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 “Imagination is more important than knowledge.  For knowledge is limited to all we now 

know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there will ever 
be to know and understand. ”Albert Einstein. 

 
‘Reinvention  of  Science  in  the  Age  of  Complexity,  which  is  based  on  a  new 

bottom- --up  paradigm  of  generative   complexity’. 
 

Voor Gino, Elsje en Doortje. 
 

In dit artikel wordt een andere kijk besproken op Corona. Maar de aanpak en visie zijn 
moeiteloos toepasbaar op andere ziekteverschijnselen. De aanpak is 
natuurwetenschappelijk van karakter, in plaats van de vaak gebruikte biochemische 
aanpak. Maar dat doen we, omdat we zo dicht mogelijk bij de bron willen komen, en dat is 
de wereld van de kwantummechanica. Want, zoals we later in één van de axioma’s zullen 
zien, iets anders dan dat is er niet.  
 

1. Opbouw 
 
We beginnen met een aantal axioma’s. Allereerst wordt ingegaan op Corona en  op het 
verschijnsel virus. Vervolgens wordt ingegaan op het golfverschijnsel, met weer een set 
axioma’s. Dan wordt duidelijk waarom het het plausibel is virusziekten als Corona te 
beschouwen als een golf of kwantum verschijnsel. Daarna wordt ingegaan op het complex 
adaptief systeem, en wordt het toegepast Corona.  
 

2. Axioma's. 
 
We beginnen met de eerste pijler van de natuurwetenschappelijke verklaring van Corona, 
de quantummechanica. De natuurkunde levert ons een vijftal axioma's:  
 
I. 'De materiële werkelijkheid is in wezen een verzameling velden. 
II. De velden gehoorzamen aan de principes van de elektromagnetische relativiteit  en de 
quantumtheorie. 
III. De intensiteit van een veld op een bepaald punt geeft de waarschijnlijkheid aan voor het 
vinden van de bijbehorende quanta: de verzameling deeltjes die experimenteel zijn 
waargenomen. 
IV. De velden zijn in wisselwerking en hebben de wisselwerking tussen de bijbehorende 
quanta tot gevolg. Deze wisselwerkingen verlopen via de quantumdeeltjes  zelf. 
V. lets anders is er niet’.  (Heinz Pagels, de kosmische code). 
 
We hebben hier te maken met fundamentele velden. Deze velden zijn de basisstructuren 
waarmee we moeten pogen al het overige te verklaren. Deze fundamentele velden staan op 
zichzelf, en behoeven geen andere middelen om ze te begrijpen of ze te definiëren. Om met 
Spinoza te spreken, die zegt in de axioma's in het eerste deel van zijn ethica:  
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'1. Alles wat is, is in zichzelf of in iets anders. 
2. Wat niet door iets anders kan worden begrepen, moet door 
zichzelf worden begrepen.' 
 
Deze velden zijn niet in iets anders, en kunnen uit zichzelf worden begrepen. Ze zijn 
fundamenteel en dienen om al het andere te verklaren. Ook Corona. 
 
3. Corona en virus 
 
Het coronavirus houdt van vocht. Als het aan je hand zit kan het niet springen. Het gaat van 

hand naar slijmvliezen, mits je die aanraakt. 

Meer dan een decennium na de uitbraak, roept de naam 'SARS' nog steeds herinneringen op 
aan de paniek die toen ontstond. We dachten ooit dat de ziekte niet gestopt kon worden.  
 
Virussen zijn een bijzondere vorm van leven. Het is een stukje genetische code, gehuld in 
een vetachtig jasje waar wat eiwitten op zitten. Meer is ze niet. Ze groeien niet en ze eten 
niet; ze komen eigenlijk pas tot leven als ze een gastheer hebben gevonden bij wie ze 
kunnen binnendringen, en dit doet denken aan emergenties. Maar dan moeten ze zich dus 
wel toegang weten te verschaffen tot die gastheer. Bij het Coronavirus is sprake van 
zoönose, het gaat over van dier naar mens. Het is gegaan van vleermuizen naar de pangolin 
en toen naar de mens. 
 
Het nieuwe coronavirus vertoefde al langere tijd in dieren, voornamelijk in vleermuizen. Het 
moet in het verleden ook vaker met mensen in aanraking zijn gekomen, maar toen 
beschikte het virus echter niet over de goede sleutel waarmee het humane cellen kon 
openen. Maar virussen muteren veel en kennelijk is een eiwit op de jas van het virus, het 
zogeheten spijker eiwit, één keer zo veranderd dat het precies paste op een receptor van 
cellen in het slijmvlies. Virussen leren, net als al het andere leven. 
 
Het nieuwe coronavirus heeft het het op de luchtwegen gemunt. Het verspreidt zich in 
kleine druppeltjes door de lucht en dringt dan via neus, mond of ogen het menselijk lichaam 
binnen. Die druppeltjes zijn klein, vaak minder dan vijf micron, en worden gedragen door 
niezen en hoesten. Vandaar dat minstens anderhalve meter afstand moet worden 
gehouden. Soms echter neemt het virus een indirecte route en bereikt het zijn doel via 
besmette oppervlakken als de handen die het gezicht aanraken. Als het eenmaal binnen is, 
kruipt het door tot de slijmvliezen achter in de keel.  Corona kent ongeveer vijf dagen 
incubatietijd.  
 
Uit een recente studie van het UMCG te Groningen is gebleken, dat tweederde tot tachtig 
procent van de Corona patiënten op de intensive care last heeft van overgewicht. De reden 
daarvan is nog niet duidelijk, Van alle corona patiënten op de intensive care, heeft twee 
derde tot tachtig procent last van overgewicht', zegt Gommers. Wat de reden daarvan is, is 
nog niet onderzocht. Wellicht dat er een relatie is met suikerziekte, waar mensen met 
overgewicht vaker dan dan gemiddeld last van hebben en daarmee kwetsbaar zijn voor het 
virus. Ook zou een zware borstkas ervoor kunnen zorgen dat ademen moeilijker wordt. Zeer 
recent onderzoek toont dat Corona patiënten in sommige gevallen ook schade aan het brein 
kunnen ontwikkelen. De symptomen van Corona zijn koorts (bij 90 procent van de 



patiënten), droge hoest (in 75 procent van de gevallen) en in 55 procent van de gevallen 
ademhalingsproblemen. 
 
Corona  is extreem besmettelijk, en komt het bij je binnen via de slijmvliezen dan krijg je 
het. Tachtig procent van de besmette mensen merkt er niet of nauwelijks iets van. Je krijgt 
hoogstens een milde vorm van Corona, een ‘verkoudheidje’, maar je draagt het virus en 
verspreidt het ook als het de kans krijgt. De overige twintig procent wordt ziek, en flink ook, 
twee procent overlijdt. En ook hier geldt niet de punten maar het veld is van belang.  
 
Alle virussen die luchtweginfecties veroorzaken, gaan op de volgende manier te werk: het 
griepvirus, verkoudheidsvirussen, de coronavirussen. Allemaal hebben ze een eiwit dat past 
op receptoren van cellen in de luchtwegen en longen. Daarmee komen ze binnen en dan 
vermeerderen ze zich. Het Is geen voortplanten. Het virus ‘kaapt’ de cel, zo lijkt het, ze 
nemen de regie van de cel over en zeggen eigenlijk: “stop met wat je aan het doen bent en 
maak zoveel mogelijk kopieën van mij aan.” Later zullen we trachten dit te verklaren. 
 
Een bijzonder gevaarlijke plaats is de oceaan, en wellicht ook andere wateren. Iedere surfer 
weet dat het ronduit gevaarlijk de zee in te gaan na een langdurige onweersstorm, omdat 
het water daarna vergeven is van bacteriën, enterococci en virussen. Of het Coronavirus 
daarbij hoort, is nog onbekend. Surfers wachten minstens 72 uur na afloop van het 
noodweer voor ze weer het water ingaan, dat zijn ze zo gewend. Ook is de sociale afstand 
van anderhalve meter aan zee onvoldoende, omdat de frisse zeebries het lichte Coronavirus 
met gemak over een veelvoud van anderhalve meter kan verspreiden.  
 
4. Kinderen en Corona  
 
Kinderen lijken minder bevattelijk voor het coronavirus. In Nederland maken kinderen 
ongeveer twintig procent van de bevolking uit, maar slechts 0,9 procent van de corona 
patiënten is jongere. Dat moet een oorzaak hebben: kinderen zijn vaak ziek, verkoudheid 
gaat bij hen vaker samen met griep,en daardoor bouwen ze antistoffen op, en het 
belangrijkste is, meer antistoffen dan volwassenen. En iedere keer is het een iets ander 
virus, met een iets andere golflengte. Het mechanisme luidt: hoe vaker je ziek wordt, hoe 
meer antistoffen. En: hoe zieker je wordt, hoe meer antistoffen. Daarom worden kinderen 
minder besmet dan volwassenen. Naarmate de tijd vordert ontstaan emergenties en 
verdwijnen de antistoffen. Daarover later meer. 
 
Kinderen zijn vatbaarder voor ziekten, en dat is hun ‘geluk’ in het geval van Corona. Zij 
kunnen hun weerstand minder goed versterken dan volwassenen. Zweedse onderzoekers 
hebben op basis van onderzoek van het speeksel van kinderen een mogelijke verklaring 
gevonden voor dit fenomeen. 

Het speeksel in de mondholte wordt geproduceerd door de grote en kleine speekselklieren. 
De kleine klieren produceren ongeveer 10 procent. Ze produceren een substantie die het 
slijmvlies gesmeerd houdt, maar die ook antimicrobiële stoffen bevat. Deze stoffen zijn 
onderdeel van zowel het aangeboren (aspecifiek) als het verworven (adaptief) 
afweersysteem. 

De resultaten laten zien dat kinderen een kleinere hoeveelheid van de verworven anti-stof 
immunoglobuline A (IgA) in hun speeksel hebben dan volwassenen. De hoeveelheid van de 



meeste aspecifieke, dus aangeboren, stoffen was wel gelijk bij kinderen en volwassenen. 
Het immuunsysteem van kinderen is nog niet doorontwikkeld. Rond het twaalfde jaar is het 
immuunsysteem ‘af’. Sommige onderdelen van het aangeboren afweersysteem zijn al wel 
volledig volgroeid bij jonge kinderen. Het gaat dan om algemene immuunreacties op 
ziekteverwekkers. 

Kinderen zijn bij Corona geen index geval, ze zijn niet de bron van de ziekte in bijvoorbeeld 
een gezin. Kinderen verspreiden niet, ze ontvangen. Kinderen zijn vaker ziek, en dan krijg je 
veel antistoffen of markers, ben je ernstig ziek dan stijgt ook je hoeveelheid merkers, 

Na deze beschrijving gaan we trachten Corona op een quantummechanische manier te 
verklaren. Een tweede set axioma’s gevolgd door definities helpen ons verder op weg. 
 
5. Axioma's II 
 

‘Er is geen vacuüm, het is een plenum’. 
 
Het vervolg van het artikel begint met een aantal definities, gevolgd door een tweede set 
axioma’s.  
 
Om de tweede set axioma's op te bouwen moet er een aantal principes en definities worden 
gegeven.  De basis van deze principes en definities is de uitspraak over Faraday dat golven 
en dus velden belangrijker zijn dan deeltjes: 

‘Faraday geloofde al dat het belangrijkste aspect van energie niet de bron zelf was, 
maar de ruimte eromheen, evenals de invloed van de energie op de ruimte. Het veld 
is dus een invloedsfeer, een medium dat twee of meer punten met elkaar verbindt, 
in regel door middel van een kracht als elektromagnetisme of zwaartekracht. Zo’n 
kracht wordt gewoonlijk weergegeven als rimpelingen in een veld, golven dus.’  

Het veld verbindt, en indien er niet teveel verschillen bestaan tussen de deeltjes die het veld 
vormen, ontstaat er emergentie. Om dit te begrijpen moeten we een slag maken, dus over 
naar de definities. 
 
Definities: 
 

I. Golf en deeltje zijn één. Soms zien we een golfje, soms een deeltje. Dit Is de 
beroemde golf/deeltjes dualiteit uit de quantummechanica.  

II. De golf/deeltjes dualiteit uit de quantummechanica wordt bepaald door ons zelf. 
Onze mindset bepaalt wat we zien, willen we een golfje zien, dan zien we een golfje. 
Hetzelfde geldt voor het deeltje. 

III. Golven vormen een veld, dat wil zeggen een invloedssfeer. 
IV. Golven die in elkaars buurt komen, kunnen interferentie vertonen. Interferentie 

betekent letterlijk ‘storing’.  
V. De golfpatronen van twee of meer golven kunnen min of meer gelijk lopen; we 

zeggen dan dat ze in fase zijn. 
VI. De golfpatronen van twee of meer golven kunnen tegengesteld, dus ongelijk lopen; 

we zeggen dan dat ze uit fase, of in tegenfase  zijn. 
VII. Indien de golven min of meer in fase zijn, dan wordt de informatie op beide golven 

verenigd in de gecombineerde en versterkte golf. 
 



Interferentie is een veel voorkomen begrip in deze definities. Interferentie betekent 
letterlijk ‘storing’, en treedt op als twee golven elkaar ontmoeten.  Er zijn, gezien 
bovenstaande definities, verschillende soorten interferentie.  
In onderstaande figuur zien we linksonder twee golven die in fase zijn en een versterkend 
patroon vormen, linksboven. Rechts beneden gebeurt het tegengestelde, destructieve 
interferentie, doordat de golven volledig uit fase zijn en elkaar opheffen: een rechte lijn 
resulteert. 

 
Figuur 1. Interferentie 

Het resultaat van deze samengestelde golf kan volledig worden herleid uit de twee 
onderliggende golven. Er is nog een andere soort interferentie waarbij fading optreedt. 
Daarbij is het resultaat niet verklaarbaar uit de twee onderliggende golven. 
 
Als vervolg van deze Definities kunnen er drie dingen gebeuren, en die leiden tot vier 
Principes waar we mee gaan werken: 
 
Golven zijn in fase en hun frequenties zijn identiek, of: 
Golven  zijn in fase en hun frequenties verschillen veel, of: 
Golven zijn in fase en hun frequenties verschillen weinig. 
Ingevolge definitie I gelden A,B en C ook voor deeltjes. 
 
Met de Axioma's, de Definities, de Principes en de Gevolgtrekkingen uit de paragrafen één 
en twee gaan we aan  de slag.  
 
6.  Golven: Elektromagnetisme 

 
‘Een veld is niet zichtbaar, maar we kunnen de uitwerking ervan vaststellen’. 

 
In de natuur bestaan er vier fundamentele krachten. Dat zijn de zwaartekracht, de zwakke 
kracht, de elektromagnetische kracht en de sterke kracht, en van deze vier krachten of 
-velden is alles gemaakt. Veel natuurwetenschappers zijn ervan overtuiging dat deze vier 
uitingen zijn van één en hetzelfde veld, en dus tracht men deze vier te unificeren. Deze 
velden hebben geen medium nodig: zij vormen een fundamenteel veld of fundamentele 
structuur.  Temperatuurvelden en luchtvelden, bijvoorbeeld, hebben dat wel nodig. We 
noemen deze velden samengestelde velden, want ze zijn samengesteld uit iets anders Dan 
het veld zelf, namelijk bijvoorbeeld uit luchtatomen. Fundamentele  velden hoeven niet 
verklaard te worden in termen van iets anders en vormen de basis structuren waarmee we 
moeten pogen al het andere te verklaren. Zoals natuurkundige Steven Weinberg het 
kernachtig uitdrukte:  
 

‘De essentiële werkelijkheid is een verzameling van velden... al het andere kan 
worden afgeleid als een gevolg van de quantum dynamica van deze velden.'  

 



Dat alles uit velden bestaat, geldt ook voor onze communicatie. Als wij interacteren maken 
we gebruik van gewone natuurkundige principes, want iets anders is er niet. Welke van de 
vier bovengenoemde velden zijn van toepassing?  De sterke en zwakke kracht werken op 
subatomair niveau, en die ervoor dat de atoomkern bijeen blijft (de sterke kracht) of dat een 
electron niet uit zijn baan om de kern verdwijnt, in het geval van de zwakke kracht. De 
zwaartekracht heeft niets van doen met communicatie. Dus blijft over de 
elektromagnetische kracht om te begrijpen hoe communicatie werkt en wat communicatie 
is. De elektromagnetische kracht is een combinatie van elektriciteit en magnetisme, en is 
een voorbeeld van de bovengenoemde unificatie van velden. 
Wanneer ergens  elektriciteit voorkomt zal ook een elektromagnetisch veld bestaan, want 
die twee horen bij elkaar. In onderstaande figuur zien we een elektromagnetisch veld 
afgebeeld,  dat bestaat uit twee haaks op elkaar staande golven, een voor het magnetisch 
en een voor het elektrisch veld.  
 

 
 

Figuur 2. Elektromagnetische golven. 
 
In 1865 voorspelde James Clerk Maxwell dat golven van elektromagnetische velden zich 
door de ruimte kunnen voortplanten. Later heeft Heinrich Hertz in 1887 dat in een 
experiment aangetoond, en onze radio en televisie werken volgens dit principe. 
Een opmerkelijk effect van golven is interferentie. Het betekent letterlijk ‘storing’, en treedt 
op als twee of meer golven elkaar beïnvloeden. Twee golven kunnen elkaar versterken, mits 
ze niet in tegenfase, conform Gevolgtrekking I zijn. Dat wil zeggen dat ze een min of meer 
gelijklopend patroon vertonen. Zie bovengenoemde Gevolgtrekkingen II, III en IV. 
 
De natuurkunde kent vier krachten, de zwaartekracht, de zwakke kracht, de 
elektromagnetische kracht en de sterke kracht. Het zijn fundamentele velden, en zijn de 
basisstructuren waarmee we alles moeten verklaren. Zoals natuurkundige Steven Weinberg 
het uitdrukte: 'De essentiële werkelijkheid is een verzameling van velden...al het andere kan 
worden afgeleid als een gevolg van de quantum dynamica van deze velden’. Ziekte heeft te 
maken met de elektromagnetische kracht. Het heeft ook te maken met lerende systemen, 
en gaan daarmee aan de slag.  
 
7.  Het Corona virus als Complex Adaptief Systeem. 
 

‘To understand is hard. Once one understands, action is easy.’ (Sun Yat Sen, 1866–1925) 
 

Het Complex Adaptief Systeem kom je overal tegen. In je communicatie, in het onderwijs, 
maar we treffen het ook overal in de natuur aan. Het smelten van de poolkappen gaat veel 
sneller dan voorspeld, het is aanwezig in de economie waarbij een relatief kleine 
gebeurtenis grote gevolgen kan hebben voor de hele wereldeconomie. We zien het in de 
ontwikkelingen tijdens of in de aanloop naar een oorlog. Ga maar eens na wat een krachten 
de moord  op 28 juni 1914, toen Frans Ferdinand en zijn vrouw in Sarajevo  werden 



vermoord, heeft opgeroepen. Wij hebben nog steeds de neiging ons een beeld te vormen 
van de toekomstige ontwikkeling van een situatie met behulp van een lineair model of 
wereldbeeld. Maar de wereld is erg chaotisch, op zijn best chaordisch. Op een van de dagen 
dat ik aan dit artikel werk  wordt bekend dat het aantal reizigerskilometers bij de 
Nederlandse Spoorwegen 4,6% is toegenomen, terwijl men 1,9% had verwacht: complexiteit 
ten opzichte van lineair denken.  
 
We zien complexiteit ook in het onderwijs. We zijn nog te veel bezig kennis als een 
‘pakketje’  te zien dat de leraar voor de klas uitdeelt. Kennis is echter iets fractalachtigs, 
autopoietisch en zelfsturends. Een theorie die leren op de werkplek en onderwijzen in de 
klas als een Complex Adaptief Systeem ziet, moet vooral oog voor causaliteit hebben, en die 
zal vervolgens leiden tot niet lineaire ontwikkelingen die een spiraalvormig karakter hebben; 
deze zijn het gevolg van zelfverwijzing en zelfversterkende lussen en is de drijvende kracht 
achter het complex generatieve karakter van leren en onderwijzen. Tussen twee mensen 
ontstaat een interactie, die er voor zorgt dat het zelf generatief systeem zich ontwikkelt. 
Door de interacties ontstaat een generatieve eenheid die een spiraalvormige ontwikkeling 
doormaakt. Als men tijdens  een gesprek reageert, dan reageert men op de ander, en op de 
ander waar het zelf in is geïncorporeerd en op de zich spiraalvormig ontwikkelende eenheid. 
We kunnen stellen dat deze mechanismen verantwoordelijk zijn voor twee soorten van 
ontwikkeling in de mens, namelijk transformatie en transitie, en zo komen we weer terecht 
bij Lev Vygotsky, die het steeds had over in transitie zijn van de mens. De geschetste 
ontwikkelingen leiden naar zijn transitionele psychologische systemen (Vygotsky,1978), die 
ervoor zorgen dat we de mens gaan zien als transitoir, steeds in ontwikkeling volgens een 
zeer complex proces, gevoed door complexiteit en velden.  Het virus leert ook, zo zeiden we, 
en dus werkt het net zo.  
 
Een Complex Adaptief Systeem kent een zevental elementen, onderverdeeld in 
eigenschappen en mechanismen. In onderstaande tabel worden deze beschreven.  
 

Eigenschappen Mechanismen 

aggregeren tags 

niet lineaire relaties Interne modellen 

flows bouwstenen 

diversiteit  

tabel 1. Elementen van een complex adaptief systeem. 
 
We bespreken ze en passen ze toe op Corona. Eerst de eigenschappen. Aggregeren verwijst 
naar het verschijnsel dat onderliggende factoren altijd een verschijnsel veroorzaken op een 
hoger niveau. Dat verwijst naar emergentie: het geheel is anders dan de som der delen. Je 
kunt het aggregaat niet verklaren uit een of meer van de delen. 
Het coronavirus past zich snel aan, sneller dan andere virussen zo lijkt het. Dat maakt het 
gevaarlijk. Indien er sprake is van aanpassen, dan moet hiervoor een kennisbasis zijn 
waarvan afgeweken kan worden. Zonder kennisbasis geen leren. Het lijkt erop dat het 
Corona virus snel leert. Dat betekent dat de kennis in de kennisbasis steeds wordt 



aangepast. Ook lijkt het erop dat de kenniscontainers gekoppeld worden. We zullen deze 
kenniscontainers kort bespreken. We onderscheiden er vijf, te weten: 

- Embrained, in het brein van individuele personen, veelal geleerd en dit behelst 
expliciete kennis.  

- Embodied, In lichaam en geest van individuele personen in actieve dienst van 
organisaties; vaak betreft het hier tacit  knowledge.  

- Encultured: opgeslagen in teams en groepen werkend in organisaties; betreft vaak 
de cultuur van een organisatie.  

- Embedded: in techniek. In een auto of elk ander willekeurig product zit jarenlang 
onderzoek, historische ontwikkeling (vanaf de stoomwagen van Cugnot, maar ook de 
uitvinding van het wiel) opgeslagen. 

- Encoded: in code in geschriften; expliciet aanwezig. 
Kennismanagement is gericht op ontsluiting van kennis uit deze bronnen. 
Kennis zit namelijk overal, kennis is energie. Nieuwe kennis kan ontstaan door fading, maar 
alleen als de verschillen in de inhouden tussen de onderscheiden  kenniscontainers gering 
zijn. Het is plausibel dat de embodied kennis van het virus en de de embodied kennis van de 
gastheer samenvloeien en er flow ontstaat. Het virus tracht het proces te kapen door 
middel van fading, terwijl het lichaam tracht het veld van het virus te neutraliseren door 
middel van destructieve interferentie. De lichaamscellen tasten het coronavirus af, en 
stemmen hun golfbewegingen af op die van het virus, op zoek naar een volledig uit fase 
golfbeweging om een destructieve interferentie te effectueren. Het virus leert en tast de 
frequentie van de cellen af. Doelstelling is dezelfde frequentie of een iets andere frequentie 
te realiseren, teneinde versterking of fading te realiseren. Zeker indien de gastheer ‘iets 
onder de leden heeft’, of op leeftijd is, heeft het virus een grote kans deze strijd te winnen. 
Op leeftijd zijn is geen voldoende voorwaarde, maar op leeftijd zijn correleert meestal met 
bepaalde tekortkomingen, en daar is het virus naar op zoek. Het virus leert snel, en past zich 
dientengevolge snel aan, en dat is het bijzondere en het gevaarlijke van het Corona virus.  
Diversiteit betekent dat als er veel verschillende soorten zeer gespecialiseerde cellen 
aanwezig zijn in ons lichaam, dat de interferentie verrijkt en fading kan stimuleren. 
Diversiteit is een verschijnsel dat we nadrukkelijk in ons lichaam aantreffen. Het menselijke 
brein alleen al bevat minstens honderden verschillende modules, die allemaal 
gespecialiseerd in het oplossen van één specifiek probleem. Behalve deze gespecialiseerde, 
domain-specific modules, beschikt het brein over een aantal domain-general gebieden die 
als ‘intermediair’ optreden en verbindingen leggen tussen verschillende modules voor het 
ontwikkelen van innovatieve oplossingen bij nieuwe problemen die afwijken van de 
standaardproblemen (Chiappe & McDonald, 2005). Golven en deeltjes zijn hetzelfde, dat 
zagen we in definities I en II uit  
paragraaf 2. 
 
We weten wat interferentie is. Er kunnen vijf dingen gebeuren bij interfererende golven. De 
basis daarvan is de uitspraak van Faraday uit paragraaf vijf dat golven, en dus velden, 
belangrijker zijn dan deeltjes. Het Coronavirus stelt an sich niet veel voor. Pas indien het in 
contact komt met een gastheer wordt het actief, ontstaat er een veld  en wordt het Corona 
virus gevaarlijk. Het Corona virus heeft interferentie nodig om schade aan te richten. 
 
Er kunnen zeven dingen gebeuren bij interfererende golven. We noemen ze 
Gevolgtrekkingen: 
 



I. De golven zijn volkomen in tegenfase, en doven elkaar uit. Er ontstaat geen nieuwe 
golf. 

II. De golven zijn in fase, en de frequenties zijn identiek. In dat geval leveren ze een 
versterkte golf op, met dezelfde frequentie. 

III. De golven zijn in fase, maar de frequenties verschillen nogal. Bijvoorbeeld een golf 
van 100 hertz en een van 250 hertz. Er treedt interferentie op, en er ontstaat er een 
golf waarvan de verschijningsvorm te herleiden is uit beide onderliggende golven.  

IV. De golven zijn in fase, maar de frequenties verschillen niet veel. Bijvoorbeeld een 
golf van 100 hertz en een van 120 hertz. Er treedt interferentie op, en er ontstaat er 
een golf waarvan de verschijningsvorm niet te herleiden is uit beide onderliggende 
golven. 

V. Indien Gevolgtrekking IV van toepassing is, treedt er emergentie op. 
VI. Alle golven kunnen eindeloze hoeveelheden informatie bevatten.  

VII. Een golf die beantwoordt  aan Gevolgtrekking I draagt geen informatie, want het is 
geen golf meer. 

 
Het nieuw ontwikkelde virus, genaamt SHC014-CoV, verschilt maar twaalf procent van SARS. 
Het is niet de vraag of zo'n virus een uitbraak veroorzaakt, maar wanneer. We hebben tien 
jaarvergadering veel geluk gehad met SARS, het had flink mis kunnen lopen. En omdat we 
toen niet geleerd hebben krijgen we deze ‘Corona’ rekening gepresenteerd.  
 
Als iemand in aanraking komt met het virus dan treedt het virus binnen. Pas dan begint het 
echt tot leven te komen. Wat kan er vervolgens gebeuren? Indien de persoon in kwestie al 
eens besmet is geweest, dan wordt het virus vernietigd door destructieve interferentie, 
want het lichaam heeft dat zo geleerd en heeft zo het virus verdreven. Indien dit niet het 
geval is, dan treedt versterking of emergentie op.Het Coronavirus zoekt naar emergentie 
(waardoor het virus echt gaat werken en schade aanricht) of voor in fase werken 
(versterking, voortplanting). Het lichaam doet zijn best om de Corona golf te breken door 
destructieve interferentie, dat zagen we. 
 
Wanneer het virus in fase werkt met de ademhalingsorganen dan staat het virus volkomen 
in fase met de cellen van de ademhalingsorganen, en dat leidt tot versterking. Zie 
onderstaande figuur. Twee identieke en in fase zijnde golven leiden tot een versterkte golf 
die volledig te verklaren is uit onderliggende structuren, golven. De is conform 
gevolgtrekking II.  
 



 
Figuur 3. Versterking. 
 
Nu ben je alleen drager, en hoor je bij de tachtig procent van de mensen die weinig of niets 
merken van de besmetting. Je krijgt een lichte verkoudheid, meer niet. Indien de golven 
sterk in frequentie verschillen, conform gevolgtrekking III treedt er ook interferentie op, 
maar geen versterking. Het virus zal derhalve trachten zoveel mogelijk af te stemmen op de 
golven van de gastheer. Onderstaande figuur toont de interferentie bij verschillende 
frequenties. 
 



 
 
Figuur 4. Interferentie met grote verschillen 
 
Maar als mensen aanleg hebben of gevoelig zijn ergens voor, dan uit zich dat in een 
kwantumtoestand. Er kan emergentie optreden, en dan wordt je ernstig ziek. Deze 
interferentie is van een bijzondere soort, die we fading noemen. Het resultaat is bijzonder 
en valt niet te verklaren uit de onderstaande golven, en dat maakt het in dit 
gezondheidsbedreigend geval gevaarlijk, want het is onvoorspelbaar wat er gebeurt. Dit is 
conform gevolgtrekking IV. Het is ook bekend dat een deel van de zieken niet alleen schade 
aan de longen oplopen, maar ook zijn neurologische problemen aangetoond, bijvoorbeeld 
schade aan de hersenen. De schade aan de longen, die plotseling verergeren kan, leidt vaak 
tot een ellendig einde: de patiënt stikt, letterlijk. Wellicht dat dit verergerd wordt door het 
bijzondere fractal achtig karakter van de longen. Dat betekent dat ze een soort opgevouwen 
structuur hebben, en als we een van onze longen uitvouwen en netjes glad leggen met een 
strijkijzer, we een complete tennisbaan nodig hebben om de long neer te leggen Men is dus 
al bevattelijk voor bijvoorbeeld neurologische problemen. Feit blijft, dat een zekere 
bevattelijke status zeker van belang blijft. Wellicht dat ook op dezelfde wijze de betere 
weerbaarheid van kinderen tegen onder andere Corona verdwijnt. Kinderen worden 
aanzienlijk vaker ziek, zagen we, en iedere griep wordt weer wordt veroorzaakt door een 
nieuw virus, want voor iedere uitgeziekte griep bestaan weer antistoffen, en dat zijn 
‘gewoon’ golven. Omdat kinderen aanzienlijk vaker ziek worden dan volwassenen, bestaat 
hun immuunsysteem uit een groot aantal  golven met kleine fase verschillen. Het gevolg is 
interferentie, en wel een bijzondere: fading. Onderstaande figuur toont fading.  



 
 

 
 
Figuur 5. Fading 
 
Zo verworden vijf golven tot vier, en vier tot drie golven. En drie golven worden uiteindelijk 
twee golven, en twee uiteindelijk één. Hetzelfde gebeurt bij bijvoorbeeld vijftig golven, 
uiteindelijk na verloop van tijd, die ook uitdoven tot één enkele golf. Daarom worden 
volwassenen makkelijker ziek door het Corona virus. 
 
Flow  zorgt voor een stroom van energie of kennis  tussen de kenniscontainers van het virus 
en die van de gastheer. Flow verwijst naar het rondstromen van kennis, maar ook naar het 
recyclen ervan.  Dit zijn geen lineaire flows, maar volkomen chaotische niet lineaire 
patronen die nergens heen lijken te gaan, maar door allerlei terugkoppelingen onnavolgbaar 
zijn.  
 
Flow  verwijst naar het rondstromen van kennis, maar ook naar het recyclen ervan. In dit 
geval gaat het om het recyclen van in het RNA opgeslagen opdrachten, die ervoor zorg 
dragen dat een cel zich opdeelt tot een bepaalde  opdracht is vervuld: vorm een lever of 
vorm een arm. Als de arm ‘klaar’ is, stopt de celdeling. Hier is sprake van volledige 
autopoiesis, de cellen die de lever of de arm vormen stoppen vanzelf met delen, en wel op 
het moment dat de klus is geklaard.  
 



Diversiteit betekent dat als er veel verschillende soorten signalen of stukjes informatie 
aanwezig zijn in een meercellig organisme. In ons brein kan het innovatie stimuleren. 
Diversiteit is een verschijnsel dat we nadrukkelijk in ons lichaam aantreffen. Het menselijke 
lichaam bevat minstens honderden verschillende soorten cellen en modules, die allemaal 
gespecialiseerd zijn. We zullen ze hierna aanduiden met ‘apps’, want dat zijn het: kleine 
zelfstandige programmaatjes. Behalve deze gespecialiseerde, domain-specific  apps, beschikt 
het lichaam over een aantal domain-general  gebieden die als ‘intermediair’ optreden en 
verbindingen leggen tussen verschillende apps met gespecialiseerde functies, waar de 
emergenties worden aangetroffen. Deze emergenties worden veroorzaakt door die 
verschillen ten gevolge van de specialisatie van de apps.  Interne modellen vormen een 
volgend item. Deze zijn in twee groepen te verdelen. Expliciete modellen gaan uit van een 
voorspelbaar en rationeel wereldbeeld. Hoe beter de informatie,hoe beter de  beslissingen: 
hoe kleiner de strategische  onzekerheid, hoe minder turbulent de ontwikkeling zal zijn. 
Natuurlijk is dit maar ten dele waar: er kan een heel speltheoretisch ballet ontstaan met zet 
en tegenzet, en met niet lineariteit en flow, met alle gevolgen vandien. Maar hier is nog wel 
mee te leven, het echte probleem zit hem in de impliciete modellen, want die zijn volstrekt 
onvoorspelbaar.  Een cel, en zeker een coronacel, kan een  bizar gedrag vertonen. Vooral 
deze impliciete modellen, met hun hun invloed op flow en niet lineariteit hebben grote, 
soms rampzalige gevolgen. Het lichaam kan zich namelijk aanpassen aan de vijandige 
coronacellen, in plaats van deze te vernietigen. Het probleem is dat ook Corona cellen niet 
uit hun evenwicht raken, maar dat hun systeem zich kan aanpassen aan veranderende 
omstandigheden en externe prikkels,en dit met behoud van zijn globale structuur en 
macroscopische, emergente eigenschappen. En het systeem past zich ook aan het gedrag 
van coronacellen, in plaats van ze eruit te werken. Het afweermechanisme werkt dus lang 
niet altijd en vindt er homeostase plaats, want dat is nu juist het doel van een Complex 
Adaptief Systeem, met het accent op adaptief . Homeostase is het process waarbij 
organismen het interne milieu van chemische en fysische processen in evenwicht houden, 
ondanks veranderingen in de omgeving. Door homeostase kan een organisme de functie van 
elk individueel orgaan aanpassen, waardoor aan de integrale behoefte van het lichaam 
wordt voldaan. Als het organisme namelijk faalt in het onderhouden van homeostase kan 
het organisme sterven, en dat tracht het organisme en iedere cel die daar deel van uitmaakt 
nu juist te voorkomen. Het principe werd het eerst beschreven door Claude Bernard en hij 
gaf het de naam ‘milieu intérieur’. Walter Bradford Cannon bedacht in 1932 de term 
‘homeostasis’ in ‘The Wisdom of the Body’. Homeostase gebeurt door communicatie tussen 
de weefsels en organen via het zenuwstelsel of door chemische stimulatie, en deze 
processen zorgen er dus voor dat de afweer van het lichaam geheel onterecht niet werkt. 
Het lichaam past zich aan bij de vijandige coronacellen, in plaats van ze te vernietigen. Het 
lichaam vertoont dan even geen ‘Wisdom’. 
Tags . Tags vormen een  middel om agenten van elkaar te onderscheiden. Een pricetag is een 
prijskaartje op een artikel in een winkel. Een tag is vaak een onderscheidend element, 
bijvoorbeeld een naam of nummer. Tagging (mechanism) zorgt voor het duidelijk maken van 
verschillen tussen agenten, want juist die verschillen zorgen voor emergentie. Maar die 
verschillen mogen niet te groot zijn, anders treedt er geen emergentie op. Tags geven de 
mechanismen een naam, ze worden herkenbaar. 

 
Bouwstenen zijn een volgend element dat een agent adaptief maakt, bijvoorbeeld door 
middel van nieuwe combinaties. Wanneer we 10 bouwstenen kennen, en er steeds 
combinaties van 3 moeten worden gekozen, dan hebben we (10 boven 3)= 120 unieke 



combinaties, en het lichaam past zich daaraan aan. Bouwstenen vormen de building blocks 
van het complex adaptief systeem, in dit geval de genetische code van het virus. Hier 
bevindt zich ook het aanpassingsvermogen van het virus, en dat zit in het dna. DNA 
moleculen bestaan uit vier chemische substanties, die hieronder met hun atomaire 
samenstelling worden opgesomd. Uracil hoort bij het RNA thuis en vervangt daar Thymine. T 
kan alleen samen met A, en C alleen met G. Er moet dus sprake zijn van kleine verschillen, 
anders kan geen Emergentie optreden. 

 
Adenine C2H5N5 
Cyclosine C4H5N3O 
Thymine C5H6N2O2 
Guanine C5H2N5O 
Uracil C4H4N2O2 
 
DNA is dus opgebouwd uit koolstof atomen (C) waterstof (H), stikstof (N) en zuurstof, (O). 
Hieronder een stukje streng. T kan alleen met A, en C alleen met G. Bij RNA vervangt  Uracil 
de Thymine. 
 
Streng 1: A T T G C T C A T 
Streng 2: T A A C G A G T A 
 
RNA is:    A        U          U           G           C           U          C           A           U 
 
En RNA maakt eiwitten en eiwitten maakt RNA, er is sprake van een autopoiesis systeem, 
zelfversterkend en onafhankelijk werkend. We zagen eerder dat de eiwitten van de Corona 
cellen zich aanpassen aan hun gastheer. Aanvankelijke was Corona niet gevaarlijk voor de 
mens, maar dankzij wat we in paragraaf twee noemden aangepaste ‘spijker eiwit’ lukt dit nu 
wel. Wat erg specifiek voor het Coronavirus geldt is dat het zich snel aanpast, en dat heeft 
erg veel te maken met de bouwstenen die in een groot aantal combinaties voorkomen. 
IJslanders die in het buitenland waren zijn onderzocht. Een IJslander die in Italië was, heeft 
een ander iets virus dan iemand die in Oostenrijk of Nederland was. Het virus past zich aan 
de omgeving aan. Een studie in IJsland: “Helft van mensen die positief testen op coronavirus 
heeft geen symptomen”. Op 7 april werd bekend dat ook dieren het virus kunnen krijgen. 
Een bewaker van een dierentuin die drager was van het virus bleek een tijger te hebben 
besmet. Tot dan toe dacht men dat alleen mensen Corona konden ontwikkelen. 
Misrekening? Kan het virus dan toch ook dieren besmetten, of heeft het virus weer een 
mutatie doorgemaakt? Het virus muteert door de flow met de gastheer en 
terugkoppelingen. Wanneer we het virus zien als een continu veranderend concept, De 
bouwstenen blijven, DNA en RNA, de bruggen worden geslagen terwijl er over gelopen 
wordt. Concepten komen tot stand  in een bricolage van elementen, die ontstaat door 
ermee te werken.  Schön (1996) zegt hierover: “ Concepts are constructed by using them, or, 
the use of a concept means always the construction of the concept. The execution of a 
concept is not dictated by administrative guidelines, no matter how detailed they may be” . 
Dat betekent dat er eindeloos wordt gezocht naar combinaties, tot er een klik is. Het lijkt op 
het zoeken naar de juiste cijfercombinatie van een kluis. Op enig moment hoor je een klik en 
gaat de kluis open. Feedbackprocessen zijn daarbij dus cruciaal. Het virus is geëvolueerd 
door feedback-processen waardoor specifieke functionaliteiten worden bewaard of 
afgedankt al naar gelang zij de fitness van het individu ondersteunen.  



Een laatste opmerkelijke eigenschap is dat de toestand van een patiënt snel kan 
verslechteren, waarna vaak het overlijden van de patiënt resulteert. Wellicht valt dit te 
verklaren uit het continu leerproces van het virus: op een gegeven moment heeft het virus 
de juiste combinatie van de kluis ‘gekraakt’, om in termen van de kluis metafoor te blijven 
praten en richt het virus zijn vernietigend werk aan bij de ademhalingsorganen, waarna 
slechts de afgrond overblijft. 
 
8. Slot 
 

‘The real complexity, operating in the real world, is self-generating, self-sustaining, and 
self-potentiating: that is, a kind of bootstrapping complexity’. 

 
Corona houdt huis in de wereld op het moment dat ik dit schrijf, april 2020. Het is bijzonder 
besmettelijk en lijkt steeds te muteren. Het lijkt zich snel aan te passen, en dat maakt het 
bijzonder verraderlijk. Het leert, het is alleen een simpel feedbackproces, enkelslag leren. 
Wellicht dat daar de achilleshiel ligt van het virus. Ik hoop dat dit artikel, met een totaal 
andere benadering een tip van deze gevaarlijke sluier opheft. Het biedt ook de mogelijkheid 
op een andere manier naar een vaccin en/of medicijn te zoeken. De beschreven methode 
van het begrijpen van Corona en het zoeken naar een vaccin en een medicijn is deductief 
Normaliter is deze methode  inductief en soms abductief. Bij deductie weten we waar we op 
moeten mikken, namelijk op destructieve interferentie. 
 
 
 
 
 
 
 


