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Vooruitgang

Oorlogen en rampen zijn er
om mensen meer bewust te laten kijken naar de dingen
zodat ze zich vragen gaan stellen
over hun leven en bestaan.
Oorlogen zijn zo geen oorlogen meer
en rampen zijn geen rampen.
Zij zijn middelen om de mensheid te helpen
vooruit te komen.
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Van de redactie
Macht

De mededeling dat het een grote bende is in de wereld zal niet snel inslaan als een bom.
Bommen vallen er genoeg, oorlog is er op vrijwel alle continenten. De brandhaarden in de
wereld zijn schier ontelbaar. Het nieuws over allerlei oorlogshandelingen en gruwelijkheden wordt breed uitgesponnen in de journaals en in de praatprogramma’s op tv en radio.
Maar ook op andere gebieden dan het favoriete tijdverdrijf oorlog is er genoeg agressie
onder mensen te constateren. Sport verbroedert allang niet meer. Voetballers kunnen bijvoorbeeld doorgaans ongestraft een tegenstander het ziekenhuis inschoppen. Het gedrag
van sommige groepen supporters bij sportwedstrijden is onvoorstelbaar barbaars. De meest
favoriete computerspelletjes zijn zonder uitzondering gebaseerd op gewelddadigheid. De
gedurende 2500 jaar beschaving opgebouwde normen en waarden en de daarop gefundeerde fatsoensregels lijken niets meer waard. De wereld is een voor iedereen zeer onveilige
omgeving waarin het gevaar om iedere hoek loert.
Dit menselijk gedrag is niet uniek voor de moderne tijd. Het is nu alleen wat meer, en
door de digitale techniek is de informatie over oorlog, geweld, gruwelijkheden, catastrofes
enzovoort binnen korte tijd de wereld rond gereisd.
Het interessante van de lilaca is, dat de oorzaak voor al deze disharmonie en imperfectie
door lilaïsch onderzoek is aangetoond. Het is de staat van de materie waaruit alles is opgebouwd. Die materie is nog niet perfect. Dat is in zijn wezen zo’n simpele constatering, dat
niemand er verder aandacht aan besteedt of het serieus neemt. Toch vloeit hier direct uit
voort dat het verstand waar de mens mee is uitgerust daardoor ook gewoon niet in staat
kan zijn om wat meer orde in de samenleving te brengen. Het verstand produceert namelijk een onnoemelijke hoeveelheid waanideeën. En die waanideeën geven vorm aan het illusoire bestaan van de mens. En er zijn talloze ‘soorten’ illusies te onderkennen. Onderzoek
in de lilaca heeft een vijftal hoofdillusies waarin de mens leeft, blootgelegd. Dat is een
ontdekking die van groot belang kan zijn voor de verdere ontwikkeling van het bestaan op
aarde. Vandaar dat het verheugend is te noemen dat er in deze publicatie een eerste artikel
is waarin een van die hoofdillusies globaal uit de doeken wordt gedaan. Het gaat daarbij
om de machtsillusie, een veel voorkomende illusie met daarbij behorende levensstijl, vooral
veel waar te nemen bij politici en aanverwante machtigen der aarde. Maar ook bij de kleine
man is deze illusie prominent aanwezig in gedrag en houding.
Het uitleggen hoe zo’n machtsillusie in elkaar zit en werkt is een lastig karwei.
Het gaat het verstand ook te boven en dat maakt het moeilijk uit te leggen.
Het prettige is in ieder geval dat deze ontdekking nu breder bekend kan
worden.
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Koralen

Schoonheid en samenleving in de oceanen
Tekst: Sarah Delateren

H

et koraalrif boeit bijna iedereen, vooral door
de schoonheid die het rif uitstraalt. En hoewel
het alleen door onderwaterduikers in al zijn
levende schoonheid gezien kan worden, zijn er genoeg
films en foto’s van om iedereen die dat wil te laten zien
hoe de natuur toch kostgangers heeft van allerlei aard.
Ook in veel aquariums zijn koralen te bewonderen in
al hun wonderlijke schoonheid. Wat is er zoal bekend
over koraalriffen en wat is de visie van de lilaca op dit
fenomeen?
Opbouw van koraalriffen

Voor de opbouw van riffen in de
oceanen zijn steenkoralen het belangrijkst. Zij behoren tot de klasse
van de Anthozoa, de bloemdieren,
die weer behoren bij de neteldieren. Neteldieren zijn verdeeld in
twee onderklassen, de Zoantharia of
Hexacorallia, poliepen van koralen
die zes of een meervoud van zes tussenschotten hebben, en Alcyonaria
of Octocorallia, bloemdieren die
acht tussenschotten hebben. De
Hexacorallia zijn de skelettenbouwers, zij worden harde koralen genoemd. Daar horen de steenkoralen
bij. De koraalriffen die er op aarde
bestaan zijn gevormd uit deze dieren, dode zowel als levende. Ze worden ook wel rifbouwende koralen
genoemd. De steenkoralen maken
gezamenlijk een uitwendig kalkskelet aan dat buiten hun lichaam ligt,

waarmee in feite een rif wordt gevormd. Ze kunnen zich ook in dit
kalkhuisje terugtrekken als er gevaar
dreigt.
De Octocorallia zijn geen riffenbouwers, zij maken geen uitwendig skelet, maar leven vaak wel op het rif.
Evolutie van de materie
De meeste koralen vormen met zijn
allen riffen, atollen en koraalbanken
met soms veelvuldig vertakte ‘struiken’.
Zoals goed te zien is bij koraalriffen is de Bewuste Energie altijd
bezig om nieuwe vormen te scheppen als er voldoende is gespeeld met
de oudere, fysieke vormen. Want
de bloemdieren zijn overgangsvormen tussen bloem en dier. Daarmee
komt er al heel lang geleden een
nieuwe soort opduiken in het evo-

lutieproces, waarin na het fysieke
leven het vitale mede een rol gaat
spelen.
Vele vormen die ze ooit heeft gecreëerd gaan verloren en sterven uit.
De Energie bekommert zich daar
niet om, want alles is voor haar een
experiment in de gehele gang van
de evolutie. De psychische persoon is het kernpunt van alles. Die
laat door het licht van de Energie
een nieuw aspect van zichzelf verschijnen waardoor de mogelijkheid
ontstaat weer andere lichamen te
gaan scheppen dan de vorige, zuiver
fysieke vormen. Hoewel deze fysieke lichamen ook uitgerust zijn met
leven en denken, staat dit niet zo op
de voorgrond omdat het fysieke aspect het eerste is om mee te experimenteren. Nu wordt er echter door
de fysieke psychische persoon aan
de fysieke vorm een nieuw element
toegevoegd, juist doordat hij het vitale in zichzelf heeft laten ontplooien door het licht van de Bewuste
Energie. Het vitale, het leven doet
dan zijn intrede op aarde. Eerst aarzelend, maar juist in het Cambrium
is er een explosie van leven die in
gang gezet is door de Evolutiekracht
die alles in de wereld opbouwt en
ondersteunt. Omdat het past in
haar plan voor het evolutiespel.
De zeeanemonen en koralen zijn
al zeer oud, op zijn minst 550 mil3
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Op het moment zijn er zo’n 4500
soorten koraal bekend. Plaatselijk
vormen ze grote kolonies en riffen.
Koralen groeien in alle warme en
schone zeeën en oceanen.

Mesozoïcum

ERA PERIODE

Paleozoïcum

joen jaar. Ze zijn de oudste soort
van deze groep van fossiele overlevenden. De oudste Anthozoa die
bekend zijn lijken op de moderne zeeveren en stammen uit het
Ordovicium, rond 500 miljoen jaar
geleden. In het Cambrium zelf verschijnen de eerste gemineraliseerde
koraalachtige organismen. Het huidige koraal zoals dat nu bekend is
verschijnt pas in het midden Trias
in dezelfde tijd dat de eerste dinosauriërs zich ontwikkelen. Alles
krijgt meer glans door het leven
dat de Bewuste Energie er in naar
voren laat komen. Koraalachtigen
zijn weer later verschenen, fossielen
daarvan zijn niet gezien tot tientallen miljoenen jaren later nadat
de vroege zeeveren zijn ontdekt.
In ieder geval is het wel zo, dat het
mogelijk is dat de Anthozoa de eerste tak van de stam van neteldieren
zijn. Er is in feite weinig zeker op
dit punt, omdat de oceanen lang
een hinderpaal zijn geweest om onderzoek te doen naar de uiterlijke
lichamelijke vormen van stenen,
bloemen, dieren.
Met zo’n zesduizend soorten zijn de
zeeanemonen de grootste groep binnen de neteldieren.

OUDERDOM
in miljoen jaar

Krijt

66 - 144

Jura

144 - 208

Trias

208 - 245

Perm

245 - 286

Carboon

286 - 360

Devoon

360 - 408

Siluur

408 - 438

Ordovicium

438 - 505

Cambrium

505 - 570

Anthozoa, de bloemdieren
De Anthozoa vormen overgangen
tussen bloem en dier. De Bewuste
Energie doet alles om te zorgen dat
uit de fysieke vormen van rotsen,
aarde, stenen en bloemen dierlijke
vormen naar voren worden gebracht via de vitale psychische persoon. Uiterlijk lijken bloemdieren
sprekend op bloemen zoals de naam
aanduidt, maar zij zijn al verder ge-
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Anthezoa

vorderd in hun evolutieproces dan
bijvoorbeeld de vleesetende planten.
Zij zijn al echte dieren, hoewel voor
de Anthozoa het poliepstadium, het
vastzitten aan de grond, de belangrijkste levensvorm is.
Koraalpoliepen zijn gebonden aan
een bepaalde plek: na een larvesta
dium waarin zij vrij rondzwemmen
in de oceaan, vestigen zij zich op
een geschikte plaats in ondiep water en zetten zich daar vast door een
behuizing te bouwen die uit een
kalkskelet bestaat, vandaar de naam
poliep.
Een poliep bestaat uit een kokervormig lichaam dat uit twee lagen bestaat. Daarin zit de inwendige maag
en de slokdarm, die uitloopt in een
mond die omgeven wordt door een
ring van tentakels. De tentakels zijn
hol en de lichaamsruimte strekt zich
daarin ook uit. De afvalstoffen van
het lichaam worden afgescheiden
via de mond.
Meestal kunnen koralen zich zowel geslachtelijk al ongeslachtelijk
voortplanten. Ze doen dit op de
normale manier voor dieren, door
ei- en zaadcellen te produceren. In
de zomertijd, als het net volle maan
is geweest, laten zij de ei- en zaadcellen allemaal tegelijk los. Dit is
dus een bijzonder verschijnsel, dat
maar een paar dagen duurt op elk
rif dat er is in de oceanen. Als een
eicel wordt bevrucht terwijl hij daar
zo rondzwerft in de wateren, dan
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komt er na enkele dagen een larve
uit. Die is met het blote oog bijna
niet te zien, hij is maar zo groot als
een zandkorreltje. Ook wordt in die
periode vaak al gezorgd voor voedselvoorzieners, de zoöxanthellen,
kleine eencellige algensoorten die in
symbiose met koralen leven.
Door fotosynthese met deze algen
ontvangt de poliep een extra toevoer van voedsel in de vorm van
glucose ofwel suikers. Lichtenergie
en water worden gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten. Door de activiteit van deze
algen kunnen echter ook andere
voedingsstoffen zoals stikstof uit het
water worden gehaald. Een aantal
koraalsoorten krijgt de zoöxanthellen van het ouderdier, terwijl anderen deze opnieuw moeten opnemen.
Na al deze avonturen in zijn jonge
leven zoekt de larve een plek op
waar hij zich kan aanhechten en
verandert dan in een poliep met
tentakels en een mond. Dat duurt
ongeveer een week. Dan gaat de larve zich klonen en na enkele maanden is er al weer een aardige kolonie
ontstaan.

zijn ook wel soorten die een doorsnede van 10 meter hebben.
De Energie houdt van diversiteit
en kleur, dat is aan de bloemdieren
wel te zien. Ze vormen vaak grote
koraalriffen en leven dan meestal
samen met vele andere zeedieren.
In deze grote en uitgebreide leefgemeenschappen heeft ieder zijn eigen
plaats, vooral om aan het benodigde
voedsel te komen en voor bescherming en beveiliging. Dit gebeurt
dan ook vaak via andere dieren
waarmee een symbiose wordt aangegaan.
Zo heeft de Evolutiekracht haar ingenieuze plan over hoe deze bloemdieren kunnen leven en overleven,
via vele soorten samenlevingsvormen waardoor het leven wordt beschermd en gevoed. Zij is daarbij
niet geïnteresseerd in kleinigheden,
zoals soorten die uitsterven. Dat is
inbegrepen in haar hele evolutiespel. Het gaat haar altijd om het
grote evolutieplan dat loopt over
miljarden jaren en dat zij in al haar
wijsheid en met schoonheid, harmonie en macht stuurt en uitvoert
en dat leidt naar het uiteindelijke
doel dat zij voor ogen heeft.

Steenkoralen Scleractinia of Madreporaria
Deze riffenbouwers hebben een
uitwendig skelet van kalk, een exoskelet, dat voortdurend wordt opgebouwd aan de basis van de poliepen. Steenkoralen groeien heel
langzaam. De massieve soorten
groeien ongeveer vijf centimeter
per jaar en de meer vertakte soorten
met tien tot twintig centimeter per
jaar. De kalkskeletten kunnen allerlei vormen aannemen: plat, rond
of rijk vertakt, zodat het een struik
lijkt.
Steenkoralen hebben de tentakels overdag meestal ingetrokken.
De eencellige algen in hun weefsel, de zoöxanthellen, vormen dan
voedingsstoffen voor hen door gebruik te maken van het zonlicht.
Algen zelf leven voornamelijk van
licht waardoor de ontwikkeling van
steenkoralen meestal niet gebeurt
op diepten van meer dan 50 meter.
Deze algen die in het koraallichaam
zijn opgenomen zorgen voor fotosynthese en ze zijn van essentieel
belang voor het koraal. De eencellige algen, Symbiodinium, leveren

Tot de Anthozoa behoren onder
andere steenkoralen, zeeanemonen
en zeeveren. De meeste soorten zijn
maar een aantal millimeters groot
en leven altijd in kolonies, maar er
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hersenkoraal
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tot wel 95% van de energiebehoefte
van het koraaldier.
Zo vormen de koralen en de algen
een huishouding waarbij wederzijds
geprofiteerd wordt van elkaar, met
een goed gevolg. In de nacht is het
tijd voor de visvangst: ze strekken
hun tentakels uit om zoöplankton
te vangen.
Verschillende soorten steenkoralen hebben een bolvormige kolonie waarbij de poliepen in kronkelige slingers aan het oppervlak
gerangschikt zijn. Doordat ze aan
hersenen doen denken hebben ze
de naam ‘hersenkoraal’ gekregen.
Poetsvissen voeren daar bij voorkeur
hun poetswerkzaamheden uit.
Steenkoralen kunnen het beste leven bij een watertemperatuur die
schommelt tussen 26 en 27 graden
Celsius. Langdurige grote afwijkingen van deze temperatuur kunnen
grote gevolgen hebben voor het rif,
het kan zelfs het einde van een koraalrif betekenen.
Niet-rifbouwende koralen
De koralen uit de Alyconaria of
Octocorallia groep zijn zachte koralen: ze maken geen uitwendig
kalkskelet aan en kunnen dus ook
niet de basis vormen van een rif. Ze
hebben acht tentakels en bevatten
ook geen zoöxanthellen. Daardoor
kunnen deze soorten ook op meer
schaduwrijke plaatsen en op grotere
diepten te zien zijn. Dit zijn onder
andere de gorgonen en zachte koralen. Er bestaan ook enkelkoralen: zij
groeien afzonderlijk en in een eigen uitwendig kalkskelet. Ook hier
is opvallend hoe veelzijdigheid en
creativiteit de meest opmerkelijke
eigenschappen zijn van de Bewuste
Energie die dit alles in het evolutieproces heeft ingebracht en benut.
6

Zeeveren - Pennatulacae
Zeeveren zijn koralen die bestaan
uit één lange poliep die bedekt is
met heel veel kleine poliepjes er
omheen gegroepeerd. De stengel
voelt vlezig aan en kan soms wel
één meter lang worden, maar gemiddeld wordt een zeeveer meestal
ongeveer veertig centimeter groot.
Hij is verhard en verstevigd met
kalk. Zeeveren leven op grote diepte
in warme oceanen. In baaien zitten
ze ingegraven met een soort worteltje in de zandbodem of in de modder. Ze kunnen zich ook losmaken
uit de grond en dan wat zwemmen
of zich kruipend over de grond
bewegen. Met hun mooie en felle
roodachtige kleuren vallen ze sterk
op. De kleuren kunnen variëren van
oranje tot violet en rood. De meeste
soorten worden vaak in de nacht
wel driemaal zo groot als ze water
opnemen. Daardoor wordt hun skelet hydrostatisch en daardoor heel
doorzichtig, pastelkleurig. In dat
nachtgewaad vangen
ze hun voedsel.
Waarschijnlijk stammen ze ook uit het
Cambrium. Het zijn
langlevenden, men
vermoedt dat ze wel
honderd jaar kunnen
worden als hen geen
ramp overkomt, zoals wanneer mensen
zich met hen gaan
bemoeien.
Ze lijken echt op
een veertje door hun
zijtakjes. Overdag
lijken ze zo slap dat
het is alsof ze dood
zijn. Op de bodem
Gorgonia ventalina

liggende kolonies kunnen zich kruipend langzaam voortbewegen. Bij
gevaar kan een zeeveer zijn hele poliep-pen intrekken in de bodem.
Bij het voortplanten worden de
zaadjes door de zeeveren als bij een
zaaduitstorting het water in gestuwd. Na de bevruchting vallen ze
naar de bodem en groeien daar weer
uit tot een klein zeeveertje. Ze zijn
niet lang alleen, al heel snel wordt
er weer een grote kolonie gevormd.
Zeeveren leven langs de kusten van
Europa en de Atlantische Oceaan
maar ook in de Middellandse Zee.
Niet speciaal op een rif, maar ze
kunnen er wel voorkomen.
Ze leven van fytoplankton en kunnen zelfs licht uitstralen. In de diepzee is dit verschijnsel, bioluminescentie, heel normaal. Het wordt
daar vaak veroorzaakt door lichtgevende bacteriën die op vissen leven.
Bij zeeveren is niet bekend hoe ze
licht geven. Het is eigenlijk de humor van de Bewuste Energie die
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wat vooruitloopt op de evolutie van
de mens, die uiteindelijk door deze
lichtgevende dieren er aan herinnerd wordt, dat hij zelf misschien
ook wel eens een lichtwezen zou
kunnen worden. En dan niet zoals
bij een dier, die dit vermogen niet
bewust kan hanteren, maar als een
waar vermogen waarbij zo’n wezen
altijd naar believen licht kan zijn of
niet. Per slot is dat het einddoel van
het evolutieproces, dat een mens
lichtende elektronen en atomen in
zijn lichaam heeft waarvan hij gebruik kan maken als dit nodig is
voor de vreugde van het wezen.
Zeeanemonen - Actiniaria
Zeeanemonen zijn genoemd naar
de bloem die anemoon heet. Het
zijn vleesetende poliepen die behoorlijk groot kunnen zijn, zelfs wel
tot 20 centimeter. Zij zijn meestal
rijk gekleurd en leven voornamelijk in warm zeewater. Zij voeden
zich in de nacht met visjes, die zij

Virgularia species - zeeveer

vangen met hun tentakels met netelcellen vol harpoentjes. Zij leven
dan als een dier. Overdag leven zij
als een plant, dan nemen ze de suikers op van de eencellige algen die
bij hen leven. Zij leven meestal in
symbiose met andere dieren. Dat
kunnen vissoorten zijn die tussen
de tentakels van de zeeanemonen
leven. Ook kunnen zij met heremietkrabben leven, die dan de
anemonen verzamelen en ze op de
slakkenhuizen deponeren die de
krabben bewonen om hun zachte
achterlijf te beschermen. De anemonen profiteren dan van de
voedselrestjes die de krab laat
vallen, en de krab krijgt
bescherming van de anemonen doordat roofvissen
wegblijven vanwege de harpoentjes in de netelcellen van deze
bloemdieren.
Het zijn meestal solitaire poliepen
zonder skelet, met tentakels waarop
zich netelcellen bevinden om voedsel te vangen. Hun basis is geschikt
om zich in te graven in de bodem,
of om zich met een zuigvoet vast te
hechten op een harde ondergrond
zoals op een rif. Met de zuigvoet
kunnen zij zich ook verplaatsen.
Zoöxanthellen komen bij vele
soorten voor. Sommige soorten
kunnen zich door deling vegetatief voortplanten. Het merendeel
van de zeeanemonen komt voor
in kustwateren, poelen en spleten van rotskusten waar zij levende
prooien vangen. Sommige anemonen leven dus in symbiose. De bekendste symbiose is die met clownvisjes. Dat is ook een vis, die een
bijzondere plaats inneemt bij de
Bewuste Energie. Zijn naam is officieel Amphiprion ocellaris, driebandanemoonvis, maar hij wordt

ook wel clownvis of harlekijnvis
genoemd. Hij is niet groot, hoogstens elf centimeter, en leeft tussen
bepaalde soorten zeeanemonen.
Hij wordt nooit door een zeeanemoon verlamd door steken, want
hij heeft een slijmlaag op zijn huid
die door de anemonen als zijnde
een anemoon wordt gedetecteerd.
Hij eet parasieten die de anemoon
bedreigen en verjaagt ook vijanden

van de anemoon.
Ondertussen is
hij zelf heel veilig
in de anemoon. Niemand kan hem
benaderen.
Het leuke van de clownvis is, dat
hij in groepjes in een anemoon
leeft. In die groep is één vrouwtje
dat altijd paart met het grootste
mannetje in de groep. Deze vissen
worden allemaal geboren met actieve mannelijke en inactieve vrouwelijke geslachtsorganen. Als een
vrouwtje overlijdt, wordt het dominante mannetje een vrouwtje.
Dat is de humor in het evolutieplan
van de Evolutiekracht, één van de
dingen waarover verwondering kan
zijn. Want zoiets kan het verstand
niet verzinnen, het is gewoon de
humor waarmee de evolutie wordt
geleid in alles en waarbij er altijd
gekeken wordt naar wat de Realiteit
allemaal van zichzelf wil zien in velerlei vormen.
De kleuren van veel anemonen en
koralen zijn afkomstig van eencel7
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ligen, die leven van de afvalstoffen
waar het dier niets meer mee kan.
Voedsel
Neteldieren bestaan over het algemeen uit een koker met een maagholte die er uitziet als een intern
zakje. Via de slokdarm en de mondopening worden afvalstoffen geloosd. Rondom deze mondopening
bevinden zich één of meer tentakelkransen, die voorzien zijn van netelcellen. De netelcellen dienen zowel
voor het verdoven van prooidieren,
maar ook als verdedigingswapen.
Iedere netelcel bestaat uit een afgesloten holte, waarin zich een spiraalvormig opgerolde draad gevuld
met gif bevindt. Aan de buitenzijde
bevinden zich gevoelige netelharen, die zelfs de meest zachte prikkels kunnen voelen. Bij het aanraken van de tentakels exploderen de
netelcellen als het ware, waarna de
draad met grote kracht als een harpoen in het slachtoffer wordt gedreven. Het gif verlamt de prooi en het
hapje wordt via de slokdarm naar
de maag vervoerd.
De bloemdieren hebben vaak
prachtig gekleurde vangarmen
waarmee ze prooidieren zoals plankton uit het water filteren of kleine
vissen of zeesterren grijpen die worden verdoofd door de netelcellen.
Koralen vangen meestal plankton
met hun tentakels. Er zijn soorten die plantaardig plankton ofwel
fytoplankton prefereren en anderen willen graag dierlijk plankton,
zoöplankton. Vooral zachte koralen
geven de voorkeur aan fytoplankton. Steenkoraal voedt zich liever
met zoöplankton. Waarschijnlijk is
dit nodig om kalkskeletten aan te
maken.
8

Gevechten
De Bewuste Energie heeft al vanaf het begin van de evolutie in de
lichaamsmaterie van alle vormen
gezorgd voor mechanismen van
zelfverdediging en dus ook voor
oorlogen. Dit is ingebouwd om de
soort in stand te houden. Bij de
zeeanemonen is dit heel duidelijk
waargenomen en bestudeerd. Het
doet wel grappig aan om te zien,
hoe altijd en altijd al oorlogen worden gevoerd, zoals dat heden ten
dage bij mensen ook nog is. Er is
nog niets veranderd in deze mechanismen die van alles te maken

blazen krijgspoliepen hun tentakels op. Ze maken hun lichaam drie
keer zo groot en beginnen elkaar te
bevechten op een leeg stukje van de
rots tussen de kolonies.
Soms beweegt een poliep van de
ene kolonie naar een open ruimte tussen de twee kolonies in. Hij
fungeert als een soort verkenner en
wordt dan aangevallen door krijgspoliepen van de andere kolonie.
Wanneer hij een heleboel steken
heeft gekregen door de netelcellen
van de vijand, wordt hij door zijn
maten aangevallen zodat hij terug-

Anthopleura elegantissima, een zeeanemoon

hebben met overweldigen en overmacht, om op die manier het vege
lijf te redden. Bij mensen is dit dierlijke mechanisme in feite allang niet
meer nodig, maar het wordt iedere
dag nog door hen gebruikt.
Studies in het laboratorium van
twee kolonies zeeanemonen onthullen dat ook deze dieren, net zoals mensen, al van wanten weten.
Vijandigheden naar elkaar toe vinden plaats volgens de getijden van
het zeewater. Als het water opkomt,

keert naar zijn eigen kolonie. De
terugkeer van zo’n aangevallen verkenner naar de kolonie met beschadigde tentakels zou kunnen dienen
om aan de eigen kolonie te laten
weten wie de buurkolonie is en wat
zij vertegenwoordigt.
Zeeanemonen die botsen vechten
als georganiseerde legers met verschillende soorten krijgers, verkenners, maar ook leden die voor de
reproductie dienen en nog andere
soorten die hun eigen plaats hebben
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in het geheel, zoals bij de mieren
ook het geval is.
De zeeanemonensoort Anthopleura
elegantissima leeft bijvoorbeeld in
grote kolonies van genetisch identieke klonen op zwerfkeien op de
getijdenlijn. Als twee kolonies elkaar ontmoeten, vormen ze meteen een duidelijke grenszone.
Anemonen die contact hebben met
een dier uit een andere kolonie gaan
vechten, ze slaan elkaar met speciale tentakels die vlekken achterlaten
van verbrande en kapotte cellen die
vastzitten aan de tegenstander.

Vissen vinden er hun toevlucht,
roofvissen maar ook kleine visjes.
De riffen kunnen bijzonder groot
worden. Het grootste rif is het
Groot Barrièrerif dat het grootste
deel van de oostkust van Australië
afschermt en zorgt dat de kust
moeilijk te bereiken is voor schepen.
Het rif wordt opgebouwd door
koralen die uitwendige kalkskeletten opbouwen bovenop het skelet
van vele generaties overleden poliepen uit dezelfde kolonie. Zo blijven
de koraalriffen vanzelf aangroeien.
Alleen de bovenlaag van het rif

Heremietkreeft

 oraalriffen en hun leefgeK
meenschap
Deze riffen zijn voor een groot deel
zelfvoorzienend, want het rif maakt
zelf dierlijk plankton aan. Doordat
er zoveel koraalpoliepenkolonies
zijn, is het een leefgemeenschap
die veel andere planten en dieren
kan herbergen. Alles is er aanwezig,
steenkoralen, maar ook zachte koralen van een enorme kleurenpracht.
Ook gorgonen zijn van de partij.

leeft, de rest is dood skelet dat wel
poreus is en dus bevolkt wordt door
vele andere dieren en bacteriën. Het
rif is een van de meest productieve leefgebieden van de wereld, het
herbergt duizenden soorten vissen,
ongewervelde dieren, planten en
eencelligen. En het is niet zomaar
een leefgemeenschap, de vele verschillende soorten helpen elkaar
overleven. Zo zijn de poetsstations
op riffen welbekend, waar vissen
in de rij op hun beurt wachten tot

ze een poetsbeurt krijgen van de
poetsvisjes. Meestal zijn de poetsstations op hersenkoraal. Vissen die
gepoetst willen worden geven dit
aan met een zwembeweging of verticale stand. De poetsvis weet dan
dat er weer een klant is. Poetsers
kunnen ook een signaal geven aan
de klant in spe door snel op en neer
te wippen. Het poetsen is een ontspannen aangelegenheid die grondig wordt aangepakt. Geen plekje
wordt vergeten. Zieke vissen komen
vaak meerdere malen per dag om
gepoetst te worden. Een poetsvis
kan per dag wel zo’n 300 klanten
bedienen.
Heremietkreeften, die te groot zijn
geworden voor hun schelp staan in
rijen bij de grootste leeg gekomen
schelp te wachten op hun beurt.
Want die grootste schelp is voor
de grootste heremietkreeft en alle
kleinere maten verwisselen daarna
ook discreet en zonder tumult van
woning.
Koraalriffen komen over de gehele
wereld voor. In warme wateren,
maar ook in koude oceanen. Zelfs
de Noordpool en de Zuidpool kennen riffen. Het zijn daar diepwaterriffen die vaak drie kilometer diep
zitten. Koudwaterkoralen bouwen
riffen in koele wateren. De soort
Lophelia pertuse is zo’n koraal dat
bouwt op 200 meter tot 2000 meter diep. Maar over deze koudwaterriffen in de poolgebieden is nog niet
veel bekend.
Verschillende soorten riffen
Een koraalrif wordt in een ondiepte
in de zee opgebouwd door koraalpoliepen.
Er bestaan drie soorten riffen:
9
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1. het strandrif, kustrif of franjerif
is tegen het land gelegen;
2. het barrièrerif wordt door een
strook water gescheiden van het
land;
3. het atol is een ringvormig rif
met binnenin water.
Het franjerif is een rif dat dicht
langs de kust is gevormd en ook
meestal de lijn van de kust volgt,
vandaar de leuke naam, het is de
franje aan het land. Deze riffen
kunnen vele tientallen kilometers
lang zijn. De basisstructuur is het
steenkoraal, met vaak een kalksteen
ondergrond. Behalve steenkoralen
vindt men op het kustrif ook heel
veel sponzen, zachte koralen en algen. Deze riffen komen het meest
voor. De steenkoralen groeien daar
op ongeveer 0 tot 40 meter diepte.
Het barrièrerif is meestal een veel
meer uitgestrekt rif dat zich verder
in zee bevindt. Alleen bevindt zich
bij dit rif een ondiepe lagune die
het rif afscheidt van het strand of
de kust. Soms kan het zijn dat het
water maar enkele tientallen meters
breed is, maar voor hetzelfde geld
kan er 65 kilometer tussen de kust
en het rif liggen, zoals in Australië.
Een typisch barrièrerif heeft van
de kust naar zee gaande een vaste
structuur. Eerst is er een ondiepe lagune met rustig water. Dan komt er
een ondiep plateau van steenkoraal,
dat men het rifdak noemt. Dit dak
steekt bij laag water boven het water
uit en het breekt de golven van de
oceaan. Daarna is er een rifwand,
die men een drop-off noemt omdat hij vrij steil naar beneden loopt.
Soms kan hij vele kilometers diep
zijn, maar soms zijn er ook trappen
10

of plateaus. Langs deze rifwand zijn
meestal grote scholen roofvissen te
zien, die kijken of er nog iets te eten
valt. Soms wordt nog van een binnenrif en buitenrif gesproken. Het
binnenrif is het deel van het koraalrif dat zich aan de landkant bevindt,
terwijl het buitenrif zich aan de zeezijde bevindt. Het buitenrif in zee
vormt de overgang naar de rifwand.
De rifwand is het rijkst begroeide
deel van koraalrif met bovenop de
oude skeletten allerlei steenkoralen
en op grotere dieptes de zachte koralen en gorgonenfamilies.
Een atol is een cirkelvormig rif met
een ondiepe lagune middenin. De
koraalgroei is vaak het sterkst aan
de zeezijde. Atollen zijn eigenlijk
franjeriffen rondom een eiland. Als
dit eiland zinkt door plaattektoniek,
dus door het bewegen van aardplaten, groeit het rif gewoon door.
Uiteindelijk verdwijnt het eiland
onder water en blijft alleen nog het
rif over, met het water binnenin.
Groei van het rif
Kolonies zijn lang geleden ontstaan
uit een koraaldiertje dat als rondzwemmende larve een vaste voet
op de grond wilde hebben. Hij
lijkt dan op een anemoon, met zijn
mond naar boven gericht. Hij gaat
dan een kalkplaatje maken, dat hij
zelf vastzet aan de onderkant, op de
grond. Op deze grondplaat of voetplaat worden zes of meer verticale
kalklijsten opgebouwd, een soort
skelet van een huis van calciumcarbonaat, ook wel aragoniet genoemd.
Dat zijn de tussenschotten in de
lichaamsholte van het koraaldiertje. Door dit kenmerk worden de
bloemdieren ingedeeld in een groep
van zesstralige poliepen, die de rif-

fenbouwers zijn. Die hebben als
kenmerk altijd zes of een veelvoud
daarvan aan tussenschotten. Daarna
wordt een opstaande cirkelvormige
wand gevormd, waarna uiteindelijk
rond het koraaldiertje een bekertje
wordt gevormd. De vermenigvuldiging gebeurt vegetatief.
Het Groot Barrièrerif
Het Groot Barrièrerif ligt noordoostelijk van Australië en het is het
grootste koraalrif ter wereld. Het
bestaat uit 2600 kilometer koraalriffen, een enorm bouwwerk in
miljoenen jaren gemaakt door miljarden koraalpoliepen, die door de
in hun weefsels levende eencellige
algen de kalk kunnen produceren
voor het kunstwerk, want zo mag
dit wel worden genoemd. Het omvat zo’n 900 eilanden en meer dan
2.900 individuele riffen die zich
uitstrekken over een gebied van ongeveer 334.400 vierkante kilometer.
Het ligt in de Koraalzee aan de kust
van Queensland in Noord-Oost
Australië.
Er is wel van alles met het rif aan
de hand. Het neemt sterk af door
opwarming van het zeewater waardoor steenkoraal niet meer zo snel
groeit. Maar vooral stormen en koraal etende zeesterren zorgen voor
de grootste hinder, waardoor het rif
jaar na jaar kleiner wordt. Nu heeft
Australië al veel gedaan om te zorgen dat het rif weer in goede staat
gaat verkeren. Een niet zo gemakkelijke opgave, want het afkalven is
al in het begin van de vorige eeuw
begonnen.
Het koraalrif heeft heel schoon zeewater nodig om te kunnen blijven
bestaan. Het bestaan hangt af van
zeer fragiele evenwichten die niet
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Acropora cervicornis - hertshoornkoraal

delijke afspiegeling van een eeuwig
en oneindig proces dat nooit zal ophouden en altijd zal blijven bestaan.
Diverse soorten koralen

altijd gehandhaafd kunnen worden.
Een verhoging van de zeespiegel bijvoorbeeld is desastreus voor het rif.
Als het rif dieper in het water komt
te liggen, is er minder licht en sterfven vele koralen af.
Australië doet veel door de waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen dat landbouwafval niet in zee
terecht komt, maar het bouwen
van havens langs de kust is de grote boosdoener. En er zijn in de
Aziatische landen ook vismethoden
die schadelijk zijn voor riffen, zoals
vissen met cyanide en explosieven.
Koraal blijkt ook te verbleken door
opwarming en verzuring van water. Het gaat dood als de eencellige
algen doodgaan, dat gebeurt als het
water warmer wordt. Volgens velen
zullen er in 2050 nog maar 30%
van de riffen over zijn in de we-

reld. De Bewuste Energie zit er niet
mee. Ze heeft nog heel wat dingen
in petto en wat afsterft geeft weer
mogelijkheden voor het creëren van
nieuwe vormen en nieuw leven, dat
gaat altijd door. Uiteindelijk gaat
het er in het evolutieproces toch
om, dat er zoveel mogelijk gezichten van de Realiteit verschijnen op
aarde door haar toedoen. En daar is
zij altijd mee bezig. Dood en leven
zijn voor haar hetzelfde. De dood is
een levensproces en dat geldt voor
alle levensvormen, ook voor atomen
en andere allerkleinste deeltjes. Wat
in haar spel niet meer past, laat ze
liggen, dat sterft uit. In haar evolutieplan dat al begint boven ruimte
en tijd, is de aarde slechts een afspiegeling van datgene wat daar
allang bestaat. De relatieve wereld
waartoe de aarde behoort is de tijBloedkoraal

Er zijn heel speciale koralen te vinden in de oceanen die worden gebruikt voor sieraden. De handel in
bloedkoraal is ook een aanslag op
het rif.
Bij Mauritius komen zwarte koralen voor die wel 3 meter lang en 25
centimeter in doorsnede zijn. Bij
Kameroen is blauw koraal ontdekt,
misschien wel de meest zeldzame
soort. Nog niet zo lang geleden zijn
bij de Aleoeten en Alaska geel-bruine koralen ontdekt.
Zelfs gespikkelde koralen komen
voor. Zij leven dieper in de wateren, op 200 meter diepte. De zilverachtige bijna parelmoerkleurige
Engelkoralen worden heel bijzonder
genoemd. Het meest gevraagde koraal is echter Corrallium rubrum, de
bloedkoraal. Er zijn veel kwaliteiten
in. De kleuren zijn geheel verschillend en hangen erg af van de plaats
waar ze groeien. Maar ze zijn altijd
rood, van lichtrood tot zalmkleurig, middelrood dat sardegna wordt
genoemd. Verder is er het ossenbloedrood of moro. En dan zijn er
tot slot ook nog zachtroze met wittige of rozige vlekken van het engelhuidkoraal.
Veel mensen willen graag bloedkoralen als sieraad dragen, ook al vanwege de magische eigenschappen
die het zou hebben.
Kralen kettingen zijn geliefd maar
ook de cabochon, de glad gepolijste
bol gezet in gouden ringen of als camee uitgesneden.
Er is echter ook veel nagemaakt koraal, dat een stuk betaalbaarder is.
11
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Tachina fera
Woeste sluipvlieg

Dier
van het
seizoen
Tekst: Joost Welten

V

liegen zien er in menselijke ogen niet erg appetijtelijk uit. Waar sommige
zoogdieren - zoals poezen, honden en konijnen - een hoge aaibaarheidsfactor
hebben, geldt dit beslist niet voor insecten zoals vliegen. Hun voorkomen staat te
ver af van de klassieke ideeën van mensen over schoonheid. Voor de woeste sluipvlieg geldt dit in verhevigde mate. Hij is voor een bevooroordeeld oog nog een
graad afstotelijker dan een blauwe bromvlieg (Calliphora vomitoria). De woeste
sluipvlieg is niet zozeer behaarder dan een blauwe bromvlieg - strikt genomen heeft
hij zelfs minder haren - maar zijn haren zijn groter en beter zichtbaar. Ze steken
duidelijk af tegen zijn achterlijf dat geel is van kleur, met aan de bovenzijde een
zwarte streep. Al met al maakt de woeste sluipvlieg een borstelige indruk. Daar heeft
hij ook zijn naam aan te danken.
Hoewel lichaamsbeharing een natuurlijk fenomeen is, hebben mensen er in toenemende mate een antipathie tegen. Vooral bij vrouwen mag er nergens haar zichtbaar zijn, behalve op het hoofd. Daar mag het weelderig groeien, maar elders niet.
Okselhaar is bij vrouwen bijvoorbeeld in toenemende mate taboe. Ook mannen
moeten lichaamsbeharing steeds meer verbergen, als ze willen voldoen aan het heersende schoonheidsideaal. Een dier zoals de woeste sluipvlieg dat zo nadrukkelijk
behaard is, roept dan ook al snel afkeer op. Daarom is het zo aardig dat hij er is. Hij
laat zien wat de mens niet graag wil zien: dat haren er gewoon bij horen. De mens
12
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houdt van gladde, gepolijste vormen en wil liever niet zien dat hij een ruig en stekelig wezen is. Gelukkig herinnert de woeste sluipvlieg hem daaraan.
Bij nader inzien is de woeste sluipvlieg helemaal geen vervelend beest. Zelden of
nooit zoekt hij voedsel in menselijke vertrekken, zoals bromvliegen dat doen. Hij
is geen onruststoker met hinderlijk gebrom. Zijn leven voltrekt zich te midden van
planten. Daar zoekt hij zijn eten. Op de Pauwekroon snoept hij van allerlei bloemen, zoals Astrantia major (Zeeuws knoopje) en Aster novi-belgii (herfstaster).
De woeste sluipvlieg heeft ook een heel nuttige functie. Hij ruimt namelijk allerlei
soorten rupsen op, die op hun beurt de jonge bladeren van planten eten. De woeste
sluipvlieg doet dat niet zoals sluipwespen dat doen, die eitjes afzetten in larven. Hij
heeft een heel eigen methode. Een vrouwelijke woeste sluipvlieg legt na de bevruchting eitjes af op een blad. Wanneer de larve uit het eitje komt, wacht hij tot een
rups passeert. Hij dringt dan het lichaam van deze rups binnen. Vervolgens eet hij
deze van binnenuit op. Op deze manier groeit hij zelf uit tot een volwassen vlieg, terwijl de rups - van cicade, wants of vlinder - het loodje legt. Zo
zorgt de woeste sluipvlieg op zijn eigen wijze voor een evenwicht in de natuur.
Hij draagt eraan bij dat rupsen geen plaag kunnen vormen.
13
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Het nut
van nutteloos onderzoek
Auteur Robbert Dijkgraaf
Uitgeverij Prometheus • Bert Bakker - Amsterdam
Vijfde druk, 2013, 332 pagina’s
Uitvoering
De afmetingen van het boek zijn 31
x 200 x 125 mm. Het ligt qua afmetingen goed in de hand en er is
een leesbare letter met ruime interlinie gebruikt.
De omslag is simpel; een eindeloze
herhaling van auteur en titel.
Er is achterin een inhoudsopgave
opgenomen. Omdat de titels van
de korte stukjes over het algemeen
geen directe verwijzing bieden naar
de inhoud geeft die inhoudsopgave
verder geen zinnige informatie.
De schrijver
Robbert Dijkgraaf is tot juli 2012
hoogleraar mathematische fysica
aan de Universiteit van Amsterdam
en tot juni 2012 president van de
Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen (KNAW).
Vanaf 1 juli 2012 begint hij als directeur van het befaamde Institute
for Advanced Study in Princeton.
Hij was columnist voor NRC
Handelsblad en Folia. Folia is het
gratis weekblad voor studenten en
medewerkers van de UvA.
Inhoud
Het nut van nutteloos onderzoek
bevat een collage van korte artikelen. De iets langere teksten zijn een
keuze uit de maandelijkse columns
die tussen 2008 en 2012 verschenen
in het supplement Wetenschap en
Onderwijs van NRC Handelsblad.
14

De kortere komen uit de tweewekelijkse bijdragen aan Folia van 2004
tot 2012. Verder zijn drie jaarredes van de KNAW opgenomen in
de laatste drie hoofdstukken van
het boek. En verstopt tussen de
rest zijn nog twee boekbesprekingen opgenomen die ook in NRC
Handelsblad zijn gepubliceerd.
Er is geen duidelijke rode lijn te
bespeuren in de verzameling verhaaltjes. De titel slaat feitelijk nergens op en de verdere inhoud geeft
in ieder geval geen antwoord op de
vraag wat het nut is van nutteloos
onderzoek, wat nut is en wat nutteloos onderzoek is. Wat Dijkgraaf
op het oog heeft staat in het als een
soort voorwoord geschreven ‘Het
nut van nutteloos onderzoek’. Dit
is een pleidooi om wetenschappelijk onderzoek niet direct te koppelen aan maatschappelijk nut.
Onderzoek moet zoveel mogelijk

Tekst: Albert Maissan

gebeuren zonder te moeten voldoen
aan criteria van belang of winstgevendheid.
Verder is er weinig sprankelends te
bekennen in het boek en er wordt
helemaal niets betoogd zoals de
kafttekst beweert.
Uit zijn lezingen in den lande valt
hier meer te ontdekken over zijn
statement dan in het hele boekje is
terug te vinden. Robbert Dijkgraaf
wijst als hij de kans krijgt graag op
het belang van wetenschappelijk
onderzoek. „Nederlanders,” zegt
hij „zijn goed in het rationaliseren
van wetenschap. We denken daarbij vaak op de korte termijn aan
vraagstukken als ‘Wat heb ik er op
dit moment aan?’ Wetenschappelijk
onderzoek wordt dan ook vaak als
nutteloos ervaren. Dit is een onterecht vooroordeel. Men kan of
wil de economische relevantie van

Kafttekst achterzijde
Wat is de kortste weg van a naar b, als je niet weet wat b is of waar het
ligt? In dit sprankelende vervolg op het succesvolle Blikwisselingen betoogt Robbert Dijkgraaf op overtuigende wijze hoe belangrijk verwondering, intuïtie, kunst en creativiteit zijn in de wetenschap. Met aanstekelijk enthousiasme laat hij zien hoe de zoektocht naar een antwoord op
de schijnbaar nutteloze vraag hoe de wereld in elkaar zit, diezelfde wereld ingrijpend verandert en de moeite waard maakt. Van legoblokjes tot
wondergetallen, van de oerknal tot de maanlanding, van de Groenlandse
ijskap tot de Nederlandse politiek - in Dijkgraafs visie is wetenschap
overal om ons heen, mateloos fascinerend en voor iedereen toegankelijk.
Het nut van nutteloos onderzoek is hier zelf het beste bewijs van.
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onderzoek niet zien. Terwijl die er
wel is! Rationalisatie ondermijnt
het beoefenen van wetenschap. We
zijn behoudzuchtig, wat op negatieve wijze de ontwikkeling van de
wetenschap beïnvloedt. We moeten
meer de onzekerheid in de wetenschap omarmen. Risico nemen.
Ondernemen!” De wetenschap
heeft ruimte nodig, aldus Dijkgraaf.
„Bevrijd de onderzoekers van targets, doelen en andere belemmerende kaders. Dat zal de kwaliteit
ten goede komen. Ben je vandaag
niet verder gekomen? Dan slaap je
een nachtje en begin je de volgende
dag gewoon opnieuw” is Dijkgraafs
statement. Dit statement is echter nauwelijks in het boek terug te
vinden.
De onderwerpen die in de verschillende artikelen worden behandeld
zijn verder zeer divers. Na lezing
is de lezer meestentijds allang
kwijt waar het allemaal over ging.
Voorbeelden geven van die diverse
onderwerpen is arbitrair, maar goed
om een idee te geven. Zo is er
• ‘Maanziek’ waarin een vergelijking wordt gemaakt van het
universitaire systeem met de clans
in de sciencefictionroman ‘Clans
of the Alphane Moon’.
• ‘Rechtsdraaiende bankettafels’
over de symmetrie tijdens het
banket rond de uitreiking van de
Nobelprijs, de symmetrie in de

Samenvattend

natuurkunde en de symmetrie
van een appel.
• ‘De kleinste kans’ over het verschijnsel micromort.
• ‘Leunstoelwetenschapper in
Groenland’ over een reis met het
WNF naar de sneeuwvlakten van
Groenland.
• ‘De vierde dimensie zien’ over het
wel of niet kunnen zien van een
vierde dimensie.
• ‘Is meer beter’ over diversiteit en
stabiliteit.
Enzovoort.
De teksten zijn goed leesbaar en
goed geschreven. De langere teksten
zijn beter onderbouwd met feitenmateriaal dan de kortere teksten.
Voor een column in een krant zijn
het wel aardige teksten. Maar om er
nu direct een heel boek mee te vullen is teveel van het goede.
De manier waarop het boek door
uitgever en consorten wordt aangeprezen is in feite een lichte vorm
van oplichting.

Om in de stijl van de titel te blijven: het boek is een tamelijk nutteloos boek, omdat er van alles wel
kort wordt aangetipt, maar er verder geen enkele diepgang of rode
lijn in zit. Dat is ook te verwachten van een verzameling columns
uit periodieken. Alleen het speciaal
voor deze uitgave geschreven eerste
artikel geeft enigszins antwoord op
de vraag uit de titel. Verder zijn het
over het algemeen aardig geschreven
verhaaltjes, met de nodige taalfouten, die snel zijn vergeten.
De opname van de jaarredes van de
KNAW vallen nogal uit de toon bij
de rest. Het is ook wel vreemd om
die op te nemen in een boek wat
verder uit allerlei vrijblijvende verhaaltjes bestaat. De stijl van die redes is dan ook van een totaal ander
gehalte. Qua inhoud zijn ook de redes niet erg verrassend. Wetenschap
is belangrijk, er mag niet op worden
bezuinigd en er mogen geen eisen
qua maatschappelijk belang aan
worden gesteld.
De uitgifte van dit boekwerkje is
alleen nuttig als vulling in de boekenkast en voor de staat van baten
van de uitgeverij en de auteur. Want
dat dit verder zinloze boekje het al
tot een vijfde druk heeft gebracht
zegt dan genoeg. De naam Robbert
Dijkgraaf verkoopt kennelijk goed.

15
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A

Maurice Sendak
Where the wild things are

Literatuur

De duistere kant in de mensheid

Tekst: Sunya de la Terra

ls Sendak op een dag bij zijn courante uitgever komt bespreekt hij dat hij een
boek wil gaan maken dat heet ‘Where the wild horses are.’ De uitgever is verrukt van die titel en Sendak gaat weg om de tekeningen te gaan maken. Na
een paar weken komt hij terug en zegt: „Het gaat niet lukken met die paarden.” „Hoezo?” vraagt de uitgever. „Ik kan geen paarden tekenen,” zegt Sendak.
De uitgever zegt dan op scherpe toon: „Maar wat kun je dan wel tekenen?”
„Things,” zegt Sendak. En zo is de titel ontstaan van dit kinderprentenboek
met alle wilde dingen en beesten die daarbij horen.
In Nederland wordt ‘Where the wild things are’ vertaald met ‘Max en de Maximonsters’. Het is wel een leuke woordspeling, maar ze dekt de leuke en aantrekkelijke Amerikaanse titel niet zoals uit de volgende samenvatting van het
verhaal zal blijken.

Maurice Sendak met zijn kinderboek ‘Where the wild things are’ in 1971

Een slechte kleine jongen
Sendak heeft deze vertelling zeer
kort, in 338 woorden zegt men,
kunnen samenvatten. De tekeningen doen de rest. Het verhaal gaat
over de ongeveer zevenjarige Max
die, nadat hij zijn wolfspakje aan
16

heeft gedaan, een spoor van vernieling in zijn ouderlijk huis veroorzaakt door een woede-uitbarsting
van de wolf. Hij wordt vanwege
zijn buitensporig gedrag door zijn
moeder naar zijn bed gestuurd zonder avondeten. Max voelt zich op-

standig en kwaad. Als hij in die
toestand is, ziet hij zijn slaapkamer
langzaam veranderen in een groot
oerwoud. Hij loopt daar doorheen
en er ontstaat een zee, waar een zeilschip klaar ligt langs het strand met
zijn naam erop. Max stapt erin en
zeilt tegen de wind in, wel een jaar
lang, naar een eiland waar kwaadaardige beesten wonen, de ‘wild
things’. Max is echter nog kwaadaardiger en slaagt er al snel in de
beesten te intimideren. Ze erkennen
hem als hun meerdere en kronen
hem dan tot de koning van de ‘wild
things’.
Dan begint er spelenderwijs een
stoeipartij met de beesten waarbij
ze allemaal ronddartelen en doen
wat Max zegt. Max krijgt een beetje
heimwee en nog meer heimwee en
hij verlangt naar iemand die heel
erg veel van hem houdt. De wilde
beesten vinden dat niet prettig. Ze

de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 4, oktober 2014

hadden nu juist zo een plezier, met
rondedansjes en bevelen en alles wat
er bij een koning hoort die zijn volk
pleziert op de wijze die het graag
wil. Toch vertrekt hij, tot groot verdriet van allen. Hij zeilt weer terug
tot in zijn slaapkamer. Daar vindt
hij warm avondeten op tafel, neergezet door zijn liefhebbende moeder.
Het boek is vol tekeningen, op iedere bladzijde één, en de tekst is
kort, hoewel niet ondergeschikt.
Controversieel
Als er één kinderboek controversieel is geweest in de Verenigde
Staten vanwege zijn afbeeldingen
is het dit. Toch krijgt het in 1964
de Caldecott prijs, een prestigieuze
prijs voor illustraties in kinderboekenland. Het boek roept veel op,
voor- en tegenstanders strijden met
elkaar. Ondertussen wordt het heel
veel verkocht, overal ter wereld.
Sendak zelf zegt in zijn toespraak
waarin hij de Caldecott Medal voor
zijn tekeningen accepteert het volgende over de afschrikwekkende
aspecten van zijn boek:
„Certainly, we want to protect our
children from new and painful
experiences that are beyond their
emotional comprehension and that
intensify anxiety; and to a point we
can prevent premature exposure to
such experiences. That is obvious.
But what is just as obvious - and
what is too often overlooked - is the
fact that from their earliest years
children live on familiar terms with
disrupting emotions, that fear and
anxiety are an intrinsic part of their
everyday lives, that they continually
cope with frustration as best they
can. And it is through
fantasy that children

achieve catharsis. It is the best
means they have for taming Wild
Things.” 1 [zie vertaling in kader]
Vereenzelviging
Het boek wordt in die tijd vooral
door volwassen niet geapprecieerd,
het is té verschillend van de boeken
die er in die tijd voor kinderen worden geschreven. Uiteindelijk gaan
bibliothecarissen en leerkrachten er
gewag van maken, dat kinderen dol
zijn op het boek en het keer op keer
lezen. Ze vereenzelvigen zich met
de hoofdpersoon en dat geeft hen
rust. Ieder kind kent de zogenaamd
slechte kanten van zichzelf en het
is voor hen heel helpend te lezen
dat Max in zijn wolfspakje de hond
met een vork in zijn vel prikt en dat
hij van alles kapot slaat in huis met
een enorme hamer. Het geeft hen
de zekerheid dat ze niet de enigen
zijn die de vernietigingsdrang in
zich voelen opkomen, een enorme
kwaadheid omdat de dingen niet al1 Source: Caldecott & Co.
Uit: About.Com Childrens books. The
Artistry and Influence of Maurice Sendak
by Elizabeth Kennedy.

Uit de toespraak van Sendak bij
de uitreiking van de Caldecott
Medal.
‘Natuurlijk willen we onze kinderen beschermen voor nieuwe en
pijnlijke ervaringen die boven hun
begrijpend vermogen uitgaan en
die de angsten nog groter maken
en tot aan een zeker punt kunnen we zorgen dat zij niet worden
blootgesteld aan dit soort ervaringen waar ze nog niet aan toe zijn.
Dat is heel duidelijk. Maar wat
nu juist ook zo duidelijk is- en
wat zo vaak over het hoofd wordt
gezien- is het feit dat kinderen
vanaf hun jongste jaren worden
geconfronteerd met verscheurende
gevoelens, dat vrees en angst een
wezenlijk onderdeel zijn van hun
alledaagse leven, dat zij voortdurend het hoofd moeten bieden aan
frustraties zo goed als zij kunnen.
En het is juist door fantasie dat
kinderen kunnen af reageren. Het
is het beste middel dat ze hebben
om de wilde beesten te temmen.’
17
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tijd gaan zoals zij ze willen. Omdat
ze nu eenmaal in een gezin leven
waar regels van ouders geldigheid
hebben en niet die van de kinderen.
Daardoor ontdekken kinderen hun
‘wilde, slechte kant’ die ligt onder
het vernislaagje van de opvoeding.
Dat geeft rust aan een kind en ook
de critici kantelen uiteindelijk.
Psycho-analytici noemen het boek
opeens een prachtig voorbeeld van
een manier om angsten onder ogen
te zien, waar ze het eerst in feite
verboden lectuur vinden voor kinderen.
Het boek is vaak gebruikt om korte
filmpjes en zelfs een opera voor kinderen van te maken. Sendak werkt
daar vaak zelf aan mee. Er is ook
een muzikale compositie voor piano
gemaakt met dezelfde titel als het
boek. In 2009 is een langere film
van het boek gemaakt voor kinderen onder co-productie van de acteur Tom Hanks.
Het is heel duidelijk dat dit boek
een frisse wind heeft laten waaien in de kinderliteratuur van de
Verenigde Staten vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw.
18

Sendak is en blijft controversieel in
Max en de Maximonsters, zoals het
boek in het Nederlands is vertaald,
maar de invloed is heel groot op de
wereld van het kinderboek. Er is
een groep mensen die vindt dat kinderen ontregeld raken en dat de verhalen te somber zijn. Anderen vinden dat het boek juist een nieuwe
weg inslaat, waarbij kinderen meer
voor vol worden aangezien.
Tekenwerk
De tekeningen zijn leuk om te zien
met veel details die uitnodigen om
ze keer op keer te bekijken. Ze lijken met gemak gemaakt te zijn, en
dat zal ook zo zijn gezien de jeugd
ervaringen van Sendak met zijn
ooms en tantes, die hij ziet als een
soort monsters. Hij heeft ook veel
voorstudies van de monsters gemaakt die hij in zichzelf ervaart, om
ze zo goed mogelijk uit de verf te
laten komen.
Zijn familieleden spelen een belangrijke rol in zijn œuvre. In zijn
kinderjaren ziet hij hen vooral als
afschrikwekkend, met idiote vertrokken gezichten, met bloeddoorlopen ogen die wild naar hem kij-

ken en hem op willen eten met de
grote, gele tanden die voor hem
buiten proportie zijn. Het zijn mensen die hem zogenaamd liefkozend
in zijn wangen knijpen tot ze helemaal rood zijn. Hij ziet hen vooral
als grotesk, belachelijk en gek. Hij
noemt dit in zijn boek over ‘The
Wild Things’: „they roared their
terrible roars and gnashed their terrible teeth.” Hij haat wat ze doen
vanuit de grond van zijn hart. Later
geeft hij bij het maken van de operaversie van zijn boek ‘Where the
wild things are’ sommige monsters
de namen die in zijn familie voorkomen: Tzippy, Moishe, Aaron,
Schmuel, Emile en Bernard.
Verschrikkelijke klauwen, verschrikkelijke ogen, verschrikkelijke tanden, dat zijn de ingrediënten van de
tekeningen van Sendak in dit boek.
En de woorden zijn ook zo verschrikkelijk als de monsters tegen
Max roepen: „Ga niet weg, ik eet je
op want ik houd zo veel van je!”
 et duistere onderbewuste
H
vitaal
In ieder mens leven zaken die het
licht niet kunnen zien. Vooral de
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ontdekkingen die gedaan zijn over
hoe mensen in feite leven vanuit
hun onderbewuste vitale vlees, geven veel te zien over hoe dit verhaal
correspondeert met het leven in de
illusie van mensen. In dit onderbewuste lichaamsvlees, dat in feite een
wereld is vol duisternis, wemelt het
van monsters, vijandige elementen
en nog veel meer. De vraag is, hoe
kan dit daar allemaal leven en bestaan?
Een korte weergave van het evolutieproces kan uitsluitsel geven. De
hele evolutie is een evolutie van
materiële vormen. Ook een mens
is zo’n materiële vorm, die aangestuurd wordt door de psyche, de
persoon van een mens. De materie is nog niet aan het einde van de
evolutie gekomen, evenmin als de
psyche. De materie is vol ongekende energieën die duister zijn en zorgen voor een onbewust, duister leven. Dat leven wordt niet begrepen,
ook niet door Sendak. Het huidige
tijdperk is er een waarin de gehele
mensheid de stap moet wagen om
tot een nieuwe vorm te komen. Een
nieuwe vorm na de menselijke men-

tale vorm, waarin geen plaats meer
is voor de overwegend duistere kant
van het menszijn. Want deze nieuwe vorm is samengesteld uit een
materie die vol is van licht en ze is
meer harmonisch. Dat is de volgende stap in het evolutieproces.
Wat heel interessant is, is dat in dit
verhaal gewaarwordingen worden
beschreven van iemand, die niet
overweg kan met het leven, met
de mensen om zich heen, met alles wat er gebeurt. Hij houdt van
het mooie, maar altijd heeft hij
die wilde kant in zich, de slechte
kant, terwijl hij het mooi wil hebben. Hij loopt aan tegen de duistere elementen in zijn vlees, die
hij wel kan duiden maar niet kan
verhelpen. Hij doorziet het evolutieproces niet en daarmee ook niet
de macht van zijn lichaamsmaterie
over hem en zijn leven. Hij moet er
wel mee leven, en dat doet hij door
zich uit te leven in zijn tekenwerk.
Zijn tekeningen duiden op gevoel
voor schoonheid, ze zijn heel verfijnd uitgewerkt, terwijl het toch
over wilde beesten gaat die in hem
leven. Sendak is Max de wolf, met

al de monsters in zijn lijf. En zijn
tekeningen zijn niet beangstigend,
zij zijn juist geruststellend, omdat
iedereen weet dat al dat slechte in
hem leeft. Zijn tekeningen geven
de donkere kant van de mens weer,
maar uiteindelijk valt of staat alles
met de liefde waar ook het verhaal
over Max op uitdraait. Sendak laat
monsters worden tot gehoorzame
dieren, want dat is waar hij naar toe
wil met zijn verhaal. In feite beschrijft Sendak hier de verschrikkelijke kant van de menselijke illusie.
Een heel klein stukje van het onderbewuste vitaal van de mensheid
is als een piepklein onderdeeltje te
zien in ‘Where the wild things are.’
Het is veel meer een boek dat de
agressie en kwaadheid bloot legt van
een dictatoriaal jongetje, dat moet
leven zoals hem wordt gezegd en
daar heel erg recalcitrant van wordt.
Hij loopt tegen de illusoire ideeën
aan die in zijn vlees bestaan en zijn
ingegrift en die hij niet kan duiden.
In die wereld zijn slechts verschrikkingen, die je alleen maar te lijf
kunt gaan als je ze kunt beheersen, zoals Max dat doet, door de
monsters aan zich te onderwerpen.
19
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Max is de grote dictator die werkt
met oneigenlijke macht, en daarmee heeft hij de wilde beesten in
zijn greep, hij heeft hen in de hand.
Zelfs vijandigheid kan gestructureerd worden in Max’ koninkrijk.
Kannibalisme
Het menselijk kannibalisme is niemand vreemd. In het boek is dat
mechanisme duidelijk, want hoe
vaak roepen de wilde beesten niet
tegen Max: „Neen, ga niet weg, we
eten je op, we houden zoveel van
je!” Daaruit blijkt het onvermogen
van mensen om werkelijk lief te
hebben, zij kunnen het alleen tonen
hoe veel het is als zij het gevoel hebben dat zij de ander op moet eten
om hun liefde te tonen. Deze menseterij die is ingegrift in het onderbewuste lichaamsvlees van ieder
mens is ook terug te vinden in de
uitdrukking dat iemand om op te
eten is. In vele talen is deze uitdrukking in gebruik bij kleine baby’s of
kleine kinderen die erg leuk en lief
gevonden worden. Geliefden bijten
elkaar ook graag en Max bijt zijn
moeder ook wel. Het bijten en eten
wordt ingegeven door een gevoel
20

van onvermogen om de geliefde te
laten weten hoe groot de liefde is.
Moeders bijten vaak zachtjes in de
handjes of voetjes van hun baby,
voor velen een teken van moederliefde. Allemaal liefde die meestal
slechts berust op eigenbelang en die
het dierlijke in de mens duidelijk
toont. De materie van de mensheid
is nog niet zover ontwikkeld, dat er
liefde uit dat vlees is tevoorschijn
gekomen. Daar moet nog een heleboel water door de zee stromen
voor het zover is in het hele evolutieproces.
Bij dieren is het opeten een vorm
van liefde die veel voorkomt. Bij
sommige vissen, de muilbroeders,
bewaart de vrouwtjesvis de eieren
in haar bek tot ze uitkomen. Dan
zwemmen de kleine visjes rond tot
ze zich door iets bedreigd voelen
en dan zwemmen ze als één grote
school kleine visjes de bek van moeder in. Die kan dat in het begin nog
wel aan, maar zodra de vissen groter
worden slikt ze natuurlijk wel eens
wat door, om ze allemaal binnen te
kunnen laten. Ook het dragen van
jongen in de bek is een vorm van
bescherming en liefde die bij dieren

gebruikelijk is. Bij het paren van
spinnen worden mannetjes vaak opgegeten, een vorm van efficiëntie.
Bij mensen is het echter een onderbewuste vitale beweging die in verandering moet komen in de evolutie, het is een dierlijke neiging,
een van de velen die een mens nog
heeft. Dat is heel goed te merken in
dit verhaal over Max. Max, die eigenlijk Maurice Sendak is.
Sendak vertelt zelf dat hij eens een
brief kreeg van een kleine jongen
die heel erg hield van zijn boek
‘Where the wild things are.’ Sendak
was ontroerd door de brief en zond
de jongen een tekening van een
wild beest. Later schreef de moeder
van de jongen aan Sendak: ‘Mijn
zoon vond de tekening zo geweldig dat hij hem heeft opgegeten.’
Sendak vond dat een heerlijk iets.
Zonder zich te bedenken dat die tekening veel geld waard was, heeft de
kleine jongen hem opgegeten! Dat
is iets waar hij niet over uit kan, zo
prachtig.
Beestenbende
Het leuke van de tekeningen van
Sendak is, dat de wilde beesten ver-
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schrikkelijk zijn maar als ze eenmaal
zijn getemd, kunnen ze ook goedaardig zijn en zelfs heel veel van je
gaan houden. Max ervaart dat ook,
maar hij heeft wel zijn dictatuur
nodig om de beesten te bedwingen.
Hij heeft moeite om die dictatuur
te handhaven, want vaak zit hij te
peinzen voor zijn koningstent. Hij
heeft dan heimwee naar zijn huis,
zijn slaapkamer en zijn moeder.
Dictatuur vraagt veel van een mens.
Hij heeft er veel voor over om
macht te bezitten net als Max. Hij
vindt het heerlijk bij de wilde beesten, hij kan alles doen wat hij wil en
zij moeten gehoorzamen. Hij organiseert wilde feesten vol geschreeuw
en getier. Het gaat er wild en woest
aan toe. Maar het is vaak heel vermoeiend en dat voelt Max ook wel.
Daarom krijgt hij wel zin om weer
naar huis te gaan. Toch wacht hij
nog even af, de wilde beesten willen hem niet graag laten gaan, ze
zijn in hun schik met hun dictatorkoning. Ze hebben dan leiding en
weten wat ze wel en niet kunnen
doen. Dat is gemakkelijk. Vandaar
dat in het onderbewuste vlees helemaal niet zoveel weerstand is tegen
dictatuur. Iedereen wil een dictator
zijn met macht, niet iedereen is het
gegeven. In het lichaamsvlees zit
het ingegrift, ieder menselijk wezen
voert zijn eigen dictatuur, op zijn
eigen wijze, naar zichzelf en iedereen toe. Dat gaat met veel schoppen
en slaan gepaard en met veel vernietigingsdrang.
Daarbij heeft de wolf ook nog een
specifieke betekenis in de symboliek, hij is vooral een vitale hoofdrolspeler die veinst, bedriegt en
huichelt. Dat doet Max ook, hij
doet alsof hij overmacht heeft over
de wilde beesten, hij doet alsof hij

een koning is, maar hij is vooral
een heel angstig, klein jongetje,
die maar met moeite al die wilde
beesten in zichzelf in bedwang kan
houden. Hij hunkert naar liefde en
veiligheid.
Machtsillusie
De machtsillusie is een machtige illusie, hij gaat gepaard met geweld,
moord en doodslag. Met martelingen en pijn, schoppen en slaan,
vernietiging. Toch is hij niet zomaar
uit te bannen uit het lichaamsvlees.
Mensen kunnen deze zaken onderdrukken, maar ze kunnen niet zomaar verdwijnen. Op een dag steekt
het altijd weer de kop op. Alleen
een adequate verandering in de molecuulstructuur kan zorgen dat deze
oneigenlijke macht verdwijnt uit de
atomen en elektronen van het menselijke lichaam. Dan verdwijnt er
een stukje illusie van de mens en er

komt een beetje werkelijkheid voor
in de plaats.
De machtsillusie is vol waanideeën
over macht en voorspoed. In de
lilaca wordt deze illusie in het onderbewuste vlees van de mensheid
wel geduid als ‘het Schoppenspel’,
vooral omdat er heel veel tegen alles en iedereen wordt aan geschopt.
Mensen worden ook doodgeschopt.
Max leeft die illusie helemaal, hij
voelt zich machtig, alwetend, alkunnend, energiek en sportief, want hij
heeft de oceaan overgestoken in zijn
zeilbootje. Maar hij is ook een charismatisch figuur, die bij anderen alleen al bij het zien van hem, respect
afdwingt.
Alles wordt gezien door de bril van
overheersing, iedereen moet buigen voor de dictator. Alle dromen
worden waar, Max kan nu eindelijk
heersen zonder zijn moeder die hem
andere dingen afdwingt. Max is de

Maurice Sendak in een tekening uit ‘Where the wild things are’ in 2007
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enige machthebber in zijn eigen
koninkrijk. Toch is hij angstig en
bang om zijn macht kwijt te raken,
dat geeft hem spanningen. Hij is
ook bang dat de wilde beesten hem
zullen laten vallen, dat zou niet best
zijn. Hij moet hen wel bezitten, en
zij hem, want zonder elkaar zijn
ze niets. Hij leeft in de roes van de
macht, veroorzaakt door de cafeïne die in het lichaamsvlees wordt
aangemaakt om te zorgen voor de
machtsroes. Max raakt daar ook euforisch van, zijn lichaam heeft heel
wat te verduren want euforie blaast
op en pept op. De euforie maakt
alles mooier dan het is, zelfs in de
illusie waar alles al berust op prachtige waanideeën over het leven. Dat
sloopt het lichaam mede door vijandige energieën. De psyche krijgt
geen kans zich te profileren.
Max is voor Sendak een heel goede
figuur om zijn eigen frustraties en
angsten uit te beelden. Hij is daarin
wel geslaagd. Voor kinderen is dit
boek met korte tekst en vele tekeningen een genoegen om naar te
kijken en het te lezen en herlezen,
zo is al lang gebleken.

Moederliefde
Als Max thuiskomt in zijn slaapkamer staat daar een warme avondmaaltijd voor hem klaar. De soep
dampt nog, dat wil zeggen dat alles
net is opgediend. Max is moe, en
zet zich aan de tafel waar hij alles
heerlijk opeet. Hij voelt zich omgeven door de liefde van zijn moeder,
die wel kwaad was maar hem heeft
vergeven. Max is alles voor haar, en
zij vergeeft hem zijn kwade buien,
zijn wrede spelletje met de hond
en ook al de vernielingen die hij in
huis heeft aangericht.
Zo gelooft Sendak in de liefde,
die er altijd zal zijn. Vandaar het
menseneten, het zoveel van elkaar
houden dat je elkaar opeet. Liefde
is kannibalisme. Liefde is eigenbelang. Want zowel Max als de moeder hebben er belang bij dat ze
goed met elkaar kunnen opschieten, zij zijn afhankelijk van elkaar,
onvrij om te doen wat ze willen.
Max heeft daar ook een demonstratie van gegeven voordat hij naar de
wilde beesten vertrok, vol kwaadheid omdat hij het machtsspel met
zijn moeder niet kan winnen. Zo

Maurice Sendak - zelfportret 1991
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droomt hij van een land van wilde
beesten, waar hij het voor het zeggen heeft, in de zekerheid dat zij
van hem houden, maar dat ook
zijn moeder van hem houdt. Dat
moet zij van hem en hij moet dat
van haar. Hij heeft niet in de gaten
dat dit schijnliefde is die in de kern
haat is, voor hem is het alles. Maar
ook de schijnliefde is een onderdeel
van de illusie in het menselijke lichaamsvlees.
Zo tobt de mensheid voort met zijn
duistere kant zonder te zien wat die
duistere kant is en dat er een duistere kant is. De spanningen hierover
zijn enorm. Geen mens is vrij van
deze spanningen, evenmin als Max
en als Sendak. Zij zijn beiden heel
bang, vooral om mensen uit hun
omgeving te verliezen zoals dat bij
Max is als zijn moeder boos op hem
is. Dan vlucht hij in zijn dromen,
om het te overkomen. Maar de dromen bevredigen niet, hij wil zijn
moeder terug.
Wie is Sendak?
Dit prentenboek voor kinderen is
geschreven door Maurice Bernard
Sendak, een Jood van Poolse afkomst. Het gezin Sendak immigreert al voor Wereldoorlog I naar
de Verenigde Staten. De verdere
familie wordt tijdens de wereldoorlog van 1940-1945 grotendeels
uitgeroeid. Maurice wordt geboren na zijn vijf jaar oudere broer
Jack op 10 juni 1928 in Brooklyn
in New York. Hij heeft nog een
zus, Natalie, die 9 jaar ouder is. Hij
sterft op 8 mei 2012.
Sendak wil als jong kind al tekenaar worden. Hij is altijd geboeid
geweest door de verhalen uit het
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Oude Testament die zijn vader hem
iedere dag vertelde en die hij wat racistisch inkleurde. Ook fantastische
verhalen hoorden daarbij en gruwelijke verhalen over de dood van al
zijn familieleden in Wereldoorlog II
in Polen en daarbij ook de verloofde
van zijn zus. Verhalen over de kidnap en de dood van de Lindberghbaby, alles komt aan bod. Zij zijn
zo fascinerend en boeiend dat dit
Maurice altijd is bijgebleven. De
wereld is voor hem een verschrikking, maar hij wilde deze wereld
wel tekenen.
Maurice heeft een zwakke gezondheid en is veel bedlegerig door ziekte, hij is dik en stottert. Hij haat het
om naar school te gaan en vooral
de oorlog. Als hij weer eens ziek is,
tekent hij op bed de kinderen die
buiten spelen. Hij tekent ook de
monsters die hij in zichzelf voelt en
die zorgen dat hij zich slecht voelt.
Zijn hele leven heeft hij het met dit
zwakke lichaam moeten doen, dat
geteisterd wordt door wat hij zelf als
demonen en monsters ervaart.
Hij zoekt als hij op de middelbare
school zit al snel iets, om het naar
school gaan wat te verlichten en hij
wordt aangenomen als aankomend
tekenaar bij All-American Comics.
Ook werkt hij in die tijd als etaleur
voor een bekende speelgoedwinkel
in de stad. Hij probeert altijd zijn
ouders te gerieven, zodat ze trots op
hem kunnen zijn. Toch wordt hij
nooit door hen begrepen. Hij heeft
hen dan ook nooit verteld dat hij
homoseksueel geaard is. Dat wilde
hij hen niet aandoen.
Op zijn 23e jaar, in 1951, wordt er
een boek gepubliceerd waarbij hij
tekeningen maakt: The wonderful
farm, van Marcel Ayme. Er volgen
er veel meer. Als hij 34 is heeft hij

al zeven boeken geschreven en tevens geïllustreerd. Er zijn dan 43
boeken uitgegeven waarbij hij de
tekeningen heeft gemaakt. Hij staat
al bekend als schrijver, illustrator en
cartoonist.
Zo wordt hij al werkend en lerend
en vol van de haat voor de oorlog
en zijn familie, een beroemd tekenaar. Zijn boek uit 1970: ‘In the
night kitchen’ wordt in heel veel
staten in Amerika op de verboden

ook dol op de gedichten van Emily
Dickinson. Altijd heeft hij een klein
boekje van haar in zijn zak, en iedere dag leest hij drie gedichten
daaruit. Dit zorgt dat hij kalm kan
blijven in een hectische wereld. Hij
vindt haar een heel moedige kleine
vrouw.
Hij heeft nooit iets kunnen schrijven wat niet overeenkomt met zijn
persoonlijke visie op wereld en kind
zijn. Zijn boeken zijn vergeleken

lijst gezet, omdat er een jongen in
voorkomt die ‘s nachts naakt door
een fantastische nachtwereld van
New York rondspringt, ‘The night
kitchen’, waarbij zijn geslachtsdelen
te zien zijn.
Hij is een man die schuine taal en
scheldwoorden niet schuwt, hij
is niet van plan een blad voor de
mond te nemen. Hij houdt van
humor en is bijzonder intelligent.
Herman Melville, Emily Dickinson
en Mozart zijn zijn grootste liefdes.
Hij weet dat als er een doel is in het
leven, het voor hem is om Mozart
te horen. Herman Melville boeit
hem. Hij vindt een geheim in zijn
boeken, een leidraad, een kern, een
verrassing en als hij dat allemaal bij
elkaar raapt vindt hij zichzelf. Hij is

met andere kinderboeken vaak triest
en verwarrend te noemen.
In 1984 krijgt hij een eredoctoraat
van de Princeton University.
In 2007 overlijdt zijn vriend
Eugene Glynn, een jeugdpsychiater,
zijn levensgezel. Pas een jaar later
geeft hij toe dat hij vijftig jaar met
hem heeft samengeleefd, onopvallend. Hij kan niet tegen het doodgaan van mensen, die mist hij steeds
meer. Zelf overlijdt hij vijf jaar later
aan een beroerte. Na zijn dood verschijnt in 2013 het boek: ‘My brothers book’, over de dood van zijn
broer Jack, ook illustrator en schrijver. Hij hoopt hem altijd nog terug
te zien. Hij zou hem wel helemaal
hebben willen opeten.
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Lange dagen
Auteur Pia de Jong
Uitgeverij Prometheus - Amsterdam
Vierde druk, mei 2009, 254 pagina’s

Tekst: Sunya de la Terra

Het boek
Het omslagontwerp is van Suzan
Beijer, met een foto van Getty
Images.
De auteur Pia de Jong is de vrouw
van Robbert Dijkgraaf, een theoretisch fysicus, zij is zelf psychologe.
Zij won in 2009 de publieksprijs of
de Gouden Uil prijs van de lezer.
Verhaal
Het verhaal wordt verteld door Eva,
de jongste dochter uit een streng
gelovig gezin, dat nog leeft volgens
de regels die de vader des huizes
dicteert. Iedereen moet gaan leven
zoals hij dat wil, en na zijn 45e jaar
wordt dit een nog strengere dictatuur dan er al was. De broer van
Eva is een stille jongen die van tekenen houdt. Hij leeft op zijn kamer.
De moeder doet alles wat vader wil.
Eva houdt zielsveel van haar vader maar weet niet meer wat ze aan
hem heeft als hij verandert in een
steeds strengere tiran die alles in
huis bepaalt, ook de levens van zijn
vrouw en kinderen. Hij vindt dat
zij volgens de natuur moeten leven en zich niet moeten verliezen
in een moderne, wufte levenswijze.
Hij keurt de maatschappij af, die
het leven met hash en schoolfeesten
propageert.
Hij vat het plan op om een plek op
de wereld te gaan bezoeken, die nog
niet is bezoedeld door het kunstmatige leven met bespoten voedsel en
luxe. Zo worden er voorbereidingen
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gemaakt om een reis naar Lapland
te maken, naar een plek die zelfs
nog niet in kaart is gebracht. Zijn
vrouw en kinderen moeten mee,
om te leren weer op een natuurlijke manier te leven, zonder huis,
zonder veel kleren en zonder tent.
Zo zullen zij gesterkt en gehard alle
moeilijkheden in het leven kunnen
doorstaan zonder ten onder te gaan.
Hij neemt ook nog een buurjongen
mee die wel in staat is om te overleven in moeilijke omstandigheden,
vooral omdat hij zijn zoon maar
een slappeling vindt.
Het wordt een verschrikkelijke
tocht met veel ontberingen omdat
zij de weg zijn kwijtgeraakt. Het
kompas wat hij gebruikt werkt niet
en zo dwalen zij rond over de toendra, een eenzaam landschap waar

niets is te zien. De buurjongen wil
niet meer met hen mee en wil ook
niet terug naar huis. Hij verdwijnt
op een dag in het niets van de toendra.
Uitgeput van de ontberingen, de
koude en de ellende komen zij uiteindelijk aan bij een primitief dorp,
waar zij een week lang weer een
beetje op krachten kunnen komen.
Thuisgekomen laat Eva haar leven
zoals ze het tot nog toe leefde achter
zich, ze heeft te veel meegemaakt
om dat nog op te kunnen pakken.
Van haar vader houdt ze nog wel,
maar hij is een vreemde voor haar
geworden.
Stijl en inhoud
Het boek heeft heel veel lovende recensies en het wordt vaak vergeleken
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met het boek van W.F. Hermans,
‘Nooit meer slapen.’ Waarschijnlijk
gebeurt dit omdat ook zijn boek
zich afspeelt in het hoge Noorden,
in Finland, waar het vol muggen is.
Dat is ook in Lapland het geval op
de plekken waar water is. De stijl
van het boek is direct en kort, alle
zinnen lijken constateringen waar
niemand onder uit kan. Er zijn af
en toe heel saaie gedeelten in het
verhaal. Als deze worden overgeslagen blijkt het een vlot en snel leesbaar boek te zijn.
De verhoudingen in het gezin worden kort en staccato geschetst,
waarbij de spanning wordt gevoeld van een vader, een man die
de touwtjes in handen houdt en wil
dat alles gedaan wordt zoals hij het
wil. Hij wil iedereen vormen naar
zijn beeld, alsof hij God was. Hij
duldt geen tegenspraak, hij is de
alwetende God die het beste doet
voor zijn gezin. Contact met elkaar
is er niet, evenmin als er gevoelens
zijn. Er is geen gesprek mogelijk, er
zijn alleen bevelen. De zoon wacht
tot hij het huis uit kan en zelfstandig kan zijn, een kunstenaar in de
verdrukking, want hij mag niet
tekenen. Eva mag de bikini die ze
koopt meteen weggooien, dat is
goddeloos.
Het verhaal beschrijft één grote verschrikking onder een meedogenloze
dictatuur en tirannie van de vader.
Het is ook verschrikkelijk om te
lezen. De menselijke ellende wordt

heel kort geschetst, er wordt niet
diep op ingegaan maar het concentratiekamp waarin deze mensen leven is heel dichtbij aanwezig.
Ongetwijfeld zijn dit uitingen van
zaken die de schrijfster in zichzelf
meemaakt, want anders kan een
dergelijk boek niet worden geschreven. Zij is zelf de ijzeren dictator,
wat haar gezicht, dat op de achterkaft staat afgebeeld, ook wel uitstraalt. Het zijn uitingen die in het
dagelijks leven het licht niet kunnen
zien en die op deze wijze een uitlaat
vinden.
De verkrachtingsscène van Eva en
haar redding door de buurjongen
worden er met de haren bijgesleept.
Het doet wat onnatuurlijk aan,
dat in een landschap waar vrijwel
niemand is, opeens een man Eva
aan het verkrachten is. Het is een
zwaktebod in het verhaal, evenals
de liefde van de buurjongen voor
Eva, waardoor hij weggaat en alleen
in de eindeloze toendra verdwijnt.
Het zijn drama’s die er met de haren
worden bijgesleept en waarschijnlijk
ingevoerd zijn om de spanning wat

te verhogen in een verhaal wat op
zichzelf eigenlijk saai is en weinig
diepgang heeft.
Over het landschap in Lapland
wordt weinig meer verteld dan dat
er muggen zijn, dat het eenzaam is,
dat er dode bomen staan en er komt
één keer een kudde rendieren voorbij. Het einde komt zeer abrupt.
De lezer blijft met een raar gevoel
zitten als hij de laatste bladzijde
heeft gelezen. Wat nu? Alles blijft
open, alles blijft hetzelfde. De ellende blijft, de verschrikking blijft.
Mensen veranderen niet, de vader
niet, de moeder niet. En de kinderen verlangen naar hun eigen leven,
later, zonder deze twee ouders die
hen de wet voorschrijven tot in de
puntjes.
Conclusie:
Een vlot leesbaar boek voor wie van
verschrikking en ellende houdt.
Het is oppervlakkig genoeg om veel
lezers te trekken, want de stijl is
eenvoudig en de zinnen zijn kort of
zelfs kortaf. De vergelijking met het
boek van W. F. Hermans is wat ongelukkig, de enige overeenkomsten
zijn het hoge Noorden en de muggen. Qua inzicht en diepgang kan
dit boek echt niet tippen aan dat
van Hermans. Het is een oppervlakkige beschrijving van een dictatoriale en tirannieke vader die zijn gezin
onderdrukt op alle fronten. Het laat
dan ook alleen een gevoel van onmacht en ellende achter.
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D

De Goudstrobloem
e Goudstrobloem is een heel eenvoudig gebouwtje. Het is opgezet om wasgoed in te drogen. Tijdens de gota’s worden handschoenen snel vuil, evenals
handdoeken. En wat is er handiger dan een gebouwtje zodanig opzetten, dat
er van alles gedroogd kan worden?

De wanden van de Goudstrobloem zijn gemaakt van geïmpregneerde rabatdelen op een raamwerk
van palen. Dat is gemakkelijk in het onderhoud, want dit tuinhout heeft geen onderhoud nodig.
Er zijn aan alle kanten openingen gehouden, een soort vensters, waar een speciaal systeem voor is
gemaakt waardoor ventileren aan alle kanten mogelijk is. Het systeem is heel ingenieus gemaakt
door goti’s zelf, die daar veel plezier in hebben gehad. Het systeem werkt ook heel eenvoudig. Er
is een lat met gaten op verschillende hoogten, midden in het ‘kozijn’ vastgezet. De lamellen kunnen bewegen van dicht naar open. Zijn de lamellen dicht, dan zit er een pin in het onderste gat.
Wordt de pen uit het gat gehaald, dan kunnen de lamellen zodanig worden gedraaid dat er de
meeste wind gevangen kan worden, en de pin kan dan op verschillende standen worden vastgezet. Zo kan op ieder moment de stand van de lamellen, die in alle vier de wanden zijn ingezet als
een raam, veranderd worden naarmate de wind draait. Om gemakkelijk te kunnen zien uit welke
hoek de wind waait, is er een stok met vaantjes bovenop de Goudstrobloem aangebracht. Het gebouwtje de Goudstrobloem is een voorbeeld van grote creativiteit, er is nergens zo een gebouwtje
te vinden. Het is uniek in zijn soort.
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De naam van de Goudstrobloem is interessant vanuit een lilaïsch oogpunt bekeken. In het Latijn
heet de bloem Helichrysum bracteatum. Het typische van deze bloemen is dat ze heel gemakkelijk
gedroogd kunnen worden. Zijn de eerste onderste blaadjes van de bloemen geopend, dan kunnen
ze worden geplukt en ondersteboven opgehangen op een droge, warme plaats. De verdere bloem
opent zich dan vanzelf. De naam Goudstrobloem is vooral gekozen vanwege de symboliek. Want
het drogen van bloemen is een vorm van blijven bestaan, de bloemen verwelken niet meer. Iedere
keer dat een goti in de Goudstrobloem komt wordt hij er dan ook aan herinnerd, dat het in de
ontwikkeling van de materie gaat om het verkrijgen van een lichaam dat niet meer hoeft te ster-

ven. Telkens als de was daar wordt opgehangen om te drogen, heeft dat te maken met het kunnen bereiken van weer een beetje meer onsterfelijkheid. Die onsterfelijkheid wordt ontwikkeld in
de elektronen en atomen van het lichaam door de tutorsuprolo. Hij laat de wind waaien door de
Goudstrobloem, zodat er steeds meer bewustzijn komt in de fysieke lichamen, zoals de handdoeken, handschoenen en wat al niet meer. Iedere keer als de was daar wordt opgehangen, kan een
goti weten dat er gewerkt wordt aan meer onsterfelijkheid, zodat op een dag de dood geen vijand
meer is maar een vriend. En hij weet, dat doodgaan slechts een levensproces is. Hij is zich er ook
van bewust, dat het doodgaan zoals dat gebruikelijk is bij mensen op een dag niet meer nodig is.
Het is dan een bewust proces van transformatie geworden waarbij iemand zijn lichaam laat afsterven om weer een nieuw te creëren met andere mogelijkheden dan het vorige.
De Goudstrobloem is op die manier een gebouwtje dat je niet zomaar voorbijloopt. Het is een
gebouw met een geschiedenis dat vertelt van de mogelijkheden waar een mens gebruik van kan
maken in zijn leven.
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Strijden om macht
Het schoppenspel
Tekst: Sunya de la Terra

D

e wereld van het mens-zijn is doordrenkt
met de zucht naar macht. Ieder mens
heeft daar zijn eigen specifieke dromen
over die hij wil verwezenlijken. Het verschijnsel macht is een algemeen verschijnsel dat in ieder mens leeft. Het stamt uit de dierenwereld
waar overleven ondersteund wordt door een machtspositie. Het mannetjesdier
dat het sterkste is, kan het sterkste vrouwtje uitkiezen en krijgt krachtig en sterk nageslacht, dat zich ook goed kan handhaven in het proces van evolutie. Dit dierlijke
machtsprincipe is nog steeds in de materie van het menselijke lichaam opgeslagen, iedere baby wordt ermee geboren. Naarmate er meer en diepgaand onderzoek is gedaan
naar de vele vormen van menselijke macht, wordt ook steeds duidelijker dat dit dierlijke principe van macht in feite achterwege kan blijven als mensen gaan leven als psychische personen, als volwaardige en complete mensen. De dierlijke instincten die nog
bewaard zijn gebleven uit het dierlijke bestaan van mensen, zijn dan niet meer noodzakelijk om te kunnen overleven in de huidige maatschappij. Bij dieren zijn ze nuttig en
worden ze goed gebruikt volgens de lijn van de evolutie, om het voortbestaan van het
ras te waarborgen. Bij mensen is dit nut helemaal niet van toepassing. Zij vinden dat
ze het hoogste staan op de evolutieladder en hebben dus niets van anderen te vrezen.
Waarom dan toch gebruik maken van een dierlijk instinct? Dat lijkt toch op het hanteren en in stand houden van een overbodige en achterhaalde erfenis uit het dierenrijk?
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Leven in een illusie
Het is al heel lang bekend dat mensen in feite leven in
een enorme illusie vol wanen. Zij kennen de realiteit
niet. Filosofen van allerlei slag proberen al eeuwenlang
een vinger hierachter te krijgen. De grot van Plato blijft
echter een onopgeloste puzzel. Het verschijnsel dat de
mens flinke waandenkbeelden gaat opbouwen, begint
zich voor te doen in de Oudheid, als besloten wordt dat
het verstand voortaan voorrang zal krijgen op wat de
wijzen en zieners als de realiteit beschouwen. Die omwenteling vangt aan in de zesde eeuw voor Christus,
bij de natuurfilosofen van de School van Milete, bij de
oude Grieken.
Sinds die tijd heeft het verstand bij stukje en beetje
terrein veroverd en de wereld zoals hij nu is, draait helemaal op dat wat de verstandelijke vermogens van de
mens produceren.
Natuurlijk is het verstand, ook wel het mentaal van de
mens genoemd, typerend voor de menselijke vorm. Het
is een belangrijk instrument om te ordenen. Het kan
ook tellen, dingen sorteren en onthouden, daar is het
bij uitstek voor geschikt. Het verstand is echter geen
instrument dat bedoeld is om zaken in zijn essentie te
doorgronden. Dingen die zich onttrekken aan de waarneming van menselijke zintuigen kan het mentaal niet
vatten. Het heeft dan ook de neiging om die verschijnselen te klasseren als bovennatuurlijk, onbegrijpelijk of
religieus. Het mentaal gelooft ook in wonderen, omdat
het alles wat het niet in zijn kast met vakjes kan klasseren, afdoet als een wonder.
De tendens is dat alles met het verstand te vatten moet zijn,
anders is het niets.
Zaken die er wel
blijken te zijn maar
niet bevat kunnen
worden met het verstand, worden doorgaans als bovennatuurlijk afgedaan.
Deze afzwaai van de psychische evolutielijn (zie figuur 1) is de oorzaak van de
illusie waarin de mens leeft.
Want hij kan een heleboel
wat er gebeurt in zijn wereld
niet duiden en zegt dan maar

Figuur 1: Afzwaaier van het mentaal

wat. Zo ontstaat er een illusoir denken in het vleselijke
lichaam van mensen en wel in het onbewuste materiële
lichaam. Dat lichaam leeft volgens dwangmatige patronen. Deze patronen hebben een voordeel en een nadeel.
Het voordeel is dat alle gewoonten van een mens tijdens
zijn leven goed behouden blijven. Hij hoeft maar één
keer te leren lopen en één keer een trap te leren kennen
en hij weet dat voorgoed. Het nadeel is dat een mens
heel slecht van gewoonte kan veranderen en blijft voortborduren op oude dingen, zoals bijvoorbeeld de dierlijke macht die in zijn onderbewuste vlees zijn handelen
bepaalt.
Evolutieproces
Om te kunnen doorgronden hoe de werking van de
waan van de macht in het vlees is, moeten enkele dingen duidelijk zijn. Een mens bestaat niet alleen uit een
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Figuur 2: oppervlaktelichaam en psyche van de mens

lichaam, maar heeft ook een psyche, de persoon van de
mens. Het menselijk lichaam is een vorm die geleidelijk aan gedurende miljarden jaren ontstaat. Naarmate
de materie in het evolutieproces zich steeds verder ontwikkelt in het relatieve bestaan op aarde, veranderen
de vormen en worden steeds meer verfijnd. De psyche is de initiatiefnemer als het om verdere ontwikkeling van materiële vormen gaat. Onder leiding van de
evolutiekracht of het lila wordt hij in leven na leven in
een lichamelijke vorm steeds verder ontplooid, zoals
een bloem zich opent als het zonlicht er op gaat schijnen. De psyche heeft alle mogelijkheden tot verdere
ontplooiing reeds in zich, hij kan eerst fysieke vormen
creëren, zoals een aardbol, later vitale dierlijke vormen
en nog later de menselijke vorm, een menselijk lichaam.
Ook de mogelijkheid om nog meer vormen tevoorschijn te roepen draagt hij in zich. Deze zullen nog
moeten verschijnen na de menselijke lichaamsvorm, als
de mensheid terugkeert op zijn schreden en de draad
van de evolutie weer opneemt. Want het evolutieproces
is nog niet voltooid, er zijn nog meer mogelijkheden,
die verder gaan dan het menselijke verstand kan begrijpen.
De waan van de macht in het vlees
Doordat het denken, het mentaal de boventoon voert
in de maatschappij sinds die zesde eeuw voor Christus,
is de mensheid afgedwaald van de rechte lijn die het
evolutieproces in zich is. Er wordt niet meer gekeken
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naar de kern van de dingen, er wordt alleen gelet op wat
zich aan het menselijke oog voordoet. Dat wordt bestudeerd en uitgewerkt, daar wordt mee geëxperimenteerd.
In de psychologie en de psychiatrie worden verschijnselen bestudeerd die mensen vertonen en zij worden zo
mogelijk met medicijnen onderdrukt of er worden diverse therapieën toegepast. Dit zijn mogelijkheden zolang er nog niets anders voorhanden is, maar ze pakken
niet de kern van de verschijnselen aan. In deze werelden
van wetenschap worden alleen verschijnselen bestreden, ze worden niet in de kern begrepen en de oorzaak
wordt niet weggenomen.
Hoewel er heden ten dage steeds meer stemmen opgaan
die pleiten voor meer dan alleen uiterlijke waarnemingen, de hoofdintentie is toch om met noodoplossingen
het leven voor mensen leefbaar te maken en niet de oorzaak aan te pakken.
Heel veel verschijnselen die mensen vertonen hebben
te maken met macht of juist het ontbreken van macht.
Het is dus van belang om te weten waar deze zucht naar
macht vandaan komt en waar deze is gesitueerd in het
lichaam van mensen.
Onderzoek toont aan dat dit uiterlijk machtsvertoon
voortkomt uit het onderbewuste ‘vlees’ 1. Deze machts
energie ligt daar ingebed in atomen en moleculen.
De structuur van deze materie bevat de
machtsenergie die wordt gehanteerd om zichzelf te handhaven
in een maatschappij die als vijandig
en agressief wordt ervaren. Mensen voelen
zich daarin niet veilig.
Het gevolg hiervan is
dat mensen een enorme
begeerte naar macht ontwikkelen in hun lichaam
en daar ook gebruik van
gaan maken. Bij mannen uit
zich dit vaak door veel vrouwen te versieren. Bij vrouwen
1 V
 lees is in de lilaca in gebruik als benaming voor de (onderbewuste) oppervlaktematerie, in dit geval van de mens. Het
is een plastische manier van uitdrukken om aan te geven dat
het om de materie gaat van het lichaam, aan de uiterste oppervlakte.
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uit zich dit door mannen te beschouwen als hun eigendom en hen te zien als een hond die moet doen wat de
meesteres zegt. Voor vrouwen moet een man ook een
positie hebben, liefst een hoge positie, met veel macht
en veel geld. Zodat zij zich veilig kunnen voelen bij
hen. Mannen met macht moeten kunnen pronken met
hun vrouw. Goede voorbeelden van dit soort mannen
zijn Jack Kennedy met Jacqueline, Bill Clinton en Silvio
Berlusconi. Er zijn echter nog veel meer voorbeelden
te noemen van door vrouwen begeerde mannen, zoals
de filmster George Clooney en anderen. Ondertussen
is de man de slaaf van de vrouw en de vrouw kan pronken met haar man, die de macht heeft en natuurlijk die
macht moet blijven houden, anders wordt hij aan de
kant gezet.
In de waan van de macht wordt alles hard gespeeld. Er
blijkt uit hoe meedogenloos en dierlijk mensen nog
leven. Er komt ook geen redelijk verstand aan te pas.
Want in het onderbewuste bestaat er geen redelijkheid.
De dingen gebeuren gewoon vanuit patronen en tomeloze begeerten en ze zijn meestal niet te weerstaan
door mensen, omdat ze geen inzicht hebben in wat hen
beweegt in het leven. Alleen iemand met een redelijk
verstandelijk vermogen kan deze begeerten en machtswellust wat disciplineren en daardoor onder de pekel
houden. Maar meestal vliegt alles er toch op een bepaald moment uit, als het deksel van de pot vliegt door
té veel machtsbegeerten.
Een droom
De machtsillusie is een droom die leeft in de onderbewuste materie van het lichaam, een droom
die werkelijkheid moet worden, maar het
nooit zal
kunnen,
omdat deze
droom niet bestaat. Het is een
waan, een waan
die wel bestaat in
de totale werkelijkheid. Van wanen is bij een ieder
bekend, dat ze geen
werkelijkheid kunnen
worden. Er wordt wel

over het hoofd gezien, dat ieder zelf in die waan leeft.
Dat is ook de grote moeilijkheid die ervoor zorgt dat de
machtsillusie niet door mensen wordt gekend. Ze willen
hem meestal niet kennen, overtuigd als ze ervan zijn,
dat ze in de werkelijkheid leven. Dan bestaat er geen
waan. Het is heel lastig, meestal onmogelijk, mensen te
vertellen dat ze slechts in een waanwereld leven, in een
onwerkelijke droom, die geen enkele realiteit bevat. Dat
wordt niet geaccepteerd. Dat is weer een gevolg van de
gefixeerde patronen die in het lichaam zijn gegrift en er
niet zijn uit te halen. Zo blijft de illusie altijd in stand,
met alle gevolgen van dien. Voor de werkelijkheid is
geen ruimte in de moderne maatschappij. Ieder mens
leeft in de illusie vol van zijn wanen en alles wat er gebeurt op aarde gebeurt in de illusie waarin de mensheid
leeft en beweegt.
Twee kanten van de illusie
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de illusie
waarin de mens leeft bestaat uit een verzameling wanen of deel-illusies. Een daarvan is dus de machtsillusie,
maar er zijn er talloze meer. De machtsillusie is evenwel
een van de hoofdingrediënten in de illusie van de mens.
Er zijn in het onderzoek in de lilaca naar de illusie van
de mens in het vlees interessante ontdekkingen gedaan.
De feiten zijn nauwkeurig per dag opgetekend op basis
van de waarnemingen van de onderzoekers en zij zijn
een objectieve registratie van alles wat er is aangetroffen
en wat zich heeft voorgedaan.
De machtsillusie is een heel erg prominente illusie en
hij is overal ter wereld nog steeds actueel bij ieder mens.
De illusie waarin een mens leeft met zijn wanen is te
beschrijven als tweeledig. Deze twee kanten worden
beschreven als de bovenkant en de onderkant van de illusie. Daarbij is de onderkant de illusie zoals hij wordt
geleefd in de materie van het lichaam, het zou de werkelijkheid van de illusie genoemd kunnen worden. Dit
is een verschrikking waarvan niemand graag zegt dat hij
daarin leeft. Vandaar ook dat er een bovenkant wordt
verzonnen om alles wat meer leefbaar te maken. Er zijn
daar dus twee soorten wanen te onderscheiden, de wanen van de verschrikking en het slechte en de waan van
het absoluut mooie en goede.
Met die twee dingen in het vlees moet een mens zijn
leven vormgeven en er iets moois van maken. Ze zijn
totaal tegengesteld aan elkaar en het is logisch dat dit
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tot vele botsingen leidt. Omdat zij niet weten wat er
zich in de materie van hun onderbewuste lichaam afspeelt, zijn zij niet in staat er actie op te ondernemen.
Ook psychiaters en psychologen hebben geen kennis
van de feiten, zij proberen op hun eigen manier de weinige kennis die er is in dienst te stellen van hun cliënten. Meestal spreken zij over de mankementen aan de
psyche, zoals zij dit noemen. De verschijnselen die zij
bestuderen en waar zij therapie voor geven, hebben echter niets met de psyche te maken. Meestal hebben zij te
maken met de illusie in de materie - het vlees - van de
cliënten.
Er wordt ook graag gesproken over zaken in het onderbewuste en vorige levens. Ook dat heeft meestal niets
te maken met de verschijnselen die mensen vertonen.
Vrijwel alles is terug te voeren tot de illusies die vastgelegd zijn in de atomen en moleculen in het lichaam van
mensen. Zolang de wetenschappen echter niet op de
hoogte zijn van deze feiten, zullen mensen het moeten
doen met noodoplossingen.
De onderkant van de illusie
De neiging van de mens om niet te willen bekijken hoe
hij leeft is een onderdeel van de illusie waarin hij verkeert. Als er zich zaken voordoen die niet prettig zijn,
wordt alles aangewend om weer te komen tot een leefbaar leven. Zo wordt de verschrikkelijke, slechte kant
van de illusie met zijn wanen altijd verdoezeld. Terwijl
het toch zo is dat deze verschrikkingen altijd voelbaar zijn. Ze hebben te maken met
achtervolgen en veroveren,
zoals dat bij dieren het
geval is. Vrouwen jagen
op mannen en mannen op
vrouwen. De jacht is vol van
angst en dood, er moet overleefd worden. Voor mannen is
het belangrijk te slagen in het
leven, als ze niet zover komen
worden ze een gemiddelde burger, die maar weinig macht heeft.
Voor mannen die het hogerop hebben gezocht en wat meer geld hebben,
is er meer te beleven op alle terreinen.
Zij kunnen zich bewegen in dure auto’s,
dragen dure maatpakken of dure vrije32

tijdskleding. Zij kunnen zich dure huizen veroorloven
en vrouwen die veel eisen stellen. Zij hoeven ook niet
te zoeken naar vrouwen, die komen vanzelf op hen af.
Want de ingebedde waan in het vlees van vrouwen is
dat ze een veilig nest moeten hebben bij een man om
het nakroost groot te brengen. Er is hen dus heel wat
aan gelegen om in dure kringen te kunnen verkeren
en daar een goede man aan de
haak te slaan. Zo is het leven in
de machtsillusie gebaseerd op
een totale oorlog tussen mannen en vrouwen onderling.
Jaloersheid en kuiperijen
zijn niet van de lucht, zoals
dat ook in soapseries graag
wordt getoond. Geld
is macht en kennis is
macht, en beiden doen
hun werk bij vrouwen.
Voor vrouwen zijn die
twee dingen niet zo
belangrijk. Mannen
hebben liever een
knappe vrouw die
goed is in bed en waar
ze mee kunnen pronken. Of juist een
minder aantrekkelijke vrouw, dan loopt ze niet zo
snel weg en zijn er weinig kapers op de kust. Geld hoeft
ze ook niet te hebben, het mag wel. De machtsverhoudingen in de relaties zijn ook belangrijk. Er
moet een ‘plus’ en een ‘min’ zijn, en meestal is
de man ogenschijnlijk de meerdere. In de praktijk hebben de vrouwen het voor het zeggen en
gedraagt de man zich als de hond die naar de
vrouw toe ‘lief ’ moet zijn, anders moet hij
het nummertje ontberen. De vrouw weet
dit spel heel goed mee te spelen en bepaalt
in de meeste gevallen wat er gebeurt in de
relatie en in het sociale leven.
De bovenkant van de illusie
Het leven in de illusie is altijd een
gevecht op leven en dood. Daarom
bouwt iedereen een droomwereld
op, die mooi moet zijn maar het
niet is. Want waar bestaat dit leven uit? Uit
illusies met wanen waarin vijandige krachten vrijelijk
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kunnen opereren omdat zij ook niet worden waargenomen door de desbetreffende personen. De droomwereld
die ieder mens zich opbouwt staat ook niet zo stevig
overeind, want in het dagelijkse bestaan gebeuren steeds
dingen die de droom verstoren. Een droom die toch
al verstoord wordt door de onderliggende verschrikkingen, wordt ook ondermijnd door gewone, dagelijkse dingen, zoals een ontslag, een man of een vrouw
die wegloopt, kinderen die invalide worden geboren of
doodgaan, door rampen of vuur, door oorlog of door
rassenhaat.
De droomwereld van de mens in de machtsillusie bestaat uit het machtsparadijs wat hij zich droomt. De
hele dag zijn mensen bezig met het cultiveren van hun
waanideeën over macht. Deze waanideeën vormen
de grond van de ellende in de wereld, want
het zijn heel perverse en ziekelijke vormen van macht
die gecultiveerd worden in
het vlees van het menselijke
lichaam.
Toch droomt iedereen graag
door. Niemand is van plan eens
te bekijken hoe hij de verschrikkingen die in het onderbewuste
vlees het leven sturen, kan detecteren
en ze misschien onder ogen kan zien,
zodat helder wordt wat daar gebeurt.
Neen, liever maakt ieder mens zich een
droomwereld, die hij probeert werkelijkheid te laten worden. De een lukt het beter
dan de ander om het machtsparadijs op aarde
te verwerven. Het lijkt geweldig te zijn. Het is
echter geen ware macht, dat blijkt heel duidelijk
als er dingen gebeuren die het machtsparadijs verstoren
of ten onder laten gaan.
Ware macht kan nooit worden ondermijnd en zal ook
nooit verdwijnen. Dat is een verworvenheid in de psyche en de materie van het menselijk lichaam. Door een
ontwikkeling van de lichaamsmaterie kan deze ware
macht psychisch gestalte krijgen, ook in de atomen en
moleculen.
Schijnmacht kan wel verdwijnen. Zelfs door kleine,
ogenschijnlijk onbenullige oorzaken. Want de schijnmacht is geboren uit een waanidee en heeft geen vaste
grond onder de voeten, het heeft geen fundament.

De machtsdroom
De machtsillusie wordt ook wel ‘het Schoppenspel’
genoemd. Die naam is niet zomaar uit de lucht komen
vallen. In de machtsillusie wordt heel veel geschopt.
Terwijl de hoofdpersonen in deze illusie, die voor het
gemak hier Wim en Mona worden genoemd, hun paradijselijke machtsdromen dromen, spelen zij het schoppenspel met elkaar. Dat schoppen vindt continu plaats
in het gevecht om de macht. Er is geen seconde dat
er niet wordt geschopt naar elkaar. Als die twee elkaar
schoppen zijn ze vrij, hebben ze zich ingebeeld. Want
wie de ander het hardste trapt, is de baas. Die ligt dan
te krimpen van de pijn, en kan even niet schoppen. Zij
dromen zich tijdens het schoppen het paradijs van
macht, waarin zij altijd de baas zullen zijn. Het
is een prachtig leven wat zij zich dromen, maar
ondertussen is het een ware oorlog en verschrikking. Wim en Mona zijn altijd vijandig
naar elkaar toe, en de vijandige krachten
stimuleren dit nog eens extra. De vijandige
energie die hierin erg graag intervenieert
wordt Sotto Voce genoemd. Zij fluistert
zonder dat Wim en Mona het merken
allemaal dingen in hun oren, die zorgen dat de machtsstrijd nog heftiger
ontbrandt.
Daarbij draait alles om seksmacht. De illusie van het
Schoppenspel is ook de basis
voor sadomasochisme. Het
gaat hierbij om een heel primitief
dierlijk driftenleven dat door mensen graag
liefde wordt genoemd. Dit leventje van seksoverheersing heeft echter niets met liefde te maken, het is gewoon een voortplantingsdrang waarbij de man wil dat
de vrouw zich onderwerpt aan hem om te zorgen voor
nageslacht of zij moet zijn begeerten stillen. Het ziet er
hetzelfde uit als de dierlijke voortplantingsdrang, alleen is deze bij dieren goed en natuurlijk gereguleerd.
Bij mensen niet, want het seksen kan altijd doorgaan,
er zijn immers middelen genoeg om te voorkomen dat
er kinderen komen als ze niet gewenst zijn. In deze roes
van de seks en het machtsparadijs wordt alles verdoezeld wat vervelend en akelig is en zo kan het geloof in
de droom van het machtsparadijs weer volledig worden
vervuld. Maar alles verkilt en verstijft, de machtsdroom
wordt een nachtmerrie als hij gevoed wordt door een
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fundamentalisme dat zijn weerga niet kent. Een fundamentalisme dat wordt gedicteerd door de seksmaniak in
het onbewuste vlees, de machtsleer vol dictatuur. Wim
en Mona zijn dan op niets anders uit dan op de vernietiging van elkaar, een leven en bestaan dat vol zit met
destructie en overheersing van de ander.
Enige kenmerken
1. De waan van de speelsheid
Wim en Mona leven in het machtsparadijs waarin zij
dromen van de mooie dingen van het leven. Vrijheid en
rijkdom hebben zij hoog in het vaandel staan. Zij leven dag in dag uit het mooie leven dat zij zich dromen,
vol geluk en weelde. In hun lichaam wordt daardoor
veel cafeïne aangemaakt die hen in een toestand brengt
waarin zij heel euforisch en opgepept leven. Zij zijn helemaal in de bedwelming van de cafeïne, die hen voortdrijft in hun dagelijkse doen. Zij maken dan een
heleboel mee van de prachtige dingen die
dit droomparadijs vol machtswellust hen schenkt.
Zij voelen zich speels en jong,
en Wim kan alle vrouwen krijgen die hij wil, waarvan Mona
zijn uitverkorene is. Mona is trots
op haar Wim en pronkt met hem
op alle feesten en gelegenheden die
zij bezoeken. Zij hebben totaal geen
zorgen en behoren tot de machtigsten
op aarde, zij kunnen gaan naar de zon
in de paradijselijke oorden, waar zij vrij
zijn om te seksen en uit te gaan en volop
te genieten van copieuze maaltijden met de
heerlijkste wijnen. Deze speelse vrijheid in de
machtsroes geeft Wim de nodige potentie en
Mona is het vrouwtje dat leeft in de zaligheid van
al deze dingen die zij verkregen heeft door haar machtsman Wim.
Toch is Mona jaloers, want zij weet wel dat Wim alle
vrouwen pakt die hij kan krijgen. Ze is daardoor altijd in een gevecht gewikkeld met andere vrouwen. Ze
moet haar best doen om Wim te blijven behagen, en
hij maakt daar handig gebruik van door met andere
vrouwen te flirten. Wim vindt dat Mona hem altijd
trouw moet zijn, terwijl hij de bloemetjes wat de vrouwen betreft altijd buiten zet. Bovendien is Mona bang
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dat Wim haar af zal danken. Zij dwingen elkaar met
veel schoppen en slaan te doen wat zij beiden verlangen van de ander, maar de machtsstrijd blijft doorgaan.
Mona wil de macht, maar Wim dreigt als zij dat doet
weg te gaan van haar. De cafeïne helpt er ook niet meer
aan, het verdriet en de ontgoocheling slaan toe. Niets is
meer zeker, alles wankelt en kraakt in zijn voegen.
De onderkant van de illusie maakt alles tot een verschrikking, het leven is verstikkend door de machtswellust van de ander, die dwingt om te doen wat hij wil.
Er blijkt helemaal geen speelsheid te zijn, het leven is
slechts uitzichtloos en naar, vol spanningen en verkramping. Het waanidee over macht die niet bestaat laat
alles uiteindelijk in duigen vallen. Het blijkt dat alles alleen maar draait om elkaar bezitten en uitbuiten in een
machtsspel vol seks, schoppen en slaan en vernedering.
2. De waan van de charismatisch leider
Wim ervaart zich als een charismatisch persoon, die als vanzelfsprekend iedereen beïnvloedt met zijn voorkomen en zijn kennis. Mensen zijn gek op hem en willen
hem heel graag navolgen. Mona geniet
van die uitstraling van haar man en
voelt zich daar heel goed bij. Ook zij
is een lichtend voorbeeld voor vele
vrouwen. In hun cafeïneroes verbeelden zij zich dat zij als goden
leven op de Olympus, zij zijn
verheven boven alle mensen.
Zij behoren niet tot het gewone volk, de massa. Zij
zijn heel speciaal, zij zijn eigenlijk geen mensen meer. Zij zijn
beiden heersers over de aarde en door hun toedoen gaat het de aarde ook goed. Zij spreiden hun grote goedheid en hun genadevolle charme dan ook overal
rondom hen uit, over alle mensen, ook over de gewone
ordinaire massa.
Ondertussen leven zij in de enorme machtsstrijd waarin
zij samen verwikkeld zijn om hun dromen waar te maken. De destructie slaat in volle hevigheid toe. Wim
probeert Mona in een mindere positie te dringen, want
hij wil triomferen. Zij pikt dat niet en gaat er tegenin.
Zo wordt de machtsstrijd een grimmige oorlog waar
niets meer van charisma of goedheid te bekennen is. Zij
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hebben totaal geen respect voor elkaar en proberen waar
het maar kan de ander een hak te zetten. Zij zijn beiden
eenzaam, alleen, benauwd in de zelf gemaakte gevangenis van hun machtsdroom.
3. Magie
Macht zorgt dat alles mogelijk is. Iedereen doet wat
Wim en Mona zeggen, zij hoeven maar te kikken en het
gebeurt. Zo blijven zij verkeren in de machtsroes van de
euforie en de cafeïne, zij leggen elkaar hun macht ook
op en proberen die uit te breiden door elkaar te betoveren. Zij genieten daarvan en gaan steeds verder daarin.
Dat geeft een enorm seksgenot, want ook in bed is het
heerlijk om die macht over elkaar uit te oefenen. De
machtswellust in de seksuele daad is groot, maar overheerlijk. Dat geeft voldoening en welbehagen, als er
weer eens flink tekeer is gegaan in bed. Zij zijn beiden
de heersers die leven als een god in Frankrijk, zonder
beperkingen en zonder leed. Zij zijn vol betovering en
geluk, in een droomleven van macht.
Toch zijn er ook tegenvallers. Want zij leven in oorlog
en ieder probeert de ander om het leven te brengen. Zij
moeten van alles met elkaar, zij vechten de hele dag en
het schoppen is niet van de lucht. Ze verzetten zich allebei tegen de machtsuitoefening van de ander, zij willen
niet overheerst worden. Zij stampen elkaar de hele dag
in de grond met hun schopkunst, die zij uitmuntend
beheersen. Het leven wordt daardoor onleefbaar, de magie is verdwenen tezamen met de macht. Zij zijn twee
kleine eenzame mensjes die in een constante oorlog vol
pesterij en martelingen leven. Zij zijn machteloos en vol
verschrikkingen van de ellende die zij meemaken met
elkaar.
4. Seks
Seks is het belangrijkste in de relatie van Wim en
Mona. Zij vinden elkaar geweldig en zijn helemaal in
elkaar geïnvolveerd. Er is niets wat hen uit elkaar kan
halen, dat is onmogelijk. Zij zijn de hele dag bezig met
hun seksspel, zij zijn altijd bezig elkaar op te geilen. Zij
zijn net twee pleisters die aan elkaar zijn geplakt. Ze
dromen van het grote geluk dat hen ten deel is gevallen
in het machtsparadijs en dat nooit zal ophouden te bestaan. Zij brengen de hele dag door met hun minnespel.
Onder de palmen en in de golven van de zee omarmen
zij elkaar en kijken elkaar aan met een hemelse eufori-

sche blik in de ogen. Zij zijn bovenaards en zwelgen in
hun goddelijk geluk. Alles is vol van rozenpoortjes en
romantische wandelingen in de maneschijn. Het kan
niet op met hun zinnelijk genot.
Toch is er wel wat te merken onder al dat geluk. Zij
staan elkaar voortdurend naar het leven. Zij pesten elkaar met andere mannen en andere vrouwen. Zij vinden elkaar eigenlijk afstotelijk en haten elkaar uit de
grond van hun hart. Zij verwijten elkaar dat ze niet bevredigd raken in het seksspel, en dat het toch maar van
korte duur is. Zij worden ook
agressief en slaan en schoppen elkaar. Zij zetten hun
macht in en schreeuwen
vernietigende scheldwoorden naar elkaar.
Alles is één en al ellende wat de klok slaat.
De Gouden Penis
is het vijandige
droombeeld
waar alles om
draait in de
machtsillusie. Het
is de ideale penis vol
rijkdom en
macht, die het
vermogen heeft
om alles gestalte
te geven wat er gedroomd wordt in het
Schoppenspel. Hij vaart
op de blauwe oceaan en
zijn vrouw zit er op en
houdt het stuur. Zij houdt
zich vast aan de penis die zij
adoreert en die zij haar dictatuur oplegt.
5. Wijsheid
Wim is een charismatisch leider die bijzonder wijs is.
Mona is dan ook erg trots op hem. Hij kan alles zo
mooi zeggen, die schat van haar, en zij bewondert hem
om zijn wijsheid die zich uitstrekt over vele terreinen
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van wetenschap, politiek, kunst en maatschappij. En
hij bewondert haar om haar vrouwelijke inzichten die
zo praktisch zijn in het dagelijks leven. Zo peppen zij
elkaar op en zij moeten wel geweldig zijn, dat kan niet
anders. Zij evenaren de goden in hun wijsheid, zij zijn
wereldverbeteraars. Toch zijn er wel enkele negatieve
kanten. Alles moet, en Mona mag beslist niet dom
zijn. Wim moét geweldig zijn in iedere discussie.
Maar zij zijn niet wijs, zij leven in het onderbewuste vlees van hun lichaam, daar waar
alles stupide is, vol van oorlog over wie
nu het meest wijs is, terwijl zij beiden elkaar alleen maar willen pakken op stommigheden. Hun
machtsparadijs vol wijsheid
is maar een droom, het
bestaat helemaal niet.
6. Vrijheid
De macht geeft grote vrijheid, Mona en Wim kunnen
alles doen wat ze willen. Geld geeft
ook grote vrijheid om alles te doen wat
zij wensen. Zij zijn zo vrij als vogels in de
lucht en zij bestormen de hemelen met veel geweld. Hun machtswellust drijft hen tot grote hoogten,
zij kunnen macht uitoefenen over anderen zoals zij dat
willen. De regel is dat zij elkaar moeten vrijlaten zonder restrictie. In hun cafeïneroes beleven zij die vrijheid
als overweldigend, zij zijn de hemelbestormers die alles
voor elkaar kunnen krijgen met macht en geld.
Maar zij zijn niet vrij, alles moét, alles is een verplichting. Wim moet doen wat Mona wil en andersom. Er is
niets van vrijheid te bekennen, alleen dictatuur en overheersing. Zij moeten allebei vertellen aan elkaar wat ze
hebben gedaan, waar ze zijn geweest, en er wordt besproken of dat allemaal wel kan. Zij schelden elkaar uit,
schoppen elkaar als iets niet bevalt. Ze hebben constant
oorlog, zijn het niet met elkaar eens en zij houden goed
in de gaten of de ander niet vreemd gaat. Zij leven vanuit wantrouwen naar elkaar en ze geloven niets van wat
de ander vertelt. Het is één groot strijdtoneel waarin
ze leven, ze leven in een hel waaruit niet te ontsnappen
valt. Zij zijn de machtige dictators die elkaar de hele
dag controleren op strafbare feiten. Zij worden ook afgerekend daarop. Zij leven in de gesloten cirkel van de
menselijk dictatuur, zij leven een leven van onmacht in
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een gevangenis zonder vrijheid waarvan ze dromen dat
het vrijheid is.
7. Glorie en victorie
Wim en Mona leven het lichtende leven van macht
en overwinning. De volheid van licht en leven
omringt hen iedere dag. Zij leven zonder een
enkel probleem hun glorierijke leven dat
iedere dag vol overwinning is omdat
zij altijd grootse daden verrichten
voor het welzijn van de mensheid. Zij zijn zelf niet te
verslaan, zij zijn gezond en
niemand kan hen iets maken.
Zij leven hun welhaast goddelijke
leven zoals het goden en godinnen
betaamt. Met glans en schittering, met
zegetochten in de triomfwagen, waarin het
volk hen bejubelt en vereert. Mona draagt de
mooiste gewaden met de gouden kroon op haar
hoofd, zij is als een koningin van de wereld naast
haar Wim, de koning van allen. Nooit kan het leven
mooier worden, het is de ultieme heerlijkheid.
Maar wie goed kijkt ziet de armoede in hun ogen, de
verwrongen trekken in hun gelaat. Hun lichaam wordt
verteerd door de cafeïne, zij zijn altijd in een armzalige toestand waarin ze zich ziek en misselijk voelen.
Bovendien zijn ze bang, want de machtsroes lokt ook
veel geweld uit. Ze moeten overal ogen hebben om te
kijken of er niemand is die hun machtspositie bedreigt.
Er zijn genoeg vrienden die hen ten val willen brengen.
Dit alles maakt de glorie en de overwinning tot een ingezakte slagroomtaart. Zij leven heel beperkt en moeilijk, niets is glorieus en overwinningen zijn er alleen als
de ander verslagen en gekwetst neergesabeld ligt op het
slagveld van hun leven. De roes put hen uit en maakt
het lichaam zwak. Hun begeerten zijn zo overstelpend
dat ze niet meer te bevredigen zijn. Ze leven een bestaan vol leegheid en saaiheid, in een strijd met elkaar
die nooit zal ophouden. De glorie is duisternis, de overwinning de nederlaag.
Conclusie
In de machtsillusie droomt een mens zich als een machtig wezen, dat alwetend en alkunnend is. Daarbij is iemand sportief, altijd vol energie en blijdschap. Meestal
wil iemand zich profileren als een charismatisch per-
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soon, die geliefd is en wordt nagevolgd door iedereen.
Alles draait om seks, hoewel men dat niet wil weten,
want seks is verderfelijk. De machtsman en de machtsvrouw bekijken alles door de machtsbril, de bril van de
overheersing van anderen. Het dictatorschap wordt op
een rigoureuze manier uitgeoefend. De wijze van dictatuur uitoefenen is meestal voor ieder mens verschillend omdat geen mens hetzelfde is. Iedereen heeft een
lichaam dat gekenmerkt wordt door andere atoomstructuren, vandaar dat de machtswellust door ieder
anders wordt ingevuld. In alles kan macht worden uitgeoefend. Het wordt doorgaans gedaan in seks, maar
ook via het bespelen van instrumenten, die het ritme
aangeven dat iedereen moet volgen. Lieve gezichten
trekken om anderen over te halen te
doen wat je wilt, is algemeen gebruikelijk. Ieder streeft naar de
allerhoogste macht en doet daar
alles voor. Diegenen die daar
niet aan kunnen tippen zijn
jaloers, en proberen de dictator ten val te brengen.
Vrouwen die door een
machtsman worden
begeerd, voelen zich
gezien en zijn de
man graag ter
wille in alles.
In relaties
bezitten
de machtsman
en machtsvrouw elkaar, ze zijn jaloers
en schoppen en
slaan elkaar waar
het maar mogelijk
is. Onder het mom
van een goed huwelijk wordt er een bittere
oorlog gevoerd om de
macht.
Er is veel angst, heel veel
spanning in het lichaam. Dit
leidt ook tot lichamelijke ziekten. Ook deze ziekten geven
weer veel angst, zodat de angsten
in hevigheid toenemen. Er wordt

heel veel geveinsd en niets wordt besproken, alles wordt
in de doofpot gestopt, het bestaat gewoonweg niet. Dat
geeft vijandige krachten aanleiding om het lichaam nog
meer te bestoken met vijandige energieën die het langzamerhand slopen. Bij dit alles speelt de cafeïne die het
lichaam oppept een grote rol. Deze stof zorgt ervoor
dat er een verdoving optreedt, waardoor mensen constant in een cafeïneroes verkeren. Vaak drinken deze
mensen veel koffie, dat hebben ze nodig om wakker en
opgepept te blijven. Ondertussen leven de machtsfiguren in een gevangenis van machteloosheid in hun eigen
lichaam. Ze zitten daarin opgesloten.
De machtsillusie is niet iets wat bij volwassenen alleen voorkomt, kinderen krijgen het al bij de geboorte
mee in hun lichaamsmaterie. Een leuk voorbeeld is het
kinderboek ‘Max en de maximonsters’ van Maurice
Sendak, waarin hij de cafeïneroes beschrijft van een
zevenjarig jongetje Max, die het hele huis daarbij op
stelten zet. Hij verkeert in de machtsillusie, waarbij hij
allerlei monsters in zichzelf ervaart die hem zo laten
doen als hij doet. Hoewel Sendak niets afweet van illusiespelen, is hij wel in staat geweest te beschrijven wat
hij voelt in zijn vlees. Hij kan er verder niets mee doen,
maar Max’ ervaring met de machtsmonsters spreekt ieder kind aan.
De droommacht in het machtsparadijs is vastgelegd in
ieder mens op de planeet. Hij draagt het mee in zijn
lichaamsvlees, in zijn atomen en moleculen. Een mens
is het nog onvolmaakte product van een evolutieproces dat nog niet af is. Hij leeft in een euforische staat,
gedreven door vijandige krachten en energieën die zijn
lichaam willen uitputten en vernietigen. Vandaar dat
mensen graag blijven geloven in hun droom van een
heerlijk leven vol zon en geluk en macht. Een droom
die nooit gestalte zal krijgen in het leven, omdat het wanen zijn in een illusie. Wanen zijn niet bestaand en iets
wat niet bestaat kan niet verwerkelijkt worden. Alleen
als de lijn van het evolutieproces verder wordt afgemaakt, kan daarin verandering optreden.

37

de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 4, oktober 2014

Peste & choléra
Biografie over Alexandre Yersin
Auteur Patrick Deville
Uitgeverij Éditions du Seuil - Paris
Uitgave 2012, 220 pagina’s, € 18,00

B

ij het grote publiek is Alexandre Yersin onbekend.
Alleen kenners van de microbiologie kennen hem als
de ontdekker van de pestbacil. Yersin verzuimt bewust om een bekende wetenschapper te worden. Hij
heeft wel wat beters te doen. Zo groot als zijn talenten zijn, zo klein is zijn behoefte om te schitteren.
Op aanvragen van journalisten voor interviews gaat
hij nooit in. Over deze wonderlijk veelzijdige man
is een biografie verschenen van de hand van Patrick
Deville.

Tekst: Joost Welten

Een compacte schrijfstijl
Deville hanteert een aparte stijl.
Het duurt even voordat de lezer
eraan gewend is. De zinnen zijn
vaak kort. Heel kort. Van tierelantijnen houdt de schrijver niet. Van
uitweidingen evenmin. De volgende zinnen typeren deze werkwijze: ‘Comment écrire l’histoire du
fils sans celle du père. Celle-ci fut
brève. Jamais le fils ne le connut.’
(p. 12) Stukje bij beetje ontdekt de
lezer dat dit proza bij het onderwerp past. De afgemeten zinnen
horen bij de nuchtere en strenge
wijze waarop Yersin in de wereld
staat. Alles wat hij ziet, is voor hem
een wetenschappelijke observatie
die hij in een notitie vastlegt.
De droge schrijfstijl leidt tot een
compact boek. Een zeer gevarieerd
leven wordt samengebald tot slechts
220 pagina’s. Dat geeft kracht aan
het boek, een kracht die Yersin zelf
ook uitstraalt op portretfoto’s. Het
is jammer dat het boek zo’n foto
niet bevat.
Onderzoeker
Alexandre Yersin (1863-1943) is
zijn hele leven een eenling geweest.
Van geboorte is hij Zwitser. Hij
groeit tweetalig op en studeert medicijnen in Lausanne (Zwitserland),
Marburg en Berlijn (Duitsland) en
Parijs (Frankrijk). Hij houdt van
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moderne techniek. In Jena koopt
hij bij Carl Zeiss de beste microscoop die er verkrijgbaar is. Tien
jaar later zal hij er in Hongkong de
pestbacil mee ontdekken. In Parijs
wordt Yersin medewerker van het
team dat Pasteur om zich heen
verzamelt. Pasteur krijgt volop faciliteiten om een nieuw instituut
op poten te zetten, omdat hij net
een vaccin heeft gevonden tegen
hondsdolheid. Yersin doctoreert in
Parijs en heeft een veelbelovende
toekomst als onderzoeker. Hij vindt
zijn draai evenwel niet in het saaie
Parijs. Misschien voelt hij ook al
aan wat hij later zal schrijven over
de wetenschappelijke wereld: ‘Dans
le monde des savants, il y a peutêtre plus de jalousie, de mauvaise
foi en de déceptions que partout
ailleurs.’ (p. 199).
Scheepsarts en avonturier
Yersin laat de hem vertrouwde wereld achter zich en wordt scheepsarts in Indochina, de toenmalige
naam voor de Franse kolonie die
Vietnam, Laos en Cambodja omvat. Na twee jaar is hij de routine
van het varen op lijndiensten zat.
Door korte trips naar het binnenland tussen scheepsreizen in, heeft
hij een fascinatie ontwikkeld voor
de jungle. De Fransen hebben geen
flauw idee hoe de wereld er achter
de kustzone uitziet. Yersin wordt op

zijn 29e ontdekkingsreiziger. Hij is
de eerste die over land van Saigon
naar Pnom Peng trekt. In de tijd
op zee heeft hij geleerd om zich te
oriënteren op de sterren. De Franse
autoriteiten erkennen het belang
van het in kaart brengen van terra
incognita en financieren zijn volgende expedities. Yersin trekt door
de oerwouden van Vietnam, Laos
en Cambodja, met gevaar voor eigen leven. Bij een confrontatie met
een roversbende krijgt hij een speer
door zijn lijf. Alleen dankzij zijn
medische kennis overleeft hij.
De pest
Ook een leven als ontdekkingsreiziger is voor Yersin na een paar jaar
een routinebezigheid. Het komt
hem dan ook goed uit dat hij in
1894 naar Hongkong wordt geroepen, waar een pestepidemie is uitgebroken. De ene na de andere ziekte
heeft in de afgelopen decennia zijn
mythische gedaante afgelegd. In
wetenschappelijke laboratoria zijn
de veroorzakers ervan ontmaskerd
als microben. Yersin weet wat hem

te doen staat. Hij gaat efficiënt te
werk en ontdekt vrijwel meteen na
aankomst in Hongkong de pestbacil. Het lot helpt hem een beetje.
Andere laboratoria zijn goed geoutilleerd en proberen de pestbacil
te kweken in kweekkasten bij een
temperatuur van 37 graden. Yersin
beschikt niet over dergelijke voorzieningen. Hij moet zijn proeven
doen bij kamertemperatuur: 28 graden. Dat is precies de temperatuur
waarop de pestbacil het best gedijt.
Yersin doet nog enkele andere relevante ontdekkingen, zoals het feit
dat dieren als de rat ook lijden aan
de pest, wat een overdracht van de
ziekte van dier op mens aannemelijk maakt. Later ontwikkelt hij ook
een vaccin tegen de pest. Het is een
gouden tijd in de biologie, waarin
met heel bescheiden middelen belangrijke ontdekkingen worden
gedaan.
Pionier
Een wetenschappelijke carrière
boeit Yersin evenwel niet. Nagenoeg
al zijn energie en tijd steekt hij
voortaan in de opbouw en uitbouw
van een eigen domein, waar hij aan
niemand verantwoording schuldig
is. In Nha Trang (Vietnam) bouwt
hij een laboratorium met een proefstation waar hij dieren houdt voor
experimenten. Het domein van
aanvankelijk 500 ha is grotendeels
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zelfvoorzienend, met kuddes vee,
akkers, boomgaarden en moestuinen. Uit de hele wereld laat Yersin
planten overkomen, die hij vervolgens probeert te laten acclimatiseren. Uit Frankrijk en andere landen
laat hij de modernste technische
hulpmiddelen overkomen: fietsen,
stoom- en later benzineauto’s, elektriciteitsgeneratoren, pompen, fototoestellen en wat dies meer zij.
Technische ondersteuning heeft hij
niet nodig: hij onderhoudt en repareert alle machinerie zelf en hij leidt
de plaatselijke bevolking op tot laboranten en technici. Dolgraag zou
Yersin een vliegtuig kopen en een
vliegveld aanleggen, maar hij reali-

weer terug naar zijn koninkrijk in
Nha Trang.

seert zich dat vliegen geen zin heeft,
zolang er geen andere vliegvelden in
Indochina zijn.
In Hanoi zet hij - in opdracht van
de Franse gouverneur - een modern
hospitaal op, dat tevens een onderzoeks- en opleidingsinstituut is
voor artsen. Na drie jaar draagt hij
het directeurschap over en keert hij

Zakelijk instinct is Yersin niet
vreemd. Hij ziet de potentie van
luchtbanden, zet de eerste rubberboomplantage in Indochina op
en sluit contracten met Michelin.
Deze en andere activiteiten leveren
hem goudgeld op. Hij investeert dat
weer in zijn domein, dat uitgroeit
naar 5.000 ha en later naar een veelvoud daarvan. De streek is vandaag
de dag nog steeds de groentetuin en
boomgaard van Vietnam, dankzij
alle planten die Yersin er heeft laten
acclimatiseren.
Yersin is een praktisch ingestelde
man. Hij heeft overal interesse in
en hij heeft overal verstand van.
Alles wat hij aanraakt heeft succes, dankzij zijn gevoel voor eenvoud. Wanneer hij op zijn domein
een verharde weg van 30 km lengte
aanlegt, gebruikt hij de modernste Engelse techniek - maar zonder
Engelse technici. Hij zet lokaal personeel in: dat is goedkoper en beter
voor de plaatselijke bevolking.
Buitenstaander

Alexandre Yersin voor zijn laboratorium - Hongkong 1894

40

Yersin is in alles een redelijke man.
Passies zijn hem vreemd. Een liefdesaffaire valt hem - voor zover
bekend - nooit ten deel. In de loop
der jaren wordt hij steeds meer een
eenzaat. Zijn moeder en zijn zus
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zijn de enigen aan wie hij regelmatig schrijft, tot zij overlijden. Yersin
bezoekt Parijs weliswaar nog regelmatig, maar hij wordt er steeds
meer een buitenstaander. Zijn oude
vrienden vallen een voor een weg en
nieuwe vrienden maakt hij niet. Op
een gegeven moment is hij de laatste medewerker van Pasteur die nog
in leven is. Yersin trekt zich steeds
meer terug in de drie woningen
die hij op zijn uitgestrekte domein
heeft, ieder gelegen in een ander
microklimaat. Terwijl Europa van
crisis naar crisis sukkelt, ontwikkelt
Yersin een fascinatie voor orchideeën en vele andere soorten bloemen.
En voor vogels. En voor het weer.
Alles doet hij grondig. Hij bouwt
bijvoorbeeld een meteorologisch
station op zijn domein en laat er
weerballonnen op. Op 14 mei 1940
vertrekt hij uit Parijs met het laatste vliegtuig voordat de Duitsers de
stad innemen. Het lijnvliegtuig zet
hem na acht dagen en vele tussenstops af in Saigon. Europa staat in
brand. Yersin stort zich op zijn laatste hobby: het vertalen van Latijnse
en Griekse teksten uit de oudheid.
Tegenover de barbarij zet hij zijn
liefde voor klassieke waarden.
Recept voor cola
Deville noemt de alleskunner Yersin
‘un génie et peut-être au fond un
malade mental’ (p. 202). Dat laat-

ste oordeel lijkt me te streng. Yersin
ontbeert de zwakheden waar romanciers dol op zijn. Hij werkt efficiënt en heeft zijn leven op orde,
wat maar weinig mensen hem kunnen nazeggen. Naar menselijke
maatstaven is hij in hoge mate zelfvoorzienend. Hij ziet overal mogelijkheden om een situatie op een
praktische manier te verbeteren.
Alleen communiceren en samenwerken gaan hem niet goed af. Hij
kan in feite alleen goed werken, als
hij zelf de leiding heeft. In hoeverre
dat bij Yersin zelf is gaan wringen,
komen we in deze literaire biografie niet te weten. Toch zal Yersin
intelligent genoeg zijn geweest om
de beperkingen van zijn project in
Vietnam in te zien. Hij bouwt aan
een utopie in de jungle, ver van de
westerse wereld. Maar een modeldomein biedt geen uitkomst voor
de oorlogen die overal woeden.
Misschien wel de grootste zwakte
van Yersin blijft onbenoemd in het
boek. Deville is te zeer onder de
indruk van de dadendrang van zijn
protagonist om op te merken dat

Yersin niet de tijd neemt om bij
zichzelf stil te staan. Nooit laat hij
zijn ervaringen bezinken, nimmer
laat hij zijn notitieblok los. Met zijn
opgepepte levensstijl holt hij zichzelf voorbij. Op zijn domein verbouwt hij ook cocaïne, voor medicinaal gebruik. Inventief als hij is,
brouwt hij er een drank van, die
hij cola noemt. Later zullen anderen meer succes hebben met een
vergelijkbaar recept. Dat hij cola
uitvindt, typeert Yersin. Hij heeft
ongelooflijk veel talenten, maar kan
zich geen rust gunnen.
Dat is meteen ook het manco van
een verder prima boek. Deville
volgt zijn hoofdpersoon in een jachtig tempo en neemt niet de moeite
om stil te staan bij wat het leven
van Yersin betekent. Yersin springt
behendig over de horden van wetenschappelijke en andere roem,
maar hij holt even hard als de andere hordelopers naar zijn dood toe.
Zijn denken brengt hem ver, maar
zijn denken hindert hem ook om
verder te komen.
Op 79-jarige leeftijd overlijdt hij
aan een hersenbloeding.
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Martinus Veltman
Een nuchter fysicus

Tekst: Sarah Delateren

M

artinus Justinus Godefriedus Veltman is
geboren op 27 juni 1931 in Waalwijk. Zijn
ouders zijn roomskatholiek en er zullen
na hem, als vierde kind, nog twee kinderen worden
geboren. Zijn vader is hoofdonderwijzer aan een
lagere school en het leren wordt alle kinderen met de
paplepel ingegoten. Zijn moeder is meer praktisch
van aard en Martinus heeft van allebei wat geërfd.
Hij gaat als de tijd daar is naar de Hogereburgerschool die hij maar net haalt vanwege zijn
slechte talenkennis. Zijn hobby elektronica voert hem naar de Universiteit van
Utrecht.

Beginopleiding
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog is Waalwijk
nog een klein plaatsje dat bekend staat door zijn schoenenindustrie. Het zijn moeilijke jaren net voor 1940,
maar als schoolhoofd kan vader zijn gezin goed onderhouden. De school van vader Veltman wordt door
de Duitsers gevorderd en in 1944 komt de bevrijding.
Veltman heeft geen hongerwinter gekend. Wel heeft
hij herinneringen aan dode lichamen die overal worden
opgehaald.
Hij heeft als hobby elektronica, hoewel er niets elektronisch is te krijgen zo vlak na de oorlog. Uiteindelijk
krijgt hij van iemand een radio. Verdere scholing krijgt
hij van de plaatselijke loodgieter, die hem naast elektronica ook in zijn eigen vak bekwaamt. Als hij de elektronica beter leert kennen wordt hij de locale klusjesman
voor radioreparatie. Zijn enig instrument daarbij is zijn
rechterwijsvinger. Als hij die tegen een contact houdt
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krijgt hij een hum te horen. Als er het correcte voltage
is krijgt hij een schok. Hij vraagt nooit geld voor de
reparaties. Zijn natuurkundeleraar van de HBS adviseert zijn ouders hem naar de universiteit
te sturen en fysica te laten studeren.
Dat lijkt hoog gegrepen, niemand
in Waalwijk gaat daar
heen. Dat is voor meer
uitgelezen families. Hij
moet ook op en neer
kunnen reizen, geld
voor een kamer in een
universiteitsstad is er
niet. En zo reist
Martin Veltman
vanaf 1948 drie
jaar lang van
Waalwijk naar
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Utrecht en vice versa, een reis van 90 minuten heen en
ook weer 90 minuten terug.
Fysica
De Universiteit in Utrecht is er slecht aan toe na de oorlogsjaren. Er zijn bijna geen fysici, ze zijn weggetrokken
naar de VS of ze zijn gedood. Er is geen inspiratie, geen
enthousiasme voor het vak. Toch gaat Veltman in 1951
in Utrecht wonen, omdat hij naast zijn studie moet
werken om deze te kunnen betalen. Hij typt dan lezingen uit van professor Van Hove. Maar vaak is het zelfs
moeilijk om aan een goede maaltijd te komen. In 1953
doet hij zijn kandidaatsexamen en onder professor Van
Hove studeert hij in 1956 af. In 1963 promoveert hij
op een proefschrift over de correcties met behulp van de
Feynman-diagrammen in de berekening van de productie van vectorbosonen door neutrino’s.
Hij is ook nog een tijdje verkoper geweest, maar dat is
een ramp geworden. Hij is totaal niet geschikt als verkoper. Hij werkt ook nog als part-time leraar aan een
technische school, waar hij loodgieters les geeft in natuurkunde. In 1959 heeft hij zijn militaire dienstplicht
vervuld. Dit alles zorgt ervoor dat hij twee jaar later
dan normaal afstudeert. Van Hove houdt hem onder
zijn hoede, maar de interesse van Veltman ligt meer bij
de deeltjesfysica, terwijl Van Hove in statistiek is geïnteresseerd. Er wordt in Europa heel weinig onderzoek
gedaan op het terrein van de deeltjesfysica. Hij woont
verschillende zomerleergangen bij op scholen in Napels
en in Edinburgh, waar hij zijn huidige vrienden Shelly
Glashow en Nicola Cabibbo heeft leren kennen.
In 1960 is Veltman getrouwd met zijn
vrouw Anneke, die hem een dochter
Hélène schenkt die ook
in fysica is geïnteresseerd.
Zij is echter geen fysicus
geworden, maar werkt
bij een Londense bank.
Volgens Veltman is zij
het enige lid van de
familie die begrijpt
waar hij mee bezig is.
In 1980, net
voor hij naar de

VS gaat, wordt zijn zoon Hugo geboren. Deze zoon
heeft nu een restaurant in Los Angeles dat Solstice
heet. Het is heel goed om daar eens te dineren, volgens
Veltman. Tijdens een van de conferenties in januari
1971 over computerprogramma’s die moeten dienen
om natuurkundeformules goed te kunnen invoeren
krijgt hij te horen dat er weer een kind is geboren. Hij
gaat naar het ziekenhuis en is na een uurtje weer terug.
Iedereen krijgt een sigaar van hem aangeboden, om het
feit te vieren. Het is Martijn, die nu in de filmindustrie
in Hollywood werkt. Het schijnt bij fysici erg belangrijk te zijn om kinderen te krijgen. Zij vermelden het
overal, ook in de boeken die zij schrijven. Zou dit zijn
omdat nieuw geboren kinderen ook bestaan uit elektronen, atomen, moleculen en cellen en kleinere deeltjes?
Eigenlijk zouden ze voor de volledigheid dit erbij moeten vermelden.
Sinds 1996 is Veltman met emeritaat en is hij weer
in Nederland gaan wonen, in Bilthoven bij zijn familie en oude vrienden en kennissen. Zijn kinderen
zijn in Amerika gebleven, die passen niet meer in de
Nederlandse maatschappij. Zo begint het leven met fysica voor Veltman nogal moeilijk. Hij moet veel drempels overwinnen, maar hij probeert met alles wat in
hem is zijn doel te bereiken.
Carrière bij CERN
Veltman gaat in 1961 naar CERN in Genève bij de afdeling theoretische fysica, waar hij betrokken wordt bij
de experimenten met neutrino’s. Hij kan daar komen
omdat Van Hove, zijn vroegere promotor, daar directeur is geworden. Hij vindt dit werk fascinerend, hij
kan er vaak niet van slapen. Het is nog helemaal nieuw,
neutrino’s zijn in feite pas ontdekt, en hij vindt het
enorm spannend om de experimenten te zien. Op dat
moment begint hij pas te beseffen wat de theoretische
fysica is. Hij werkt daar vooral aan berekeningen om de
uitkomsten van botsingsexperimenten beter te kunnen
voorspellen. Vooral zijn theoretische werk aan de vereniging van de elektromagnetische kracht en de zwakke
kernkracht is baanbrekend geweest.
Tijdens zijn eerste tijd bij CERN werkt hij daar aan zijn
proefschrift.
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Overzichtsfoto van het Stanford-Linear-Accelerator Center in Menlo Park - California

Thesis en experiment
Veltmans belangstelling ligt zowel in de theoretische als
in de experimentele natuurkunde. Na zijn theoretische
scholing wil hij ook wel wat dichter bij experimenten
komen te staan. Dank zij Sam Berman, een student van
Feynman is dat ook gelukt. Hij biedt Veltman aan om
hem te helpen als hij meer praktisch wil bezig zijn. Zo
geeft hij hem de suggestie om zich te verdiepen in de
berekening van de productie van vectorbosonen door
neutrino’s in het CERN experiment. Dat wordt meteen het tweede deel van de thesis van Veltman, want hij
is daarin hevig geïnteresseerd. Niemand begrijpt waar
hij mee bezig is, zelfs niet Eyvind Wichmann, de expert
op dat gebied. Bij navraag hierover kijkt hij Veltman
aan alsof hij een vreemd dier is. Hij begrijpt niet waar
hij het over heeft. Titel van Veltman’s proefschrift is:
‘Intermediate particles in S-matrix theory and calculation of higher order effects in the production of intermediate vector bosons.’ Voor Veltman zijn het bij CERN
heerlijke tijden vanwege de experimenten waar hij zo
dol op is. Hij is uitermate geboeid door alles wat daar
gebeurt, ook op momenten dat niemand meer interesse
toont. Dat maakt hem tot iemand in wie iedereen veel
vertrouwen heeft. En bij hem levert het op dat hij zijn
leven lang grote interesse is blijven tonen in het experiment. Het experiment vindt hij het belangrijkste wat
er is om de natuurkunde vooruit te brengen. Hij krijgt
daardoor gevoel voor de dingen, hij weet wat belangrijk
is en wie de jongens zijn die je moet hebben om verder te komen. Heden ten dage is dit niet meer aan de
orde. Experimenten zijn enorme bedrijven geworden
met honderden fysici en machinisten. Het is meer een
managementkwestie geworden dan een natuurkundekwestie. Wat trouwens opvalt is dat sommige fysici zich
altijd heel eenzaam en onbegrepen voelen. Dat is bij
Veltman het geval, maar ook bij ‘t Hooft. Ze vertellen
vaak over de eenzame positie die zij bekleden, waarin
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ze alleen alles moeten uitvinden. Er klinkt ook wel een
stevige portie arrogantie in door, want ze zijn zo knap,
dat niemand hen kan begrijpen. Ze doen het voorkomen een soort god te zijn die boven de mensen staat
en die helemaal geen contact met mensen kan en wil
krijgen omdat deze te dom zijn om te snappen wat zij
zeggen. Het lijkt ook wel iets te zijn van voornamelijk
Nederlandse fysici, want anderen, niet Nederlands, hebben daar nooit zo de nadruk op gelegd. Nederlanders
staan blijkbaar op eenzame hoogte en doen hun beklag
daarover. Eigenlijk bereiken ze daarmee wel wat ze willen, laten zien hoe goed zij zijn en hoe zij schitteren in
een wereld van middelmatigheid. Onbegrepen als God
zijn zij.
Eigen computerprogramma
In 1963 gaat Veltman naar het SLAC, het National
Accelerator Laboratory bij de Universiteit van Stanford.
Pief Panofsky is daar vanaf 1962 bezig met het bouwen van een Linear Elektron Accelerator. Maar ook
Sam Berman werkt daar en dat is de belangrijkste reden
voor Veltman om daarheen te gaan. Dit laboratorium
wil een leider zijn in het onderzoeken
van grensgebieden in de wetenschap.
De faciliteiten daar zijn geschikt voor
het ontdekken van wetenschappelijke raadsels,
vanaf de werkingen van
subatomaire deeltjes tot
de structuren van de
materie. Ook John Bell
die hij van CERN kent
en ook geïnteresseerd is in neutrino
experimenten,
komt daar werken. Bell werkte
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aan de later zogeheten Bell onevenwichtigheden, en
Veltman begint een algebraïsch computerprogramma
op te bouwen voor symbolische manipulatie dat hij
Schoonschip noemt. Iemand moet een programma
bouwen dat precies werkt, niemand doet het. En daarom begint Veltman er aan in de herfst van 1963 en het
is klaar in 1964. Zijn programma heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan de computeralgebra. Mathematica
en Maple zijn gebaseerd op het beginnerswerk van
Veltman. Het schrijven ervan wordt ingegeven door de
vele moeite die hij zich moet getroosten om tot goede
resultaten te komen met zijn berekeningen op computers. Meestal zitten er toch fouten in. Het programma
is speciaal geschreven om het gedrag van neutrino’s te
beschrijven. En daarmee is het mogelijk om alles heel
exact te berekenen. In 1988 heeft hij nog een eigen
versie van een mobiele computer ontwikkeld met een
eigen besturingssysteem dat hij VSOS noemt: Veltmans
Simple Operating System. Deze programma’s worden
nog wereldwijd gebruikt.
Schoonschip wordt geboren omdat Veltman als enige
vermoedt dat de zogenaamde ‘Yang-Mills-theorie’ de
sleutel vormt voor een beschrijving van de zwakke wisselwerking. Met dit zelfgemaakte programma kan hij de
enorme berekeningen uitvoeren waar hij tegenaan loopt
en die met andere computerprogramma’s nooit zonder
vergissingen verlopen. Men zegt dat hij het deze naam
geeft om zijn internationale collega’s te pesten met de
onuitspreekbare naam, maar of dat zo is, valt te betwijfelen. Hij zegt zelf dat het voor hem betekent dat het
schip eens geschoond moet worden van alle fouten en
misrekeningen. Het is wel grappig dat
een fysicus zich bezig houdt met computers, wat in feite machines zijn
die werken op vastgelegde patronen. Veltman
houdt ook van vastleggen, van zekerheden, hij
houdt niet van onzin,
zoals religie die gebaseerd is op bedenksels.
Hij wil feiten zien
die gestaafd kunnen worden door
het experiment.

Universiteit Utrecht
In 1966 keert hij terug naar de Universiteit Utrecht
met al een zeer goede staat van dienst en een internationale reputatie. Hij wordt daar tot hoogleraar theoretische natuurkunde benoemd om professor Van Hove
te vervangen. Er is daar nog steeds niemand die iets
met deeltjesfysica doet, dus begint hij dit op te starten.
Hij is ook redacteur van Physics Letters. Na korte tijd
stopt hij met dit blad, er zijn te veel artikelen die niet
de moeite waard zijn en die hij natuurlijk wel moet lezen. Zo’n 90% kan worden weggegooid. Hij heeft als
studenten Peter van Nieuwenhuizen, Bernard de Wit
die, hoewel al gepensioneerd in 2010, nog steeds werkt
bij de Universiteit van Utrecht en Gerard ‘t Hooft die
daar ook nog steeds werkt. Dit groepje wordt heel erg
bekend als in 1999 Veltman en ‘t Hooft de Nobelprijs
krijgen. Het is een drukke periode om alles op te zetten en ook een goed computersysteem te vinden. Dat
laatste kost heel veel tijd. Einde jaren zestig is er al meer
belangstelling en in begin jaren zeventig wordt het een
topper. Tussen 1968 en 1972 werkt hij aan de theorie van de elektrozwakke wisselwerking tussen deeltjes.
Veltman is beroemd geworden vanwege theoretische
inzichten in de deeltjesfysica die hij in deze jaren leert
kennen.
In die tijd komt er het proefschrift uit van de promovendus van Veltman, Gerard ‘t Hooft en ook de artikelen die zij beiden schrijven over dit onderwerp. Hij
maakt samen met hem het wiskundig bouwwerk compleet dat de elektrozwakke wisselwerking tussen deeltjes beschrijft. Zij slagen er in om de Yang-Mills-theorie
voor zwakke wisselwerking te renormaliseren en de
oneindigheden te laten verdwijnen. Daarmee is de beschrijving van een elektrozwakke kracht compleet, iets
waar al decennialang naar wordt gezocht. In een korte
tijd wordt het werk van beiden wereldwijd erkend. Zo
bereiken zij in 1971 de doorbraak waarnaar natuurkundigen allang op zoek zijn en waarvoor zij in 1999 gezamenlijk de Nobelprijs krijgen. Het werk van Veltman
is onmisbaar geweest voor de ontdekking in 1995 van
de top-quark in het Fermilab in Chicago in de staat
Illinois.
Veltman werkt nog enige jaren samen met ‘t Hooft,
maar dat loopt af vanwege verschillende interesses. Ook
persoonlijke verhoudingen spelen een rol. Veltman
vindt ‘t Hooft een enorme egobal die alles naar zich
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toetrekt en vindt dat hij de enige is die zaken heeft ontdekt. Dat is niets voor Veltman, hoewel hij op wetenschappelijk terrein best met ‘t Hooft door één deur kan.
Michigan
In 1979 krijgt Veltman een aanbieding om een jaar aan
de Universiteit van Michigan te gaan werken. Hij gaat
er in het voorjaar van 1980 heen en zal blijven tot december om dan weer naar Nederland te vertrekken.
Maar uiteindelijk blijft hij toch, omdat hij een leuk huis
kan bewonen in Ann Arbor. De doorslag geeft dat hij
niet zo blij is met de situatie in Nederland en dat zijn
zoons het erg naar hun zin hebben op de Amerikaanse
school. Hoewel er vanuit het Instituut voor Theore
tische Fysica in Utrecht druk op hem wordt uitgeoefend
om te blijven, weigert hij dit en hij blijft zijn hele verdere werkzame leven, van 1981 tot 1996 hoogleraar aan
de Universiteit te Michigan, in Ann Arbor. Daarnaast
neemt hij ook deel aan het wetenschappelijk leven in
de Verenigde Staten, door in verschillende comités
werkzaam te zijn die beslissen over experimenten in de
grote laboratoria zoals Fermilab in Chigago, SLAC in
Stanford en Brookhaven National Laboratory op Long
Island. Hij krijgt ook geld voor wetenschappelijke doelen en kan daarmee assistenten aanstellen en computerspullen kopen, maar ook collega’s ontvangen en conferenties bezoeken. Het is voor hem een heerlijkheid als
hij zomaar een nieuwe computer kan kopen als hij hem
nodig heeft voor zijn werk. Dat is hij zijn leven lang
nog niet gewend. Hier kan hij kopen wat hij wil, terwijl in Europa alles veel langzamer verloopt omdat elke
uitgave moet worden goedgekeurd. Het Amerikaanse
systeem is veel soepeler. Hij heeft geen spijt van de beslissing om daar te blijven, zeker als het om persoonlijke
motieven gaat. Zijn vrouw bijvoorbeeld heeft het er erg
naar haar zin, en is lid van vele clubs. Hij vindt de emigratie wel een hele stap voor vijftigjarigen, maar het is
goed uitgepakt.
Zijn voornaamste binding met Europa in die tijd is met
de Universidad Autónoma van Madrid, waar hij gedurende de zomer vaak heengaat. Daar bezoekt hij de
deeltjestheoriegroep van F.J. Yndurain. Hij werkt daar
acht jaar als professor samen met anderen alleen voor
de wetenschap, maar ook omdat het ervoor zorgt dat er
uitwisseling plaats vindt van jonge fysici.
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Nobelprijswinnaars 1999
Martinus Veltman krijgt in 1999 samen met Gerard ‘t
Hooft, ook theoretisch natuurkundige, de Nobelprijs
voor Natuurkunde uitgereikt. Zij krijgen de prijs ‘Voor
het ophelderen van de kwantumstructuur van elektrozwakke interacties in de natuurkunde.’ Het is niet in
twee woorden uit te leggen waar zij mee bezig zijn geweest en hoe ze erachter zijn gekomen hoe het in elkaar
zit. Daar begint Veltman ook niet aan.
Gevraagd naar hoe hij de ceremonie van de Zweedse
Academie vindt zegt hij: „Het was echt fantastisch.
Vooral als je opstaat en de koning van Zweden reikt de
premie aan je uit. Maar vooral de kleine dingen zijn
leuk. Ik had namelijk de griep en ik zat naast de koningin. Ze gaf me tijdens het banket een pepermuntje op
een gouden lepel. Voor mij leek het wel een sprookje.”
Het heuglijk feit wordt ook gevierd in de Universiteit
van Utrecht, waar feestelijkheden worden georganiseerd
ter ere van deze twee fysici die daar jarenlang hebben
gewerkt. Sinds jaren zien Veltman en ‘t Hooft elkaar
weer bij deze gelegenheid. Ze hebben bijna geen contact meer door onverenigbare karakters, zou men dit
noemen. Ieder krijgen ze 900.000 gulden, heden ten
dage zo’n € 400.000,00. Veltman reageert daar nogal
nuchter op en zegt dat het goed is voor zijn kinderen.
Hij zegt erbij: „Het maatschappelijk nut van mijn theorie is nul. U zult er geen boterham minder om eten.”
Zijn brede grijns verraadt wel, dat de onderscheiding
hem toch wel wat doet. Het zal dan bij hem wel niet
om het bedrag aan geld gaan, maar wel om erkenning
en roem, die hij zo lang heeft ontbeerd.
Veltman bekijkt de deeltjesfysica als
volgt: „Ik geloof dat alles in het universum
gevormd wordt door
elementaire deeltjes. De
deeltjesfysica bestudeert
de eigenschappen van
deze deeltjes. Om op
die manier alles te
weten te komen
over deze deeltjes betekent dat
je alles te weten
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komt over alles. Maar je kunt nog niet alles uitleggen
daarover. Er zijn heel veel dingen die nog onbekend
zijn. Vroeger observeerden we meer processen van dingen die we konden uitrekenen en nu kunnen we dingen
uitrekenen die we nog niet kunnen zien. Wij proberen
God te zoeken in het allerkleinste. Zo ervaar ik dat.”
Het doel van de deeltjesfysica is dus, de deeltjes te begrijpen. Maar gering is die ambitie zeker niet: „Het
doorgronden van de natuurwetten is het lezen van de
échte bijbel.”
Veltman vindt dat hij een eenzaam bestaan leidt als theoretisch fysicus. „Niemand begrijpt waar je mee bezig
bent. Ik was de enige op de hele wereld die aan dit onderwerp werkte. Dat is een beetje het vervelende aan dit
vak, je kunt het aan niemand kwijt.”
Tekenend daarvoor is een ‘eureka-moment’ dat hij zich
nog goed kan herinneren. „Ik was op bezoek bij mijn
ouders in Brabant, en ik had me even teruggetrokken
op de slaapkamer. Ik nam nog één keer het artikel door
dat ik wilde publiceren, en ineens zag ik hoe 99 procent
van de oneindigheden tegen elkaar wegviel. ‘Verdorie,
this is it,’ dacht ik. Ik heb het meteen met klamme vingers door de brievenbus gegooid. Maar ik vertelde het
niet aan mijn ouders, die snapten er toch niets van.”
Napraten over de Nobelprijs
Martinus Veltman is niet tevreden over de Nederlandse
journalistiek die zich slecht van zijn taak heeft gekwe
ten bij de verslaglegging van de toekenning van de
Nobelprijs aan hem en Gerard ‘t Hooft. Hij vindt het
resultaat ‘prut’. De nadruk is komen te liggen op de
onenigheid die zij zogezegd hebben. En
dat is niet relevant bij het krijgen van
een Nobelprijs. Er is teveel afgegaan
op wat ‘t Hooft er over
heeft losgelaten en daar
is veel over uitgeweid.
Wat ‘t Hooft heeft gezegd moet hij zelf maar
weten, vindt Veltman,
maar het is niet juist
opgepakt. Volgens
hem ging het vooral over de tegenstelling tussen
hen beiden, en

niet over het wetenschappelijk onderzoek waar zij de
Nobelprijs voor hebben gekregen.
Het lijkt er echter wel op, dat Veltman destijds in
Ann Arbor is gebleven omdat ‘t Hooft professor was
geworden in Utrecht. De verhouding met hem ligt
moeilijk. In kringen van fysici is het geen geheim dat
beide Nobelprijswinnaars natuurkunde, ooit meester
en leerling, al jaren niet met elkaar overweg kunnen.
Wetenschappelijk directeur prof. dr. B. de Wit van het
Utrechtse Spinoza-instituut voor theoretische natuurkunde, die zelf ook Veltmans leerling was, vindt het
allemaal buitengewoon persoonlijk. Er is in feite nooit
iets voorgevallen tussen hen, hun karakters gaan gewoon niet samen. Veltman lijkt natuurlijk voor iemand
die hem niet kent vooral door zijn robuuste postuur
een ongelikte beer, maar hij vindt het wel verschrikkelijk wat er allemaal wordt gezegd over die zogenaamde
onenigheid. Hij kan het maar moeilijk verkroppen dat
‘t Hooft alle eer naar zich toetrekt en Veltman in de
achterhoede laat. Dat is een zuur gegeven. Het contact
tussen de twee is dan ook niet meer dan het hoognodige. De meester en de leerling verdragen elkaar niet
op voet van gelijkheid. Het valt wel op hoe alles op dit
Nobelprijsfeest net als bij twee kleine kinderen in goede
banen geleid moet worden, anders zou het feestje aan
de universiteit worden verstoord door onmin of ruzieachtige uitbarstingen. Maar alles is goed geregeld, er
kan niets mis gaan met de organisatie. Zo wordt alles
wel onder het vloerkleed gestopt en is er zogenaamd
niets aan de hand.
‘t Hooft
Gerard ‘t Hooft, in zijn studietijd een kwikzilverige timide jongeman, komt in 1969 in Utrecht bij Veltman
in de leer, een van de meest vooraanstaande theoretisch
natuurkundigen van Europa, vooral op het gebied van
de Yang-Mills-theorie. ‘t Hooft pakt Veltmans ideeën
op. In intensieve samenspraak met Veltman schrijft
hij begin jaren zeventig een serie briljante artikelen die
voor het eerst een solide basis gaven aan de deeltjesfysica.
Hun toch al moeizame relatie is helemaal verziekt door
een interview dat ’t Hooft ooit heeft gegeven aan de
Volkskrant. „Hij wenste daarover te praten en die verslaggever spon er een verhaal van waar ik bloedboos om
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werd. Ik zou met iedereen ruzie hebben en sindsdien
zouden we niet door één deur kunnen. Een hoop flauwekul, als dat moet lukt dat wel.” Ze kunnen het er niet
over hebben, dus duurt de onenigheid voort. Het zal
nooit worden opgelost. Veltman is er door verzuurd geraakt. Hij heeft niet de eer gekregen die hem toekomt,
‘t Hooft is er alleen mee vandoor gegaan. Dat kan hij
niet verkroppen. Want in het vak is veel jaloezie, terecht
of onterecht. Ieder vecht om naam te krijgen door het
eerst over zaken te publiceren. Het is een zenuwachtige
toestand, als iemand iets heeft ontdekt. Dan moet hij
als een idioot gaan schrijven, om te zorgen dat niemand hem voor is. Typerend voor de fysica zijn ook alle
naamgevingen van formules, vergelijkingen of andere
dingen waar altijd namen van fysici aan zijn gekoppeld.
Zo wordt iemand uiteindelijk beroemd.
Het Higgs-deeltje
De ophef die tegenwoordig wordt gemaakt over deeltjes vindt Veltman ook maar poppenkast. Zoals met het
Higgs-deeltje en een neutrino dat sneller gaat dan licht.
Hij vindt dat het de fysica geen goed doet. 99 procent
van de mensen weet niet waar het over gaat. Het verbaast hem wel een beetje als hij de parallel trekt met een
ontdekking in de jaren negentig, die van het topquark.
„Heb je ooit spektakel gehoord toen ze het topquark
vonden? Ook toen was het iets dat door een theorie
gesuggereerd werd en door een experiment werd gevonden. De bombarie daarover was niet zo groot als we nu
hebben.”
Hij vindt het wel leuk dat door de LHC in Cern, het
Higgs-deeltje is waargenomen. Maar hij vindt niet dat
er zoveel ophef over moet worden gemaakt terwijl niemand van de hoed en de rand weet. Veltman is een
nuchter man, hij wil alles een beetje normaal houden.
Niet dat opgepepte in de krant over iets waarvan niemand weet waar het over gaat. Hij vindt dat schromelijk overdreven. Ook het getimmer aan de weg van
Robbert Dijkgraaf is niet iets waar hij graag over hoort.
Hij vindt dat de fysica daardoor in diskrediet komt.
Eigenlijk vindt hij dat de deeltjesfysica erdoor op een
plek komt te staan waar hij niet behoort.
Onbetrouwbare astrofysici
en supersymmeterie
Veltman is in de gunstige positie dat hij kan zeggen wat
hij wil over de fysica. Dat doet hij toch altijd al, maar
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nu is het helemaal prettig omdat het geen gevolgen
meer heeft nu hij met pensioen is. Voor hem is supersymmetrie helemaal afgebrand. Dat is geen teleurstelling voor hem, hij heeft er nooit voeling mee gehad.
Op astrofysici is hij ook niet dol. Hij vindt ze veel te
religieus en weinig exact. Als het over de donkere energie gaat komt die onzin voor hem voort uit de astrofysica. Hij vindt astrofysici geen betrouwbare groep
mensen. Als je die lui mag geloven bestaat ons heelal
voor driekwart uit donkere energie. In 1999 wist niemand daar nog van. Hoe kan het dat er driekwart van
het heelal over het hoofd is gezien? Dan is er toch iemand geschift? Dat is zijn nuchtere logica en daaraan is
te merken dat Veltman met niemand rekening houdt.
Hij heeft zijn lauweren wel verdiend in zijn leven. Hij
bromt wel veel, maar hij blijft daardoor wel een genie,
is de algemene opinie. Hij bromt in zijn witte baard als
een oude zeehond, maar hij heeft wel een heel wakkere
en directe blik waaraan te zien is dat hij heel veel geheimen van de wereld heeft bekeken met de scherpzinnigheid van het genie. ‘Diepe’ geheimen worden die genoemd in de deeltjesfysica. Dat is het vakjargon.
Over het Europese wetenschappelijk klimaat is hij niet
zo te spreken. In Amerika is het gemakkelijker geld te
krijgen ook uit andere staten. In Europa is meer verdeeldheid, in Amerika krijgen de beste wetenschappers
ook meer hulp. Er is in Europa wel meer oog voor het
interesseren van mensen voor wetenschap. In Amerika
gaat iedereen die wat waard is geld verdienen en niet
aan wetenschap doen. Ze importeren dan ook veel wetenschappers uit Europa. Fysici werken daar in allerlei
bedrijven, maar erg veel bij banken, dat is opmerkelijk.
Snaartheorie een religie?
Vanuit het gezichtspunt van Veltman
betekent de snaartheorie
niet zo veel. Het is voor
hem verworden tot een
religie waar diegenen
die de grootste mond
hebben tot paus worden uitgeroepen. Hun
woord is dan wet.
Dit is geen fysica
meer, zeker niet

de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 4, oktober 2014

omdat er geen experimenten worden gedaan, het is veel
te theoretisch.
Je kunt merken of een theorie goed is, als hij voortdurend beter wordt. Dat is bij de snaartheorie niet
zo. Alles wordt alleen maar slechter bij de snaartheorie. Wiskundige capriolen moeten de theorie redden.
Experimentele voorspellingen zijn er nog niet gedaan.
En er is zoveel energie nodig voor een serieuze test,
dat er met de techniek die er nu is een deeltjesversneller nodig is zo groot als de melkweg. Hij vindt dat niet
normaal.
Uit Veltman’s eigen onderzoekstheorie blijkt, dat niemand meer iets gaf voor de veldentheorie aan het eind
van de jaren zestig. Toen is hij zijn eigen weg gaan volgen, met als uiteindelijk resultaat de Nobelprijs. De
veldentheorieën komen dan weer helemaal terug en ze
vormen nog steeds de basis van het Standaardmodel. Je
moet dus nooit zomaar iets wegdoen, voordat je weet
hoe het in elkaar zit. En snaartheoretici stoppen heel
veel tijd in hun theorie zonder dat het nog veel heeft
opgeleverd.
Robbert Dijkgraaf is dol op wiskunde. Veltman geeft
daar geen cent voor, hij heeft er geen vertrouwen in.
Wiskunde is heel mooi als hulpmiddel maar daar komt
geen kennis van de natuur uit voort. Voor een goede
fysische theorie is er maar één goed criterium en dat is
een keihard experimenteel feit. Als snaartheoretici met
een goede experimentele voorspelling komen is het
leuk, maar die hebben ze niet. Ze boeken in twintig jaar
geen enkele vooruitgang. „Sterker nog,” zegt Veltman,
„ze hebben als negatief record dat ze niet één enkele,
experimenteel bekende parameter van de
huidige theorie, zoals bijvoorbeeld de
elektronmassa, kunnen berekenen.”
Normaal moeten uit
experimenten allerlei
onverklaarde gegevens
tevoorschijn komen.
Nieuwe ideeën over
de natuur. Maar bij de
snaartheorie gebeurt
dat niet. Op het
aantonen van het
bestaan van neutrinomassa’s na,
zijn er al jaren

geen nieuwe experimentele gegevens meer die de theorievorming kunnen leiden. Dat is een enorme belemmering en een belangrijk verschil met de tijd waarin
fysici uit de vorige eeuw werkten met het experiment.
Theoretische fysica en experimentele fysica hebben elkaar nodig want de experimentele fysica is het laboratorium van de theoretische fysica. Theoretische fysica
is niets waard tot het laboratorium heeft laten zien dat
het klopt. De informatie die er bestaat over de natuur is
nog niet genoeg. Er ontbreekt iets. Wat theoretische fysici momenteel proberen is waarschijnlijk net zoiets als
wanneer Max Planck rond 1900 quarks zou proberen
te vinden met wat hij toen wist. Dat kan niet. Hij wist
niet eens dat er protonen en neutronen bestonden.
Het uitgaan van bekende feiten, een theorie opstellen
en vervolgens nieuwe feiten proberen te voorspellen, dat
is voor Veltman de essentie van de fysica. En niet dat
de kerk het voor het zeggen moet hebben in de fysica,
zoals bij Newton en Galilei. Maar het lijkt er voor hem
op dat de snaartheoreten alles weer terug willen voeren
naar het religieuze tijdperk. Als iemand zijn theorie zo
mooi en elegant vindt is dat blijkbaar belangrijker dan
de experimentele feiten. Maar wie bepaalt of snaartheorie elegant is? Dat is niet meer dan een mening. Al die
argumenten over elegantie, schoonheid, natuurlijkheid
et cetera zijn oneigenlijke argumenten die in het vak
niet thuis horen. Helaas heeft Einstein ze zelf geïntroduceerd. Nu is het zo dat als de paus zijn zegen geeft
iets goed is en anders niet. De mens neemt dan de rol
over van wat de natuur hoort te doen. Maar de natuur
moet toch laten blijken hoe ze in elkaar zit, en de fysici
moeten volgen.
„Volgens natuurkundige en Einsteinbiograaf Abraham
Pais heeft Einstein na 1920 geen nieuwe resultaten
meer behaald omdat hij meer in de wiskunde ging geloven dan in de natuurkunde. Dat vind ik een waarschuwing voor de snaartheoreten,” zegt Veltman.
Theoretisch fysicus David Gross, die thuis is in zowel
de conventionele fysica als de snaarfysica, omschrijft de
huidige situatie als volgt: „Vroeger was het zo dat wanneer we de berg van de natuur beklommen, de experimentalisten vooropgingen. Wij luie theoretici sloften er
achteraan. We verlangen allemaal terug naar die dagen.
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Maar nu moeten wij theoretici misschien voorop gaan
lopen. En dat is een veel eenzamer onderneming.”
Toch zijn er veel meer theoretisch natuurkundigen die
een heleboel twijfels hebben over de snaartheorie. Ze
vragen zich af of het niet gewoon een fantastische wiskunde is?
Theoretisch fysicus Robbert Dijkgraaf vindt snaartheorie echter onvermijdelijk volgend uit de historische
ontwikkeling van de theoretische natuurkunde. Hij
voelt dat het wiskundig bouwwerk van snaartheorie te
degelijk in elkaar zit om uiteindelijk in elkaar te zakken.
Alle vragen over ruimte, tijd, zwarte gaten en oerknal
kunnen er ingepast worden die in geen enkele andere
theorie passen.
Eigenlijk is de situatie op dit moment wat uitzichtloos.
En daar helpt de ontdekking van een Higgs-deeltje
niet veel aan. Er zijn geen zekerheden meer, zoals voorheen. De fysica zit eigenlijk op een dood punt. Ze heeft
nieuwe impulsen nodig. Dat is echter lastig, want zoals
alle wetenschappen zijn ze een bolwerk geworden waar
niemand meer inkomt die geen fysicus is. En zo blijven ook zij ronddraaien in een gesloten cirkel van het
mentaal, een mentaal dat alleen maar geschikt is om te
sorteren, te ordenen en te tellen, zoals in de theoretische
wiskunde ook gebeurt. Maar ze is niet meer reëel, want
het mentaal is een instrument waarmee de werkelijkheid niet te kennen valt. Dat is een simpel feit.
Opvallend is de grote verdeeldheid in de fysica over wat
nu het juiste is. Er is geen eensgezindheid over theorieën. Alles hangt als los zand aan elkaar. De fysici in
Nederland zijn het eigenlijk geen van allen eens over
wat nu de beste manier is om verder te gaan met de
fysica. Anderen staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat
moet de buitenstaander dan geloven van al die ophef in
de media als fysici zelf al niet meer weten waarvoor ze
staan? Inderdaad staat de fysica er dan niet rooskleurig
voor. Er zou eigenlijk een totaal nieuw element moeten
worden ingebracht dat weer wat vaart brengt in deze nu
ondoorzichtige zogenaamde wetenschap, want dat is hij
eigenlijk niet meer.
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En nu?
Veltman bridget en wandelt in Bilthoven. Met zijn familie en kennissen in de buurt, die daar ook wonen. Hij
leest zijn science-fiction boek, gaat uit eten bij zijn zoon
in de VS. Zijn vrouw heeft hem altijd ondersteund, ook
al gingen ze nooit met vakantie en werkte hij soms 16
uur per dag. Zij weet niets van fysica, maar zij laat hem.
Zijn dochter die hem begrijpt werkt in Engeland bij de
bank. Daar gaat hij ook naar toe.
Veltman heeft tegenwoordig een grote zwarte zonnebril op tegen het licht. Hij is dan ook 83 jaar. Hij loopt
met een stok. Hij blijft een indrukwekkende verschijning met zijn woeste baard. Hij is niet gemakkelijk in
de omgang. Als iemand iets vraagt, corrigeert hij eerst
de vraag en dan krijg je antwoord. Hij is brommerig
en ziet er uit als een maffioos. Maar hij is wel een van
de meest briljante fysici in Nederland die er ooit is geweest. Met zijn volle witte baard baart hij overal opzien.
Misschien wil hij dat ook wel, want wat moet hij anders? Hij is een klein mensje dat God zoekt in het allerkleinste deeltje. Hij heeft God daar nog niet gevonden.
Hoewel het wel bekend is in Nederland wie God in het
allerkleinste deeltje is. Maar dat is weer een andere zaak.
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Parfum
De verleidelijke verlokking

D

Tekst: Tanja Soes

at informatie over parfums heel passend kan zijn
bij een wetenschap als lilaca zal uit dit artikel
blijken. Het is een eerste verhandeling in een
korte serie. Parfums blijken namelijk iets te zeggen over de
verschillende illusies waarin mensen leven. En dat levert interessante onderzoeksthema’s op voor de beginnende en verder gevorderde
lilacus. In dit artikel gaat het vooral over de parfums in het algemeen, de historie van
parfums, de ‘neuzen’ die aan de basis van
al die geuren staan en een beetje scheikunde. In een tweede artikel wordt een specifiek parfum dat hoort bij de machtsillusie
aangeroerd.
Korte geschiedenis
Parfums zijn door de eeuwen heen een belangrijk middel geweest voor vrouwen om hun lichamen begeerlijk
te maken, met name voor mannen. In het oude Egypte
en India worden ze al gebruikt, vooral in het kader van
religie en spiritualiteit. Al deze geuren en substanties
worden gezien als een bron van inspiratie voor alles wat
een mens doet in werk en leven. Met deze geuren wordt
de inspiratie als het ware ingeademd. Ze dienen vooral
om offers aan de goden te brengen en aan de dode lichamen worden allerlei heerlijk geurende planten en
stoffen meegegeven om hun reis naar het hiernamaals
wat gemakkelijker te maken. Koningin Hatsjepsoet
gebruikt deze stoffen volgens de overlevering voor het
eerst op haar eigen lichaam, ze parfumeert het om
het aantrekkelijker te maken. Hatsjepsoet, die leeft in
Egypte in de jaren 1490 tot 1469 voor Christus is gewend het voor het zeggen te hebben en zo vindt ze dat
in haar omgeving de hemel en de aarde vervuld moeten
zijn van wierook, zodat de geur overal in haar vorstenhuis is te ruiken. Alle ingrediënten moeten heel zuiver
zijn, want de hele koninklijke familie moet zich gaan
besprenkelen met deze parfums.

De tempel van farao Hatsjepsoet in Deir-el-Bahri - Luxor
Foto: Wikimedia Commons - Andrea Piroddi

Vooral de priesters zijn de parfumeurs van die tijd,
want zij weten hoe zij met hars, balsem en zalven moeten werken. Zij zijn het gewend. Dat Hatsjepsoet er
mee begint al deze heerlijke specerijen en grondstoffen te verwerken tot geuren voor haar eigen lichaam, is
een belangrijke ommezwaai in de geschiedenis van de
parfums. Zij wil haar schoonheidsideaal verwezenlijken mede door geur. Zij wil vooral ook streven naar een
evenwichtige innerlijke en uiterlijke harmonie van het
lichaam. En mirre is haar favoriete geurstof.
Hatsjepsoet is een bijzondere farao en koningin. Zij
laat een handelsexpeditie uitvaren naar Afrika, waarschijnlijk naar Zuid-Soedan of Eritrea. De boten bevatten vele goederen om te ruilen, waaronder mirre. Vijf
van de 210 boten keren terug met verschillende waren,
waaronder 30 levende bomen met een wortelgestel, die
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geplant kunnen worden in Egypte. Zij zijn gezet rondom haar dodentempel, de Dsejer-Djeseru in Deir-elBahri. De reukwerken worden nog heel lange tijd gebruikt bij reinigende rituelen die in deze tempel worden
verricht, zelfs nog duizenden jaren na haar dood.
Grondstoffen voor parfum
Het woord parfum komt van de Latijnse woorden ‘per
fumum’, door rook. Parfum bestaat uit een mengsel
van geurstoffen die meestal in alcohol worden opgelost.
Er wordt tevens een middel toegevoegd om de geur zo
lang mogelijk te behouden. Meestal zitten er ook verscheidene kleurstoffen in om het aanzicht van de fles
aantrekkelijk te maken. De geurstoffen bestaan uit aromachemicaliën, etherische olie die vervliegt en plantenextracten. Deze plantenextracten worden in de vakterminologie tincturen, absolues, resinoïden en concrètes
genoemd. Vroeger werden nog wel dierlijke geurstoffen
gebruikt zoals
• ambergris (wasachtige stof uit de darmen van potvissen),
• muskus (sterk ruikende afscheiding uit een klier van
het muskushert),
• civet (stof uit de anaalklier van een civetkat),
• castoreum (een secretie van de bever, waarmee een
bever zijn pels invet).
Het gebruik van dergelijke dierlijke producten is wat
achterhaald en ze zijn meestal vervangen door synthetisch gefabriceerde stoffen.
Vrucht van de bergamot
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De werking van een parfum op
de huid is zo, dat de alcoholbestanddelen snel verdampen, maar
dat de geur op de warme delen van
de huid blijft en heel langzaam
vervluchtigt. De opbouw van
het parfum vervluchtigt
in drie trappen. Het bestaat dan ook altijd uit
drie ‘noten’, zoals het
in de terminologie
wordt genoemd. Een
parfum ruikt dan ook
niet steeds hetzelfde
en sommige geuren zijn
meer of minder overheersend na een paar uur.

Een parfum bestaat uit topnoten, hartnoten en basisnoten. De topnoten zijn het eerste te ruiken, dat zijn de
geuren die het parfum moeten verkopen. Ze moeten de
koper verrassen en aantrekken. Meestal bestaan ze uit
citrusgeuren, vooral bergamot wordt heel veel gebruikt.
De hartnoten komen aan bod als de topnoten uitgewerkt zijn, na ongeveer tien minuten. Hartnoten worden meestal gemaakt van bloemen. Het is het meest
belangrijke deel van het parfum.
Basisnoten worden gevormd door geuren die er nog zijn
als de andere twee noten helemaal zijn vervluchtigd,
meestal na een uurtje of twee. Basisnoten kunnen nog
urenlang doorgeuren. Hiervoor wordt vaak hout of hars
gebruikt, vooral olibanum, de hars van de Boswellia
sacra of wierookboom, is geliefd. Het is het oudste wierookhars dat er bestaat en wordt al duizenden jaren
gebruikt.
Er zijn heel veel verschillende soorten parfum en ze
worden geklasseerd in groepen. De verdeling van de
Franse vereniging van parfumeurs, de Societé Française
des Parfumeurs, wordt beschouwd als de meest betrouwbare. Zij beschrijft zeven hoofdgroepen:
Hesperidée, ofwel citrusachtig
Florale, ofwel bloemachtig
Fougère, een fantasiegeur
Chypre, een andere fantasiegeur, houtachtig gecombineerd met citrus en patchoeli.
Boisée, ofwel houtachtig
Ambrée, amber, ook wel oosters of oriëntaals
Cuir, leer.
Deze groepen worden weer verder in subgroepen onderverdeeld.
 nkele beroemde parfums
E
en hun ‘neuzen’
In 1709 komt de Eau de cologne van
Johann Maria Farina op de markt.
In 1792 wordt de naam veranderd in
4711, Echt Kölnisch Wasser. Aan de
geur is gewerkt door Wilhelm Mühlens.
Farina zelf vertelt vol heimwee over zijn
parfum: „Mijn geur is als de Italiaanse
voorjaarsmorgen na regen, sinaasappel,
pompelmoes, citroen, bergamot, sukadevrucht, limoen en de bloemen en
kruiden in mijn geboorteland.”
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Coco Chanel en Ernest Beaux -1921

In 1921 komt Coco Chanel op de markt met Chanel
no 5, gecreëerd door Ernest Beaux, een van de meest
bekende neuzen in de gehele parfumgeschiedenis.
Geboren in Moskou in een Franse familie is hij de broer
van Edouard Beaux, die werkt voor het beroemde parfumhuis Rallet & Co Moskou.
Dit levert parfums aan het hof
van de tsaar. Beaux kreeg zijn
opleiding tot ‘neus’ in dit instituut.
Coco vraagt aan Ernest
een parfum te creëren dat
ruikt naar een vrouw. Het
is nog steeds een van de
meest succesrijke parfums
ooit. Het komt aan de
naam no 5, doordat Beaux
testgeuren heeft gemaakt
van 1 tot 5 en 20 tot 24.
Coco koos voor 5, het nummer dat haar volgens haar altijd geluk brengt. Het parfum heet dus gewoon recht toe recht aan nummer 5, en
het heeft haar weer geluk gebracht, zeker vanuit financieel oogpunt bekeken. Ze geeft het in 1920 met kerstmis
cadeau aan honderd van haar klanten, maar al spoedig
wordt de vraag heel groot. Ze besluit om het in 1921
officieel op de markt te brengen.
In het parfum Chanel no 5 wordt voor het eerst de synthetische aldehyde gemengd met natuurlijke stoffen.
Ernest Beaux zei toen al, dat nieuwe geuren voornamelijk door de chemici zullen moeten worden ontdekt.
Dat is voor hem de toekomst voor parfums en dat is
ook zo gebleken.

Een ander parfum dat al heel lang op de markt is, is
‘Shalimar’ van Jacques Guerlain. Het huis Guerlain is
erg bekend om zijn ‘neuzen’ in de familie. Altijd was een familielid parfumeur van Guerlain. Sinds 2002 is
de laatste Guerlain, Jean-Paul, met
pensioen en reist de wereld rond
om de beste ingrediënten
voor parfums te zoeken.
Hij heeft een passie voor
de roos en de ylang-ylang
boom, de Cananga odorata.
Dit omdat zijn geur zo zacht
en krachtig is.
Thierry Wasser en Olivier
Echaudemaison componeren
nu de geuren. De parfums van
Guerlain bestaan nog steeds voor 80% uit natuurlijke
stoffen, ook het parfum ‘Shalimar’.
Lancôme komt in 1969 met Ô, ontworpen door de
‘neus’ parfumeur Robert Gonnon.
Ook mode-ontwerpers gaan zich dan bezighouden met
geuren. In 1977 komt Yves Saint Laurent uit met zijn
parfum ‘Opium’ gemaakt door Jean-Louis Sieuzac.
Cacharel brengt in 1979 Anaïs Anaïs gecreëerd door de
‘neuzen’ Raymond Chaillan en Roger Pellegrino.
Het parfum ‘Sotto Voce’ van Laura
Biagiotti wordt gemaakt door Sophia
Grojsman, een vrouw. Veel vrouwen
zijn er niet die het vak van ‘neus’ uitoefenen, hoewel er de laatste jaren
wel meer zijn.
Wereldwijd zijn er maar zo’n 2000
neuzen die het tot parfumeur hebben
gebracht. Meestal zijn deze mensen
werkzaam in Grasse in het Zuiden
van Frankrijk, de stad die wereldwijd
bekend staat om zijn parfums. Grasse
was in de zestiende eeuw bekend om zijn leerlooierijen en leerverwerkende industrie. De parfumindustrie
kwam op toen in die tijd de gewoonte ontstond om
leren handschoenen te parfumeren. Er waren al veel rozenvelden bij Grasse en er werd ontdekt dat de roos in
feite de belangrijkste geur is voor parfum.
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De grote parfumhuizen
Galimard, Moulinard en
Fragonard zijn in Grasse
Cananga odorata
(Ylang ylang)
gevestigd. Bijna 60 % van
alle natuurlijke aroma’s in
Frankrijk komen uit Grasse.
Er is één toonaangevende (universitaire) parfumschool,
het ISPCA in Versailles. Verder hebben grote parfumhuizen meestal een eigen interne parfumschool. Er zijn
verschillende parfumeurs actief die zichzelf het vak hebben geleerd.
Een parfumeur heeft ongeveer 3200 geuren ter beschikking om een parfum van te creëren. Hij kan scheikundig of meer artistiek geaard zijn. Het is een vak dat
vaak van vader op zoon overgaat, zoals in het geval van
Jean-Paul Guerlain en Michel Roudnitska. De laatste heeft het talent om te ruiken geërfd van zijn vader
Edmond Roudnitska, die een van de grootste parfumeurs is geweest van de 20e eeuw. Hij maakte het parfum Diorrissimo.
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Rosa ‘Betty Prior’

Vandaag de dag zit een parfumeur gewoon achter de
computer om een nieuw parfum te ontwikkelen. Wel
moet hij een idee hebben van de geur. Hij werkt meestal aan verschillende recepturen tegelijkertijd.
Hij maakt vele varianten van het parfum voordat hij tevreden is. Zo’n proces kan maanden tot jaren in beslag
nemen, totdat de juiste formule is gevonden. Het recept
kan wel uit honderden of duizenden geurtjes bestaan.
Parfum geeft mensen zelfbewustzijn, vinden de parfumeurs en het maakt onderdeel uit van wie iemand is
en hoe hij zich profileert naar buiten toe. Het parfum
is er vooral om te laten zien dat een mens zich een gezicht aanmeet van hoe hij wil zijn, een uiterlijk masker.
Het is bij uitstek een product, dat heel duidelijk laat
blijken dat ieder mens een imago moet creëren omdat
hij anders denkt niet te kunnen bestaan. In de winkels
zijn nu zelfs ook al parfums voor kinderen en dieren te
koop. Die hebben blijkbaar ook al een imago nodig.
Michel Roudnitska
Michel Roudnitska, is geboren in 1948 en hij heeft wel
een bepaald zicht op de parfumindustrie zoals ze nu
werkt. Hij is zelf ook een neus, een parfumeur, maar
daarnaast ook fotograaf. Vooral op het gebied van fotomontage en het maken van lasershows is hij bekend en
heeft hij ook zijn sporen verdiend. Hij maakt shows die
hij ‘multisensoral’ noemt en waarin hij speelt met geur
en licht. Sinds 1997 werkt hij als parfumeur in Grasse.
Hij ziet drie heel belangrijke zaken die te ver zijn door
gedreven in de branche. Ten eerste dat er veel te veel
verschillende parfums zijn, waardoor het publiek in de
war raakt en niet weet wat te kiezen. Vooral parfums
die al klassiek zijn worden weer vernieuwd door er een
toevoegsel bij te zetten. Dat werkt verwarring nog meer
in de hand. Ten tweede worden er veel te veel andere
producten aan gehangen, zoals wasmiddelen met geuren, toiletpapier met geur, alleen om ze aantrekkelijker
te maken. Hierdoor wordt parfum triviaal gemaakt,
je ruikt het overal waar je komt. Dit leidt er toe dat
zinnen overvol zijn en verzadigd worden van geur.
Bovendien zorgt het er ook voor dat er heel veel chemicaliën in de natuur worden geloosd.
Ten derde worden de veiligheidsmaatregelen die
nodig zijn voor zulk een massaal gebruik van geur
ingrediënten veel te complex. De consequentie is dat
veel natuurlijke middelen niet meer voor handen zullen

de Gouden Visie
jaargang 7, nummer 4, oktober 2014

B

ouwstenen van parfums
De belangrijkste geurbouwstenen omvatten in grote
lijnen bloesem, vruchten, wortels, boomschors en hars,
bladeren en grassen, mossen, bessen, specerijen, dierlijke secreties en zogenaamde lekker geurende noten,
de gourmands. De voornaamste bloemensoorten zijn
geranium, hyacint, jasmijn, lavendel, lelietje van dalen,
mimosa, Osmanthus, roos, viooltjes, ylang-ylang en de
duurste van allen, de tuberoos. De geuren van de bloemen werden vroeger verkregen via enfleurage. Daarbij
worden de bloemblaadjes in dierlijk vet gelegd en steeds
ververst. Het vet neemt de geur van de bloem over. Deze
methode wordt tegenwoordig minder vaak toegepast.

De belangrijkste vruchten zijn bergamot (Citrus bergamia), grapefruit (Citrus x paradisi), limoen (Citrus aurantifolia), van de sinaasappel wordt de schil gebruikt,
oranjebitter uit de schil van de oranjebitter boom (Citrus
aurantium), citroen (Citrus limon), perzik, groene appels,
aardbeien, bramen, frambozen, pruimen, kokos, aalbes.
Specerijen: anijs, gember, kardemom, koriander, muskaatnoten, kruidnagelboom (waarvan bloesem en blad
wordt gebruikt), peper, er wordt heel veel rozemarijn
gebruikt, vanille, kaneelolie.
Boomschors en hars worden erg veel gebruikt in basisnoten, zoals mirre, olibanum, rozenhout, sandelhout en
cederhout.
Wortels van eikenmos stralen warmte en intimiteit uit,
verder worden iriswortel, laurierbessen, patschoeli (Pogostemon cablin, een Indiase plant), tabaksblad en tonkaboon gebruikt en vetiver (Chrysopogon zizanioides)
een tropische grassoort, jeneverbes, cipres.
Dierlijke secreties: amber, castoreum, civet. Vooral muskus is een belangrijke geurbouwsteen.
De gourmandnoten zijn chocolade, karamel, suiker, honing, zoete melk. Amandelen worden vooral in de huidige tijd meer gevraagd.
Dan zijn er nog talloze synthetische geuren, waarvan
verbindingen met aldehyde een van de belangrijkste is
om geuren vast te houden.

zijn en dat de creativiteit van de samenstellers van parfums wordt beknot.
De mensheid leeft op een planeet met beperkte bronnen en het zal in de toekomst niet mogelijk zijn om
dezelfde productie te handhaven die er nu is. Er zullen
dus maatregelen hiervoor nodig zijn. Er zal meer kwaliteit moeten worden geleverd en minder hoeveelheid.
Roudnitska hoopt dat de manier van leven verandert,
mensen meer sociale contacten zullen krijgen en minder
hangen aan eigendommen, en dat zij meer spiritueel en
minder materieel gericht zijn. De creatie van geuren zal
naar zijn essentie terug moeten keren, naar een artistieke uitdrukking van schoonheid en authenticiteit, zodat
de ziel kan worden gevoed.
Dat zijn leuke uitspraken 1 en ze zijn heel erg goed bedoeld, maar ze zijn ook heel wereldvreemd en idealistisch. Want het gaat er om de psyche te voeden door
de materie in verandering te laten komen en de evolutiekracht aan het woord te laten die het hele evolutieproces stuurt. Zij zorgt dat die dingen gebeuren,
die moeten gebeuren. En zelf knutselen zoals Michel
Roudnitska doet, heeft geen enkele zin. Het zijn noodoplossingen. Het enige dat werkelijk zoden aan de dijk
zet is: meer psychisch gaan leven en daardoor komen
tot een ontwikkeling van de materie. Dan kunnen mensen loskomen van de illusie waarin zij leven en geleidelijk aan meer reëel worden. Dat is het enige wat telt.
Meer is er in feite niet.

1 U
 it een interview van Michelyn Camen in 2009, gepubliceerd in Fragrantica, een online encyclopedie over parfums
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Ceratostigma willmottianum ‘Forest Blue’
Chinese plumbago

D

e Ceratostigma of Chinese plumbago is een heel gemakkelijke struik. Hij heeft
zelden of nooit een ziekte en het enige wat hij vraagt om zijn prachtige blauwe
bloemen te laten bloeien is af en toe wat mest zodat hij sterk en stevig blijft.
Het is een struik die direct in het oog springt in alle jaargetijden. Het blad is lancetvormig maar heeft een heel speciale lichtgroene kleur met een roodachtig randje
langs de randen van het blad. De lenteprelude begint vol van de onweerstaanbare
beloften die het lichte groene sierlijke blad belooft. Vol uitbundigheid tooien de
kale takjes zich langzaam maar zeker vol met blad. Als de struiken volwassen zijn
ogen ze als sappige, groene bruiden in het voorjaar. Hun losse vorm vol eigenzinnigheid benadrukt dit nog, mede door een zekere grappigheid die de struik uitstraalt.
In de zomer worden er nog meer beloften waargemaakt met de bloemen die van juli
tot in september bloeien met een onbeschrijfelijk diep blauw. Alles wat eerst was als
een groene bruid in het voorjaar wordt nu een verblindende, wonderlijke symfonie
van blauw, blauw en nog meer blauw. Het oog wordt onmiddellijk aangetrokken
door al dat strelende blauw dat zich als een zee uitstrekt in de Cornushoek. Maar er
zijn nog meer beloften die in vervulling kunnen gaan, want in de herfst zijn er weer
meer onweerstaanbaarheden van deze plant te zien. Dan komt weer een volgend
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kleurenfeest, waarbij alle blad zich dieprood gaat kleuren. De blauwe zomersymfonie gaat over in de gedragen maar warme en gloeiende sfeer van de herfst, die het
afscheid aankondigt van alle kleur, behalve die van de donkere, kale takken. Vaak
verdwijnt de Ceratostigma zelfs helemaal onder de grond, om zich te verschuilen
voor de koude winter. Zelfs dan blijft nog de onweerstaanbare belofte van de dingen die er na de winter weer zullen gaan komen. Onweerstaanbaar zal hij zich weer
laten zien, en hij zal weer vol zijn van beloften die hij gaat proberen waar te maken.
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Studentenleed
door François Deconinck

O

fficieel ben ik docent bij een instelling voor hoger onderwijs. Zonder
dat ik daar ooit voor gekozen heb, speel ik nog een handvol andere rollen. Zo heb ik enkele coördinerende taken. Ook ben ik redacteur van een
tijdschrift dat het instituut uitgeeft.
Verder begeleid ik stagiairs. En voor een veertigtal studenten fungeer ik als
een studiebegeleider, een soort mentor. Als studenten vragen hebben over
de opleiding, maar ook als ze moeilijkheden hebben die hen hinderen bij
de studie, ben ik hun eerste aanspreekpunt. Voor de ene student ben ik een
vraagbaak, voor de andere een coach, voor een derde een redder in nood.

T

ot mijn eigen verwondering vertrouwen studenten me. Zeker als ze me
wat langer kennen, delen ze lief en vooral leed met me. Heel veel leed.
Onbeschrijflijk veel leed. Faalangst, dyslexie en ADHD-achtige verschijnselen zijn zo wijd verspreid dat ik er niet meer van opkijk. Deficiënties in taalvaardigheid door een jeugd in Afghanistan, Koerdistan of Verweggistan tel ik
evenmin. Een vader die zijn gezin terroriseert vanuit de gevangenis waar hij
een jarenlange gevangenisstraf uitzit, is andere kost. Net als een vader die zijn
dochter lichamelijk mishandelt. Een andere studente heeft geen leven, omdat
haar aan drugs verslaafde broer thuis de dienst uitmaakt. Weer een andere
studente heeft niet eens een thuis en zwerft van familielid naar familielid,
waar ze in een telkens ander stapelbed overnacht. Nog een andere studente
werkt 24 uur per week om de hypotheek van de werkloze ouders te betalen.
En dan is er de student die veel te vaak meehelpt in de broodjeszaak van haar
ouders, maar die desondanks nog geen geld heeft om studieboeken te kopen.
Weer een andere studente komt ‘s ochtends doodmoe op school, omdat ze ‘s
avonds en in het weekeinde in een fabriek werkt en daarnaast het huishouden van het gezin draaiende houdt, omdat moeder daartoe niet in staat is
vanwege een zware hernia en omdat haar vader en broers het vertikken om
bij te springen.
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I

s de litanie hiermee ten einde? Nog niet helemaal. Vaders overlijden.
Moeders overlijden. Broers en zussen overlijden. Een student die ik begeleid overlijdt zelf. Een andere student heeft kanker. Weer een andere studente
ondergaat zware operaties, waardoor ze tweemaal zes maanden school mist.
Vanwege het vertrouwensbeginsel mag ik geen details vermelden, maar ik
verzin niets.

H

et is een klein wonder dat er nog studenten zijn die in de reguliere termijn van vier jaar hun studie afronden. Slechts één op de vijf studenten haalt de eindstreep bijtijds. Vaak heb ik me afgevraagd, hoe het komt dat
zo’n buitensporig hoog percentage studenten met persoonlijke problemen
kampt.
Een antwoord heb ik nooit gevonden - tot een inzicht uit de lilaca langzaam
doorsijpelde. Het is helemaal niet bijzonder wat er met ‘mijn’ studenten
aan de hand is. Het is de normaalste zaak van de wereld! Zo zijn mensen nu
eenmaal: behoeftige wezens die verknocht zijn aan lijden. Het was een AhaErlebnis, alsof het licht even aanging. Wie niet met een moeilijkheid kampt,
telt niet mee in de wereld. Het is gewoon voor mensen - ikzelf incluis - om
van een levensverhaal een lijdensweg te maken. Wie moeilijkheden heeft, is
in tel. Hij kan meteen een uitzonderingspositie claimen. Hij hoeft zijn studie natuurlijk niet in vier jaar af te ronden. Hij hoeft zijn afspraken niet na
te komen. Als hij met een flinke vertraging afstudeert, heeft hij toch al een
buitengewone prestatie geleverd.

S

inds ik het licht heb gezien, verlopen de gesprekken met de studenten
aanzienlijk gemakkelijker. Hun leed mogen ze zelf torsen - dat plezier
hoef ik hun niet af te pakken. Als ze willen bespreken hoe ze een stap verder kunnen komen, wil ik graag met hen kijken naar mogelijkheden. Af en
toe merk ik ook mededogen met de moeilijke weg die ze kiezen. Maar ik
voel me niet langer bezwaard door al het menselijk leed dat op me afkomt.
Integendeel, ik blijf opgewekt bij alle narigheid. Ik zit echt op de klavers.
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Maurice Sendak

kunst

Een wreed en romantisch tekenaar
Tekst: Sarah Delateren

M

aurice Sendak is een bekend Amerikaans tekenaar, die een heel omvangrijk œuvre heeft.
Hij is vooral bekend als maker van kinderboeken. Hij heeft zelf kinderboeken geschreven en geïllustreerd, maar ook heeft hij veel boeken geïllustreerd van
andere schrijvers.
Jeugd

Zijn jeugd in Brooklyn, New York
wordt getekend door haat en oorlogservaringen. Niet dat hij de
Tweede Wereldoorlog aan den lijve
meemaakt, maar wel is zijn hele
in Polen wonende familie tijdens
de holocaust uitgeroeid. Dat heeft
veel bittere en onverwerkte ervaringen opgeleverd. Hij is wel heel
jong geconfronteerd met dood en
vernietiging. Ook het kidnappen en
de dood van de Lindbergh-baby in
1932 heeft hem een trauma opgeleverd. Hij gelooft vast dat als een
baby van rijke ouders zoiets kan
60

overkomen, het hem zeker zal overkomen, en wat dan? De dood is
heel dichtbij en maakt deel uit van
zijn dagelijkse ervaringen.
Zijn boek ‘Outside over there’,
waarin zijn zus Natalie als Ida wordt
getekend, gaat over het Lindberghdrama. Hij luistert bij het maken
van dit boek overwegend naar muziek van Mozart, zijn lievelingscomponist. Mozart is ook te ontdekken
in het boek. Hij zit in een huisje
in het bos, waar hij het stuk van de
Zauberflöte aan het componeren is.
Sendak heeft altijd weinig vrienden
gehad en is vanaf zijn kinderjaren

meestal alleen, om twee redenen.
Hij is een tengere, ziekelijke jongen die geplaagd wordt door allerlei
ziekten waardoor hij veel bedlegerig
is en thuis bij zijn moeder. Hij gaat
dan niet naar school. De tweede
reden is dat zijn moeder niet tegen
de geur van pas geschilderde huizen
kan. Altijd als ze in een huis wonen
dat door de eigenaar wordt opgeknapt en geschilderd, verhuist het
gezin naar een andere woning. Op
die manier zijn er weinig vrienden
te maken en Maurice kijkt dan ook
meestal vanuit zijn bed naar andere
kinderen, die buiten spelen. Als hij
op bed ligt tekent hij, al vanaf zijn
vierde jaar.
Hoewel hij graag luistert naar de
verhalen die zijn vader hem iedere
dag vertelt, soms vervolgverhalen
van wel wekenlang, en hij vaak bij
zijn moeder thuis is, begrijpen zij
hem niet. Hij heeft altijd een grote
kloof gevoeld tussen zijn kinderwereld en hun volwassen wereld. Zijn
oudere broer Jack is dan ook altijd
zijn steun en toeverlaat geweest, die
heeft hem geholpen zijn kinderjaren
door te komen. De broers zijn dan
ook heel erg aan elkaar verknocht.
Zij weten allebei al heel jong, dat ze
niet zullen trouwen en geen kinderen zullen krijgen. Ze doen veel samen, en Jack heeft Maurice heel erg
gestimuleerd met tekenen. Hij tekent zelf ook en schrijft tevens teksten. Jack wordt later ook schrijver
maar is niet zo bekend geworden als
Maurice. Zijn zus Natalie heeft ook
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een rol in zijn leven, zij verzorgt
Maurice en brengt hem boeken als
hij ziek is. Ook van haar houdt hij
heel veel.
Maurice schrijft samen met Jack
‘The happy rain’ (1956) en ‘Circus
girl’ (1957). Als zijn broer overlijdt
in 1995 is hij wanhopig. Hij is dat
verlies nooit te boven gekomen.

Latere leven
De zestiger jaren zijn voor Sendak
heel moeilijk. In 1967 overlijdt zijn
geliefde hond Jennie, een Sealyham
terrier die in vele boeken te zien
is. Hij tekent haar in ‘Higglety
Pigglety Pop!’ als een hommage aan
haar na haar dood. Hij krijgt in dat
jaar een beroerte. In 1968 overlijdt
zijn moeder aan kanker. In het jaar
daarop gaat zijn vader dood. Dit alles is niet gemakkelijk voor Sendak,
die toch al niet zo goed kan tegen
verliezen van geliefde mensen door

de dood. In 1995 wordt hij geconfronteerd met de dood van zijn geliefde broer Jack en nog later met de
dood van zijn levensgezel voor meer
dan een halve eeuw, Dr. Eugene
Glynn. Deze is een bekend en geliefd jeugdpsychiater en kunstcriticus. Na diens dood krijgt Sendak
weer een beroerte. Het is een vreselijke slag voor hem dat zijn vriend
voor het leven sterft.
Sendak is een complexe figuur. Hij
houdt van gezelschap maar is vaak
ook humeurig en zwartgallig. Hij is
erudiet en tegelijkertijd onopgevoed
met zijn gore taal, hij is open maar
ook ondoorgrondelijk. Hij kan heel
voorkomend zijn als hij wordt geïnterviewd, maar hij kan ook heel
grof uit de hoek komen. Hij is een
man die zichzelf alles heeft geleerd,
want hij wilde niet leren op alle gewenste tijden. Maar hij houdt heel
erg van de tekenkunst van William
Blake, van de boeken van Herman
Melville en van de gedichten van
Emily Dickinson.
Honden zijn altijd favoriet geweest
bij Sendak. Na Jennie heeft hij nog
verscheidene honden, die hem altijd
gezelschap houden. Ze dragen speciale namen, zoals Agamemnon, Io
en Erda.
Zijn laatste hond is een Duitse
herder met de naam Herman, genoemd naar Herman Melville. Al
eerder heeft hij een Duitse herder
die Max heet.
Pas in 2008 vertelt hij officieel dat
hij een homoseksueel is. Hij heeft
dit altijd verborgen gehouden om
zijn ouders en zijn carrière niet te
schaden. Want kinderen en homo’s gaan niet samen volgens de
publieke opinie, zeker niet in de
Verenigde Staten, waar mensen over

het algemeen genomen behoorlijk
preuts zijn.
Veel van zijn werk is ondergebracht
in ‘The Rosenbach Museum and
Library’ in Philadelphia waar hij
sinds 1966 contacten mee heeft
onderhouden. Het museum heeft
meer dan 10.000 objecten van hem
in bezit, waaronder originele tekeningen, voorstudies, manuscripten,
foto’s en zeldzame drukken van het
werk van Sendak. Hij maakt jarenlang deel uit van het bestuur van dit
museum en schenkt heel veel van
zijn werk aan dit instituut.
Tekenstijl
Zijn manier van tekenen is in de
jaren vijftig in Amerika een schokkend contrast met de boeken die
gangbaar zijn. Zijn tekeningen stralen somberheid uit terwijl de tendens is dat kinderboeken lichtheid
en vrolijkheid uitstralen. Opvallend
in zijn tekeningen is ook, dat de
kinderen zijn zoals kinderen zijn,
en niet een droombeeld ervan, zoals
gebruikelijk is in die tijd.
Maurice Sendak laat dan ook kinderen zien die hun ouders gek maken, maar ook hun wreedheid en
hun angsten komen naar voren.
Hun vluchtgedrag in moeilijke situaties komt ook aan de orde. Zij zijn
niet onschuldig en zuiver. Sendak
weet met één potloodlijn gezichten
en houding van kinderen en dieren
te typeren. Het zijn gekke kinderen, met vreemde karakters en heel
onvolmaakt, verre van onschuldig.
Hij mixt werkelijkheid en fantasie
zodanig, dat het af en toe niet meer
duidelijk is wat wat is.
Hij wordt bekend als in 1963
‘Where the wild things are’ wordt
uitgegeven. Dit levert hem meteen
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het jaar daarop een Caldcott Medal
op, de belangrijkste prijs voor illustraties in kinderboeken. Met een
wrang gevoel constateert Maurice
dat zijn ouders het tekentalent van
hun jongste zoon pas accepteren
als hij in 1966 ‘Zlateh de geit’, van
Isaac Bashevis Singer illustreert.
Hij laat zich inspireren door een
groot aantal schilders, musici en auteurs waaronder als eerste zijn vader,
Philip Sendak, maar ook Picasso,
Shakespeare, Mozart, William
Blake, Marc Chagall en Matisse.
Hij heeft heel veel soorten tekeningen gemaakt, en is ook cartoonist.
Veel boeken lijken op strips, zoals ‘The Nightkitchen’, waar zelfs
Oliver Hardy als bakker te zien is.

dingen van de wereld die hij ziet.
Dat is vooral in zijn postuum uitgegeven boek ‘My brothers book’ te
merken. Zijn handen beginnen ook
meer te beven. Maar hij blijft aan
het werk, ook al moet hij met zijn
neus op de tafel schilderen.
Hij houdt van zijn werk en ervaart
het illustreren als een werk waarbij
de tekst zo wordt uitgebeeld als een
musicus een partituur interpreteert.
Andere talenten
Sendak wendt zijn talent ook aan
bij musicals, opera’s en films. Hij
schrijft soms scripts, maar helpt ook
bij het maken van kleding en decors
voor toneelvoorstellingen. Meestal
gaat het om zijn eigen verhalen die
worden uitgebeeld. Rond 1980
maakt hij alle decors voor Mozarts
opera ‘Die Zauberflöte’.
Sendak heeft veel te danken aan
Tony Kushner, een joods toneelschrijver die zijn beste vriend is
geweest. Dat hangt waarschijnlijk
samen met het feit dat ze beiden
joods zijn maar ook homoseksueel.
Spike Jonze verfilmt ‘Where the
wild things are’ in samenwerking
met Sendak.
My brothers book

Sendak - My brothers book. In deze
prent heeft Sendak de blauwen verwerkt die ook bij Matisse te vinden zijn.
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Zijn werk omvat een breed palet,
niet alleen qua onderwerpen maar
ook qua tekenstijl en toonzetting.
Hij schrijft en illustreert bakerrijmpjes, kinderboeken, maar ook boeken van Melville, een natuurkundeboek van zijn leraar en meer.
Omdat hij niet meer zo goed kan
zien in zijn laatste jaren door staar,
worden zijn tekeningen ook uitbeel-

Dit boekje is in februari 2013 uitgekomen, nog geen jaar na de dood
van Sendak en 50 jaar nadat hij beroemd wordt door ‘Where the wild
things are’. Het is een dun boekje
dat 32 bladzijden telt, 12 met gedichten en de rest met aquarellen.
Het boekje valt op zowel door de
tekst in de vorm van korte gedichtjes waarbij op elke bladzijde een
schildering staat. Het thema is hetzelfde als van het toneelstuk van
Shakespeare ‘The winter’s tale’. Het
gaat over verlies en verdriet. Over
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scheiding en vereniging na de dood
na een aantal moeilijke en gevaarlijke avonturen. Sendak heeft veel
verbindingen met Shakespeare zowel emotioneel als ook betreffende
het feit, dat beiden zich nog verloren voelen in hun kindertijd.
Het boekje is een ontroerend treurdicht dat gaat over de dood van zijn
broer Jack en van zijn vriend voor
het leven, Eugene. Een elegie over
liefde en verloren liefde, weerzien
na de dood.
De tekeningen zijn allemaal gemaakt met waterverf en inkt, ze
zijn romantisch en idyllisch van
sfeer, met vaak heel rake en detaillistische typeringen, zoals van de
poolbeer. Andere details zijn meer
uitgevloeid, meer impressionistisch.
Weer anderen schilderingen lijken
op schilderijen van William Blake,
soms ook op die van Chagall. De
kleine, korte gedichtjes zijn vaak
hartverscheurend en ontroerend om
te lezen. Het verhaal is sprookjesachtig en toch heel origineel.
Sendak heeft hier al zijn gevoelens
en liefde in gelegd. De tekeningen
zijn dan ook heel mooi en gaan helemaal mee in de tekst. Ze vloeien
over van groene bossen, ijzige landschappen en besneeuwde kliffen
en overal clusters met veelkleurige
sterren. Uitvloeiende blauwen en
roze kleuren en ook het zwart en de
groenen vormen samen een symfonie van kleuren. Ook zijn er de
Sendak naakten, die nogal sponzig en soms verweerd en taai aandoen. Het is een boekje dat vraagt
meermalen bekeken en gelezen te
worden om het te laten inwerken.
Zowel wat de teksten betreft als de
aquarellen.

My brother’s book

In een heel koude nacht midden in de winter raast de helderste ster uit
de hemel naar beneden in een onstuitbare val. Hij raakt Jack en scheidt
hem daardoor van zijn broer Guy. Jack wordt naar een continent vol ijs
geslingerd waar zijn neus bevriest.
‘A snow image stuck fast in water like stone. His poor nose froze.’
Guy draait eerst een tijd rond in de lucht voordat hij in het hol van een
poolbeer belandt. In ruil voor zijn leven geeft hij de beer een raadsel op
over zijn bevroren broer.
‘Come on then! Give it quick in my ear!’ zegt de beer. De beer barst vervolgens uit in razernij, Guy wordt toch door de beer opgegeten en komt in
een onderwereld terecht. Maar wie schetst zijn verbazing als hij daar na
een lange tocht de neus van Jack vindt, die net uitsteekt onder roze lenteachtige sluiers van bloesems. Jack is gered door zijn broer Guy, die meer
van hem houdt dan van zichzelf. Er is meer dan alleen een oppervlakkige
vereniging, zij zijn werkelijk een soort ziele-eenheid geworden in de ogen
van Sendak.
Het eerste gedicht begint als volgt:
‘On a bleak midwinter’s night
The newest star!- blazing light!
So crystal bright!- eclipsing the moon
Scorching the sky
Smashed! and heaved the earth in two.’
En dan draait Guy in het rond door de ruimte:
‘While Guy wheeled round in the steep air
A crescent in the sky
Passing worlds at every plungeDropping down and down
On soft Bohemia.’
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Guy valt in het hol van de beer. Alles is ijzig, alles is koud, alles is dreiging. De beer heeft Guy al in zijn bek om hem te verstikken en op te
eten. Hij geeft hem nog een raadsel op om hem gunstig te stemmen,
maar de beer vervalt in razernij, Guy wordt toch opgegeten. Hoewel
de sterren nog overal aan de lucht staan, is er nu een kilheid in het
landschap die ijzig aandoet en angstaanjagend is. Overal lijkt ijs te zijn,
de nacht is donker, de maan is groengeel van schrik.
‘To hell with you then,’ the bear uproared,
shadowing the sky, bellowing up a whirlwind
And slanting wide the world to the winterside
And with his mighty paws scattering himself
Into a diadeem of noble stars
Befitting Ursa Major.’
Overal is kleur, overal zijn de sterren, de
beer komt op hem af. Ook hij is bezaaid met
sterren. De witheid van de beer is in contrast
met de warme omgeving, waarin ook Guy
zich bevindt. Het geeft de indruk van een
sprookje, niet van een dodenrijk, alles is vol
romantiek en alles is ook heel hartverwarmend getekend. Het is niet angstaanjagend,
zelfs de beer, die toch met zorg getekend is
en van scherpe klauwen en nagels is voorzien, jaagt geen schrik aan. De sterren zingen en de beer wordt de Grote Beer.
‘And Guy sank upon a couch of flowers
In an ice-ribbed underworld
	Awash in blossoming gold from a new
sun
Tumbling out dark long-ago clouds
	Its caverns and corridors paved with
painted petals
	Wound round a wild cherry tree dusted
pink.’
Hier komt het droomland weer terug in al
zijn warme kleuren, met het rood van de
liefde, de bloesem van het nieuwe leven met
een nieuwe zon, die uit de donkere wolken
te voorschijn komt. De kleuren zijn rozig,
jong, en beloven een nieuw leven vanuit de
duistere gewelven van de onderwereld. Alles getuigt van een wonder wat heeft plaatsgevonden. Guy ziet de neus van zijn broer
onder een bloesemtapijt uitsteken en kan
bijna niet geloven dat het Jack is. Hij bijt in de neus om te voelen of
het de neus van Jack is, en ja, hij is het! In het land van dromen en
verlangens is alles mogelijk, zij zijn weer verenigd.
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Heel zacht, teder en ook aangrijpend is het einde:
‘And Jack slept save
Enfolded in his brothers arms,
And Guy whispered: “Goodnight
And you will dream of me.”
Het is eigenlijk een fluistering van het hart van Sendak, dat niet meer
wil kloppen als de harten van Jack en Eugene niet meer kloppen. De
tekst is raadselachtig maar aansprekend, net zoals de schilderingen
vol geheim zijn, een geheim van dood en scheiding en elkaar weer
vinden in een wereld die niet reëel is, een wereld na de dood. Sendak
is een atheïst, maar blijkbaar is een vereniging na de dood voor hem
toch mogelijk.
Zowel gedichten als tekeningen zijn een
afscheid van Jack, zijn broer, en Eugene
Glynn, Guy. Maar ook een afscheid van
Sendak zelf, die vier dagen nadat de uitgever hem de uiteindelijke opmaak van
het boek heeft laten zien, sterft aan een
beroerte. Volgens zijn vriend, de toneelschrijver Tony Kushner is het een boek dat
Sendak wilde maken voor alle volwassenen die zijn boeken als kind hebben gelezen, zoals ‘Where the wild things are’. En
hoewel ‘My brothers book’ misschien niet
een boek is dat eruit springt in zijn oeuvre,
is het wel zijn meest ontroerende boek,
een boek dat regelrecht uit zijn hart komt.
Hij wenst hiermee al zijn lezers een goede
nacht, en hij droomt van hen. Het lijkt op
een overwinningszang van de liefde die de
dood overwint.
Vijf jaar, vanaf 2007, heeft Sendak de
broer en de levensgezel gezocht, na vijf
jaar overlijdt hij zelf ook.

Opeten
Ook in dit boek is het thema van het opeten, het menselijk kannibalisme, weer te
vinden en het is ook afgebeeld. Als de beer
Guy stevig vasthoudt ‘to kill his breath,
and eat him bite by bite’, heeft dit van alles te maken met opeten uit liefde. Want
juist door het opeten vinden de doden elkaar weer terug. Het opeten is in de kern een uiting van macht, maar
ook een uiting van zwakte, Sendak is niet in staat zijn liefde volledig
te uiten.
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Genegenheid
Het boekje blijft een poëtische fantasie
over dromerige landschappen en hemelen vol sterren, alles met zorg geschilderd,
in kleurige tinten, als om alles wat met
de geliefde doden te maken heeft, te verzachten, alsof ze nooit dood zijn gegaan.

De bevroren neus van Jack is een grapje
van Sendak, die gewoon graag over een
neus wilde schrijven, hij valt in een ijzig
continent en zijn neus bevriest. Het geeft
een humoristisch tintje aan zowel de tekst
als de illustraties. Guy valt naar beneden,
door de ruimte en komt dan bij de poolbeer uit. Maar in feite blijven ze verenigd,
zo verlangen ze naar elkaar.
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Maurice Sendak zegt op het einde van zijn
leven, als al zijn familie is gestorven en hij
alleen nog over is:
„I want to be alone and work until the day
my head hits the drawing table and I’m
dead. Kaput. I feel very much like I want
to be with my brother and sister again.
They’re nowhere. I know they’re nowhere
and they don’t exist, but if nowhere means
that’s where they are, that’s where I want
to be.”
(Ik wil alleen zijn en werken tot op de dag
dat mijn hoofd op de tekentafel valt en ik
dood ben. Kaput. Ik wil heel graag weer
bij mijn broer en zuster zijn. Zij zijn nergens. Ik weet dat zij nergens zijn en dat zij
niet meer bestaan, maar als nergens betekent dat ze daar zijn, dan wil ik daar ook
zijn.)
Sendak uit in dit boekje hoezeer hij zoekt
naar genegenheid. Een genegenheid die hij
niet zal vinden, want in mensen is dit nog
niet ontwikkeld. Hij doet van alles om
toch bij zijn broer en zijn geliefde te komen, maar wat in het boek wordt verteld,
is geen werkelijkheid. Het is een droom
die niet in vervulling zal gaan, omdat hij
niet werkelijk is, maar een waanbeeld.
Iemand terugvinden na de dood zou psychisch nog mogelijk zijn voor korte tijd,
maar daarna vangt een nieuw leven aan in
een anders gestructureerd lichaam. Sendak
heeft echter nooit psychisch geleefd.
Dit boekje laat iets zien van de mooie kant
van de illusie, de dromen en wanen die
een mens nodig heeft om overeind te blijven in het leven. Het is de liefdesillusie die
hier wordt uitgebeeld, een liefde die vanuit het menselijke leven gezien sterfelijk
blijft, omdat hij verdwijnt met de dood.
Ondanks dit alles blijft het een heel mooi
geschilderd boekje met gevoelige gedichten die het hart kunnen raken van diegenen die hiervoor open staan.
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Parfums
in de machtsillusie
Tekst: Tanja Soes

Een kille verleiding

E

lke illusie bij de mens heeft zijn specifieke begeleiders in de vorm van parfum of van een roesmiddel. Bij de machtsillusie zijn de parfums
Sotto Voce en Lady Million goede voorbeelden, zoals in dit artikel wordt uitgelegd.

Parfums en de illusies waarin mensen leven
Parfums zijn er op gericht lichamen
van vrouwen zowel als van mannen
aantrekkelijker te maken voor elkaar. In het dagelijks leven werken
parfums ook zo. Een geur brengt
een man er toe deze op te snuiven
en dat is bij vrouwen eveneens het
geval. Het is in feite een puur seksuele aangelegenheid en dat blijkt
ook uit veel parfumreclames. Maar
een parfum is niet zomaar een parfum. Er is heel wat meer mee aan
de hand dan alleen maar een geur.
Parfum blijkt namelijk een uitstekende manier te zijn om mannen
aan vrouwen te binden en vice versa. Het is een geur die meer doet
dan alleen het ruiken ervan. In alle
vijf hoofdillusiespelen 1 in het vlees
van de mens is ontdekt, dat de
keuze van een parfum van alles te
1	Die vijf illusies zijn de machtsillusie,
de liefdesillusie, de bestaansillusie,
de bewustzijnsillusie en de alles
overkoepelende lila illusie.
	Zie: Het lila illusiespel - the Artists
Suprolo 2008

maken heeft met de illusies waarin
mensen leven. Het wordt gebruikt
om geheime doelen te bereiken, om
te dromen van een leven dat niet
bestaat, maar wat wel moet komen
en wat gestalte moet krijgen. Dan
blijkt dat het verleidelijke parfum
niet alleen dient voor seks en het
verleiden van mannen. Er wordt op
vele manieren mee gewerkt. In alle
illusiespelen worden parfums gebruikt om mannen ondergeschikt
te maken aan vrouwen via seks. Dat
lukt meestal heel goed in een wereld die helemaal doordrenkt is van
seks en alles wat daarmee verband
houdt. Vrouwen blijken meestal de
baas te zijn over mannen, vooral
omdat de mannen er nogal op gebrand zijn met de vrouwen te seksen. Dat brengt hen altijd in een
ondergeschikte positie, waarbij zij
de hond zijn of een slaaf die moet
doen wat de vrouwen, de sadomasochistische meesteressen, van hen
willen. De vrouw is altijd de baas,
zij kan bepalen of een man met

haar mag seksen of niet. De mannen hebben
zich daardoor ook een houding van
ogenschijnlijke onderdanigheid
aangemeten als het vrouwen betreft,
want ze zijn afhankelijk van de luimen van de vrouw.
Seks en liefde
Bij mensen gelden nog dezelfde
regels als in de dierenwereld, de
vrouwen proberen altijd de beste
man aan de haak te slaan. Diegene
die het meest te bieden heeft op
alle fronten is het meest in trek.
Dat weten mannen en vrouwen
heel goed, maar toch doen ze net
alsof dit seksspel met liefde heeft
te maken. Door de eeuwen heen is
iedereen zo aan dit bedrog gewend
geraakt, dat het een gewoonte is
geworden om seks als liefde te betitelen. Niets is minder waar. Seks
is geen liefde en liefde is geen seks.
Liefde is liefde, een materie die
nog uit de elektronen en atomen
van het lichaam kan worden vrijgemaakt. Dit impliceert dat liefde
bij mensen ook nog niet bestaat.
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Er bestaat wel seks, een voortplantingsprincipe dat er is om het ras
te laten overleven, net zoals dat bij
dieren het geval is. Daaruit blijkt
duidelijk, dat een mens het dierlijke
stadium nog niet achter zich heeft
gelaten en dat er vooral op het punt
van overleven en seks nog niet veel
vooruitgang is geboekt in het evolutieproces.
De mens als dier
De mens mag dan een denkend
wezen zijn, anders dan het dier, dat
een vitaal wezen is, maar hij is het
vitale dierstadium nog bij lange na
niet ontstegen. Zolang hij niet ontdekt heeft dat seks geen liefde is, zal
hij al zijn dierlijke trekken inzetten om in het leven te komen tot

een positie, waarbij hij het minste
kans heeft te worden overweldigd
en gedood. In de illusiespelen wordt
getoond hoe het leven van de mensheid er uitziet. Het gebruik van parfums blijkt helemaal niet alleen te
zijn om te zorgen dat iemand lekker
ruikt. Neen, er zit een hele wereld
achter het gebruik van parfums,
zoals zal blijken uit de beschrijving
van de werking van de verschillende soorten parfums in het vlees
van een mens die leeft in een illusie.
Onder het mom van lekkere geuren wordt een oorlog gevoerd tussen mannen en vrouwen die nooit
ophoudt. Altijd gaat het er om wie
de baas is, wie het voor het zeggen
heeft. Altijd gaat het om plusjes en
minnetjes en dat verschilt dan ook

De kille verleiding van de machtsillusie
Het parfum Sotto Voce van Laura
Biagiotti is in 1996 gecreëerd door
Sophia Grojsman.
Dit parfum wordt beschreven als
een intieme geurfluistering. De letterlijke vertaling uit het Italiaans
is ‘onder de stem’ en het zegt dus
dat er iets in het oor wordt gefluisterd wat nauwelijks of niet gehoord
wordt. De stemvork is dan ook
typerend voor het parfum, als die
wordt opgelicht kan de verstuiver
worden gebruikt. Dan pas is de
juiste afstemming met de man gerealiseerd. De geur wordt gedomineerd door Oriëntaalse, droge, houtige noten. Vanaf het begin komt
er een geur van rozenhout vrij, tegelijkertijd met de fruitige geuren
van pruim, perzik en koriander. De
bloemen in de hartnoten verzachten
de gestrenge en droge houtige noten
zoals de tuberoos, heliotroop, oranjebloesem en orchidee. In de basis
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nog per persoon. Altijd gaat het er
in de seksuele daad om een ander
eronder te krijgen, ook al lijkt dat
niet zo te zijn. De seksdaad op zich
is al een daad, waarbij de vrouw
zich zal moeten overgeven aan de
man om zijn zaad te ontvangen.
Ook daar worden heel smerige spelletjes mee gespeeld, die eveneens te
maken hebben met macht en bestaan en heersen over de ander. De
motieven om te seksen zijn niet zuiver, altijd zit er een geheim, bedacht
doel achter, zowel bij mannen als
bij vrouwen.
Om enig inzicht te krijgen in de
seksspelletjes die mannen met vrouwen spelen en vrouwen met mannen, is het interessant om dit te
doen via het parfum.
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is vanille, sandelhout, tonkaboon
en muskus verwerkt. De tonkaboon
wordt wel gezien als een vanillesurrogaat en wordt vaak gebruikt in
tabak en crème brûlée chocolade.
Sotto voce wordt beschouwd als een
klassiek parfum.
Sommige vrouwen beschrijven deze
geur als bijzonder warm en sensueel, heel erg vertroostend, alsof ze
na jaren weer terugkomen in liefhebbende armen van weleer, die
hen teder omvatten na een lange,
onnodige scheiding. Een emotionele vloedgolf van geuren die overweldigend is, met een tedere en

sensuele geur van huid. De stemvork doet de rest, want wie fluistert
in het oor van de man, zal bereiken
wat hij wil, hij heeft het niet in de
gaten, het werkt als een hypnose.
De vrouw heeft hier het overwicht,
zij bepaalt in haar bedwelmende cafeïneroes en haar euforie van macht
precies dat wat ze wil, dat de man
voor haar zwicht. Voor de zoete
fluistering in zijn oor, voor de stemvork die hem afstemt op haar wensen. Dit is de illusie van macht op
zijn best, de machtswellust die leidt
tot een dictatuur waar geen man
onderuit kan, want hij moét zich

wel conformeren aan haar wensen,
wil hij seks kunnen hebben met
haar. De muskus van het parfum zet
daarbij de toon.
Het Sotto Voce parfum is bij uitstek
geschikt om hem te bedwelmen in
de euforie van de vrouw die macht
over hem heeft. Zij degradeert hem
tot een hond, die slaafs moet doen
wat zij zegt, alleen om haar te gerieven. Zij hypnotiseert hem met haar
geur, met haar fluisteringen, met
hun gelijkgestemdheid. Beiden willen zij seksen, maar de vrouw neemt
het voortouw in alles, de man heeft
niets te vertellen en doet wat zij wil.
Want hij wil zich het seksen niet
laten ontnemen en hij is al in een
staat waarop hij geen gas meer terug kan nemen. Seks is macht, is
het devies. En in het onderbewuste
vlees, waar de seksmaniak woont
met de fundamentalist, is alles geoorloofd. Als het machtsspel vol
verkrachting en geweld later maar
goedgepraat wordt, er is niets aan
de hand geweest. Het is
een geweldige gebeurtenis, alles is prachtig,
alles is goed, maar
hij vindt haar een
geweldenaar, een
giftige slang, die
hem dreigt aan te
vallen als hij niet
doet wat zij wil.
Zij zuigt hem
leeg, zij krijgt
status door
hem, zij is in
concurrentie met de
andere vrouwen waarmee hij sekst.
Daarom gebruikt ze nog
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eens wat extra van het parfum Sotto
Voce, dat helpt om hem gelijk te
stemmen met haar. Het paradijs
van de macht met al zijn vrijheid en
rijkdom is in feite een gevangenis,
waarin zij beiden leven en waarin
ze elkaar naar het leven staan. Zij
zijn bedwelmd door cafeïne, een
roesstof die in hun lichaam wordt
vrijgemaakt, anders kunnen zij het
leven niet aan. Alles is schijn, niets
is blijvend, ook de warmte en het
thuiskomen in liefhebbende armen bestaat niet. Er is geen thuis,
er is alleen koude berekening en
een nooit eindigende strijd om de
macht.

Lady Million
Het parfum van Paco Rabanne,
Lady Million, is een aanvulling van
de machtsillusie. Het ademt geld,
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rijkdom en verleidelijkheid. De
begeerte naar geld is in deze geur
besloten en de man moet daarvoor
zorgen. Hij moet de vrouw omringen met dure juwelen, kleding en
alles wat hij maar kan doen om haar
gunsten te behouden.
De vrouw die een machtig man
weet te verleiden wordt zelf een
machtige vrouw. Zo werkt het in
het onderbewuste vlees van de vrouwen en mannen tegelijkertijd. Het
is deze verleidelijke geur die ruikt
naar luxe, geld en diamanten. Die
geur bestaat uit framboos, oranjebloesem, neroli, jasmijn sambac, honing, patchoeli, citroen en
bloemen. Dit moet laten zien dat
je een vrouw van de wereld bent,
boordevol zinnelijkheid. De geur
impliceert dat de vrouw brutaal is,
onvoorspelbaar, vrouwelijk maar
toch hetzelfde in positie als de man,

want zij is zijn vrouw en neemt
meteen alle titels over. Eigenlijk is
zij meer dan de man, want hij moet
voldoen aan haar wensen en grillen.
Als hij dat niet doet, verlaat ze hem
voor een ander en ze wil hem nooit
meer terug. Hij kan geen goed meer
doen. Strijd en negativiteit zijn ingebakken in dit brutale parfum dat
wordt aangeprezen als licht en vrolijk.
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