mentor 
van een veertigtal studenten. 

Gesolliciteerd naar deze functie heb 
ik niet. Evenmin heeft iemand me 
ooit gevraagd om deze functie te 
vervullen. Ze hoort eenvoudigweg 
bij mijn baan als docent in het ho-
ger onderwijs. De bezigheden zijn 
zo basaal van aard, dat iedere do-
cent ze voor zijn rekening kan ne-
men. Wie een individuele student 
nog niet kan begeleiden, kan al 
helemaal niet een groep studenten 
begeleiden en is ongeschikt voor het 
docentschap.

Als mentor wijs ik studenten de 
weg. Ik ben hun eerste aan-

spreekpunt in een instelling die de 
omvang heeft van als een middel-
grote stad. Op de eerste dag van de 
introductie leg ik hun uit hoe de 
studie in elkaar zit, bij de diploma-
uitreiking vier of vijf jaar later houd 
ik voor elk van hen een toespraak. 
Tussendoor probeer ik in gesprekjes 
een beetje helderheid te brengen in 
hun situatie. Die situatie zelf kan ik 
niet veranderen. Gelukkig begrijpen 
ze dat.
Wanneer studenten in een bureau-
cratische molen vermalen dreigen te 
worden, ben ik op mijn best. Dan 
vecht ik als een leeuw voor hen - of 
als een Don Quichot, maar in ieder 
geval met verve. Al mijn retorisch 
talent zet ik in om leidinggevenden 
attent te maken op de slachtoffers 
van een al te ver doorgevoerde re-
gelgeving. Soms overwint het ge-

zond verstand, soms ook niet, maar 
aan inzet ontbreekt het niet.
Bij veel van ‘mijn’ studenten kan 
ik een potje breken. Stapels attes-
ten kan ik desgewenst overleggen: 
enthousiaste reacties van studenten 
in de vorm van e-postberichten. Er 
zijn studenten die desgevraagd voor 
mij door het vuur gaan. Nog nooit 
heeft een student die ik begeleid 
zich over mij beklaagd. 

Toch voldoe ik blijkbaar niet als 
mentor - en dat geldt ook voor 

al mijn collega’s. De directie van de 
school eist dat alle mentoren met 
ingang van dit jaar gecertificeerd 
zijn. Ze moeten een lange en dure 
cursus volgen om zich de beno-
digde vaardigheden eigen te maken. 
Gelukkig is er een uitzondering 
voor docenten met minimaal vijf 
jaar ervaring als mentor. Zij hoeven 
geen cursus te volgen, maar hoeven 
alleen een examen af te leggen.
Ik mag dus op examen. Dat kost 
750 euro. Weliswaar betaalt de 
werkgever dit bedrag, maar het 
blijft een vreemde verspilling van 
belastinggeld. Er werken zo’n twee-
duizend docenten aan de instelling 
waaraan ik verbonden ben. Reken 
maar uit hoeveel geld het riool in-
stroomt. Alleen de medewerkers 
van het trainings- en examenbureau 
kunnen een feestje vieren.

750 euro betalen om aan te to-
nen dat ik kan wat ik al vijf jaar 

naar volle tevredenheid doe - gekker 

moet het niet worden. Water naar 
de zee dragen is even nuttig, maar 
aanzienlijk goedkoper. Managers 
zijn druk in de weer om een pa-
pieren wereld te creëren die steeds 
mooier wordt. Met hun tabellen 
kunnen zij aantonen dat docenten 
steeds beter geschoold zijn en steeds 
professioneler handelen - maar in 
de gewone wereld is er niets veran-
derd.

Met een overvol hoofd reis 
ik van school naar de 

Pauwekroon. Daar wordt het steeds 
leger en lichter in mijn kruin. In 
de lilaca tellen geen certificaten en 
diploma’s. Wie ik ben en wat ik kan 
en niet kan, komt vanzelf naar vo-
ren in de wijze waarop ik gota’s doe. 
Ik ben beland in een oase van hel-
derheid, terwijl het onderwijsland-
schap waarin ik werk steeds duister-
der wordt. Ik voel me de koning te 
rijk dat ik op de Pauwekroon geen 
examen hoef te doen. Ik zit hier 
echt op de klavers.
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