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In de toekomst is geen heil...

Misschien is het niet de waarheid wat hier 
boven staat maar hoe dan ook is het een 
feit  dat  alvast  in  de  verre  toekomst  het 
heelal  de  zogenaamde  warmtedood  zal 
sterven.  Op  voorwaarde  dat  de  weten
schapslui  het  daaromtrent  bij  het  rechte 
eind hebben, uiteraard. En er zijn redenen 
om aan te nemen dat dit niét zo is.

Men hoeft immers geen sterrenkundige te 
zijn om zich in alle ernst te kunnen afvra
gen hoe men er dan bij  komt om, ener
zijds, het toekomstige heelal een warmte
dood in  de  schoenen te  schuiven omdat 
dit nu eenmaal fysisch gezien noodzake
lijk lijkt in de huidige wetenschappelijke 
context terwijl  men er,  anderzijds,  blijk
baar geen graten in ziet om het verre ver
leden van datzelfde heelal wetenschappe
lijk volstrekt onuitgelegd te laten. 

Want het begin van het heelal is, hoe men 
het  ook draait  of  keert,  niet  met  weten
schap  uitlegbaar  en  de  zogenaamde  big 
bang is niets anders dan een vermoderni
seerde  deus ex machina. Men hoeft zelfs 
niet te kunnen lezen en schrijven om klaar 

3



en  duidelijk  te  kunnen  verstaan  dat  uit 
niets nooit iets kan voortkomen.

Er is noodzakelijkerwijze altijd al iets ge
weest: deze en geen andere conclusie laat 
zich trekken uit wat voorafgaat. Oók als 
men aanneemt dat alles waarvan wij gelo
ven dat het bestaat, onecht is, want ook in 
dat geval moet het bestaan van die illusie 
worden  verklaard,  en  dat  is  onmogelijk 
middels nog een andere illusie. 

Uit de stelling dat er noodzakelijkerwijze 
altijd al iets geweest is, volgt rechtstreeks 
een tweede stelling,  namelijk dat  er  wel 
altijd iets zal blijven bestaan. Want als het 
waar is dat er uit het niets nooit iets kan 
voortkomen, dan moet het even waar zijn 
dat iets nooit tot niets kan worden herleid.

En nu komt uiteraard de aap uit de mouw, 
want de huidige fysica leert ons dat alles 
degradeert:  alle stof en alle krachten die 
het  heelal  vullen,  vervallen  van  hogere 
naar lagere vormen; alle orde wordt om
gezet in wanorde; ooit zal alles zijn omge
zet in niets dan warmte en dat is dan de 
gewisse  dood  van  het  heelal.  Maar  dan 
stel ik u, die dit alles voor waar aanneemt, 
de zeer terechte vraag: als alle orde voort
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durend wordt omgezet in wanorde, waar 
vandaan komt dan die orde die in wanor
de wordt omgezet? Want als de toekomst 
van het heelal pure wanorde zal zijn, en 
als de wanorde slechts kan toenemen, dan 
moet er in 't begin van het heelal, ontzag
lijk lang geleden, uiteraard ook ontzaglijk 
veel orde zijn geweest. Ja, waar komt die 
orde dan vandaan?

Als  er  geen heil  is  in  de  toekomst,  dan 
moet er heil geweest zijn in 't begin - een 
ander  besluit  laten  deze  feiten  niet  toe. 
Tenminste indien heil ook 't zelfde zeggen 
wil als orde. We kunnen slechts met lede 
ogen  aanzien  hoe  orde  of  heil  blijkbaar 
gedoemd  zijn  om  heel  geleidelijk  maar 
even zeker over te gaan in wanorde of on
heil, want uiteindelijk gaat het slechts in 
die ene richting. 

Precies zoals de tijd in slechts één richting 
loopt: alles gaat voorbij, wij leven op de 
overgang van toekomst naar verleden en 
die  overgang,  dat  heden,  is  zo  oneindig 
dun dat wij aan de echtheid daarvan twij
felen.  Echt  is  het  heden  echter  wel,  we 
weten zeker dat die overgang er is, anders 
zou de tijd niet meer voorbijgaan en wij 
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weten zeker dat dit het geval is. Maar is 
het  heden echt,  het  is  dan ook oneindig 
dun. Alles wat in de toekomst ligt, komt 
op  ons  toe  en,  eenmaal  het  ons  bereikt 
heeft, kijken we er al op terug. Het is één 
minuut  voor  vijf,  zegt  iemand in  de  fa
briek, en wij kijken er naar uit, naar klok
slag vijf, omdat het werk er op zit dan. En 
als het werk er op zit, kijk, is het vijf uur 
voorbij. Het is dus ooit écht vijf uur ge
weest want, gesteld dat klokslag vijf niet 
had bestaan, dan waren wij nog steeds aan 
't werk geweest.

Het ogenblik mag dan oneindig dun zijn, 
de veranderingen waarin de ogenblikken 
de tijd opdelen, zijn werkelijk,  definitief 
en  onbetwijfelbaar.  Men  zou  welhaast 
moeten  geloven  dat  het  bestaan  met  de 
verandering  als  zodanig  samenvalt.  De 
wolk van een uur geleden is niet meer de
zelfde  als  de  wolk van nu,  en  dat  geldt 
evenzeer voor de steen, het geldt ook voor 
onszelf.  Wij  kunnen  pas  bestaan  omdat 
wij veranderen. We bestaan slechts omdat 
we  ons  bestaan  onophoudelijk  voor  een 
ander verwisselen, en dit in die ene rich
ting van de tijd - van jong naar oud. In
dien we, al was het slechts één ogenblik, 
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onszelf zouden kunnen blijven en indien 
we aldus zouden weigeren om een secon
de ouder te worden, dan hielden wij ter
stond met  leven  op.  Ontsnappen aan  de 
verandering  is  ophouden  met  leven  en, 
andersom,  is  sterven  in  feite...  zichzelf 
blijven.

Vergaan is de prijs voor het bestaan om
dat bestaan zonder meer gelijk is aan ver
gaan. En dat geldt voor iedereen en ook 
voor  alles.  Het  heelal  bestaat  omdat  het 
vergaat en het vergaat omdat het bestaat. 
Het  kan  vreemd klinken,  maar  heel  bij
zonder is het niet; is het immers niet eigen 
aan het leven zelf dat het niet alleen voed
sel en allerlei andere vormen van energie 
maar tenslotte ook zichzelf verteert of op-
leeft, zoals men dat zo treffend zegt? Ter
wijl men eet, kan men geloven dat men de 
gebraden kip soldaat maakt, maar ten lan
gen leste verorbert men zichzelf. De lezer 
van een boek, consumeert niet zozeer het 
boek als wel zijn eigen levenstijd. Wie in 
bezit neemt, wordt bezeten. Al wie of wat 
ademt, verbrandt zichzelf precies zoals de 
kaars  waarvan  de  warme  vlam de  lucht 
opmaakt maar ook de was. 
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Er  is  geen  heil  in  de  toekomst,  zo  zegt 
men daar, maar zonder de toekomst was 
er  geen  vergaan  en  zonder  dat  vergaan, 
was er niet eens bestaan. En zo zijn nu de 
gedenkenissen, ingegeven door het lichte 
poeder  dat  uit  gescheurde  hoeden  van 
zwammen opstuift door de winden van de 
tuin die straks in brand staat van de aller
nieuwste herfst.

20 september 2010 
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Orde 

Wat is orde? Gesteld dat er aanvankelijk 
chaos is of wanorde, dan wordt die chaos 
geordend van zodra ergens een of andere 
'vaste'  maatstaf  verschijnt.  En  het  hoeft, 
terloops, niet gezegd dat zelfs de gering
ste waarnemer reeds een ontzaglijk geheel 
van maatstaven en van normen vertegen
woordigt. De Eros die in de Griekse my
thologie de chaos ordent, is die maatstaf, 
of die waarnemer, die zijn begerige blik
ken richt op alle dingen, uiteraard met de 
bedoeling om ze op de een of andere ma
nier in zijn bezit te nemen: hij  keurt ze, 
wikt en weegt ze, onderwerpt ze aan zijn 
maatstaven,  kortom: hij  ordent  ze.  Waar 
orde heerst, heerst Eros; het geordende is 
het begeerde; het ordenen zelf is een be
geren. Het begeerde transformeert op het 
ogenblik van de begeerte zelf van chaos 
naar  orde,  van  onbepaald  naar  bepaald, 
van bestemmingsloos naar doelgericht. 

Maar  hier  moet  vooral  dit  worden  ver
meld:  de  bij  de  ordening  gehanteerde 
maatstaven  zijn  noodzakelijkerwijze  het 
werk van een subject; ze zijn dus subjec
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tief.  De  ordening  welke  in  een  chaos 
wordt  teweeg  gebracht  is  derhalve  geen 
verlichting van de duisternis; het is geen 
ontsluiering van een tot dan toe verborgen 
orde en betekenis. Een ordening is veeleer 
een schepping, het is het kneden van een 
lompe  massa  in  een  welbepaalde  vorm, 
beantwoordend aan de specifieke beteke
nisgevingen van diegene die orde brengt. 
En zo zal elk geordend geheel het uitzicht 
hebben  van  de  specifieke  Eros  die  zijn 
oog  liet  vallen  op  wat  voordien  slechts 
chaos was. 

Wat nog zeker  niet  wil  zeggen dat  men 
zomaar  in  elk  geordend  geheel  de  Eros 
kan  herkennen  die  daar  werkzaam  was. 
Vooreerst  omdat  zijn ordening als  zoda
nig  voor  ieder  ander  chaos  blijft  in  de 
mate dat zij 'persoonlijk' is. Men her-kent 
immers pas datgene wat men reeds kende. 
Wanneer  men  dus  ergens  enigerlei  orde 
onderkent, dan doet men dat alleen omdat 
men op de een of andere manier partici
peert aan de aldaar werkzame Eros. Zo zal 
men de lettertekens op de bladzijden van 
geleerde  boeken  als  zodanig  herkennen 
als men reeds weet wat lettertekens zijn; 
men zal  ze  kunnen lezen als  men reeds 
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heeft leren lezen; men zal ze verstaan als 
men de taal kent waarin zij betekenis heb
ben. Heeft men van die dingen helemaal 
geen kennis, dan ontwaart men helemaal 
geen lettertekens, zelfs geen tekens, doch 
slechts  chaos.  Men  ontwaart  derhalve 
niets,  men  neemt  niet  waar.  Edoch,  als 
men  niet  waarneemt,  blijft  men  blind; 
men weet zelfs niet of men dan zelf niet 
ziet,  ofwel  of  het  licht  ontbreekt.  Meer 
nog: het zien als zodanig wordt zelfs niet 
in vraag gesteld, en zo ook het horen, het 
tasten,  kortom het bewustzijn,  het besef. 
Er is geen onderscheid meer tussen wer
kelijkheid en droom, er is nog slechts de 
chaos die er ook in het begin was.

Of net niet. Want de stelling dat er in 't 
begin  slechts  een  ontzagwekkende  orde 
was, is goed verdedigbaar. We zitten im
mers met het feit van de eeuwige entropie, 
en dat is het geleidelijk verdwijnen van de 
orde, het egaal worden van alles wat er is 
totdat er nog slechts 'warmte' overschiet: 
dat roept de vraag op waar vandaan dan 
die orde komen moet die aan 't  verdwij
nen is, want als de orde voortdurend taant, 
vermindert, wegkwijnt, dan is zij noodza
kelijk groter naarmate men verder terug
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gaat in 't verleden. De fysica zelf dwingt 
ons tot het besluit dat in 't begin der tijden 
de orde groter was dan ooit. 

Edoch, als er in 't begin géén chaos was, 
zoals de Hellenen dat vertellen, met een 
Eros die dan de wanorde tot orde bracht, 
maar  als  er  daarentegen  maximale  orde 
was: wat heeft dan voor die allerrampza
ligste entropie gezorgd? Een kracht tegen
gesteld  aan  die  van  Eros?  Thanatos,  de 
doodsdrift? Alleen snijdt hier het genoem
de krachtenkoppel der Hellenen niet lan
ger hout. Een begin der wereld in maxi
male orde heeft immers geen Eros nodig. 
Als in het absolute begin der tijden orde 
heerste,  dan  was  daar  niemand  minder 
dan God, punt uit. Het bestaan van de en
tropie  getuigt  van  het  bestaan  van  God. 
De entropie is het voetspoor van een zich 
uit  zijn  schepping  verwijderende  Schep
per.

21 september 2010
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Geloof

Nog niet eens zo heel lang geleden twij
felde echt  niemand eraan -  of  hij  moest 
een  ongeletterde  zijn,  een  outcast,  een 
ketter - dat zich in het middelpunt der aar
de de hel bevond, waarheen de zielen gin
gen der verdoemden, na de dood. En hoog 
boven  onze  hoofden,  achter  de  hoogste 
wolken, was de hemel, met in het midden 
de troon Gods, omgeven door de engelen, 
met onder hen de heiligen en al de zielen 
van hen die waren gered van het eeuwige 
vuur.  Ja,  er was geen sprake van twijfel 
aan deze waarheden bij  de weldenkende 
burger, geen zweem van twijfel was er, en 
zij  die  daar  anders  over  dachten,  waren 
godbetert zelf verdoemd. En men geloof
de dit met heel zijn hart en met heel zijn 
verstand,  omdat  diegenen naar  wie  men 
opkeek, het zo voorzegden: de pausen en 
de bisschoppen, de pastoors, de onderpas
toors, de paters, de broeders en de zusters. 
Grote  heiligen  hadden  nog  gigantischer 
systemen bedacht  die  de  waarheid  com
pleet bevatten: de waarheid over de we
reld, de hemel en de hel, de mensen, de 
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dieren, de duivelen en de engelen, de hei
ligen en God de schepper zelf. 

Vraag nu aan een willekeurig iemand of 
hij deze dingen ooit zou hebben geloofd 
indien hij had geleefd in de tijd waarin zij 
vanzelfsprekend  waren,  dan  is  de  kans 
bijzonder groot dat hij die vraag ontken
nend  zal  beantwoorden:  mogelijkerwijze 
hebben velen dit geloofd, zo zal hij zeg
gen, maar ik zou dit nooit hebben geloofd 
- nu niet, in de toekomst niet en ook niet 
in het verleden! Maar kijk.

Vandaag hebben de pausen, de bisschop
pen en de pastoors niet  veel  meer in de 
pap te brokken, althans niet in onze con
treien: hun gezag is eraan, wat de heiligen 
beweerden,  wordt  niet  alleen  betwijfeld 
maar wordt door elk weldenkend mens als 
kostelijke  fantasie  van  de  hand  gedaan, 
als beeldspraak in het beste geval voor za
ken die op hun beurt alleen op het toneel 
bestaan. De rol van deze gewezen gezags
dragers  werd  allang  overgenomen  door 
zogenaamde  wetenschappers,  en  vooral 
de fysici onder hen dragen een welluiden
de  naam,  en  de  astronomen,  de  wis-  en 
scheikundigen, de eugenetici, de astrofy

14



sici. Astrofysica: het klinkt zo sprookjes
achtig als in duizend en één nacht, edoch 
het is wel pure wetenschap, mijnheer: het 
gaat over de big bang, de entropie, de pa
rallelle heelallen en de zwarte gaten. Pure 
wetenschap, maar dan zo sprookjesachtig 
als in duizend en één nacht, zegt gij? 

Inderdaad. En vraag nu aan een willekeu
rig iemand uit het verleden of uit de toe
komst of hij deze dingen ooit zou hebben 
geloofd indien hij had geleefd in deze tijd 
waarin zij vanzelfsprekend klinken, dan is 
de kans bijzonder groot dat hij die vraag 
ontkennend  zal  beantwoorden:  mogelij
kerwijze hebben velen dit geloofd, zo zal 
hij zeggen, maar ik zou dit nooit hebben 
geloofd:  nu niet,  in de toekomst niet  en 
ook niet in 't verleden! Maar kijk.

Jawel,  ik wend mij  nu tot  u: zeg mij  in 
alle eerlijkheid wat gij dan denkt over de 
man  op  de  maan  en  over  de  reis  naar 
Mars! Vanzelfsprekend, zo zegt gij, niet? 
Maar verstaat gij ook hoe men mensen op 
die verre  maan kan planten en hoe men 
met een raket naar Mars kan reizen? Hele
maal  niet  nodig  om  dat  te  verstaan,  zo 
antwoordt  gij  zelfzeker:  er  zijn  immers 
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ánderen die dat verstaan, er zijn specialis
ten, astrofysici, die dit verstaan en die dit 
ook realiseren! En gij zegt dat met volle 
zekerheid en zonder de minste zweem van 
twijfel, en reeds bekijkt ge mij, die u dat 
vraagt, met argusogen, en zo zeker zijt gij 
van uw gelijk dat ge mij er zelfs niet durft 
van te verdenken dat ik daaraan zou twij
felen - is het dan niet zo? Jawel hoor: zo 
vanzelfsprekend vindt gij uw geloof in de 
autoriteiten van vandaag dat gij het zelfs 
onmogelijk acht dat ook maar iemand zou 
twijfelen aan wat zij allemaal vertellen - 
is het niet zo? 

Natuurlijk  wel!  Natuurlijk  slikt  gij  alles 
wat zij van af hun katheder in het rond ba
zuinen over 'ons' zonnestelsel, het heelal, 
de man op de maan en de reis naar Mars! 
Gij gelooft het - niet zoals een tienjarige 
jongen de vertelsels van Jules Vernes ge
looft, want die wéét dat zij slechts mooie 
fantasie zijn! Gij gelooft het... precies zo
als die onnadenkende lieden uit  de mid
deleeuwen  de  verhalen  van  de  heiligen 
geloofden,  over  de duivel  die  gelijk een 
worm knaagt aan het hart der aarde, over 
de  hemel  met  de  engelen,  het  einde der 
tijden en 't laatste oordeel! Ja, op die ma
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nier en op geen andere gelooft gij wat de 
specialisten van vandaag u allemaal ver
tellen; gij slikt het allemaal zonder daar
over na te denken en gij denkt er zelfs niet 
aan om ook maar één ogenblik te twijfe
len aan al die sprookjes - is het niet zo?

Welnu, indien ík had geleefd in onze mid
deleeuwen - en ik geef dat grif toe - dan 
had  ik  waarschijnlijk  wél  geloofd  in  de 
verhalen van de heiligen over de hemel en 
de hel: zij lijken mij immers bijzonder re
delijk. Want is het onrecht in de wereld 
niet  veel  te  groot  en  te  aangrijpend  om 
ook maar toe te staan met het hart én met 
het verstand dat het kwade immer onbe
straft  kon  blijven  en  het  goede 
onbeloond? Ja, beslist had ik geloofd wat 
Thomas Van Aquino schreef over de en
gelen en de duivelen, de zondeval en de 
verlossing, de hemel en de hel. Maar wat 
de specialisten van vandaag vertellen over 
de wereld en de hemel - de  big bang, de 
zonnestelsels en de sterrenstelsels, de man 
op de maan en de reis naar Mars: ik wil 
best een ketter zijn, maar díe onzin ver
koopt men niet zonder meer aan mij! zegt 
Omsk.                          28 september 2010
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De witte krokodil

Vannacht droomde ik over een witte kro
kodil die wij hier hadden lopen in de tuin, 
zo zei hij, en daar was niks vreemd aan, 
want het was klaarblijkelijk een huisdier 
dat wij hielden, precies zoals er ook men
sen zijn  die  een hond hebben lopen om 
het huis. 

Dat  dit  in  een  droom gebeurde,  maakte 
het dan nog wat aannemelijker, antwoord
de ik hem: vandaag zijn heel wat dingen 
die ons ooit vreemd toeschenen, heel nor
maal geworden, maar het vreemde wordt 
pas echt geloofwaardig als het zich in een 
droom  voordoet.  Zelfs  het  bizarre  lijkt 
dan geaccepteerd te kunnen worden.

Ons gesprek was plotseling afgesprongen 
en na een wijle moest hij de trein verlaten 
die mij nog een heel eind verder brengen 
zou.  Tja,  neem  nu  gewoon  maar  deze 
trein, zo dacht ik ineens: onze niet zo ver
re voorouders keken de ogen uit hun kop 
naar dit gevaarte dat vandaag de allerge
woonste zaak ter wereld blijkt.  Nog niet 
gerept  van  die  vliegtuigen  hoog  in  de 
lucht: ik kan het aantal mensen niet meer 
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tellen van wie ik weet dat zij daarmee ge
regeld op reis gaan; ik moet eigenlijk zeg
gen dat ik er haast géén ken die nog nooit 
vlogen. En als men het dan heeft over de 
man op de maan en over de landing op 
Mars... dan weet ik echt niet meer of dit 
behoort tot die allervreemdste, sprookjes
achtige  zaken die  men vroeger  volstrekt 
onmogelijk had geacht maar die vandaag 
hun weg hebben gevonden naar de echte 
wereld, ofwel of dit behoort tot de wereld 
van  de  droom  die  het  bizarre  enigszins 
aanvaardbaar maakt. Uiteraard maakt men 
zich die bedenking niet zonder het gevoel 
te krijgen dat men zich niet in de wakkere 
toestand  bevindt  doch  in  een  of  andere 
droom, en alvast ikzelf ga dan soms twij
felen aan al die zaken waaraan men niet 
hoort te twijfelen.

Mag  men  er  dan  aan  twijfelen  of  men 
wakker is, als men dat ook is? Als men 
slaapt, en men droomt, dan mag men twij
felen aan zijn  droom, maar  is  men een
maal wakker, dan past het blijkbaar niet 
langer om zich af te vragen of men dan 
niet slaapt en droomt. Dit lijkt heel van
zelfsprekend  maar  het  geeft  problemen, 
net zoals de twijfel aan het absoluut zijn 
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van de waarden van weleer: het goede en 
het  kwaad.  Zaken  waaraan  eertijds  nie
mand zou hebben dúrven twijfelen dat ze 
slecht waren, gaan heden door voor goed 
en omgekeerd, al zal ik mij ervan weer
houden om voorbeelden hiervan te geven, 
elkeen  bedenkt  die  wel  vanbinnen  waar 
het minder kwaad kan dan in de wereld 
van het uitgesprokene. Maar niet alleen de 
waarden zijn gaan zweven, ook de waar
heden  delen  blijkbaar  stilaan  hetzelfde 
trieste lot, en grote filosofen vertellen ons 
dat dit niet anders denkbaar is, omdat ten
slotte ook alle waarheden op waarden be
rusten. 

Of zaken al dan niet waar zijn, lijkt een 
klare en heldere aangelegenheid waaraan 
niemand twijfelen  moet,  neem maar  het 
voorbeeld  van  wit  en  zwart:  geen  mens 
die niet blind is of die niet aan een of an
dere ernstige oogziekte lijdt, zal beweren 
dat het nacht is als het dag is, en omge
keerd want wit is nu eenmaal wit en zwart 
is zwart. Het is dag, zo zegt een stem, en 
men hoeft zelf maar om zich heen te kij
ken om die uitspraak te kunnen bevesti
gen of ontkennen, men kan onmiddellijk 
vaststellen of wat gezegd werd al dan niet 
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waar is. Maar wat dan gedaan met de uit
spraak van bijvoorbeeld een rechter over 
de schuld van een beklaagde? Is de man 
of de vrouw schuldig als de rechter ook zo 
oordeelt? Is hij of zij schuldig van zodra 
de rechter die uitspraak doet, en geen se
conde  vroeger?  Of  kan  een  rechter  ook 
náást de waarheid spreken en, met andere 
woorden, liegen? Is  het  mogelijk dat  hij 
iemand schuldig acht terwijl die dat niet 
is?  Iedereen  zal  beamen  dat  de  recht
spraak zich vergissen kan en dat een man, 
van moord beschuldigd en daarvoor ook 
veroordeeld,  geheel  onschuldig  kon  zijn 
omdat valse getuigenissen de doorslag ga
ven in een proces. En betreedt men nu het 
terrein  van  de  sport,  dan  stelt  men  niet 
zonder een gevoel  van beklemming vast 
dat men zich bij de beslissing van bijvoor
beeld een grensrechter in het voetbal vol
komen  dient  neer  te  leggen.  Men  moet 
warempel voor waarheid houden dat een 
bal buiten de lijn valt als een grensrechter 
zo oordeelt, ook al stelt men met zijn ei
gen ogen vast  dat  de  bal  bínnen de lijn 
viel  -  en  dat  heet  dan  sportiviteit.  Daar 
valt  uiteraard  heel  veel  voor  te  zeggen, 
daar niet van, maar het is slechts een van 
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die talloze zaken die  onze werkelijkheid 
in  feite  oplichten  of  doen  zweven.  De 
sport brengt iets van de droom in de wak
kere  wereld  naar  binnen:  iets  van  het 
mooie van de droom, maar ook iets van 
het  bizarre  en  het  onzekere,  en  ook  de 
rechtspraak doet dat, en nog talloze ande
re  zaken  drukken  ons  met  de  neus  her
haaldelijk op dit eigenlijk verschrikkelijke 
feit: dat de waarheid wankelen kan, dat de 
leugen heersen kan, dat die twee voortdu
rend dansen met elkaar in een onhoorbaar 
doch  springlevend stuk  muziek  waarvan 
de componist onkenbaar blijft, als hij ten
minste al bestaat. 

Het is niet te verwonderen met dat verwa
teren  der  waarden,  dat  gevolgd  wordt 
door  het  onzeker  worden  van  ook  de 
waarheden, dat steeds meer mensen daar
aan  gaan  twijfelen:  of  ze  ofwel  wakker 
zijn of dromen. Maar meer nog dan dat, 
komt  het  steeds  vaker  voor  dat  mensen 
daaraan gaan twijfelen of zij wel echt be
staan, en is dat geen tragedie? Echter, er
ger  nog  is  het  lot  van  al  diegenen  die 
slechts dénken dat zij bestaan: misschien 
hebben zij ooit bestaan of misschien ho
pen zij ooit te zullen bestaan, maar intus
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sen staat het wel zo goed als vast dat zij in 
het  beste  geval  vooralsnog  niet  bestaan, 
dat zij niet meer bestaan of, wat uiteraard 
heel wat vaker voorvalt, dat zij nooit heb
ben bestaan en ook nooit zullen bestaan. 
Het ware een schromelijke vergissing om 
nu te geloven, zoals jammer genoeg zove
len dat doen, dat de genoemde ongelukki
gen er  helemaal  niet  waren.  Het  denken 
waarin wij zijn opgeleid kan daar moeilijk 
bij, maar dat zegt slechts iets over de ge
brekkigheid  van  dat  denken.  Er  bestaan 
mensen - en het zijn niet de minsten - die 
klaar en helder kunnen vatten dat al  het 
onzekere waarover wij het hier heel even
tjes hadden, niet de uitzondering is maar 
veeleer de regel. Bovendien is de uitzon
dering niet het zekere maar slechts de illu
sie daarvan. 

Er bestaan mensen die geheel consequent 
met deze inzichten leven omdat zij zich, 
weliswaar na een lange en lastige, inner
lijke maar ook uitwendige strijd, verzoend 
hebben met wat feitelijk met het menselij
ke onverzoenbaar is. Zij wéten niet alleen 
dat hun bestaan onzeker is maar, overeen
komstig deze wetenschap, ís hun bestaan 
dat ook, en zo bevinden zij zich in een ge
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bied waarvan niemand zeggen kan of het 
behoort tot de wakkere wereld ofwel tot 
de droom. Echt niemand is in staat om te 
oordelen of  zij  er  al  dan niet  zijn,  deze 
mensen die bereid waren om in te zien dat 
het bestaan niet zo eenduidig is als menig
een dat  graag geloofde,  en daarom weet 
men soms ook niet  goed of zij  het  echt 
zijn, als men gelooft hen te ontwaren, of
wel of zij slechts schimmen zijn die enkel 
op het eigen netvlies dwalen. Ja, echt niet 
meer leuk is het wanneer het niet langer 
gaat om onbekenden of om personages in 
verhalen. Eng is het wanneer tot diegenen 
die  zomaar  ergens  zweven,  ook  mensen 
van het eigenste volk behoren, en op een 
keer komt men beslist zichzelf daar tegen, 
op  de  rand van  zijn  en  niet  zijn,  kantje 
boord.

7 oktober 2010
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Het recht is voor de doden. Over over
bevolking, agressie en depressie

De gedachte dat de overbevolking op aar
de  reeds  een  feit  geworden  is,  tast  ons 
persoonlijk op een bijzonder dramatische 
wijze aan. Het teveel aan individuen van 
eenzelfde  soort,  maakt  dat  men agressie 
ontwikkelt die zich dan richt, ofwel tegen 
anderen, ofwel tegen zichzelf. In het laat
ste  geval  voelt  men  zich  overbodig  en 
verglijdt men in depressies; in het eerste 
geval concurreert men of voert men oor
log. Het veiligheidsgevoel verdwijnt, men 
bewapent zich, men gaat elkaar wantrou
wen. 

Concurrentie is in het beste geval wedij
ver  middels  goede  zaken:  prestaties  en 
producten,  nuttige  en  kunstzinnige  din
gen.  Het  ware,  het  schone en het  goede 
putten zich onder de zachte druk der com
petitie  uit,  die  aldus  zeer  positief  wordt 
aangewend  en  elkeen  ten  goede  komt. 
Minder fraai wordt concurrentie waar de 
prestaties  en  de  producten  niet  langer 
waar, schoon en goed zijn, doch vernieti
gend:  de  constructieve  strijd  wordt  ver
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vangen  door  destructie-ijver,  gericht  op 
het ombrengen van de tegenstander totdat 
een monopolie ontstaat en een dictatuur. 
Alle ruimte voor vrijheid en vooruitgang 
wordt gefnuikt.

Autodestructie ontstaat waar men de strijd 
met  anderen niet  aangaat  omdat  men er 
niet in geloven kan - vaak omdat men het 
geweld zonder meer verwerpt en men de 
dood verkiest boven een leven in menson
waardige omstandigheden. Maar om exact 
dezelfde reden gaan anderen dan weer de 
oorlog aan:  zij  werpen zich liever  in de 
strijd  en  gebeurlijk  in  de  armen  van  de 
dood dan een tirannie te moeten gedogen. 

Depressie  ontstaat  waar  agressie  zich 
noch in strijdvaardigheid, noch in zelfver
nietiging om kan vormen. Alle voorradige 
energie wordt gefnuikt en men wordt als 
het ware in zijn eigen sop gestoomd. De 
krachten slinken en ook de spanning van 
het zich klaar houden voor de actie ver
liest  haar elasticiteit  en instorting is  dan 
nog slechts een kwestie van tijd.

Menselijke personen kunnen niet bestaan 
zonder een minimum aan veiligheid, maar 
er  zijn  methoden  van  belaging  die  vol
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strekt ontsnappen aan het oog en aan de 
arm der wet en die in staat zijn om op ter
mijn  ongeacht  wie  feilloos  te  kelderen 
door  de  uitputting  welke  zij  bij  hun 
slachtoffers veroorzaken. De dreiging en 
het  gevoelen  van  onveiligheid  zijn  mo
menteel nog even onstrafbaar als eertijds 
het aftappen van elektriciteit. Elektriciteit 
werd in het wetboek niet als een materiële 
zaak  omschreven,  terwijl  ontvreemdbare 
zaken  materieel  dienden te  zijn.  Evenzo 
blijven  vandaag  dreigingen  en  onveilig
heidsgevoelens  zweven  in  een  zekere 
mist, een niveau van de werkelijkheid dat 
vooralsnog moeilijk definieerbaar is. Han
delingen zoals het pesten, onttrekken zich 
alsnog aan de categorieën waaraan wij ge
wend zijn en zij blijken, alvast in de vorm 
van de spot, even moeilijk te omschrijven 
als de humor. Een klopjacht op meer ge
sofisticeerde  vormen  van  belaging  zou 
bovendien onvermijdelijk meteen resulte
ren in een onwelkome verenging van onze 
culturele  bewegingsvrijheid,  en  uitmon
den in een overgereglementeerde en ste
riele  politiestaat.  De  toegestane  vrijheid 
wordt zowel voor goede dingen benut als 
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voor het kwaad en intenties zijn en blijven 
vaak geheel onzichtbare zaken. 

Maar hoe men het ook draait of keert: de
pressie, de kwaal van onze tijd die op haar 
beurt een dan niet meer te stoppen trein 
van  andere  kwalen  op  gang  trekt,  is  de 
druk die uitgaat van een veel te dicht ge
worden  populatie.  Depressie  is  daarom 
gelijk het gif  waarmee vissen elkaar om 
trachten  te  brengen  als  het  aquarium 
waarin zij leven al te klein wordt voor hun 
aantal.  Depressie  komt  uit  het  verloren
heidsgevoel  dat  ook uit  al  te  grote  een
zaamheid  ontstaat  omdat  overbevolking 
en  eenzaamheid  op  bijzondere  manieren 
onderling  vervlochten  zijn.  Een  overbe
volkt gebied creëert immers heel spontaan 
een systeem van klassen, en dat zijn een 
soort  van  verdiepingen,  gebouwd  op  de 
begane grond waarop niet allen meer kun
nen staan, zodat alleen de bovenste lagen 
nog  zonlicht  kunnen  genieten  terwijl  de 
onderste in 't donker moeten leven en on
der het gewicht van alle hogere lagen. En 
dat gebeurt niet zo doorzichtig: de werke
lijkheid  der  verdrukking  verbergt  zich 
meestal  achter  allerlei  oogverblindende 
scenario's.
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Neem nu de giframp in Hongarije,  waar 
een  megacontainer  met  afval  van  giftig 
aluminium is  gebarsten  en  in  de  Donau 
loopt.  Het  doet  denken  aan  Bhopal  en 
aanverwanten. In rijke landen zijn derge
lijke rampen welhaast uitgesloten, bij ons 
zijn  er  immers  die  strenge  milieuwetten 
die ginds ontbreken. Wie rap rijk wil wor
den, start zijn giftige zaakjes op in streken 
waar de armoe aan de inwoners geen keu
ze laat, en zij lokken zo industriëlen zon
der scrupules om, tenminste op (heel) kor
te termijn, niet met de bedelstaf te hoeven 
zeulen.  Maar  de  boemerang keert  terug; 
de  eerst  geheel  abstract  aandoende  ver
drukking die slechts een zaak van wetten 
lijkt en schikkingen met dure woorden die 
geen  werkmens  verstaat,  kruipt  alras  in 
drinkwater en lucht en zo ook in de lon
gen en de botten van de lieden die daar 
hun krotten hebben liggen. De rijken blij
ven  op  het  droge  uiteraard,  zij  sturen 
'hulp'  naar het getroffen gebied en halen 
dan verdronken kalveren uit vieze sloten 
die zij als een heldenbuit aan heel de we
reld tonen.

De agressie  zit  in  het  verbergen van de 
hele  mensenhandel  achter  die  milieu
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schandalen, want zo listig wordt de schuld 
geschoven in de schoenen van de armen 
zelf  die  immers  helemaal  geen  andere 
keuze  hadden  dan  zichzelf  ten  prooi  te 
gooien  aan  vergif  door  eigen  wetten  te 
verzwakken  zodat  een  weinig  werk  het 
land in kwam en met het werk een kleine 
boterham - een wijle uitstel van executie. 
De schuld in de schoenen van de slachtof
fers, en de eer aan de boosdoeners die im
mers  ter  hulp snellen na de ramp,  zoals 
het weldenkende lieden past. Onmogelijk 
dat daar op den duur geen depressie van 
komt,  van een dergelijke  agressie.  Maar 
even onmogelijk is het dat zich een derge
lijk onrecht niet wreekt. Niet meer in deze 
wereld, uiteraard, die immers aan de dui
vel toebehoort: het recht is voor de doden.

september-oktober 2010
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De nieuwe god

Het gebeurde in het  op één na wreedste 
tijdperk dat God had geschapen en met - 
godbetert - godsdienst had het dan nog te 
maken. Er hing een mist over de wereld, 
een  donkere  mist,  het  leek  veeleer  een 
damp, of was het een rook, want hij had 
een welbepaalde geur, een stank, om niet 
te zeggen een somtijds onhoudbare stank 
die gevoelige zielen misselijk maakte en 
aanzette tot langdurig braken. Er was een 
nieuwe god in  de  maak,  nu vrijwel  alle 
mensen  hun  aloude  godheid  loochenden 
en  zegden dat  zij  Hem niet  meer  nodig 
hadden, dat Hij zelfs niet was tussengeko
men in het proces van hun schepping en 
dat het tenslotte geen enkel verschil  zou 
maken indien Hij niet eens bestond. En zij 
waren gaan geloven dat Hij niet bestond, 
toen ineens een nieuwe godsdienst in de 
maak bleek.

Sommigen  zegden  dat  het  geen  gods
dienst was maar iets helemaal anders, iets 
nóg  ergers  -  godbetert  -  dan  een  gods
dienst. Maar zij zegden alvast dat het een 
godsdienst  was,  wellicht  omdat  hij  zijn 
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bestaansrecht  opeiste  op  grond  van  een 
wet  die  de  vrijheid  waarborgde.  Geen 
goddelijke  wet,  uiteraard,  maar  een  wet 
gemaakt door mensen, die in die tijd geen 
andere goden naast zich duldden.

Het vreemde was nu dat,  geheel in con
trast met al zijn voorgangers, deze nieuwe 
god  onschendbaar  bleek.  Hij  werd  niet 
onschendbaar verklaard, welneen, hij wás 
het  gewoon  en  het  bewijs  daarvan  had 
zich al enkele keren herhaald op een bij
zonder overtuigende manier. Wie het im
mers aandurfde om de nieuwe, opkomen
de  god  te  beledigen,  hetzij  rechtstreeks, 
hetzij via zijn profeten, hetzij via zijn ge
lovigen, die kon er van op aan dat hij niet 
heel lang meer te leven had. Een handvol 
lieden hadden onderhand de onvoorzich
tigheid begaan zich tegen de rijzende ster 
te keren, sommigen op een eerder ludieke 
manier,  anderen met  een schoolse  ernst, 
nog anderen met veel tumult. Telkenmale 
reageerde het publiek eender: men keurde 
het optreden van deze onvoorzichtige en
kelingen telkenmale  noch goed noch af; 
men hield alleen de adem in en men keek 
toe, gespannen wachtend totdat de kop in 
kwestie rolde.
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In die tijd herinnerden de oudsten van het 
volk  zich  ook het  tijdperk  van  de  grote 
dictator, die massa's mensen onderbracht 
in kampen omdat zij niet voldeden aan de 
maatstaven die hij hen oplegde: zij waren 
niet  van 't  ideale  ras,  ze hadden niet  de 
goede kleur van haren of van ogen, ze ge
droegen zich niet volgens zijn persoonlij
ke moraal ofwel waren ze een last voor de 
gemeenschap  omdat  zij  ziek  waren  of 
zwak.  Heropvoedingskampen,  zo  zegde 
men  dat  het  waren  waar  zij  met  bange 
harten  in  lange  treinen  heen  reisden  na 
een afscheid waarvan zij  aanvoelden dat 
dit het allerlaatste was. Maar van herop
voeding was alras geen sprake meer om
dat men nu eenmaal bruine ogen niet tot 
blauwe heropvoeden kan en zwarte haren 
niet  tot  blonde,  en  daarom  installeerde 
men in die kampen kamers waarvan men 
zei dat het badkamers waren met douches 
voor velen tegelijk, alsof men aldus alle 
zogezegde tekorten uit die bevolking van 
de kampen weg kon wassen. Pas wanneer 
zij  in  de  kamers  binnen  waren,  en  zij 
merkten dat de enige deur ervan vergren
deld werd, en zij zagen, hoorden, roken, 
voelden dat het geen water was dat uit de 
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douches kwam, wisten zij hoe men komaf 
ging  maken  met  de  bruine  ogen  en  de 
zwarte haren en 't verkeerde ras, de andere 
zeden en de vreemde goden.

Sommigen  dáchten  het  doch  niemand 
durfde het te zeggen, dat de nieuwe god
heid die werd ingevoerd, geen vader was 
wiens kinderen wij zijn, maar een dictator 
of een potentaat, een slavendrijver en een 
moordenaar.  En omdat zij  allen zwegen, 
leek het wel alsof zijn intrede in de ganse 
wereld  werd  toegejuicht,  wat  alras  ook 
verplicht werd te gebeuren: bij  elke kop 
die hij deed rollen, rees de massa recht in 
luid  gejoel  en  met  applaus,  alle  tronies 
ontmenselijkt en scheefgetrokken van de 
hypocrisie, verborgen achter het obligate 
masker. En hoe groter de angst werd voor 
de megademon, des te luider klonk 't ap
plaus,  des te dieper boog men ook voor 
hem het hoofd, ja, ging men over de aarde 
kruipen gelijk wormen. 

En wie was die megademon, zult gij vra
gen:  wie  was  deze  onmiskenbaar  anti
christische  figuur  die  het  bestaan  herte
kende en die het bijna-paradijs waarin wij 
leven konden,  fnuikte  en omkneedde tot 
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een  hel?  Wetende  dat  al  wie  in  dezer 
waarheid spreekt, zijn eigen kop alras ziet 
rollen, gebiedt de wijsheid er het zwijgen 
toe te doen, ofschoon er al teveel gezegd 
werd  hieromtrent.  Maar  omdat  de  prijs 
van de leugen al te hoog is - 't is de échte 
hel -, moet men 't liegen mijden over deze 
zaken, en de dingen zeggen zoals zij ook 
zijn.  De  nieuwe  god,  voorwaar,  is  de 
mammon,  en  aan  zijn  greep  ontkomt 
klaarblijkelijk geen non.

12 oktober 2010
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