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Genosuïcide in de opmars?

In oktober 1939 gaf Adolf Hitler het bevel 
om alle  burgers  die  niet  langer winstge-
vend waren maar daarentegen geld kost-
ten aan de staat omdat zij ziek waren of 
tenminste aldus stonden geboekstaafd, om 
te brengen. Dit moest gebeuren voor hun 
eigen bestwil, zo luidde het voorwendsel, 
want aldus werd hen een onwaardig be-
staan  bespaard.  Hitler  schuwde  het  niet 
om aan zijn bevolking deze massamoord 
op (in 1941 reeds) 200.000 mensen te ver-
kopen middels affiches waarop een door 
een verpleger geflankeerde zieke was af-
gebeeld, voorzien van de volgende tekst: 
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"60.000 Mark betaalt de maatschappij om 
deze zieke in leven te houden!" En dan in 
grote letters: "Medeburgers, dit is ook uw 
geld!" (1) De massamoord op de 'onnutti-
gen'  gebeurde  (nog  voor  de  eigenlijke 
shoa  plaats  had)  in  verschillende  Duitse 
klinieken,  door  vergassing,  verstikking, 
injecties,  vergiftiging,  verhongering  en 
overdoses  medicijnen.  In  de  praktijk 
doodde men koelbloedig de in een afge-
sloten ruimte opgesloten mensen met de 
gassen uit de uitlaat van een vrachtwagen. 
Deze moordpartijen voltrokken zich met 
de  medewerking  van  artsen,  psychiaters 
en andere wetenschapslui die eerst gruwe-
lijke  experimenten  uitvoerden  op  de 
slachtoffers  waarvan  ze  na  de  dood  de 
hersenen  voor  verder  onderzoek  apart 
hielden. (2) 

'Genosuïcide' of het ombrengen van de ei-
gen burgerbevolking beperkt zich niet tot 
de  bekende  concentratiekampen  van  de 
Tweede  Wereldoorlog;  Nazi-Duitsland is 
helaas geen unicum in de wereldgeschie-
denis.  De  wreedheden  tegen  het  eigen 
volk worden naar de kroon gestoken door 
talloze gelijkaardige slachtingen alom ter 
wereld,  reeds  van  voor  de  twintigste 
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eeuw. Maar heel bijzonder is wel dat soort 
van genosuïcide waarvan men gelooft dat 
zij  noodzakelijk  is  en  in  het  teken staat 
van het algemeen welzijn: het is de para-
dox  van  de  gruwelijkste  moord  verkapt 
met de edelste bedoelingen. 

Om tot een beter begrip te kunnen komen 
van  hoe  deze  wreedheden  dan  mogelijk 
zijn, gaat bijvoorbeeld de Vlaamse ethicus 
en geschiedkundige Gie van den Berghe 
in de schoenen van de daders staan - een 
perspectief  dat  hem overigens  niet  door 
iedereen in dank wordt afgenomen. In zijn 
boek  De mens  voorbij  (3)  documenteert 
hij  uitvoerig  de  stelling  dat  genociden 
'voor  het  goede doel'  schering en inslag 
zijn in de geschiedenis van mens en maat-
schappij.  Maar als "man van de Verlich-
ting"  legt  hij  de  verantwoordelijkheid 
daarvoor níet bij de zelfoverschatting van 
een voor god spelende mens,  terwijl  het 
voor vele anderen overduidelijk is dat hy-
bris aan de grondslag ligt van dergelijke 
onvergeeflijke 'vergissingen' zoals men ze 
kon noemen indien zij niet de ernst en de 
omvang hadden die zij feitelijk hebben en 
die ons alleen maar doen verstommen. 
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In wezen gaat het om een 'natuurlijke lo-
gica' die echter van elke menselijkheid ge-
speend blijkt. Het drama speelt zich niet 
af op het cognitieve vlak maar op het vlak 
van de ethiek: het gaat niet om vergissin-
gen, het gaat werkelijk om het kwaad in 
de  morele  zin,  en  dat  kwaad  blijkt  ook 
mogelijk,  paradoxaal  genoeg  omdat  het 
uiteindelijk  door  zijn  daders  wordt  mis-
kend:  zij  herleiden  geheel  verkeerdelijk 
elk kwaad tot  een hiaat  in  de kennis  of 
dus  tot  een  vergissing.  Maar  dat  houdt 
vanzelfsprekend ook in dat men zal vol-
harden in het kwaad zolang men zijn 'ver-
gissing'  niet  heeft  ingezien,  terwijl  het 
heel goed mogelijk is dat mensen bepaal-
de vergissingen blijven begaan, er tegelijk 
heilig van overtuigd dat ze het beste doen. 

Beschouw  bijvoorbeeld  maar  eens  die 
misleidende  propagandistische  oneliner 
van het Nazi-regime die het recht op le-
ven van zieke mensen ter  discussie  stelt 
door zich op een verontwaardigde toon uit 
te  laten  over  het  feit  dat  de  gezondste 
krachten onder de burgers moeten sneuve-
len aan het front om de zieken te kunnen 
beschermen en  in  leven  te  kunnen  hou-
den. Of denk aan de hoger vermelde affi-
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che die inspeelt op het brute egoïsme. Dat 
moordende  populisme  herhaalt  zich  bij 
ons  vandaag  in  de  recente  veroordeling 
van een arts tot het betalen van een scha-
devergoeding  van  100.000  euro  aan  de 
ouders  van een kind  dat  "door  zijn  toe-
doen"  ter  wereld  kwam.  Het  kind  was 
meer bepaald gehandicapt. Gynaecologen 
zullen in  het  vervolg  wel  twee keer  na-
denken als zij ook maar de geringste twij-
fel koesteren over de gezondheidstoestand 
van een ongeboren kind. Ook als de kans 
op zo'n fikse schadevergoeding slechts 5 
percent  bedraagt,  zullen zij  zeker  willen 
spelen.  De moraal  van dit  verhaal  is  en 
blijft het fiat aan een volstrekt immorele 
maatschappij,  die  aan  mensen  die  niet 
voldoen aan haar arbitraire eisen, het le-
ven op aarde ontzeggen wil. En zich ver-
dedigen  kunnen  ongeborenen  in  Europa 
niet, zoals intussen reeds een vijftal jaren 
geleden  haar  rechters  beslisten  toen  zij 
een vrouw die abortus pleegde, in het ge-
lijk stelden op grond van de regel dat wie 
nog niet geboren zijn, geen burgerrechten 
hebben!

Met  de  genoemde  veroordeling  van  een 
gewetensvolle  arts,  werd  een  juridisch 
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precedent  geschapen  en  wordt  de  reeds 
aan gang zijnde genosuïcide fors  aange-
zwengeld. Tegelijk werden op sluikse wij-
ze volstrekt immorele impliciete uitgangs-
punten zonder enige tussenkomst van het 
parlement  de  facto tot  wet.  Het  betreft 
meer bepaald de vooronderstelling dat ie-
mands recht  op leven afhankelijk is  van 
zijn  gezondheidstoestand en,  vervolgens, 
ook  de  vooronderstelling  dat  iemands 
recht  om  te  moorden  vooreerst  afhangt 
van het feit of zijn of haar slachtoffer al 
dan niet  een burger  is.  Tevens werd het 
begrip van de levenskwaliteit  (wat voor-
dien 'geluk' heette) aldus verengd tot ge-
zondheid of, veeleer nog, tot een kwestie 
van leed (en genot). Een maatschappij die 
wetten  in  het  leven roept  die  het  mens-
zijn  tot  het  burgerschap  reduceren,  mis-
kent op de koop toe het aandeel van de 
natuur  in  de  totstandkoming  en  in  de 
handhaving van haar populatie, waardoor 
zij in feite haar eigen waanzin bevestigt. 
Voorhouden  dat  buiten  het  toedoen  van 
een  welbepaalde  kuddevorming  geen 
mens-zijn mogelijk is, berust op een arbi-
trair  en  meer  bepaald  specifiek  commu-
nistisch mensbeeld dat het mens-zijn her-

8



leidt tot de kuddegeest,  die ook eigen is 
aan, bijvoorbeeld, ratten of mieren. 

Overigens kan men opmerken dat  ratten 
en  mieren  meer  solidariteit  aan  de  dag 
leggen dan de propagandisten van het ho-
ger  gelaakte  sentiëntisme  (4)  welke  im-
mers  tevens  de  beleidsvoerders  zijn  die 
het solidariteitsprincipe uithollen door een 
steeds verder doorgedreven individualise-
ring ervan, wat zich vertaalt in een solida-
riteit van bijvoorbeeld de overproductieve 
jonge mens met alleen maar zichzelf als 
behoeftige  ouderling.  Maar  men  vergist 
zich schromelijk als  men gelooft  dat  dit 
principe  van het  egoïsme hiermee vrede 
zal nemen en dat de sterkeren zullen dul-
den dat de zwakkeren zich te goed doen 
aan hun opgebouwde reserves, zoals reeds 
blijkt uit de plotse commercialisering van 
de rust- en verzorgingstehuizen, om maar 
niet te reppen van het bedrog van pensi-
oenspaarkassen  en  andere  verzekerings-
formules. Net zoals aartsvijanden elkaars 
boezemvrienden worden van zodra zij ge-
meenschappelijke belagers  ontwaren,  net 
zo zullen zij  ook onverwijld eendrachtig 
de handen in elkaar slaan voor de incasse-
ring  van  een  makkelijk  te  bekomen  ge-
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meenschappelijke  buit,  in  casu het  bezit 
der zwakkeren. De beide gevallen illustre-
ren immers slechts hetzelfde 'recht van de 
sterkste'.

Dat men burgers  moet  vermoorden voor 
het  welzijn  van  de  maatschappij  is  een 
stellingname die op zijn minst alle leden 
van  die  maatschappij  met  een  panische 
angst zal slaan, daar elkeen in leven wil 
blijven terwijl men als kind en als ouder-
ling willens nillens 'ten laste' van anderen 
is. Ziet men dan over het hoofd dat ouders 
ervoor  kiezen  om kinderen  'ten  laste'  te 
hebben, dat mensen geheel  vrijwillig  hun 
ouders thuis houden en verzorgen of dat 
het  merendeel  van  ons  niets  liever  ver-
langt  dan  medemensen  bij  te  kunnen 
staan?  Zijn  de  onmenselijke  vooronder-
stellingen over last en leed niet drastisch 
en  dramatisch  scheefgetrokken  door  de 
religie van het gouden kalf dat immers ar-
beid afschildert als een te vergoeden last 
in  een  universum  van  louter  schuld  en 
boete? Kunnen mensen die nog geheel on-
geperverteerd  werken  omwille  van  de 
vruchten van hun arbeid zelf dan geheel 
straffeloos  weggekegeld  worden,  alleen 
omdat  zij  in het  perverse  strafkamp van 
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de mammon niet passen? Staat het leven 
dan echt ten dienste van het geld en is dan 
ook  het  ultieme  doel  dat  wij  toch  zijn, 
verworden tot een louter middel - niet een 
middel voor anderen, zoals dat het geval 
is in de slavernij,  maar een middel voor 
iets dat welbeschouwd helemaal niet be-
staat?  Of  kon  men  dan  zeggen  van  het 
geld dat dit een leven leidt en dat dit leven 
kwalitatief  zo  hoogstaand is  dat  het  ons 
terecht tot zijn dienaren herleidt? 

Maar dit is wat men heden van bovenuit 
met de mensen doet: men laat ons geloven 
dat wij schuld hebben bij de banken, dat 
wij  moeten sneuvelen om die banken te 
redden,  en dat  alleen de redding van de 
banken ook onze redding kan zijn. Het is 
pure waanzin die ons dit in de oren blaast, 
maar het getuigt van een nog veel grotere 
waanzin  dit  ook  nog  allemaal  te  willen 
pikken.

Driekoningen 2012
Noten:

(1) Ten slotte stond onderaan op de affiche ook nog 
de verwijzing:  "Lees 'Nieuw volk', het maandblad 
van de rassenpolitiek van de NSDAP!" 
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(2)  Zie:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Aktion_T-4 .  In  de  Nazi-
concentratiekampen  die  nadien  speciaal  voor  uit-
roeiing werden opgetrokken, werden aldus miljoe-
nen mensen omgebracht en niet alleen zogenaamde 
nuttelozen maar ook mensen van 'vreemde' rassen, 
religies, geaardheden en levensovertuigingen. Zie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vernietigingskamp .

(3) Gie van den Berghe, De mens voorbij, Meulen-
hoff/Manteau  2008.  Zie:  http://www.serendib.be/boeken/De-

mens-  voorbij.htm    
(4)  De  opvatting  die,  ruw  uitgedrukt,  het geluk 
identificeert met het genot en het ongeluk met het 
leed.
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Paranormale heiligen

De eeuwen waarop wij heden drijven, zijn 
veel  te  wreed  om nog  een  fantastiek  te 
kunnen  dulden  die  hen  naar  de  kroon 
steekt. Verzinsels klinken oervervelend als 
zij  voor de werkelijkheid moeten onder-
doen. Elkeen weet dat heden talloze lucht-
spiegelingen zich verkopen als  de waar-
heid.  Maar  veel  minder  bekend zijn  die 
facetten van het echte leven die onterecht 
doch  bijzonder  hardnekkig  voor  fabels 
blijven doorgaan. Dat is heel jammer want 
aldus blijven zich de diepten van de we-
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reld aan ons oog onttrekken, terwijl wij al 
tijden balen van een oppervlakkigheid die 
ons  versmacht.  Het  jongste  boek  van 
Ludo  Noens  bewandelt  daar  nog  onont-
dekte paden welke ons om die reden deso-
riënteren. De lezer van Paranormale hei-
ligen begint achteloos aan de lectuur van 
wat in wezen een deur is op een zolderka-
mer waar wij nooit eerder kwamen. Daar 
liggen kostbaarheden uit een ver verleden, 
maar er is ook een venstertje waarvan het 
vergezicht ons kippenvel bezorgt. Vaarwel 
nu, valse rust waarin wij ons vermeiden, 
onbewust  van de wankelheid der heden-
daagse  zekerheden!  Wij  weten  toch  al 
lang dat oordelen die niet uit twijfel zijn 
ontstaan, geen waarde kunnen hebben? En 
welke grote dichter noemde ooit de zeker-
heid het deel der dwazen? Of was het de 
pythia die aldus sprak in raadsels? Noens 
ontsluiert ons wat nochtans in het daglicht 
lag:  de grootste  kerk ooit  leeft  van haar 
heiligen  sinds  twee  millennia,  en  allen 
hebben die zich onderscheiden door mira-
kels. Geheel onterecht belanden ze maar 
al te vaak tezamen met de Hollywoodpro-
ducties die ons het strot uitkomen, na con-
summatie bij het afval. 
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Het mystieke lichaam van Christus, zoals 
de kerk ook heet, geeft zeer te denken als 
vandaag bij het betrachten van een kortge-
ding inzake machtsmisbruik aldaar, blijkt 
dat dit in feite niet bestaat in onze stoffe-
lijke  wereld.  Zoals  de  Handelingen  der 
Apostelen  het  zeggen,  gaat  het  in  het 
strijdperk  van  de  wereld  ook  helemaal 
niet om mensen, doch om onderling strij-
dende Machten, waaronder Engelenscha-
ren worden verstaan. En hier bevinden wij 
ons in een laag van de realiteit die welis-
waar  onstoffelijk  is  maar  daarom  niet 
minder  echt,  want  goed  en  kwaad  zijn 
krachten die de stof eronder houden een-
maal zij tekeer gaan. De ruimte en de tijd 
hebben in zich dimensies die wij met het 
mensenbrein niet vatten kunnen terwijl zij 
toch geheel ongedroomd zijn daar zij ons 
bestaan zelf  schragen.  Dat  moest  ons  in 
feite daarvan kunnen verzekeren dat deze 
voor  ons  onbereikbare  ideeën,  in  andere 
en hogere geesten worden bespiegeld en 
gedacht. 

Pas in het licht van de heilige strijd tussen 
goed en kwaad die ons een leven lang ge-
boeid  houdt  en  misschien  nog  langer, 
krijgt  de  idee  van  een  Verlosser  en  van 
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een door Hem gebaande weg naar heilig-
heid gestalte. Pas in die geheel immaterië-
le  context  krijgen  alle  dingen  vorm  en 
worden zij ook onderworpen aan een oor-
deel  dat  van  koning  Salomon  kon  zijn. 
True is what works, zo zeggen de pragma-
tisch  aangelegde  filosofen  en  misschien 
beseffen zij nog niet hoezeer zij hiermee 
hard maken dat enkel in het licht van de 
geheel onstoffelijke werken, daden, enge-
len of geesten, alle atomen van het stoffe-
lijke heelal bestaan. Enkel in het licht van 
de geest bestaat de wereld, zoals ook en-
kel in het licht van onze droom zijn beel-
den kunnen verschijnen. Uitgerekend dat 
wat voor de materialist bizar lijkt of ver-
zonnen, dwingt hem zichzelf als een ver-
zinsel te gaan zien, en zal hem zo uitnodi-
gen  tot  een  verruiming.  Welbepaalde 
waarnemingen  passen  misschien  niet  in 
het kraam van welbepaalde breinen, maar 
men kan ze niet eeuwig ongestraft tussen 
haakjes blijven zetten - op den duur komt 
men warempel haakjes tekort. Misschien 
verdienen  sommige  theorieën,  vertelsels 
of verdrongen herinneringen het wel om 
eens te worden herbekeken. Is het overi-
gens niet opmerkelijk dat paranormale ei-
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genaardigheden, alle kritiek ten spijt, bij-
zondere, zich voortdurend herhalende, ge-
meenschappelijke  kenmerken  vertonen? 
En wordt het mysterie van het biologische 
leven,  anders  dan  het  wonder  van  de 
geest,  dan  opgelost  door  de  loutere  be-
schrijvingen  van  zijn  processen  waartoe 
de wetenschappen tenslotte in essentie te 
herleiden zijn?

In ruim tweehonderd gevleugelde bladzij-
den neemt Ludo Noens ons mee doorheen 
een nog recente geschiedenis van elf ex-
centrieke mensenlevens die helemaal niet 
zonder reden geboekstaafd staan als won-
derbaarlijk en waarvan talloze getuigenis-
sen ons wijzen op een surplus dat wij ver-
gaten  terwijl  wij  het  ook  dagelijks  nog 
missen. Catharina van Siena, de bloedhei-
lige genaamd, herinnert ons aan de ernst 
van het mysterie van de transsubstantiatie 
dat de kern uitmaakt van de mis en van 
het christelijk geloof, dat niet alleen een 
zaak is  van de geest  maar ook een diep 
verhaal van echt vleselijk lijden en van of-
fervaardig  bloed  waarmee  de  Heiland 
onze zielen afkocht en ze redde van het 
eeuwig hellevuur. In dat verband getuigt 
ook menigeen over de jongeman die sprak 
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vanuit 't  hiernamaals tot 'de rattenvanger 
van Turijn'  en zijn  omgeving.  Hildegard 
von Bingen, Lydwina van Schiedam, The-
resa van Avila: wat is deze maagden over-
komen en wat bezielde hen, wat maakte 
dat wij ook vandaag nog wereldwijd hun 
namen eren? En dan zijn er de bizarre ge-
schiedenissen  van  'de  stuiptrekkers  van 
Saint-Médard' of die over de patroonheili-
ge  der  parochiepriesters,  het  heilig  pas-
toorke van Ars dat met de duivel vocht. 
De wonderen rond Catherine Labouré, de 
moord op Maria Goretti, het zonnewonder 
van  Fatima  dat  in  1917  vele  duizenden 
mensen hebben gezien  en  de  heilige  uit 
onze tijd, pater Pio, van wie nu nog getui-
gen zeggen dat hij op meer plaatsen tege-
lijk aanwezig was. 

"In onze samenleving is het sacrale funda-
menteel aangetast" - met die kerngedachte 
van  theoloog  Gabriël  Spileers,  begint 
Ludo  Noens  zijn  gedurfd  maar  overtui-
gend boek, en het is zijn verdienste dat hij 
erin slaagt om de lezer via de weg van het 
verhaal  opnieuw  ontvankelijk  te  maken 
voor wat het doodgewone dat soms echt 
dodelijk is, verre overstijgt, zodat een zin 
voor het sacrale wordt herboren. Noens is 
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een  rasverteller,  soms  wordt  men  door 
hem op het verkeerde been gezet,  ofwel 
heeft men slechts die indruk, maar zeker 
is dat hij de grens tussen het feitelijke en 
de fantasie weet weg te spoelen. De lezer 
mag dan pootje baden aan een strand, de 
grens tussen de vaste grond en 't  zo be-
weeglijk water van een uitgestrekte oce-
aan waarvan de bodem diep genoeg is om 
alles wat ooit 't licht aanschouwde te her-
bergen,  aan  't  oog  van  bijna  elk  wezen 
onttrokken.  Een boek,  tenslotte  ook,  om 
van te snoepen! 

Ludo  Noens,  Paranormale  heiligen,  Zil-
verspoor/Books  of  Fantasy,  november  
2011.

10 januari 2012
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Lucifer, le génie du mal (1)

Een blikopener is een wonderbaarlijk in-
strument maar je moet wel weten hoe hij 
werkt,  anders kon je  met het  instrument 
en de sardines bij de hand warempel om-
komen  van  honger.  Je  moet  weten  hoe 
precies het mechaniekje werkt, want alles 
daaraan  heeft  zijn  functie;  geen  haak, 
geen tandwieltje is overbodig. 

Hetzelfde  geldt  voor  alle  werktuigen 
waarmee wij onze handelingen kracht bij-
zetten:  trektangen  en  hamers,  gemotori-
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seerde voertuigen en mixers, medicijnen, 
fabrieken,  economieën,  religies,  ideolo-
gieën, wetenschappen en ga zo maar lus-
tig door. 

Edoch, geen door mensen gemaakte me-
chaniek,  hoe  complex  ook,  kan de  door 
God geschapen 'mechaniek'  van de sim-
pelste  levende  wezens  evenaren.  Geen 
echt  geschapen  kat  die  muizen  vangt, 
werd ooit door mensen nagemaakt; geen 
honingbij, geen amoebe, geen bacterie en 
geen virus. Zelfs niet het voedsel dat ons 
de  dode  dieren  en  planten  verschaffen, 
kunnen wij maken: geen eiwit, geen sui-
kerboon, geen graantje tarwe, geen korrel 
rijst. 

Er zijn wel geleerden in labs die het pro-
beren, en nu en dan ontdekken ze dat je 
een beestje kan doen manken door het een 
pootje af te breken. Dat je een hond kan 
doen bijten als je die met voedsel africht. 
Dat, zoals door Dickens werd beschreven, 
je een kind onder dwang kan doen wer-
ken,  stelen,  branden  en  zelfs  moorden. 
Een kind, een bende en een ganse klasse, 
een halve maatschappij.
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Levende wezens, laat staan mensen, mo-
gen niemands instrumenten zijn, maar er 
zijn  geen  criminelen  die  een  boodschap 
hebben aan ethiek en zo moet men op den 
duur van zijn gelijken 't ergste vrezen: de 
mens als werktuig van een sluwe slechte-
rik; de medemens als instrument van een 
corrupte  politiek;  de  wetenschapper  als 
handlanger van een oorlogsmechaniek in 
handen van een waanzinnige.

Misdadigers dienen wel eerst te weten hoe 
het  beestje  werkt  vooraleer  ze  het  naar 
hun  pijpen  kunnen  doen  dansen.  Geen 
nood, want ook geleerden die al die hen-
deltjes weten te bedienen, kunnen op hun 
beurt in het gespan worden gezet. Theore-
tisch kan de ganse maatschappij, en waar-
om ook niet de hele wereld, draaien zoals 
de  duivel  zelf  dat  wil  als  hij  zijn  zaak 
maar goed beheert, want alle wezens heb-
ben honger en bijna alle wezens spreken 
het woord van wie ze het brood eten. En 
volstaat  de  honger  niet  als  dwang,  dan 
zijn er nog die vele andere noden waarvan 
wij ons nauwelijks bewust zijn omdat ze 
nooit onbevredigd bleven. En vergeten we 
niet  de  talloze  aangekweekte  noden die, 
ofschoon  geheel  overbodig,  onecht  en 
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zelfs  schadelijk,  ons  vaker  folteren  met 
een dorst die de natuurlijke overtreft. 

Maar wie zegt dat die gevreesde griezel-
toestand niet het geval is? Wie durft te be-
weren dat het niet de duivel is die aan de 
touwtjes trekt sinds het begin van de we-
reld? Dat staat aldus alvast in Genesis be-
schreven:  de gevallen  mens is  ten  prooi 
aan de gevallen engel die door zijn zonde 
én die van de mens, over hem en over zijn 
ganse wereld heerst. 

Dat  dit  geen  fabeltje  is,  verzekeren  ons 
veel recentere en ook goed bewaarde tek-
sten die  het  leven van de Verlosser  zelf 
beschrijven.  Op  een  keer  wordt  Jezus 
meegenomen door de satan naar een hoge 
berg  met  panorama  op  de  hele  wereld. 
Kniel  voor  mij,  zo  probeert  de  duivel 
Christus te verleiden, en ik schenk u alles 
wat gij ziet! Christus verzaakt aan die be-
koring,  zoals  we  allen  weten,  maar  wat 
aan de aandacht van menigeen ontsnapt in 
dit  verhaal,  is  wel  het  feit  dat  de  Zoon 
Gods niet  tornt  aan de bewering van de 
gevallen engel dat hij het is - de satan - 
die  over  de  rijkdommen  van  de  wereld 
heerst. 
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Kniel voor mij, dan geef ik u toegang tot 
de wereld: betekent dit niet dat al wie níet 
knielen, bij de duivel in ongenade zullen 
vallen en dreigen afgeslacht te worden zo-
als het onschuldig Lam door wiens bloed 
wij worden verlost? En betekent dit  niet 
dat onze wereldse rijkdom ook het ultie-
me bewijs  zal  zijn  van onze schuld  aan 
deze  slachtingen?  Wonderwel  zouden  al 
die  puzzelstukjes  passen  als  inderdaad 
bleek dat aan het hoofd van de wereld een 
monster  stond  met  een  engelentronie. 
Maar wie zal ontkennen dat onze wereld 
van  manipulatie  of  handlangerij  aaneen 
hangt? Moet hij niet ziende blind zijn die 
beweert  dat recht en orde heersen onder 
de zon, de maan en alle sterren?

13 januari 2012

Noot:

(1) Le génie du mal is de titel van het marmeren 
beeld van Guillaume Geefs  dat  sinds 1848 in de 
Luikse kathedraal prijkt. Dat beeld vervangt l'Ange 
du mal uit 1842 van Joseph Geefs, de jongere broer 
van Guillaume, een beeld dat toentertijd "te naakt" 
werd bevonden. 
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