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Erosie
Waren er slechts twee mensen, dan zou
den zij zich zeer verschillend voelen. Dat 
gevoel  maar  ook  het  verschil  zelf  ver
dwijnt  naarmate  het  aantal  soortgenoten 
toeneemt: hoe meer soortgenoten wij heb
ben, des te beter gelijken wij op elkaar. En 
hoe  meer  wij  op  elkaar  gelijken,  des  te 
minder uniek zijn wij. Zeven miljard, een 
zeven met daarachter negen nullen, zoveel 
soortgenoten  heeft  nu  elke  enkeling,  en 
dat  gigantische aantal  poogt  elk  van die 
zeven miljard enkelingen te verpletteren.

Elke enkeling verzet  zich tegen het ver
pletterd worden door het grote aantal van 
zijn  soortgenoten.  Hij  doet  dat  door  op 
een  veilige  afstand  van  hen  te  blijven, 
door  een  territorium af  te  bakenen voor 
hem  alleen,  door  muren  op  te  trekken 
rond de plek grond die hij bezit of huurt, 
of ook nog door gewoon zijn soortgenoten 
uit te moorden. Dat laatste heeft vanzelf
sprekend  heel  wat  voeten  in  de  aarde, 
want vooraleer men aan het moorden kan, 
moet  men  eerst  de  ander  demoniseren, 
men moet hem eerst tot vijand maken en 
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afschilderen  als  een  bedreiging,  een  ge
vaar voor het eigen bestaan. 

De  'goodies'  en  de  'baddies'  vormen  de 
twee delen waarin een cel  zich opsplitst 
eenmaal zij groot genoeg geworden is en 
weer naar ademruimte hunkert. Elke helft 
beschouwt uiteraard zichzelf als de goede 
en de ander als de slechte en er volgt een 
strijd die ervoor zorgt dat ze beiden ster
ker worden, groter ook, té groot voor de 
beschikbare ruimte en dan herbegint  het 
spel: de helften delen andermaal, de kwar
ten verheffen zich,  vechten,  groeien,  de
len, en dan is het de beurt aan de achtsten, 
tweeëndertigsten,  vierenzestigsten,  hon
derdachtentwintigsten.  Alle  machten  van 
twee staan in de rij, hun reeks vormt de 
geest  van  de  simpele  fysieke  deling  die 
een verschijning van erosie is en tegelijk 
een beginsel van de eros die vermenigvul
digt om de loutere lust ervan.

Eens zullen de mensen zo talrijk zijn dat 
elk  onderling  verschil  geheel  weggewist 
zal zijn. Dan zal men zeggen: "Wij!" Als 
majesteitsmeervoud, uiteraard, want allen 
zullen één zijn, de ene zal niet meer zijn 
dan een spiegel van de ander. En zo ook 
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zullen  materiële  spiegels  overbodig  zijn 
daar men zich in elkander spiegelen zal: 
"Hoe gaat het met mij vandaag? Ligt mijn 
haar goed? Wat zal ik aantrekken voor de 
mis?" Ook conversaties zullen niet meer 
hoeven,  uiteraard.  Men  zal  nog  slechts 
spreken, misschien wel zingen, als uit één 
en dezelfde mond vol  tanden,  want  ver
stomming  zal  ons  slaan,  wij  majesteit, 
mensdom,  gigantisch  schepsel  vergelijk
baar met een mierenhoop of met een wes
penzwerm,  een kolonie  insecten,  bijzon
der broederlijk voor elkaar doch wee die
gene die er naar durft te wijzen! 

De aarde werd gekoloniseerd, zo zal men 
terecht  zeggen.  Het  mensdom heeft  alle 
andere  insecten  verorberd.  Insecten,  ook 
planten uiteraard, vissen, vogels, zoogdie
ren, konijnen. Ook alle ertsen zijn veror
berd en de planeet, dientengevolge, is he
lemaal  hol.  En dan komt de tijd van de 
schaarste en de terugkeer. Honderdachten
twintig  wordt  weer  vierenzestig,  vieren
zestig slankt af tot tweeëndertig, uiteinde
lijk schieten er nog zestien over, nog acht, 
vier,  twee,  nog  één.  Maar  de  resterende 
één zal alsnog een spiegel van het mens
dom zijn, de zeven met de negen nullen, 
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capabel om bij het minste gevaar op ver
stikking, onmiddellijk weer aan het delen 
te gaan.

Elke  lichaamscel  heeft  zeven  miljard 
soortgenoten, bij meer doorvoede indivi
duen zijn dat er wellicht meer dan twintig. 
En elk lichaam kan zich weerspiegelen in 
één enkele cel. Als verstikking dreigt en 
de dood waart rond, bevrijdt zich van het 
lichaam die ene cel die het allemaal weer
spiegelt, en zij gaat haar weg en zoekt een 
plaats waar zij delen kan dat het een lieve 
lust  is.  Eén  wordt  twee  en  twee  wordt 
vier, vier wordt acht, zestien, tweeënder
tig, vierenzestig. De machten van twee, de 
simpele geest van de stoffelijke deling, de 
geest van de nieuwgeboren mens.

De machten van twee, de dingen die hij 
voortbrengt,  de  mens naar  zijn  beeld en 
zijn gelijkenis,  in machten van twee, bi
nair, als een spiegel, de machten van twee, 
de peecee, het zelf gebreide brein, het bij
gebreide  mensenbrein,  in  machten  van 
twee, het web, het interweb. De splitsing, 
de eros, de onherroepelijke erosie.

25 januari 2012
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Staken tegen de achteruitgang
Wie  heeft  ze  nog  níet  gezien,  de  vide
ootjes over in kastschuiven slapende Chi
nese  bandarbeiders  die  Apple-computers 
produceren onder massale zelfmoord ver
oorzakende werkdruk? In hun arbeidscon
tract moeten ze beloven niet de hand aan 
zichzelf  te  zullen  slaan.  Vele  duizenden 
zijn ervan, ettelijke miljoenen. Miljarden 
mensen  leven  in  de  slavernij.  Maar  hoe 
kan het ook anders, wetende dat wij, wes
terlingen, bestaan bij de gratie van gemid
deld 40 tot 50 slaven per persoon? 

De slavernij is van alle tijden. De Britten 
schaften ze af in 1833, de Hollanders in 
1863, maar toen in 1884 Leopold II Con
go  kreeg  toegewezen,  zou  dit  land  op 
bloedige  wijze  worden  uitgebuit  tot  aan 
zijn  onafhankelijkheid  in  1960.  Tot  dan 
heerste daar slavernij met marteling, ver
krachting,  verminking  en  moord  als 
dwangmiddelen.  De  zogenaamde  Ar
meense genocide  lag  dan al  veertig  jaar 
achter de rug, de shoa al bijna twintig. 

Het  is  een  fabeltje  dat  bij  uitbuiting  en 
slavernij het ene volk tegenover het ande
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re  staat:  het  zijn  daarentegen  ongeacht 
welke sterkeren die gewetenloos ongeacht 
welke zwakkeren uitbuiten,  en die  aldus 
de  evangelische  woorden  van  Mattheüs 
bekrachtigen, met name dat aan al wie be
zitten  nog  meer  gegeven  zal  worden  en 
dat het weinige dat de armen hebben hen 
nog zal worden afgenomen. Marx en En
gels omschreven dit duidelijk als de klas
senstrijd die de hele geschiedenis omvat. 
En  dat  uit  de  geschiedenis  geen  lessen 
werden getrokken, illustreert de uitbuiting 
van de armen door de rijken in onze hui
dige economie.

Kapitaalkrachtigen  investeren  in  produc
tiemiddelen  voor  het  voortbrengen  van 
goederen die dan met winst worden ver
kocht.  De  winst  neemt  toe  naarmate  de 
productiemiddelen  minder  kosten  en  zo 
moet  onder  meer  de  arbeidskost  worden 
beperkt. Fabrikanten doen dit door de met 
veel inspanningen verworven sociale wet
ten  te  omzeilen:  zij  stellen  werklui  in 
dienst die quasi niks kosten omdat zij het
zij  illegaal  werken,  hetzij  vallen  onder 
wetten  van  achterlijke  landen  die  (nog) 
geen sociale zekerheid kennen. Goedkope 
arbeiders worden geïmporteerd en bedrij
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ven gaan zich in lage loonlanden vestigen. 
Zo verrijken de rijken zich nog meer door 
de armen twéé keer te bestelen: een eerste 
keer door slavernij  -  het misbruiken van 
de  nood  van  onbeschermde  arbeiders  - 
een tweede keer door het eigen volk te be
roven van het werk dat zij immers expor
teren, zodat mét onze economie het hele 
sociale stelsel instort. 

Het wraakroepende van die hele 'onderne
ming' is dat de instorting van het sociale 
stelsel die eruit  volgt,  allerminst  partieel 
is en tevens onherstelbaar. Het gaat er im
mers om dat alle werk dat onder humane 
omstandigheden werd verricht, stelselma
tig uit de handen van die arbeiders wordt 
genomen  en  wordt  overgeheveld  in  de 
handen van  slaven  die  worden  uitgebuit 
zoals  nooit  voorheen.  Die  transactie  ge
schiedt uiteindelijk onder het impuls van 
de hebzucht die immers de rijken in zijn 
greep heeft en die hen ertoe verleidt om 
hun bezit als dwangmiddel aan te wenden 
voor een onbeperkte uitpersing van de ar
men.  Die  hebzucht  op  haar  beurt  viert 
hoogtij waar zij zich niet langer hoeft te 
schamen  omdat  in  deze  tijden  met  het 
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christendom, die ze tot de ondeugden re
kent, nu eenmaal de vloer wordt geveegd. 

Op papier is de slavernij afgeschaft, in de 
praktijk is ze nooit omvangrijker geweest 
dan nu. Als fabrieksarbeiders zich massaal 
zelfmoorden  onder  de  opgelegde  werk
druk,  dan  is  hier  niet  langer  van  zelf
moord  sprake  maar  van  regelrechte 
moord.  Zelfs de meest  primitieve volke
ren vermoordden hun slaven niet; tot in de 
nieuwe tijd  was het  altijd  en overal  een 
zaak van eer zijn slaven goed te verzorgen 
en wie daaraan verzaakte werd streng ge
straft, zoals ook nu de dierenbeulen stren
ge straffen krijgen. Jammer genoeg mas
keert  dit  medelijden  met  de  beesten  op 
een blijkbaar bijzonder doeltreffende wij
ze  de  meedogenloosheid  die  de  heden
daagse mens jegens zijn soortgenoten aan 
de dag legt. Haast zou men de mooie uit
vlucht moeten geloven dat het de bevol
kingsdruk is die ons parten speelt en die 
ons met paniek slaat: de angst om straks 
geen plaats meer te hebben op deze ineens 
zo klein geworden wereldbol. Een fabel
tje,  jazeker,  want  waar  hebzucht  heerst, 
heeft men nooit genoeg.
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A propos, het humaan werk wordt onder
mijnd, de slavernij keert weer, en nog zijn 
er die oproepen om niet te staken? Die hy
pocrisie is in de hele mensengeschiedenis 
ongezien.

28 januari 2012
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Na de (eerste) staking (van 30 
januari 2012)

Mondsnoerders van jan met de pet die de 
media  bezetten,  scanderen  namens  hem 
dat  hij  de  staking  doelloos  vindt  en  af
wijst! 

De man in de straat is tot het inzicht ge
komen,  zo schudden zij  het uit  hun pen, 
dat hij schuldig is aan het failliet der heb
berige bankiers die zijn spaarcenten ver
gokten! 

Hier ligt de fout, zo klopt de arbeider zich 
op  de  holle  borst:  de  verantwoordelijke  
voor de corrupte politiek, de uitlokker van 
de immorele economie en de veroorzaker  
van  de  casino-excessen  der  renteniers!  
Hier  staat  hij,  koelt  op hem uw woede!  
Mea culpa! 

En in de koude ochtendmaan op het per
ron  scanderen  de  werklieden:  eindelijk  
kregen  wij  het  inzicht  dat  we  vaarwel  
moeten zeggen aan ons eigen recht! Alle  
begrip hebben wij voor de nooit voldane 
rijken en daarom ook trekken wij  graag 
de broeksriem aan en willen wij inleveren  
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zodat onze leiders kunnen doorgaan met  
bekvechten, cumuleren en tafelen! 

Wij vragen met aandrang minder te ver
dienen en langer te werken,  zo verklaren 
de uitgepersten,  zodat bankiers en mana
gers niet zonder riante uitstappremie val
len! 

Wij, armen, die de banken redden van 't  
bankroet,  betonen compassie  met  de rij
ken,  en als  kers  op de taart  nemen wij,  
slachtoffers,  nu ook nog allen samen de  
schuld voor het hele debacle op ons! Wij  
die  bijna  niets  meer  hebben,  willen  nu 
ook nog het weinige dat we overhielden,  
wegschenken aan de albezitters, want zij  
hebben nooit genoeg! 

Ja, morgen reeds gaan wij in de rij staan  
en bieden wij hen onze diensten aan: Tien  
euro per uur! Wie biedt minder? Negen!  
Negen euro per  uur!  Acht!  Zeven,  mijn
heer ginder achteraan biedt zijn diensten  
aan voor zeven euro per uur! Wie biedt  
nóg minder? Zes! Zes euro per uur voor  
de klus! Komaan! Wie biedt nóg minder? 

En jawel, de toekomst van onze kinderen  
laat  ons  koud:  hebben  zij  geen  rechten 
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meer? Des te slechter! Adieu aan de soci
ale  wetten,  het  heeft  toch  onze  tijd  ge
duurd en dat is immers lang genoeg! Wij  
willen nu dolgraag rechtsomkeert naar de  
middeleeuwen!

Ja, zij spreken nu namens jan met de pet, 
en zij bazuinen het door radio en televisie 
uit:  dat  de man in de straat  zijn rechten 
veracht, dat hij op zijn vakbonden spuwt 
en dat  hij  ernaar verlangt om te kruipen 
voor die adders op hoge hakken die gewa
pend met de zweep van het geld hem het 
bloed vanonder de nagels persen. Het was 
al een fikse stunt dat ze van de arbeid het 
meest gegeerde product op de markt kon
den maken, maar dit is echt niet meer te 
geloven,  dit  zal  onafwendbaar  het  einde 
zijn, alvast het einde van de mens. En hoe 
het wezen heten moet dat ernaar snakt in 't 
stof  te  kruipen,  dat  zullen  we  dan  wel 
zien.

31 januari 2012
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