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Mensen sterven

Mensen sterven aan de grenzen van Europa, 
vluchtend voor een regime of voor armoede,
zij worden opgejaagd, vertrapt in de menigte.

Waar blijven de wijze mannen die kunnen spreken?
Waar blijft het toekomstperspectief
voor deze vluchtelingenstromen?

Het denken is aan het einde 
van zijn mogelijkheden gekomen.

Het is te klein, te benepen om dit alles te overzien.
Zo gaat de mensheid voort

op zijn nauwe en beperkte weg,
terwijl de wereld aan het instorten is.

Denken is de barrière,
in de barrière zijn de mogelijkheden verborgen.
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In de rubriek kunst zijn twee artikelen opgeno-
men over de schilder Picasso. Het eerste artikel 
beziet Picasso als begenadigd kunstenaar en geeft 
de nodige informatie over zijn reilen en zeilen 
in het leven. Het andere artikel neemt de mino-
taurus die hij veelvuldig in zijn werken afbeeldt 
als uitgangspunt. Picasso blijkt bij nadere bestu-
dering vooral te leven vanuit de ‘lila illusie’. Dit 
wordt uiteraard in het artikel geduid met voor-
beelden. En om een en ander nader toe te lichten 
wordt de lila illusie in een apart artikel verder uit 
de doeken gedaan.
Rubriek lilaca en samenleving - kunst

36 Antoine
Dit artikel wijkt enigszins af van de gebruikelijke 
teksten met veel informatie en een lilaïsche kijk 
op de dingen. In een poëtisch aandoende tekst 
worden de problemen en angsten van Antoine 
- die model staat voor menig mens - verwoord. 
Maar ook een antwoord dat kan leiden tot een 
perfecte oplossing voor alle gesignaleerde moei-
lijkheden. Een aanrader voor iedereen die zoekt 
naar de zin van het leven.

39 Het lila licht en zijn mogelijkheden
Een redactiegroep bij Elektoor heeft geprobeerd 
om in heldere taal het procedé van de ontwikke-
ling van mens naar een lichtwezen in een artikel 
te verwoorden. De tekst is gelardeerd met diverse 
schema’s en overzichten. Op deze manier wordt 
geprobeerd een beeld te geven op welke wijze 
de uit ervaringen opgedane ontdekkingen in de 
lilaca zijn uitgewerkt in begrijpelijke taal en over-
zichten. Het artikel is als bijdrage van Elektoor 
aan de organisatie van het Jaar van het licht in 
Nederland toegezonden.
Rubriek Wetenschap

Voorpagina:
Mensen sterven
Sunya de la Terra,  
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Er is op dit moment van alles te doen met vluchtelingen. Je hoeft de krant maar 
open te slaan, het nieuws op de televisie te bekijken, of wat eigentijdser, naar de 
verschillende nieuwsapplicaties op de smartphone of de nieuwsportalen op het in-
ternet te kijken, of je wordt overspoeld met informatie en beelden over mensen die 
vluchten. Weg van alle geweld en verschrikkingen van een oorlog, of weg uit barre, 
armoedige omstandigheden op weg naar een leven met minder angst en meer wel-
vaart.
De beelden zijn bekend. Calais met honderden mensen die op alle mogelijk manie-
ren in de laadruimte van vrachtwagens klimmen om maar naar Groot-Brittannië te 
kunnen. Macedonië waar vluchtelingen treinen bestormen om naar Servië te reizen. 
Om vandaar dan weer na dagen lopen de grens met Hongarije over te steken. De 
Hongaren die in allerijl hekwerken en prikkeldraad langs de grens aanleggen. En 
massa’s ‘migranten’ uit hun stations verjagen. Oostenrijk dat de grenscontroles heeft 
geïntensiveerd om mensensmokkelaars en illegalen tegen te houden. Drommen 
mensen aan de grens tussen Turkije en Syrië die het oorlogsgeweld in hun land wil-
len ontvluchten. En niet te vergeten de wrakke bootjes die vanuit Noord-Afrika en 
Turkije de Middellandse Zee bevaren op weg naar Italië of Griekenland. Daar kan 
men die toestroom van zoveel volk niet aan. De plaatselijke bevolking wordt er ho-
peloos van. En dit is dan nog een grove greep.
Hele legers met hulpverleners zijn al op al die hulpbehoevende vluchtenden afge-
stoven, vissen drenkelingen uit het water, zorgen voor kleding, onderdak, medische 
verzorging, voedsel en zo meer. Ze schreeuwen moord en brand omdat er te weinig 
voor al die vluchtelingen wordt gedaan. 
Het zal allemaal niet helpen om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Daar is de 
mensheid kennelijk niet toe in staat.
Dan is het antwoord dat Antoine krijgt in het gelijknamige artikel in deze editie van 
de Gouden Visie meer in de richting van een uitweg uit deze impasse. En ook het 
artikel over het lila licht en zijn mogelijkheden biedt aanknopingspunten voor een 

echte oplossing van de talloze wereldproblemen.

Van de redactie
Vluchtelingen
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kunst

Tekst: Sarah Delateren

Picasso is een wereldberoemd schilder waar-
over nauwelijks nog iets nieuws valt te 
schrijven. Hele boekenkasten zijn te vullen 

over zijn leven en werken. Dat zijn dus niet al-
leen zijn schilderwerken, waarmee hij het meest 
beroemd is geworden. Want ook in andere 
kunstvormen blinkt hij uit. Toch wordt in dit en 
volgend artikel gepoogd nog iets toe te voegen aan 
alle informatie die er al over Picasso is verschenen.

Wie is Pablo Picasso?

Pablo Diego José Francisco de Paula 
Juan Nepomuceno María de los 
Remedios Cipriano de la Santísima 
Trinidad Ruiz y Picasso is gebo-
ren in Málaga op 25 oktober 1881. 
Hij is een Spaans kunstschilder, 
tekenaar, beeldhouwer, grafisch 
kunstenaar, sieraadontwerper en 
keramist. Zijn vader schildert ook, 
maar merkt al snel dat zijn zoon 
hem overtreft op dat punt. Hij doet 
er alles aan om Pablo een degelijke 
opleiding te geven. Hij stuurt hem 
naar de kunstacademie in Madrid 
en daarna gaat Pablo in 1900 naar 
Parijs. Hij ontmoet dan Max Jacob, 
die hem verder helpt met de Franse 
taal. Max is dichter en geeft Picasso 
ook literatuurles. Picasso mag bij 
hem intrekken in een zeer klein ap-
partement. Ze hebben beiden geen 
geld en moeten vaak Picasso’s te-
keningen verbranden om zich wat 
warmte te verschaffen in de win-
ter. Ze hebben maar één bed, zo-
dat Max ‘s nachts slaapt en Picasso 
overdag. Het zijn erbarmelijke 
omstandigheden waarin beiden 

zich bevinden. Pas in 1901 begint 
Picasso zijn werk met Picasso 
te signeren, daarvoor ge-
bruikte hij gewoon zijn 
naam Pablo Ruiz y Picasso. 
In Parijs wordt Gertrude Stein 
zijn beschermvrouwe en zij expo-
seert zijn werk in haar huis. In 1905 
ontmoet hij Henri Matisse, die een 
leven lang zijn vriend en rivaal zal 
worden.

Picasso is de maker van een zeer 
omvangrijk aantal schilderijen en 
andere kunstwerken. Zijn werk is 
doortrokken van stieren en stieren-
gevechten, met name in de dertiger 
jaren van de vorige eeuw. Maar ook 
vrouwen zijn heel aanwezig op zijn 
doeken. Vooral deze twee aspecten 
van zijn schilderwerk zullen aan 
bod komen omdat ze heel veel zeg-
gen over Picasso.

Zijn talent is onmiskenbaar. Hij 
weet met één enkele lijn iets te ty-
peren. Hij is een kunstenaar die 
alles kan met het penseel, met de 
tekenpen en het etsen. Hij heeft 
zich echter juist door zijn talent vol-
strekt onmogelijk gemaakt voor zijn 
naaste familie. Het nare einde dat 
de meeste van zijn vrouwen heb-
ben moeten meemaken ligt bij hen 
zelf, maar wordt mede gestimuleerd 
door de instelling van Picasso. Hij 
ziet vrouwen ook als lijdende ma-
chines, getuige zijn eigen uitspraak: 
„Voor mij zijn er maar twee soorten 
vrouwen, godinnen en deurmat-
ten.” Alle kunstenaars maken ge-
bruik van hun vrouwen en minna-
ressen als inspiratie voor hun kunst, 
maar niemand doet het zo excessief, 
zo ontkrachtend en verkrachtend als 
Pablo Picasso.

Pablo Picasso
Schilder en meer

Pablo Picasso in 1971

Picasso heeft zich 
juist door zijn talent 
volstrekt onmogelijk 
gemaakt voor zijn 
naaste familie. 
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In 1955 als hij al behoorlijk veel 
geld heeft verdiend, koopt hij villa 
La Californie in de omgeving van 
Cannes, in 1958 het Chateau de 
Vauvenargues en in 1961 villa 
Notre-Dame-de-Vie in Mougins, 
waar hij ook overlijdt.
Hij verkoopt al vroeg kunstwerken 
tegen hoge prijzen en kan veel werk 
in eigen beheer houden. Als hij 
sterft in 1973 heeft hij zo’n 50.000 
verschillende kunstwerken in zijn 
bezit, uit elke periode van zijn leven 
en van verschillende kunstvormen.

In tegenstelling tot andere kunste-
naars blijft Picasso tot aan het einde 
van zijn leven zoeken naar vernieu-
wing in zijn kunst. En Picasso is 
altijd Spanjaard gebleven, hoewel 
hij na 1934 nooit meer in Spanje is 
geweest.

Picasso en vrouwen

Picasso heeft gedurende zijn leven 
relaties met diverse vrouwen, die hij 
vaak gebruikt als schildersmodel:
• Fernande Olivier, geboren Amélie 

Lang;
• Éva Gouel, ook wel bekend onder 

de naam Marcelle Humbert,
• Olga Khokhlova,
• Marie-Thérèse Walter,
• de fotografe Dora Maar,
• Françoise Gilot en
• Jacqueline Roque.
Telkens als hij opnieuw verliefd 
wordt, is dit in zijn werk duidelijk 
door een wisseling van zijn manier 
van schilderen.

In de tijd dat Picasso veel reist tus-
sen Barcelona en Parijs, ontmoet 
hij in 1904 Fernande Olivier die hij 
tot zijn minnares maakt van 1904-
1911. Zij is kunstenares, zeer lui en 
loom, gewelddadig en nogal vrij-

gevochten. Hoewel ze is getrouwd, 
begint ze toch een relatie met 
Picasso. Hij schildert haar veel in 
zijn roze periode.

Fernande Olivier

Als hij beroemd wordt en ook wat 
geld heeft, verwisselt hij Fernande 
in 1911 voor Marcelle Humbert, 
die hij zelf altijd Eva Gouel noemt, 
of Ma Jolie, een uitdrukking die 
hij alleen maar bij haar heeft gebe-
zigd. Hij portretteert haar op een 
synthetisch kubistische wijze, on-
herkenbaar dus. Alleen de woorden 
‘Ma Jolie’ laten zien dat zij het is die 
daar in stukjes bij elkaar geveegd op 
het doek staat. Zij sterft in 1915 op 
dertigjarige leeftijd aan tuberculose.

Marcelle Humbert - Eva Gouel

Picasso kan dit nauwelijks verwer-
ken, maar geen nood, terwijl Eva 

op haar sterfbed ligt is hij al weer 
op zoek naar een ander. Die vindt 
hij ook in Olga Khokhlova, een 
Russische balletdanseres die hij in 
1918 trouwt. Zij is het die Picasso 
introduceert in de hogere kringen. 
Zij zitten samen aan bij grote for-
mele diners. In Parijs genieten zij 
alle sociale eer en de heerlijkheden 
van de rijke jaren 1920. Tot dan toe 
is Picasso namelijk zo arm dat het 
bijna niet is voor te stellen. Olga 
heeft hem de rijkdom gebracht.

Olga Khokhlova

Met haar krijgt hij een zoon, Paulo 
(1921-1975), die niet weet hoe hij 
moet leven en zich werpt op het 
motorrijden, waarin hij nogal roe-
keloos te keer gaat. Picasso neemt 
hem aan als zijn privé chauffeur en 
gebruikt hem alleen voor zijn eigen 
doelen.
Paulo is eigenlijk nooit volwassen 
geworden, hij drinkt veel en sterft 
daardoor ook jong. Zijn dochter 
Marina vindt het verschrikkelijk zo-
als haar grootvader haar vader be-
handelde.
Uiteindelijk blijkt dat de fatsoen-
lijke en preutse Olga niet met de 
wilde vrijbuiter Picasso kan samen-
leven. Zij wil hem tot een sociale 
figuur maken en dat vindt hij ver-
stikkend. Zij zijn in een voortdu-
rend conflict verwikkeld. Zij wordt 
hysterisch en bijna gek. Zij kunnen 
niet scheiden, want Picasso gunt 
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haar niet de helft van zijn vermo-
gen, dat op dat moment al aan-
zienlijk is. Daarom scheidt hij al-
leen van tafel en bed. Dan kan hij 
in ieder geval met anderen aan zijn 
trekken komen. Hij blijft met haar 
getrouwd tot zij sterft aan demen-
tie in 1955. Hun relatie duurt van 
1915 tot 1935.

In 1927 ontmoet Picasso de sensu-
ele zeventienjarige Marie-Thérèse 
Walter en begint in het geheim een 
relatie met haar, die evenwel jaren 
lang duurt. Veel van zijn beeld-
houwwerken zijn gemaakt volgens 
haar model. Zij krijgen in 1935 een 
dochter, Maya Picasso-Walter, ge-
trouwd Wildmaier. Marie-Thérèse 
leeft in de ijdele hoop dat Picasso 
op een dag met haar zal trou-
wen, maar dat doet hij nooit. Zij 
hangt zich vier jaar na de dood van 
Picasso op. Zij raakt een keer in een 
bloedstollend gevecht verwikkeld 
met Dora Maar in Picasso’s atelier, 
en dat is een van zijn beste herin-
neringen. Hun relatie duurt van 
1927-1936.

Marie-Thérèse Walter

De fotografe en schilderes Dora 
Maar is zijn minnares geweest van 
1936 tot 1944. Hij vindt haar aan-
trekkelijk vanwege haar neiging 
zichzelf te verwonden met messen. 
Haar bebloede handschoenen zijn 
door hem dan ook bewaard. Zij is 
altijd depressief omdat ze geen kin-

deren kan krijgen. Picasso sprak 
daar wat minachtend over. Hij 
schildert haar altijd als een huilen-
de vrouw. Uiteindelijk wordt Dora 
gek.

Dora Maar

Na de bevrijding van Parijs in 1944 
ontmoet Picasso Françoise Gilot, zij 
is 21 jaar en hij 61, zij leeft ook in 
de wereld van de kunst. Ze worden 
verliefd op elkaar en krijgen twee 
kinderen, Claude (1947) en Paloma 
(1949). Zij verblijven in Vallauris, 
aan de Franse Rivièra. Picasso schil-
dert diverse portretten van haar, 
waaronder ‘Femme-fleur’ in juni 
1946.
Françoise houdt het in 1953 voor 
gezien met Picasso. Zij verlaat hem 
als enige van al zijn vrouwen. Later 
vertelt ze dat ze wegging vanwege 
mishandeling en ontrouw. Dit is 
een zware klap voor Picasso, hij 
kan dit maar moeilijk verdragen, 
hij voelt zich als een God, die ie-
dereen moet dienen en dan kun je 
niet zomaar weglopen. Hij heeft 
dit Gilot altijd kwalijk genomen, 
zijn kunstenaarsego is hierdoor 
zeer gekwetst geraakt. Aangezien 
hij wel een leuk familieleven had 
met Françoise, heeft hij het zeer 
moeilijk, vooral door het feit, dat 
Gilot hem ziet als een tiran, een 

La femme fleur (Françoise Gilot)
Olie op canvas
Juni 1946
174 x 66 cm
Privé collectie
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arrogante god, een heilig monster. 
Picasso kan Françoise niet trouwen 
omdat hij nog gehuwd is met Olga 
Khokhlova. Pas als Olga sterft in 
1955 is hij vrij van haar.

Rond 1960 wil Gilot nog met 
hem trouwen om de rechten voor 
haar kinderen veilig te stellen. 
Picasso moedigt haar aan te schei-
den van haar man, dan zal hij haar 
trouwen. Maar als dat geregeld 
is, trouwt hij in het geheim met 
Jacqueline Roque, als wraak omdat 
Françoise Gilot van hem is wegge-
gaan. Intussen vecht Gilot voor het 
recht om haar kinderen met Picasso 
te legitimeren. Dat is haar uitein-
delijk gelukt. Vandaar dat Paloma 
en Claude ook officieel de naam 
Picasso dragen.
Zijn tijd met Gilot met het ver-
trouwde familieleven is ook de tijd 
van zijn grootste roem en veel kost-
bare schilderwerken. Voor Françoise 
Gilot blijft Picasso de liefde van 
haar leven, zij adoreert hem. Maar 
zij heeft zichzelf en haar kinderen 
ook beschermd door hem te verla-
ten.
Françoise is met haar 92 jaar nog ie-
dere dag aan het schilderen. Zij leeft 
tussen Parijs en New York.

Paloma is de jongste dochter van 
Picasso. Haar volledige naam luidt 
Anne Paloma Ruiz-Picasso y Gilot. 
Picasso heeft zijn dochter Paloma 
regelmatig geportretteerd tot hij 
gebrouilleerd was met hen. Zij is 
onder andere te zien op het schilde-
rij ‘Paloma avec orange’ en ‘Paloma 
en bleu’.

Picasso heeft na Françoise al 
snel weer een ander op het oog, 
Jacqueline Roque, die hij in 1954 

Paloma avec orange - 1951
108 x 89 cm
enamellak op multiplex

Pablo Picasso met de familie Gilot in 1953
V.l.n.r. Claude, Pablo Picasso, Françoise Gilot, Paloma (met sinaasappel).
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ontmoet. Het is een zevenentwin-
tigjarige vrouw die in Vallauris 
werkt, aan de Franse Rivièra, waar 
Picasso ook woont. Ze heeft een 
pottenbakkerij waar Picasso wel 
komt om zijn keramische potten 
te beschilderen. Ze blijven voor 
de rest van Picasso’s leven samen 
en trouwen in 1961. Zij houdt de 
kinderen van Picasso weg, en zorgt 
dat hij nergens in wordt gestoord. 
Kleinkinderen komen er ook alleen 
maar in als het uitkomt. Marina 
Picasso, een kleinkind van hem, 
vertelt dat het huis met het hek 
eromheen haar doet herinneren 
aan wachten, altijd maar wachten. 
Roque schiet zichzelf dood enige 
jaren nadat Picasso is overleden. Zij 
kan niet zonder hem leven, evenals 
vele van zijn andere vrouwen.

Jacqueline Roque

Pacifisme

Picasso blijft neutraal tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, de Spaanse 
Burgeroorlog en de Tweede 
Wereldoorlog en weigert om te 
vechten voor wie dan ook. Hij wil 
ook geen partij kiezen. Sommige 
van zijn tijdgenoten zijn ervan over-
tuigd dat zijn pacifisme meer te 
maken heeft met lafheid dan met 
principe. The New Yorker schrijft 

in die tijd ‘Hij is een lafaard, die 
twee oorlogen gewoon uitzit ter-
wijl zijn vrienden lijden en ster-
ven.’ Hij hoeft als Spaans burger in 
Frankrijk niet te vechten tegen de 

binnenvallende Duitsers in beide 
wereldoorlogen. Ook in de Spaanse 
Burgeroorlog kan hij zich afzijdig 
houden. Picasso veroordeelt Franco 
scherp en vol woede, maar hij heeft 
nooit een wapen opgenomen. Hij 
houdt zich van alles afzijdig, hoewel 
hij wel zijn scherpe mening ver-
kondigt over van alles en nog wat. 
Picasso wordt in 1944 een Frans 
communist. Salvador Dalí, zijn 
landgenoot en kunstbroeder, vindt 
hem een slappe meeloper, hij twij-
felt sterk aan de eerlijke bedoelin-
gen van Picasso in de politiek.

Femme couchée sur un divan bleu
(Jacqueline Roque) - 1960
89 x 115,5 cm
olie op canvas
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Auteur Griet Op de Beeck
Uitgeverij Prometheus Amsterdam
Eerste druk 2013 Tekst: K.M.H. Klachter

Vele hemels
boven de zevende

Debuutroman

Het boek ‘Kom hier dat ik u kus’ 
van Griet Op de Beeck is in de 
zomer van 2015 een bestseller van 
formaat. Meer dan honderdduizend 
exemplaren zijn er van verkocht en 
in het Nederlandse praatprogramma 
DWDD (De Wereld Draait Door) 
was het in september 2014 het boek 
van de maand. 
Op naar de boekhandel dus om dat 
boek te kopen.
De boekhandelaar kijkt even mee 
en zegt dan terloops: „Mijn vrouw 
vindt haar eerste boek beter.” De 
twijfel slaat toe, welke van de twee 
wordt het? ‘Vele hemels boven de 
zevende’, de debuutroman van 
Griet Op de Beeck uit 2013 wint 
vooralsnog het pleit.

Accurate typering

De 271 pagina’s lezen als een trein. 
Even is het wennen omdat om de 
paar bladzijden telkens een andere 
persoon vanuit het ik-perspectief 
aan het woord is. Als eenmaal de 
verhoudingen tussen de personages 
gekend zijn, gaat het vlotter. 
Steeds gaat het om korte gebeur-
tenissen uit het leven van een van 
de vijf hoofdpersonages. Het boek 
komt traag op gang. Het zijn ge-
dachten en soms bespiegelingen van 
wie aan het woord is. Hun verlan-
gens en twijfels nemen een vrije 
loop. Misschien is het deels daarom 
dat, ondanks de weinige actie, het 
boek blijft boeien. Het is een kijkje 

nemen in wat de ‘kleine kantjes’ 
van een mens wordt genoemd. Op 
de Beeck kan op een accurate wijze 
menselijke relaties typeren, zonder 
poeha, zonder aan de puinhoop 
voorbij te gaan die mensen in hun 
leven meemaken. Dialogen als: „Als 
Jeanne [zijn vrouw] twintig mi-
nuten later binnenkomt, roept ze 
al vanuit de gang: „Dat ruikt lek-
ker.” „Het is die ovenschotel met 
patatjes, prei en gehakt, uw lieve-
lingseten,” roep ik terug. „Ge hebt 
er toch weer niet teveel zout in 
gedaan, zoals vorige keer?” Het is 
eenvoudig beschreven, raak en her-
kenbaar.

De vlotte stijl van schrijven van 
Op de Beeck en de soms grappige 
en sappige (Vlaamse) verwoording 
leveren zeker een bijdrage aan het 
bestsellersstatuut. Zoals „U moet 
zich ontspannen,” zegt de man [een 
plastisch chirurg] met het martel-
tuig. Hij kan het zeggen. Ik denk 
alleen maar: ‘ik heb een hekel aan 
pijn.’ Of ‘Hé, schatte bol, waar hebt 
ge me gisteren nog voor gebeld?’ en 
‘Lief kieken toch, toe, vertel nu.’
‘Vele hemels boven de zevende’ 
kreeg in 2013 de Bronzen Uil 
Publieksprijs en werd genomineerd 
voor de AKO literatuurprijs 2013 
en de Academica Literatuurprijs 
2014. Dit boek wordt binnenkort 
verfilmd door Jan Matthys, voor 
wie Griet Op de Beeck het scenario 
ontwikkelt.

Het verhaal

Het verhaal gaat over een periode 
uit het leven van de twaalfjarige 
Lou, haar moeder Elsie en tante 
Eva. Verder gaat het over de 71-ja-
rige Jos, de vader van Elsie en Eva, 
en over Casper de enige die geen 
familie is.
Het boek telt 11 hoofdstukken. De 
titels van de hoofdstukken doen 
soms wat filosofisch aan, zelfs wat 
existentieel getint. Ze gaan van 
‘Sommige mensen vergeten niks’, 
naar ‘Het is altijd wel ergens nacht’ 
of ‘Omdat nooit meer wel heel erg 
lang is’ tot het laatste deel ‘Met de 
ogen open is alles minder eng dan 
met de ogen dicht’. En in ieder 
hoofdstuk komen de personages een 
of meer keren aan het woord.

Met Eva komt er een 36-jarige 
vrouw aan het woord die goed wil 
doen en de wereld wil verbeteren. 
Zij lijmt in het boek ook alle per-
sonages aan elkaar. Ze werkt als 
hulpverlener in de gevangenis en 
is ontgoocheld als Henry, een ex-
gedetineerde niet op het rechte pad 
kan blijven. Eva heeft geen rela-
tie en het lukt haar ook niet om 
die toch wel begeerde relatie aan te 
gaan. Eva is ook degene waarvan in 
het tiende hoofdstuk blijkt dat ze 
uit het leven stapt. Het leven heeft 
haar niet gebracht wat ze wilde. 
Ook haar nichtje Lou, met wie ze 
toch wel een vlotte en open relatie 
heeft, kan haar niet genoeg beko-



de Gouden Visie
Jaargang 8, nummer 4, oktober 2015

9

ren. De impact van haar daad blijft 
op de anderen nazinderen.
Lou is twaalf en begint aan haar 
middelbare school en dat zorgt voor 
de nodige innerlijke strijd: ‘Twaalf 
zijn is verschrikkelijk. Het enige wat 
nog erger is: twaalf zijn en op de 
middelbare school zitten.’ Ze heeft 
moeite om zich staande te houden 
in deze nieuwe wereld.
Elsie is de oudere zus van Eva. Zij 
werkt in het theater, is getrouwd 
met Walter, een nierspecialist, en 
heeft twee kinderen, Lou en Jack. 
Alles gaat vlotjes, tot ze over haar 
oren verliefd wordt op Casper waar 
ze vurige seks mee heeft en daar het 
sublieme geluk vindt. Toch kiest ze 
er in eerste instantie voor om bij 
Walter te blijven, dat kent ze en het 
is vertrouwd.
De vader van Eva en Elsie, Jos is 
eenenzeventig. Hij is wat zwartgal-
lig en zit graag aan de fles. Hij ver-
draagt het allemaal, worstelt met 
zijn eigen geheim en zondert zich 
steeds meer af.
Casper is kunstschilder. Hij is ge-
trouwd met Merel, maar beëindigt 
deze relatie voor Elsie. Zij is het 
einde voor hem, en hij voor haar. 
Uiteindelijk zal Elsie, na de dood 
van Eva, definitief voor Casper kie-
zen.

De hemels boven de zevende

De titel van het boek wordt ver-
duidelijkt op pagina 228. Dan is 
Eva aan het woord en mijmert over 

haar nichtje Lou: ‘Lou is zo’n mooi 
meisje. Meer nog als ze blij is. Toen 
ze klaar was met luisteren zei ze dat 
ze dacht dat geen enkele jongen 
haar ooit zou willen kussen. Ik zei 
dat ik zeker was van wel. En dat dat 
vast ook niet lang meer zou duren. 
Hoe dat voelde, toen ik voor de 
eerste keer een jongen had gekust, 
dat wou ze weten. „Dat was fantas-
tisch,” zei ik, „vele hemels boven de 
zevende.” Daar moest Lou ook weer 
om lachen.’
De eerste kus en het geluk dat een 
mens dan ten deel valt zijn de vele 
hemels boven de zevende, althans 
volgens Eva in het boek van Griet 
Op de Beeck.

De tweespalt

Het is duidelijk dat Griet Op de 
Beeck in de liefde gelooft. Bij het 
ene personage is er liefde als in een 
stationsroman, romantisch, vurig 
seksueel, absoluut en onvoorwaar-
delijk. Daar is de liefde een droom 
van de zevende hemel en vele heme-
len daarboven.

Bij het andere personage is er de 
bitterheid, daar komt aan bod hoe 
het is in een relatie. Hoe men hui-
chelt en elkaar voor de gek houdt, 
zwijgt en manipuleert, hoe men 
zich afschermt voor de ander en 
vele trucs hanteert om zelf over-
eind te blijven. Dat is het menselijk 
bestaan in zijn rauwheid bekeken, 
daar is de eerste hemel niet eens 
bereikt. Het is de beschrijving van 
hoe het eraan toe gaat in een relatie. 
Hoe mensen worstelen met elkaar 
en met eenzaamheid.
Er is een spagaat te bespeuren. Aan 
de ene kant het leven zoals men 
leeft als men geïdentificeerd is met 
zijn lichaamsbewustzijn. Heel her-
kenbaar, omdat zowat ieder leeft 
vanuit dit lichaamsbewustzijn. Aan 
de andere kant de dromen die dit 
armzalige leefbaar moeten houden. 
Daar rotsvast in geloven, daar mag 
niet aan worden getornd.
De auteur raakt beide kanten aan 
van de illusie waarin een mens leeft, 
de prachtige droom en de bitter-
heid.

Griet Op de Beeck heeft een scher-
pe waarneming en een vlotte pen 
waarmee ze op lichtvoetige wijze 
mensen en hun leven kan typeren. 
Desondanks wil ze blijven geloven 
in de droom dat alles prachtig is, als 
je maar de liefde, wat dan synoniem 
is met de ultieme bevrediging en 
vurige seks, gevonden hebt.
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‘Kom hier dat ik u kus’, het tweede 
boek van Griet Op de Beeck, ben ik 
een week later toch in de boekwin-
kel gaan halen. ‘Prachtig en weer-
galoos uitgewerkt. De dialogen zijn 
werkelijk adembenemend,’ schrijft 
Grietje Braaksma, lid van het boe-
kenpanel van De Wereld Draait 
Door, op de achterflap.

Levensverhaal in drie episodes

In 382 bladzijden vertelt Griet Op 
de Beeck het verhaal van Mona. 
Het boek bestaat uit drie delen die 
telkens enkele ingrijpende gebeurte-
nissen uit het leven van Mona naar 
voren halen.
Het eerste deel verhaalt een twee-
tal jaar uit het leven van Mona als 
kind. Ze is dan een jaar of negen. 
Het verhaal is in de ik-vorm ge-
schreven en Mona vertelt op kin-
derlijke wijze wat ze meemaakt, hoe 
ze tegen de gebeurtenissen aankijkt, 
wat ze zegt en denkt.
Ingrijpende gebeurtenissen vallen 
haar ten deel. Het begint met dat ze 
in de kelder zit; haar nogal strenge 
moeder heeft haar gestraft. Maar 
het boek is nog maar een paar blad-
zijden verder als haar moeder om 
het leven komt bij een auto-onge-
luk. Dan volgt de confrontatie van 
Mona en haar broer met de familie 
die zich geen raad weet. Vincent, 
de vader, die zich nog meer op zijn 
werk stort dan hij al deed. Hoe 
hij snel een nieuwe jonge vrouw 
neemt. Is het omdat hij een moeder 

wil voor zijn kinderen, of omdat hij 
niet alleen kan zijn? Die vraag blijft 
in het midden. Mona vertelt hoe ze 
de stiefmoeder, Marie, ervaart en 
vooral hoe ze allemaal lief moeten 
zijn voor hun nieuwe moeder.
Het tweede deel beschrijft Mona als 
vierentwintigjarige. Ze is afgestu-
deerd en zoekende hoe ze haar leven 
zal uitbouwen. Ze vindt werk als 
dramaturg bij de beroemde theater-
regisseur Marcus, een man met een 
groot ego. Zijn wil is wet, de wereld 
draait om hem. Maar Mona is blij 
dat ze bij zo’n beroemde persoon 
kan werken.
Met Louis begint ze een relatie. Hij 
doet zijn ding en zij doet haar ding. 
De seks is niet goed, maar hij is een 
groot schrijver. Hij houdt vaak geen 
rekening met haar en dat maakt 
haar kwaad. Maar meestal eindi-
gen de wrevels en strijd in een ‘toch 
weer goedmaken’. Hij zegt dan iets 
liefs en zij geeft toe.
Het laatste deel gaat over haar vader 
die ernstig ziek is. Het gezin krijgt 
weer meer met elkaar te maken. In 
dit deel staat de moeilijke relatie 
met haar vader centraal.

Nauwkeurige observatie

Op de Beeck is een uitstekend 
schrijver. Ze slaagt erin nauwge-
zet en herkenbaar de relaties tus-
sen mensen weer te geven. Scherp 
en raak typeert ze hoe het eraan toe 
gaat tussen geliefden, vrienden of in 
een gewoon gezin. Het tergen, de 

woede, het dwingen en zwijgen, het 
verzet tegen wat gebeurt, de gela-
tenheid, het huichelen, het mani-
puleren tot in zijn fijnste trucjes, 
alles komt aan bod. Alles wat men-
sen hanteren in hun strijd om zich 
staande te houden of hun zin te 
krijgen, wordt weergegeven.
In de uitspraken en bespiegelingen 
van Mona ontrollen de inzichten 
van de auteur. De haarscherpe ob-
servaties van mensen zoals ze doen 
en zijn. Zoals ‘Ik denk soms dat dé 
waarheid niet bestaat, alleen maar 
versies van de feiten die bovenal 
iets vertellen over degene die ze 
uitspreekt, en mensen horen alleen 
datgene wat ze kunnen horen, of 
willen horen, en soms is dat hetzelf-
de.’ Of ‘Zo doen we dat in dit ge-
zin, wij zijn het eens, want we hou-
den van elkaar. En dat houden van 
moet altijd weer opnieuw bewezen 
worden, bijvoorbeeld door je een-
drachtig te scharen achter een wel-
bepaalde visie. Vaak die van Marie, 
want we willen niet dat zij ongeluk-
kig wordt. Haar geluk was altijd al 
erg belangrijk, waarschijnlijk omdat 
haar ongeluk zich zo nadrukkelijk 
verspreidt. Een vrouw die zoveel 
voor je gedaan heeft, terwijl je niet 
eens haar eigen kind bent…’

Kom hier dat ik u kus

Het ‘Kom hier dat ik u kus’ is een 
zeggen dat veel moet goedmaken. 
Als een kind gevallen is, wordt 
vaak troostend een kus gegeven op 

Auteur Griet Op de Beeck
Uitgeverij Prometheus Amsterdam
Eerste druk 2014 Tekst: K.M.H. Klachter

Kom hier

dat ik u kus
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de zere plek. Mona herinnert zich 
in het laatste deel dat ze ooit haar 
halfzusje Anne-Sophie probeerde 
te troosten toen die gevallen was 
door een kus op haar knie te geven. 
Anne-Sophie zei toen: „Uw kussen 
werken niet.”
Louis, haar vriend en grote schrij-
ver was niet bij het sterven van haar 
vader. Hij was bezig met een lezing 
in Amsterdam en is daar blijven 
slapen. Als hij thuiskomt zegt hij: 
„Ah, ge zijt hier. Ik dacht dat ge 
misschien bij uw familie zou zitten. 
Lief beestje, toch, ge ziet er ver-
schrikkelijk uit. Wat hebt gij alle-
maal mee moeten maken. Kom hier 
dat ik u kus.”
Ook de ‘Kom hier dat ik u kus’ van 
Louis werkt op het einde van het 
boek niet meer. Mona wil de wijze 
waarop hij altijd zijn gang gaat en 
niet naar haar omkijkt niet meer 
voor lief nemen. Ze vertrekt uit de 
relatie waarin ze altijd toegeeft en 
niet voor zichzelf kiest.
Ze vertrekt met de gedachte: ‘Ik wil 
eindelijk worden wie ik ben, niet 
wie ik altijd dacht dat anderen wil-
den dat ik was.’

Melig

De kaft van het boek wordt over-
heerst door de kleur wit. De man 
en de vrouw, in het wit gekleed, 
zittend op een bank, met een wit-
te ballon in de hand en een witte 
puntmuts op. Tragikomisch, beiden 

zien er niet gelukkig uit, melig kij-
ken ze de lezer aan.
Is het de schijn van onbevlektheid, 
van de maagdelijke witheid die 
wordt opgehouden? De schijn die 
zoveel verbergt?
Melig, zo voelt ook de wereld die 
het boek beschrijft. Het is rond-
draaien in de poel van vele gevoe-
lens en gedachten die des mensen 
zijn. Mensen die het zichzelf moei-
lijk maken, mensen die anderen 
de duvel aandoen, die kicken op 
zelfbeklag en lijden, die zichzelf tot 
God verheffen en ga zo maar door. 
Bij het lezen ontstaat wel eens de 
neiging om het boek weg te leggen, 
een onderdompeling in teveel van 
hetzelfde, een teveel van het slappe 
weke gevoel als Mona weer in haar 
zelfde riedel duikt.
Er is geen frisheid en kracht te be-
speuren. Geen persoon die gaat 
staan voor wie hij zelf is en op zoek 
gaat naar een wereld voorbij de 
schijn en het huichelen. Tenzij mis-
schien in de laatste bladzijden van 
het boek als Mona vertrekt met de 
gedachte: ‘Ik wil eindelijk worden 

wie ik ben.’ Maar even later volgt 
hoe ze dat ‘worden wie ik ben’ ziet: 
‘Ik wil begrijpen wat de liefde is, 
onthouden dat dat alles is, of toch 
bijna. Ik wil redden wat er te red-
den valt, mijzelf bijvoorbeeld, ik 
wil weten wat ik waard ben, kiezen 
voor wat klopt en goed is geloven 
dat het mag.’
Het wordt duidelijk dat Griet Op 
de Beeck ook in dit boek gelooft 
dat de liefde het einde is. De liefde 
waarnaar verwezen wordt als haar 
vader op Johanna valt, maar niet 
met haar in zee gaat omdat hij zijn 
tweede vrouw Marie niet wil kwet-
sen. De liefde waarin twee mensen 
helemaal in elkaar opgaan en er he-
lemaal voor elkaar zijn. De droom 
van de absolute liefde.

Op de Beeck blijft met dit boek in 
eenzelfde wereld hangen als in haar 
vorige. De manier waarop ze men-
sen beschrijft getuigt van een scherp 
doorzicht in hoe een mens leeft die 
vanuit zijn onderbewuste lichaams-
bewustzijn leeft. De droom dat het 
‘worden wie ik ben’ en het ware ge-
luk te vinden is in twee mensen die 
helemaal voor elkaar gaan staat er 
na zoveel nauwkeurige typering wat 
flauwtjes bij.
Het blijft dan hangen in de geluk-
zalige dromen die de wensen van de 
onderbuik moeten camoufleren. Of 
daar de kracht te vinden is om te 
worden wie je bent, is sterk te be-
twijfelen.
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De lila illusie
Of de illusie van perfectie

In dit artikel wordt informatie gegeven over 
de overkoepelende ‘lila illusie’. Deze illusie 
omvat de vier andere ‘hoofdillusies’ in het 

leven van de mens. De keuze om dit artikel 
nu te plaatsen wordt ingegeven door het feit, 
dat Pablo Picasso een prima voorbeeld is van 
iemand die vooral in deze lila illusie leefde. Het 
gaat dus net als bij de in vorige edities omschreven 
machtsillusie, liefdesillusie, bestaansillusie en bewustzijnsillu-
sie om patronen die in de materie van het lichaam zijn neergelegd. 
De machtsillusie wordt wel het schoppenspel genoemd, de liefdesillusie 
het hartenspel, de bestaansillusie het klaverspel en de bewustzijnsillusie het ruitenspel. 
Voor de lila illusie is niet een specifiek kaartsoort aan te wijzen. Het is meer het etui 
van het kaartspel omdat het de vier hoofdillusies, het complete kaartenspel, omvat.

Zich een god wanen

Er is een opmerkelijk feit te vermel-
den bij de lila illusie. Naast het feit 
dat de perfectie er een grote rol in 
speelt, een perfectie die heel vernie-
tigend werkt, is er het gevoel van 
mensen dat ze een perfecte God 
zijn. Dat zorgt er weer voor, dat 
ook hier een belangrijke vijandige 
kracht ingang heeft in het mate-
riële vlees van de mensen. Dat is 
Condena. Zij werkt met afkeuring 
en veroordeling. Zij deelt alles in 
stukjes, zij kijkt in stukjes en nie-
mand kan ooit iets goeddoen. Zij is 
de superlila die overal boven staat, 

iedereen moet aan haar gehoorza-
men. Condena vindt zichzelf God, 
en er zijn heel wat mensen die zich 
God wanen en zich perfect voelen, 
die voelen zich ook goed bij haar. 
Het zijn de mensen die zo precies 
zijn, dat ze nergens meer tijd voor 
hebben anders dan hun werk met 
grote precisie doen. Alles duurt en 
duurt, ze kijken alles tien keer of 
meer na en vinden dan nog onef-
fenheden. Ze willen beslist niets 
fout doen, ze willen Condena ge-
rieven en haar laten zien dat ze echt 
heel perfect bezig zijn in alles. Maar 
Condena is niet voor de poes, altijd 

vindt ze nog wel iets wat niet goed 
is. Zo ontstaat er in het materiële 
vlees van het menselijk lichaam een 
idee over een fundamentalistische 
perfectie, die uitsluit dat ze fouten 
kunnen maken. Deze mensen kun-
nen ook niet worden aangesproken 
op fouten, want die maken ze niet, 
dat is heel zeker. En als ze moe-
ten bekennen, doordat de bewijzen 
er liggen, dat ze toch wel fouten 
maken, dan wordt hun leven nog 
moeilijker, want ze moeten dan nog 
meer tijd besteden aan de perfectie 
van het werk. Dit leidt tot migraine 
en grote spanningen, die weer lei-

Tekst: Sunya de la Terra
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den tot ruzie en oorlog. Toch leven 
zij heel prettig, 
in hun illusie 
zijn zij God, 
de hoogste 
van allen, en 
zij kijken of an-
deren wel leven 
volgens hun Witte 
Boek, dat ze van 
Condena hebben ge-
kregen. Het is een wit boek 
dat fungeert als een soort bijbel 
en er valt niet aan te tornen. Alles 
moet volgens dat fundamentalisti-
sche principe worden gedaan, door 
henzelf en door anderen. Wie niet 
doet wat zij zeggen, krijgt dat flink 
en stevig te horen en zo ontstaan er 
altijd ruzies, er wordt kwaad ge-
sproken over anderen en niemand 
deugt.
Deze illusie is ontdekt in het vlees 
van de mens nadat de andere vier 
hoofdillusies zijn beschreven zoals 
ze blijken te werken in het lichaam 
van mensen. Daarbij zijn ook de 
vijandige krachten ontdekt die deze 
illusies stimuleren:
• In de machtsillusie zijn dat de 

Sotto Voces, de vijandige machts-
krachten die de mensheid beheer-
sen.

• In de liefdesillusie is het de vij-
andige hoer, die de haat tussen 
mensen onderling aanwakkert.

• In de bestaansillusie is het de ter-
rorist, die overal in het menselijke 
vlees terreur uitoefent.

• In de bewustzijnsillusie komt de 
vijandige demon van ongenade 
op de proppen, die iedereen gena-
deloos tiranniseert.

Condena

In deze allesomvattende lila illusie is 
Condena de vijandige kracht die bij 

mensen het verzet en de weerstand, 
die er toch al automatisch in het 
lichaam zijn, aanwakkert. Daardoor 
heeft niemand zin om in verande-
ring te komen om de volgende stap 
te zetten in het evolutieproces dat 
gaande is op aarde in de materie van 
het menselijk lichaam. Condena 
belooft iedereen een superparadijs, 

dat bij nader onderzoek gewoon 
een concentratiekamp blijkt te zijn. 
Want Condena is nooit tevreden 
over wat een mens doet, ook al doet 
hij nog zo zijn best om alles perfect 
te laten verlopen. Het is nooit goed.
En dat is nu juist de grote moeilijk-
heid bij mensen. Ze zijn nog niet 

volmaakt, 
ze zijn nog 
in evolutie. 
Omdat ze 
dat niet we-
ten en toch 

perfect willen zijn 
terwijl ze daar nog 

niet aan toe zijn, 
kan Condena haar 

vuile spel spelen met 
de mensheid als geheel. 

Want deze mensheid 
leeft nog heel onbewust en 
heeft er totaal geen erg in 
dat ze geleefd wordt door 
een vijandige kracht die 

haar ophitst en opjaagt, tot 
alle mensen erbij neervallen van 

ellende en narigheid. Bovendien is 
het ook nog zo, dat ze dit beslist 
niet willen weten omdat ze zichzelf 
slecht vinden. Slecht ligt op de tong 
van ieder mens, terwijl het niet eens 
bestaat. Een mens is zoals hij is, al-
leen zal hij in verandering moeten 
komen en zijn evolutieproces afma-
ken. Zodat hij meer vermogens laat 
ontwikkelen. Meer is het niet. Er is 
dus helemaal geen sprake van goed 
of slecht zijn, dat is niets meer of 
minder dan een mentaal waanidee.

Seks en hypnose

De lila illusie blijkt helemaal om 
seks te draaien, het hele leven be-
staat uit niets anders dan seks. Alles 
is daarop gericht, meer is er niet. 
Het is een heel oppervlakkig leven 
zonder inhoud, maar tevredenheid 
is troef. In de seks wordt de bevre-
diging gevonden die nodig is om 
het leven te kunnen leven in het 
concentratiekamp van Condena, 
het superparadijs. Daar moet je lij-
den omdat je zo onvolmaakt bent. 
Lijden is vernietiging van jezelf 

Slecht ligt op de tong 
van ieder mens,
terwijl het niet eens 
bestaat.
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maar ook van de ander en 
dat geeft het meest 
volmaakte seksgenot 
en het fijnste orgasme. 
De seksmaniak in het on-
bewuste vlees stuurt dit aan 
samen met de fundamentalist. 
Zij zijn twee gezichten van het-
zelfde bewustzijn, de seksmaniak. 
De seksmaniak is dol op seks, maar 
vindt dat vies en slecht. Daarom 
heeft hij er iets op gevonden om 
dat te verbergen, hij zet er gewoon 
de fundamentalist op die streng in 
de leer is. Zo kan hij rustig door-
gaan met stiekem seksen terwijl 
hij het ook streng veroordeelt. Een 
mooie en leuke combinatie die voor 
de meeste mensen heel erg prettig 
werkt.

Condena heeft ook de gewoonte 
om mensen in hypnose te brengen, 
zodat ze precies doen wat zij wil. 
De mensen zelf zijn zich daar niet 
van bewust, omdat ze onbewust 
leven en er dus geen erg in hebben 
dat ze constant onder hypnose le-
ven van Condena. Zij werken eraan 
mee, doordat ze graag in een super-
paradijs leven, dat is hun droompa-
radijs, het superparadijs. Zij wil-
len als een volmaakt mens leven op 
aarde. Ondertussen hebben ze geen 
eigen wil meer, ze doen gewoon al-
les wat Condena wil. Ze denken dat 
ze een vrije wil hebben in hun il-
lusie, terwijl het Condena is die hen 
aanstuurt.

Superparadijs

Condena belooft iedereen een su-
perparadijs als hij helemaal leeft 
volgens de volmaaktheid die zij 
wil. Dat redt niemand, daarom is 
Condena ook tevreden. Zij keurt 
alles af wat mensen doen en ze zegt 

altijd dat het nog nét niet is wat 
het moet zijn. Het moet echt beter. 
Dat gaat altijd zo door en daarmee 
wekt ze steeds meer verzet en weer-
stand op in het materiële lichaam. 
Mensen worden dan ook steeds 
meer ontevreden met hun levens-
situatie en ze laten het uiteinde-
lijk helemaal afweten op het punt 
van verandering. Want het fun-
damentalistisch idee van perfectie 
wordt juist gevoed en daar bijten ze 
zich in vast. Ze willen per se vol-
maakt zijn en dat zal gebeuren ook. 
Condena heeft het beloofd en op 
een dag zal het ook zo zijn, als ze 
maar goed hun best doen, beter dan 
wie dan ook. Zo heeft niemand tijd 
om de evolutie te volgen en in ver-
andering te komen. Ze zijn allemaal 
bezig met de perfectie en Condena 
voert de weerstand en het verzet te-
gen de gang van zaken flink op. Ze 
weet dat niemand er toch iets tegen 
gaat doen. Niemand heeft zin in 
zo’n inspanning.

Nu is het zo, dat het wel mogelijk 
is om als volmaakt mens op aarde 
te leven, weliswaar niet in een illu-
sie, maar in de werkelijkheid. Dan 

is een ontwikkeling van de materie 
noodzakelijk en dat vergt weer een 
juiste kijk op dagelijks leven en de 
handelingen daarin. Meestal ont-
breekt die juiste kijk, precies door 
de weerstand om te willen zien hoe 
iemand zelf is. Die weerstand wordt 
weer door Condena aangewakkerd, 
zodat mensen nog steeds niet willen 
ontdekken dat ze leven in een con-
centratiekamp van haar. Zij zien het 
aan voor het superparadijs dat ze 
moeten verdienen en ze willen dat 
ook blijven geloven. Vandaar dat 
Condena altijd afkeurt wat ze doen 
en hen veroordeelt als slecht, niet 
goed. Ze moeten nóg beter hun 
best doen. Dat zal nooit lukken 
want daar hebben mensen de mate-
rie nog niet voor. Dus Condena zit 
goed, en mensen moeten zelf zien 
hoe ze uit dit conflict in zichzelf ko-
men. Als ze tenminste eens een keer 
willen ontdekken en toegeven dat 
dit in hen leeft en bestaat als een 
feitelijkheid.
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 Het niveau waarop de mens-
heid leeft

Mensen hebben verschillende be-
wustzijnsniveaus van waaruit ze 
kunnen leven. Uit de illusiespe-
len in het vlees is gebleken, dat 
de meesten leven op het materiële 
niveau, het seksniveau. Daar werkt 
Condena ook in het vlees. Omdat 
de weerstand zo hevig kan zijn in 
het lichaam worden mensen vaak 
ontzettend kwaad, zo kwaad dat 
ze soms neervallen, schuim op de 
mond krijgen en even buiten be-
wustzijn zijn van kwaadheid en nijd 
en haat. Omdat dit veel lijkt op 
epileptische aanvallen die mensen 
wel krijgen, wordt dit verschijnsel 
epileptisch genoemd. In 
de illusiespelen wordt wel 
over epilepsie gesproken 
en daarmee wordt bedoeld 
de enorme weerstand te-
gen elke verandering. Alles 
moet blijven zoals het 
is, een absolute perfectie 
zonder een smet, zoals het 
Witte Boek dat ook voor-
schrijft.
Wie niet mee wil doen, 
wordt zeer oorlogszuchtig 
bejegend, zelfs bedreigd 
met de dood. En omdat 
dit perfecte werken en le-
ven niet gaat lukken, want 
de mens is nog niet perfect, is alles 
gedoemd te mislukken. Het enige 
wat dan overblijft om te doen is al-
les vernietigen wat niet perfect is. 
Uit wanhoop en angst en frustratie. 
Een mens gaat dan zichzelf vernie-
tigen, maar ook anderen. Vandaar 
dat dit vijandige streven naar per-
fectie en nog perfecter worden, leidt 
tot vernietiging. Perfectie is vernie-
tiging is gebleken in dit illusiespel. 
Alles is één groot moéten. Dat is de 

verbeten strijd die een mens voert 
tegen zich zelf, omdat Condena 
hem daartoe aanspoort, dag en 
nacht. Een uiterst dwangmatige 
strijd, die bij voorbaat verloren is. 
Want een mens die onbewust leeft, 
kan niet op tegen Condena en haar 
slinkse methoden, waarbij ieder-
een in een hypnose leeft van haar. 
Ieder mens kastijdt zichzelf met zijn 
zucht naar perfectie, hij is een slaaf 
van Condena, die er plezier in heeft 
anderen te pijnigen en te kwellen 
met haar afkeuring en veroordeling. 
Zij heeft een Boos Oog, dat alles 
afkeurt. Zij is de sadomasochisti-
sche meesteres, die in mensen haar 
slaven vindt.

Dit lila illusiespel kenmerkt zich 
tevens nog door het feit, dat ieder-
een zich heel vreugdevol voelt bij 
het superparadijs van Condena. 
Hij vindt in de kwellingen van 
Condena zijn vreugde en zijn orgas-
men. Hij hijgt en hoest en proest 
de longen uit zijn lijf. Want oorlog 
is troef en het concentratiekamp 
is een heerlijk superparadijs waar 
vernietiging hobby nummer een is 
en seks de absolute vreugde daar-

bij. Want lijden is vernietiging van 
jezelf en de ander en dat zorgt voor 
het hoogste seksgenot, dat is alle-
maal heel lekker. Het is het sadoma-
sochistisch seksgenot dat alles su-
per maakt, het supergenot van een 
superorgasme in een superparadijs 
met een supersadomasochistisch 
seksgenot.
Deze lila illusie wordt daarom 
ook wel het Sadomasochistisch 
Vreugdespel genoemd.

Perfectie is vernietiging

Streven naar deze uiterste perfec-
tie onder leiding van Condena ver-
oorzaakt een enorm lijden, dat het 
lichaam vernietigt onder de dwang 

en de druk van Condena. 
Maar voor een mens geeft dat 
ook vreugde, want het lij-
den is wel vernietiging, maar 
die geeft ook in het geheim 
het genot van het orgasme 
en de seks. Want lijden is in 
feite een perverse vreugde, die 
gevonden wordt in sadoma-
sochistische seks. Dat is het 
enige wat de mensheid nog 
rest, de zelfkwelling en daar-
bij het kwellen van anderen 
met die zelfkwelling. Daarbij 
hoort ook het hele sadomaso-
chistische aspect van de illusie, 
dat erop is gericht om zich-

zelf te vernietigen omdat de perfec-
tie nooit kan worden bereikt. Toch 
blijft men erin geloven en streeft 
men dag na dag deze perfectie na. 
Alles moet super zijn. Zo leeft de 
gehele mensheid in de spiraal van 
vernietiging, wat te zien is aan de 
vele oorlogen die er steeds uitbre-
ken. Niemand wil ruzie, maar het 
is altijd oorlog. Lijden is gewenst, 
het wordt hoog verheven, het is een 
grote deugd. De ellende wordt ver-
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geten door alcohol en drugs. En 
voor alles wil iedereen het super-
paradijs en niet een ontwikkeling 
van materie, waarbij de werkelijke 
vreugde wordt verworven die er is 
in de elektronen van het lichaam. 
Als deze vreugde wordt vrijgemaakt, 
krijgt de wereld een ander aanzien. 
Dat is toekomstmuziek, zover is het 
nog niet. Maar het is wel een moge-
lijkheid die open ligt voor de toe-
komst.

Mantel der deugd

Condena kan bij mensen snel een 
ingang vinden omdat ze zichzelf 
al heel slecht vinden vanwege het 
verdelende mentaal en de seksma-
niak/fundamentalist. Zij willen 
daarom graag erg deugdzaam zijn 
en dat vindt wel aansluiting bij de 
perfectie met het Witte Boek die 
Condena voorstaat. Een mens wil 
niet weten dat hij een zo vernieti-
gend wezen is. Het moet mooi zijn 
en absoluut perfect, alles super en 
geweldig. Vernietigen vinden zij 
geen mooie deugd, daarom moet 
dat ook verborgen blijven. Over 
al hun ondeugden trekken men-
sen dus maar een mooie Mantel 
der Deugd aan, die laat zien hoe 
goed en super ze zijn. Deze Mantel 
der Deugd is een uitvinding van 
de fundamentalist. Daaraan kun 
je zien dat mensen in het superpa-
radijs van Condena leven, vol met 
de superperfectie. Die Mantel der 
Deugd voelt na de eerste opluchting 
al snel aan als een gevangenis, want 
je kunt geen kant meer op met de 
vernietigingsdrang, het sadomaso-
chisme, de ellende en de pijn. Het 
is erg lastig om dat allemaal te be-
dekken met de Mantel der Deugd, 
want vaak springt de agressie en 
moordzucht toch wel onder die 

Mantel uit. Vooral in het seksen 
blijkt dat nogal super te zijn. Dat 
geeft wel veel superseksgenot, maar 
dat is ook superslecht. De Mantel 
der Deugd wordt steeds omvangrij-
ker, naarmate de ondeugden meer 
aan het licht komen. Dat mag niet, 
dus de mantel wordt strak om het 
lichaam getrokken en vormt daar-
bij een supergevangenis met ste-
vige ijzeren tralies waar geen mens 
uitkomt.
De Mantel der Deugd is dus 
slechts een huis vol illusies, 
want deugden bestaan hele-
maal niet. Het zijn wanen in een 
illusie waarin de mens leeft.

Conclusie

Een mens leeft in de superillusie, 
die alle andere illusies omvat. Het 
is de illusie van perfectie die vernie-
tiging is, de illusie van het sadoma-
sochistisch vreugdespel. Daarin is 
lijden en kwelling de vernietiging 
maar ook het superseksgenot dat 
vele superorgasmen geeft. Een mens 
houdt ervan te lijden, daar krijgt 
hij zijn orgasmen van. Lijden is dan 
ook een van de hoogste deugden 
van de mens, vooral omdat er dan 
stiekem veel superorgasmen zijn. 
Vandaar dat Condena zo geliefd is, 
zij zorgt voor ellende in haar con-
centratiekamp dat zij het super-
paradijs noemt. Daar staat lijden 
en ellende hoog in het vaandel, de 
perfectie zal niemand daar bereiken, 
daar zorgt zij wel voor.
In zijn onbewustheid heeft een 
mens niet in de gaten wat er ge-
beurt. En hij is ook nog onder hyp-
nose van Condena, waardoor hij 
precies doet wat zij wil. Haar Boze 
Oog doet de rest, zij keurt af en ver-
oordeelt.

Omdat de 
mensheid geen 
vreugde kent, zoekt hij het 
maar in de superorgasmen door lij-
den en vernietiging.
Zolang een mens niet zelf zijn lot 
in handen neemt, en de weg gaat 
volgen van de psyche, zal hij blij-
ven lijden en in een illusie leven. 
Hij blijft dan in het concentratie-
kamp van Condena hangen, waar 
hij hard moet werken, dag en nacht 
en waar hij de sadomasochistische 
vreugde beleeft. Hij zal zijn vernie-
tigingsdrang en zijn oorlogzuchtig-
heid blijven verbergen in de Mantel 
der Deugd, die niet bestaat omdat 
deugden niet bestaan.
Zo zal hij zijn leven lang slaaf blij-
ven van de sadomasochistische 
meesteres Condena uit vrije wil. Tot 
hij uit vrije wil iets anders kiest, iets 
wat meer in de lijn van de evolutie 
van de materie ligt en een ontplooi-
ing van de psyche daarbij onder lei-
ding van de evolutiekracht.
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Als rasechte Spanjaard is Picasso verknocht 
aan de stieren en de stierengevechten. Dat 
is in al zijn schilderwerken te zien. Hij 

wordt dan ook geboeid door de mythologische 
figuur van de Minotaurus, die hij in veel van 
zijn werken schildert of tekent. Vooral in de 
jaren rond 1930 maakt hij vele pentekenin-
gen van de Minotaurus, een man met een 
grote stierenkop.

 Kunstenaar en seksmaniak

Picasso kan niet leven zonder min-
naressen, zijn hele leven heeft hij 
altijd naast zijn vrouw of partner 
vrouwen gehad. Velen vermoeden 
honderden vrouwen. Hij weet vrou-
wen altijd weer onder de invloed 
van zijn charmes te krijgen en te-
zamen met zijn grote schilder- en 
tekentalent weet hij hen altijd weer 
te verleiden. Of hij ook verliefd op 
hen is, is de vraag. Hij gebruikt hen 
liever voor zijn eigen doelen. In de 
praktijk blijkt hij een sadist en een 
wreed mens te zijn, die niets ont-
ziend te werk gaat met vrouwen en 
ook met zijn kinderen en kleinkin-
deren. Hij is diegene die bepaalt, 
hoe er geleefd dient te worden in 
zijn nabijheid. Hij is de grote god, 
die zo getalenteerd is, dat hij het 
voor het zeggen heeft. De vrouwen 

zijn er voornamelijk voor zijn in-
spiratie en om zijn lusten op bot te 
vieren.
Alleen Françoise Gilot heeft zich 
verre weten te houden van zijn gril-
len door te vertrekken. Dat heeft 
haar wel de wraak van Picasso op-
geleverd, maar ondanks dat heeft 
zij zich staande weten te houden, 
tezamen met haar twee kinderen. 
De andere vrouwen hebben zich al-
lemaal laten onderwerpen door de 
Minotaurus, en dat heeft hun leven 
bepaald. Zij raken allemaal in de 
vernieling.

 Minotaurus  
en stierengevechten

De surrealisten zien de Minotaurus 
als een verpersoonlijking van verbo-
den wensen. Voor Picasso zelf zijn 

het zijn chaotische emoties in tur-
bulente momenten. De Minotaurus 
symboliseert echter voor hem vooral 
een enorme geilheid, schuldgevoel 
en ook wanhoop, een labyrint van 
emoties en lusten. Hij is tevens een 
symbool van het mannelijke en het 
vrouwelijke, van dier en mens.
Picasso bezoekt de stierengevech-
ten in Málaga in zijn jeugd, later in 
Arles en Nîmes. Hij zou graag pica-
dor zijn geworden. Van 1934-1936 
maakt hij veel etsen die een sterk 
seksueel karakter hebben en die bij 
elkaar worden gerangschikt onder 
de titel ‘minotauromachie’. In de 
werken van Picasso neemt dit klas-
sieke monster verschillende rollen 
op zich. Vaak roept hij mededogen 
op, maar hij is evenzeer de geweld-
dadige agressor. Meestal wordt dit 

Pablo Picasso
De Minotaurus

kunst

Tekst: Sarah Delateren
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dier gezien als Picasso’s alter-ego en 
zelf geeft hij dit ook toe.
Zijn meest belangrijke bijdrage 
aan de tauromachie of stierenvech-
terij is zijn boek ‘Toros y toreros’. 
Het wordt gepubliceerd in 1953 
met een tekst van Luis Miguel 
Dominguín, zijn beste vriend. De 
familie Dominguín is één van de 
meest fameuze stierenvechtersfami-
lies in Spanje.

De Minotaurus is dus een wild, 
heilig en archaïsch figuur. Hij is het 
goede maar ook het slechte in de 
mens. Hij is de drager van de seks-
fantasieën en zo is hij de spiegel 
voor de mensheid, waarin zich de 
lagere seksnatuur laat zien in al zijn 
gewelddadigheid.
Voor Picasso is het vloeien van het 
bloed van de stier in de arena het 
zinnebeeld van vruchtbaarheid en 
seks. In het stierengevecht is de stier 
in de arena symbolisch opgesloten 
in het labyrint. De stier moet daar 
overwonnen worden. De paarden 
van de picadores zijn de vrouwen 
in het spel tussen man en vrouw. 
Vanuit dit oogpunt bezien is het 
duidelijk waarom Picasso zoveel 
ziet in Dora Maar, die zichzelf ver-
wondt en altijd bloedsporen nalaat 
door haar messenspelletjes waarmee 
zij zichzelf mutileert. Zij roept in 
Picasso vooral zijn sadomasochisti-
sche kant naar voren.

Picasso is een meester in het etsen, 
hij bereikt daarin dezelfde hoogten 
als Rembrandt en Goya. Hij maakt 

ze meestal in series, en vervolmaakt 
ze steeds verder. Zo ontstaan beel-
den volgens thema waarin een heel 
proces ontstaat. Picasso beheerst alle 
grafische technieken als geen ander.
De Minotaurus is in 1928 voor het 
eerst te zien in zijn werk en hij blijft 
dat thema gedurende de jaren der-
tig hanteren. Hij noemt dit zelf de 
verschrikkelijkste periode van zijn 
leven.

Hij geeft met deze afbeeldingen een 
nieuwe inhoud aan de oude Griekse 
mythe over koning Minos en zijn 
vrouw Pasiphaë. Hij betrekt deze op 
zijn eigen leven, dat een labyrint is 
van romantische verhoudingen, sek-
sueel geweld en verkrachting, sadis-
me en dictatuur. Hij vraagt zichzelf 
af: ‘Als ik een kaart zou maken van 
alle wegen die ik ben gegaan en alle 
knooppunten daarin zou verbinden 
met één enkele lijn, zou er dan mis-
schien een Minotaurus uit tevoor-
schijn komen?’
De verschillende etsen laten ook een 
proces zien. Eerst een Minotaurus 
die als een Bacchus feestviert temid-
den van zijn modellen en andere 
artiesten. Dan de gewelddadig-
heid van de dierlijke elementen in 
de Minotaurus en uiteindelijk een 
Minotaurus die is overwonnen. Hij 
is te zien als een zieltogend wezen 
en is uiteindelijk helemaal blind.

 Minotaure caressant une 
dormeuse

Tussen 17 mei en 18 juni 1933 
maakt Picasso elf prenten rond 

Minotaurus

Het Griekse verhaal over de 
Minotaurus luidt als volgt:

Minos, de koning van Kreta, heeft 
onenigheid met zijn broers over 
de vraag wie de rechtmatige ko-
ning is. Minos vraagt de zeegod 
Poseidon om een teken dat hij 
dit ook is. Poseidon stuurt hem 
een witte stier als teken van het 
koningschap, op voorwaarde 
dat de stier meteen geofferd zal 
worden. Minos doet dat niet en 
Poseidon is kwaad. Hij zorgt er-
voor dat Minos’ vrouw Pasiphaë 
verliefd wordt op de stier. De ar-
chitect Daedalus bouwt dan op 
last van haar een houten, holle 
fopkoe waarin Pasiphaë kan gaan 
liggen en gemeenschap hebben 
met de stier. Nadat de stier haar 
bevrucht heeft, wordt de Mino-
taurus geboren.
De Minotaurus wordt eerst door 
zijn moeder met melk gevoed, 
later met mensenvlees. De Mi-
notaurus wordt dan gevaarlijk 
voor zijn omgeving en opgesloten 
in een labyrint dat speciaal voor 
hem wordt gemaakt. Wie er een-
maal binnen is, kan de uitgang 
onmogelijk vinden. Ieder jaar 
moeten zeven jongens en meisjes 
als voedsel het labyrint worden 
ingedreven, totdat Theseus met 
hulp van koning Minos’ dochter 
Ariadne het monster kan doden. 
Ariadne geeft hem een gouden 
draad met speciale eigenschap-
pen, die hij tijdens zijn tocht door 
het labyrint op weg naar de Mi-
notaurus afwikkelt. Ze geeft hem 
ook speciaal gereedschap waar-
mee hij het monster kan doden. 
Zo kan hij daarna de uitgang ge-
makkelijk weer terugvinden.

De dynamiek in de tekeningen is enorm, de 
woeste en lage instincten zijn voelbaar vanaf 
het papier.
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het thema van de Minotaurus. De 
Minotaurus symboliseert op dat 
moment bij Picasso de eigen be-
geerte, de niet te beheersen oer-
kracht die de nieuwe geliefde 
Marie-Thérèse Walter in hem op-
wekt. Alleen zij kan hem temmen, 
want het woeste en wilde beest 
buigt zich voorzichtig over de sla-
pende vrouw en streelt met een 
zacht gebaar haar wang. Het meisje 
ligt er onschuldig bij, zij slaapt en 
weet niet wat de Minotaurus bij 
haar bed doet. Zij wordt aangeraakt 
en bekeken, iets wat Picasso graag 
doet. Vaak schildert of tekent hij 
vrouwen die slapen en bespiedt hen 
dan. Hij werkt daarom meestal ‘s 
nachts, als zij slapen.

Minotaure et nu (Le viol)

In Picasso’s etsen, tekeningen 
en schilderijen is de Minotaurus 
meestal een uitdrukking van zijn 
seksuele wellust naar vrouwen, die 
hij dan ook schildert in woeste, 
woelige taferelen die een uitstraling 
hebben van gewelddadigheid, ver-
krachting en meedogenloosheid. De 
drie afbeeldingen zijn daar allen een 
voorbeeld van. Want ‘Minotaure 
et nu’ is een daadwerkelijke ver-
krachting en de tekening straalt een 
enorm rond geweld uit. Iedere pen-
nestreek is raak, en het is heel dui-
delijk dat Picasso met één inktlijn 
of verfstreek de sprekende lijnen 
kan neerzetten die precies weerge-
ven wat er gaande is. Het is in feite 
een weerzinwekkende gebeurtenis, 
waarin een vrouw genomen wordt 
door de Minotaurus.

Minotaure

Dat is ook het geval in de cra-
yontekening Minotaure uit 1938. 
Iedere lijn geeft weer dat de stier 

Minotaure caressant une dormeuse
18 juni 1933
29,6 x 36,6 cm
Ets, droge naald

Minotaure et nu (Le viol)
1933
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Pasiphaë verkracht met een geweld 
dat voelbaar is. Zijn tekentechniek 
is wonderbaarlijk trefzeker, iedere 
lijn wordt krachtig en sterk op het 
papier gezet. De dynamiek in de 
tekeningen is enorm, de woeste en 
lage instincten zijn voelbaar vanaf 
het papier. Het zijn nietsontziende, 
meedogenloze krachten die de vrou-
wen onderwerpen aan de lusten 
van Picasso en die hen ook naar het 
hoogtepunt voeren.

La mort du toréro 

De stier en het paard zijn bij Picasso 
de hoofdpersonen in het stieren-
gevecht. Zij verbeelden de begeer-
ten van de man naar het paard, 
de vrouw. In dit tafereel verbeeldt 
Picasso de slechte verhouding die er 
tussen zijn vrouw Olga en hem is, 
als hij een nieuwe liefde omarmt, 
de zeventienjarige Marie-Thérèse 
Walter. Dit drama wordt verbeeld 
in de dood van de torero, die be-
kneld zit tussen paard en stier. Het 
witte paard is de vrouw, ook het 
slachtoffer van de stier, verwond, 
evenals de stier zelf en de stieren-
vechter. Alles speelt zich af in de 
arena en het bloed druipt op het 
zand. De rode muleta is het sym-
bool van het bloed dat vloeit in ver-
houdingen tussen man en vrouw, in 
dit geval in de pijnlijke verhoudin-
gen tussen Picasso, zijn vrouw Olga 
en de minnares Marie-Thérèse. 
Allen lijden, allen voelen de drama-
tiek van de belevenissen. Alles is vol 
drama: de stierenvechter die in de 
lucht wordt gegooid door de stier, 
de hals van het paard die helemaal 
gebogen is door de pijn, het bloed 
dat uit zijn buik stroomt, en de stier 
die hevig lijdt. Alles is doordrenkt 
van wreedheid en pijn. De kleu-
ren zijn dan ook heel heftig, violet, 

Minotaure 
1938 - krijt

La mort du toréro
1933
Olie op hout
Musée Picasso - Paris
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rood, helgroen, en daarbij nog de 
zwarte stier, het duistere, seksuele 
element. En dan daarboven de hel-
derblauwe lucht, de vlaggen die een 
zekere vrolijkheid uitstralen. Uit dit 
doek spreekt heel veel over het feit, 
dat liefde lijden is, dat liefde uit-
dooft en dat de nieuwe dingen die 
komen gepaard gaan met de dood 
van anderen. Een tragedie zonder 

einde, over een verloren seksuele fy-
sieke liefde die uitblust en een nieu-
we die komt.

La Minotauromachie 1935

De ets ‘La Minotauromachie’ wordt 
vaak het beste werk van Picasso ge-
noemd. Het meisje met de kande-
laar en het boeket bloemen in haar 
hand valt als eerste op. In een groot 

contrast met het kleine sereen ogen-
de meisje is de enorme Minotaurus. 
Verder is er een vrouw te zien, lig-
gend op een merrie met een stieren-
vechterskostuum aan. Ze heeft blote 
borsten. Een man met een baard 
probeert via een ladder naar boven 
te ontsnappen aan het geweld van 
het monster. Twee vrouwen bekij-
ken het tafereel van boven af van-

uit een raam, waar ook twee duiven 
zijn neergestreken. Veel van de bete-
kenis van de voorstelling moet wor-
den geraden en wordt overgelaten 
aan de verbeelding van de kijkers. 
Velen beschouwen dit werk als een 
voorloper van Guernica uit 1937.
In feite beeldt Picasso hier zijn leven 
uit tot dan toe. Vooral zijn levens-
angsten uit die periode probeert hij 

La Minotauromachie
23-03-1935
Ets met schraapmes en graveerijzer 
op koper
49,6 x 69,6 cm
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te verwoorden op een aparte wijze. 
Dit werk beeldt de dood uit van de 
oude liefde, de vrouw op de merrie, 
die de Minotaurus heeft bevochten 
en dat met de dood moet bekopen. 
Picasso die op de ladder wegvlucht 
van zijn angsten voor het monster, 
op weg naar nieuwe wat meer vredi-
ge liefdes, de vrouwen met de twee 
duiven. Hij vlucht in zijn mentaal, 
hij is de god die zich verre houdt 
van zijn begeerten. Het meisje is 
diegene die de nieuwe, romanti-
sche liefde verbeeldt, een opbloei-
ende liefde voor Marie-Thérèse, 
die ongetwijfeld ook weer beheerst 
zal worden door de Minotaurus in 
Picasso. Hoewel hij de Minotaurus 
ontvlucht, draagt hij hem in zich 
en zal hij hem nooit kunnen ontlo-
pen. Marie-Thérèse is een heel sen-
sueel type, dat het leuk vindt haar 
lichaam aan Picasso te tonen en hij 
geniet daarvan.

Picasso de God van de kunst

Picasso is een voorbeeld van een 
mens die in de allesomvattende lila 
illusie leeft. Deze illusie draagt de 
andere vier hoofdillusies in zich. 
Hij leeft als een God, er bestaat 
niemand anders dan hij. Hij kan 
vrouwen betoveren, hij zou zelfs een 
steen kunnen charmeren, maar hij 
is tegelijkertijd wreed, sadistisch, 
jaloers en een spion. Hij vindt dat 
iedereen voor hem klaar moet staan, 
zeker de vrouwen die hem bemin-
nen. Hij hoeft echter nooit iets 
voor een ander te doen, dat past 
niet bij hem in zijn goddelijke sta-
tus. Als iemand hem erop wijst dat 
hij geen God is, maar een mens die 
goed kan schilderen, zoals Françoise 
Gilot dat doet, ontsteekt hij in een 
furieuze woede, die altijd blijft. Hij 
wil niets meer met haar te maken 

hebben. Hij wil mensen om zich 
heen, die het met hem eens zijn, ze 
mogen hem niet tegenspreken.
Alles wat hij zijn vrouwen geeft, 
brengt hen in de positie dat ze hem 
iets schuldig zijn. Ze zullen dat op 
een dag terug moeten betalen, in de 
vorm van seks of onderworpenheid. 
Hij is het middelpunt van het uni-
versum, in al zijn werken schildert 
hij in feite alleen zichzelf, ook in 
zijn vrouwenportretten. Alles gaat 
over hem, meer bestaat er niet. En 
iedereen moet dan ook doen wat hij 
dicteert.

Vrouwen zijn voor hem objecten, 
die hem moeten inspireren. Zijn 
ze niet meer inspirerend, dan kun-
nen ze weg. Met Dora Maar speelt 
hij sadistische spelletjes, zij ver-
wondt zich graag en het bloed op 
haar handschoenen is voor hem een 
trofee, die hij bewaart. Hij verlangt 
ook van andere vrouwen dat ze zijn 
sadomasochistisch spel meespe-
len. Hij heeft heel veel seks nodig 
om te kunnen werken. Hij kan een 
charmante en een goede minnaar 
zijn, maar vrouwen die hem bemin-
nen gebruikt hij vooral om hen te 
pesten, dat vindt hij erg prettig om 
te doen, dat brengt hem op zijn 
hoogtepunt, zowel seksueel als zijn 
kunst betreffend. Het is een voor 
hem normaal onderdeel van zijn 
sadistische natuur. Wie niet mee 
wil doen telt niet meer mee. Hoe 
ouder Picasso wordt, hoe wreder 
en hoe onrechtvaardiger hij wordt. 
Hij trekt zich van niemand meer 
wat aan, niet van kinderen, niet 
van kleinkinderen. Hij wil ieder-
een die van hem houdt laten lijden, 
dat is zijn natuur, dat geeft hem 
een kick. Voor hem betekent van 
iemand houden dat de vrouw een 

bezit is van hem, waar hij mee kan 
doen wat hij wil. Zij moet fysiek in 
zijn buurt zijn en altijd seks willen 
hebben met hem wanneer hij dat 
nodig heeft. Eigenlijk haat hij hen 
allemaal.
Alles is onderworpen aan zijn hoge 
status van God te zijn. Alles moet 
voor hem buigen, alles moet gaan 
zoals hij het in zijn dictatuur wil. In 
de liefde moet alles om seks draai-
en, dat moet er de gehele dag zijn, 
Zijn bestaan hangt af van zijn rijk-
dom en invloed, hij kan zich alles 
permitteren. En hij doet net alsof 
hij het hogere aanhangt, door met 
zijn kunst bezig te zijn.

Zijn gewelddadigheid en zijn ver-
krachtende aspect komt naar voren 
in zijn etsen van de Minotaurus. 
Dat is waar hij naar vrouwen toe 
altijd mee werkt. Hij pept zich met 
dit soort tekeningen en schilderijen 
seksueel op. En de vrouwen moéten 
meedoen, alles draait om hem, niets 
is verder van belang, hij is de god-
kunstenaar die macht heeft over 
iedereen en mensen kan maken of 
breken.
In al deze feitelijkheden zijn de 
diverse illusies van Picasso te on-
derscheiden en te herkennen. De 
machtsillusie waarin hij vrouwen 
aan zich onderwerpt, waarin ze 
hem in alles moeten gehoorzamen. 
De liefdesillusie is de seks die hij 
heel vaak met hen moet hebben 
om zijn inspiratie op te doen, zoals 
de schilder Rafael dat ook al nodig 
had in vroeger tijden 1. De fysieke 
nabijheid van vrouwen is hem al-
les, zij moeten in zijn buurt zijn, zij 
moeten altijd paraat zijn als er een 

1  Zie ‘Rafaël Santi’ in de Gouden Visie, 
7e jaargang, nummer 3
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nummertje gemaakt moet worden. 
Dan krijgen zij bestaan van hem, 
dan mogen zij profiteren van de 
rijkdommen die hij heeft vergaard, 
dan mogen zij met hem leven als 
God in Frankrijk. En daarbij leeft 
hij dan voor het hogere doel, de 
schone kunst van het schilderen, 
waarin hij zich alles kan permit-
teren. Als iemand hem vraagt wat 
nu het verschil is tussen seksuali-
teit en schilderkunst roept hij uit: 

„Erotiek is kunst, dat hoort bij el-
kaar.” Daarmee rechtvaardigt hij dat 
hij aan het einde van zijn leven veel 
van zijn schilderingen van vrouwen 
een pornografisch tintje geeft door 
bij alle vrouwen anussen en vagina’s 
heel duidelijk aan te geven. Toen 
hij jonger was deed hij dit nooit. 
Dan waren er wel aanzetten van ge-
slachtsorganen, maar nu worden ze 

werkelijk tentoongesteld, zodat het 
de geilheid van de kijker kan op-
wekken. Die laat dat niet merken, 
want kunst is nooit geil, kunst is 
schoon en heilig. Bij Picasso komt 
dat wel heel erg sterk tot uitdruk-
king.

Hij is dan ook een man, die in de 
allesomvattende illusie leeft, waarbij 
hij denkt dat hij God is. God kan 
niet groter zijn dan hij, want hij is 

het. In zijn omgeving wordt wel 
gezegd dat er eerst God is en dan 
Picasso, maar in feite is het anders-
om, eerst is er Picasso en dan God. 
Dat is ook te zien in het schilderij 
van 1960 ‘Femme couchée sur un 
divan bleu’, waar Jacqueline Roque 
heel erotisch en sexy, uitdagend, 
daar ligt. Zo ziet Picasso vrouwen, 

Minotaure Aveugle Guidé par une 
Petite Fille aux Fleurs
1934
Ets
25 x 34,6 cm
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altijd klaar liggend om genomen te 
worden door de Minotaurus.
De vredesillusie is Picasso ook ei-
gen, hij vindt dat er overal vrede 
moet zijn. Alleen in zijn eigen huis 
is dat er niet, hij heeft met veel fa-
milie ruzie, veroorzaakt zelf oorlog 
en haat en wanhoop door hen nooit 
meer te willen zien. Hij is een echte 
oorlogstoker. Veel van zijn min-
naressen en ook zijn vrouw Olga, 
hebben zelfmoord gepleegd evenals 
zijn zoon en kleinzoon, allemaal om 
hem.

Talenten

Picasso ziet zijn talenten als iets wat 
hij zelf voor elkaar heeft gebracht. 
Het is zijn eer, zijn roem. Maar zo 
liggen deze zaken niet. Zijn talent 
is in zijn vlees neergelegd, hij heeft 
alleen de mogelijkheid gegrepen om 
deze talenten te ontwikkelen. Maar 
ze zijn niet van hem, ze zijn er ook 
niet om hem te eren en te roemen. 
Hij is slechts het instrument van 

een evolutiekracht die hem in het 
leven heeft geroepen, hem heeft ge-
vormd tot een instrument waaruit 
blijkt dat het alles naar zich toe-
trekt en uit is op eigenbelang, juist 
omdat dit ook zo door haar in zijn 
elektronen en atomen is neergelegd. 
Zijn vitale lichaam omvat dit talent 
en het is er in gebracht om mee ver-
der te komen in een evolutieproces. 
In dit lichaam is dit voor Picasso 
nog niet aan de orde. Eens zal hij 
echter de volgende stap wagen in 
het evolutieproces dat er op is ge-

richt de materie van het lichaam te 
ontwikkelen en de psyche tot ont-
plooiing te laten komen. In zijn le-
ven is dit psychische wezen niet aan 
bod gekomen, het is totaal verdron-
gen door de illusies waarin hij leeft. 
Het is een oppervlakkig, illusoir 
leven dat doordrenkt is van seks, 
macht, haat, niet-bestaan, duister 
bewustzijn en de idiotie van de ge-
dachte dat hij God is. Zijn talent is 
niet zijn verdienste, het talent is de 
verdienste van de evolutiekracht die 
hem gevormd heeft en geschapen. 

Deze kracht is de beeldhouwster die 
het lichaam van Picasso zijn vorm 
geeft, door zorgvuldig die elemen-
ten bij elkaar te voegen die nodig 
zijn om een lichaam van elektronen 
en atomen te vormen die de eigen-
schappen hebben die Picasso ten-
toonspreidt in zijn dagelijks leven 
als seksmaniak en getalenteerd kun-
stenaar.

Het einde

Rond Picasso wemelt het van moor-
den en zelfmoorden. Het begint 
al met zijn vriend Casagemas, een 
Catalaan die zichzelf van het leven 
berooft in 1901 omdat zijn geliefde 
hem afwijst. Daarna volgen vier ver-
schillende vrouwen, zijn zoon Paulo 
sterft aan een teveel aan alcoholge-
bruik, zijn kleinzoon Pablito drinkt 
chloor omdat hij het niet kan ver-
dragen dat hij niet op de begrafenis 
van zijn grootvader mag komen.
Picasso overlijdt op 8 april 1973 op 
91-jarige leeftijd aan de gevolgen 
van een longontsteking en is begra-
ven bij Château de Vauvenargues in 
Vauvenargues bij Aix-en-Provence 
in Frankrijk. Zijn werken zijn on-
der andere verzameld in het Musée 
Picasso in Parijs, in het Museum 
of Modern Art in New York en in 
Madrid.
De begrafenis vindt plaats zon-
der een enkel familielid, alleen 
Jacqueline Roque is aanwezig met 
haar vrienden en kennissen. Zij 
heeft wachten neergezet bij de in-
gang van het kasteel waar Picasso 
wordt begraven, zodat zijn kinde-
ren, kleinkinderen en eventuele 
vroegere minnaressen niet binnen 
kunnen komen.

Scène bachique avec minotaure
18-05-1933, ets
29,9 x 36,6 cm
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Erica x darleyensis ‘Eva’
Winterheide

In het Ganzenpadperk staat aan 
weerszijden van het smalle pad 
de volop bloeiende winterheide, 
Erica x darleyensis ‘Eva’. Dit perk, 
dat grenst aan het Heliodoorterras 
wordt omzoomd door een ta-
melijk hoge groene ligusterhaag. 
Bovendien staan verderop vrij hoge 
Cornus sanguinea ‘Midwinter Fire’, 
met hun fraaie oranjegele takken. 
Daardoor is er een besloten plek 
ontstaan, waarbinnen de heide in 
de winter prima kan bloeien. Zijn 
naam winterheide doet hij eer aan, 
sneeuw of regen deren hem niet. 
Een beetje koude lijkt hem zelfs 
beter te laten bloeien. De bloemen 
zijn iedere winter weer in hun volle 
glorie te bewonderen. Het struikje 
heeft een overvloed aan magen-
taroze bloempjes in de vorm van 
klokjes. Ze kleuren prachtig bij de 
vlammende takken van de kornoel-
je. De zonnewijzer wordt omgeven 
door de roze zee van bloemen die 
met hun zoete zachtheid de verwij-
zing omhullen naar de tijd die zo 
snel voorbijgaat in het leven van 
mensen.

De bloemen kennen geen tijd, zij 
zijn nog niet zo verdeeld door hun 
denken. Zij doen wat ze moeten 
doen in hun onderbewuste leven, 
waarin ze alleen maar bestaan om 
hun overvloed aan bloemen te laten 
zien en zich te laten bevruchten. 
Hun cyclus is altijd weer dezelfde, 
het is er een van afsterven, groeien, 
bloeien, bevruchting, zaad maken 
en laten vallen en dan weer insla-
pen tot de winter komt en de roze 
knopjes weer tevoorschijn komen. 

Vroege insecten snoepen hun ho-
ning, zij doen zich tegoed aan die 
overvloed. Bijen kruipen in de klok-
jes en kunnen ongezien door an-
deren hun hart ophalen in de roze 
weelde.

De Erica heeft een zeer lange bloei-
tijd en in het voorjaar wordt ze 

gesierd door haar nieuwe, heel 
lichte groen. Op deze wijze is het 
Ganzenpad de gehele winter, maar 
ook in de zomer een lust om over-
heen te lopen. Een herinnering aan 
tijdelijkheid, een herinnering aan de 
verdeelde eeuwigheid, een plaats om 
stil te staan bij het eeuwige komen 
en gaan van de jaargetijden en van 
lichamen die geboren worden en 
sterven. En altijd is de zonnewijzer 
daar, gericht op de zon, de bron van 
alle leven. De zon die een dochter 

is van de lila zon, die alle evolutie 
leidt. Wanneer zal de Erica tot haar 
menswording komen? En wanneer 
zal de zonnewijzer dat doen? Het 
blijft een raadsel voor de mens die 
leeft in tijdelijkheid. Alleen diege-
nen die boven tijd en ruimte zijn 
uitgestegen, kunnen het weten.
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In het artikel ‘Parfum, de verleidelijke verlokking’ in de Gouden Visie 
7e jaargang nummer 4 is al aangegeven dat bij elke illusie een of 
meer parfums horen. Die parfums zijn qua opbouw en geur heel 

passend bij een bepaalde illusie. Dat is voor de lila illusie niet 
anders. Bij het onderzoek naar de kwaliteiten van verschil-
lende parfums in dit kader zijn er ook parfums gevonden die 
prima bij deze illusie passen. En de reclames die deze par-
fums onder de aandacht moeten brengen zijn evenzeer heel 
tekenend voor de superillusie, zoals de lila illusie in de lilaca 
ook wel wordt genoemd. In dit artikel komen de parfums 
‘La vie est belle’ van Lancôme, ‘Pleasures’ van Estée Lauder 
en - hoe toepasselijk - de parfums ‘Minotaure’ en ‘Mon 
Parfum’ van Paloma Picasso aan bod.

La vie est belle

Het parfum La vie est belle wordt 
in 2012 uitgebracht door Lancôme 
als een manifestatie van een nieuw 
tijdperk, waarin de wereld moet 
weten dat er nu niets dan elegantie, 
lichtheid en vrijheid te beleven is. 
Het is dan ook een parfum met een 
geweten en een ziel. Wie dit par-
fum draagt kiest voor een leven vol 
schoonheid en luister, een zoektocht 
naar het geluk. Een wereld die iede-
re vrouw voor zichzelf creëert door 
deze geur. Het parfum symboliseert 
typisch de lila illusie, het superleven 
en is daarmee een totaliteit van alle 
voorgaande genoemde illusies.

In de lila illusie met La vie est belle 
vindt de vrouw haar vervulling in 
het almachtige, liefdevolle, be-

staansvolle, genadevolle en tedere 
zijn. Ze leeft dan in een absolute 
perfectie, met de waarheid en de 
vreugde voorop. Het is een univer-
sele hommage aan de schoonheid 
van het leven.

Topnoten zijn zwarte bes en peer. 
Hartnoten zijn iris, jasmijn en 
oranjebloesem. De basisnoten wor-
den gevormd door patchouli, ton-
kaboon, vanille en praliné. De Iris 
pallida, een van de meest kostbare 

Superparfums
Parfums van de lila illusie

Tekst: Tanja Soes
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en zeldzaamste ingrediënten is ver-
werkt in deze geur. Hij is gecre-
eerd door Anne Flipo, Dominique 
Ropion en Olivier Polge. Zij heb-
ben drie jaar gewerkt om deze geur 
samen te stellen. Er zijn 5000 ver-
sies van geweest. Ze bestaat uit 60 
bestanddelen. De kleur van de geur 
is lichtend roze.

In 2014 wordt een lichtere versie 
van het parfum uitgebracht. Daarin 
bekleedt de magnolia een sleutel-
positie. Deze bloem wordt gezien 
als de aankondiger van de lente, 
ze geeft bovendien geluksgevoe-
lens, een glimlach op het gelaat, 
schoonheid en jeugd. De magno-
lia gemixt met andere witte bloe-
men, verspreidt een warme delicate 
geur, die de vrouw omhult met de 
schoonheid van het geurboeket. 
De fles van het light parfum is een 
vernieuwde versie van de klassieke 
Lancômefles uit 1949. Er is een 
glimlach in verwerkt, de glimlach 
van de nieuwe tijd. Een tijd vol 
magnolia’s, een kristallen transpa-
rantie en een volle lach.

Julia Roberts, de bekende actrice, 
is het gezicht van het parfum, zo-
wel in de eerste als de latere lichte 
versie.
In de lila illusie is het leven goed, 
lichtend en vol geluk. Alles is su-
per. Superzonnig, supersexy, super-
lief en superromantisch. Dit wordt 
gereflecteerd in de reclame van het 
parfum, maar ook in de geur. De 
eeuwige jeugd is gegeven aan de 
vrouwen en de mannen die samen 
leven in de lila illusie. Het is een 
leven vol genieten en minnekozen 
en romantiek bij het zomerhuis aan 
het strand. Het leven is één lange 
vakantie vol blijdschap die nooit 

ophoudt er te zijn. Het parfum is 
een aankondiging van zoetheid die 
vrijheid geeft via een tedere bloe-
mengeur die aanwaait op de vleu-
gels van de wind. Maar in feite is 
alles gewoon een sadomasochistisch 
vreugdespel, waarin mannen en 
vrouwen elkaar bedriegen, elkaar 
willen vernietigen. Zij zijn wel su-
perstars die leven in een heerlijk 
superparadijs, maar zij lijden con-
stant en zij genieten daar ook van. 
Zij zijn ook supermensen, en daar 
is niets op aan te merken. Wie dat 
wel doet, weet niet hoe fijn en zon-
nig het leven kan zijn. Hoe vreug-
devol de seks is en dus het minnen. 

Hoe vrolijk zij allen met elkaar zijn, 
in een wonderlijke supergelukzalig-
heid die nooit eindigen kan. Er is 
altijd plezier, altijd is het feest, alles 
is super.

Minotaure

Het parfum Minotaure wordt in 
1992 door Paloma Picasso op de 
markt gebracht. Het motto is blijk-
baar ‘Seks, het enige doel om geluk 
te veroveren door de seksmaniak’.
Dit parfum is typerend voor een 
mensheid die leeft in een illusie, het 
draait helemaal om de seks. In de 
illusiespelen is al duidelijk gewor-
den dat alles in feite seks is: seks is 
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macht, seks is liefde, seks is bestaan, 
seks is bewustzijn en seks is de per-
fectie en vreugde van het leven. Dit 
parfum geeft aan ieder die het ge-
bruikt een sterk en krachtig imago. 
Het is een parfum voor mannen en 
gecreëerd door Michel Almairac.

Dit parfum heeft een zeer mediter-
raan karakter dat zich uit op een 
ongebreidelde, zeer viriele wijze.
De pittige bloedsinaasappelgeur 
met koriander, fruitige geuren en 
bergamot als topnoten, wordt on-
derstreept door stralende gerani-
umgeuren, roos, lelietje-van-dalen, 
jasmijn. Het hart van de minitau-
rus, het wilde en vitale seksbeest in 
de mens, is het rijke leder, dat nooit 

verveelt. Niet gelooid, gespierd, 
mannelijk en sexy roept het een 
behoorlijk uitdagende geur op die 
doet denken aan een ruig lederen 
motorjack dat opgewarmd is door 
een mannelijk lichaam. Die geur 
ligt als het ware op een honing-
achtige geur van amber en zachte 
muskus. De basisnoten geven de 
warmte van smeulend sandelhout 
en specerijen, die de rest doen.
De geur is tegelijkertijd teder en 
ongetemd. Het is een parfum dat 
vaak wordt gekenschetst als een 
kunstwerk onder de parfums.

Paloma Picasso wordt bij dit 
parfum geïnspireerd door de 
Minotaurus, die door haar vader 

Pablo Picasso menig keer is afge-
beeld als een dier, half man half 
stier, die de verboden begeerten 
vertegenwoordigt. Het dier is de 
verpersoonlijking van wellustig-
heid, wulpsheid, geweld, schuldge-
voelens en wanhoop. Zijn dochter 
gebruikt de naam voor haar enige 
parfum voor mannen. Zij heeft 
een grote inbreng gehad in de geur. 
Haar grootvader van moeders kant, 
Emile Gilot, was een parfumeur 
en Paloma leerde van jongs af aan 
geuren onderscheiden. Zij kent het 
parfumeursvak dus goed. De geur 
is dan ook ongekend sexy, bijna on-
weerstaanbaar voor vrouwen. In dit 
parfum wordt breeduit tentoonge-
spreid dat seks de basis is voor het 
menselijke bestaan in alle illusies 
waarin een mens leeft. Tezamen 
met de seksmaniak in het onbewus-
te vlees doet de vitale stier er nog 
een schepje bovenop en gaat het er 
in de seks heet aan toe. Iets waar 
iedereen dol op is, ook al wil bijna 
niemand dat openlijk bekennen.

Mon Parfum

De vrouwelijke tegenhanger van 
het mannenparfum Minotaure is 
Mon Parfum. Dit parfum neemt 
de vrouw mee naar een donker bos, 
waar eerst bergamot en citroen de 
boventoon voeren samen met en-
gelwortel. Daarna komen de bloe-
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mengeuren van 
de Bulgaarse roos met zijn bloemig-
zoete geur, de mimosa die warm 
aandoet, hyacint, lelietje-van-dalen, 
ylang-ylang, jasmijn en kruidnagel 
tot slot. En dan komt de vochtig-
heid van het donkere bos, waar het 
castorum, bevergeil genoemd, het 
cederhout, honing, muskus, tabak, 
vetiver en het eikenmos de voch-
tige bosgeur verspreiden. Het is 
een nogal dierlijk en seksueel voch-
tig parfum geworden, dat samen 
met Minotaur wel een hoogtepunt 
moet geven in de lila illusie waar 
het minnen, verkrachten en seksen 
de hoofdrol spelen. Alles is al door-
trokken van de vochtigheid van de 
geslachsorganen die hun klieren 
volop in werking hebben gesteld. 
Wie deze parfums gebruikt is zeker 
van een geslachtsdaad die zijn weer-
ga niet kent. Het behoort helemaal 
bij de lila illusie, waarin alle dromen 
over de meest geile seks werkelijk-
heid worden in deze zonnige illusie 
vol vreugde en blijdschap.

Pleasures 

Een goede vertegenwoordiger van 
de lila illusie is ook het parfum 
Pleasures van Estée Lauder.
Het is één en al vreugde voor de 
vrouw die dit parfum op doet. Fris 
als een regenbui, streelt ze de zin-
nen met de ene vreugde na de an-

dere, bovendien straalt ze ook van 
vreugde. Voor de reclame-affiche 
heeft de firma Estée Lauder de ac-
trice Gwyneth Paltrow gestrikt. 

Dit parfum is een pittig mengsel 
van lelies, pioenen en jasmijn met 
een tintelende hartnoot van exo-
tisch roze peper. Topnoten: tube-
roos, roze peper, viooltje, freesia, 
rode bes, viooltjesblad, groene no-
ten.
Hartnoten: pioenroos, roos, le-
lie, sering, jasmijn, lelietje-van-
dalen, geranium, karo karounde 
(Leptactina senegambica) een op gar-
denia lijkende bloem.
Basisnoten: sandelhout, patchouli, 
muskus en cederhout.

Op het zonnige eiland is dit 
parfum goed voor het heer-
lijkste lichaam vol vreugde 
en wellust, dat de hele dag 
klaar is om weer door de 
man genomen te wor-
den. Het genot wordt 
vooral veroorzaakt 
door lijden en vernie-
tiging. De opperste 
vreugde is een aspect 
van de lila illusie, die 
in feite een enorme 
vernietiging in zich 
draagt.
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Paloma Picasso
Creatief en zakelijk

Paloma Picasso komt op 19 april 1949 ter wereld in 
Vallauris aan de Franse Rivièra, waar haar vader, 
de kunstschilder Pablo Picasso zijn verblijfplaats 
heeft. Hij woont op het moment van de geboorte 
van Paloma samen met Françoise Gilot, een jong 
meisje van 27 jaar. Picasso kan Françoise niet 
trouwen omdat hij nog tot 1955 gehuwd is met 
Olga Khokhlova. Hoe is het leven van een doch-
ter van zo’n beroemde vader? 

Duif

Paloma heeft ook nog een broer 
Claude, geboren in 1947. Vanaf 
haar geboorte is ze gewend in een 
kunstenaarsmilieu te leven. Zij 
heeft een tijd gedacht dat het leven 
bestond uit ademen, eten, slapen 
en schilderen. Paloma is ook de-
gene die de opdracht krijgt van haar 
vader om Chagall te bespioneren, 
terwijl David McNeil, de zoon van 
Chagall, opdracht heeft om Picasso 
te bespioneren. Zij moeten dan 
kijken hoe zij kleurencombinaties 
maken voor hun schilderijen. Een 
koddig gebeuren dat wel iets zegt 
over de kinderlijke mentaliteit van 
deze kunstschilders.

Vanaf 1953 wonen Claude en 
Paloma bij Françoise, die Picasso in 
dat jaar verlaat. Françoise wijdt zich 
aan haar twee kinderen en aan het 
schilderen. Vanaf dat moment zien 
de kinderen hun vader alleen in de 
zomervakanties. FranÇoise Gilot 
heeft als enige van al zijn vrouwen 
Picasso verlaten omdat ze door hem 

zwaar mishandeld werd en hij haar 
natuurlijk ontrouw is.
De naam Paloma betekent ‘duif ’ 
en wordt geassocieerd met het sym-
bool dat haar vader ontwerpt voor 
het wereldcongres van de partizanen 
voor de vrede, dat in hetzelfde jaar 
wordt gevierd als waarin Paloma 
wordt geboren. Picasso gebruikt 
het symbool van de duif in 
veel van zijn werken.
Pas aan het einde van de 
jaren zestig van de vorige 
eeuw krijgen de kinderen van 
Françoise officieel de naam 
Ruiz-Picasso.

Werk

Al heel jong merkt Paloma dat ze 
nogal een zakelijke inslag heeft. Zij 
heeft een heel eigen stijl en smaak. 
Maar zij is helemaal niet van plan 
om haar leven als artiest door te 
brengen. Vanaf haar veertiende jaar 
tekent ze ook helemaal niet meer, ze 
wil echt geen schilder worden zoals 
haar vader. Zij begint met de studie 
van het ontwerpen en vervaardigen 
van juwelen. Daarbij ontwerpt ze 
ook avondjaponnen. Later gaat zij 
zich vooral toeleggen op het ont-
werpen van juwelen voor Tiffany & 
Co en ook op het creëren van haar 
parfums.

Tekst: Tanja Soes

zakelijk
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Olijftak ketting

Rond 1970 neemt Yves Saint-
Laurent haar aan om een juwe-
lencollectie te maken bij zijn mo-
de-ontwerpen. Zij is al tamelijk 
beroemd in haar jonge volwassen-
heid.
In de jaren zeventig van de twintig-
ste eeuw is ze de muze van Warhol, 
Penn en Helmut Newton. Ze heeft 
een neus voor het doen van goede 
zaken, en ze maakt daar rijkelijk 
gebruik van. Het is alsof al-
les haar als vanzelf lukt, 
alles wat ze onder-
neemt heeft kans 
van slagen. Zowel 
haar ontwerpen 
van juwelen voor 
Tiffany & Co als 
haar parfums ver-
tonen hoge ver-
koopcijfers.
Haar imago is zeer 
opvallend met haar 
altijd rode lippen, maar 
zij is op zich een een-
voudige, verlegen vrouw. 
Ze heeft veel weg van haar 
vader die veel hervormingen 
aanbracht in de kunst, en zij heeft 
geheel zelfstandig vernieuwende en 
verfrissende perspectieven gebracht 
in mode en juweelkunst. Zij is een 
kordate vrouw van de wereld, weet 
zich overal te bewegen. Zij heeft 
idealen en die weet zij ook gestalte 
te geven op een ogenschijnlijk ge-
makkelijke manier.
Zij weet heel handig gebruik te ma-
ken van de macht van haar imago 
dat ze zelf schept. Zij weet ook hoe 
zij ingangen moet vinden in de 
specifieke wereld waar zij gebruik 
van moet maken om beroemd en 
bekend te worden met haar creaties 
en ideeën. 

Zij houdt van de schoonheid van 
edele materialen, van het zuiden 
van Frankrijk en van Spanje. Zij 
verwerkt zelfs olijvenmotieven in 
haar sieraden geïnspireerd door de 
olijvenbomen die bij haar ouderlijk 
huis staan. Een voorbeeld van haar 
collectie is ‘Olive Leaf ’. De sieraden 

zijn gemaakt 
van zilver en goud en zijn bezet met 
groene maar ook roze edelstenen. 
Ze vormen olijfbladeren. Alles 
heeft een ijle, luchtige indruk 
en het ziet er ook vrolijk uit. De 
sieraden maken de draagster ele-
gant en charmant. Zelf kan zij 
geen verfijnde sieraden dragen, 
zij heeft het gevoel dat ze dan 
niet beschermd is. 

Haar juwelen zijn overal ter 
wereld in haar eigen winkels te 
verkrijgen, van Japan tot Hong 
Kong, Verenigde Staten, Europa, 
het Verre Oosten.

In Europa zijn er meer accessoi-
res verkrijgbaar en in de Verenigde 
Staten heden ten dage ook stoffen 
voor woondecoratie, aardewerk, 
kristal, zilver en tegels voor Villeroy 
& Boch.

Huwelijk en volwassenheid

In 1978 trouwt ze met de Argentijn 
Rafael López-Cambil. Dit huwe-
lijk is het evenement van de dag. Ze 
draagt een rood met zwart en witte 
bruidsjapon, die Yves Saint-Laurent 
speciaal voor haar heeft ontworpen 
als eenmalig model. Karl Lagerfeld 
ontwerpt de japon voor de recep-
tie, een hartvormige, knalrode ja-
pon. Daarmee maakt ze iedereen 
die met mode te maken heeft totaal 
gek van enthousiasme. Zo wordt zij 
de muze van Parijse couturiers zoals 
Saint Laurent en Lagerfeld. Alweer 
heeft Paloma, een kleine vrouw die 
groot is door haar kundigheid en 
macht, de artistieke wereld verbijs-
terd.
Rafael is een zakenman die haar in 
alles verder helpt. Hij is haar zake-
lijk compagnon en met hem reist 
ze van Europa naar Amerika om 
haar juwelencollecties te verkopen. 
Beiden zijn helemaal geïnvolveerd 

Paloma Picasso als bruid van Rafael López-Cambil 
in 1978
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in het sociale leven van New York 
en Parijs. Het huwelijk houdt stand 
tot 1998.
Na haar scheiding trouwt ze 
in 2000 met de medicus Eric 
Thevenet, een osteopaat met wie ze 
nog steeds is getrouwd. Zij wonen 
in Lausanne, in Zwitserland. Nu 
ze wat ouder is verft ze haar lippen 
niet meer rood. Ze heeft nog wel 
een druk leven, ze reist veel naar 
Londen voor zaken en heeft huizen 
in Marrakech en Lausanne. Maar ze 
houdt van macht, roem en eer, en 
dat houdt haar alert en actief.

Juwelen

Het succes met haar ontwerpen 
van juwelen begint in 1968 als ze 
nog als mode-ontwerpster werkt 
in Parijs. Haar eerste ontwerp van 
kettingen met bergkristallen trekt 
de aandacht, het zijn stenen die ze 
heeft gekocht op rommelmarkten. 
Aangemoedigd door dit resultaat 
gaat ze zich verder bekwamen in 
de juweelkunst. Ze laat deze eerste 
proeven zien aan Yves Saint Laurent 
die meteen aan haar vraagt sieraden 

te maken voor zijn 
collectie Rive-Gauche 
lijn. Vanaf 1971 werkt ze voor het 
prestigieuze Griekse juwelenbedrijf 
Zolotas, dat al in 1885 is opgericht. 
De Grieken zijn het beu om altijd 
maar kopieën van oude Griekse sie-
raden te dragen en Paloma weet hen 
te boeien met iets leuks. Efthimios 
Zolotas heeft dit meteen in de ga-
ten en vraagt de 23-jarige Paloma 
bij hem te komen werken en het 
kostuumontwerpen achter zich te 
laten. Dat doet ze meteen. Ze voelt 
zich heerlijk als de Rothschilds, 
bekende Franse bankiers, haar sie-
raden dragen op feesten waar de 
crème de la crème aanwezig is. 
Het bedrijf levert juwelen aan de 
Griekse elite, ook aan de Griekse 
koninklijke familie en rijke zaken-
lieden. Allemaal dragen ze de juwe-
len van Zolotas en dus ook creaties 
van Paloma Picasso.
In het begin werkt ze veel met kleur 
en vele soorten stenen. Zij gebruikt 
ook het symbool van de duif in haar 
ontwerpen met het rood dat haar 
visitekaartje is.
In 1980 gaat ze voor Tiffany & 
Co in New York werken en ze is 
daar nog steeds mee gelieerd. Vanaf 
2012 wordt door haar ook een lijn 
van juwelen voor mannen gelan-
ceerd. Ze werkt graag in Amerika, 
liever dan in Parijs, waar ze het ge-
voel heeft dat de zakenlieden nogal 
neerkijken op mensen. Dat is bij 
Tiffany’s in New York niet, daar 
voelt ze zich meer thuis omdat er al-
lerlei soorten mensen komen.

Zij houdt ervan om met geel goud 
te werken, het is een van haar favo-
riete materialen. Zij maakt over het 
algemeen grote, karakteristieke en 
opvallende sieraden.
Schitterende stenen gevat in gou-
den blokken, grote stenen of meta-
len hangers aan eenvoudige koor-
den zijn typisch voor haar werk. 
Vele ongewone combinaties zoals 
parels en halfedelstenen met metaal 
komen ook veel voor. Zij heeft niet 
de pretentie artistiek bezig te zijn. 
Ze heeft het liefste dat haar sieraden 
worden gebruikt, om het even of 
ze gedragen worden, aan de muur 
worden gehangen of op een tafel 
worden gelegd. Als ze maar een ge-
bruiksvoorwerp zijn, want daar gaat 
ze van uit. Het is iets dat langer 
meegaat dan mode.

Andere zaken

Na de dood van haar vader in 1973 
verliest ze even de interesse in het 
ontwerpen. Ze speelt dan in ver-
schillende films mee.
Zij speelt een rol in een erotische 
film ‘Onzedelijke vertellingen’ 
(Contes Immorreaux) van Pasolini. 
Daarin laat ze een typerende, eroti-
sche en sensuele kant van haar per-
soonlijkheid zien. Ze zou ook graag 
in een film Coco Chanel spelen, 
maar daar is het nooit van geko-
men. Ze speelt in deze Poolse pro-
ductie de rol van gravin Erzsébeth 
Báthory een heel sensuele vrouw. 
Ze wordt door de critici geroemd 
om haar fysieke schoonheid. Maar 
ze heeft sinds die tijd geen filmrol-
len meer vertolkt.

Paloma Picasso en Eric Thevenet - 2011
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Rond 1984 begint 
ze voor Tiffany 

& Co naast siera-
den ook zonnebrillen, 

parfums, servies, bed-
dengoed en bestek te ontwerpen. 
Onder haar eigen merk verkoopt ze 
textiel en cosmetica.
Het succes blijft en in 1987 begint 
Paloma’s man de zaken uit te brei-
den zodat hij vanuit New York haar 
ontwerpen kan gaan distribueren. 
Zij ontwerpt nu ook handtassen, 
riemen, paraplu’s en lederen acces-
soires. Deze collectie heeft veel fu-
rore gemaakt in die jaren, vanwege 
de constante kwaliteit en het mooie 
ontwerp. Vooral dat laatste zorgt 
voor een grote populariteit, zowel 
in het dure als goedkopere assorti-
ment.

Het jaar 2000 zorgt voor een om-
wenteling in haar carrière. In plaats 
van rood en geel en blauw te ge-
bruiken zoals ze vaak doet, maakt 
ze nu ontwerpen met veel grijs, 
oker en goudkleur. Haar leven dat 
totaal verandert met haar nieuwe 
echtgenoot, reflecteert zich ook in 
haar werk en in haar eigen imago. 
Ze gebruikt dan zelf ook geen rode 

lippenstift meer, haar beeldmerk. 
Ze verhuist in 2001 naar Lausanne 
in Zwitserland. Ze richt daar de 
Paloma Picasso Foundation op, een 
stichting die het werk van haar ou-
ders promoot en dan vooral dat van 
haar moeder, dat heel weinig be-
kend is. Zij moet ook haar liefdadi-
ge kant laten zien, bij rijke mensen 
is dat verplicht.

Paloma en haar kleding

Zij houdt ervan zich te kleden om 
het kleden zelf, niet om anderen 
ermee te gerieven. Ze kleedt zich 
dagelijks verschillende keren om. 
Ze houdt veel van hoeden, ze heeft 
er heel veel. Deze voorliefde erft ze 
van haar vader, die ook altijd met 
hoeden flaneert. Balinese hoeden en 
sombreros ontbreken niet in haar 
hoedencollectie. Overal valt zij op 
door haar vaak buitenissige maar 
wel goed gekozen kleding voor de 
gelegenheid waar ze naar toe gaat. 
Ze blijft een buitenbeentje, ze heeft 
durf om anders te zijn dan anderen 
en daardoor op te vallen. Dat heeft 
ze natuurlijk ook nodig in haar vak, 
ze wordt dan weer gevraagd juwelen 
te ontwerpen voor bedrijven. Ze is 
zelf de beste reclame voor haar pro-
ducten en zij verwerft zich hiermee 
een rijk bestaan.

Paloma is zeer fotogeniek. Ze heeft 
een intense blik die erg lijkt op 
die van haar vader. Als er eenmaal 
een persoonlijk contact is, loopt 
de fotosessie vanzelf. Dat contact 
is noodzakelijk voor het welslagen 
van de foto’s, dat blijkt altijd weer. 
Als dat lukt, is het resultaat gewel-
dig. Het gesprek loopt dan vloei-
end, haar ogen en de camera doen 
de rest. Voor een fotograaf is zij een 
ideaal model, zij heeft geen came-

ravrees en haar gezicht en haar blik 
zijn de moeite waard om vereeu-
wigd te worden. Zij presenteert dan 
ook in reclames vaak haar eigen 
parfums en sieraden.

Voorliefde voor rood

Vanaf haar zesde jaar gebruikt 
Paloma rode lipsticks. Zij wordt 
alleen al aan haar rode lipstick her-
kend in haar jonge jaren. Zij heeft 
een nogal hoekig gezicht, dat nog 
wordt onderstreept door het felle 
rood. Haar gezicht inspireert haar 
vader tot het maken van kubistische 
schilderijen van zijn dochter. Als ze 
incognito wil blijven, is het eenvou-
dig, ze doet dan geen rode lipstick 
op.

Altijd is ze geboeid geweest door 
kleuren, dat hoort bij haar leven 
tussen kunstschilders. Maar het 
rood met zwarte tapijt wat in het 
ouderlijk huis ligt en waar ze altijd 
op speelt als kind, laat zijn sporen 
na in haar onderbewuste lichaam. 
Zij baseert er haar eigen persoon-
lijkheid op. Zij heeft altijd rode 
lippen en haar ogen belijnt ze met 
zwarte strepen. Daaraan is ze altijd 
herkenbaar in haar zakelijke contac-
ten. Ook haar kleding past ze daar-
bij aan, waarbij ook opvallende ac-
cessoires behoren, zoals bijzondere 
kettingen en oorhangers. Zij kleedt 
zich voornamelijk in zwarte, rode 
en goudkleurige creaties, de kleuren 
die ze kent van het tapijt uit haar 
jeugd. Dat is haar basis, daar voelt 
ze zich bij thuis. Zonder dat tapijt, 
de grond van haar bestaan, kan ze 
eigenlijk moeilijk leven. Het ver-
trouwde tapijt is in feite haar imago 
geworden.
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Parfums

Met haar parfums begint ze in 
1984 te experimenteren. Ze creëert 
het parfum ‘Paloma Picasso’ voor 
L’ Oréal, een elegant en bloemrijk 
parfum voor vrouwen. Ze beschrijft 
haar parfum als een parfum voor 
‘sterke vrouwen zoals zij zelf is.’ Ze 
is erg betrokken bij het maken er-
van, want ze is bang dat L’ Oreal te 
veel water in haar fles zal doen. Dat 
is dus niet gelukt door haar con-
stante supervisie.
De boventoon is een frisse geur met 
koriander, engelwortel en anjer. 
Daarna komt de middengeur vrij, 
met aldehyde, die de geur lang be-
houdt en een citroenachtig bloem-
rijk effect heeft, ylang ylang, jas-
mijn en hyacint en de basisgeuren 
bevatten eikenmos, patchoeli, san-
delhout, vetiver en muskus.
Het parfum belooft dat als een 
vrouw het draagt, het een dag vol 

vertrouwelijkheden en complimen-
ten zal zijn. De geur is verleide-
lijk, fascinerend en hypnotiserend 
voor mannen, een seksspel zoals dat 
overal ter wereld wordt gespeeld 
tussen mannen en vrouwen die in 
hun illusie leven.
Er behoren ook cosmetische pro-
ducten bij het parfum, zoals een lijn 
voor het bad, waarin ook bodylo-
tion zit, poeder, douchegel en zeep. 
Haar man, López-Cambil, heeft de 
verpakking voor het parfum ont-
worpen. Een doos in rode en zwarte 
kleuren en een speciale vorm van de 
fles, een ei, het symbool van vrucht-
baarheid en nieuw leven. Zij heeft 
zelf de geur ontworpen, wat niet zo 
vreemd is. Haar grootvader, Emile 
Gilot, was chemicus en parfumfa-
brikant, hij was een ‘neus’. 
Paloma en haar man zijn een uitste-
kend team samen, zij als een suc-
cesvol ontwerpster en hij als een 
briljante artistieke directeur van het 
theater, gewend aan het maken van 

reclamecampagnes en boeiende 
decors.

In 1992 komt ze met Minotaure, 
een parfum voor mannen. Zij ont-
werpt zelf de fles en de verpakking, 
haar man ontwerpt het concept, de 
naam en hij verzorgt de gehele ad-
vertentiecampagne. De ‘neus’ achter 
het parfum is Michel Almairac. 
Paloma kiest deze naam omdat de 
minotaure een steeds terugkerend 
thema is in het werk van haar vader. 
Zij wil daarmee de kracht en de 
potentie van de man symboliseren, 
zoals Picasso zichzelf zag in de mi-
notaure. De geur is ook een totaal 
andere dan meestal op de planken 
van de winkels staat in die tijd. Het 
parfum wordt als volgt beschreven:
‘De citrus voert de boventoon en 
geurt heel kruidig en naar spece-
rijen, hij vervalt al heel snel naar 
zowel een bladgeur als zoetig. In 
de geur die daaronder ligt van la-
vendel, geranium en jasmijn is het 
vooral geranium die het eerst op-
valt. Hij valt niet op door een soort 
rozengeur, maar geeft vooral de 
indruk van een soort woekerende 
en wat verwaarloosde tuin. De geur 
doet koel aan zonder ijl te zijn, en 
hij geeft het gevoel en de romantiek 
van een oude stenen bank die half 
verborgen in de schaduw staat. De 
basisgeuren zijn sandelhout, vanille 
en leer, dat warm aandoet door de 
geur van smeulend leer en hout.’ 
Zo wordt een mannelijk parfum 
verkregen dat uit drie lagen is op-
gebouwd, die ieder hun eigen geur 
successievelijk prijsgeven. De mino-
taure is in de werken van haar vader 
een wezen met een stierenkop en 
een mannelijk lichaam die vrouwen 
neemt zonder scrupules. Het par-
fum vertegenwoordigt het mediter-
rane karakter van de man op een 
niet ingehouden seksuele wijze. Het 
ruikt naar een man die net zijn le-
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ren motorjack heeft uitgedaan, met 
muskus en amber, een ongetemd 
wezen dat ook teder is. Maar het 
geurt als een heerlijke warme Zuid-
Europese zomernacht waarin er veel 
gesekst kan worden.

Paloma

Opvallend bij Paloma Picasso is 
haar grote gevoel voor verfijning en 
voor schoonheid. Haar sieraden zijn 
altijd groot, maar niet grof, ook niet 

als er grote stenen in verwerkt zijn. 
Zij weet uit de grove materie die 
dingen te halen, die het leven wat 
fleur geven. Zij leeft voor liefde en 
schoonheid, zij leeft in de roes van 
liefde en macht en zij heeft daar-
door een redelijk bestaan verwor-
ven in het leven. Haar volwassen 
leven gaat over rozen, overal is zij 
gevierd en geliefd. Wat zij ook aan-

pakt, altijd brengt het haar nieuw 
succes. Deze vrouw is het voorbeeld 
van een geslaagd zakenvrouw, die 
een goed bestaan heeft veroverd in 
de zakenwereld, die het goed kan 
doen en overal triomfeert. Zij leeft 
vooral vanuit haar liefde voor haar 
vak en wil dat zo goed mogelijk 
uitoefenen. Zij kent haar mogelijk-
heden heel goed en benut ze ook. 
In de illusie waarin zij leeft is vooral 
de zucht naar macht, roem en schit-

tering aanwezig. Maar evenzo is 
haar wereld doordrenkt van schoon-
heid en verfijning, van liefde en 
vrede. Zij leeft het leven met volle 
teugen, over haar vader spreekt zij 
bijna niet. Wel over haar moeder, 
Françoise Gilot.

Zo lijkt het alsof Paloma Picasso al-
les heeft in haar leven wat ze wenst. 

Ondanks dat is er toch in haar ge-
zicht iets van verlegenheid en angst 
te bespeuren, zij is een vrouw, die 
eigenlijk niet weet hoe ze in het 
leven moet staan. Ze is er aan ge-
wend in de openbaarheid te treden, 
maar ergens is ze onvoldaan, afstan-
delijk, onbereikbaar en verdrietig. 
Eenzaam in haar carrière, eenzaam 
in haar hart. Want schitteren is één 
ding, maar wie hoog op de ladder 
staat, leeft toch als een eenling in de 
wereld. 
Zij betovert de mannen met haar 
parfums, zij raken in de roes van 
de seks. Zij hypnotiseert de men-
sen in haar omgeving, zodat zij hen 
kan bespelen en kan zeggen wat ze 
moeten doen. Zo gaan verfijning en 
grove seks hand in hand in het le-
ven van Paloma Picasso. Zij geniet 
ervan in de roes van haar macht, in 
een euforie die geen einde kent. Zij 
draagt haar sieraden als vestingmu-
ren, alsof zij zich moet beschermen 
tegen de boze wereld. Haar hart 
blijft koud, want als het zachter 
zou worden barst ze in tranen uit. 
Ze blijft de aimabele vrouw die de 
mooiste sieraden maakt die er maar 
zijn. Zelf is ze arm en eenzaam, 
hoewel beschermd door haar eigen 
grote sieraden en haar man. Met de 
parfums verleidt en verlokt ze de 
mannen, daarin laat ze haar dier-
lijke seks zien. Levend in een illusie 
blijkt ook bij haar, dat seks de drijf-
veer is voor alles wat een mens in 
het leven doet en bereikt. Met die 
attributen heeft zij het ver gebracht 
in de wereld en dat is prettig en 
leuk voor haar. Het is echter vooral 
interessant om te zien, hoe de we-
reld van Paloma Picasso er werkelijk 
uitziet en met welke wapens ze haar 
wereld heeft veroverd.
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Ik ben Antoine
Ik ben een mens
Ik leef in een wereld vol chaos en oorlog en ter-
reur.
Daar ben ik bang voor.
Ik ben heel, heel erg bang om alleen te zijn.

Ik ben bang voor deze wereld.
Alles wat ver van mijn bed gebeurt, is niet erg.
Maar het komt steeds dichterbij. 
De terreur is overal.
Hoe kan ik deze ontlopen?

Ik weet niet hoe ik met dit alles moet leven.
De angst is er altijd.
Die laat ik natuurlijk niet merken.
Want ik wil gewoon leuk leven.
Een mens leeft maar één keer.

Dus moet ik van het leven genieten. 
Dat is een dwingende eis. 
Ik moet meedoen met de levensstijl van anderen.
Ik moet me conformeren aan anderen.
Zo heb ik toch geen leven, alles bij elkaar geno-
men.

Er is overvloed in de wereld.
Maar ik ben bang. 
Bang voor alles wat er op me afkomt.
Voor de terreur, de oorlog, de ruzie.
En het pesten via facebook of twitter.

Mijn dromen nemen grootste vormen aan:
rijk zijn, een goed imago opbouwen, 
voldoen aan het beeld wat ik van mijzelf heb ge-
maakt,
maar wat ik niet ben.
Ik wil het maken in het leven.

Antoine
Ik wil iemand zijn,

iemand waar iedereen naar opkijkt.
Dan kan ik de angsten wegstoppen in een donker 
hoekje,
waar niemand ze opmerkt,
ik zelf ook niet. 

Ik heb heel veel wensen,
ik heb heel veel verlangens.
Ik ren de hele dag achter mijn dromen en verlan-
gens aan,
in de hoop dat ze werkelijkheid worden.
Maar dat is nog niet gebeurd.

Ik droom van een groots, rijk en gelukkig leven,
zonder terreur en zonder hard werken,
met een leuke vrouw en kinderen.
Of, soms wil ik alleen zijn,
zonder vrouw, zonder kind, zonder wie dan ook.

Ik wil nú iets van mijn leven maken,
nu leef ik nog,
nu adem ik nog,
morgen kan het over zijn.
Help, wie kan uitkomst bieden?

Ik heb zoveel vragen
ik heb zoveel onvervulde wensen
wat heeft het leven eigenlijk te bieden?
Wie kan mijn vragen beantwoorden?
Aan wie kan ik mijn angsten kwijt?

Als ik bij mezelf te rade ga, 
zit ik barstensvol angsten,
barstensvol verwijten,
barstensvol klachten,
want ik kan niet leven in de wereld zoals hij is.

Iedereen stelt eisen, 
ik ook aan mijzelf.
Ik kan er niet aan voldoen,
ik kan ze niet in kaart brengen, 
het lijkt alsof die eisen me worden opgelegd.
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Ik moet een sociaal net onderhouden
met vele vrienden,
die misschien wel geen vrienden zijn
want ik kan ze niet vertellen van mijn angsten.
Wat zijn vrienden eigenlijk?

En ik moét naar feestjes met alcohol en drugs,
ik moét vrolijk en uitgelaten zijn,
dat is leuk voor anderen.
Ondertussen ben ik bang,
bang voor wat me allemaal kan overkomen.

Ik twitter er op los
over niets,
want ik heb niets te vertellen,
mijn leven heeft geen inhoud,
het is saai en angstig en vol dingen die beslist moe-
ten
om mee te tellen.
Zodat ik ook nog voor iemand besta.

Is er nog iets waarvoor ik zou kunnen leven?
Is het mogelijk om te bestaan in deze wereld?
Wat vertelt die wereld mij,
die wereld in chaos?
Is het misschien iets wat ook in mijzelf zo bestaat?

Is een ander leven mogelijk?
De spanningen vliegen overal uit mijn lichaam.
Ik voel me ziek.
Is er nog iets anders mogelijk?
Is er nog iets anders dan dit in de wereld?

Ik ben opgejaagd
ik ben een robot die alles wil doen wat een ander 
doet.
Ik word geleefd door anderen.
Ik kan niets doen zonder dat de controleur kijkt
of het wel is wat het moet zijn. 

Ik ga naar bed.
Ik ga slapen.
Ik hoop dat als ik wakker word,
de wereld is veranderd.
Zodat ik daarin rustig kan leven en werken
en doen wat ik wil.

Dag Antoine
Ik ben jouw psyche.
Ik ben een zon die verborgen zit in de modder van 
je lichaam.
Ik kan mijn licht niet laten schijnen 
in het leven van jou
als jij blijft leven zoals jij het nu doet.

Antoine, jij zit nooit eens rustig in je stoel
om je te concentreren op mij,
zodat ik ook iets kan doen voor jou.
Je kent mij niet, 
terwijl ik toch jouw ware persoon ben.

Jouw psyche, die al eeuwen wacht 
om eens te worden tot een grootse zon
die kan schijnen in het lichaam dat Antoine heet. 
En die kan spelen 
in de groene weiden van de wereld,
op de heuvels waar de zon altijd schijnt.

Ik ben de zon die altijd leeft, 
ik leef niet maar één keer,
ik leef in leven na leven
en ik speel het spel van de materie
die zijn verborgen licht kan prijsgeven.

Antoine, als je met mij leeft,
en vertrouwt op mij,
ben je nooit meer bang.
Dan word je stilaan steeds gelukkiger
naarmate je mij meer leert kennen.

Ik ben jouw psyche,
de stuurman op het schip van jouw lichaam,
ik ben diegene die de werelden kent,
en hun terreur en oorlog.
Maar ik ben niet bang, voor niets in de wereld.
Het lichaam, dat Antoine heet, is dat wel.
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Wil jij mij leren kennen, Antoine?
Wil jij werkelijk gelukkig worden?
Wil jij een ander leven gaan leiden
zonder onrust en terreur en oorlog?
Dat kan, als jij met mij wil leven.

Dan zal jouw leven een andere wending nemen,
jij zal de dingen anders gaan zien
de wereld zal hetzelfde blijven,
maar toch totaal anders,
omdat jij ziet hoe de dingen werkelijk zijn.

Jij zult mij leren kennen,
jij zult het lila licht leren kennen
jouw lichtbron in het leven.
Jij zal iets gaan proeven van geluk,
als jij je in jouw fauteuil concentreert op mij.

Antoine, jij zult gaan ontdekken wie ik ben,
jij zult mij gaan kennen en vertrouwen,
en jij zult ook gaan ontdekken
dat jij niet je lichaam bent.
Jouw lichaam is mijn instrument, 
dat door lila licht tot zijn vervolmaking kan komen.

Dan zijn de angsten voorbij,
jij ziet wat de terreur is, 
ook in je eigen lichaam,
en je zult na die ontdekking rusten in de zonnige 
weiden
in de heuvels waar ik woon.

Er zijn vele Antoines en Antoinettes in de wereld
die allemaal bang zijn en ontheemd,
alleen en zonder vrienden, 
ook al lijken ze er wel duizend te hebben.
Ze kunnen allemaal komen naar het lila licht
als ze dat willen en wensen.

Ze kunnen dan uitrusten van hun moeilijke reis, 
en zich opmaken voor nieuwe ontdekkingen
over zichzelf, het lila licht 
en de vele mogelijkheden
die deze aarde heeft te bieden,
ondanks terreur en geweld.

De wereld wordt dan een paradijs.
geen droomparadijs, maar een reëel paradijs,
vol geluk en licht, vol leven en leuk werk,
waarin de kinderen kunnen spelen zonder angsten,
waarin de mensen elkaar helpen zichzelf te wor-
den en mij te ontdekken.

Want ik, de psyche, tezamen met het lila licht,
maken de wereld uiteindelijk tot een waar para-
dijs, 
voor diegenen die dat willen.
Zij moeten daar wel iets voor doen
zij moeten zich inzetten voor het doel.

Het doel is te komen tot het einddoel van de evolu-
tie,

waarin mensen psychisch leven met elkaar,
waarin de kinderen worden opgevoed 
met het lila licht 
en hun psyche,
zodat de aarde weer een plaats wordt waar het 
goed is te leven
in het lila licht dat de psyche ontplooit en de mate-
rie vervolmaakt.

24-08-2015
Sunya de la Terra
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De Verenigde Naties hebben 2015 uitgeroepen tot internatio-
naal jaar van het licht. Daarmee is 2015 een jaar waarin het 
licht in al zijn vormen en toepassingen in wetenschap en tech-

nologie, kunst en cultuur, gezondheid en communicatie centraal staat. Het internatio-
naal jaar van het licht heeft mede tot doel om aandacht te vragen voor nieuwe realisa-
ties op het gebied van lichttechnologie en zijn toepassingen maar ook om toekomstige 
wetenschappers en ingenieurs te inspireren.

Een procedé van licht worden
In navolging van veel organisaties die nationaal maar 
ook mondiaal in dit kader activiteiten organiseren, 
besteedt Elektoor, het wetenschappelijk instituut voor 
lilaca, aandacht aan dit internationaal jaar van het licht. 
Bij dit instituut draait alles om het zogenoemde lila 
licht. Elektoor bestudeert dit lila licht. De wetenschap 
die aan dit onderzoek ten grondslag ligt noemt men 
dan ook ‘lilaca’. Voor Elektoor is ieder jaar een jaar van 
het licht, want het onderzoek is altijd gericht op de mo-
gelijkheden van het licht. En specifiek op het vermogen 
om gewone menselijke lichaamsmaterie om te zetten in 
lichtmaterie.
Nu de Verenigde Naties de nadruk leggen op nieuwe 
mogelijkheden en toepassingen van de lichttechnolo-
gie ligt het in de lijn om de ontdekkingen, die er sedert 
1980 zijn gedaan over het lila licht, onder de aandacht 
te brengen.
Er wordt op voorhand begrip gevraagd voor het feit dat 
de uiteenlopende resultaten van jarenlang onderzoek 
niet uitgebreid en duidelijk onderbouwd in dit artikel 
kunnen worden opgenomen. De lezer mag er wel van 
uitgaan dat de onderzoeksresultaten schriftelijk degelijk 
zijn vastgelegd in rapporten en onderzoeksnotities. De 
manier waarop eenieder de resultaten aan de hand van 

eigen bevindingen en ervaringen kan toetsen is daarbij 
aangegeven.
Elektoor heeft namelijk een procedé gevonden om door 
inwerking van lila licht en psychisch licht in de elektro-
nen van het menselijk lichaam te komen tot een nieuw 
wezen met een andersoortig lichaam dat de bekroning 
is van het totale evolutieproces dat al miljarden jaren 
gaande is. Zij noemt deze nieuwe vorm die na de men-
selijke vorm kan ontstaan het lichtwezen. Dit hele pro-
cedé is in vergelijking met andere innovatieve projecten 
weinig kostbaar wat een groot voordeel is.

Het lila licht is, evenals het psychisch licht, een voor 
het menselijk oog onzichtbaar licht. Het blijkt ook niet 
mogelijk om meetapparatuur te vervaardigen waarmee 
deze lichtenergie wel is te onderscheiden. Het is een 
licht dat wel na enige oefening kan worden waargeno-
men door concentratie op dat lila licht. Dit lila licht 
laat zich dan soms in al zijn verschillende kleurnuances 
zien.
Deze nieuwe technologie om het menselijke lichaam 
te laten omvormen tot een lichtlichaam met al zijn lila 
vermogens door middel van lila licht en psychisch licht 
kan onzes inziens een interessante bijdrage zijn aan het 
doel van dit jaar van het licht.

Het lila licht en zijn mogelijkheden
Een bijdrage van Elektoor
aan het Internationaal jaar van het licht
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De ontdekking van het lila licht
Rond 1980 zijn er twee onderzoekers die aan de hand 
van eerdere ontdekkingen over de materie de hypothese 
stellen dat er een lila licht moet bestaan dat vele on-
gekende vermogens heeft. Voor de duidelijkheid moet 
worden aangegeven dat met het woord lila in dit geval 
niet de kleur lila wordt bedoeld, maar een nieuw ont-
dekte energie met ongekende mogelijkheden.
De ontdekkers van het eerste uur hebben in een relatief 
korte spanne tijd, samen met andere geïnteresseerde on-
derzoekers van verschillende disciplines, uiteenlopende 
ontdekkingen gedaan over dit bijzondere licht. In de 
eerste plaats is ontdekt dat dit licht bestaat. Verder zijn 
allerlei speciale eigenschappen van dit licht aangetoond.
Er is onder andere ontdekt, dat dit lila licht het vermo-
gen heeft om verborgen en dus opgesloten licht uit de 
elektronen van het menselijke lichaam vrij te maken. 
Daardoor gaat dat elektron steeds meer van zijn licht-
vermogens prijsgeven. Dit alles impliceert tevens, dat 
een mens het evolutieproces dat hij heeft doorgemaakt, 
nog niet heeft beëindigd. Er blijken nog vele mogelijk-
heden voor de mens om zich te laten vervolmaken door 
dit lila licht en het licht van zijn psyche.

Door het volgen van deze methode wordt de mens geen 
supermens, maar wel een volmaakt menselijk wezen 
met totaal andere en meer vermogens dan de mens nu 
ter beschikking heeft. De mens in zijn huidige staat en 
vorm is nog niet af, hij is feitelijk nog grotendeels dier-
lijk van aard en opbouw.
Nadat een mens door het lila licht is geworden tot een 
compleet, psychisch wezen met een subtiel-fysiek li-
chaam dat bestaat uit gouden licht, kan hij een verdere 
stap zetten en zich door het lila licht laten omvormen 
tot een lila lichtwezen. Dit wezen is een totaal ander 
wezen dan de mens, het is van een geheel andere orde. 
Aldus de bevindingen van diegenen die zich met dit on-
derzoek hebben beziggehouden.

Het lila licht
Wat is dit lila licht en wat kan het allemaal bewerkstel-
ligen? Het is dus een onzichtbaar wit licht dat niet is 
waar te nemen met het menselijke oog. Het is een zich 
vrij bewegend licht dat zich ophoudt in alle werelden 
en het is ongezien aanwezig in alle materie: mens, dier, 
plant, eencellige, grondstof of ding. Ieder materiedeel-
tje draagt dit licht verborgen met zich mee. Het vrije 
lila licht heeft alle vermogens die men kan bedenken. 
Vermogens zoals te zijn boven tijd en ruimte, boven tijd 
en ruimteloosheid, in de eeuwige ruimteloosheid, in de 
eeuwige tijd en ruimte of in de tijd. De vermogens zijn 
ongekend.
In de zich ontrollende evolutie kan dit opgesloten licht 
uit de meest ver door ontwikkelde elektronen worden 
vrijgemaakt. Dit zijn de elektronen van de mens, want 
dat is de materie die qua ontwikkeling in de evolutie 
het verst is uitgewerkt.
Het ontsluiten van het licht gebeurt door een constante 
inwerking van het lila licht dat wordt toegevoegd aan 
het opgesloten licht, dat in zijn half sluimerende onbe-
wuste toestand verborgen zit in de materie, specifiek in 
het elektron. Door dit lila licht zijn werk te laten doen 
in het elektron, wordt dit inwonende licht gewekt uit 
zijn onbewuste sluimertoestand en wordt steeds meer 
geactiveerd. Uiteindelijk wordt het zo bewust en daar-
door zo intens en helder dat het zijn omhulsel als het 
ware doet smelten. Daardoor wordt het weer een vrij en 
onafhankelijk werkend licht. Een licht vol bewustzijn, 
kracht, energie en vermogen. Het elektron is dan weer 
geworden tot wat het ooit in de bron was: een stralende 
zon van licht die dezelfde vermogens bezit als het lila 
licht dat het wekte uit zijn onbewuste slaap.
Dit is een proces dat in de miljarden jaren van evolutie 
uiteindelijk aan zijn einddoel komt door het licht wor-
den van elektronen, atomen, moleculen en cellen. Dit 
lila licht uit het elektron kan alles creëren wat het maar 
wil in minder dan een seconde tijd. Want dit lila licht, 
dat voortgekomen is uit het aardse elektron is alomte-
genwoordig, alwetend, alvermogend, de alvreugde.
Het creëert alles vanuit zijn vreugde, want het is een 
allesomvattende vreugde van bestaan, vol energie en 
kracht en waarheid. Wat dit lila licht schept kan nooit 
worden vernietigd, het kan alleen verdwijnen als het lila 
licht zelf dit wenst.
Dit impliceert logischerwijze dat wanneer een mens zijn 
elektronen laat instralen met lila licht, hij gebruik kan 

Het doel van de lilaca is te 
onderzoeken hoe het procedé 
is om het lila licht uit het 

elektron in het menselijk lichaam vrij 
te maken, zodat het haar vermogens 
vrijelijk kan manifesteren.
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maken van dit lila licht dat uit zijn elektronen is vrijge-
maakt. Alle kennis ligt besloten in dit lila licht uit het 
elektron. Er wordt dan een lichtspel gespeeld met de 
allerkleinste deeltjes, elektronen, atomen, moleculen 
en cellen, die steeds weer nieuwe creaties in de wereld 
kunnen vormen. Structuren van elektronen en atomen 
kunnen veranderen, zodat ze andere eigenschappen krij-
gen. Deze aardse lichtelektronen zijn niet noodzakelijk 
onderhevig aan de zwaartekracht van de aarde. Ze zijn 
bestand tegen dodelijke straling, kennen geen ziekte, ze 
zijn de eeuwige jeugd. Het lila licht bezit alle vermo-
gens om menselijke, nog duistere lichaamsmaterie, te 
transformeren tot lichtmaterie. Dit is vooral van belang 
voor het procedé dat door een mens moet worden ge-
volgd om te worden tot een lichtwezen, ook wel een lila 
genoemd.

Dit lila licht omvat alle werelden die er bestaan. 
Zowel de wereld van de Allerhoogste Realiteit, de 
wereld van de Ongemanifesteerde Realiteit, de we-
reld van de Absolute Realiteit, de wereld van het 
Waarheidsbewustzijn en de wereld van de realiteit van 
het universum.
Het lila licht is in de werelden boven het universum een 
licht van eenheid dat op de achtergrond de verdeeld-
heid in zich draagt. In de waarheidswereld draagt dit 
licht zowel de eenheid als de verdeeldheid in zich. In de 
realiteit van het universum is het een licht van verdeeld-
heid dat de eenheid in zich draagt. Dit onzichtbare lila 
licht kan zich door concentratie erop op vele wijzen la-
ten zien. Als een enorm schitterend wit licht dat onver-
draaglijk is voor het menselijk oog aan de oppervlakte, 
maar ook als een duister licht, dat heel zwart of grijs 
aandoet. Het is alle lichten die er maar bestaan, ook 
het aardse zonlicht. Dit lila licht is het ene licht dat alle 
lichten is, het is het licht dat in het evolutieproces zoals 
het zich tot nu toe heeft afgespeeld alles heeft gevormd 
en gecreëerd wat er is op aarde en in dit universum. Dit 
licht creëert de vormen en lichamen en ook de psyche 
met zijn psychische licht, dat onderdeel is van de mens 
met zijn materiële lichaam.

Het lila licht is de bron van alles wat er bestaat, ook op 
de aarde. Het oorspronkelijke lila licht heeft zich in de 
aardse sfeer verdeeld, hoewel het altijd nog de eenheid 
in zich draagt.

DE ALLERHOOGSTE REALITEIT
Oneindig Wezen

de Lila
de Ene

het Zijn in zijn Vreugdebestaan
de Eeuwige

boven tijd en ruimte

↓

DE ONGEMANIFESTEERDE REALITEIT
Oneindig Wezen met zijn Vermogen

de Ene die Twee is
 en door de vreugde wordt ondersteund

boven tijd en ruimte

↓

DE ABSOLUTE REALITEIT VAN DE GEEST
Absoluut Zijn, Bewustzijn, Vreugde

in de eeuwige oneindigheid

↓

DE REALITEIT VAN DE WAARHEIDSWERELD
Zijn, Bewustzijn-Bewustzijnskracht, Vreugde

Eenheid in Veelheid
Reële Idee

in de eeuwige tijd en oneindige ruimte

↓

DE REALITEIT VAN HET UNIVERSUM
universeel Denken, Leven, Fysiek

in de tijd
⇓

DENKEN
het verdelende principe

⇓
LEVEN
⇓

FYSIEK

↓

DE REALITEIT VAN DE WERELDEN
VAN ONEINDIGE VERDEELDHEID

iriserende vuur onder de aarde in het onderbewuste
in de tijd
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Het doel van de lilaca is te onderzoeken hoe het pro-
cedé is om dit lila licht uit het elektron in het menselijk 
lichaam vrij te maken, zodat het haar vermogens vrije-
lijk kan manifesteren.

Het licht van de psyche
De psyche is de persoon die de mens is. Het licht van 
de psyche stamt uit de Absolute Realiteit. Dit licht is 
absoluut licht van de geest. Het is een licht van een-
heid. Dit witte licht, een onderdeel van het lila licht, 
bestuurt in de aardse sfeer de lichamen van planten, 
dieren en mensen. Het witte licht van de psyche speelt 
een zeer belangrijke rol in het evolutieproces dat tot nog 

toe heeft plaatsgevonden. Iedere keer als er een nieu-
we vorm op aarde ontstaat, gebeurt dit door het ont-
plooien van de psyche met zijn psychische licht. In alle 
stadia van evolutie werkt deze psyche aan het creëren 
van steeds nieuwe vormen, die dan ook in de materiële 
sfeer van de aarde ontstaan. Zo is de aarde zelf ontstaan, 
maar ook alles wat er op leeft. De psyche is de realiteit 
die in lichamen en vormen werkt of woont.
Eerst is er in de aardse sfeer een fysieke psyche die met 
zijn rode licht de fysieke vormen creëert, zoals de aard-
bol, sterren en zonnen, stenen. Vervolgens zijn er pro-
karyoten, die gebruik maken van fotosynthese en de 
eukaryoten volgen hen op. Daarna ontstaan er meer-
celligen en langzamerhand heeft de psyche zich fysiek 
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volledig ontplooid. Het is tijd om tot een verdere ont-
plooiing te komen, waarmee hij met vitaal groen licht 
een vitale wereld schept.
De vitale psyche schept door inwerking van zijn psy-
chisch licht en het lila licht op de aardse materie een 
vitaal landschap op aarde, met bomen, planten en die-
ren. Vele verschillende vormen worden gecreëerd, al-
lemaal oefeningen om de materie te brengen naar zijn 
allerhoogste volmaaktheid. Er ontstaat een planten- en 
dierenwereld die heel divers is. Vele planten en dieren 
sterven uit, maar dat hoort in het plan van de evolutie-
kracht, die altijd maar weer nieuwe vormen schept en 
als ze niet bevallen, hen ook weer laat verdwijnen. Als 
de psyche zijn vitale oefeningen heeft voltooid en hele-
maal is ontplooid, gaat hij zich verder vormen tot een 
mentale psyche.
De mentale psyche schept door inwerking van zijn psy-
chisch blauwe licht en het lila licht in het Pleistoceen de 
eerste menselijke vormen, de denkende wezens, die de 
aarde gaan bevolken. Het psychisch mentale licht werkt 
het eerst in de dierlijke vorm van de beer, het meest ge-
schikte lichaam om een eerste mentale, menselijke aan-
zet te geven in het evolutieproces.

De mens is nog een relatief jonge lichamelijke vorm, 
hij is nog niet zo lang op aarde en de psyche is door het 
merendeel van de mensen nog niet ontdekt. Typerend 
voor een mens is vooral, dat hij meestal denkt dat hij 
zijn lichaam of zijn denken is, terwijl dit niet het geval 
is. Hij denkt ook meestal, dat hij het eindpunt is van 
het evolutieproces. Dat is hij echter niet, aangezien het 
menselijk lichaam slechts een zwakke afspiegeling is van 
wat het kan zijn. Het is nog niet af, niet compleet. Zijn 
denkende mogelijkheden worden maar zeer ten dele ge-
bruikt. Pas als alle niveau’s van denken zijn ontwikkeld 
en worden benut door mensen en zij hun psyche inzet-
ten in het alledaagse leven en werk, als zij ook vitaal en 
fysiek volledig zijn ontwikkeld, zijn zij een compleet 
mens geworden. Zij zijn dan psychische wezens die 
gevormd zijn door psychisch licht en lila licht. Dat is 
de volmaakte mens, met een subtiel-fysiek lichaam dat 
lichtende subtiel-fysieke elektronen heeft.
Als de psyche zover is gekomen dat hij al zijn fysieke, 
vitale, mentale en psychische kwaliteiten heeft ont-
plooid in menselijke vormen, kan hij nog een kwaliteit 
ontplooien, die van een lila psyche.

De lila psyche kan met zijn psychische licht tezamen 
met het lila licht een vorm scheppen van een compleet 
ander wezen, een lila wezen. Dit wezen heeft een aards 
lichaam van lichtmaterie. Alle oppervlaktecellen bestaan 
uit bewust, lila licht met zijn kracht en vermogen, even-
als de moleculen, atomen, elektronen. Dit licht van de 
lila psyche vormt een perfecte eenheid met het lila licht. 
Deze lichamelijke, aardse vorm is tot nog toe iets wat 
nog onbekend is.
Deze lila lichtelektronen kennen alle vermogens van de 
lichaamsmaterie, en zij kunnen deze kennis en vermo-
gens ook toepassen in het leven van alledag. Dit gehele 
proces wordt aangeduid als een versneld evolutieproces. 
Dit kan vier tot twaalf jaar van het leven van de mens in 
beslag nemen, al naar gelang de wensen en mogelijkhe-
den van de betreffende persoon.

Het witte psychische licht, dat altijd onverdeeld en één 
is, is het instrument waar de psychische mens gebruik 
van kan maken om het lila licht uit het elektron van 
het oppervlaktelichaam te bevrijden. Het is het enige 
geëigende instrument om mee verder te komen in het 
evolutieproces.
Door voortdurend lila licht toe te voegen aan het elek-
tron in het lichaam van de mens en ook wit licht van de 
zich steeds verder ontplooiende psyche, zal er uiteinde-
lijk zoveel licht zijn toegevoegd, dat het omhulsel van 
het elektron, dat het licht verborgen hield, zal wegvallen 
en zo zal worden tot een stralende zon van licht.
Dit volledige evolutieproces vindt plaats in een wereld 
van materie. De mensheid is onderdeel van een mate-

mentaal vitaal

expressief mentaal

visie + wil

denkende rede

wetenschappelijk mentaal

bevrijde intelligentie

intuïtief denken

verlichte denken

bovenmentaal



de Gouden Visie
Jaargang 8, nummer 4, oktober 2015

44

rieel universum, dat volledig uit materiële substantie 
bestaat. Alles daarin is materie, van de allerfijnste ijle 
lichtstof van het absolute, de geest, tot de materie van 
de waarheidswereld die bestaat uit een wat meer com-
pacte materie. Maar ook de wereld van het relatieve, die 
onze aarde omvat, bestaat uit een heel verdichte mate-
rie, het bevroren licht van de geest.

Het lichaam van de mens

Het lichaam van de mens wordt in de lilaca ook wel 
het egolichaam genoemd. Het is een lichaam dat opge-
bouwd is uit duistere, onbewuste en onwetende mate-
rie.
Het wezen van de mens is niet zijn lichaam, noch zijn 
denken, noch zijn gevoelens. Het is zijn psyche, een 
persoon die zijn weg zoekt in de evolutie en die altijd 
op zoek is naar een andere vorm of lichaam, een meer 
complete vorm die de beschikking heeft over meer ver-
mogens. Men zou kunnen zeggen dat de psyche van de 
mens altijd op zoek is naar zijn uiteindelijk doel: een 
lichaam verwerven dat bewust en alvermogend is en dat 
helemaal bestaat uit licht. Wanneer dus het lila licht en 
het psychische licht uiteindelijk tot een eenheid wor-
den in een lichtlichaam, is het einddoel van de evolutie 
bereikt.
Als de lichaamsmaterie van de mens, als meest gevor-
derde vorm in het evolutieproces, licht gaat worden, 
vormen zowel het psychische licht als het materiële licht 
van het lichaam een eenheid met het lila licht. Dat is de 
totale eenheid van de lichten van de realiteit en de psy-
che die ook een realiteit is, plus het fysieke licht van de 
lichaamsmaterie. Op die manier is het hele plan van de 
evolutiekracht, die het lila licht is, tot uitvoering ge-
bracht.

Versnelde evolutie
Door onderzoek te doen naar dit proces om lila licht uit 
de materie vrij te maken is tevens duidelijk geworden 
dat dit nu precies het gezochte procedé is om te komen 
tot een versneld evolutieproces van de mens. De evo-
lutie gaat voort, ondanks alles en hierin werkt het lila 
licht, dat ook wel de evolutiekracht wordt genoemd. 
Dit lila licht stuwt alles naar zijn einddoel. Heeft de 
evolutiekracht normaliter miljarden jaren nodig om 
langs vele omwegen te komen tot een nieuwe lichame-
lijke vorm, als duidelijk is hoe te handelen, kan dit hele 
proces ook worden versneld. Dit wordt bij Elektoor be-
studeerd en ook toegepast.
Zo hoeft men niet duizenden of miljoenen jaren te 
wachten tot de mens tot zijn volmaaktheid is gekomen 
en verder kan gaan op het pad van zijn evolutie. Er zijn 
eenvoudige middelen die kunnen dienen om daarmee 
verder te komen, voor ieder die dit wil.

Het witte lila licht tezamen met het witte psychische 
licht zijn onmisbare elementen in het gehele procedé 
dat leidt naar een lichtwezen. Dit lila licht blijft een 
onzichtbaar licht tot en met de omzetting van gewone 
elektronen naar psychische elektronen in het subtiel-fy-
sieke lichaam van de mens. Zodra het gehele oppervlak-
telichaam met al zijn psychische elektronen ook is om-
gezet in lila lichtelektronen, kan dit licht wel zichtbaar 
zijn voor het menselijke oog. Er moet echter wel bij in 
aanmerking worden genomen dat het een lila vermo-

Het hele evolutieproces zoals het 
zich heeft voorgedaan in de 
voorbije miljarden jaren is in 

feite een zoektocht naar het licht, 
een licht dat zich heeft verstopt in 
alle materie.
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gen is van het lichtwezen om lichamelijk zowel zicht-
baar als onzichtbaar te kunnen zijn. Een lichtlichaam 
van een lichtwezen kan zich dus ook voordoen als een 
gewoon, niet lichtend menselijk lichaam. Het kan zich 
met al zijn lila elektronen en cellen uitspreiden in de 
hemelruimte of in het universum en zo onzichtbaar 
zijn. Het kan de lichtmaterie ook verdichten en dan als 
een compact aards lichtlichaam te zien zijn. Kortom, 
de mogelijkheden van het lichtwezen om te spelen met 
zijn lichaam zijn ontelbare. Het is een lichaam dat to-
taal bewust is, want licht is altijd licht van bewustzijn. 
Enkele andere lila vermogens zijn de alomtegenwoor-
digheid, het vermogen om overal tegelijkertijd te zijn in 
de aardse sfeer maar ook in alle werelden en het vermo-
gen om het lichtlichaam keer op keer te veranderen in 
een andersoortig lichaam dat past bij de gelegenheid die 
zich voordoet.

Materie is licht
De psyche van een mens is het instrument dat altijd het 
contact met het eenheidslicht in de absolute werelden 
bewaart, omdat hij zelf een onverbrekelijke eenheid is 
met dit licht. Hij is het intermediair tussen het men-
selijke lichaam, de vorm, en de evolutiekracht die alles 
schept in het universum. Meestal zijn mensen zich niet 
bewust van hun psyche, hun persoon, zij denken dat 
zij hun lichaam, hun denken of hun gevoelens zijn. Zij 
hebben meestal ook geen contact met het licht in de 
absolute wereld waar het psychische licht uit wordt ge-
boren, evenmin als met de evolutiekracht. De absolute 
werelden met hun witte eenheidslicht zijn vaak onbe-
kende grootheden. De waarheidswereld, de wereld van 
transformatie met zijn gouden licht is veelal onbekend. 
Het is een overgangswereld waar eenheidslicht kan wor-
den omgezet in verdeeld licht en vice versa. Dit wordt 
een wereld van transformatie genoemd.
In deze wereld wordt ook het psychische absolute licht 
gemaakt tot vele kleine lichtende zonnetjes, die uitein-
delijk in de relatieve wereld een lichamelijke vorm zoe-
ken om alle mogelijkheden van de materie te gaan leren 

kennen. Het eenheidslicht of absolute licht dat in de 
waarheidswereld terecht komt, houdt zowel de eenheid 
als de verdeeldheid in zich. Hoe meer het licht afkoelt, 
en dat gebeurt meer en meer zodra het in de relatieve 
wereld, de aardse sfeer, terecht komt, hoe meer het aan 
licht verliest. Het licht krijgt een steeds materiëler ka-
rakter en uiteindelijk, als het helemaal is ‘gestold’, is het 
licht opgesloten in de duistere afgekoelde materie, die 
ogenschijnlijk geen licht in zich draagt.
In dit materiële universum is de geest, in welke vorm 
dan ook, overal aanwezig. Het is de geest en de evolu-
tiekracht die zich in al deze verschillende lichtvormen 
laat zien in vele werelden. Dit wordt in de lilaca ook wel 
het lichtspel of materiespel van de evolutie genoemd.
Het is ook een spel, een soort verstoppertje spelen, het 
vinden van het licht in de aardse sfeer, waar het ogen-
schijnlijk verloren is geraakt. Het hele evolutieproces 
zoals het zich heeft voorgedaan in de voorbije miljarden 
jaren is in feite een zoektocht naar het licht, een licht 
dat zich heeft verstopt in alle materie. Aangezien de 
menselijke lichaamsmaterie de verst ontwikkelde mate-
rie is, heeft de mens ook een cruciale rol in dit evolutie-
proces. Hij kan namelijk met zijn denken, het mentaal, 
komen tot bepaalde keuzes. Hij kan als de meest ver 
gevorderde vorm in het evolutieproces dus ook beslis-
sen of hij de volgende stap zal nemen. Of hij nog een 
onvolmaakt mens wil blijven zonder veel licht, of dat 
hij het licht uit zijn lichaamsmaterie wil laten vrijma-
ken onder leiding van zijn psyche en de evolutiekracht. 
Zodat hij uiteindelijk een lichtwezen wordt, met een 
materieel aards lichaam waarin alle licht is vrijgemaakt 
uit elektronen, atomen, moleculen en cellen, waardoor 
hij een lichtwezen is geworden met vele tot nog toe 
onbekende vermogens. Het lila licht is alvermogend en 
dat is als het proces is voltooid ook eigen aan het nieu-
we wezen.

Alles draait om de psyche 
en het lila licht

Mensen zijn zich nog niet zo bewust van de psyche. 
Er wordt wel gesproken over de psyche als zijnde het 
denken of ook wel het emotionele. De lichtende psy-
che heeft daar echter weinig mee van doen. De psyche 
speelt in het leven van de mens zelden mee. Dat heeft 
onder andere te maken met de prominente rol die de 
mens aan het denken toekent.

Materie is een vorm van licht. 
De geest is ook een vorm van 
licht en materie, materie is 
geest.
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De ontdekking van de psyche door de individuele mens 
is van wezenlijk belang om verder te komen in zijn 
evolutieproces. Zonder dit instrument is er geen ver-
snelde ontwikkeling van de materie mogelijk, want het 
denken heeft niet de eigenschappen om dit proces in 
gang te kunnen zetten. Dit is voorbehouden aan het lila 
licht tezamen met het psychische licht. Alleen deze twee 
lichten kunnen het veranderingsproces met succes vol-
brengen. Het is ook een noodzakelijkheid dat een mens 
dit verdergaande versnelde evolutieproces wil toestaan. 
Als hij de stap zet, kan hij in dit hele proces nauwgezet 
volgen wat het lila licht en het psychische licht gestalte 
geven in hem. Dit gebeurt via het instrumentarium 
dat in de lilaca geëigend is en wat vooral veel te maken 
heeft met concentratie op het lila licht, waardoor er een 
brandpunt ontstaat in het onderbewuste lichaam van 
aspirerend vuur en licht. Uiteindelijk ontstaat er een 
eenheid tussen lichaamsmaterie en psyche, de persoon 
of geest, en het lila licht.
Dit gehele procedé is niet gebaseerd op mentale kennis 
van de dingen, maar op een psychische kennis en psy-
chisch vermogen die onontbeerlijk zijn om het gehele 
proces door te maken.

Het lila licht,  
de uitdaging voor de toekomst

Het lila licht vormt in de lilaca de kern van alles. De 
concentratie op dit licht brengt vele interessante fei-
ten naar voren over zaken die erg nauw grenzen aan de 
fysica en deze zelfs overlappen. Het enige verschil met 
de fysica is dat die alleen de zichtbare materie bestu-
deert, terwijl in de lilaca alles wordt bestudeerd vanuit 
de oorspronkelijke bron van licht en substantie in de 
Allerhoogste Realiteit. Gegevens over elektronen, ato-
men, moleculen en cellen, zowel zichtbaar als onzicht-
baar voor het menselijke oog worden uitgewerkt in 
schema’s. De allerkleinste materiedeeltjes worden bestu-
deerd en hun werking bekeken in het lichaam. Wat zijn 
de belangrijkste bewustzijnsinhouden van deze deeltjes? 
Wat voor soort licht hebben zij in zich? Het is het licht 
van de geest, die vrij kan komen uit de materie van het 
menselijke lichaam. Het lila licht is een licht dat in staat 
is menselijke denksubstantie, vitale substantie en fy-
sieke materie om te zetten in licht. Materie is licht en 
vanuit dat zicht bekeken is het evident dat een mense-
lijk lichaam via licht van de psyche en van het lila, ook 

licht kan worden. Het is een vanzelfsprekend vervolg op 
de constatering dat alle materie licht is. Materie is een 
vorm van licht. De geest is ook een vorm van licht en 
materie, materie is geest.
Juist door inwerking van lila licht en psychisch licht 
in de elektronen van het lichaam kan er een proces op 
gang komen dat de wereld aanmerkelijk zal veranderen. 
Want waar één elektron is veranderd, geeft dit verande-
ringen in alle materie in het universum. Deze elektro-
nen weten dan allemaal dat er een mogelijkheid is om 
het licht uit hun binnenste te laten bevrijden en zo te 
worden tot de stralende zon, elektoor, zoals zij worden 
genoemd door de Grieken. Dit geeft ongekende moge-
lijkheden voor de wereld en alles wat er in leeft. Alles 
zal veranderen en de harmonische energieën en krach-
ten zullen hun werking gaan doen in de disharmonie 
die er nu nog is. Alles zal anders worden en dat proces 
is al gaande. Vooral als de wereld wordt beschouwd als 
het strijdtoneel dat ze nu laat zien op allerlei fronten, 
wordt duidelijk dat er een nieuwe tijd op het punt staat 
zich te presenteren.

Want dit nieuwe lila licht bestaat uit volstrekt harmo-
nische, krachtige, lichtende en machtige energieën, die 
alles kunnen leiden naar een toekomst vol hoop geluk 
en harmonie. Een toekomst die helemaal op koers ligt 
van het plan van de evolutie van het lila licht. Het zal 
er echter van afhangen of de mensheid blijft steken in 
oude ideeën of open staat voor zaken van de nieuwe 
tijd.
Zoals Kobus Kuiper het uitdrukt in het januarinummer 
2015 van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 
in het interview waarin hij vertelt over wat het jaar van 
het licht met het licht en de licht-gerelateerde technolo-
gieën zal kunnen brengen: ‘Wat dat vervolgens inhoudt 
is wat we er zelf met zijn allen van maken.’ Wat zal de 
mensheid van zijn toekomst gaan maken? De tijd zal 
het leren.

Werkingen van het lila licht  
in de wereld

Dat mensen nog incompleet en onvolmaakt zijn is da-
gelijks in de wereld waar te nemen. De chaos wordt 
steeds groter, van een oorlog of een bomaanslag hier en 
daar kijkt niemand meer op. Het lichaam van de mens 
is vatbaar voor vele ziekten en ongemakken, die welis-
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waar vaak ook goed kunnen worden behandeld. Maar 
niemand vraagt zich daarbij iets af. Hoe ontstaan al die 
ziekten, is daar een oorzaak voor te vinden? Want een 
ziekte is een zwakheid in het lichaam. Hoe ontstaat die 
zwakheid? Waar ligt het begin ervan, zodat er een ziekte 
ontstaat?
Vluchtelingen uit vele landen melden zich aan de kus-
ten en grenzen van Europese landen, omdat hun eigen 
land onaantrekkelijk is geworden en ze liever in een 
welvaartsstaat leven. Soms zijn ze ook ongewenst, of 
worden met de dood bedreigd in eigen land. Zij stro-
men in grote getale Europa binnen. Ook de financiële 
wereld kan de situatie bijna niet meer behandelen, en er 
zijn ongekend veel natuurrampen.
Er is vrijwel niemand die nog adequate oplossingen kan 
vinden voor deze problematiek. Ze is té groot en té al-
lesomvattend voor het beperkte verstand. Hieruit blijkt 
dat het mentaal niet in staat is deze wereldproblemen te 
voorkomen of zelfs uit de weg te ruimen.
In het lilaïsch onderzoek komen deze thema’s vaak naar 
voren. Het lila licht toont, dat er mogelijkheden zijn 
die toegepast zouden kunnen worden als er een totale 
omwenteling zou komen in het menselijke denken en 
leven. Want het denken is nu eng en beperkt, het houdt 
zich liever aan het oude, veranderingen zijn niet in trek. 
Toch zal de mensheid langzaam maar zeker worden ge-
leid naar een toekomst die er anders uitziet. Dat is een 
gebiedende eis in het gehele evolutieplan. Uiteindelijk 
zal ieder mens komen op zijn eindbestemming. Dat 
lijkt vreemd, maar het ligt gewoon besloten in de voort-
gang van de evolutie, waar geen mens invloed op kan 
uitoefenen. Het denken is zeker niet het instrument 
waarmee al deze problemen kunnen worden overwon-
nen. Het lila licht en het psychische licht hebben wel 
degelijk het vermogen deze problemen degelijk en 
grondig aan te pakken. Dat heeft zo zijn consequenties, 
maar uiteindelijk gaat dit toch zijn werking laten zien 
in de gehele wereld van materie. Alles wordt voortge-
stuwd naar de volgende stap in het evolutieproces: een 
menselijk wezen dat leeft met de psyche en het witte 
licht.
De vraag is waar mensen voor zullen opteren. Voor de 
status quo of voor verandering door lila licht en psy-
chisch licht. Nemen ze het laatste als optie, dan kan het 
licht in de elektronen gradueel steeds helderder en dus 
bewuster gaan worden en kan de mensheid een andere 
koers gaan varen. Dan zal er over zo’n tweehonderd jaar 

een grote kerngroep van mensen psychisch leven en 
meer harmonisch licht verspreiden in de gehele materie. 
Dit heeft zijn invloed in de wereld en ver daarbuiten. 
Houdt de mensheid het bij het oude, dan blijft de toe-
stand nog eeuwenlang zoals ze nu is, vol onwetendheid 
over wat te doen, vol onbewustheid over wat er kan ge-
beuren om de situatie in de wereld meer leefbaar te ma-
ken. Tot het tijdstip waarop de evolutie zelf bepaalt wat 
er met de mensheid zal moeten gebeuren om ze verder 
te brengen naar een volgende stap. Want dit is het toe-
komstperspectief in het plan van de evolutiekracht.
Hier zal blijken wat we er zelf met zijn allen van ma-
ken, om nogmaals met de woorden van de heer Kobus 
Kuiper te spreken.
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Jan Paul Schutten is een Neder landse schrijver van 
kinderboeken. Hij schrijft vooral informatieve 
boeken zoals over geschiedenis en over dieren. Hij 

heeft voor ‘Het raadsel van alles wat leeft’ de Gouden 
Griffel 2014, de belangrijkste kinderboekenprijs van 
Nederland, gekregen. Bijzonder is dat dit boek eveneens 
de Gouden Penseel 2014 voor de beste illustraties heeft 
gewonnen en verder de Gouden Tulp 2014 voor het 
beste informatieve boek. Met dit boek is Schutten even-
eens winnaar van de Nienke van Hichtum-prijs 2013, 
de tweejaarlijkse literatuurprijs voor kinderboeken in de 
leeftijdscategorie dertien jaar en ouder. Schutten heeft al 
een veertigtal kinderboeken op zijn naam staan, waarvan 
‘Kinderen van Amsterdam’ eveneens met een Gouden 
Griffel is bekroond. Verder is hij voor ‘Ruik eens wat ik 
zeg, de taal van dieren en planten’ en voor ‘Groeten uit 
2030’ met een Vlag en Wimpel onderscheiden. 

Het boek

Het raadsel van alles wat leeft is een 
hardcoverboek dat 160 pagina’s telt. 
De afmetingen van het boek zijn 
22x263x204 mm. In juni 2015 is al 
de achtste druk bereikt. 
Het boek is bedoeld voor kinderen 
van 9 tot 12 jaar, maar ook oudere 
kinderen en zelfs volwassenen kun-
nen er leesplezier aan beleven van-
wege de overvloed aan informatie.

Het boek is op een zeer originele 
manier geïllustreerd door Floor 
Rieder. De illustraties corresponde-
ren goed met de tekst en veel er-
van nodigen uit om even bij stil te 
staan, om te ontdekken wat er alle-
maal voor informatie in is verwerkt.
Op de kaft springt het woord ‘Leeft’ 
eruit. Het benadrukt waar het in dit 
boek steeds om draait, om het le-
ven. Het leven waarover de schrijver 

zelf allerlei vragen heeft en die aan-
zet zijn geweest tot dit boek.

Schrijfwijze

De schrijfwijze van Schutten kan 
zonder meer levendig en instruc-
tief genoemd worden. Zo gebruikt 
hij aansprekende voorbeelden om 
het de jonge lezer gemakkelijker te 
maken. Met de grootte van een ten-
nisveld bijvoorbeeld geeft hij aan 

Auteur Jan Paul Schutten
Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV
Uitgave 2014

Het raadsel van alles wat leeft

Tekst: Mia Lamers
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hoeveel darmcellen er samen no-
dig zijn, om ervoor te zorgen dat 
eten in brandstof voor het lichaam 
wordt omgezet. Of als je de afge-
storven huidcellen van een jaar zou 
verzamelen, zou dit 4 kilo opleve-
ren. Ook dimensies, waarvan kinde-
ren zich moeilijk een beeld kunnen 
vormen, zoals de grootte van het 
pantoffeldiertje, beschrijft hij met 
‘dat nog kleiner is dan het puntje 
op deze i’. Sprekende voorbeelden, 
juist door hun eenvoud.
Om de jeugdige lezers inzicht te 
geven in de tijdspannen die er heb-
ben gelegen tussen het ontstaan van 
de diverse levensvormen, propt hij 
bij wijze van voorbeeld de evolutie 
in één dag. De eencelligen ontstaan 
dan pas om 4 uur ‘s ochtends en de 
mens pas een paar seconden voor 
middernacht.
Door het gebruik van spreektaal is 
het alsof hij de lezer af en toe per-
soonlijk aanspreekt: ‘Wat zei je? 
Klappen? Voor die bacteriën? Nee 
joh, ben je gek! Wie gaat er nou ap-
plaudisseren voor een bacterie?’

Verwondering over het leven

Het boek vertelt in eenvoudige taal 
over het ontstaan en de evolutie van 
het leven. Al meteen vanaf het eer-
ste hoofdstuk uit Jan Paul Schutten 

zijn verwondering over en bewon-
dering voor het leven. In verband 
daarmee noemt hij het eencellige 
pantoffeldiertje, dat volgens hem 
applaus verdient omdat het leeft; dit 
in tegenstelling tot een levenloze ro-
bot die hij als vergelijking gebruikt. 
Het leven ontstaat uit atomen, die 
hij de staat geeft van ‘zo dood als 
een pier’. Hoe kan er uit die dode 
atomen dan toch leven ontstaan? is 
de vraag. Schutten vertelt dat vele 
volken zich de vraag over het ont-
staan van het leven hebben gesteld 
en dat ze allemaal met hetzelfde 
antwoord kwamen. Dat kon alleen 
het werk zijn van een God. Maar 
aangezien de godsdiensten allemaal 
met een ander scheppingsverhaal 
kwamen, zijn wetenschappers gaan 
onderzoeken hoe het nu precies zit. 
Daar gaat dit boek over. Welke ant-
woorden wetenschappers hebben 
op vragen zoals hoe het leven op 
aarde is ontstaan, waar de mensen 
vandaan komen en of er nog meer 

leven mogelijk is in het heelal. Het 
zijn vooral de vele vragen, die de 
basis vormen voor dit boek. Maar 
het zijn daarmee nog geen ‘zware’ 
vragen. Eerder grappig en luchtig 
zoals ‘Heb jij dezelfde voorouders 
als een oorwurm?’ en ‘Zal de zoon 
van Messi later ook goed kunnen 
voetballen?’

Stap voor stap

Om de toch ingewikkelde stof be-
grijpelijk te maken bouwt Schutten 
de hoofdstukken stap voor stap 
op. Bijvoorbeeld de vraag: Waar is 
het leven op aarde ontstaan? be-
antwoordt hij niet direct. Hij stelt 
daarvoor drie tussenvragen, zoals: Is 
het leven in kokende modderpoel-
tjes begonnen? Of was het toch op 
de zeebodem? Of begon het soms 
diep onder de grond? Om uiteinde-
lijk uit te komen bij het antwoord 
op de hoofdvraag, namelijk dat er 
minstens drie mogelijke plaatsen te 
noemen zijn waar het leven is be-
gonnen.

Bestaat god?

In het laatste hoofdstuk stelt de 
schrijver de vraag aan de orde of er 
een god bestaat die de aarde gescha-
pen heeft of niet. Zijn in kindertaal 
gegeven antwoord daarop is dat hij 
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te dom is om op deze vraag een ant-
woord te kunnen geven. Bovendien 
denkt hij dat dit eigenlijk voor ie-
dereen geldt. Daarmee laat hij zien 
dat volgens hem een mens in de 
huidige staat van evolutie dergelijke 
vragen niet kan beantwoorden. Dat 
mensen de wijsheid niet in pacht 
hebben.
Hij dringt ook geen mening op aan 
de jonge lezers. Hij adviseert hen 
om op zoek te gaan naar informatie 
zowel bij het geloof als bij de weten-
schap. En om daarna zelf te bepalen 
wat hen het meest aanspreekt. Òf 
dat ze het niet weten. Het is leuk 
dat hij ook die mogelijkheid open-
houdt.

De allerlaatste zin van het boek is: 
‘Misschien raakt ons brein in de 
toekomst eindelijk ver genoeg ge-
evolueerd om te ontdekken of er 
wel of niet een god is’.
Door die potentie aan het brein, 
het mentaal, toe te dichten, loopt 
Schutten voort op een weg die het 
mentaal als enige kennisbron ziet, 
terwijl al sinds Herakleitos en Plato 
bekend is dat er nog wel andere 
bronnen van kennis zijn. Heden 
ten dage is ook bekend dat via psy-
chische kennis veel meer mogelijk-
heden kunnen worden aangeboord 

dan met het verstand. Deze kennis 
zou een antwoord kunnen geven op 
de vele vragen die bij de schrijver 
van dit boek open blijven.

Conclusie

‘Het raadsel van alles wat leeft’ 
is een leerzaam boek voor kinde-
ren en voor menig volwassene. 
Inhoudelijk is het vrij pittig en 
daarom zullen jongere lezers het 
prettig vinden om het boek sa-
men met een volwassene te lezen. 
Omdat het ook een grappig boek 
is zal dat voor deze laatsten zeker 
geen opgave zijn. Waarschijnlijk 
zitten kind en volwassene regelma-
tig samen te grinniken vanwege de 
manier waarop de dingen beschre-
ven worden en ook om de crea-
tieve afbeeldingen. Vanwege de 
veelheid aan informatie nodigt het 
uit om het regelmatig weer op te 
pakken, door te bladeren en stuk-
jes te lezen. 

Het boek zet aan tot het stellen 
van vragen. Iets wat weliswaar ei-
gen is aan kinderen maar wat nog 
gestimuleerd wordt door de geesti-
ge manier waarop de schrijver die 
vragen beantwoordt.
In zijn boek neemt hij de kinderen 
mee in het stellen van onderzoe-
kende en kritische vragen. Een an-
dere mogelijkheid om het raadsel 
van alles wat leeft te ontsluieren 
ziet hij vooralsnog nog niet. Hoe 
de lezer een kennisbron kan aan-
boren die anders is dan het den-
ken, is een van de vele raadselen 
die in het boek blijven bestaan.
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De neushoornkever (Oryctes nasicornis) ziet er 
net zo indrukwekkend uit als zijn naam doet 
vermoeden. Met een maximale lengte van 

4 cm behoort hij tot de grootste keversoorten die in 
Nederland en Vlaanderen voorkomen. Mannetjes heb-
ben bovendien een imposante, naar achteren gerichte 
hoorn, die inderdaad een beetje doet denken aan een 
neushoorn. Vrouwtjes hebben slechts een aanzet tot 
zo’n hoorn, of ze hebben er helemaal geen.
Wie hem in zijn hand neemt, voelt zijn kracht: hij 
duwt en trekt echt, veel meer dan mogelijk lijkt bij een 
dier dat slechts een paar gram weegt. De familie van de 
neushoornkevers behoort tot de sterkste dieren ter we-
reld. Neushoornkevers schijnen tot 850 keer hun eigen 
lichaamsgewicht op te kunnen tillen. 

De neushoornkever is qua kop en thorax bijna zwart 
van kleur. Zijn thorax - het deel tussen de kop en het 
achterlijf - ziet er ingedeukt uit, maar dat is normaal. 
Het glanzende, kastanjebruine achterlijf lijkt uit een 

schild te bestaan, maar daar gaan feitelijk zijn vleugels 
onder schuil. Zijn poten, vooral zijn voorpoten, heb-
ben gepantserde verdikkingen, die bijdragen aan zijn 
afschrikwekkend uiterlijk. Van onderen heeft hij een 
roodachtige beharing. Die is niet zo vaak te zien, want 
de neushoornkever voelt zich niet op zijn gemak als hij 
op zijn rug ligt. Hij komt maar moeilijk weer op zijn 
pootjes terecht en is kwetsbaar wanneer zijn pootjes in 
de lucht dansen.

Is een ontmoeting met een neushoornkever vrij zeld-
zaam op de Pauwekroon, in het larvestadium komt 
iedereen hem vroeger of later tegen. Wie ’s winters 
compost aanbrengt in een tuin op de Pauwekroon, ziet 
vanzelf een keer een engerling: een larve die zo lang en 
dik is als een vinger. Wie zijn schroom overwint en hem 
nader bekijkt, ziet een eigenaardige levensvorm. De 
engerling bestaat achter de kop uit een opeenvolging 
van geledingen. Elke geleding heeft aan beide zijkanten 
een oranje plek, een stigma. Via deze stigmata ademt 

Oryctes nasicornis
Neushoornkever

Tekst: Joost Welten
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het dier. Aan de onderzijde, net achter de kop, heeft de 
larve enkele pootjes. De larve van de neushoornkever 
kenmerkt zich verder door een dunne oranje beharing.

De engerling leeft van organisch materiaal, met name 
rottend loofhout. Eigenlijk is het in Nederland en 
Vlaanderen te koud voor hem: winters met vrieskou 
overleeft hij niet. Daarom is een composthoop voor 
hem ideaal. Hij vindt daar niet alleen voedsel, maar ook 
warmte. De broei van een composthoop houdt hem let-
terlijk in leven. Wat dat betreft is zijn einde nabij, zodra 
hij samen met de compost wordt verspreid in een tuin. 
Gelukkig voor hem zijn er op de Pauwekroon op ver-
schillende plaatsen grote composthopen, vol rottend 
hout, zodat er altijd larven van de neushoornkever zijn 
die de winter overleven. De larve leeft een paar jaar in 
een composthoop en vervalt daarbij enkele malen, tot-
dat hij zich tot kever ontpopt.
Dat de neushoornkever zich zo noordelijk als 
Nederland - en zelfs nog noordelijker, tot aan Zweden 
toe - kan handhaven, zegt veel over zijn aanpassingsver-
mogen. De andere leden van deze familie komen alleen 
in de tropen voor. Ook het feit dat hij gebruikmaakt 
van de mogelijkheden die de mens biedt - in de vorm 
van composthopen - geeft zijn flexibiliteit aan. Op zijn 
beurt heeft de mens baat bij hem, omdat hij hout in 
composthopen verteert.

Vanaf juni is de volwassen neushoornkever te zien, 
nadat de larve zich heeft ontpopt. Dat leven als kever 
duurt slechts enkele weken. In deze periode eet hij nau-
welijks. Blijkbaar is hij in staat om te teren op de ener-
gie die hij in zijn jarenlange leven als larve heeft opge-
daan. Zijn levensfase als kever dient uitsluitend om een 
partner te vinden. Na de bevruchting legt het vrouwtje 
eieren in een composthoop. De taak is volbracht en de 
eitjes kunnen aan een nieuwe, jarenlange cyclus begin-
nen. 

O ja, die hoorn, hoe zit het daarmee? Het mannetje 
maakt er weliswaar indruk mee, maar hij gebruikt de 
hoorn niet om er zich mee te verdedigen. De punt staat 
ook de verkeerde kant op, naar achteren. Maar deco-
ratief is de hoorn zeker. En de neushoornkever kan er 
concurrenten mee omver duwen. De hoorn komt dus 
goed van pas.
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Het museum
door François Deconinck

De entree is ronduit magnifiek. Op een kronkelweg kijk ik telkens tegen een 
donker dennenbos aan. Na de zoveelste bocht opent het landschap zich op-

eens: er ontvouwt zich een immense vlakte. De locatie van het nieuwe Nationaal 
Militair Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg is goed gekozen. Naast de 
startbaan lijkt het uit zwart metaal en glas opgetrokken museum niet groter dan een 
schoenendoos. Ik bof dat de werkzaamheden die ik verricht me af en toe naar een 
museum voeren. 

Binnen valt op dat al het zwarte staal het gebouw nogal kil maakt. De inrichting 
versterkt dit. De bezoeker wordt nauwelijks wegwijs gemaakt. Hij moet alles zelf 
maar uitzoeken. Een logica in de inrichting is niet te vinden. Even fleur ik op, wan-
neer ik een smaakvol ingerichte zaal zie: een soort pronkkamer vol schilderijen en 
andere fraaie voorwerpen. Wanneer ik de ruimte in wil lopen, word ik tegengeko-
men door een medewerker van het museum. De schatkamer is vandaag niet toegan-
kelijk, want het ministerie van Defensie ontvangt er dadelijk gasten. 

Ik voel een lichte verontwaardiging zich van me meester maken. Als lilacus weet ik 
dan dat ik in feite razend ben, maar probeer om dat niet te laten merken. „Gebeurt 
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dat vaker?”, vraag ik. „Bijna dagelijks,” antwoordt de medewerker 
vriendelijk. „Het is een soort ontvangstkamer van het ministe-

rie, voor hoge gasten uit binnen- en buitenland.” 
„Is dat niet een beetje vreemd?” vraag ik. „Een museum is 

toch iets anders dan een ontvangstkamer? Wanneer ik een 
kaartje koop voor het museum, weet ik dus nooit of ik 
deze zaal kan betreden?”

De medewerker beaamt het. Blijkbaar zit hij om een praatje 
verlegen, want hij vertelt dat het museum nog meer eigenaar-

digheden kent. Hij wijst naar een glazen vitrine. In alle vier de 
hoeken zit een stevig slot. „Hoe kan een conservator een nieuw object in een vitrine 
leggen, denkt u?”
„De conservator pakt zijn sleutelbos,” antwoord ik.
De medewerker glimlacht om mijn naïviteit. „De conservator heeft geen sleutels 
van vitrinekasten.”
„Dan schakelt hij de technische dienst in,” zeg ik.
„Het museum heeft geen technische dienst,” zegt de medewerker.
„Hoe komt er dan ooit een nieuw object in de vitrine?” stel ik als wedervraag.
„Er komt nooit een nieuw object in de vitrine.” De medewerker doet alsof hij een 
goede mop vertelt. Even later helpt hij mij uit de droom. Het museum is gebouwd 
in een zogenaamde publiek-private samenwerking. Het komt erop neer dat het mu-
seum zich met handen en voeten heeft gebonden aan de aannemer die het muse-
um heeft gebouwd. Er kan letterlijk geen vitrinekast worden opengemaakt en geen 
spotje worden verplaatst, of het moet volgens contract door de aannemer worden 
uitgevoerd. Die lacht in zijn vuistje en hangt daar een stevig prijskaartje aan. Het 
museum heeft daar geen rekening mee gehouden en heeft daar dus ook geen geld 
voor. Dus is alles bevroren. De vitrines zullen jaar in, jaar uit hetzelfde blijven.

Ik val bijna van mijn stokje. Tot voor kort dacht ik dat alleen in het hoger onderwijs 
waar ik werkzaam ben de waanzin regeert, maar deze waanzin blijkt ook in andere 
sectoren van de samenleving doorgedrongen te zijn. Het is een gekte die voort lijkt 
te komen uit het denken. Mensen verzinnen heel ingewikkelde regelingen die op 
papier prachtig lijken, maar die in de praktijk veel te gecompliceerd zijn en alles 
lamleggen. 
Het valt me nu des te meer op, dat op de Pauwekroon alles 180 graden anders ver-
loopt. Daar regeert de eenvoud. Daar kan ik ontdekken hoe ik als mens zelfstandi-
ger kan worden, in plaats van steeds afhankelijker van anderen. Daar is niets voor 
jaren vast getimmerd, maar zijn er altijd mogelijkheden om een 
situatie naar een hogere harmonie te brengen. 

Ik neem afscheid van de vriendelijke museummedewer-
ker, verlaat het pand, stap in de auto en rijd naar de 
Pauwekroon. Nu zit ik echt op de klavers!
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René Lalique is een kunstenaar van de art deco en de art 
nouveau in de jaren rond 1900. Opvallend aan zijn 
kunst is, dat hij mikt op de schoonheid van eenvou-

dige materialen die hij tot hun recht laat komen. Zo wil hij 
vooral in zijn latere periode glas en stenen zodanig bewerken, 
dat de transparantie en het licht wat ze in zich dragen ten 

volle naar voren komen, zodat stenen bijna gelijken op edelste-
nen. Daartoe vindt hij allerlei technieken uit, waardoor dit ook 

mogelijk wordt. Zijn uithoudingsvermogen en doorzettings-
vermogen daarbij zijn enorm. Hij laat het er niet zomaar 
bij zitten. Zijn kunstenaarschap gaat ook gepaard met 
zakelijk inzicht, iets wat niet elke kunstenaar gegeven is. 
Hij opent dan ook met succes zijn eigen glasfabrieken 
als zijn werk furore maakt in de gehele wereld. En nog 
zijn ze er, zij het dat er geen Lalique meer in werkt.

Zijn leven

René Jules Lalique is in 1860 ge-
boren in een klein plaatsje nabij 
Reims, Aÿ. Vooral zijn moeder 
heeft hem gestimuleerd om juwe-
len te gaan ontwerpen. Zijn ouders 
stammen af van wijnboeren uit de 
Champagne. Zijn vader is behoor-
lijk gewelddadig, met zijn moeder 
heeft René een hechte band. René 
houdt niet van verplichtingen, hij 
wil de vrijheid en dat is ook in zijn 
eigenzinnige kunst te merken.
Al op jonge leeftijd, hij is pas 16 
jaar, gaat hij bij een juwelier in 
Parijs in de leer. Later studeert hij 
in Londen, waar hij het Cristal 
Palace in het Sydennham Art 

College bezoekt gedurende twee 
jaar, tot 1880. Nadat hij zijn stu-
die heeft voltooid werkt hij bij be-
langrijke juweliers, zoals Cartier 
en Boucheron. Hij keert ook terug 
naar zijn vroegere leermeester, de 
juwelier Aucoc.
Hij trouwt in 1886 met de zeer 
welgestelde Marie-Louise Lambert. 
Zijn moeder vindt haar wel een 
goede partij voor hem. Hij heeft 
daardoor wat meer armslag wat be-
treft financiële middelen. Het hu-
welijk loopt op niets uit, de enige 
dochter sterft op 22-jarige leeftijd.
In 1890 ontmoet René Alice Ledru, 
een dochter van een bevriende 
bronsgieter. Zij gaan samenwonen 

en zij blijft voor eeuwig zijn muze. 
Met haar krijgt hij drie kinderen.
De kinderen uit zijn tweede huwe-
lijk doen niet voor hun vader on-
der, zijn dochter Suzanne ontwerpt 
poederdozen en bonbonnières voor 
hem. Zijn zoon Marc gaat werken 
met kristal en zijn dochter Marie-
Claude volgt haar vader na en pro-
beert om het aloude met het nieuwe 
samen te brengen in glaswerk.
In 1909 overlijdt zijn vrouw Alice. 
Hij trouwt daarna in 1920 met 
Marie Anére met wie hij nog twee 
kinderen krijgt: Jean Raymond 
en een dochter, Renée Jeanne 
Georgette.

René Jules Lalique
Gefascineerd door materie en licht

Tekst: Tanja Soes

kunst
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René is van vele markten thuis en 
is ook een plooibaar man. Als het 
even niet lukt, stapt hij even zo vro-
lijk over naar iets anders. Deze hou-
ding is kenmerkend voor Lalique en 
juist daardoor heeft hij zijn kunste-
naarschap bewezen.
Zijn manier van werken wordt ge-
klasseerd bij Jugendstil en art deco 
of art nouveau. Hij werkt veel 
voor Sarah Bernhardt en Calouste 
Gulbenkian, zijn belangrijk-
ste opdrachtgevers. Vooral Sarah 
Bernhardt heeft hem beroemd ge-
maakt door zijn creaties te dragen 
als ze toneelspeelt. De sieraden zijn 
speciaal gemaakt voor de rol die zij 
gaat uitbeelden.
Gulbenkian, een rijke Britse olie-
magnaat uit Armenië, heeft hem 
ondersteund door voortdurend wer-
ken van Lalique aan te kopen en die 
in de hogere kringen te introduce-
ren. Als Lalique in 1945 sterft laat 
hij fabrieken na waarin zijn kinde-
ren nog steeds op hun eigen wijze 
kunstwerken maken volgens het 
principe van hun vader, die kunste-
naarschap combineert met indus-
triële vormgeving voor productie 
ervan. De fabriek in Wingen-sur-
Moder wordt in 1947 weer geopend 
door zijn zoon, Marc Lalique. Na 
de dood van Marc neemt de klein-
dochter Marie-Claude de zaak over. 
Zij overlijdt in 2003 in Florida.
Het bedrijf is nu niet meer in han-
den van de familie maar is in bezit 
van Silvio Denz, die het bedrijf Art 
en Fragrance gebruikt voor pro-
ductie van glaswerk onder de naam 
Lalique.

Meester juwelier tot 1908

Na zijn leerperiode begint Lalique 
voor verschillende huizen te wer-
ken. In 1890 begint hij een eigen 

bedrijf. Hij wordt dan al gezien als 
een van de meest belangrijke ont-
werpers in de stijl van de art nou-
veau. Hij werkt onder andere voor 
Samuel Bing die een winkel heeft 
met de naam: ‘La Maison de ‘Art 
Nouveau’. De benaming van de 
art nouveau periode ontleend zijn 
naam aan deze winkel.
Lalique heeft geheel eigen ideeën 
over zijn manier van werken en 
daardoor is hij ook zo bekend en 
beroemd geworden. Zijn naam is 
gekoppeld aan creativiteit en kwa-
liteit. Met een werk van hem krijgt 
iemand iets geheel nieuws in huis. 

René Lalique: hij bekijkt de kleurloze vaas ‘Lézards et bleuets’. Hij ontwierp 
deze in 1913. De foto is van 1925.
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Hij maakt juwelen in de gestileerde 
stijl van art nouveau, een stijl die 
veel opgang maakt in die periode 
en die vooral wordt toegepast bij 
gebruiksvoorwerpen. Het zijn vaak 
asymmetrische en tweedimensionale 
vormen die worden gebruikt.
Zijn inspiratie vindt hij vooral in de 
natuur, maar ook vrouwen zijn veel 
vertegenwoordigd op zijn broches 
en vazen. Pauwen, vogels, vlinders, 
bladeren, reptielen en bloemen ko-
men veel voor. Altijd weer kan hij 
als hij gewoon door de dreven wan-
delt zijn inspiratiebronnen vinden, 
die komen vanzelf op hem af en hij 
gebruikt ze als ze gerijpt zijn in zijn 
hoofd voor zijn creatieve kunstvor-
men.
De materialen die hij gebruikt zijn 
vooral glas, maar ook email. Verder 
gebruikt hij wel leer en schelpvor-
men, ook hoorn wordt verwerkt. 
Hij is er nooit op uit geweest om 
voorwerpen te maken met dure 
edelstenen. Hij kijkt altijd of een 
steen hem aanspreekt waardoor hij 
het object voor zich gaat zien. De 
doorschijnendheid, de glans en de 
vorm zijn bepalend voor zijn keu-
zes. In die tijd is dat helemaal niet 
zo gebruikelijk, de elite vergaapt 
zich aan dure sieraden bezet met 
edelstenen. Lalique stapt daar he-
lemaal van af en breekt daarmee 
met oude waarden en tradities. Hij 
zoekt altijd naar een fris en nieuw 
ontwerp, iets wat nog niet is gezien. 
Hij neemt ook wel mensen tijdelijk 
in dienst zoals beeldhouwers, cise-
leurs en emailleurs, die hem helpen 
bij het maken van een ontwerp.
Lalique wordt ook wel de uitvinder 
van het moderne juweel genoemd, 
nadat hij een eclatant succes heeft 
met zijn stand op de wereldten-
toonstelling in 1900. Vanuit de hele 

René Lalique - halsketting
Deze halsketting maakt hij voor zijn geliefde vrouw Alice Ledru. Hij wordt 
meestal gedateerd tussen 1897 en 1899. De vleugels bestaan uit een heel erg 
magere naakte vrouw met gestileerd haar dat om haar hoofd hangt en haar 
hele lange armen omvatten geëmailleerde en gouden zwanen en een ovaal in 
cabochon geslepen amethist. De ronde hangers zijn ingelegd met vuuropalen 
die omgeven zijn door zwierige gouden strengen.

René Lalique - pauwenbroche

Deze broche in de vorm van een pauw is klein en geeft weinig ruimte voor 
versieringen. Maar ondanks dat heeft Lalique met heel fijne lijntjes de veren 
van de pauw getekend. Hij werkt vaak met een vergrootglas om zo fijn te kun-
nen werken. Dit voorwerp is momenteel eigendom van het Museu Calouste 
Gulbenkian in Lissabon.
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wereld kwamen bestellingen bin-
nen. Iedereen wil dit nieuwe soort 
sieraden bezitten.
Het brengt hem ongekende weel-
de, waardoor hij een huis kan laten 
bouwen geheel in art nouveau stijl 
en door hemzelf ontworpen.
Zijn sieradenkunst is zo geliefd dat 
er velen zijn die hem nabootsen. 
Dat zint Lalique niet en hij gaat 
zoeken naar andere wegen en nieu-
were vormen.

Glaskunstenaar

Lalique is erg geboeid door glas, 
door de lichtinval en de verschil-
lende kleurschakeringen die glas 
daardoor krijgt. Zijn voorkeur gaat 
uit naar stenen met een kleur, zo-
als amethist, opaal en barnsteen. 
Voor geëmailleerd glas heeft hij een 
voorliefde en daar laat hij zijn meest 
geliefde techniek ‘plique-a-jour’ op 
los. Plique-a-jour betekent ‘daglicht 
inlatend’ maar het wordt meestal 
‘vensteremaille’ genoemd. Zijn ge-
voel voor verhoudingen en harmo-
nieën zorgt ervoor dat zijn werken, 
hoewel van goedkope materialen 
gemaakt, schoonheid uitstralen als 
van een duur juweel. Dat slaat voor-
al aan bij mensen met een goede 
smaak en gevoel voor kunst.

Het zoeken naar nieuwe mogelijk-
heden begint omstreeks 1900 als hij 
gaat leren glasblazen zodat hij glas-
vormen kan maken. Hij combineert 
ook verschillende technieken om 
voorwerpen te maken, zoals geperst 
glas samen met geblazen glas. Hij 
probeert van alles om tot een nieuw 
concept te komen, zoals hij dat ook 
in de juweelkunst heeft gedaan. Wat 
hem vooral aantrekt in glas is de 
veelzijdigheid ervan. Het kan melk-
wit zijn of transparant, doorzichtig 

René Lalique - la femme libellule

De Libellendame is een broche die heel erg bekend is geworden doordat hij 
door Gulbenkian is aangekocht. Het is een zeer grote broche, hij is 23 centi-
meter hoog en 26,5 centimeter breed. Het meest bijzondere van het juweel is, 
dat het op velerlei wijze gescharnierd kan worden, zodat het lijkt te bewegen 
met de bewegingen van de draagster mee. De gebruikte materialen geven 
verschillende soorten glans en licht aan het geheel. Het stelt de geboorte van 
de vrouwelijke intuïtie voor, geboren uit het samensmelten van een leeuw en 
een slang. Het is een mythologisch dier, dat een chimaera wordt genoemd, een 
mythologisch beeld of droombeeld. Lalique werkt wel vaker met chimaera. De 
poten met klauwen zijn de kracht, de vleugels zijn een symbool van soepelheid, 
vrijheid en lichtheid.
Dit juweel is zeer kostbaar vanwege de tijdrovende bewerking die het door-
maakt tijdens het proces van ontstaan. Dit komt vooral door de verschillende 
smeltpunten van materialen die er in zijn verwerkt, zoals glas en goud. Dit 
moet heel zorgvuldig worden gedaan, anders is bij mislukking heel het juweel 
waardeloos geworden. Dat deert Lalique echter niet. Hij is zo handig en 
vaardig, dat alles bij hem van een leien dakje gaat. Hij zal nooit een klein detail 
achterwege laten in een ontwerp omdat hij de techniek niet meester zou zijn. 
Lalique en Gulbenkian blijven vrienden voor het leven. Hij koopt meer dan 150 
werken van Lalique aan. De hele Gulbenkiancollectie waaronder ook de libel-
lenvrouw gaat na zijn dood naar het Palácia Pombal in Lissabon.

Orchidee-diadeem van René Lalique
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en met weerkaatsing van licht erin. 
Dat boeit hem enorm en glas op 
zich is voor hem een onuitputtelijke 
inspiratiebron. Hij wil het licht uit 
een steen naar voren laten komen. 
Hij streeft ernaar dat het lijkt alsof 
het stuk glas dat hij onder handen 
heeft uit een edelsteen is gehouwen. 
Hij zoekt steeds naar nieuwe tech-
nieken en hij experimenteert steeds 
verder met de vele verschillende ei-
genschappen die materialen kunnen 
hebben. Hij kan dit eindeloos vol-
houden. Zo experimenteert hij ook 
met het verwerken van metaaloxides 
in het glas, zodat het de kleur van 
edelstenen heel dicht lijkt te bena-
deren. Hij vindt het geweldig als 
hij dit na veel zoeken en veel mis-
lukkingen toch voor elkaar krijgt. 
Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar 
de kleuren opaal, en smaragdgroen. 
Hij is verliefd op stenen en licht. 
Dit is een beginnend psychisch 
aspect van Lalique dat zich uit in 
zijn werken, waarbij hij streeft naar 
steeds meer schoonheid en harmo-
nie en evenwichten en waarbij hij 
het licht vooral naar de voorgrond 
wil laten treden.
Zonder het te weten is Lalique ei-
genlijk bezig te laten zien dat half-
edelstenen ook bewustzijn in zich 
dragen. Want licht betekent altijd 
licht van bewustzijn, de kennis van 
de kracht.

Hij maakt van alles wat maar te be-
denken valt: vazen, beeldhouwwer-
ken van vrouwen, schalen, lampen, 
veel parfumflacons en serviezen. Hij 
maakt deurpanelen voor de oriënt 
express en kerkramen voor een kerk 
in Reims. Op het eiland Jersey is 
een heel glasinterieur te zien van 
zijn hand. In de tijd dat zijn werk 
algemeen bekend wordt, niet alleen 

René Lalique - vaas met rozen - techniek ‘cire-perdue’

Een geliefde methode van hem heeft hij van het bronsgieten afgekeken. 
Dat wordt de methode van de ‘cire perdue’ genoemd. Er wordt een model 
gemaakt van was, bijvoorbeeld een vaas. Daar wordt een materiaal omheen 
gemaakt waardoor er een mal rondom het wasmodel ontstaat. Dan wordt er 
een gaatje in de mal geboord en alles wordt met het gat naar beneden in de 
oven gezet. Zo raakt de mal vanzelf leeg, doordat de was er uit vloeit, dat is 
de verloren was. De mal is een vorm geworden die een tegengesteld beeld 
heeft van het wasmodel, een contrapositief. Tegen de wand van de mal wordt 
heet glas geblazen en dat glas krijgt dezelfde vorm als het contrapositief. Na-
dien wordt de mal gebroken en er is weer een uniek glazen object geboren. 
Ieder voorwerp wat zo wordt gecreëerd is uniek, omdat de mal altijd verloren 
gaat. 

Een glas dat op deze manier wordt gemaakt levert een effect op van bergkris-
tal, het is wat ruw en ziet er meer poreus uit, het krijgt ook een ander lichtef-
fect, iets waar Lalique nu juist naar streeft.
Men vermoedt dat de parfumflacon ‘Poissons’ zijn eerste experiment is met 
deze techniek.
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in Frankrijk maar ook elders, opent 
hij een bedrijf in Wingen-sur-
Moder in de Elzas waar 600 men-
sen werken.

Hij kan alles met glas, en hij ziet 
overal glas in: van decoratie van 
schepen tot kerkinterieurs, inte-
rieurs voor treinen, radiatordop-
pen voor auto’s, fonteinen en veel 
meer. In paleis Soestdijk hangen 
vier plafonières en een kroonluchter 
van zijn hand, besteld door prinses 
Juliana.

Parfumflacons

Omdat parfums nu chemisch kun-
nen worden geproduceerd wordt er 
veel meer van verkocht en zijn deze 
ook voor de gewone vrouw bereik-
baar. De parfumindustrie heeft dus 
behoefte aan flacons voor haar par-
fums. De ontwerpen moeten wel 
via massaproductie kunnen worden 
gemaakt. Daar heeft Lalique er tal-
loze van ontworpen.
Eerst werkt hij samen met François 
Coty, een apotheker in Parijs. Die 
gebruikt één van de eerste flacon-
ontwerpen van Lalique, ‘Ambre 
Antique’. De parfumflacons gaan zo 
goed, dat Lalique niet meer afhan-
kelijk wil zijn van een glasfabriek, 
maar een eigen glasfabriek opent in 
Combs-la-Ville in 1909.
Het meest bekend is zijn flacon 
‘Dans la Nuit’, met een blauw par-
fum dat lijkt op een koude mist die 
in de vroege ochtend over het water 
hangt.

De nieuwe tijd

Rond 1920 vindt er weer een om-
wenteling plaats in de maatschappij. 
De rol van de vrouw verandert dras-
tisch. Deze herboren vrouw gaat ro-
ken, autorijden, is niet zo opgepept 

Parfumflesje - flacon muguet 1935
Ook bekend is zijn ontwerp van een flacon met lelietjes-van-dalen, waarbij 

de fles zelf heel simpel is en glashelder, maar de stop gemaakt is als een 
boeketje lelietjes-van-dalen.

Parfumflesje - Dans la Nuit 1920
Dit flesje heeft wat weg van de art deco maar ook van het neo-classicisme. 

Het is ontworpen in 1920 voor het huis Worth.
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om mannen te behagen. Lalique 
vindt het heerlijk en gaat helemaal 
mee met de trend. Hij maakt asbak-
ken en rookgerei, en mascottes om 
in de auto te hangen. Hij maakt 
niet alleen maar dingen voor de rij-
kere mensen, maar van alles voor de 
gemiddelde consument. De artis-
tieke schoonheid en kwaliteit blijft 
daarbij behouden.

In 1925 heeft hij weer een stand op 
de Paris Exposition, die een enorme 
belangstelling trekt en die een grote 
invloed heeft op de art deco bewe-
ging.
Hij produceert in deze periode tot 
in de Tweede Wereldoorlog wel 450 
verschillende soorten vazen in ver-
schillende stijlen met verschillende 
motieven, waarbij ook de ‘cire per-
due’ wordt gebruikt.
Lalique wordt nog steeds be-
schouwd als een groot kunstenaar 
van zijn tijd. Zijn oeuvre is onge-
kend en zeer uitgebreid en divers. 
Vooral zijn liefde voor glas en licht, 
stenen en licht maken hem tot een 
bijzonder kunstenaar. Hij is ook 
een uitmuntend ambachtsman, hij 
vindt veel speciale technieken uit 
waar hij ook patenten op heeft. Hij 
is en blijft uniek door zijn liefde 
voor het glas met zijn voor hem zeer 
aantrekkelijke eigenschappen. Door 
de mogelijkheden die het heeft om 
licht over te brengen, te reflecteren 
en te verspreiden. De lampen die 
hij ontwerpt zijn daar een voorbeeld 
van.

Opaalachtig glasontwerp met vrouwenfiguur - 1925

René Lalique - tafellamp met pauwen 1910
Bij deze tafellamp is er een speciale lichtspreiding 
door de motieven die er in zijn verwerkt.
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