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Het ei van mei

Dat  de  dood van de  geboorte  tevens  de 
geboorte  van  de  dood  met  zich  brengt, 
hoeft  niet  te  verwonderen;  maar  dat  dit 
meer  inhoudt  dan  louter  een  woordspe
ling, is een heel ander paar mouwen. 

Alles wat bestaat, moet het bestaan langs 
de  een  of  andere  poort  naar  binnen  ko
men. Wat leeft, dient te worden geboren; 
wat dood is, dient ook nog eens te sterven. 
En  alles  wat  bestaat  maar  toch  niet  uit 
zichzelf leeft, bestaat in onze geest maar 
ook in onze wereld: het zijn de woorden 
waarmee we spreken, maar ook de werk
tuigen waarmee wij huizen bouwen, we
tenschappen en sprookjes, om maar iets te 
zeggen. 

Geboren worden betekent altijd voortko
men  uit  ander  leven,  bij  uitstek  uit  een 
moeder.  Er  is  geen  kikker  en  ook  geen 
haan, geen eik en ook geen halmpje graan 
welke geboren worden uit  een kei:  alles 
komt daarentegen voort uit zijn eigen ei. 
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Het is inderdaad het ei waarop alles en  
allen zo dringend willen gaan gelijken. 

En het ei komt van de moeder. Een brok 
van een kei komt voort van een kei, maar 
leven komt uit leven voort, zelfs woorden 
kunnen  ontstaan  uit  moeder-  en  vader
woorden; het kind komt voort uit moeder 
en vader, zoals  waterplas  uit  plas  en wa
ter.

Het kind welt uit de moeder eindeloos op: 
het kind wordt moeder, het baart een kind 
dat moeder wordt dat baart  en groeit  en 
baart en groeit. Eindeloos, zo zeggen wij, 
zoals de dagen eindeloos uit de dag van 
gisteren zijn voortgekomen, of is het uit 
de dag van morgen dat  ze allemaal  zijn 
ontstaan? Edoch eindeloos is dat niet, het 
gaat  alleen  totdat  de  tijden  opgebruikt 
zijn, ofwel de eieren, onze kinderen. 

Niets is immers eindeloos; het zal zo zijn 
dat op een dag een ei wordt uitgebroed dat 
zelf  geen ei  meer  leggen kan,  omdat  de 
cyclus zich zal hebben uitgespeeld. "Allen 
die geboren moesten worden, zijn nu voor 
eens en voor altijd geboren", zo zal dan 
uit duizend klokken weerklinken aan het 
firmament. En daarmee is meteen de dood 
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geboren, het einde van het ei  of de vol
tooiing van de soort:  mensen,  maar  ook 
muggen,  kruipdieren  en  vogels,  vissen, 
bloemen en limoenen, kleine witte honden 
maar ook vlinders en viooltjes, paddestoe
len, rode kooltjes.

Het is de angst voor de dood die maakt 
dat alles en ook allen willen gaan gelijken 
op het ei. Het is de angst voor het einde 
van het ei, en voor het uitgelegd zijn van 
de eierkransen, die ons in onze wanhoop 
naar de vorm drijft van het ei. En wat is 
nu de vorm van het ei?

Het ei heeft een vorm die alles afstoot, zo
als ook de waterdruppel doet, maar het ei 
opent zich niet, is ondoorlaatbaar, krijgt in 
geen tijd een schaal als het in aanraking 
komt met lucht. Het ei is wat in zichzelf 
gebald zit, afgekeerd van de wereld waar 
het willens nillens naartoe groeit,  en het 
herneemt zijn vorm ook in de foetushou
ding die een wezen aanneemt dat de dood 
naar binnen gaat, waarvan het zich even
eens afkeert. 

Het ei zit in een kramp gevat van niet wil
len groeien, terwijl bij uitstek het ei datge
ne is wat groeien moet en zal. Het ei keert 
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zich van alles wat er rond zit af, en dat is 
meer bepaald de ganse kosmos, maar het 
barst daar niettemin in open, zoals ook de 
knoppen van de bloemen doen, in weerwil 
van hun trachten dat feitelijk gericht is op 
wat duister is en warm, en op wat eeuwig 
slapen wil en dromen. 

De bek  van de  hen  klopt  een  gat  in  de 
schelp en sleurt de nieuwe hen naar buiten 
in de frisse luchten waarin het fiere kraai
en  van  de  haan  weergalmt,  en  meteen 
hoort  het  kuiken  dan  hoe  eindeloos  de 
ruimten zijn waarin het wordt geboren, en 
het springt op en loopt.

Wat in het ei zit, keert zich van de ruimte 
en  ook  van  de  wereld  af  -  vandaar  de 
vorm van het ei. Alles wat in het ei zit, is 
gericht naar binnen, het is geconcentreerd 
op  het  eigenste  middelpunt  dat  het  cen
trum is van het bestaan. In één oogwenk 
wordt de schaal verbrijzeld en zo ook het 
'binnen', en klapt alles wat gericht is naar 
het  centrum open van dat  centrum weg, 
naar  'buiten'.  Het  kuiken is  dan zichzelf 
voorgoed verloren, het is van zijn droom 
beroofd, van zijn binnenste, het wordt ge
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offerd aan de grote ruimte. Misschien is 
de kosmos op zijn beurt een ei.

(12.01 en 09.05/2010)
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Mijnheer Dupont en de mal 
van het Zijn

Daags na een vergeefse poging om mijn
heer Dupont te redden, stelt  zijn chirurg 
vast ook zelf aan de fatale kwaal te lijden. 
Die vaststelling gebeurt onrechtstreeks en 
laattijdig,  want  de  gevreesde  ziekte  tast 
ook het geheugen aan: noch over de mis
lukte operatie noch over zijn patiënt, kan 
dokter  Spincemaille  zich  ook  maar  iets 
herinneren. 

Ziedaar  een korte  inhoud van "Mijnheer 
Dupont", een novelle van de Vlaamse ro
mancier en dramaturg Kris Vansteenbrug
ge, overigens zelf chirurg van beroep. Het 
verhaal dateert  van een kwarteeuw gele
den, toen het aan een uitgever werd voor
gesteld. Dat het werkstuk toen niet voor 
publicatie  werd  weerhouden,  zegt  hele
maal niets over de kwaliteit ervan: zowel 
stilistisch als inhoudelijk is die allerminst 
middelmatig.  Qua diepgang resoneert  de 
op het eerste gezicht bizarre geschiedenis 
perfect  met  de  authentieke  kern  van  de 
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Griekse tragedie, die zonder meer de mal 
van onze beschaving mag heten. 

De tragiek van het Zijn betreft immers de 
uiteindelijke tegendoelmatigheid van alle 
menselijk streven, waarvan wij het meest 
directe voorbeeld vinden in het mysterie 
van de dood, die fel contrasteert met een 
onsterfelijkheidsverlangen  dat  hem 
slechts in de hand kan werken. Artsen we
ten maar al te goed dat uitgerekend de ge
neeskunde  voor  steeds  meer  ouderen  en 
zieken  zorgt,  en  zij  doet  dit  in  de  twéé 
mogelijke  betekenissen.  (*)  Contrapro
ductiviteit zit in de ganse cultuur ingebak
ken. Erger nog: dat men moet ondergaan 
wat men buiten zichzelf wil verhinderen, 
dat men de fout die men aanklaagt, eigen
handig maakt: het blijkt niet alleen inge
schreven  in  onze  cultuur,  maar  ook  in 
onze genen en in de mathematica waarop 
hun code is geënt. 
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De echo, de herhaling, het ingebed zitten 
van het geheel in elk van zijn onderdelen 
is de essentie van het genoom, en die kern 
toont zich ook in de fractalen - in de wis
kunde dus - én in de kunst: in  die Kunst  
der  Fuge van  Johann  Sebastian  Bach, 
maar  ook in  de  tekenkunst  van bijvoor
beeld Maurits Cornelis Escher. 

Escher wil  het  oneindige vatten,  de ver
menigvuldiging der vormen en hun com
plementen; de fuga of het  contrapunctus  
tracht verleden, heden en toekomst samen 
te brengen in de tijdloosheid door de ver
schillende momenten van de melodische 
zin in de gelijktijdigheid van het akkoord 
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te  vatten,  de  harmonie  geeft  aldus  het 
eindpunt van de tijden weer; fractalen zijn 
eindeloos onderverdeelde vormen die zich 
telkenmale  in  de  moedervorm  herhalen 
(**) zoals ook de nazaten doen van de bi
ologische vormen of de levende soorten. 

Maar  die  herhaling  kan  pas  eindeloos 
voortgaan als  zij  in zichzelf  een mecha
nisme  bevat  dat  voor  de  voortplanting 
zorgt, een onstuitbare aandrift die zijn be
zitters tot bezetenen maakt welke onvoor
waardelijk  van  de  vermenigvuldiging  in 
dienst staan. Elk 'kind' moet op zijn beurt 
van  het  allereerste  voortplantingsmecha
nisme  bezeten  zijn  en  blijven  opdat  het 
zich  herhalen  van  steeds  weer  dezelfde 
oervormen tot het eindpunt van de tijden 
een feit zou zijn. Alle vormen moeten be
zeten zijn van de vorm welke zij bezitten, 
wat  betekent  dat  zij  ook  wezenlijk  met 
hun vormen samenvallen, dat zij het vlees 
waaruit  ze opgebouwd zijn,  niet  zomaar 
bezitten  of  beheersen,  doch  zijn,  zonder 
meer.  En  omdat  alle  delen  waarin  alles 
zich eindeloos opdeelt, ook werkelijk ein
deloos  zouden  kunnen  blijven  bestaan  - 
tenminste  als  zij  léven  -,  zijn  die  delen 
ook telkenmale gedoemd om te  groeien, 
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anders zouden zij op den duur in het niets 
verdwijnen. Wie wil groeien, moet eten; 
wie wil eten, moet doden; wie wil leven, 
moet derhalve doden. 

Misschien is dit de paradox welke in alle 
dingen en in alle wezens ingebakken zit, 
en die zorgt voor die tragiek welke door 
merg en been snijdt als hij zich ontplooit 
in  de  vorm van  een  geschiedenis  op  de 
scène.  De  dramaturg  kent  hem als  geen 
ander en daarom ook ontleedt hij de ruste
loze en schijnbaar chaotische bewegingen 
van ons, stervelingen, teneinde onze fatale 
oervorm in het licht te kunnen stellen. Het 
is niet zo dat de mens probeert en mislukt, 
het  is  veeleer  zo  dat  de  mens  probeert, 
mislukt, doch opnieuw probeert en dat na 
elke mislukking ook telkens doet. Veeleer 
dan ons einde, is onze mislukking het sig
naal om te herbeginnen en zo doende ook 
de garantie voor het eindeloze heropstar
ten van onze betrachtingen: 

De moeder baart een kind en sterft,  

het kind wordt moeder, 

de moeder baart een kind en sterft, 

het kind wordt moeder.
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Het lijkt wel de tweeledige beweging van 
een rups die vordert  door zichzelf  bij  te 
benen. Zelfs in de verzen zit het principe 
van het leven vervat: in het ritme van de 
versmaat, in de klim van de rups en, zoals 
hoger uitgelegd, in de voortplanting, in de 
genen, in de wiskunde en in de kunst van 
Bach.

Een verhaal dat zich nederig aan dit prin
cipe  onderwerpt,  weet  van  zichzelf  heel 
goed wat het vertelt, en het onderscheidt 
zich van de oeverloze mix van tekens die 
men in  deze  smakeloze  tijden de  massa 
door  het  strot  ramt.  "Mijnheer  Dupont" 
van Kris Vansteenbrugge is een composi
tie  volgens  dezelfde  gulden  regels  die 
kortom àlle  grote  kunstwerken  schragen 
en ook doen behagen,  omdat  het  tevens 
die regels zijn, het weze herhaald, die mu
ziek  maken  en  ook  ruimtelijke  vormen, 
wiskundige  figuren  en  biologische  soor
ten, kortom: die regels, die de gigantische 
klok van de sterrenhemel in alle eeuwig
heden in de pas houden. (***)

(16 mei 2010)
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Noten:

(*)  Voor  de  slechte  verstaander:  de  ge
neeskunde verzorgt weliswaar ouderen en 
zieken, maar precies daardoor zorgt ze er 
ook voor dat hun aantal toeneemt. Het al
ternatief is immers de volstrekt immorele 
'dienst' aan de 'volksgezondheid' door on
der meer systematische euthanasering van 
de 'onvolmaakten'  en de zwakkeren,  bij
voorbeeld bij de Nazi's. 

(**)  Zie  bijvoorbeeld  het  'Buddhabrot': 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bud
dhabrot-deep.jpg 

(***) Zie het item d.d. 15 mei 2010 op de 
site: http://www.bloggen.be/pierpont/ 
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Zomer

Zomer is een woord dat hitte oproept en 
ook zon, licht en nu en dan een frisse duik 
in 't  water, drinken aan een straatfontein 
en later op de avond dwalen in nog volle 
straten. Ergens bestaat er een seizoen dat 
op  de  zomer  volgt  en  dat  een  veelvoud 
daarvan is: een veelvoud van de zon, het 
licht, de warmte en het water. Een veel
voud ook van bloemen en fonteinen, dorst 
en laven langs de stadsstandbeelden in de 
stegen,  en  dan  regen  zonder  remmen, 
plassen met bolle bellen, koelte, rust en in 
de  verte  saters  die,  goed  hoorbaar  nog, 
door zeer ondiepe grachten waden, die in 
witte nachten baden, hitte blussen, bellen 
blazen, boeken lazen, sinterklazen, brille
glazen.

Het kwam zo plots dat zij,  zo jong nog, 
zag hoe hij, zo jong nog, lag terzij, geval
len na twee glazen amper. En daar lag hij 
languit  als  een  tak  en  roerloos  hij  niet 
sprak, niets zegde hij  niet meer.  Er stak 
een peer in de lantaarn toen hij,  meneer 
doktoor, haar zegde dat zij hem zopas ver
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loor. Het is de warmte, juffrouw, fluister
de onmachtig om zich heen de brave man: 
ik kan 't niet helpen, echt, en het gebeurt 
wel meer in dit seizoen dat op de zomer 
volgt  en  dat  hem  overtreft  in  alles  wat 
zich hecht aan hitte, licht en zon, aan wa
ter  en  fonteinen op een ver  perron naar 
oorden  waar  slechts  woorden  over  zijn. 
Perron, ballon, coupon, baron, Charon.

De Styx, ziet u, laaft amper onze dorst, hij 
vloeit niet over naar 't  seizoen dat op de 
hoge zomer volgt, hij is wellicht van wa
ter dat niet vochtig is maar dan toch koud, 
en oud, een woud vol druppels, hagelste
nen ook en tranen.  Wenen deed zij,  zit
tend naast haar dorre tak, de levensdraad 
die brak, de band die ooit de grote brand 
ontstak, die hitte die zelfs de zomer over
treft en thuishoort in 't seizoen dat op hem 
volgt,  dat  ligt  tussen  de  zomer  en  de 
herfst, het verst van hier, het allerverst...

(5 juni 2010)
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