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e  dagen  en  de  nachten  begonnen 
langzaam  maar  zeker  op  elkaar  te 

gelijken. De nachten geleken op de dagen 
wegens  de  eeuwig  brandende  lampen 
langs de autowegen en de straten. En de 
dagen geleken op de  nachten omdat  het 
nog amper klaar werd, nu het wolkendek 
zo gezwollen stond dat het zonlicht er nog 
nauwelijks doorheen scheen.

D

e  wolken  bleken  bovendien  niet 
samengesteld uit alleen maar water: 

volgens sommige berichten zou de lucht 
verzadigd  zijn  met  welbepaalde 
scheikundige  dampen en  met  chemische 
gassen  waarvan  de  namen  voor  de 
meesten  raadsels  moesten  blijven.  De 
dampen hadden alleen een zeer specifieke 
geur  -  of  beter:  een  stank  -  en  een 
bruinachtige  kleur  die  aan  riolen  deed 
denken,  maar  in  analogie  met  geur  en 
stank,  bestaat  er  niet  direct  een  woord 
voor afstotelijke kleuren. De stank echter 
was danig indringend dat hij, na korte tijd 
buiten,  ook  geproefd  werd  in  de  mond. 
Hoe  dan  ook  ging  stilaan  niemand  nog 
zomaar de deur uit: na een wandeling van 
amper een uur, kon men de smurrie van 
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zijn kleren wrijven en het was eender of 
het nu regende of niet.

et ergste was wel dat er geen proper 
water  meer  te  vinden  was:  water 

werd  als  het  ware  gedistilleerd  uit  de 
vieze  brij  in  de  riolen  die  wegens  de 
gifgassen nog nauwelijks als waterwegen 
dienst  konden  doen.  Schippers  droegen 
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dan ook de  klok  rond speciale  maskers. 
De  waterzuivering  was  een  moeizaam, 
langdurig en peperduur procédé waarvan 
het  eindresultaat  -  drinkbaar  water  -  het 
gevolg  was  van  allerlei  chemische 
toevoegingen en reacties. Verder dienden 
ook  alle  lichaamsvochten  te  worden 
opgespaard  en  ingezameld,  omdat  zij 
tenslotte,  vergeleken  bij  wat  de  riolen 
konden  bieden,  relatief  zuiver  vocht 
opleverden. 

e  aanblik  van  het  landschap  was 
weliswaar  bedroevend,  maar  op 

school  leerden  de  kinderen  dat  zij  zich 
daardoor niet moesten laten ontmoedigen 
en zij zongen: 

D

Zijn de riolen dan vies en zwart en
Stinkt het sap uit de bergrivieren:

Rein is een fles distillaat van een kwart,
Zie de bodem van 't glas safieren!

aarmate de dagen donkerder werden 
en het water zwarter, deed zich een 

verschijnsel  voor  dat  niemand  had 
verwacht:  een  onverhoopt  fenomeen  dat 
de duisternis  van deze tijden voor velen 
weer  min  of  meer  draaglijk  maakte. 
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Terwijl  het  natuurschoon  verdween  en 
wellicht  precies  daardoor,  kenden  de 
kunsten een explosie als nooit tevoren! Ja, 
op  een  wijze  die  men zich  nimmer  had 
kunnen  indenken,  bleken  zij  ineens 
dermate verbeterd in kwaliteit, dat zij aan 
alle arme en verdorde zielen die injecties 
gaven die in de vroegere constellatie der 
dingen  afkomstig  waren  van  het 
natuurlijke  licht  van  de  zon,  van  de 
kleurrijke bloesems in de lente en van de 
muziek  van  de  heldere  waterfonteintjes. 
Kunstenaars,  zij  deden  ineens  gouden 
zaken!

e algemene toestand van het klimaat 
leek  nu  voorgoed  gekeerd,  en  dat 

had talloze verreikende gevolgen waarop 
hier  niet  kan  worden  ingegaan.  Pas  in 
noodsituaties  blijkt  hoe  groot  het 
menselijke  aanpassingsvermogen  en  de 
vindingrijkheid kunnen zijn. Maar slechts 
weinig  te  verhelpen  was  er  aan  de 
toename van de algemene vochtigheid.

D

n  normale  tijden  en  in  draaglijke 
klimaattypen  zijn  droogte  en 

vochtigheid  gescheiden  zaken.  De 
gewassen,  en  ook  de  aarde  zelf,  dienen 
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beurtelings droog en nat te zijn teneinde 
vruchten  te  kunnen  voortbrengen.  Maar 
als  het  vocht  zich  ten  allen  tijde 
manifesteert,  en  de  aarde  nooit  meer 
droog  en  korrelig  wordt,  blijven  de 
vruchten van de akkerbouw weg en gaan 
heel  andere  organismen  kiemen: 
zwammen en schimmels komen als uit het 
niets  te  voorschijn:  zij  vormen  witte 
stippen  in  de  aarde,  en  geleidelijk 
manifesteert  zich  een  weefsel  van 
tentakels die dra overal liggen te zwellen.

veral wil niet alleen zeggen: overal 
in  de  aarde.  Want  wat  het  klimaat 

doet met de aarde, het water en de lucht, 
dat doet het  eveneens met het menselijk 
lichaam dat immers een natuur is in het 
klein,  zoals  ook  alle  andere  levende 
organismen  die  even  zovele 
microkosmossen  zijn.  We  kennen  het 
verschijnsel dat een plotselinge stortbui in 
de zomer, ook in het lijf onweer teweeg 
brengt  en  daar  op  meerdere  wijzen 
vochtafdrijvend  werkt.  Zonlicht  prikkelt 
de  hypothalamus  en  wekt  alle  levende 
lijven  op  in  de  morgen,  terwijl  de 
duisternis  in  alle  lichamen  de  slaap 
uitstrooit  en  de  verwarring  van  de 
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dromen.  En  zo  ook  heeft  het  vochtig 
worden van de hele aarde zijn onstuitbare 
invloed op al wat leeft.

oals het voortdurende nat in de aarde 
de  zwammen  doet  woekeren,  zo 

werkt  datzelfde  klimaat  in  op het  vlees. 
Na  korte  tijd  manifesteren  zich 
symptomen die aan rheuma doen denken, 
en men gaat zich erover verwonderen dat 
deze ziekte ineens zo algemeen geworden 
is  en  dat  zij  niet  langer  enkel  de 
ouderlingen  aanvalt  doch  evenzeer  de 
jeugd  en  zelfs  de  kleine  kinderen.  Zij 
liggen te woelen in hun bedjes als van een 
last  die  niet  wijken  wil,  en  die  de 
knokkels opzet met vocht, zodat de huid 
zich  spant  en  geel  wordt,  broeierig 
aanvoelt  en  koorts  doet  ontstaan 
waartegen  geneesmiddelen  maar  weinig 
helpen.  Steeds  meer  mensen  brengen 
steeds meer uren van de dag door tussen 
vochtige  beddelakens  en  de  stijgende 
percentages  van  afwezigheden  op  de 
werkvloer  zorgen  alom voor  paniek.  De 
ziekenhuizen  raken  overbevolkt  met 
mensen die lijden aan een resem van heel 
nieuwe  aandoeningen  die  men  nog  niet 
duiden kan, maar die wellicht allemaal te 
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maken  hebben  met  die  vooralsnog 
onnaspeurbare invloed van het  weer.  En 
dan  begint  het  te  dagen:  het  vlees  van 
steeds meer mensen wordt dooraderd met 
een soort van stippen, slierten of tentakels 
die  doen  denken  aan  de  zwammen  die 
opduiken als  uit  het  niets,  eenmaal alles 
altijd om te natter is.

adiologen  brengen  de  slingers  aan 
het licht: de zwammen die her en der 

tussen  de  botten  woekeren.  Met 
chemische cocktails worden de dendrieten 
te  lijf  gegaan,  en  ook  met  allerlei 
bestralingen. Maar hoe men ook zoekt en 
tracht: het gif van de cocktails tast ook de 
organen aan, en de stralen verbranden niet 
alleen de schimmels. Onderzoekers alom 
ter wereld geraken het er over eens dat de 
zwammen  die  op  onze  organismen 
parasiteren,  veel  sterker  zijn  dan  die 
organismen zelf.  Zoals zij  in de eens zo 
vruchtbare aarde de gewassen opvreten en 
zelf  alle  plaats  innemen totdat  wat  eens 
een aardappelveld was, nu is omgetoverd 
tot een grijze pap, zo ook zetten zij als het 
ware  de  gezonde  lichaamscellen  om  in 
gisten die zich ongestoord uitbreiden. 
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egsnijden  blijkt  in  de  beste 
gevallen  slechts  uitstel  van 

executie, want zwammen laten sporen los 
die zich laten meevoeren over alle akkers 
ter wereld, die stranden in alle gewassen 
en in de magen van allerlei  organismen, 
en  misschien  reizen  zij  zelfs  mee  met 

W

10

Ruïne in Hiroshima...



meteoren naar het andere uiteinde van de 
kosmos,  die  wij  zo graag 'onze'  kosmos 
noemen, alsof hij  speciaal  voor ons was 
gebouwd  zoals  een  huis  dat  is,  of  een 
fraaie tuin. Wegsnijden, met gif bestoken 
of  met  bestralingen verbranden:  het  zijn 
niet  echt  opties  die  aarde  aan  de  dijk 
brengen,  maar  niettemin  worden  ze 
aangewend, heel eenvoudig omdat we nu 
eenmaal niet bij de pakken kunnen blijven 
zitten. 

e  laatste  nieuwe  behandelingen 
verschillen niet in werking van al de 

voorgaande:  ze  zijn  alleen  nog  duurder. 
Maar  haast  niemand  is  er  die  ze  niet 
proberen  wil.  In  de  universiteit  van  de 
hoofdstad  werd  een  bestralingsmachine 
gebouwd  van  een  heel  nieuw  type,  ze 
heeft  meer dan een miljard euro gekost. 
Evenmin  als  die  van  haar  voorgangers, 
zorgen  haar  stralen  voor  het  definitief 
verdwijnen van de zwammige slierten in 
het  vlees:  die  komen  terug,  vrijwel 
onmiddellijk en ook in een veelvoud van 
het  oorspronkelijke  aantal.  Het  voordeel 
van de nieuwe machine is  alleen dat  zij 
haar stralen nauwkeuriger kan richten. Er 
wordt  gezocht,  hier  onder  de  lamp:  niet 
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omdat het hier te vinden is, maar slechts 
omdat  het  hier  heel  wat  klaarder  is  dan 
elders.

en  derde  van  de  mensen  heeft  nu 
zwammen in het vlees, en geleerden E

12

Röntgen  (1845-1923):  Duits  fysicus,  ontdekker  van  de  
'röntgenstraling'; Nobelprijswinnaar Natuurkunde (1901). 



stellen  dat  eigenlijk  tenminste  twéé 
derden  van  de  mensen  lijden  aan  die 
'waterkwaal', alleen kunnen de sporen bij 
dat  andere  derde  nog  niet  worden 
getraceerd. Vroeg of laat worden ook alle 
spoordragers ziek, en dienen zij te worden 
behandeld  met  chemo,  met  radio,  ofwel 
met de twee. Stilaan maar zeker bevinden 
zich het merendeel der mensen in bedden, 
en zij worden door het overige deel naar 
de machines in de klinieken gebracht en 
daar  dan  weer  weggehaald,  totdat  ook 
deze  laatste  optie  als  uitgeput  wordt 
beschouwd.  Tenslotte  wordt  er  nog 
slechts  gewacht  op  het  einde  -  een 
activiteit  die,  gezien  de  omvang  van  de 
kwaal, bijzonder belangrijk is geworden.

ijdens deze periode van wachten op 
het  einde,  tracht  men  nu  de 

wachtenden  daarvan  te  overtuigen  om 
"door de molen te gaan". De lezer vergeve 
ons de uitdrukking, die slechts een soort 
van verbloeming is, verwijzend naar een 
speciaal  procédé dat  een zeer  goed doel 
beoogt,  met  name:  een  poging  tot  het 
bieden van een substantiële bijdrage aan 
de  oplossing  van  het  ingevolge  de 
algemene malaise nijpende voedseltekort. 
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e kunt  het  vergelijken met  het  geven 
van bloed tijdens het leven, of met het 

afstaan van andere organen daarna - aldus 
hebben de reklaampjes het verwoord: met 
organen red je  levens  als  je  er  zelf  niet 
meer bij bent, en eigenlijk leef je dan voor 
een stukje verder met een ander mee. Heel 
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wat doden leven op die manier in feite een 
tweede leven en, als ze verspreid zitten in 
meer mensen, een derde en een vierde... 
En of je nu een mensenleven redt met een 
orgaan  of  door  het  lenigen  van  enige 
andere  nood,  zoals  bijvoorbeeld  honger: 
het  doet  in  principe  niets  af  van  de 
goedheid  van  de  daad.  "Mevrouw, 
mijnheer,  wil  jij  niet  door  de  molen 
gaan?"  -  het  is  een  pertinente  vraag 
geworden:  "Wil  er  eens  over  nadenken, 
nu  het  nog  kan;  hier  is  alvast  een 
foldertje. En als het u kan helpen om te 
beslissen,  dan  komen  wij  u  graag  eens 
halen voor een bezoekje aan onze fabriek. 
Geheel vrijblijvend!"

emand uit een heel ander land die van 
de zaak niets afwist, kon zeggen dat dit 

'verhaaltje' van de molen al te gek was om 
los te lopen, maar wees daarvan verzekerd 
dat zelfs de ziekste dingen erin gaan als 
zoete  koek,  als  ze  maar  lang  genoeg 
worden  herhaald.  Op  de  juiste  toon  en 
door  de  meest  geschikte  voorbeelden 
weliswaar.  Want  wij,  mensen,  zijn 
groepsdieren, wat wil zeggen dat wij onze 
idolen zelfs tot in de meest absurde details 
gaan  imiteren.  En  als  dat  zo  is,  dan 
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hebben  zij  die  de  idolen  maken,  ganse 
volkeren in hun macht. Een clown op een 
straatfoor  vertelde  me  eens:  "Als  de 
wereld  vandaag  zot  draait,  wees  er  dan 
van overtuigd dat dit het geval is omdat 
enkele mensen met heel veel macht onder 
elkaar  weddenschappen  voor  vele 
miljarden  aangaan  over  wat  ze  ons 
allemaal  kunnen  laten  doen."  En  stel  je 
eens voor dat die man nog maar de halve 
waarheid  sprak.  Als  god  niet  bestaat,  is 
immers  alles  geoorloofd...  in  de  grote 
mensentuin.

k was kritisch, een ongelovige was ik, 
en  ik  heb  altijd  geweigerd  om op  de 

uitnodiging in te gaan. Ik maakte mezelf 
wijs dat het verzinsels waren, grapjes. Tot 
de dag dat ook hier voedselnood kwam. Ik 
kan  u  verzekeren:  lang  hebben  we  niet 
gewacht,  mijn  vrouw en  ik,  of  ook  wij 
zijn van de koekjes gaan eten. En ja, ze 
smaken ons! Men hoeft daar niet moeilijk 
over te doen, het is gewoon een zaak van 
solidariteit. Wij hebben nu getekend om, 
als  onze tijd  gekomen is,  op onze beurt 
door de molen te gaan. 
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