
Adieu, groots firmament vol fonkelende 
sterren!

*

Het christendom of de dood

*

Kanker en de tijd

*

Verkapte aanslagen

*

Ethiek?

Jan Bauwens

1



D/2011/Jan Bauwens, uitgever

2



Adieu, groots firmament vol fon
kelende sterren!

"Nu de wereld toch in brand staat en op 
zijn laatste benen loopt, heeft het nog wei
nig zin om het geheim te houden", zei hij: 
"en uit zichzelf zullen de mensen het ook 
niet  meer vinden. Er zijn meer zaken te 
vertellen,  maar  ze  hangen  samen,  uiter
aard,  en  het  meest  tastbare  en  ook  het 
meest zichtbare en bewijsbare van dat al
les betreft, zoals je weet, de kosmos." Hij 
keek eens naar buiten, naar de grijze luch
ten boven de bomen, en zuchtte, alsof hij 
dacht: daar gaat hij dan, de kosmos!

"Is  het  een  lang  en  moeilijk  verhaal?", 
vroeg ik hem. Hij keek wat teleurgesteld 
op van  mijn  vraag,  alsof  zijn  antwoord, 
dat tenslotte het antwoord bij uitstek was 
op de meest prangende aller vragen - hij 
keek  op  alsof  zijn  antwoord  wat  teveel 
van iemands tijd in beslag had kunnen ne
men. Hij beantwoordde die indiscretie dan 
ook met alleen maar een lange minuut van 
stilte,  en  uiteraard  ging  ik  niet  weg  en 
wachtte ik geduldig, terwijl het helemaal 
tot  me doordrong hoe dom mijn opmer
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king wel was geweest. Maar ook hij had 
geen keuze: er was behalve ikzelf geen in
terviewer meer die hem aan bod kon laten 
komen, en dat wist hij ook: wij moesten 
allen roeien met de riemen die we hadden 
en dat probeerden we nu ook te doen. 

"Je weet  beslist",  zo begon hij  uiteinde
lijk, "dat alles in het heelal onderhevig is 
aan de zwaartekracht?"

"Dat heb ik ooit vernomen", antwoordde 
ik:  "zelfs  het  licht  zou een valbeweging 
maken".

"Precies",  zei  hij,  "zelfs  een  lichtstraal 
buigt af waar zij bijvoorbeeld een planeet 
passeert, en daarover wilde ik het hebben, 
ik zal je niet onledig houden met overbo
digheden. Maar eerst dan toch nog dit..." 
Ik zette me schrap.

"De Copernicaanse  revolutie,  dat  ken  je 
wel?"

"Al van gehoord", zei ik: "Gaat dat  niet 
over  de  overgang  van  het  geocentrisme 
naar het heliocentrisme? De aarde draait 
rond de zon in plaats van andersom?"

"Zo wordt  het  toch verteld",  zei  hij,  "al 
moet men opmerken dat de rondgang van 
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de  aarde  om  de  zon  niet  mag  verward 
worden met het draaien van de aarde om 
haar eigen as, want dát is wat de illusie 
veroorzaakt dat de zon om de aarde draait. 
Indien men van op de zon altijd dezelfde 
kant van de aarde zou zien, zoals wij van 
op aarde altijd dezelfde kant zien van de 
maan,  dan zouden wij  er  misschien nog 
steeds niet achter gekomen zijn dat het al
lemaal in beweging is. Voor ons zou de 
zon  daar  dan  hangen,  altijd  op  dezelfde 
plaats, en onze dag zou eeuwig duren, al
vast aan één kant van de aarde. De achter
kant zou nachtelijk blijven, koud en onbe
groeid. En misschien zou ook de zonne
kant door een gebrek aan afwisseling geen 
leven kunnen dragen. Maar hoe dan ook 
zouden  we  de  beweging  die  we  maken 
niet  meteen kunnen zien.  Je weet  overi
gens toch wel dat men de ganse kosmos 
perfect kan beschrijven vanuit  de veron
derstelling  dat  de  aarde  onbeweeglijk  in 
het centrum hangt?"

Ik had daar nog nooit bij stilgestaan, maar 
wat hij opperde leek mij niet in strijd met 
de  intuïtie:  men  kan  zich  indenken  dat 
men zelf  niet  beweegt  terwijl  al  de  rest 
om zich  heen draait,  en  wellicht  zijn  er 
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wetten te vinden die dat dan allemaal toe
laten en die dat zelfs noodzakelijk maken.

"Zo'n wereldbeeld is weinig elegant", zei 
hij, "maar theoretisch is het misschien niet 
helemaal uit te sluiten. Maar wat ik je nu 
ga vertellen, is alles behalve ver gezocht: 
het  gehoorzaamt  perfect  aan  de  wetten 
van de fysica, en als ik je het verhaal doe, 
dan zal je verstomd staan dat men daar
voor tot nog toe alom blind blijkt te zijn 
geweest."

Ik wist niet of ik hem begreep, ik had er 
geen  idee  van  wat  hij  van  plan  was  te 
gaan  vertellen,  maar  de  openbaring  die 
dan volgde, klonk me vanzelfsprekend in 
de oren en ongelooflijk tegelijkertijd.

"Licht  is  onderhevig  aan  de  zwaarte
kracht", zo herhaalde hij zijn woorden van 
zo-even: "Een lichtstraal vormt geen rech
te  maar  zij  buigt.  En  omdat  zij  vertrekt 
van op de massa van de ster waaraan zij 
ook ontspringt, is het dan ook in de rich
ting van haar eigen oorsprong dat ze af
buigt. Ben je hiermee akkoord?"

Met deze woorden kon ik het niet oneens 
zijn en ik knikte.
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"Een  lichtstraal  die  langs  een  planeet 
voorbijschiet, zal zich een weinig naar die 
planeet toe neigen. De banen die lichtstra
len  beschrijven  zijn  geen  rechten,  trou
wens net zoals de banen die andere pro
jectielen  beschrijven,  zoals  bijvoorbeeld 
een voetbal. Een lichtstraal die op de zon 
vertrekt, zal zich buigen in de richting van 
de  zon,  precies  zoals  een  bal  die  ik  de 
lucht  in  schop,  terug  zal  keren  naar  de 
aarde."

"Dat  lijkt  mij  heel  correct  te  zijn",  ant
woordde ik.

"Een lichtstraal die op de zon vertrekt, zal 
een kromme beschrijven welke uiteinde
lijk naar de zon terugkeert", zei hij.

"Dat  zou  ik  niet  kunnen  tegenspreken", 
gaf ik toe.

"Een lichtstraal die van de zon afkomstig 
is, keert na een reis door de ruimte naar de 
zon terug, of althans naar de ruimte in de 
omgeving van de zon."

"Zeer zeker", antwoordde ik.

"Een lichtstraal die in een spiegel schijnt, 
doet dat trouwens ook", zei hij: "zij keert 
terug,  en als  de  spiegel  loodrecht  op de 
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straal staat, dan keert zij terug naar haar 
plaats van oorsprong. En stel eens dat wij
zelf met een zaklampje die lichtstraal door 
de  ruimte  joegen,  terwijl  wij  niet  eens 
zouden weten dat er spiegels in de ruimte 
hingen, dan zouden wij beslist denken dat 
de schijnsels die ons vanuit de ruimte te
gemoet  kwamen,  van  derden  afkomstig 
waren, terwijl zij de reflecties waren van 
onze eigen zaklampjes."

"Waarschijnlijk zouden wij dat dan den
ken, ja", zo moest ik toegeven.

"Als wij met een zaklampje in die spiegel 
daar  schijnen",  zei  hij,  "dan  hebben wij 
het uiteraard direct door dat de terugkaat
sing van onze eigen lamp afkomstig is: de 
bewegingen  die  wij  met  onze  zaklamp 
maken en de teruggekaatste verlopen im
mers quasi gelijktijdig, niet?"

"Vast en zeker", zei ik.

"Maar als die spiegels ergens héél ver in 
de  ruimte  hingen",  zo  ging  hij  nu  door, 
"dan zouden zij  beslist  een geruime tijd 
onderweg kunnen zijn, nietwaar?"
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"Vast en zeker", zo herhaalde ik: "Zij zou
den secondenlang onderweg kunnen zijn. 
Dagenlang. Jarenlang..."

"Vele lichtjaren lang zouden zij  door de 
ruimte  kunnen  reizen  vooraleer  terug  te 
keren naar hun plaats van oorsprong", zo 
vervolledigde hij mijn zin: "Hoe groter de 
massa van de zon waar zij vertrokken, des 
te rapper zouden zij terugkeren", zei hij, 
"want des te groter was de aantrekkings
kracht, des te sterker de afbuiging van de 
vertrekkende én terugkerende stralen".

"Het lijkt mij dat ik dat ten volle moet on
derschrijven", zei ik, en reeds vermoedde 
ik  de  omwentelingen  die  nu  niet  lang 
meer op zich zouden laten wachten.

"De nachtelijke sterrenhemel", zei hij, en 
hij herhaalde het en liet zijn woorden uit
dijen zoals het heelal zelf: "de nachtelijke 
sterrenhemel..."

"De  nachtelijke  sterrenhemel?",  zo  pro
beerde ik hem tenslotte op een welvoeglij
ke manier uit zijn verzonkenheid terug te 
halen.
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"Wat een kostelijke illusie!", zei hij, mij 
aankijkend alsof hij  zelf  van een andere 
planeet kwam.

"Hoezo een illusie?", probeerde ik het nog 
tegen te houden.

"Al  die  lichtstralen  die  hier  vertrekken: 
maken zij  niet  een wijdse kring door de 
lege ruimte?", zo vroeg hij mij.

"Dat heb je net uitgelegd", antwoordde ik.

"En keren zij na hun reis niet weer naar 
ons terug?"

"Zeker", zei ik. 

"En krijgen wij dan niet eenzelfde valse 
indruk die we ook kregen als we met zak
lampen  op  verre  spiegels  in  de  ruimte 
schenen?"

Ik  verwonderde  me  er  ineens  over  hoe 
moeilijk het wel was om een volstrekt lo
gische gedachtengang te voltooien als die 
leidt naar een conclusie die in tegenspraak 
blijkt met datgene wat wij altijd al hebben 
geloofd.

"Denk je ook niet dat die vele sterren die 
wij in de nachtelijke hemel kunnen zien, 
gewoon  teruggekeerde  stralen  zijn  van 
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onze eigen zon?", zo voltooide hij de re
denering die mij volstrekt onschuldig leek 
terwijl  ik ze wantrouwde, meer nog dan 
het grootste kwaad dat een mens belagen 
kan: het kwaad van de onwaarheid.

"Ik weet het niet", zei ik verward.

"Ik weet het wél", zo sprak hij me nu te
gen en ik had geen wapen meer om deze 
strijd te voeren: "Ik weet het wel, en let 
goed op want dit is nog maar een allereer
ste begin. Wat wij om ons heen zien, is 
slechts de reflectie van onszelf: de sterren 
zijn  reflecties  van  onze  eigen  zon,  de 
mensen om ons heen zijn niets dan spie
gels,  en  ook de  geschiedenissen  die  wij 
proberen te doorgronden staan niet buiten 
ons,  zij  liggen binnen in de kelders  van 
onze ziel verscholen. Maar met het einde 
van de wereld is de tijd gekomen dat zich 
het binnenste naar buiten keren moet: het 
Zijn zelf gaat nu aan het kotsen, de wal
ging is van start gegaan, de duivel rekt en 
strekt zich, overschouwt zijn land, wordt 
vrijgelaten voor een tijd van duizend jaar 
zoals ons al de heilige geschriften leren..."

"Verontschuldig  me",  zo  onderbrak  ik 
hem, "maar dit kan ik niet meer beamen. 
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Ik  vind  uw  conclusies  ronduit 
ongehoord!"

"Dat zijn ze ook", zei hij: "En mijn ver
haal is nog niet af, veel meer zaken im
mers zijn tot vandaag nog ongehoord!"

En toen hij dit gezegd had, begon het luid 
te  regenen,  zodat  men  reeds  na  relatief 
korte  tijd  de  indruk  kreeg  dat  het  een 
zondvloed was die opstak. Dat kon men 
overigens  allang  verwachten,  overeen
komstig de meest klassieke en eenvoudige 
theorieën:  opgewarmde  luchten  nemen 
zeeën water in zich op, die er bij een alge
mene  afkoeling  weer  uit  vallen.  Zijn 
mond bewoog nog, maar er leek geen ge
luid meer uit te komen, de regen sprak in 
zijn plaats en hij sprak zo overtuigend dat 
hij  alom gehoor vond en dat  de mensen 
overal  verzonken  in  een  diepe  slaap, 
waarin zij kennelijk een en al oor werden 
voor  dat  ene,  ware  en  overdonderende 
verhaal.

23 februari 2011
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Het christendom of de dood

Neem het christendom weg, en er schiet 
alleen een wereld over vol met haat. Lo
gisch, als je bedenkt dat het christendom 
de enige religie van de onvoorwaardelijke 
naastenliefde is. Er zijn religies die gelij
ken op het christendom, akkoord, en ook 
zij dragen hier en daar een vorm van cari
tas uit. Maar dat doen zij dan wel bijzon
der  selectief,  wat  betekent  dat  zij  alleen 
maar  de  leden  van  de  eigen  godsdienst 
zonder  voorwaarden  kunnen,  willen  of 
mogen liefhebben. 

Er bestaat dan zoiets als de 'sjacher' of de 
verantwoorde uitbuiting van wie niet  tot 
de eigen groep behoren. Ofwel een 'heili
ge oorlog' waarin andersgelovigen mogen 
of  zelfs  moeten worden omgebracht.  En 
naast de 'religies van het boek' heb je dan 
nog het boeddhisme dat zo vredig lijkt dat 
je op den duur zou gaan geloven dat het 
beter  was  dan  het  christendom.  Of  wat 
dacht je van een vleugje hindoeïsme? 

Helaas  zit  er  aan  het  reïncarnatiegeloof 
een bijzonder kwalijke weerhaak: mensen 
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worden namelijk  herboren totdat  zij  vrij 
van  schuld  geworden  zijn,  en  zich  van 
schuld bevrijden doet men door te boeten. 
In dat licht is het dragen van andermans 
lasten vanzelfsprekend uit den boze voor 
wie zijn naaste het allerbeste toewenst: de 
christelijke  naastenliefde  ontneemt  hem 
de lasten die hem bevrijden. Zo groeit uit 
het geloof in karma en in wedergeboorte 
onvermijdelijk  een  kastenmaatschappij 
met, enerzijds, de onaanraakbaren en, an
derzijds,  de  vooraanstaanden.  De  rijken 
mógen dan de armen niet eens helpen.

Zelfs  het  katholicisme werd besmet  met 
die dan toch zo wereldse idee die geba
seerd is  op 't  betaalverkeer en de ethiek 
van  schuld  en  boete:  een  oog  voor  een 
oog en een tand voor een tand, de moraal 
van straf en van beloning, het goed en het 
kwaad in het licht van de regeltjes van de 
wet. Zo'n moraal zal uiteindelijk leiden tot 
het ideaal van de hebzucht of de verafgo
ding van de mammon, want pas de rijken 
kunnen  middels  hun  exuberant  verteer 
ook  etaleren  dat  zij  bij  niemand  in  het 
krijt  staan  en  derhalve  schuldenvrij  of 
'heilig' zijn. Hebzucht, heiligheid en spil
zucht gaan daar hand in hand en uiteraard 
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regeert de verachting van de armen door 
de rijken.

Niet anders gaat het er aan toe in de leer 
van het humanisme, die wel mooi oogt en 
vooral verlicht, maar bij nader onderzoek 
schijnt daar allerminst de klaarte van een 
zonovergoten  dag.  Het  humanisme  im
mers drijft op het principe van de solidari
teit en dat is een uitgebreid egoïsme, dat 
in  elk  banditisme  het  cement  is  van  de 
groep - het is alvast iets heel anders dan 
de onvoorwaardelijke liefde.

De grenzen van systemen die berusten op 
berekening liggen altijd in de rekeningen 
zelf,  die  immers  moeten kloppen en die 
daarom nooit gratuit zijn. Gegroeid vanuit 
de  christelijke  caritas,  verkeren  vandaag 
die instellingen welker bestaansreden ligt 
in het tegemoet komen aan de hulpbehoe
venden,  prompt  in  hun tegendeel,  en zij 
baten hospitalen uit en buiten zieken, ou
deren, gehandicapten en zelfs kleine kin
deren uit. 

De  Jezuïet  Ivan  Illich  toonde  reeds  een 
halve eeuw geleden aan dat de geneeskun
de  in  een  op  het  winstprincipe  ge-ente 
maatschappij onvermijdelijk winstgevend 
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moet zijn en dat zij derhalve ziek zal ma
ken omdat het tenslotte de zieken zijn die 
hun behandeling betalen en die aldus ren
deren.  Ouderlingentehuizen worden van
daag geprivatiseerd waar zij winstgevend 
zijn en armere bejaarden dreigen te wor
den gedumpt, net zoals zieken en gehan
dicapten die niet alleen een zorg met twee 
snelheden  zien  arriveren  (pensioen-  en 
hospitalisatieverzekeringen exclusief voor 
de rijken) maar tevens de dreiging van eu
thanasieklinieken.  In  de  greep  van  een 
wild kapitalisme, moeten scholen, tenein
de het eigen voortbestaan te kunnen ver
zekeren, hun leerlingen aanzien als klan
ten, aan wiens wensen zij tegemoet moe
ten komen, ook als die wensen niet zozeer 
de  lastige  opvoeding  en  het  veeleisende 
onderwijs betekenen maar veeleer het ge
mak  waarmee  men  zijn  diploma  haalt. 
Scholen krijgen bloed aan de handen, net 
zoals autokeuringsbedrijven die steekpen
ningen  aanvaarden  die  immers  in  meer 
verkeersdoden resulteren.

De kille  planning en de  'nuchtere'  orde
ning van een goddeloze wereld is niet van 
gisteren, de hele geschiedenis staat er bol 
van.  Maar  dat  volledige  ontmenselijking 
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het onafwendbare deel is van een ontgod
delijkte  wereld,  is  een werkelijkheid die 
helaas niet méér kan doen verkillen in de 
mate  dat  de  ontmenselijking reeds  inge
treden is: de gevoeligheid voor het kwaad 
neemt  immers  af  naarmate  men daaraan 
deelachtig  is  geworden.  Luguber  wordt 
het wel voor wie nog weerstand bieden en 
zo  ook wordt  weerstand  lastiger  metter
tijd, haast metterdag. 

Adolf Hitler propageerde een hel van haat 
met de slogan dat in een christelijke maat
schappij de beste krachten sneuvelen aan 
't  front  om de  thuisblijvende  lafaards  te 
beschermen.  Dat  waar  de  naastenliefde 
heerst,  de  sterksten  sneuvelen  om  de 
zwaksten  in  leven  te  kunnen houden,  is 
een  zuivere  oorlogslogica  die  makkelijk 
ingang vinden kan bij wie zelf niet tot na
denken in staat zijn. Het is een logica die 
veel  belooft  en  die  ook zuiver  klinkt  in 
oren  van  simplisten,  maar  de  werkelijk
heid is niet zo simpel en zo is die logica 
ook een logica van verderf en dood.

Lang voor de tijd van Hitler al, beraam
den  megalomane  potentaten  moordplan
nen onder de dekmantel van de gezond
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making  en  de  versterking  van  de  staat. 
Wij telen planten en ook dieren door be
wuste en nauwkeurige selectie, zo klaag
den  zij  de  christelijke  ethica  via  achter
poortjes aan: ten dienste van de welvaart 
selecteren wij flora en fauna doch wij ver
geten zowaar de mens! Op het telen van 
een  superras  rust  een  volstrekt  redeloos 
taboe!  De  concentratiekampen  waar  het 
'afval'  werd  verbrand,  blijken  bij  nader 
toezien slechts het topje van een ijsberg in 
een  geschiedenis  die  bol  staat  van  een 
waanzin  voortgekomen uit  een zich  god 
wanende mens die telkenmale contrapro
ductief blijkt te ageren. 

Ontevredenheid is misschien wel de diep
ste oorzaak van het verderf dat heden, af
gedekt met pracht en praal, zonder te ver
pozen om zich heen grijpt: de mens, on
dankbaar met het geschenk van het leven, 
wil plaatsnemen waar de Schepper troont. 
Eva luistert naar de listige slang die haar 
en Adam de vergoddelijking belooft,  als 
zij maar ontrouw worden aan hun Schep
per, en zij happen toe, helaas. Zij eten van 
de kennis, en zij zien. En zo zien zij ook 
zichzelf zoals ze zijn: naakt, wat zeggen 
wil, tot een dier herleid - gedegradeerd. 
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Emancipatie is geen slechte zaak als men 
zich emancipeert van válse vaders, leiders 
die  misleiders  zijn,  potentaten,  dictators 
en megalomanen die alleen het eigen goed 
beogen. Hun onderdanen laten zij geloven 
dat zij hun kinderen zijn, maar ze eten hen 
op, zoals Kronos deed met zijn kroost  - 
niet Jahweh. Van zijn echte vader emanci
peert men zich niet omdat men hem niet 
naar de kroon wil steken om dan aan hem 
gelijk  te  worden,  daar  men  nu  eenmaal 
aan zijn natuurlijke  vader gelijk  is want 
men  komt  voort  uit  hem.  De  drang  om 
zich  van  zijn  God  te  emanciperen  kan 
daarom  allerminst  natuurlijk  zijn:  hij 
wordt  ingegeven  van  terzijde  door  een 
vreemde die  het  helemaal  niet  goed be
doelen kán. 

Neem die wat vreemde leefregel weg, die 
zegt dat men zijn vijand moet beminnen, 
en je zal zien: de wereld wordt herscha
pen  in  een  hel.  Je  hoeft  niet  eens  het 
kwaad  in  de  vaan  te  dragen:  de  kracht, 
bijvoorbeeld,  op de plaats  waar  het  em
bleem van de liefde hoort te prijken, vol
staat al om de vrede te verdrijven en dan 
neemt angst de plaats in van de hoop.
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Wij zullen de staat versterken, zo scande
ren  de  regeerders,  en  zij  doden  al  wie 
overtollig is en lastig: ongeboren kinderen 
die immers nog geen burgerrechten genie
ten,  met  gehandicapte  foetussen  voorop, 
of dan toch vruchten waarvan de scanner 
als  twijfelachtig  bestempelde  beelden 
toont die doen besluiten dat de slaagkan
sen  onder  het  toegelaten  percentage  lig
gen, en wie niet  luistert  zal  voortaan de 
'brokken' zelf betalen. 

De staat  moet  hard besparen,  zo zeggen 
onze potentaten, want de banken bij wie 
het land in 't krijt staat, willen zich daar
van verzekeren dat zij de eeuwige intres
ten  zullen  kunnen  blijven  innen  van  de 
schuldenaren die zich burgers wanen. Dus 
moeten alle niet langer nuttige elementen 
worden  opgeruimd:  de  ouderen  mogen 
zich euthanaseren,  alsook de gekken,  én 
de kinderen, als zij dat wensen. Zo zeggen 
het de nieuwe regeerders, die immers heel 
goed  weten dat  de  wil  van dementeren
den, krankzinnigen en onvolwassenen la
biel genoeg is om in een volstrekt onbe
schermde omgeving tot niets minder dan 
tot de zelfdoding over te gaan. En zij stel
len het voor alsof 't een recht was en een 
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zege op de dood, als men zich zo stortte in 
het eigen graf. Er is geen derde weg naast 
het christendom en de dood.

7 februari 2011
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Kanker en de tijd

Kanker is de naam die wij geven aan al
lerlei  ziekten  welke  gekenmerkt  worden 
door het optreden van gezwellen die maar 
blijven woekeren, gebeurlijk tot de dood. 
Een  kankergezwel  doet  denken  aan  een 
parasiet  die zich vet vreet ten koste van 
zijn gastheer: de gastheer mergelt uit ter
wijl de ongenode gast steeds dikker wordt 
en zich op de koop toe vermenigvuldigt. 
Edoch, zeer in tegenstelling tot een para
siet, is een kanker niet zozeer iets dat wij 
er in ons lichaam bij krijgen, maar veeleer 
is het iets dat ons ontbreekt. In die zin ge
lijkt een kanker dan ook op het wezenlijke 
van het kwaad zoals bepaald door Augus
tinus: het kwaad heeft geen eigen identi
teit, zo zegt de heilige: het is niets anders 
dan  een  tekort  aan  het  goede.  En  kijk, 
kanker lijkt inderdaad geen indringer van 
buitenaf: het is immers een woekering van 
eigen lichaamscellen. En de oorzaak van 
die ongeremde groei ligt binnenin onszelf, 
in de kern van ons bestaan, in de kernen 
van de lichaamscellen die immers de brei
nen van de cellen zijn.  Een gezwel lijkt 
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een teveel maar is in feite een tekort bin
nen het celbrein, het is een tekort aan orde 
in de kern van de cel die dan niet langer 
naar  behoren wordt  bestuurd.  Een  eigen 
lichaamscel  verwordt  tot  een  kankercel 
van  zodra  zij  haar  verstand  verliest.  Zij 
blijkt dan vergeten wat haar eigen taak is 
in het grotere geheel van weefsels, van or
ganen en tenslotte van het lichaam, en zij 
denkt  nog slechts  aan zichzelf,  aan haar 
eigen groei en bloei. Een eigen lichaams
cel verandert in een kankercel wanneer zij 
egoïstisch wordt of egocentrisch, wanneer 
zij niet meer weet dat zij in functie staat 
van wat  haar allemaal  omringt,  wanneer 
zij  blind  werd  voor  het  feit  dat  zij  in 
dienst staat van iets anders en iets hogers. 
In feite is een kankercel een cel waarvan 
de groei horizontaal geworden is, een cel 
die  nog slechts  in de breedte groeit,  die 
niets meer opbouwen kan dat groter is dan 
tot waar zij zelf kan reiken. Ofschoon zij 
zich heel gretig deelt, is een kankercel ei
genlijk een asociale cel, een cel die geen 
gezag gehoorzaamt. Men zou ook kunnen 
spreken van een ketterse cel, een goddelo
ze cel, een cel die god noch gebod kent. 
En als er voor kanker al een behandeling 
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voorhanden is, dan bestaat die enkel in het 
doden  van  al  die  eigenzinnige  cellen, 
want iets anders dan ze uit te roeien valt 
er  met  gek  geworden  cellen  vooralsnog 
niet te doen. 

Uiteraard  worden  onze  lichaamscellen 
niet zómaar gek, blind, egocentrisch, aso
ciaal of goddeloos: als zij aldus gaan dis
functioneren, dan komt dat alleen doordat 
er op hen een aanslag werd gepleegd van 
buitenuit. Weliswaar is het kwaad een te
kort aan goede dingen, zoals Aurelius Au
gustinus het  zegde,  maar de heilige was 
geen geneesheer en ook geen man van de 
wetenschap. Zijn theorieën hadden weinig 
voeling met de werkelijkheid van het le
ven, waarin het ene wezen ten prooi kan 
vallen aan het andere, alleen al omdat het 
zwakker  is,  terwijl  het  andere  honger 
heeft en de enige natuurwet die is van de 
sterkste.  Kanker  wordt  veroorzaakt  door 
welbepaalde stoffen waarvan wij vermoe
den dat zij kanker veroorzaken en die wij 
daarom ook kankerveroorzakers noemen - 
cancerogenen.  Als  kanker  al  een  tekort 
was aan goede zaken, dan ontbrak het in 
de lichaamscellen van mensen, dieren of 
planten met kanker, feitelijk aan 'bestrij
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ders' van cancerogenen, wat voor stoffen 
dat  ook mogen zijn.  Gebeurlijk beschik
ken wij wel over cancerogenenbestrijders, 
maar worden die op hun beurt  verzwakt 
of zelfs omgebracht door nog andere vij
anden,  en  zo  kan  die  strijd  wel  eeuwig 
doorgaan en aldus verworden tot een pure 
woordenstrijd. Of het kwaad dan een be
staande vijand is ofwel gewoon een tekort 
aan goeds, is een vraag die dan evenmin 
hout  kan  snijden  als  die  aloude  kwestie 
van de kip en het ei.

Wat men wél over kanker kan zeggen, is 
dat het een ziekte is waarvan de kans om 
ze te krijgen, toeneemt met het ouder wor
den. Dat men het daarom heeft over een 
ouderdomskwaal,  is  echter  niet  zo  van
zelfsprekend, in acht genomen het feit dat 
de krijgkansen van élke kwaal mettertijd 
slechts kunnen toenemen. Wie slechts één 
dag heeft geleefd, had een kans die 365 
keer  kleiner  was  dan  wie  een  jaar  oud 
werd  -  om kanker  te  krijgen.  Maar  zijn 
kans om ongeacht welke andere ziekte te 
krijgen was evenééns 365 keer geringer, 
en zo ook zijn kans om te verongelukken 
met de trein, zijn kans om het groot lot te 
winnen of  zijn  kans  om een  zondvloed, 
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een zonsverduistering of gewoon een vol
le  maan mee te  maken.  Als  zij  niet  nul 
zijn,  dan  kunnen onze  kansen mettertijd 
alleen  maar  toenemen,  wat  zij  dan  ook 
mogen betreffen - zo leren ons de meest 
eenvoudige  berekeningen  die  men  zich 
maar indenken kan. Zelfs voor doden kan 
de kans om te verrijzen alleen maar rijzen 
mettertijd, en exact hetzelfde geldt voor al 
diegenen die nog niet hebben bestaan. Als 
de tijd maar eindeloos blijft doorgaan, dan 
zal ooit alles gebeurd zijn wat men maar 
voor  mogelijk  kon  houden,  en  zelfs  het 
onmogelijke ontsnapte dan misschien niet 
aan  die  dans.  En  is  dat  niet  waar  allen 
naar verlangen die ooit kanker kregen bij 
zichzelf of bij hun naaste getrouwen: dat 
zich ooit het eens onmogelijke alsnog rea
liseren zal? Het verdwijnen aller kwalen 
is gewis een kwestie van alleen maar tijd.

8 maart 2011
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Verkapte aanslagen

Duizend per uur: dat is de snelheid waar
aan mensen van de honger sterven. 

Soms  is  honger  quasi  onvermijdelijk. 
Neem nu de uitbarsting van de Tambora 
in Indonesië: in 1816-1817. Dat was het 
zogenaamde  'jaar  zonder  zomer'.  Alle 
oogsten mislukten door een aanhoudende 
duisternis over bijna de hele aardbol. Of 
neem  de  opeenvolgende  tegenslagen  in 
Ierland, met de hongerjaren van 1845 tot 
1850.  De  Ierse  bevolking  werd  gehal
veerd.  Eerst  was  er  de  aardappelziekte, 
vervolgens droogte,  dan tyfus,  dan weer 
de aardappelziekte en tenslotte cholera. 

Rampen brengen honger, maar in het me
rendeel  der  gevallen  volgt  hongersnood 
uit  opzettelijke  menselijke  fouten.  In  de 
Dertigjarige  Oorlog  (1618-1648)  was  er 
lange tijd honger. In 1923 en in 1933 was 
er hongersnood in Rusland en in de Oek
raïne  met  aldaar  de  zogenaamde  Holo
domor  of  Hongermoord  met  10  miljoen 
doden. Die ramp had plaats onder Stalin: 
hij dreef de boeren naar de staatsbedrijven 
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maar velen weigerden, waarop miljoenen 
onder hen gedeporteerd werden naar Sibe
rië. Vandaag wordt dat beschouwd als een 
bewuste  volkerenmoord.  Ook  de  aller
grootste  hongersnood  ooit  werd  veroor
zaakt door een politiek regime: in het Chi
na van 1959-1961, tijdens de zogenaamde 
'Grote Sprong Voorwaarts',  verhongerden 
naar schatting 43 miljoen mensen. Ander
maal veroorzaakt door oorlog was de Li
banese  hongersnood  van  1916-1918, 
waarbij aldaar een kwart van de bevolking 
omkwam. Op Java was er honger in 1876-
1878 en in 1944-1945 eiste de honger 2 
miljoen  mensenlevens  in  Viëtnam.  In 
Noord-Korea  sleept  de  hongersnood aan 
sinds zowat twintig jaar. (*)

Afrika is veruit het meest door honger ge
troffen continent. (**) De oorzaken aldaar 
zijn uiteenlopend en zowel het klimaat als 
de politiek en de oorlogen spelen een rol, 
maar ook de uitbuiting door de rijke lan
den  en  het  aidsprobleem:  één  op  negen 
Afrikanen  onder  de  Sahara  heeft  aids. 
Schrijnend is de marktpolitiek van het rij
ke  Noorden  dat  in  Afrika  producten  in
voert  en  onder  de  prijs  verkoopt  om de 
producenten aldaar te kelderen. Zo impor
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teert  men  daar  goedkope  melk(poeder) 
zodat  de  lokale  boeren  hun  melkkoeien 
moeten slachten. Met honger worden ook 
opstanden  onderdrukt.  En  derde  wereld
landen kunnen hun schulden aan het rijke 
Noorden nooit aflossen. 

Het  merendeel  van de hongerdoden (zo
wat 90 percent) sterft aan chronische on
dervoeding. Anno 2008 stierven dagelijks 
nog 24.000 mensen van de honger en dat 
is één van elke vijftien mensen die gebo
ren worden. Duizend per uur.

Honger gaat gepaard met een vreselijk lij
den,  maar  nóg  minder  draaglijk  dan  de 
honger is de dorst. Het menselijk lichaam 
bestaat  voor  zo'n  70 percent  uit  water  - 
hetzelfde  percentage  water  dat  de  aarde 
bedekt  -  en  drinken  wij  niet  tijdig,  dan 
drogen wij uit. In extreme weersomstan
digheden kan een mens geen etmaal zon
der  water.  Normaal  behoeven  wij  een 
tweetal liter water per dag. In de woestijn 
verliest men 7 tot 15 liter, afhankelijk van 
wat men doet, en in minder dan een halve 
dag kan men er uitdrogen. Van wie ver
dorsten, is op den duur de maag niet groot 
genoeg meer om nog voldoende vocht op 
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te  kunnen nemen.  Het  drinken van zout 
water lest de dorst niet en ook overmatig 
drinken  (bijvoorbeeld  ingevolge  suiker
ziekte)  kan  uitdroging  veroorzaken.  Wie 
een tiende van zijn lichaamsvocht verliest, 
kan niet meer op zijn benen staan: de huid 
krimpt  en  de  zintuigen  falen;  de  tong 
wordt dik, de mond gevoelloos, het bloed 
dikt in, het lichaam geraakt oververhit, er 
volgen stuipen en het hart begeeft. 

Zevenennegentig percent van al het water 
op aarde is zout en dus ondrinkbaar. Zee
water  is  immers  zout,  en  het  wordt  pas 
zoet bij de verdamping omdat de zouten 
niet mee verdampen. Waterdamp vult de 
luchten welke meer water kunnen bevat
ten naarmate ze warmer zijn.  Bij  afkoe
ling  condenseert  de  waterdamp (de  zeer 
kleine,  verstoven  damppartikels  vormen 
samen  waterdruppels)  en  gaat  het  rege
nen, hagelen of sneeuwen. Het zoet water 
komt terecht in de rivieren of dringt door
heen de grond die het filtert tot drinkbaar 
water.  Het  (zoet)waterverbruik  bedraagt 
bij ons meer dan 100 liter per persoon per 
dag terwijl  een van de meest  prangende 
milieuproblemen het drinkwatertekort is. 
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Paradoxaal genoeg is watersnood een te
véél  aan  water,  bijvoorbeeld  ingevolge 
overstromingen.  Het  dichtst  bij  de  deur 
kennen  wij  de  ramp na  de  dijkbreuk  in 
Nederland  van  1953,  waarbij  165.000 
hectare land werd overspoeld, 1795 men
sen en ook veel vee verdronken; er waren 
honderdduizend  daklozen.  (In  België 
kwamen toen 28 mensen om, in Engeland 
vielen 307 slachtoffers en ook 220 zeelie
den vonden de dood.) Onze stoutste fanta
sie werd echter overtroffen door de tsuna
mi op tweede kerst van 2004 in Sumatra 
met  300.000  slachtoffers,  waarvan  zelfs 
een  paar  honderd  in  Oost-Afrika.  En  in 
2005 veegde een orkaan New Orleans van 
de kaart,  met 1800 doden. Overstroming 
treedt  ook  op  na  hevige  regenval,  zoals 
onlangs  in  Pakistan;  ingevolge  waters
nood  en  het  drinken  van  besmet  water 
kunnen  dan  epidemieën  uitbreken,  zoals 
cholera, die voor uitdroging zorgen. (***)

Evenals honger en dorst kunnen hitte en 
koude ons leven bedreigen. Het menselijk 
lichaam heeft een temperatuur van zowat 
37 graad Celsius (35,5 tot 38,5).  Een li
chaamstemperatuur beneden 30° of boven 
42° is dodelijk. Onderkoeling en overver
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hitting kunnen vele oorzaken hebben, ex
treme  weersomstandigheden  zijn  er 
slechts één van en naar verluidt komen zij 
steeds  vaker  voor  ingevolge  de  opwar
ming van de aarde. De grote hitte, norma
liter  voorbehouden  aan  de  Sahara,  doet 
vandaag steeds vaker streken aan die door 
de  band  genomen  gematigd  waren  qua 
klimaat,  en  de  woestijnen  breiden  uit. 
Vandaag moeten grote  delen van Spanje 
kunstmatig worden bevloeid omdat zij an
ders  volledig  onvruchtbaar  zouden  zijn 
door droogte. En de kracht van de warme 
golfstroom is nu met bijna de helft afge
nomen, zodat de koude winters amper nog 
getemperd worden en West-Europa steeds 
vaker Siberisch aandoet. 

Honger, dorst, hitte en kou: het lijken na
tuurlijke  aandoeningen  of  rampen,  maar 
meestal delen wij in de schuld als zij do
den. Wat in feite wil zeggen dat wij het 
moorddadige effect van deze verschijnse
len  feitelijk  ongedaan  konden  maken: 
waar  we  daaraan  verzaakten,  gebruikten 
we de natuur  eigenlijk  als  moordwapen. 
Zoals  reeds  lang  geleden  gescandeerd, 
zijn de honger en ook al die andere kwa
len geen tegenslagen doch aanslagen. 
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7 maart 2011

Noten:

(*) Andere perioden van hongersnood wa
ren er reeds in de Oudheid, met name in 
Egypte en Klein-Azië (dit  is  Anatolië of 
het Aziatische deel van Turkije). In West-
Europa was er drie keer relatief kortston
dig hongersnood: in 1124-1125, in 1315-
1317 en in 1816-1817 (waarover hoger). 
China kende nog hongersnood: in 1333-
1337 vielen daar 4 miljoen doden, op het 
eind van de negentiende eeuw was er drie 
keer honger met samen 17 miljoen doden, 
in het begin van de twintigste eeuw was er 
twee keer honger: in 1920-1921 stierven 
500.000 mensen, in 1928-29 waren dat er 
10 miljoen. 

Indië kende een zevental hongerperioden 
met  telkens  miljoenen  doden.  In  1630-
1631 was de toestand zo erg dat mensen 
elkaar gingen opeten. Bij  de honger van 
1770  in  Bengalen  stierven  meer  dan  6 
miljoen mensen. Op het einde van de ne
gentiende eeuw verhongerden alles samen 
enkele  tientallen  miljoenen  Indiërs.  In 
1943-1944  was  er  opnieuw  honger  in 
Bengalen, in 1966 in Bihar. 
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(**) Men herinnert zich Biafra (de oorlog 
van 1967-1970), de Sahel (1968-1974 en 
1984-1985),  Ethiopië  (1973  en  1984-
1985),  Somalië  (1990-1995),  Zuid-Soe
dan (1990-2000), Zimbabwe (2000), Dar
foer  (2003),  Niger  (2005)  en  de  Hoorn 
van Afrika (2006). 

(***) http://nl.wikipedia.org/wiki/Dorst

http://nl.wikipedia.org/wiki/Water

http://nl.wikipedia.org/wiki/Drinkwater

http://nl.wiktionary.org/wiki/watersnood

http://nl.wikipedia.org/wiki/Epidemie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watersnood_v
an_1953

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cholera

http://nl.wikipedia.org/wiki/Katrina_(or
kaan)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaamstem
peratuur

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothermie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koorts

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperthermie 
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Ethiek?

Het  geeft  te  denken  dat  vooraanstaande 
ethici zich niet bewust blijken te zijn van 
het feit dat zij discrimineren en tot geweld 
aanzetten wanneer zij publiekelijk de ste
rilisatie  van  uitgerekend  de  armen aan
prijzen  als  oplossing  voor  het  probleem 
der  overbevolking,  waarbij  zij  dan  ook 
nog eens de methodes van omkoping en 
afpersing  aanbevelen,  als  zij  suggereren 
dat die 1000 euro die voor noodhulp op 
Haïti is bestemd maar beter kan gegeven 
worden  aan  elke  Haïtiaanse  vrouw  die 
zich wil laten steriliseren. (1)

Armen hebben honger en zij happen daar
om vaker gretig toe om een eigen nier te 
verkopen,  om  voor  een  hen  onbekende 
rijkaard een kind ter wereld te brengen of 
om gevaarlijk werk te doen in radioactie
ve installaties, in de prostitutie of in mili
eus van drugshandel en misdaad. De auto
sterilisatie  tegen  betaling  past  in  exact 
hetzelfde plaatje en is daarom vanwege de 
aanbieder bijzonder immoreel.
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Als  deze  aanbieder  die  uiteraard  geen 
arme drommel zijn kan, zijn actie boven
dien beschouwt als een stap in de goede 
richting inzake de overbevolkingsproble
matiek, dan slaat hij de bal ook hier hele
maal  mis.  Een  simpele  berekening  vol
staat  immers  om  vast  te  stellen  dat  het 
verteer van een rijke westerling het dui
zendvoudige  bedraagt  van  dat  van  een 
arme  Haïtiaan,  terwijl  de  overbevolking 
precies vanwege de verspilling zo proble
matisch  is  geworden,  en  die  verspilling 
moet  men nu eenmaal  niet  gaan zoeken 
bij kinderen met waterbuikjes die in plaats 
van school te lopen, dag in dag uit vijsjes 
en ijzerdraadjes sorteren op onze giganti
sche, stinkende vuilnisbelten.

De 'redenering' welke de genoemde, gru
welijke ingrepen wil rechtvaardigen en in
gang wil doen vinden, en dan nog via de
mocratische  kanalen,  getuigt  niet  alleen 
van een schromelijk tekort aan empathie: 
zij verraadt zonder meer een criminele in
borst, en zij vindt haar gelijke enkel in de 
uitlatingen waarmee Hitler een onnaden
kende massa intimideerde. Zoals dat ver
wijt  aan  het  adres  van  het  christendom, 
dat  er  zogezegd voor zorgt  dat  de  beste 
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krachten aan het front moeten sneuvelen 
om het leven te redden van thuisblijvende 
zieken en andere lastposten. 

Er bestaat een bijzonder gevaarlijke kaste 
van 'wereldverbeteraars'. Volgens hun lo
gica kan wat zijzelf 'mensonwaardig' ach
ten, worden geëlimineerd, eenvoudigweg 
door  alle  naar  hun  maatstaven  'menson
waardige mensen' te elimineren. Met con
centratiekampen  zal  dat  dit  keer  mis
schien  niet  meer  lukken,  maar  wel  met 
abortering en met euthanasie, en nog het 
liefst met sterilisatie, welke men immers 
van de armen af kan dwingen zoals men 
ook de slavenarbeid van hen af kan dwin
gen...  met name middels geld - het geld 
vervangt de zweep van weleer.  Het lijkt 
moreel verantwoord maar het is dat even
min als  het  stilzwijgen van zogenaamde 
ethici over nog heel wat zaken die om een 
stem ten hemel schreeuwen. 

9 maart 2011

Noten:

(1)  Etienne  Vermeersch,  in  het  vrt-pro
gramma  Terzake  d.d. 8 maart 2011, stelt 
voor dat het geld bestemd voor de nood
hulp aan Haïti, besteed zou worden aan de 
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'vrijwillige' sterilisatie van arme Haïtiaan
se vrouwen aan wie dan ter compensatie 
1000 euro zou aangeboden worden. In fei
te wordt zodoende een aalmoes gesugge
reerd in de plaats van de sociale zekerheid 
waar ook de armen recht op hebben. Vol
gens de antikapitalist wijlen Jaap Kruithof 
is het overbevolkingsprobleem vooral een 
derde wereldprobleem omdat daar de so
ciale zekerheid en vooral dan het pensioen 
ontbreekt.

*
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