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God of de duivel

  God of de duivel

Is  het  dan  niet  de  mist  die  ons  dichter  bij  de 
waarheid brengt, die ons iets laat zien van wat wij 
wilden weten terwijl het licht van de dag het altijd 
aan ons oog onttrekken zal, gewapend als het is met 
zijn dans van strakke lijnen en van helle kleuren? 
De  regelmaat,  het  scherpe  en  het  duidelijke:  zij 
hebben nimmer datgene getoond dat wij altijd zo 
ernstig zochten, als wij er weer eens aan dachten, 
als  wij  er  door  bekoord  werden,  als  het  in  onze 
gepeinzens opkwam en niet wegging vooraleer wij 
tenminste hadden beloofd er eens naar om te zullen 
kijken. Waarom stellen de meesten onder ons het 
uit totdat de duisternis en de mist van de oude dag 
en zijn onduidelijkheid, zijn absolute vaagheid en 
zijn volstrekt gebrék aan orde hem ertoe dwingen 
om  in  die  draaikolk  te  kijken,  in  die 
duizelingwekkende en ook echoënde put die dingen 
nazegt en zelf zeggen zal die wij altijd al wilden 
horen,  weten  en  bevatten,  doch  waarvan  wij  de 
betekenis hebben verduisterd omdat wij ook weer 
altijd meenden dat de tijd van het moeten kennen 
van die ijle waarheid nog lang niet gekomen was? 
Wat  de  dag niet  weten  wil,  komt  spoken als  het 
licht verduistert en als donkerdere wolken zelfs de 
lantarens  van  de  maan  versmachten  en  haar 
fluwelen  gloed  die  soms  de  krekels  zingen  doet. 
Immers,  het  vage  van  het  donker  weet  de  bijna 
blinde kijker te verleiden tot het zélf tekenen van 
de vormen die hij in het duister zoekt, dat aarzelt 
voor  ze  die  aan  hem  aldus  te  zien  geeft.  Hoe 
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vernuftig omzeilt alzo het geheim zijn zelfverraad 
terwijl het zich tegelijk dan toch ontdoen kan van 
de  absolute  eenzaamheid,  en  een  ander  geheim 
ontspringt als er ineens een sluitende overeenkomst 
blijkt te bestaan tussen wat verborgen bleef en wat 
men al zoekende zelf meende te zien terwijl men 
het eigenlijk helemaal niét zag. Men geloofde dat 
men  een  deur  zag  opengaan  en  dat  men  aldus 
achter die deur kon kijken, terwijl in werkelijkheid 
die deur gesloten bleef, maar wat men geloofde te 
zien in de door de duisternis in de hand gewerkte 
begoocheling  van  zijn  zinnen,  bleek  wonderwel 
overeen te komen met wat ook wérkelijk achter die 
deur te vinden was. Ik vraag u: wie dan stelde deze 
overeenkomst  vast?  En  ik  zal  u  dwingen  het 
antwoord op deze vraag te geven, want ik weet dat 
gij het kent en dat, als gij niét gedwongen werd, gij 
het voor uzelf zoudt houden tot het einde van de 
tijden.

Mist - de mist die door de sleutelgaten klautert en 
zich in de huiskamers warmen komt, in de verhalen 
over arme mensen van Charles Dickens - in de mist 
die in de tocht van kille, donkere kamers danst, en 
die ook in de graven rondwaart, waar het stinkt, in 
die mist is het dat wat bijna leeft, bijna tot leven 
komt, als tenminste dezen die dit observeren, van 
zeer goede wille zijn, en bereid om te gaan kijken 
waar niets te zien is, en te blijven kijken totdat zij 
geloven iets  te  zien -  een enkel  ogenblik  is  lang 
genoeg. De duisternis die in een volle maannacht 
op die plekken in de hemel waart die heel ver af 
liggen van de maan, zo ver dat zij nog donker zijn 
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en  eigenlijk  onverlicht  -  in  die  duisternis  zijn  al 
sinds het begin der tijden bewegingen aan de gang 
die  niets  anders  zijn  dan  inspanningen  van  het 
donker om de omtrekken te vormen van wat zich 
tonen wil aan al wat zien kan. Niet de omtrekken 
van een godheid of  een andere entiteit  -  was het 
slechts dàt, dan zou 't zo lang niet duren - neen: het 
zijn de omtrekken van dat geheel onaflijnbare, die 
zij willen trekken, en ze doen een beroep op al wie 
in  de  nacht  geschouwd  heeft  sinds  de  vroegste 
tijden,  om  te  getuigen  van  wat  zich  bijna  heeft 
getoond, en enkelen van die toeschouwers beweren 
geheel naar waarheid dat zij geloven heel even iets 
gezien te hebben dat geleek op wat zij  geloofden 
dat aan hen getoond zou worden als zij alleen maar 
bereidwillig schouwden. Eén van hen beweert zelfs 
dat  hij  gedurende  een  fractie  van  een  moment 
zichzelf zag.

De mist  en de duisternis,  maar ook en vooral de 
angst  is  vervuld  met  datgene  wat  men  tegelijk 
vermijden wil te vinden terwijl  men het dan toch 
blijft zoeken, omdat er niets anders is gebleken dat 
het zoeken waard is, dan datgene wat men, indien 
men  met  zoeken  ophield,  "het  onvindbare"  zou 
kunnen  heten.  De  angst  vooral  bergt  dit  in  zich, 
omdat de angst een spanning is van krachten die 
elkaar niet  willen terwijl  zij  tevens zonder elkaar 
niet kunnen zijn. In de angst vindt dat wat zoekt het 
gezochte terwijl het tegelijk vermijden wil door het 
gezochte  ooit  te  zullen  worden  gevonden,  en 
daarom is de angst het ontlopen van datgene wat 
men zoekt,  precies  omdat  men het  zoekt  met  de 
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bedoeling het te kunnen ontlopen. De angstige wil 
vinden  zonder  gevonden  te  worden,  hij  wil 
toekijken  van  op  een  plaats  die  ongezien  wil 
blijven,  hij  wil  de  dingen zien zonder  zelf  onder 
hen  te  zijn,  en  daarom  ook  is  "de  angstige" 
misschien wel de best  benaderende benaming die 
men  geven  kan  aan  datgene  dat  sinds  het  begin 
gezocht  wordt  zonder  dat  men  het  zal  vinden: 
alleen  de  duisternis  onderneemt  vruchteloos 
blijvende pogingen om zijn omtrekken te vormen 
die naderhand van niets anders gemaakt blijken te 
zijn dan van inbeelding en ook van angst. Dat wat 
zoekt  en  niet  gevonden  worden  wil,  is  dan  per 
definitie dat wat heerst over al het andere, want wat 
alles zien wil en zich tegelijk aan 't zicht onttrekt, 
wil  het  al  beheersen  -  dat  wat  zoekt  en  niet 
gevonden worden wil, is dat wat heerst: het is bij 
uitstek god.

God is de entiteit  die toekijkt terwijl  hij zelf niet 
gezien  wil,  mag  en  zal  worden,  maar  er  bestaan 
meer entiteiten die toekijken en die altijd ongezien 
blijven  terwijl  ze  hun  invloed  wel  doen  gelden, 
zoals  bij  uitstek  deze  welke  de  naam  van 
"engelbewaarder" dragen. Engelbewaarders kijken 
toe uit zorg en zij dragen dan ook de zorg over de 
aan hen toegewezen personen. Een engelbewaarder 
garandeert  vanzelfsprekend niet  dat  diegene  voor 
wie  hij  zorg  moet  dragen,  nooit  getroffen  zal 
worden door enig onheil: als de persoon waarvoor 
een  engelbewaarder  zorg  draagt,  een  ogenblik 
verstrooid is, dan is het de engelbewaarder die hem 
in  dat  ogenblik  van  verstrooiing  tegemoet  zal 
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komen met  een hint  of  met  daadwerkelijke  hulp. 
Edoch,  ook de  engelbewaarder  van deze  persoon 
kan  zich  een  ogenblik  lang  aan  verstrooidheid 
bezondigen. Gebeurt dat, dan heeft de persoon die 
bij  deze  engelbewaarder  hoort,  nog  altijd  niet 
noodzakelijk pech. Immers, ook de engelbewaarder 
van  die  persoon  heeft  op  zijn  beurt  een 
engelbewaarder,  en  die  engelbewaarder-van-de-
engelbewaarder  zal  wellicht  de  engelbewaarder 
over wie hij de zorg heeft, tijdig alarmeren... tenzij 
ook deze op precies hetzelfde ogenblik verstrooid 
is.  Maar ook dat hoeft nog niet rampzalig te zijn 
voor de persoon in kwestie. Het is immers perfect 
mogelijk dat op hetzelfde ogenblik dat de persoon, 
zijn  engelbewaarder  en  de  engelbewaarder  van 
deze  engelbewaarder  verstrooid  zijn,  de 
engelbewaarder  van  de  engelbewaarder-van-de-
engelbewaarder  nog  altijd  waakt:  deze 
engelbewaarder-van-de-engelbewaarder-van-de-
engelbewaarder  zal  dan  -  onrechtstreeks  -  de 
persoon  in  kwestie  bijstaan,  zodat  een  ramp 
voorkomen wordt.

En  nu  komt  het.  Niet  alleen  mensen  hebben 
engelbewaarders,  ook  engelbewaarders  hebben 
engelbewaarders,  en ook deze laatsten hebben er, 
en zo gaat dat door... jawel, tot in het oneindige. En 
nu  hoor  ik  u  al  zeggen:  als  deze  rij  van 
engelbewaarders,  met  aan  de  top  een  mens, 
oneindig  lang  is,  hoe  is  het  dan  in  godsnaam 
mogelijk  dat  die  mens  alsnog  niet  verzekerd  is 
tegen  alle  onheil?  Immers,  een  toeval  kan  toch 
nooit  zo  groot  zijn  dat  al  die  engelbewaarders 
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tegelijk - en ik herhaal dat hun aantal dus oneindig 
is - in één en hetzelfde ogenblik ten prooi zijn aan 
verstrooidheid!? En misschien weet u al dat dit wél 
het geval kan zijn, en wel om de heel eenvoudige 
reden  dat  een  persoon,  zijn  engelbewaarder,  de 
engelbewaarder  van  deze  engelbewaarder  en  zo 
verder en zo voort tot in het oneindige - dat deze 
allen  altijd  op  eenzelfde  plaats  aanwezig  zijn... 
zodat  zij  dan  ook  altijd  allemaal  door  eenzelfde 
verstrooiende  factor  van  de  wijs  kunnen  worden 
gebracht. U weet wat ik bedoel: een persoon staat 
op  de  hoek  van  de  straat,  hij  wil  de  straat 
oversteken maar hij is verstrooid, wat wil zeggen 
dat hij het voertuig dat van links komt aanrijden, 
niet ziet omdat hij wordt afgeleid door iets dat zich 
ter rechter zijde van de straat bevindt, iets dat niet 
alleen  zijn  aandacht  naar  zich  toe  trekt  en 
hardnekkig vasthoudt en niet lossen wil, maar ook 
de aandacht van zijn engelbewaarder, de aandacht 
van de engelbewaarder van zijn engelbewaarder, de 
aandacht van de engelbewaarder van deze laatste, 
enzoverder  enzovoort.  Het  is  dus  iets  dat  de 
aandacht van de oneindig lange stoet van entiteiten 
- waarbij de ene wordt geacht voor de andere zorg 
te  dragen  -  op  zich  vestigt,  boeit  en  niet  meer 
loslaat, zodat geen enkele entiteit uit deze eindeloos 
lange stoet  zich nog van zijn taak kwijt.  U weet 
zeer zeker dat er op straat soms zo'n zaken te zien 
zijn  waaraan  mens  noch  engelbewaarder  kan 
weerstaan:  gebiologeerd  kijken  ze  dan  allemaal 
dezelfde richting uit, zijn ze verstrooid, ze zien het 
voertuig van links niet naderen - en de bestuurder 
van dat voertuig ziet hen evenmin omdat ook zijn 
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aandacht door hetzelfde opgeslorpt wordt - en dan 
gebeurt  dat  wat  men voor  onmogelijk  hield:  niet 
alleen  de  persoon  in  kwestie  is  verstrooid,  maar 
ook zijn engelbewaarder, én de engelbewaarder van 
zijn engelbewaarder, en ook diéns engelbewaarder, 
en ga zo maar door tot in het oneindige: geen van 
allen - ook al is hun rij oneindig lang - geen van 
allen kon weerstaan aan de verleiding om te kijken 
omdat het de verleiding zelf  was die daar op dat 
moment ter rechter zijde voorbij trok, op dat fatale 
moment  dat  tegelijk  alle  ogen  uiteindelijk  blind 
maakte voor het gevaar... 

De verleiding zelf - daar is het woord gevallen dat 
reeds van bij het begin in het vage van een mistige 
duisternis  op  de  loer  lag:  is  zij  het  niet  die  zich 
nimmer  toont  en  wiens  verborgenheid  verleidt 
omdat wij weten willen wat wij niet weten kunnen? 
Is zij het niet die aan het zwart nachtelijke en aan 
het wit mistige een kleur geeft die eigenlijk niet de 
hunne is, doch slechts de kleur van het eigen bloed 
van wie toekijken en zich verleiden laten? Wat dan 
is het wat ons van de wijs brengt? Wat is het dat 
ons blind maakt door ons te doen kijken? Wat zorgt 
ervoor dat onze aandacht geheel verdwijnt en wij 
verstrooid worden - soms fataal verstrooid - terwijl 
het onze aandacht nochtans geheel aanscherpt? Het 
bestaat, daarover zijn we het allang eens, maar wat 
is  het  dan?  Gelooft  gij  ook niet  dat  wij  hiermee 
precies dit bedoelen dat sinds de oudste tijden de 
naam van de duivel draagt?

9



De lange baan

  De lange baan

De democratie:  zij  steunt  op de regel  dat  wat  de 
meerderheid wil, ook wet zal wezen. En wij hebben 
de  democratie  als  het  ware  opgegeten,  want 
welhaast  niemand  denkt  eraan  om  twijfel  te 
koesteren  omtrent  de  staatsvorm  die  het  Westen 
regeert met - andermaal - de regel:  wet is wat de  
meerderheid  wil.  Uiteraard  zit  er  wel  wat  meer 
nuance in de zaak, maar het principe mag worden 
ondervraagd.

Dat de meerderheid de wet bepaalt, kan onmogelijk 
zijn  oorsprong  hebben  in  het  geloof  dat  de 
meerderheid het altijd bij het rechte eind heeft: de 
ondervinding  leert  dat  precies  het  tegendeel  het 
geval  is.  Het  leeuwenaandeel  van  het  volk  heeft 
helemaal geen kennis en verkiest bijna wetens en 
willens  het  bedrog  en  het  zelfbedrog  boven  de 
waarheid en de wetenschap. Als de meerderheid de 
wet bepaalt, dan doet zij dat niet omdat zij kennis 
zou hebben van het goede. Bepaalt de meerderheid 
dan de wet omdat zij het meeste gevreesd wordt? 
En  omdat  alwie  ingaat  tegen  de  wil  van  die 
meerderheid,  ook moet  vrezen haar tegen zich in 
het harnas te zullen jagen en door haar verpletterd 
te zullen worden? 

Of zo'n vrees terecht was, is een andere zaak, want 
als  de  meerderheid  geen  kennis  heeft,  is  zij  ook 
makkelijk te manipuleren en te misleiden. Westerse 
politici hebben daarvan dan ook hun job gemaakt: 
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ze  laten  de  mensen  geloven dat  ze  het  voor  hen 
opnemen  en  intussen  melken  ze  hen  leeg.  Deze 
strategie blijkt perfect te werken en zij  blijkt ook 
veel  duurzamer dan redelijkerwijze verwacht  kon 
worden. 

In tegenstelling tot  wat  sommigen geloven,  blijkt 
het dus manifest niét zo te zijn dat de meerderheid 
het meeste gevreesd wordt, en dat zij om die reden 
de  wet  zou  bepalen:  de  beide  veronderstellingen 
zijn  fout.  Niet  de  meerderheid  wordt  het  meest 
gevreesd,  maar  wel  een  meerderheid  met  kennis 
van de waarheid omtrent zichzelf. Daarom dient de 
meerderheid  in  slaap  gewiegd  te  worden.  Haar 
wordt een droom voorgehouden, ze wordt aan het 
lijntje  gehouden.  Wat  gevreesd  wordt,  is  dat  zij 
wakker zou worden en dat zij dan zou ontdekken 
dat zij slechts droomt en ten prooi is aan bedrog.

Geld is bij uitstek wat de massa doet dromen: geld 
is  vermogen,  potentie,  macht.  Geld,  dat  zijn 
principieel  onuitputtelijke mogelijkheden,  het  zijn 
dromen...  die  verwezenlijkt  worden.  Geld  is  wat 
aansluit bij de droom om hem waar te maken, het is 
alles  wat  nog  aan  de  droom  ontbrak  om  hem 
werkelijk te doen worden: de massa gelooft dat de 
droom én  het  geld  samen  gewis  het  paradijs  op 
aarde  zijn.  In  feite  vormt  dit  tweespan  het  quasi 
volmaakte  manipulatiemiddel  in  handen  van 
politici.

Politici doen de massa dromen, en de massa gelooft 
in  de  droom  door  de  kracht  van  het  geld  -  het 
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middel  bij  uitstek  om  dromen  waar  te  maken. 
Edoch,  geld  kan  slechts  één  keer  worden 
uitgegeven,  de  droom kan principieel  slechts  één 
keer  worden  waar  gemaakt.  Eenmaal  het  geld 
verteerd is,  heeft  men immers  geen enkele  reden 
meer om nog te dromen: het koesteren van dromen 
zonder geld, en dus zonder de belofte ze ooit waar 
te kunnen maken, dat ware pas écht zelfbedrog - tot 
dat zelfbedrog ware uiteraard niemand in staat. 

Omdat wij nu eenmaal onze dromen liever willen 
behouden,  omdat  wij  voor  desillusies  vrezen, 
stellen we het ook uit om die dromen al te gauw in 
werkelijkheid om te zetten: we geven ons geld niet 
zo  makkelijk  uit,  we  schuiven  de  realisatie  van 
onze dromen op de lange baan zodat we ze kunnen 
blijven  koesteren.  Uiteraard  is  ook  dit  nog 
zelfbedrog,  maar  het  is  alvast  een  vorm  van 
zelfbedrog waarmee men leven kan omdat ergens 
nog de hoop bewaard blijft. 

Hoop - het is een term die eerder thuis hoort in het 
religieuze, maar hij komt ook hier wonderwel van 
pas. Hoop maakt uitstel draaglijk omdat precies de 
hoop ons ervan verzekert dat uitstel geen afstel is. 
Het bewaren van de hoop valt in maatschappelijk 
opzicht bijna perfect  samen met het bewaren van 
het eigen kapitaal. 

Om zijn geld niet te verliezen ingevolge diefstal - 
of devaluatie - vertrouwt men het noodgedwongen 
aan banken toe. Redelijkerwijze mag bijgevolg de 
(maatschappelijke) hoop van een mens nooit groter 

12



De lange baan

zijn  dan  zijn  vertrouwen  in  het  bankwezen:  een 
mens kan slechts bogen op wat zijn bank voor hem 
bewaart,  en  dat  zij  dat  doen  zal,  kan  hij  slechts 
hopen.  Het  bankwezen  is  aldus  onverminderd  de 
materialisatie van god zelf: als god de mens in de 
steek  laat,  heeft  hij  geen recht  meer  op  hoop en 
worden  al  zijn  dromen  terstond  beëindigd.  "Laat 
varen alle hoop, gij die hier intreedt", zo luidt het 
opschrift  boven  de  poort  van  de  hel,  in  de 
Commedia van Dante. (1)

De  droom  en  het  geld:  apart  zijn  ze  kwetsbaar, 
maar samen vormen deze twee elementen, als een 
quasi  onvermoeibaar  tweespan,  het 
manipulatiemiddel  bij  uitstek  in  handen  van  wie 
over deze wereld heersen. De droom en de hoop 
om  hem  waar  te  maken:  een  hoop  waar  het 
bankwezen  borg  voor  staat  -  het  bankwezen  dat 
zich  aldus  goddelijke  allures  aanmeet,  maar  dat 
doet het niet zonder dat eerst de mens zijn geloof in 
het geld heeft beleden. Wij belijden ons geloof in 
het  geld  waar  wij  ons  bloed offeren  in  ruil  voor 
geld,  waar  wij  arbeid  verrichten,  niet  om  er 
medemensen  mee  bij  te  staan,  maar  om  er  zelf 
geldelijk voordeel uit te halen. 

Edoch, wie zich overleveren aan de macht van het 
gouden  kalf,  en  wie  aldus  de  waarheid,  de 
schoonheid en het goede ondergeschikt maken aan 
het eigen geldbezit, mogen niet verwachten dat dit 
hen tot bedrog verleidende kalf, met zijn dienaren 
"eerlijk  zal  blijven  samenzweren".  Er  is  geen 
twijfel mogelijk dat van zodra het kalf een dienaar 
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niet  langer  gebruiken  kan,  het  hem  zonder 
scrupules  zal  droppen.  De  dag  komt,  dat  het 
bankwezen  in  hetwelke  de  massa  haar  opperste 
vertrouwen heeft  gesteld,  de hoop van die massa 
verijdelen  zal,  en  het  zal  dit  volstrekt 
meedogenloos  doen,  omdat  het  bankwezen  in 
werkelijkheid een onwezen is: het is geen wezen, 
het is  een ijdele constructie met de houdbaarheid 
van de leugen. 

Hardnekkig is de menselijke hoop, en daarom ook 
is het vertrouwen in het bankwezen zo onredelijk 
groot.  Op de keper weet  iedereen dat  geld louter 
papier  is,  dat  kapitalen  zichzelf  niet  kunnen 
vermeerderen  zonder  bedrog,  en  dat  bedrog  om 
wraak  roept,  zodat  ten  langen  leste  het  pleit 
beslecht  zal  worden  door  bruut  geweld,  terwijl 
uiteraard alle afspraken - onder dewelke ook deze 
die de waarde van het geld bepalen - met de voeten 
getreden zullen worden. 

Het bankwezen is daarom slechts houdbaar zolang 
mensen collectief bereid zijn om zichzelf te blijven 
bedriegen met ijdele hoop: die zorgt ervoor dat zij 
aan hun geld niet raken, en zo weet het bankwezen 
zich vooralsnog 'veilig'. Het leeft bij de gratie van 
een hoop die niet meer realistisch is, maar ziekelijk 
en  waanzinnig.  Edoch  zolang  het  volk  daarmee 
massaal besmet is, kan deze ziekte van de waanzin 
het gouden kalf in leven houden. 

Intussen  ontstaat  er  vanzelfsprekend  wel  een 
spreekwoordelijke  "lange  baan"  waar  mensen  al 
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datgene  opschuiven  waarvoor  zij  uiteindelijk 
denken  te  leven.  Om het  kort  te  houden:  op  de 
lange  baan staan  alle  niet  verwezenlijkte  dromen 
waarvoor tallozen zich een leven lang en zelfs vele 
generaties  naeen  hebben  afgetobd  en  opgeofferd. 
Op de lange baan staan alle cadeaus die mensen aan 
zichzelf  wilden doen,  nog netjes  ingepakt,  in  het 
prachtigste geschenkpapier. Op de lange baan staan 
ook  alle  onuitgepakte  beloften  die  mensen  aan 
andere  mensen  hebben  voorgehouden  om een  of 
ander  van  hen  te  bekomen:  een  klus,  een 
instemming,  soms  zelfs  een  'ja-woord'  en 
huwelijkstrouw.  De  lange  baan  herbergt  meer 
dingen dan er op de aardbol zelf ooit zullen kunnen 
staan,  maar  als  het  gouden  kalf  door  zijn  poten 
zakt, dan is het ook met de lange baan gedaan, en 
dan  gaat  al  wat  erop  staat  op  in  de  mist. 
Uiteindelijk  leeft  het  gros  van  het  mensdom  tot 
meerdere  eer  en  glorie  van  de  lange  baan,  die 
mistig geworden laan, die feitelijk samenvalt  met 
het  hart  van  de  wereld.  "Houdt  goede  moed, 
broeders!", zo zegt ergens de apostel die niet in het 
kalf  gelooft  doch in  de  goddelijke  mens:  "Houdt 
goede  moed,  want  deze  wereld  is  bezig  met 
verdwijnen!" (2)
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Noten:

(1)  Dit  is  de  vertaling  volgens  Christinus  Kops: 
Dante  Alighieri,  De goddelijke  komedie,  uitg.  G. 
Wijdeveld,  DNB,  Antwerpen  1985,  p.  30.  De 
volledige  passage,  nu  volgens  A.  De  Beer,  De 
onsterfelijke  Dante,  deel  II,  Leuven  1954,  p.  50, 
luidt als volgt:

Door mij komt ge in de stad der diep-bedroefden;
Door mij komt ge in het lijden zonder einde;
Door mij komt ge in de wereld der verdoemden.
Hij, die mij schiep, geeft ieder naar verdienste.
Mij schonk het aanschijn 't goddelijk Alvermogen,
de hoogste Wijsheid, en de eerste Liefde.
Vóór mij bestond van al wat werd geschapen
alleen wat eeuwig is; ook ik duur eeuwig.
Laat gij die intreedt, alle hope varen.

(2) 1 Cor. 7: 31.
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  Voornemens

Een kennis van me die zijn naam én zijn beroep 
deelt met de wereldbefaamde dokter IJzenbaard, is 
arts  én  apotheker  en  bovendien  studeerde  hij 
biologie  en  dan  nog  een  vak  waarvan  ik  de 
ingewikkelde naam vergat - kortom: hij is een man 
die  weet  waarover  hij  het  heeft  als  hij  over 
gezondheid  praat,  over  medicijnen  en  over 
therapieën. 

Onlangs  liep  ik  hem na  vele  jaren  ergens  in  de 
eindejaarsdrukte  van  de  stad  tegen  het  lijf.  Hij 
nodigde me meteen uit voor een koffie en vertelde 
onomwonden dat hij zo goed als werkloos was en 
al een paar keren op het punt had gestaan om zijn 
autootje te slijten: hij leefde warempel van de hand 
in de tand en had maandelijks de spreekwoordelijke 
eindjes aan elkaar te knopen.

Maar  dat  was  slechts  voorlopig,  zo  verklapte  hij 
me, nu hij de room toevoegde aan zijn koffie: hij 
bezat  immers  een  website  waarop  elkeen  terecht 
kon  voor  een  "individueel  aangepast  dieet"  en 
geïnteresseerden konden via e-mail dan de dokter 
contacteren. Deden ze dat ook, dan was de buit zo 
goed als  binnen,  lachte IJzenbaard,  want  bij  hem 
kreeg de klant ook waar voor zijn geld en zo keerde 
hij binnen de kortste keren terug voor meer van die 
bijzondere vitamines, mineralen, elixirs en sappen 
waar hij - ongetwijfeld terecht - heel fier op was.
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Nog één klein probleempje, zo vertrouwde mij de 
dokter toe, was het werven van klanten - uiteraard 
via  het  net.  Dokter  IJzenbaard  had  de 
pensioengerechtigde leeftijd al met enkele jaartjes 
overschreden, maar ophouden kon hij niet, nu net 
weer "het eind van de tunnel in zicht kwam". En de 
vrees  die  bij  deze  woorden  van  hem  in  me 
opkwam,  bleek  niet  onterecht  toen  hij  me  ook 
bekende dat hij van het internet en de computertaal 
net  iets  te  weinig  kaas  had  gegeten  om dat  luik 
eigenhandig te kunnen verzorgen: die eer liet hij als 
een geschenk te beurt vallen aan zijn goede, oude 
vriend!

Of hij me dan een contract aanbood? Welneen: wat 
wil  je  nu  weer  de  kar  voor  het  paard  spannen, 
grinnikte hij. Alles wat jij hoeft te doen, is: klanten 
werven. In ruil daarvoor krijg je van mij een mooi 
percentje  van  de  winst.  En  dat  zou  ik  toch  niet 
versmaden? Men kan daar - echt waar - snel rijk 
van worden!

Ik kon hem er niet van overtuigen dat ik helemaal 
niet rijk wilde worden en dat ook ik geen ingewijde 
was  in  de internetgeheimen,  en daarom moest  ik 
mijn toevlucht nemen tot een meer doorslaggevend 
argument,  dat  echter  bijzonder  pijnlijk  voor  hem 
moet zijn geweest:  ik had weliswaar geen enkele 
reden om aan zijn altijd allerbeste bedoelingen te 
twijfelen, alleen... had ik helemaal geen vertrouwen 
in de zaak zelf! 
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Ik sprak naar waarheid en legde hem uit wat alvast 
ikzelf daaromtrent geleerd had. Om te beginnen is 
kwaliteit  op  zich  volstrekt  onvoldoende  om  een 
cliënteel mee aan te trekken. Mensen kopen immers 
geen katten in zakken; geen weldenkend mens zal 
zomaar onbekende merken uitproberen - laat staan 
als hij daar op de koop toe nog moet voor betalen! 
Je koopt pas iets als je er zeker kan van zijn dat het 
zijn geld ook waard is, want niets is beschamender 
dan aan anderen te moeten bekennen dat je je hebt 
laten  foppen.  Daarom ook worden  door  de  band 
alleen zaken verkocht die iederéén koopt: ook als 
die  niet  deugen,  val  je  niet  door  de  mand,  want 
schande  vergt  een  uitzonderingstoestand.  Een 
onbekende  naam  daarentegen,  weze  hij  duizend 
keer  herhaald  op  't  net,  heeft  een  nog  geringer 
effect dan een druppel op een hete plaat. 

Om  behalve  kwaliteit  ook  bekendheid  te 
verwerven, heb je een vedette nodig die je product 
aanprijst - een B.V. of, beter nog, een Hollywood-
star. En dat kost handenvol geld. Een product op de 
markt  brengen,  is  daarom  altijd  een  risicovolle 
investering  -  het  is  een  gok.  Maar  nogmaals: 
vooraleer je kan inzetten, moet je eerst beschikken 
over kapitaal. Arme dokter IJzenbaard! Gesteld dat 
hij de nodige sommen kon vergaren, dan werkte hij 
sowieso met het geld van anderen...  die élk recht 
hadden op een percentje zoals hij er eentje aan mij 
had beloofd. En als alles dan heel goed draaide, dan 
kon hijzelf met keihard werken misschien net het 
hoofd  boven water  houden...  voor  eventjes,  want 
succes  is  naar  verluidt  kortstondig.  Edoch,  in 
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enkele dagen, weken, maanden of zelfs jaren is zo'n 
zaak niet  op te  bouwen: door de band neemt dat 
twéé  generaties  in  beslag,  mijn  beste  jonkman 
dokter Ijzenbaard...

"Wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En wie 
niet heeft: het weinige wat hij heeft, zal hem nog 
worden ontnomen". Ik probeerde het zo goed en zo 
kwaad  mogelijk  te  citeren  uit  het  Mattheüs-
evangelie,  en  het  wordt  dan  ook  het  "Mattheüs-
effect"  genoemd.  Het  is  een  raadselachtige,  wat 
paradoxaal aandoende uitspraak die vaak geciteerd 
wordt om er de wat onbegrijpelijke gang van zaken 
in  verband  met  rijkdom,  armoede  en  geld 
verdienen, nog wat onbegrijpelijker mee te maken. 
Indien "rijk worden" geen mysterieus gegeven was, 
dan  werd  iedereen  binnen  de  kortste  keren  rijk. 
Vaak  weten  mensen  ook  niet  hoé  ze  ooit  rijk 
geworden zijn, als men vindt dat zij het zijn. En als 
het tij plots keert, en ze welhaast van de ene dag op 
de andere in trieste armoede verzinken, begrijpen 
zij  nog veel  minder  wat  er  gaande  is.  In  de  ene 
winkel staan de klanten aan te schuiven tot op de 
straat,  in  de  andere  zet  geen  kat  ooit  een  voet 
binnen.  Er  zijn  mensen  die,  precies  zoals  de 
legendarische koning Midas, alles wat ze aanraken, 
in goud veranderen, en vaak delen ze na verloop 
van  tijd  ook  het  lot  van  koning  Midas,  die  zo 
doende  immers  niet  meer  eten  kon.  Anderen 
daarentegen  verpesten  letterlijk  alle  dingen 
waarvan ze ook maar in de buurt komen, en geen 
mens begrijpt hoe dat dan komt. Ik vertelde dit aan 
mijn dappere gespreksgenoot als troost, maar zijn 
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ogen  keken  weg  van  mij  en  hij  luisterde  niet: 
evenmin als al mijn andere theorieën konden ook 
deze uiteenzettingen rekenen op succes: het waren 
woorden in de wind. 

Het was omstreeks vier uur na de middag en daar 
liepen enkele schoolkinderen voorbij, geladen met 
kleurige,  blinkende  boekentassen  uit  plastic.  Ik 
vestigde er zijn aandacht op en vroeg hem of hij 
zich de duurzame, lederen tas nog herinnerde van 
destijds: onze ganse schoolcarrière lang droegen we 
hem mee, en ook in het latere beroepsleven konden 
we hem niet verslijten; velen onder ons kregen hem 
als  erfstuk  van  hun  grootvaders!  Jazeker,  dat 
herinnerde dokter IJzenbaard zich nog, en hij vroeg 
me of ik nu weer dat lesje zou gaan opdreunen over 
de merkproducten en het offer aan het gouden kalf 
als voorwaarde voor de toegang tot de wereld "die 
des duivels is" - zo spotte hij nu openlijk met dit 
apocalyptische verhaal dat hij inderdaad heel goed 
onthouden had.  Maar hij  kon er  niet  omheen dat 
waardeloze  merkproducten  altijd  stukken  beter 
slijten dan degelijke waren, ook al  delen die hun 
naam met de wereldvermaarde dokter IJzenbaard, 
die  kwaliteitsproducten  aanbiedt...  die  bovendien 
goedkoper zijn! En dat was nu precies één van de 
vele  mysteries  in  verband  met  geld  en 
handeldrijven: dure dingen verkopen sowieso beter; 
dure dingen stelen, behalve het geld, ook nog het 
vertrouwen van de klant. Wat goedkoop is, ook al is 
het goed, wordt geminacht om zijn "spotprijs". Wat 
gratis  is  tenslotte,  wordt  al  helemaal  niet  meer 
gewaardeerd: je kan bijna beter jezelf een klap in 
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het  gezicht  verkopen  dan  iets  gratis  weg  te 
schenken, want je oogst toch maar stank voor dank, 
zoals de ervaring leert. 

Maar stond er ook niet in de bijbel dat de dingen 
net zoveel waard zijn als iemand bereid is ervoor te 
betalen?  Ja,  het  was  dokter  IJzenbaard  die  dit 
opwierp, en hij voegde er zelfs de locatie aan toe. 
Een akker is zoveel waard als iemand daarvoor wil 
neertellen, zei hij, en er zijn zelfs dingen waarvoor 
men  met  zijn  leven  betaalt  en  hij  gaf  me  de 
akeligste voorbeelden, recht uit zijn teleur gegane 
praktijk. 

Bij die wat vreemde kronkel namen we afscheid en 
keerden we elk op de eigen stappen terug: hij op de 
zijne  en  ik  op de  mijne  -  zo  zou ooit  een  groot 
dichter het hebben verwoord. Hij liet zijn plan los 
om mij te overtuigen en ik, op mijn beurt, liet mijn 
voornemen schieten om hem op andere gedachten 
te brengen. Hoeveel keren hadden we elkaar in de 
loop  van  ons  nu  haast  voorbij  gegane  leven niet 
ontmoet  in  een  bijna  altijd  identieke  conversatie 
waarin hij, naar mijn oordeel, niet optimistisch was 
zoals  hij  zelf  geloofde,  maar  daarentegen 
wereldvreemd,  terwijl  ikzelf,  naar  zijn  oordeel, 
eerder een pessimist was dan de realist waarvoor ik 
mezelf aanzag? Zes, zeven, hooguit acht keren? Zo 
kort is inderdaad een mens zijn leven: hij kan met 
een  ander  een  achttal  keren  dezelfde  conversatie 
voeren, zonder zich gedurende het gesprek zelf te 
realiseren  dat  hij  in  herhaling  valt,  en  dan  is  hij 
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zeventig  jaar  oud,  sommigen  zijn  dan  tachtig  of 
negentig. 

Na  de  handdruk  draaide  hij  zich  om,  de  oude 
dokter-apotheker IJzenbaard, en toen voor het eerst 
viel mijn oog op zijn stok, die wel een lijfstuk van 
hem leek, en op het bijzondere handvat daaraan, dat 
alle gelijkenis vertoonde met het gladde, blanke en 
bolle oppervlak van een caput femoris, maar ik kon 
hem daarover niets meer vragen, want de tijd was 
om,  het  afscheid  lag  reeds  achter  ons,  zijn  blik 
stond al op oneindig.
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  Verbloemingen

'Eufemisme',  zo  klinkt  het  meer  geleerde  woord 
voor  'verbloeming',  en  iets  verbloemen  doe  je 
wanneer  je  het  een  beetje  fraaier  omschrijft  of 
voorstelt  dan het in feite is:  je plaatst het als het 
ware  tussen  de  bloemen,  en  dan  ziet  het  er 
warempel ook veel beter uit. 

Er is niets mis met verbloemingen, tenminste als zij 
niet bedoeld zijn als bedrog, maar veeleer dienen 
om onszelf en anderen te behoeden voor de abrupte 
waarheid  die  wel  eens  nodeloos  shockerend  kon 
zijn. Zo acht men zichzelf of iemand van de zijnen 
veeleer een werkzoekende dan een werkloze, men 
verkiest te zeggen 'onverstandig' waar men bedoelt 
'stompzinnig'  en wanneer  ergens de kakkerlakken 
kermissen  en  de  kamers  met  rattenkeutels  liggen 
bezaaid, dan zegt men liever dat men op die plaats 
niet bepaald van de vloer kan eten.

Het begint eigenlijk al van bij de geboorte, welke 
een  bijzonder  pijnlijke,  bloederige  en  gevaarlijke 
belevenis is, zowel voor moeder als voor kind als 
voor alle andere betrokkenen, want aan baren is er 
niks  gezonds  of  moois.  Men  spreekt  niet  over 
weeën,  pijn,  angst,  bloed,  navelstrengen  en 
moederkoeken,  het  infectiegevaar waarbij  moeder 
en kind soms het leven laten en wat al niet meer 
aan mistoestanden en aan kwalen: men zegt dat een 
nieuwe  telg  het  levenslicht  gezien  heeft  en  de 
beschrijvingen  van  het  geluk  dat  nu  alle 
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betrokkenen te  beurt  valt,  lijken wel  onbegrensd. 
Allerlei versnaperingen luisteren het feestgebeuren 
op, gaande van zoete suikerbollen tot dineetjes met 
Champagne,  en  ook  heuse  gedichten  in 
veelkleurendruk  geïllustreerd  en  talloze  andere, 
schattige cadeautjes. 

Een kind dat geboren wordt, is helaas niet aan de 
wereld waar het in terecht komt, aangepast, en dat 
vormt eigenlijk een volgend, groot probleem, dat in 
feite  de tijd en de krachten van alle  betrokkenen 
gedurende  de  rest  van hun bestaan naar  zich  toe 
trekt en uitput. Voor de voeding en de opvoeding 
van  elkeen  moet  levenslang  worden  gezorgd,  en 
ook  die  termen  zijn  verbloemingen  want  eten  is 
duur en naar het schijnt ook zelden gezond, en vaak 
vormt  reeds  het  naar  binnen  werken  van  het 
dagelijkse rantsoen een probleem apart: men heeft 
geen  trek  omdat  men  ziek  is,  men  kampt  met 
etterende  ontstekingen  op  de  lippen,  de  tong,  de 
amandelen, de huig, het verhemelte, het tandvlees, 
de  tanden,  de  slokdarm,  de maag en ga zo maar 
door.  Edoch,  wij  spreken  liever  niet  over  al  die 
kwaaltjes en pijntjes en we hebben ook geen aparte 
woorden  om  deze  waaier  van  kwellingen  te 
beschrijven,  we  houden  het  bij  dat  ene,  domme 
woord: pijn. Al het kwaad wordt met dat ene woord 
beschreven,  en  vaak  wordt  ook  dat  nog  eens 
verbloemd en zegt men niet dat iets pijnlijk is, maar 
dat  het  niet  prettig  aanvoelt  of  dat  er  gewis 
aangenamere dingen bestaan.
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Daarentegen  hebben  we  wel  een  quasi  eindeloze 
lijst  van  benamingen  voor  een  even  eindeloos 
assortiment  van  specialisten,  geneesmiddelen  en 
therapieën. Het volstaat dat men eens een rondgang 
maakt in een kliniek om zich ervan te vergewissen 
dat  tegen elke  kwaal  wel  een  kruid  is  gewassen, 
want  in  hoeveel  partikels  het  menselijk  lichaam 
ook wordt opgedeeld: voor elk mogelijk gebrek aan 
élk van die partikels bestaan speciale zorgen en een 
gamma aan passende medicijnen. 

In  een  nieuwsuitzending  op  televisie  worden 
beelden getoond van uitgemergelde mensen ergens 
in  een  heel  ver  land  (en  wat  denkt  u  van  de 
benaming  'ontwikkelingsland'?)  waar  men  van 
hieruit wel eens op vakantie pleegt te gaan. Magere 
mensen die in een voor ons onverstaanbaar taaltje 
brabbelen,  mensen  gekleed  in  lompen  en  ook 
mensen  die  er  alles  behalve  bedreigend  uitzien 
maar die zelf wel bedreigd worden: door de honger, 
door  de kou en ook nog door  clusterbommen en 
kogels. Zij troepen om de TV-reporters heen - echte 
reuzen  naast  die  levende  lijken.  Een  van  de 
reporters  houdt  iemand  een  microfoon  onder  de 
neus  en  vertaalt  wat  die  jammerende  massa 
uitroept: "Voedsel, beste kijkers, dat is het waar de 
mensen hier om vragen, want de voorraden raken 
uitgeput en de aanvoer wordt bemoeilijkt door de 
strubbelingen van de opstandelingen die de wegen 
blokkeren in het binnenland." Aan het slot van de 
reportage zegt de journalist zijn naam en geeft hij 't 
woord  aan  zijn  eveneens  bij  de  naam genoemde 
collega in de studio.  Maar van de namen van de 
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geïnterviewden in dat verre land wordt niet gerept, 
alsof zij er helemaal geen namen droegen, alsof zij 
geen  mensen  waren  -  zij  vormen  immers  geen 
bedreiging  en  het  volstaat  warempel  hen  te 
voederen opdat zij rustig zouden zijn. In de daarop 
volgende  show zetten  gigantische,  fluorescerende 
getallen  op  een  podium  vol  vedetten  onze 
ongeremde vrijgevigheid in de verf en ook zet zich 
nog een rijtje politiekers in de bloemen, zwaaiend 
met cheques van duizend euro en aldus alle miserie 
in  één  klap  verbloemend  met  iets  dat  zichzelf 
verschuilt onder de benaming 'generositeit'.

In een dagdroom gelijkend op deze welke destijds 
Godfried Bomans' Erik - uit diens Erik of het kleine  
insectenboek - te beurt moet zijn gevallen, viel mijn 
oog bij het milieuvriendelijke wegkieperen van de 
resten  van  een  rijkelijk  middagmaal  achter  in  de 
tuin, op een klein zwart torretje dat centraal op de 
mesthoop klaarblijkelijk volop zat te genieten van 
de zon.  Op een zwart,  dor blad was het  gezeten, 
drijvend op een kuip vol stront, maar met het hoofd 
geheven alsof  het  voor  een grootse,  edelmoedige 
beslissing stond.  Het richtte  ineens het woord tot 
mij, en sprak: "Hey daar, Mik-Mak, of hoe je ook 
heet: kom maar niet te dichtbij, want alles wat je 
hier ziet, dat is van mij, als je dàt maar  weet: de 
drek,  incluis  de  scheet  die  je  net  hebt  horen 
bulderen alsof Thor zelf zich een gat in de luchten 
beet!" 

Ik  keek  beter  toe  en  schrok  van  de  messcherpe 
schilden op het pantser van dit minuscule schepsel 
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Gods dat  niettemin ijdeler  bleek dan iemand van 
onze  eigen  soort  kon  dromen.  Een  pekzwart 
pannendak bezaaid met vreemde antennes: daarmee 
leek  het  ding  wel  overdekt  te  zijn,  al  mocht  ik 
gewis niet zeggen 'ding' en diende men het schepsel 
aan  te  spreken  met  mijnheer,  mevrouw,  of 
misschien wel Hare Hoogheid, Monseigneur. 

"Zeg maar Jaap",  zo kwam het torretje eensklaps 
mijn verbijstering tegemoet en het trok zowaar zijn 
das  wat  losser,  ging  languit  in  zijn  bureaustoel 
achterover liggen en hield mij een kistje gevuld met 
Havanna's voor: "Ikzelf ben gestopt, maar geneer u 
niet,  ze  zijn  vers  overgevlogen  uit  Cuba,  betere 
vind  je  niet!"  En  toen  ging  Monseigneur  zowaar 
aan het dichten:

"Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit
ist mehr wert, als alle Reiche dieser Erde!
Dunkel ist das Leben, ist der Tot!" 

- aldus citeerde hij zangerig de grote Li-Tai-Po en 
hij graaide naast zich in de zwarte plas en schepte 
mij er zodoende een kroes van vol die ik door al die 
tralala  nu  bezwaarlijk  nog  weigeren  kon,  en  zo 
zette ik tenslotte een beker gevuld met aal aan mijn 
lippen en sprak ik  plichtsmatig van de pracht  en 
praal waaraan ik niet kon tippen.

En  zo  vergaat  het  menigeen  die  alsmaar  wil 
verbloemen,  want  hij  verbloemt  zijn  eigen 
ondergang:  hij  gaat  de  dood  zelfs  roemen,  en  't 
eeuwig leven waarbij vergeleken - volgens hem - 't 
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armtierige bestaan in dit weeë tranendal rustig naar 
de maan mag gaan.

***
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