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Sparen en plunderen

Ik denk dat hij een professor in de econo
mie moet zijn geweest, maar dan wel een 
prof die met de staat een eitje had te pel
len want hij  klapte uit  de biecht  en niet 
onzacht, zoals men dadelijk wel begrijpen 
zal. Om te beginnen vertelde hij me over 
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dat verschrikkelijke bedrog met onze al
lernieuwste munt, zoals hij 't  noemde en 
hij  vroeg  me  of  ik  wel  besefte  dat  de 
graanprijs  in  het  jongste  jaar  met  zowat 
een derde de hoogte was ingegaan en wat 
dat dan betekende voor de spaarders hier 
te lande. Ik wilde de man eerst ontwijken 
en had me al  omgedraaid,  ik  geloof  dat 
zijn  'speech'  nog  het  best  op  Speakers'  
Corner werd gehouden, maar aan de reac
ties van de andere omstanders af te lezen, 
moest wat hij zegde wel degelijk ernstig 
worden  genomen:  vorig  jaar  kostte  een 
kilo  graan ongeveer  dertig  cent,  dit  jaar 
was dat veertig cent geworden, er was dus 
inderdaad een derde bij. Uit het geroeze
moes alom maakte men op dat deze spre
ker een echte hoogleraar was, een publi
cerend  econoom  die  om  een  of  andere 
duistere reden of gewoon om zijn frustra
ties af te reageren, nu luidkeels op straat 
stond uit te bazuinen wat eigenlijk thuis
hoorde in een column van een gerespec
teerde krant,  te  lezen op een terrasje bij 
een  sterke  koffie  en  een  croissant  of  in 
een eersteklascoupé van een TGV op weg 
van Brussel naar Parijs. 
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Als de graanprijs met een derde omhoog 
gaat, riep hij,  dan volgen de prijzen van 
alle  andere  goederen,  want  alles  wordt 
tenslotte  voortgebracht  door  mensen  die 
met brood de honger stillen. Als jaarlijks 
de prijs van alle goederen met één derde 
stijgt, dan wordt het leven in een tijdspan
ne van een jaar met een derde duurder, zo 
legde hij  omstandig uit  alsof  hij  een le
zing gaf voor eerstejaars. Nog anders uit
gedrukt, verklaarde hij, daalt dan de waar
de van het geld met zowat een derde. Da
mes  en  heren:  als  gij  nu  honderd  euro 
spaargeld op de bank hebt  staan,  dan is 
dat bedrag precies een jaar later nog 66,66 
euro waard. En laten we, nu we toch goed 
bezig  zijn,  noch  heel  eventjes  doorgaan 
met rekenen, want ik zal u bewijzen dat u 
niet rekenen kunt! zo schreeuwde hij.

Uw honderd euro is volgend jaar nog uit
gerekend 66,66 euro waard, herhaalde hij, 
en  binnen  twee  jaar  gaat  daar  uiteraard 
weer een derde af, en schiet daarvan dus 
nog welgeteld 44,44 euro over, wat al een 
heel stuk minder is dan de helft. Binnen 
drie jaar, dames en heren, is die honderd 
euro die u op de bank aan 't sparen bent 
voor later, nog 29,62 euro waard en 't jaar 
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daarop schiet daar nog precies 19,74 euro 
van over. Na vijf jaar sparen dan, geacht 
publiek, hebt gij van uw honderd euro nog 
13,16 euro over.  Dat is na zes jaar 8,77 
euro geworden, na zeven jaar 5,84 euro. 
Die 84 cent zijn er dan allang af aan on
kosten uiteraard, en kijk nu wat er van uw 
kapitaal van 100 euro is geworden na ze
ven  jaren  sparen:  amper  het  twintigste 
deel  houdt gij  daarvan over.  Ja,  bijna al 
uw geld, dames en heren, is zowaar ver
dampt!

Laten we hier  weggaan,  zei  mijn vrouw 
en zij trok mij verder bij mijn jas, de auto 
in, waarna ze mij huiswaarts praatte, kij
vende dat de man een gek was en zeggen
de dat zij hoopte dat hij rap werd opge
pakt. Maar we waren nog niet goed thuis, 
we hadden nog maar net gegeten en dan 
plaatsgenomen achter de TV, of kijk: daar 
verscheen  hij  weer,  en  dit  keer  op  de 
plaatselijke zender, met een verhaal over 
de staatsschuld en of wij wel beseften wat 
dat  in  feite  betekende  voor  onze  porte
monnee, dat fabeltje over de staatsschuld. 
Mijn vrouw kreeg het op haar heupen en 
zij verdween weer in de keuken, maar ik 
bleef nog twee minuten verder kijken naar 
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de zonderling,  benieuwd als  ik  was  wat 
hij zou gaan doen, want de regen was in
tussen  met  bakken  uit  de  hemel  komen 
vallen.  De  man  bleef  dapper  staan,  zijn 
publiek had kennelijk drogere oorden op
gezocht,  op uitzondering dan van de ca
mera van deze plaatselijke post.

De staatsschuld is de schuld die het land 
heeft bij de banken, zo legde hij geduldig 
uit  en het  verwonderde me dat  het  alle
maal  zo simpel  was,  ik moest  bekennen 
dat ik dit niet wist tot op dit eigenste mo
ment  en  nu begreep ik  het  ook eens  en 
voorgoed.  De  banken  brengen  het  geld 
van alle rijke spaarders samen, zei hij, en 
dat lenen zij tegen woekerintresten uit aan 
het land dat immers zijn ambtenaren moet 
betalen terwijl het geen geld meer in het 
laatje heeft. De armen lenen dus bij de rij
ken, zij bouwen een schuld op die door de 
banken kunstmatig wordt in stand gehou
den, zodat die voor eeuwig en drie dagen 
afbetaald moet worden. Dames en heren: 
de banken verhuren ons ons burgerschap! 
riep  hij.  Zij  verhuren  ons,  en  wel  tegen 
woekerprijzen, de status van schuldenaar! 
Als dat geen kostelijke grap is! De rijken 
moeten  op  die  manier  wel  altijd  rijker 
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worden en de armen altijd armer, zei hij, 
en dat is ook evangelie, het staat immers 
bij  Mattheüs en daarom ook wordt  deze 
sprookjesachtig  gigantische  diefstal  het 
Mattheüseffect genoemd: "Zij die hebben, 
aan hen zal gegeven worden; zij die niet 
hebben,  het  weinige  wat  ze  hebben,  zal 
hen nog worden afgenomen!"

Ik  riep  mijn  vrouw uit  de  keuken terug 
omdat  zij  in  tegenstelling  tot  ikzelf  nog 
regelmatig naar de mis ging en ik vroeg 
haar  of  zij  wist  wat  het  Mattheüseffect 
dan was. Toen zij alleen de schouders op
haalde, citeerde ik de zinsnede van de pre
diker op TV, en ja, dat kende ze dan wel, 
maar blijkbaar interesseerde het haar voor 
geen moer en haar norse woorden gingen 
concurreren met de motor van de stofzui
ger. Maar de preek was nog niet afgelo
pen, want nu had de man het als ik 't goed 
begreep  ook  over  Europa,  en  dat  circus 
van  de  armste  Europese  lidstaten  die  in 
Brussel de hand moeten komen uitsteken 
als zij een slecht rapport hebben gehaald, 
zoals  dat  dan  heet.  Europa  is  derhalve 
niets  meer  dan  een  verzekeringsmaat
schappij voor de banken, zo concludeerde 
hij, en kennelijk beleefde hij aan zijn uit
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eenzettingen  heel  wat  pret  ofschoon  hij 
als verzopen in die genadeloze zondvloed 
stond  te  schreeuwen:  als  een  land  zijn 
schuld niet meer op tijd bij die nota bene 
multinationale  banken inlossen  kan,  dan 
springen andere landen gewoon bij, en zo 
halen de superrijken bij voorbaat elke slag 
thuis.

De stofzuiger doorkruiste nu de woonka
mer,  ik  kon,  helaas  niets  meer  verstaan 
van deze wel bijzondere colleges in de re
gen en toen die avond onze buren laattij
dig  Nieuwjaar  kwamen wensen met  een 
flesje goede wijn, hadden zij het over een 
moord op 't plein in de stad en dan nog op 
klaarlichte dag. Een moord? Mijn vrouw 
die was in alle staten. Een moord, jawel, 
het slachtoffer was een vijfenzestigjarige 
aan  lager  wal  geraakte  burger,  een  clo
chard in feite, die al geruime tijd de buurt 
onveilig  maakte,  zoals  men  dat  in  't 
nieuws had gezegd. Een man met psychi
sche  problemen  die  de  voorbijgangers 
aanklampte en raaskalde de godganse dag. 
Ziet ge, zei ik tot mijn vrouw: dat zal die 
prediker wezen die we deze middag zagen 
op het plein en die het had over de spaar
ders. Spaarders? Jawel, hij had berekend 
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dat elke opgespaarde honderd euro na am
per zeven jaar nog slechts vijf euro waard 
was. Spaar honderd euro bij  de bank en 
zeven jaar later heeft zij die gewoon ver
teerd! Die man kon niet rekenen, hij was 
psychisch labiel,  zegde mijn buurvrouw. 
Tja, hij had het ook over de dictatuur Eu
ropa,  ging ik  verder,  en,  over  de  staats
schuld, het klonk me al te simpel, moet ik 
zeggen, om waar te kunnen zijn. Tegen
woordig, zei mijn buurman, loopt de we
reld  vol  met  gekken,  er  komt  trouwens 
een  euthanasiekliniek  speciaal  voor  hen, 
zo heb ik gisteren op 't  nieuws gehoord. 
En we proefden van de wijn en aten daar 
een goede kaas bij.

24 januari 2011
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Het geloof en de werken

Dat ik die dag te laat was op de afspraak 
bij mijn vriend, was te wijten aan het feit 
dat ik een ommetje had moeten maken: ze 
hadden de voetgangersbrug over het  ka
naal prompt afgebroken en zo moest ik de 
hele weg terug om via het voetpad op de 
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autobrug  te  gaan.  Toen  ik  arriveerde  in 
ons zondags stamcafé, had hij mijn glas al 
klaar gezet bij het biljart en ik merkte dat 
hij weer in zijn goede doen was.

- Kijk naar die vrouw daar, zei hij: zie je 
haar staan? Wat doet ze? Kijk!

Ik keek de kant op die hij me aanwees en 
zag daar een vrouw staan die haar handen 
leek te wassen. Of liever: zij wreef in haar 
handen  alsof  ze  die  warmde  boven  een 
vuur.

- Het lijkt mij alsof zij haar handen staat 
te  warmen  boven  een  kachel,  zo  ant
woordde ik hem, maar ik zie geen kachel.

- Er is ook geen kachel, zei hij: zij denkt 
alleen dat er een kachel is, ze is blind, zie 
je?  Ze  denkt  dat  er  een  kachel  staat  te 
branden  en  ze  warmt  daar  haar  handen 
aan.  Maar het  vreemde is  nu dat  zij  het 
daarvan wel degelijk warm krijgt.

- Is dat zo? vroeg ik verwonderd.

- Vraag het haar maar, zei hij: ik heb het 
haar zopas gevraagd en ze zegde dat het 
vuur  weliswaar  al  bijna  uit  moest  zijn 
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maar dat het hoe dan ook een slok op de 
borrel scheelde en dat het deugd deed.

- Vreemd, zei ik.

-  Het  vreemde  is  dat  zij  het  ook  echt 
warm krijgt, zei hij weer. Er is geen vuur, 
maar omdat zij gelooft dat er wél vuur is, 
krijgt  zij  het  ook  warm.  Haar  geloof  is 
sterker dan de werkelijkheid.

- Het geloof verzet bergen, antwoordde ik, 
teneinde hem tevreden te stellen. Ik hou 
niet zo van dergelijke onderwerpen, men
sen met bijgeloof moesten maar psychia
trisch behandeld worden en ook een label 
krijgen, zodat ze minder schade berokken
den dan ze heden doen. Ik hoorde onlangs 
nog over een of andere helderziende, zo
als  die  bedriegers  zichzelf  dan  noemen, 
die  een  patiënte  met  een  kwade  kanker 
van de dokters weggehouden had, met ui
teraard de dood tot gevolg. Die toverkol 
werd dan niet eens gestraft: mensen, stel 
je voor, zijn immers vrij in hun geloof! Er 
is godsdienstvrijheid!

-  Het  geloof  verzet  bergen,  zo  beaamde 
hij, en nu moet je eens horen...
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-  Ga je  gang,  zei  ik,  met tegenzin maar 
toch een tikkeltje benieuwd naar wat hij 
zeggen ging.

- Er is geen kachel, maar zij gelooft dat er 
een kachel is en daarom ook krijgt zij het 
werkelijk warm, nietwaar?

- Blijkbaar,  zo antwoordde ik, aldus een 
toegeving doende waarvan ik dacht dat zij 
toch wel ongevaarlijk was.

- Een kachel is een materieel-energetisch 
object, zei hij, en haar lichaam is dat ook. 
Het is dus haar geest die maakt dat zij het 
warm krijgt, niet?

- Haar lichaam kan in geen geval worden 
verwarmd  door  een  vuur  dat  er  niet  is, 
antwoordde ik: als zij het warm krijgt is 
het omdat zij dat ook gelooft.

- Maar ze krijgt het ook écht warm hoor, 
zo probeerde hij me te verzekeren.

- Tja, zei ik slechts.

- Zoals ik dus zei, is ook haar lichaam een 
materieel-energetisch object, zo herhaalde 
hij. We zien dat haar geloof, en dus haar 
geest, er voor zorgt dat een object dat niet 
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aanwezig  is,  nochtans  dezelfde  invloed 
heeft als in het geval waarin het wél aan
wezig zou zijn.

-  Schijnbaar,  antwoordde  ik,  zodoende 
mijn toegeving van zo-even een mespunt
je afzwakkend.

-  Welnu,  zo  ging  hij  door:  als  haar  li
chaam een object is zoals ook de kachel er 
een is, en als haar geloof er kan voor zor
gen dat een kachel die er niet eens is, haar 
nochtans verwarmt... waarom zouden wij 
er dan nog moeten aan twijfelen dat het
zelfde voor haar lichaam gold?

- Ik denk dat ik u niet goed kan volgen nu, 
zei ik.

- Het is nochtans niet moeilijk hoor, zei 
hij. We waren het er over eens dat een af
wezig object dezelfde invloed kan uitoe
fenen als een object dat wél aanwezig is, 
mits men maar gelooft dat het er is, niet?

- Je bedoelt die kachel?

- Precies. Maar ook het lichaam van die 
vrouw is een object, zie je?

- Je bedoelt toch niet dat...
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- Inderdaad, zei hij: als zij dood is terwijl 
zij gelooft dat zij nog leeft, dan maakt het 
helemaal geen verschil uit of haar lichaam 
leeft: het volstaat dat zij het gelooft!

- Vreemd, zo moest ik toegeven.

- Maar kijk nu eens, zo ging hij nog steeds 
door: stel dat zij op een gegeven ogenblik 
met leven ophoudt...

- Ja?

- Zou zij dat dan ook beseffen?

- Dat zij met leven opgehouden heeft, be
doel je?

- Dat bedoel ik, ja.

-  Ik  geloof  het  niet,  antwoordde  ik,  mij 
Socrates  herinnerend  van  op  school,  of 
was het een andere filosoof? Niemand kan 
zijn eigen dood ontmoeten, zei hij,  want 
als wij er zijn, is de dood er niet en als de 
dood er is, dan zijn wijzelf er niet meer.

- Heel juist, beaamde hij niet zonder pret 
in zijn stem. Maar wil dat ook niet zeggen 
dat deze vrouw... als haar lichaam op een 
gegeven ogenblik  zou ophouden met  le
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ven... en zij zou het dus niet eens weten... 
wil dat niet zeggen dat zij dan zou gelo
ven dat ze nog steeds verder leefde?

- Ha, op die manier, zei ik.

-  Uiteraard,  zei  hij:  zij  zou  geloven  dat 
haar lichaam verder leefde. Maar als ge
loof volstaat om echte warmte te krijgen 
van een kachel  die  niet  meer brandt,  en 
als een lichaam ook een materieel-energe
tisch object is net zoals een kachel...

- Dan zou zij geloven dat zij verder leef
de? zo probeerde ik zijn zin af te maken.

-  Neen!  riep  hij  woedend:  neen  en  nog 
eens  neen!  Je  hebt  niet  goed geluisterd! 
Zij zou dat niet alleen geloven, mijn bes
te! Zij zou het ook doen, verdorie! Zij zou 
effectief  verder  leven!  Precies  zoals  zij 
zich  effectief  kan warmen aan een vuur 
waarvan zij alleen maar gelooft dat het er 
is!

- Dat lijkt mij wel bijzonder vreemd, zei 
ik tenslotte.

- Niet in het licht van mijn theorie, zei hij.

- Uw theorie?
17



- Jawel: het zijn van de dingen heeft geen 
diepere grond dan het geloof. De dingen 
zijn er alleen maar omdat wij geloven dat 
ze er zijn.

- Ja, maar, zo pruttelde ik tegen, want ook 
ik had ooit een puberteit gehad waarin ik 
mij die rare vragen stelde, en op deze ver
gissing  herinnerde  ik  mij  het  antwoord 
nog  heel  goed:  uw  theorietje  kan  niet 
kloppen,  zei  ik,  want  als  gij  gelooft  dat 
daar een kat zit, dan zou ze daar ook moe
ten zitten,  ja,  daar  op die  mat,  wees  ik. 
Als ik dat daarentegen niét geloof, dan zit 
zij er niet, akkoord? Er kan een kat op die 
mat daar zitten en er kan ook geen kat op 
die mat daar zitten, maar die twee zaken 
kunnen  niet  tegelijk  gebeuren:  een  van 
ons beiden heeft  dus ongelijk in wat hij 
gelooft.  Zodoende  kan  het  niet  zomaar 
ons geloof zijn dat bepaalt wat waar is en 
wat niet!

- Ja, maar, pruttelde hij nu tegen: wij kun
nen niet om 't even wat geloven hoor! Ons 
geloof  in  de  ene  zaak  moet  verenigbaar 
zijn met ons geloof in alle andere zaken! 
Als ik geloof dat daar een kat zit, dan ge
loof ik ook dat jij die daar ziet zitten, ak
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koord? Maar als jij zegt dat ze er niét zit, 
dan heb ik me ofwel vergist, ofwel hou jij 
me voor de gek, niet? Als ik dan ontdek 
dat jij  de waarheid spreekt...  zal ik wel
licht zien dat ik niet goed gekeken heb...

-  Verduiveld,  ik  moest  al  thuis  zijn!  zo 
maakte ik me uit de voeten en ik zwaaide 
hem ten afscheid en verdween.  Het  was 
een leugentje om bestwil, ik kreeg het im
mers op de heupen van de theorieën van 
die anders toch niet onsympathieke kerel. 
Op weg naar huis was ik ternauwernood 
vergeten dat  ik  weer  die  omweg maken 
moest,  en  toen  ik  passeerde  op  de  plek 
waar gisteren nog die brug stond, vielen 
mij  de  ogen  haast  uit  de  kop.  Op  een 
hoogte van een vijftal meter boven het ka
naal,  wandelde  door  de  lucht  de  vrouw 
van  zopas.  In  haar  rechter  hand  had  zij 
haar witte stok waarmee zij voor zich uit 
tastte  door  het  ijle,  haar  voeten  raakten 
grond noch water, haar blik was zoals al
tijd gericht op oneindig. Ik stond perplex, 
ik wilde haar naam roepen,  maar ik be
sloot ineens dat het veiligste was om hele
maal niets te ondernemen.

25 januari 2011
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