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Verslavingen

  Verslavingen

Mijn vrouw is uit werken en ikzelf - ik zit tot over de 
oren in het werk, daarom ook blijf ik thuis en doe ik 
het  thuis,  om  dus  geen  tijd  te  verliezen  met 
verplaatsingen.  Het  gaat  trouwens  om papier,  tekst, 
wetteksten,  afspraken,  kortom:  zaken  die  ik  kan 
regelen van in dit kleine bureautje hier dat net groot 
genoeg is voor een telefoon en een computer met fax, 
printer en scanner eraan. Wat immers heeft een mens 
meer nodig om aan de slag te kunnen gaan - geheel 
ongestoord komt men op die wijze niet aan acht maar, 
jawel, aan zestien uren arbeidstijd per dag, en de grote 
baas weet ook heel goed dat werknemers die de juiste 
stimulansen  krijgen,  in  geen  tijd  echte  workaholics 
worden, wat het grote voordeel heeft - voor hem dan, 
en dat weet hij dus héél goed - dat zijn werknemers 
zelfs bereid zijn om te betalen teneinde nog veel méér 
werk te krijgen! U gelooft het niet? Welnu, het is de 
realiteit  van  de  verslaving!  Elke  psychiater  kan  dit 
bevestigen, en het doet er niet toe of de patiënt zijn 
toevlucht zoekt tot opium, alkohol of werk: als hij er 
een gebrek aan heeft, wil hij ervoor betalen! 
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Ik  kan dus  doorwerken en,  bij  manier  van spreken, 
kan  ik  dat  doen  zonder  nog  uit  mijn  luie  stoel  te 
moeten  komen.  En  of  ik  dan  niet  moet  eten  en 
drinken, zo vraagt u zich misschien af? Welnu, ook 
daar is voor gezorgd want, behalve ikzelf, is hier in 
huis  ook  nog  Léontine,  mijn  schoonmoeder  -  haar 
aanwezigheid  wordt  trouwens  voortdurend  verraden 
door haar eeuwige hoge hakken, en zolang ik die hoor 
weerklinken,  ben  ik  gerust.  Zij  heeft  het  voor  haar 
rekening  genomen  om ervoor  te  zorgen  dat  ik  niet 
uitdroog en dat ik ook tijdig iets toegestopt krijg om in 
te  bijten.  Dat  alles  doet  zij  tussen  het  andere  werk 
door, want uiteraard bestaat de hoofdtaak waarmee ze 
zichzelf  met  trots  belast  heeft,  in  het  doen  van  het 
werk van mijn vrouw, die immers aan de slag is in de 
hoofdstad, en dat is niet bij de deur. En de kinderen, 
zo zult u zich verder afvragen? Wel, al onze kinderen 
zijn  het  huis  uit,  wijzelf  zijn  immers  al  vijftigers 
intussen, en we mikken momenteel op een vervroegd 
pensioen, dat zal iets voor binnen een jaar of zeven 
zijn, dan zal ook het huis helemaal zijn afbetaald, en 
de auto, en de boot. Die laatste heeft ons behalve heel 
veel geld ook bijzonder wat miserie gekost, maar een 
mens moet leren van zijn fouten, zegt men, al zijn er 
fouten die men slechts eenmaal kan maken, alleen al 
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omdat het leven veel te kort is om dat een tweede keer 
te doen. 

Alles loopt nu zoals het lopen moet, maar er is één 
klein  probleempje:  Léontine  verdraagt  geen  vuile 
ruiten, en bijgevolg kuist ze dagelijks alle ruiten van 
onze woonst.  Op zich is  dat  natuurlijk niet  erg,  die 
verslaving, ware het niet dat we hier bijzonder grote 
ramen  hebben...  welke  zich  hoog  boven  de  begane 
grond verheffen!

Ik heb er geen idee van hoe ze 't doet maar, als zij de 
ruiten  aan  de  buitenkant kuist,  dan  gaat  ze  op  het 
smalle  venstertablet  staan,  met  haar  hoge  hakken, 
terwijl ze zich met de toppen van één hand vasthaakt 
achter de kant van het raamkozijn - de andere hand 
gaat  uiteraard  met  de  schuimende  spons  tekeer  en 
daarna met het zeemvel. Als ik haar dan vertel dat ze 
mij  de  stuipen  op  het  lijf  jaagt,  dan  antwoordt  ze 
alleen maar dat ze al vijfenvijftig jaar dagelijks ruiten 
kuist  op die manier,  en wat kan ik daarop zeggen?! 
Binnen  tien  jaar  is  ze  negentig  en  kuist  ze  al 
vijfenzéstig  jaar  ruiten,  en dan kent  ze de  stiel  nòg 
beter... Ja, wat kan ik daar op zeggen? 

Aan haar hakken hoor ik waar ze loopt, weet ik dat ze 
er nog is, want het is diep daaronder, het is daaronder 
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héél diep, mag ik wel zeggen. Meermaals ben ik al 
gaan inspecteren wat er onder ligt, onder dat ene raam, 
en  dat  zijn  harde  betonnen  tegels,  ik  had  al  eens 
plannen  gemaakt  om  daar  iets  "zachts  om  in  te 
landen"  te  gaan  zaaien,  maar  wat?  Ik  hoor  nu  de 
geluiden van het zeemvel tegen de ruit, dan hou ik de 
adem in, ik wacht gespannen naar de hakken.. waar 
blijven  ze  toch?  Ik  wil  u  er  immers  nogmaals  aan 
herinneren dat mijn schoonmoeder heel fier is, en dat 
ze zeker niet zal gaan gillen als het zover is... Nu moet 
ik,  geloof ik,  eens gaan kijken...  Ik moet  er wel op 
letten dat ik haar met mijn plotse verschijning niet laat 
schrikken,  zo  wordt  het  uiteraard  alleen  maar  nog 
erger... dus blijf ik beter hier... Ik heb wel oordopjes, 
maar die kan ik niet gebruiken want dan hoor ik de 
telefoon niet  meer...  en  dus  neem ik  dan  beter  nog 
maar een tabletje valium... 

"Benoni!"

Ze roept!?

"Ja?"

Daar staat ze in het deurgat van mijn bureau, ik heb 
haar niet horen aankomen, maar kijk, zij houdt haar 
schoenen voor zich uit...
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"Wat is er?", vraag ik.

"Kijk", zegt ze: "het is mijn rechter schoen, de hak is 
weer uit het gat gekomen, heb je hier niet wat lijm?"

"Potverdorie,  Léontine!  Dat  is  levensgevaarlijk!  Jij 
hebt een paar nieuwe schoenen nodig!"

"Niets daarvan", zo klinkt haar tegenaanval, want elke 
raadgeving vat zij als een heuse aanval op: "Ik draag 
deze  schoenen al  dertig  jaar",  zegt  ze,  "het  zijn  de 
beste schoenen ter wereld! Zo; dus jij hebt hier geen 
lijm?"

"Schoenlijm!? Maar wie heeft dat in huis!"

"Laat maar", zegt ze: "ik bevochtig de hak een beetje, 
en stop hem dan weer in het gat, hij zal zwellen als hij 
nat is, dan zit hij alvast weer voor een poosje vast..."

"Maar, Léontine: dat is veel te gevaarlijk!"

"Ik moet nog één ruit doen", zegt ze, "het is echt niet 
meer de moeite...", en weg is ze.

Geen  vijf  minuten  later  hoor  ik  alweer  het 
holleblokken; ik hoor een emmer vollopen met water 
en vervolgens hoor ik haar steunen als  ze een stoel 
verschuift  en  het  venstertablet  beklimt.  Zo  dikwijls 
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heb ik dit met een zo bang hart aanschouwd, dat het 
me spontaan voor de geest komt wat ze doet, hoewel 
ik het niet zien kan vanuit de stoel in mijn bureau. Ze 
doopt  haar  spons  in  de  emmer  met  water,  haalt  de 
natte spons eruit en houdt ze klaar, stapt het tablet op 
met de linker voet,  zwaait  dan de rechter  voet naar 
buiten, de linker hand graait naar het raamkozijn, de 
rechter arm zwaait voor de ruit,  de hand, gewapend 
met de schuimende spons, ritst over het glas. Omdat 
de ruit zo groot is - de ruit van het hoogste raam van 
gans het huis - moet zij de linker hand waarmee zij het 
raamkozijn  omklemt,  een  weinig  lossen  zodat  nog 
slechts de toppen van haar vingers achter het hout van 
de  venster  haken,  en  terwijl  ze  zo  voorover  buigt, 
moet  ze  ook  haar  linker  voet  losmaken  van  de 
vensterbank, zij laat hem zwaaien en steunt alleen nog 
op de rechter voet - wat zeg ik? Op de rechter hak! En 
terwijl de spons van links naar rechts wrijft en terug, 
rust zij met haar ganse gewicht nu op de hak, terwijl 
die hak een as vormt en roteert: een halve draai naar 
links, een halve draai naar rechts... en simultaan gaat 
de  spons  over  het  glas  naar  links...  en  dan  naar 
rechts...  en  draait  de  hak  -  die  zij  zopas  wat 
bevochtigd heeft opdat hij gespannen in het gat van 
haar schoen zou blijven zitten - eerst een halve draai 
naar links... en dan een halve draai naar rechts...
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Mensen van tachtig,  zo zegt  men,  hebben vaak een 
hoge  bloeddruk,  en  bij  inspanningen  kan  het  dan 
gebeuren dat zij  heel even het bewustzijn verliezen: 
een paar seconden, één enkele seconde. Als ze in bed 
liggen, of in een zetel zitten, voelen ze dat niet eens. 
Maar  in  andere  omstandigheden volstaat  een fractie 
van  een  seconde  voor  een  jammerlijk  ongeluk. 
Mensen  van  tachtig  hebben  meestal  geen  normale 
bloedsomloop  meer.  Vandaar  ook  krijgen  ze  vaak 
spierkrampen, vooral dan in die spieren die langdurig 
statisch belast  worden.  Hoe zij  het  uithoudt  in  haar 
vingertoppen, is mij een raadsel: die vingertoppen, ik 
weet het, ze trekken wit achter het scherp afgezoomde 
hout van het raamkozijn, zoveel gewicht moeten ze nu 
dragen  terwijl  haar  ganse  gestalte  schijnbaar 
moeiteloos  over  en  weer  zwaait,  gewapend met  het 
zeemvel nu, waar druk op moet teneinde geen strepen 
te maken op het glas. En dan is er die hak die los zit! 
Zelfs  een  hak  van  staal  zou  het  begeven  onder  dit 
geweld, ik moet ingrijpen nu het nog kan!

Neen, niet doen: ik mag haar niet laten schrikken... het 
zweet breekt me uit, het water loopt in straaltjes langs 
mijn slapen, mijn hemd is al drijfnat, mijn adem stokt, 
mijn hand grijpt om het doosje valium, wit getrokken 
vingers grabbelen naar het allerlaatste tablet, ik denk 

11



Verslavingen

aan het venstertablet en aan het roteren van haar hak 
die wat nat heeft opgezogen en die daardoor voorlopig 
klem zit in het gat van de schoen, zij haalt het wel, ik 
weet het zeker, het tablet zal het niet begeven, ik stop 
het  tablet  in mijn mond, het  zuigtablet,  het  glas,  de 
spons  zuigt  water  op,  het  zeemvel  glijdt,  het  tablet 
glijdt weg, de rust keert weer... het is zo stil...
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Kunst

  Kunst

Er zijn schrijvers die voor niets anders dienen dan om 
hun  abrupt  afgebroken  ochtenddroomsels  her  op  te 
rakelen en te vervolledigen. 

Hebben zij  dan op generlei  andere  wijze  iets  bij  te 
dragen tot  de maatschappij?  Zo hoor ik u beteuterd 
vragen.  Welneen!  Zo  kort  en  bondig  luidt  mijn 
antwoord: volstrekt niet! 

Eigenlijk  mag  men  al  tevreden  zijn  dat  zij  het 
genoemde karwei tenminste eigenhandig opknappen, 
want  stel  eens  dat  er  nog  eens  vaklui  dienden 
aangeworven  om  voor  derden  die  netelige  klus  te 
klaren: dat ware pas een ramp! Nogmaals, wij mogen 
echt allen van geluk spreken dat zij het zelf doen! 

Gij  wilt  het  natuurlijk  hebben  over  rentabiliteit? 
Beseft  gij  dat  slechts  een  kleine  minderheid  der 
burgers rendabel is in de betekenis die gij beoogt - de 
materiële,  mag ik  aannemen? Warempel,  aan hen is 
het  te  danken  dat  de  maatschappij  blijft  draaien. 
Immers, een bijna even groot gedeelte van het  volk 
brengt alleen maar werk méé. Hebt  gij  er  enig idee 
van wat een gevangene dagelijks aan de gemeenschap 
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kost? Of een bedlegerige? Een blinde? Of alleen maar 
een werkloze, een gepensioneerde? 

Ooit  heeft  een Zwitser  dat  allemaal  uitgerekend,  en 
zijn  slotsom  was,  althans  wat  betreft  het  West-
Europese deel van de wereld, dat drie jaar arbeid per 
burgerleven volstaan om daarvan alles te betalen wat 
betaald moet worden teneinde goed te kunnen leven. 
En met 'goed leven' wordt bedoeld: eten en drinken, 
wonen,  studeren  en  voorzien  in  alle  noodzakelijke 
dingen. 

Daarin  zullen  vanzelfsprekend  geen  safari-uitstapjes 
verrekend zijn, geen limousines en geen verwarmde, 
overdekte  zwembaden.  Geen  dagelijkse  consumptie 
van  dure  Franse  wijnen  uiteraard,  of  van  tabak, 
opium, oesters of truffels.  Ook een eigen biblio- en 
discotheek  zit  er  wellicht  niet  in,  geen  vier 
televisietoestellen  per  huishouden,  geen  jaarlijks 
professioneel  aangelegde  tuin  met  vijvers  vol 
exotische vissen. Alleen genoeg om goed van te leven 
maar dan ook genoeg. 

Het grootste gedeelte van alle geld en tijd en moeite 
gaat trouwens naar zaken die niet alleen onnodig zijn 
maar bovendien schadelijk, zelfs dodelijk. Veruit het 
grootste stuk van de belastingkoek wordt aangewend 
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voor  de  aanschaf  van  wapens  en  ander  militair 
materieel,  en  voor  het  bekostigen  van  oorlogen,  en 
zijn die niet dikwijls schadelijk in menig opzicht? En 
nu meent u dat dit dan toch niét het geval is met een 
heel ander en noodzakelijk product, zoals eetwaar?

Tenminste  negentig  percent  van  de  prijs  van, 
bijvoorbeeld, aardappelen, gaat naar de marketing - de 
reklame.  Het  zijn  immers  niet  zomaar  'aardappelen' 
die verkocht worden: het zijn  merken, en die moeten 
onderling concurreren: als een kilogram aardappelen 
twee euro kost, dan gaat er hooguit tien eurocent naar 
de  boer  die  ze  levert,  de  rest  -  zijnde  één  euro  en 
negentig cent -  gaat naar allerlei  tussenpersonen die 
aan het product zelf helemaal niets goeds toevoegen. 
Vaak  integendeel  doen  ze  er  milieuverwoestende 
verpakkingen  bij,  zout,  cancerogene  smaakstoffen, 
kleurstoffen en cyclamaten. Benzine ook, namelijk om 
die  aardappelen  te  vervoeren  naar  de  verre 
vakantiebestemmingen waar mensen van hier ze dan 
gaan opeten. Spreken we niet over eetwaren maar over 
geneesmiddelen,  dan  ligt  die  verhouding  nog 
extremer: de verpakking kost dan het honderdvoudige 
van de pil. En hoeveel geld en tijd en moeite wordt er 
voortdurend  niet  besteed  aan  de  productie,  de 
aanschaf en de consumptie van drank, tabak en andere 
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drugs?  Fortuinen  worden  vervolgens  besteed  in 
allerlei  pogingen  om  de  door  deze  producten 
veroorzaakte gezondheidsschade alsnog in te dijken. 
En  onze  auto's  dan:  zij  kosten,  eerst  figuurlijk  en 
daarna letterlijk, stukken van mensen - dat zij ons tijd 
doen besparen, is allang achterhaald...

Rentabiliteit? Laten we de zaken zien zoals ze zijn: 
vandaag juicht men niet meer als men zich werk kan 
besparen -  zeer integendeel zelfs:  de grootste deugd 
bestaat heden in de  creatie van werk! En behoren in 
dat licht de abrupt afgebroken ochtenddromen niet tot 
de meest beloftevolle werkgevers?

Alvast is het zo dat de zogenaamde 'droomarbeid' te 
maken  heeft  met  het  'verteren'  van  in  wakkere 
toestand onverteerde of zelfs onverteerbare zaken. Als 
nu  de  droomarbeid  die  wij  met  zijn  allen  leveren 
gedurende de uren van de slaap, niet langer volstaat 
om  dat  werk  te  volbrengen,  wordt  een  nog  meer 
gespecialiseerde arbeid noodzakelijk, die door allerlei 
artiesten  wordt  verricht.  Kunst  is  dan  een 
bedrijvigheid  vergelijkbaar  met  de  werking  van 
bepaalde psychopharmaca die de productie van zekere 
neurotransmitters hetzij afremmen, hetzij  stimuleren. 
Want artiesten hebben het gemunt op dat residu van 
onverwerkbare  dromen,  uit  frustraties  ontstaan,  die 
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om een bijzondere behandeling vragen. Zo verrichten 
kunstenaars  droomarbeid,  net  zoals  alle  andere 
mensen  als  zij  slapen,  maar  wat  des  morgens  als 
onverteerbaar  in  de  zeef  van  de  geest  blijft  liggen, 
kieperen ze niet zomaar gelijk sluikafval naar buiten, 
want dit residu is de kostbare grondstof voor kunst. 

Als  een  epidemie  een  volk  dreigt  uit  te  dunnen, 
isoleren medici de schuldige bacterie of het virus, en 
zij  zoeken  naar  antistoffen  die  dan  in  de  handel 
worden gebracht, en aldus wordt het euvel ingedijkt 
en opgelost. Dit proces, verricht in laboratoria, vraagt 
zeer bijzondere inspanningen van de menselijke geest 
die speciaal daartoe wordt ingewijd en opgeleid. Iets 
gelijkaardigs moet het geval zijn inzake de stoornissen 
van minder stoffelijke aard: zij worden in de ochtend 
vergaard uit  onverwerkte dromen,  door artiesten die 
deze  zeer  subtiele  zaken  ontleden  en  in  hun  greep 
trachten  te  krijgen.  De  pil  die  zij  voortbrengen,  is 
telkenmale  een  welbepaald  kunstwerk  dat,  indien 
geslaagd, zijn uitwerking heeft op al wie gevoelig is 
voor het euvel dat ermee bekampt wordt.  Kunst,  zo 
zegt  men,  loutert,  waarschuwt,  bevredigt  of  maakt 
alert,  precies  zoals  psychopharmaca  dat  doen,  maar 
dan  op  nog  een  ander  niveau.  Om  die  reden  - 
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bijvoorbeeld - is godsdienst opium voor het volk en 
verzacht muziek de zeden.

Er zijn schrijvers die voor niets anders dienen dan om 
hun  abrupt  afgebroken  ochtenddroomsels  her  op  te 
rakelen  en  te  vervolledigen.  Beslist,  zij  dragen  op 
geen enkele andere wijze iets bij tot de maatschappij. 
Maar  misschien  is  deze  bijdrage  wel  groter  en 
noodzakelijker  dan  men  op  het  eerste  gezicht  zou 
kunnen vermoeden.
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  Het Orgaan

Zijn ziekte had hiermee te maken, dat een orgaan van 
hem zich buiten zijn lichaam bevond. 

Een eeuw geleden zou men dit als onzin bestempeld 
hebben, maar reeds kort na de oorlog waren er mensen 
van wie gezegd werd dat zij een oog hadden afgestaan 
aan een ander, teneinde bijvoorbeeld een eigen kind te 
kunnen laten studeren, of het van de hongerdood te 
redden.  En  vandaag  bestaat  er  een  zwarte  doch 
bloeiende handel in allerlei menselijke organen: her en 
der – en vaker dan men denkt – worden harten, levers, 
nieren en wat al niet meer, besteld en betaald, welke 
kort  daarop  door  specialisten  uit  de  lichamen  van 
jonge en gezonde mensen worden ontvreemd, nadat 
dezen  uit  hun  omgeving  werden  weggehaald  en 
werden  omgebracht  –  het  ‘afval’  wordt  wellicht 
vernietigd  in  een  bad  met  zwavelzuur,  ofwel 
meegegeven  aan  een  bemanningslid  van  een 
olietanker,  die  de  definitieve  opruiming  ervan  dan 
overlaat aan de vissen in de zee. 

Als men bij wijlen verneemt dat stukken van lichamen 
worden opgevist uit een kanaal, of dat ze aanspoelen 
op  een  vakantiestrand,  dan  verdient  het  dus  alle 
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aanbeveling  om  niet  uitsluitend  te  denken  aan 
psychopaten die mensen voor hun plezier in mootjes 
hakken:  veel  vaker  immers  dan  ziekte,  is  het 
winstbejag de motor van de misdaad. Dat was vroeger 
het  geval  en,  omdat  de  hebzucht  mét  de  competitie 
toeneemt, is dat vandaag nog veel meer zo. 

Ook  zijn  het  geen  armelui  op  het  randje  van  de 
hongerdood,  die  een  dergelijke  handel  voeren:  de 
geschiedenis  leert  ons  dat  precies  diegenen  die  het 
helemaal niet nodig hebben om in leven te blijven – 
de allerrijksten dus – tot deze praktijken overgaan – 
om er namelijk nog rijker van te worden.

Ik mag niet zeggen dat ik geen flauw idee heb van hoe 
de hebzucht werkt en danig kan ontaarden, want reeds 
in dit gedoe op de blogs, waarde lezer – ja, de blogs 
waar wij momenteel in grasduinen – kan men soms 
getuige zijn van nogal bizarre ondernemingen welke 
klaarblijkelijk geen andere bedoeling hebben dan de 
eigen score aan bezoekers te  verhogen en aldus het 
eigen kraampje te zien stijgen in de competitie. 

In  principe  zou  de  rang  die  een  blog  bekleedt,  een 
weerspiegeling kunnen zijn van zijn kwaliteit, en dat 
geldt  uiteraard niet  alleen voor blogs,  het  geldt  ook 
voor  andere  marktproducten  en  zelfs  voor  mensen. 
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Dat  dit  in  de  praktijk  beslist  niet  zo  is,  behoeft 
eigenlijk geen uitleg. 

Het begint al met die ene beperking – uiteraard geheel 
onvermijdelijk  –  dat  men vooreerst  moet  aannemen 
dat het succes de kwaliteit weerspiegelt. De verborgen 
regel,  dat  het  beste  nu  eenmaal  datgene  is  wat  een 
meerderheid wil, is uiteraard zeer democratisch, en de 
democratie  is  heden  –  alweer:  volgens  de  meeste 
mensen – het beste wat men zich maar indenken kan. 

Ook  dient  abstractie  gemaakt  te  worden  van  de 
‘persoonlijke  verdienste’:  sommigen  spenderen 
dagelijks  vele  uren  aan  hun  product,  doch  met  een 
mager resultaat, terwijl anderen vrijwel zonder moeite 
de  top bereiken,  omdat  zij  gebruik  weten te  maken 
van onze verborgen angsten en verlangens. 

Er zijn er zelfs die erin slagen om een vrijwel leeg 
blog – echter voorzien van een intrigerende naam en 
gesteund door niet nader te noemen tactieken – naar 
de regionen van de elite te versluizen. Dat blog staat 
daar dan als een lege doos, en elkeen die erin kijkt, 
wordt diep teleurgesteld: hij  gelooft zijn eigen ogen 
niet. En zo kijkt hij er nog een tweede keer in, en ook 
een derde keer, hij blijft er maar in kijken: het staat 
immers  helemaal  vooraan,  dus  het  moét  wel  heel 
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bijzonder zijn. Maar dat zijn de kleren van de keizer 
en het lege doek van Uilenspiegel ook. En zo komt het 
dat  de waarde der  dingen is  gaan afhangen van het 
etiket dat erop geplakt werd, ook als er behalve dat 
etiket niets anders is te vinden. 

Zo komt  het  dat  het  geld,  dat  op  zich  geen  enkele 
waarde heeft omdat het louter papier is, of alleen maar 
een getal op een rekening, nochtans door de meesten 
van  ons  met  veel  gretigheid  wordt  begeerd.  In  het 
geval wij het nodig hebben om bijvoorbeeld te kunnen 
eten,  heeft  onze  begeerte  een  geldig  excuus  –  wij 
worden daar immers door het geld gegijzeld. Maar het 
vreemde  is  dat  niet  de  armen  geldzuchtig  worden 
maar,  integendeel,  de  rijken  onder  ons:  de  maag  is 
geheel verzadigd – om niet te zeggen oververzadigd – 
en men heeft een dak boven het hoofd en vaak meer 
dan één. Met nog meer geld kan men dus niets anders 
meer aanvangen dan het te beleggen, wat in principe 
een spel is. Welnu: dat overbodige ‘spel’ blijkt ons tot 
veel stoutmoedigere handelingen te kunnen bewegen 
dan bijvoorbeeld onze reële noden, zoals de honger. Ik 
kan het niet helpen, maar dat blijkt nu eenmaal uit de 
koelste cijfers.

Ik heb het niet over onze luttele spaarcentjes, waarde 
lezer, of over het welverdiende appeltje voor de dorst, 
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het optrekje in het  zuiden waar wij  jaarlijks haastig 
wat  bijkomen  van  de  moordende  stress  van 
veeleisende arbeid, en waar wij de stank van de stad 
enkele  dagen  kunnen  vergeten.  Maar  wat  denkt  u 
ervan als, om maar iets te noemen, het Vaticaan, dat 
zich dan toch aan de wereld presenteert als zetel Gods 
op aarde, jaarlijks ettelijke miljoenen uitgeeft voor de 
restauratie  van  haar  imperium  aan  de 
superbeleggingen  welke  de  daar  opgeborgen 
kunstwerken  toch  onmiskenbaar  zijn?  Wat  zou  een 
verguisde  artiest  zoals,  alweer  om  maar  iemand  te 
noemen,  Vincent  Van  Gogh  daarvan  niet  gezegd 
hebben?  De  sukkel  deelde  zijn  handvol  geschooide 
duiten nog uit, aan nog grotere sukkelaars. Die ‘zetel 
Gods op aarde’ heeft weliswaar een antwoord klaar – 
’t zou er nog aan ontbreken – want de hebzucht dient 
in de eerste plaats zichzelf in stand te houden, wil zij 
ook buit kunnen maken.

Maar  om een  lang  verhaal  kort  te  maken:  vandaag 
wordt het geldspel dus gespeeld met, heel letterlijk nu, 
stukken  van  mensen.  Zeker  in  bepaalde  regionen 
moeten mensen dus echt beginnen uitkijken, wanneer 
zij  ergens  een  hoekje  om  gaan,  dat  ze  niet 
ongelukkiglijk  ‘het’ hoekje  omgaan.  Niemand  durft 
zich  vandaag  nog  op  straat  te  begeven  met, 
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bijvoorbeeld, een gouden halssnoer, om maar iets te 
zeggen, maar staan wij er bij stil dat de organen die 
wij  onvermijdelijk  overal  met  ons  meedragen,  waar 
wij ook gaan of staan, in waarde hun gewicht in goud 
verre overtreffen? 

In  mijn  eigen  jeugd  werden  wij  af  en  toe 
gewaarschuwd voor de kidnapping van onze zusters, 
die  immers  konden  worden  uitgebuit  als  slavinnen 
achter nachtelijke ramen in de prostitutie van een heel 
ver land. Maar welke pooier van formaat houdt zich 
nog  bezig  met  de  poespas  van  ontvoering, 
onderduiking,  schriftvervalsing en  wat  allemaal  niet 
meer, als hij met heel wat minder rompslomp, ja, in 
één enkele klap, het tien- of honderdvoudige uit zijn 
slachtoffer  kan halen door het  gewoon in stukjes te 
snijden? 

Misschien zal men opmerken dat de meeste mensen 
dan toch, gelukkig, een geweten hebben? 

Mogen  wij  dan  echt  over  het  hoofd  zien  dat  de 
moordenaar,  evenals  het  Vaticaan  trouwens,  in  de 
eerste plaats een alibi heeft  dat zijn geweten sussen 
kan? Op de keper beschouwd: doodt hij niet slechts 
één mens om daarmee het leven van tenminste  tien 
anderen  te  redden?  Het  ‘donorhart’  kan  een 
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vooraanstaand politicus redden, die er misschien geen 
weet van heeft, of hebben wil, wie nu zijn donor is; de 
lever  kan  een  oliesjeik  die  teveel  gedronken  heeft, 
redden  van  de  ondergang;  twee  nieren  dan:  alweer 
twee mensenlevens; een milt, een maag, twee longen, 
het  merg,  het  bloed…  zeg  mij  hoeveel  onderdelen 
levensreddend kunnen zijn!

Maar  om terug  te  keren  naar  ons  onderwerp:  zoals 
gezegd, had zijn ziekte er dus mee te maken dat een 
orgaan van hem zich buiten zijn lichaam bevond. Het 
was een lever, een dure lever, in een bakje naast zijn 
bed. Nog primitief, maar toch, het werkte: het bakje 
maakte het verschil voor hem, tussen leven en dood. 
In het bakje zaten levende levercellen, en zijn bloed 
werd  langs  het  bakje  omgeleid,  en  zo  bleef  hij  in 
leven. Uiteraard was hij stinkend rijk, want dergelijke 
primeurs  worden  nog  lang  niet  door  de  ziekenkas 
terugbetaald: zijn lever had hem meer gekost dan al 
zijn  andere  bezittingen  samen.  Het  deed  een  beetje 
pijn,  weliswaar,  maar  een  alternatief  was  er  nu 
eenmaal  niet.  En  dat  bakje,  stel  je  voor,  stond  nu 
helemaal onbeschermd naast zijn bed in een kastje op 
wieltjes. 

Hij had er nachtmerries van, en op een keer, toen hij 
het  aan een verpleegster  had verteld,  had  zij  alleen 
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maar  luid  gelachen,  en  zij  had  gezegd:  “Wie  in  ’s 
hemels naam kan daarmee nu iets aanvangen!?” Maar 
het  liet  hem  helemaal  niet  met  rust,  het  was  een 
obsessie geworden, een ziekte er bovenop. Telkenmale 
hij bedacht wat het bakje hem wel gekost had, terwijl 
het daar nu helemaal onbeschermd in dat kastje stond, 
binnen  het  bereik  van  vrijwel  iedereen,  want  de 
deuren  waren  niet  op  slot  en  elke  willekeurige 
voorbijganger  kon de  kliniek  in  en  uit  wanneer  die 
daar maar zin in had, nam de angst van hem bezit. 

Stel bijvoorbeeld eens dat een chirurg bedacht dat hij 
toch niet veel meer te goed had, terwijl enkele kamers 
verder,  in  dezelfde  gang,  een  ander,  met  dezelfde 
bloedgroep  en  ook  heel  veel  geld  dat  hij  er 
vanzelfsprekend direct wilde aan uitgeven, naar zo’n 
bakje lag te wachten. Een koud kunstje zou het voor 
de  dokter  zijn  om  geheel  ongezien  dat  bakje  een 
tweede keer te verkopen, en dan een derde keer. Een 
kleine ingreep slechts, maar welk een fortuin zou het 
hem niet  opleveren!  En  redde  hij  eigenlijk  niet  het 
leven van een ander, of van twee anderen, als hij dit 
deed? Wie mag trouwens oordelen over de waarde van 
een  mensenleven?  En  is  het  wel  rationeel  te 
verantwoorden om de kwestie van leven en dood over 
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te  laten  aan  het  toeval  –  wat  in  niet-misdadige 
omstandigheden zo te zien dan toch de regel is?! 

Misschien is het wel zo, bedacht hij,  dat men in de 
medische  wereld,  zoals  trouwens  ook  daarbuiten, 
allang  veel  rationeler  te  werk  gaat  dan  wij  in  onze 
afhankelijkheidspositie  wel  bereid  zijn  te  geloven! 
Misschien mankeert of mankeerde er aan mijn lever 
niets, of toch niets ernstigs, en heeft men mij dit bakje 
gewoon aangepraat! En hij tastte eens gauw naar zijn 
buik om zich ervan te vergewissen dat er wel degelijk 
een  buisje  in  en  uit  liep,  al  kon  hij  dit  onmogelijk 
terdege controleren. Hoeveel mensen waren er al niet 
van wie organen zich buiten hun lichaam bevonden? 
Kunstnieren, kunstharten… Het is al een zorg dat je je 
papieren geld moet deponeren op een bank of in een 
kluis; als je dus stukken van jezelf verspreid ziet in de 
handen  van  derden,  vreemden  eigenlijk,  die  je 
tenslotte alleen maar ‘helpen’ omdat ze daar zelf beter 
van worden…

Hij  nam  plotseling  een  beslissing,  duwde  op  het 
knopje  naast  zijn  bed,  en  vroeg  de  zuster  naar  de 
dokter.  In  een  mum  van  tijd  stond  hij  daar, 
glimlachend, vragend hoe het met hem ging. Het was 
de dokter van wacht,  een jongeman nog, hij  werkte 
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daar nog niet zo lang, dat was hem aan te zien, en was 
hier fier over het werk dat hij nu deed.

“Wat kan ik voor u doen?”, vroeg hij beleefd: “Heb je 
pijn?”

Meteen  kwam  onze  held  op  zijn  beslissing  terug: 
“Neen,  niets…  ik  droomde”,  verontschuldigde  hij 
zich. 

“Ik zal toch maar eens je bloeddruk checken”, zei de 
arts: “slaap je goed?”

Hij maakte de rubberen band vast rond zijn arm en 
blies er lucht in, liet de lucht ontsnappen, en zei dan: 
“Dat is allemaal prima…”

Onze held schrok, want de dokter had de hengsels van 
de stethoscoop niet eens in zijn oren zitten.

“Of toch wel”, hernam hij zich: “Ik heb je opgeroepen 
om je vriendelijk te verzoeken, dat bakje daar…”, en 
hij wees dus naar zijn lever, “weg te halen… en wel 
nu meteen”.

Versteld keek de arts hem aan, hij herhaalde wat hij 
net gezegd had, en voegde er aan toe: “ik verdraag het 
niet  langer  dat  ik  zo  moet  leven,  met  een  orgaan 
buiten mijn lijf…”
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De  dokter  dacht  een  ogenblik  na  en  antwoordde: 
“Maar  mijn  beste  mijnheer:  je  hebt  niet  alleen  een 
orgaan  buiten  je  lichaam;  ook  de  enzymen,  de 
zenuwen,  en  al  die  andere  dingen  die  dat  orgaan 
besturen, leiden een bestaan aan de andere kant van je 
huid; de ganse maatschappij staat ten dienste van je 
lever! Als ik dat bakje laat weghalen, dan staat binnen 
de kortste keren de hele wereld op stelten; heb nu toch 
eens wat begrip!”

De verpleegster die naast het bed stond toe te kijken, 
knikte beamend: “Zo is het”, zei ze: “amper een jaar 
geleden hebben we iets gelijkaardigs meegemaakt: de 
wereldpers kwam meteen in actie, het gerecht stond 
op  zijn  achterste  poten,  de  helft  van  het 
ziekenhuispersoneel werd aangehouden… er zijn zelfs 
verschillende  slachtoffers  gevallen  toen!”

“Wij  zijn  elkaars  enzymen  en  organen  geworden, 
mijnheer”, ging de arts weer verder, “laten we maar 
stellen dat u een nare droom gehad hebt, okee? Als je 
wil, zal de zuster je een slaapmiddel brengen, iets om 
wat rustiger van te worden, goed?”, en hij verliet de 
kamer.
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Zij glimlachte weer, boog zich over het bed, gaf hem 
een pil en wat water en dekte hem daarna wat beter in. 

“Wij, vrouwen, krijgen wat anders te verduren”, zei ze 
nu  belerend:  “Kijk”,  en  ze  wees  naar  haar  ietwat 
gezwollen  buik.  Het  bracht  hem  een  beetje  in 
verlegenheid,  want  hij  was  zelf  nooit  getrouwd 
geweest en had geen kinderen. 

“Het is gelijk een orgaan”, zo zei ze, “dat je op een 
dag moét afstaan, willen of niet. Je bent er zelfs veel 
meer aan gehecht dan aan een orgaan, zoals die lever 
van jou… Het groeit op, gaat een eigen leven leiden, 
komt  je  opzoeken,  soms vaak,  soms  niet,  en  als  je 
sterft, moet je het hier achterlaten…”

Ze  glimlachte  nu  breed:  “De  dokter  heeft  gelijk, 
geloof me: wij  zijn elkaars organen, en het  is  nooit 
anders geweest…”

De pil was beginnen te werken en hij zag de zuster 
vloeibaar  worden.  De  lever  naast  zijn  bed  lachte 
vriendelijk naar hem. Doorheen het open raam hoorde 
hij  de  enzymen-op-vier-wielen  passeren,  allemaal 
druk in de weer voor zijn orgaan: ze klaksonneerden, 
gaven gas,  riepen,  lachten,  maakten ruzie… En dan 
begon het te regenen terwijl de zon bleef schijnen, en 
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leek hij zich in dat glinsterende lichtspektakel zalig te 
verenigen met het ganse heelal. 

Dit, zo zag hij nu heel duidelijk: dit is het Orgaan, dit 
is... de zetel Gods!
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