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Niet mee met de tijd

Het is gangbaar om te zeggen dat de jeugd het 
voortouw  neemt  en  dat  men  met  het  ouder 
worden  onherroepelijk  achterop  gaat  hinken 
en niet meer mee kan met zijn tijd. De daar 
achter liggende opvatting houdt in dat de tijd 
vergelijkbaar is met een karavaan die almaar 
voort raast en die alleen door jonge en snel
voetige mensen bij te houden is. Ouderen ko
men achterop te liggen zoals een peloton dat 
hopeloos in de mist verdwijnt -  de mist  van 
het verleden: vijftigplussers zijn niet meer bij 
de  tijd,  zestigers  zijn  reddeloos,  zeventigers 
zijn afgeschreven en tachtigers zijn allang niet 
meer van deze wereld. De conclusie luidt dat 
de wereld aan de jongeren is, die immers de 
toekomst vertegenwoordigen, en oud worden 
heeft reeds de betekenis van het in levenden 
lijve wegdeemsteren, het vergaan tot een scha
duw van zichzelf of, erger nog, het wegkwij
nen in de vergeetput. 

Het beeld van de vergeetput lijkt wel overdre
ven maar het is dat allerminst. Vergeetputten 
hebben echt bestaan en voor wie er in beland
den, was er geen genade. Men werd letterlijk 
door iedereen aan zijn lot overgelaten en ver
geten.  Wie  het  begrip 'vergeetput'  leert  ken
nen, probeert zich allicht een keertje in te den
ken wat het wezen moet om moederziel alleen 
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in zo'n put te belanden tot men door de dood 
zelf uit zijn lijden wordt verlost. Want zo erg 
is het leed der verstotelingen, dat zij  op den 
duur de dood met open armen als hun ultieme 
verlosser ontvangen.

Er zijn vergeetputten van steen, gegraven in 
de diepten van de kerkers,  maar er  zijn ook 
vergeetputten van woorden, of beter nog: van 
onwoorden of van een zwijgen dat een dood
zwijgen is. Maar de allerergste vergeetputten 
zijn misschien wel de monumenten, daar deze 
zelfs  vergeetachtigen  dwingen  te  herinneren 
aan hen die niet vergeten willen worden en die 
er ook fortuinen aan besteden om zich aan an
dermans herinneringen op te dringen. Zo wor
den alom ten lande maar ook op allerlei feest
dagen het hele jaar door, koningen, kardina
len,  prinsbisschoppen,  pausen,  edellieden  en 
presidenten herdacht door heel plichtbewuste 
mensen  die  er  niet  bij  stilstaan dat  er  aldus 
geen plaatsen en geen dagen meer overschie
ten waarop zij hun bloedeigen grootouders en 
ouders kunnen gedenken. 

Maar het beeld van de voortrazende tijd die al
leen jongeren in staat zijn te volgen terwijl ou
deren achterop moeten blijven, is allesbehalve 
waarheidsgetrouw.  Meer  nog:  iedereen  weet 
heel  goed dat  het  in  werkelijkheid  helemaal 
niet  de  ouderen zijn  die  achterop hinken en 
die van de jongeren te leren hebben - dat ware 
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immers de wereld op zijn kop! Sinds oudsher 
zijn het de jongeren die door de ouderen wor
den geschoold om bij de tijd te kunnen zijn! 
De afzichtelijkheid van een op zijn kop gezet
te wereld toont zich misschien nog het beste 
in  de  perverse  ijver  van  de  oudere  die  zich 
jonger wil voordoen dan hij is. Het zijn inder
daad de jongeren die de ouderen moeten na
volgen en wie het anders verkiezen te doen, 
verheerlijken de onwetendheid en lopen hun 
eigen ongeluk in de armen.

De hedendaagse neiging - of is het een dwang 
-  om de kinderen baas te  laten en als  voor
beeld te stellen, is zeer zeker verwant aan de 
opvatting  dat  de  pure  natuur  het  beste  voor 
ons  allen  is  en  dat  de  beschaving  niets  dan 
leugens  brengt.  Daar  is  iets  van,  want  onze 
'beschaving',  als  zij  die  naam nog waard is, 
heeft met onverdroten corruptie en met noest 
bedrog zichzelf in diskrediet gebracht. En zeer 
waarschijnlijk ligt de oorzaak van die jammer
lijke aberraties in de verwisseling van interne 
door externe drijfveren onder de druk van het 
gouden kalf: het goede dat men doet vanwege 
een daartoe  bewegende liefde,  werd de  weg 
versperd door regelgevingen van buitenaf die 
zich  verbinden  met  beloning  en  met  straf. 
Conditionering heeft  de mens van zijn eigen 
ziel beroofd, of beter: wie zijn doen en laten 
aan  externe  voorwaarden  heeft  laten koppe
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len, die heeft zijn ziel verkocht - het kostbaar
ste wat een mens bezit omdat hij daarmee sa
menvalt en omdat er niets meer van hem rest 
dan dode stof  waar zij  verkwanseld is.  Zo'n 
lege huls heeft monumenten nodig, uiteraard, 
want iets anders heeft zij niet meer. Een mens 
die niet meer is, heeft bezit nodig om dat gat 
van on-zijn mee op te vullen, alleen is er dan 
niemand meer om zich die goederen toe te ei
genen, daar een zielloze er slechts door beze
ten  worden  kan.  Daarentegen  behoeft  een 
mens  mét  een  ziel  helemaal  niet  te  nemen, 
doch te geven.

Het offer is het wezen zelf van het levende be
staan, en dat houdt heel eenvoudig in dat niets 
kan leven zonder 't eigen leven door te geven. 
Wie leeft, wil van nature al het leven dat hij in 
zich  draagt,  verspreiden,  en  dit  gehoorzaam 
aan  de  wet  dat  het  leven  zich  vermeerdert 
waar het zich uitdeelt, en dit zeer in tegenstel
ling tot het dode. In het dodenrijk bestaat geen 
vruchtbaarheid en daarom ook willen allen die 
dood zijn, nemen en bezitten - geheel vruchte
loos helaas. 

Maar dat niets kan leven zonder 't eigen leven 
door te geven, betekent ook dat niemand leven 
kan zonder zijn leven eerst uit de handen van 
een ander te ontvangen. Jongeren dienen alles 
wat zij zijn, van ouderen te krijgen die het op 
hun beurt ontvingen van hun voorzaten. Voe
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ding in  de  eerste  plaats,  maar  uiteraard  ook 
opvoeding: kennis, levenskunst, tactiek, tech
niek, methode en geschiedenis. En alleen die 
jongeren die bij de ouderen in de leer gegaan 
zijn,  zijn  ook  bij  de  tijd;  de  ongeschoolden 
daarentegen (en men kan zich uiteraard even
zeer buiten de schoolmuren scholen) leven in 
een  onbeschaafd  verleden.  En  tot  die  groep 
behoren uiteraard diegenen die geloven dat zij 
mee  zijn  met  de  tijd  alleen  maar  omdát  zij 
jong  zijn.  Zij  vergissen  zich  in  niet  geringe 
mate, want in feite zijn ze - zij het veelal niet 
door eigen schuld - exemplaren in een steeds 
gulziger om zich heen grijpend museum van 
de  menselijke  soort  dat  zich  op  een  onver
wachte en haast surrealistische manier steeds 
zichtbaarder met de huidige samenleving ver
mengt.

21 september 2011
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De job en de ziel

In een Delhaizewinkel in het Antwerpse ont
stond ter hoogte van de kassa's een dezer eni
ge ophef naar aanleiding van de luidruchtige 
en merkwaardige uitlatingen van een klant die 
net zijn boodschappen had gedaan en aan wie 
men wilde aanleren om zelf de eigen waren in 
te scannen. Dat is namelijk een proces dat al 
aan de gang is  in  de  grotere  magazijnen en 
ook de kleinere supermarkten blijken nu dat 
voorbeeld te zullen volgen. Het is namelijk de 
bedoeling dat  de  klant  het  gekochte  product 
zelf intikt of scant, betaalt en andermaal scant 
teneinde de afdeling te kunnen verlaten. "Dat 
is de eerste maar meteen ook de laatste keer 
dat ik dit traject heb afgelegd!", riep de klant 
in  kwestie:  "de  volgende  keer  ga  ik  terug 
langs de kassa!" En dan, nog luider: "Begrij
pen jullie dan niet dat ze jullie hier buiten wil
len?  Meer  automatisme,  minder  jobs!"  Ten
slotte met klinkende stem, hoorbaar doorheen 
gans het gebouw waar intussen al een belang
stellende stilte was gaan heersen: "Jullie den
ken toch niet dat ik hier kassier kom spelen? 
En dan nog voor niks zeker! Jullie laten je ei
gen job afpakken!" (1)

De klant in kwestie was een van onze minst 
bekende  doch  tevens  een  van  onze  grootste 
bekende Vlamingen. Wat eerst komisch leek, 

8



was bij nader toezien werkelijk tragisch, want 
de  opmerking  liet  niets  aan  de  verbeelding 
over,  het  was  de  naakte  waarheid,  iedereen 
kende die maar tegelijk werd zij ook door ie
dereen verzwegen. En waar de commercie de 
waarheid  verraadde,  verraadde  de  artiest  op 
zijn beurt nu de leugen.

Automatisering  is  een  proces  dat  al  aan  de 
gang is sinds de alleroudste tijden maar sinds 
de industriële revolutie heeft zij een wel heel 
snelle  vlucht  genomen en sinds  de nieuwste 
technologieën  is  er  echt  geen  houden  meer 
aan. Op zich geen probleem, het is immers de 
bedoeling dat door het automatiseren van han
delingen die aandacht vereisen, die aandacht 
vrijgemaakt  kan worden voor  andere  en  be
langrijkere  zaken.  Wie  aandacht  zegt,  zegt 
mensen, en wie volhoudt dat bijvoorbeeld het 
intikken van cijfercodes een interessante be
zigheid is voor de mens, is uiteraard niet goed 
snik. Maar stilaan lijkt mét de automatisering 
een wel heel onverwachte bijwerking te dagen 
aan de horizon, want in plaats van de nage
streefde  bevrijding  van  allerlei  vervelende 
technische taken, valt ons iets heel anders ten 
deel: straks blijkt de hele mensheid van bij het 
ochtendkrieken tot een stuk in de nacht voor 
een scherm te zitten, aan een klavier, om daar 
niets anders meer te dóen dan codes in te tik
ken!
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Het verband lijkt  spoorloos omdat het  resul
taat zo radicaal in tegenspraak is met het nage
streefde, maar wie niet blind is, zal tegen wil 
en dank moeten vaststellen dat, enerzijds, de 
ver  doorgedreven  automatisering  van  alle 
menselijke  handelingen  en,  anderzijds,  het 
spenderen van tijd  aan de  bediening van de 
automaat bij uitstek die de pc tenslotte is, twee 
zaken  zijn  die  parallel  evolueren.  Om  het 
enigszins anders uit te drukken: het proces van 
automatisering lijkt alleen maar de aandacht te 
bevrijden van allerlei  taken,  terwijl  die  aan
dacht  in werkelijkheid opnieuw wordt  opge
ëist, maar dan wel met dubbele kracht en bo
vendien voor taken die nog vervelender zijn 
dan  de  reeds  geautomatiseerde.  Komt  daar 
nog bij dat zowel onze lichamelijke als onze 
psycho-sociale conditie helemaal niet voorbe
reid is en ook niet voorbereid kán worden op 
die  plotselinge  en  ingrijpende  transformaties 
van onze agenda. 

De illustratie bij uitstek van het laatst genoem
de  probleem  is  het  opduiken  van  de  zoge
naamde beschavingsziekten ingevolge de zit
tende beroepen. Stress, hoge bloeddruk en in
farcten allerhande zouden immers wegblijven 
indien de kantoorbediende die van zijn baas 
een uitbrander krijgt, de kans had om zich fy
siek af te reageren zoals dat het geval was in 
de oertijd bij vechtpartijen en in de jacht. Wij 
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kunnen weliswaar ons gedrag aanpassen aan 
het proces van automatisering, maar onze con
stitutie blijft wat ze is want ze ligt verankerd 
in ons vlees zelf dat, in dit geval, gaat hunke
ren naar  sport  teneinde dit  levensbelangrijke 
tekort enigszins te kunnen compenseren.

En zo zijn we uiteraard weer beland bij het be
gin, want kijk: was het niet de bedoeling van 
machines dat ze ons bevrijdden van het werk 
van  onze  handen  en  van  de  arbeid  van  ons 
hele lijf  -  het  werk dat  wij  gedoemd zijn te 
verrichten  in  het  zweet  van  ons  aanschijn 
sinds wij in dit tranendal vertoeven? Voor dat 
labeur immers zijn wij gemaakt zoals we nu 
eenmaal gemaakt zijn: met pezen en met spie
ren die bloed nodig hebben en zuurstof, bewe
ging en ritme, cadans, dag en nacht, zomer en 
winter en al het werk dat hoort bij de getijden, 
de opgang en de ondergang, het komen en het 
gaan,  het  eeuwigdurend  rad.  Hoe  komisch 
wordt de mens niet die weigert om te zweten 
en die gelooft dat het veel beter is als hij zijn 
pezen  en  zijn  spieren  niet  langer  moet  aan
spreken? Wat voor een afschuwelijke vergis
sing begaan wij niet waar wij geloven een slag 
thuis te halen als wij in een luie zetel kunnen 
blijven liggen met de voeten in de hoogte, bier 
drinkend in plaats van water, en de prikkelen
de rook van tabak verkiezend boven de zuur
stof van de heldere lucht? En willen wij meer 
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eten  dan  wij  in  onze  dagelijkse  arbeid  ver
branden kunnen, dan zal men dat aan ons fi
guur ook weldra kunnen zien, en ongemakken 
allerhande zullen ons de vrede ontnemen die 
de handenarbeid ons anders had geschonken.

De automaat die de mens bedoeld had als zijn 
knecht, is baas geworden over hem en op die 
wijze heeft zich andermaal de vloek herhaald 
waarvan  de  oudste  legenden  verhalen:  de 
mens  heeft  zijn  Schepper  God  willen  over
troeven door voor zichzelf schepselen te fabri
ceren die hem met  hun arbeid eren moesten 
maar die schepselen, helaas, worden naar zijn 
eigen voorbeeld ongehoorzaam aan hun maker 
en  op  hun  beurt  onderwerpen  zij  hem  aan 
zich. Warempel,  in de machine die de mens 
verknecht,  openbaart  zich de wrok van God. 
En de code tot welke de mens alle dingen wil 
herleiden  teneinde  hen  eens  en  voorgoed  te 
kunnen  bezitten,  keert  zich  tegen  hem.  De 
mens  wordt  nu  gedecodeerd,  vervolgens 
wordt hij herleid tot zijn code, tenslotte wordt 
hij  nietig verklaard want in het  licht  van de 
heerschappij  van  de  code  is  hij  niet  langer 
uniek, is hij reproduceerbaar, maakbaar, con
strueerbaar uit het niets. 

"Help!", zo roepen ineens enkele nog niet ge
heel  afgestompte  creaturen:  "Help!  Waar  is 
mijn ziel?!"
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2 oktober 2011

Noten:

(1) Zie het oeuvre van de Vlaamse dramaturg 
en romancier Dirk Biddeloo.
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Geweldloos verzet?

Mahatma Gandhi  of  de  'Grote  Ziel'  Gandhi, 
was een Indiaas politicus die leefde van 1869 
tot  1948.  Hij  staat  bekend als  charismatisch 
leider en voorbeeldige figuur in het  geweld
loos verzet of de 'satyagraha' als bijzonder wa
pen  in  de  revolutie.  In  het  essay  getiteld 
"Light for the future: On the Political Uses of  
a Dying Body" (1) noemt de Roemeens-Ame
rikaanse  filosoof  Costica  Bradatan  hem  de 
man die tegenover de wrede 'kunst van het do
den',  de  vreedzaam  geachte  'kunst  van  het 
sterven' in de vorm van de hongerstaking heeft 
geperfectioneerd.  Maar  de  vraag  rijst  of  die 
nieuwe vorm van vreedzaam geacht verzet in 
werkelijkheid wel vreedzaam is. 

Plato zegde dat het beter is om kwaad te on
dergaan dan om het te doen, maar in het geval 
van vreedzaam verzet in de vorm van honger
staking, gaat het wel degelijk om een kwaad, 
met  name  een kwaad dat  men zichzelf  aan
doet.  En  aangezien  Gandhi  een  voorbeeld
functie waarnam, kon men ook zeggen dat hij 
anderen tot hongerstaking aanzette en derhal
ve tot het plegen van geweld tegen zichzelf. 
Zo  wordt  hier  niet  het  geweld  geopponeerd 
aan de geweldloosheid maar  veeleer  worden 
twee vormen van geweld misschien wel al te 
onkritisch tegenover elkaar geplaatst: het ge
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weld tegen derden en dat tegen zichzelf dat, 
indien het gebruikt werd door iemand met een 
voorbeeldfunctie, eveneens als een geweld te
gen derden beschouwd kon worden. In wezen 
gaat het hier eigenlijk over de oppositie van 
het geweld van de moord aan dat van de zelf
moord of over het vraagstuk van het recht op 
zelfmoord. 

Zelfmoord is verwerpelijk in het licht van het 
christendom,  maar  ook  op  zuiver  logische 
gronden  moet  zelfmoord  verworpen  worden 
als strijdig met het gezond verstand, en de re
denen zijn telkenmale overtuigend. In christe
lijk  perspectief  vloekt  de  zelfmoord met  het 
christelijke  gebod zichzelf  te  beminnen.  Dat 
gebod kan worden afgeleid uit drie premissen, 
met  name  het  gebod  van  Christus  aan  zijn 
apostelen om anderen te beminnen zoals Hij 
hen heeft  bemind,  het  goddelijke gebod zijn 
naaste te beminnen zoals zichzelf en het feit 
dat de godheid nimmer met zichzelf in tegen
spraak kan zijn. Uit deze drie premissen volgt 
uiteraard en met dwingende kracht de logische 
conclusie  dat  men  zichzelf  moet  beminnen, 
zodat de zelfmoord in de christelijke opvatting 
ongeoorloofd en gewelddadig is. 

Maar  ook  geheel  los  van  het  christendom 
snijdt de verdediging van de hongerstaking, en 
bij  uitstek die  van de zelfmoord,  geen hout. 
Sommigen trachten het kwaad dat men zich
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zelf aandoet, uit te leggen met de stelling dat 
men zichzelf  kan haten terwijl  men anderen 
bemint. Dit is echter een onmogelijkheid om 
de  eenvoudige  reden  dat  het  beminnen  van 
een ander niets anders kan betekenen dan dat 
men zich jegens die ander opstelt zoals tegen
over zichzelf. En indien het mogelijk was dat 
men zichzelf zou haten én de ander beminnen, 
dan  verdween  vanzelfsprekend  het  onder
scheid tussen liefde en haat. 

De  heden  wijdverspreide  mening  dat  zelf
moord een menselijk recht zou zijn, verwant 
aan  het  recht  op  zelfbeschikking,  heeft  zijn 
wortels in de misvatting dat de mens zichzelf 
zou bezitten en derhalve vrij zou zijn om met 
zichzelf te doen wat hij maar wilde. Een bij
zonder surrealistische misvatting uiteraard om 
te stellen dat een mens met zichzelf mág doen 
wat  hij  maar  wil,  alleen al  omdat  een mens 
met zichzelf niet eens kán doen wat hij  wil: 
zijn  dood  maar  ook  reeds  zijn  eigen  leven 
heeft  hij  tegen heug en meug  te  ondergaan. 
Alle beperkingen die ons ten deel vallen, maar 
ook alle vrijheden die wij genieten, worden al
lerminst door onszelf bepaald. Alle gekregen 
mogelijkheden zijn niets dan genaden en het 
gebruik van geweld staat lijnrecht daartegen
over. De mens bezit zichzelf evenmin als hij 
een ander bezit. Waar iemand gelooft dat hij 
een ander bezit, miskent hij die ander en be
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rokkent hij hem aldus kwaad, en hetzelfde is 
het geval waar hij gelooft zichzelf te bezitten: 
daar miskent hij zichzelf, daar houdt hij zich
zelf voor een ander dan hij werkelijk is. 

In het berokkenen van kwaad aan zichzelf ter 
gelegenheid van bijvoorbeeld een hongersta
king, wordt in wezen een tweevoudige chanta
ge gepleegd. Vooreerst gebruikt men zichzelf 
en  berokkent  men  kwaad  aan  het  eigen  li
chaam.  Maar  tegelijk  instrumentaliseert  men 
anderen door hen op een gesofisticeerde ma
nier van hun vrijheid te beroven. Men dwingt 
hen immers om keuzes te maken die zij nim
mer  uit  zichzelf  zouden maken maar  die  zij 
niet  laten kunnen omdat  die  keuzes door de 
gijzelnemers  op  een  fatale  manier  aan  door 
hen bepaalde voorwaarden verbonden worden. 
De hongerstaker laat anderen geloven dat zij 
het  zijn  die  hem tot  de  hongerdood  kunnen 
dwingen én ook dwingen, terwijl het op de ke
per beschouwd net andersom is en het de hon
gerstaker  zelf  is  die  dwang uitoefent  op die 
anderen. 

Rest de vraag wat er in feite gebeurt waar men 
zijn dood of die van een ander aanwendt voor 
politieke doeleinden. Een schitterende anato
mie daarvan vindt men in het hoger genoemde 
artikel van Costica Bradatan. (1)

9 oktober 2011
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(1)  Costica  Bradatan,  "Light  for  the  future:  
On the Political Uses of a Dying Body",  d.d. 
23  mei  2011,  in:  
http://dissentmagazine.org/online.php?id=479
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Over de ambiguïteit van getuigenis en  
martelaarschap

1.

"De prijs van het graan is uw geld; de prijs van een stuk 
land is uw zilver; de prijs van een parel is uw grond; 

maar de prijs van de naastenliefde zijt gijzelf". (1)

Aldus  Etienne  Gilson  over  Augustinus'  leer 
van de caritas die gefundeerd is op de mense
lijke gelijkwaardigheid en die daarom eenma
kend is en ook mateloos, zodat zij resulteert in 
paradoxen:  “pas  door  zijn  ziel  te  verliezen, 
wordt zij gered” (2) en “uw Schepper eist alles 
van u”. (3) God  is de caritas of het mateloze 
offer van zichzelf en wie dit hoogste goed be
zit (dit is: het wegschenken van zichzelf), be
zit alles, want iets is zoveel waard als gij er
voor moet betalen, en het meest waardevolle 
is derhalve datgene waarvoor ge met uw eigen 
leven betaalt.

Een openbaring, maar geen makkelijke, en dat 
bewijst het feit dat zelfs de meest prominente 
hedendaagse filosofen daarmee worstelen, zo
als bijvoorbeeld Costica Bradatan in zijn es
say:  A light for the Future: On the Political  
Uses of a Dying Body. (4) Een complex pro
bleem, want dat het meest waardevolle datge
ne is waarvoor men met zichzelf betaalt, bete
kent uiteraard geenszins dat men dat sublieme 
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ook voor zichzelf zou kunnen opeisen met die 
munt van het eigen leven. Alleen wie de logi
ca met de voeten treden, kunnen geloven dat 
zij de gegeven implicatie zomaar kunnen om
draaien. Voor wie inzicht hebben, is het evi
dent dat men het allerhoogste nooit zal berei
ken als men niet eerst bereid is om daarvoor te 
betalen met die allerhoogste prijs van zichzelf: 
nooit  heeft  een  mens  iets  schoons  gemaakt 
waarvoor hij niet zijn heetste hartebloed gege
ven heeft, zei Adema Van Scheltema. Maar te 
geloven dat het betalen van die prijs volstond 
om  in  het  bezit  te  komen  van  het  hoogste 
goed, ware wel bijzonder naïef. Edoch, er is 
nog een veel belangrijker punt in deze discus
sie – het punt waar het ons hier eigenlijk om 
te doen is.

De kern van de zaak is dat de betaling waar
van hier sprake – namelijk de betaling van de 
allerhoogste prijs of dus de betaling met het 
eigen leven – allerminst kan bestaan in het do
den van zichzelf. Hoe dit gegeven zal belicht 
worden in het werk van de hoger genoemde 
wijsgeer,  valt  nog  af  te  wachten,  want  de 
schrijver werkt momenteel nog aan een belof
tevol boek over de martelaren-filosofen.

Alvast is het zo dat het betalen van de aller
hoogste prijs nimmer kan bestaan uit het  do
den  van  zichzelf,  want  wie  zichzelf  doodt, 
vernietigt  zijn  betaalmiddel  en  kan  daarmee 
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uiteraard helemaal niet meer betalen. Wat dan 
van hem overschiet, is nog slechts een stoffe
lijk overschot  waarmee alleen nog aasgieren 
hun voordeel kunnen doen. “Betalen met zich
zelf” kan derhalve nimmer betekenen: “beta
len met de eigen  dood”; het kan daarentegen 
vanzelfsprekend  slechts  betekenen:  “betalen 
met het eigen leven”. En dat eigen leven mag 
niet worden gedood maar moet uiteraard wor
den  geleefd.  De  munt  waarmee  men  betaalt 
mag bij de betaling niet ontwaard worden, ter
wijl uitgerekend dát toch het geval is als men 
het  betaalmiddel  van zijn eigen leven bij  de 
betaling zelf ombrengt. 

Meer  nog:  indien het  voor  het  bereiken van 
het  hoogste  goed  volstond  om  zichzelf  in 
brand  te  steken,  dan  konden  ook  een  stuk 
hout, een stuk steenkool of een berg afval het 
koninkrijk  der  hemelen  verwerven  en  mis
schien nog rapper dan een mens dit kon, want 
wat men ook zegt over de brandbaarheid van 
mensenvlees:  er  zijn beslist  heel  wat  dingen 
die nog véél beter branden dan vlees.

In  een  'Intermezzo'  in  het  genoemde  artikel 
heeft Costica Bradatan het een poos over de 
beeldspraak van het vuur, want vuur spreekt 
tot de verbeelding, het geeft warmte en licht 
op het soms duistere pad van de mensheid, en 
daarom ook wordt het vuur vaak met de hoop 
geassocieerd. Maar andermaal ontwaardt een 
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mens ook hier zichzelf als hij gaat branden op 
de manier waarop een tak brandt of een stuk 
steenkool  of  een  berg  afval,  want  de  mens 
heeft een heel eigen manier van verbranding, 
hij heeft een veel hoger en ook een veel waar
devoller  vuur  waarmee  hij  zijn  levenskrach
ten,  die  veel  meer zijn dan louter brandstof, 
transformeert in licht, dat geen gewoon licht is 
maar vooral inzicht, en warmte, die menselij
ke  warmte  is  of  liefde.  Een  mens  die  zich 
overgeeft aan de vlammen, reduceert zichzelf 
tot brandhout, terwijl hij met de gift van zijn 
menselijk  lichaam  –  dat  ondoorgrondelijk 
wonder van de goddelijke schepping – zo on
eindig veel meer had kunnen doen. 

Wat een verspilling! – dat is wel het minste 
wat men er kan op zeggen als iemand zichzelf 
verbrandt.  Wat  een  vergissing!  –  dat  is  het 
minste  wat  men  kan  zeggen  als  iemand  die 
zichzelf doodt, gelooft dat hij zijn leven heeft 
gegeven. Door te doden immers kan iemand 
nimmer  getuigenis  afleggen van iets  dat  het 
leven  overtreft  of  overstijgt,  want  doden  is 
misprijzen en te geloven dat het de moorde
naars  waren  die  ons  het  rijk  Gods  zouden 
openbaren, ware wel wat teveel gevraagd. 

Fakirs  die  zichzelf  kwellen  op  nagelbedden, 
bewijzen niet dat zij onaantastbaar zijn of bo
venmenselijk:  de  natuurwetten  gelden  voor 
alle levende wezens en dus ook voor hen, en 
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waar zij dat ontkennen, dragen zij daarvan de 
gevolgen zoals ieder ander. Ook profeten die 
verhalen over paradijzen die al het aardse in 
hun  schaduw stellen,  liegen  als  zij  daarmee 
niet bedoelen dat men dit aardse eerst verdie
nen moet teneinde daarvan te kunnen genie
ten. 

Daarom ook zal de mens zijn brood voorals
nog eten in het zweet zijns aanschijns en zo 
snijdt het wel degelijk hout om te beweren dat 
wij onze stoffelijkheid niet mogen loochenen 
en dat wij onze lichamelijkheid eerst moeten 
erkennen teneinde die dan gebeurlijk te kun
nen overstijgen. Er zijn geen resultaten moge
lijk zonder de overeenkomstige inspanningen 
die zij vergen; er is geen geluk zonder de on
verdroten arbeid, geen vrede en geen rust zon
der eerst de rusteloze zorgen en de niet afla
tende ijver. En reeds inzake het louter fysieke 
van ons menselijk bestaan, geldt dat wij ons 
zonder  zweet en  tranen niet  handhaven kun
nen, zoals uit het omvangrijke werk van dok
ter  Kris  Vansteenbrugge  zo  overduidelijk 
blijkt, en dat daar waar wij geloven het gemak 
te  mogen kiezen,  alleen ziekte  en  dood hun 
opwachting maken, als ware onze rust voor
goed vervloekt.

Tegenover de vele fantastische culturen die op 
ontelbare  manieren  het  onmogelijke  in  het 
vaandel voeren onder allerlei modieuze namen 
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en slogans, staat de eerder realistische en ook 
wetenschappelijk  gegrondveste  gezondheids
cultuur (5) met haar ijzeren wet dat alleen trai
ning  en  afzien  het  lichaam sterk  en  gezond 
kunnen houden en hetzelfde geldt voor de vor
ming van het karakter en van de geest.  Wie 
geen slappeling wil zijn, mag geen misprijzen 
hebben voor een zekere dosis  dril  omdat  de 
biologie nu eenmaal gehoorzaamt aan primi
tieve wetten die geen mededogen kennen en 
waaraan  al  wie  leven  hoe  dan  ook  gehoor
zaamheid  verschuldigd  zijn.  Wie  zijn  denk
kracht  bij  wil  schaven,  dient  zich  aan  soms 
slopende geheugentraining te onderwerpen en 
moet zich talloze, soms oervervelende lessen 
moeizaam  eigen  maken  en  ook  beschikken 
over parate kennis, en hetzelfde geldt voor al
lerlei kundigheden, vaardigheden en ook kun
sten. Achter de makkelijk in de hand liggende 
computer schuilen gesofistikeerde wiskundige 
formules,  bekomen  middels  ontelbare  jaren 
van noeste arbeid, zweet en tranen, competi
tie, ongezien leed en engelengeduld. Kortom: 
de hemel wordt niet en nooit in een handom
draai bereikt en alleen indien dat wél zo was, 
konden  de  hongerstaker  en,  rapper  nog,  de 
zich tot een toorts omtoverende held er in een 
wip geraken. Alleen aasgieren hebben baat bij 
deze  soms  wel  heel  vergeeflijke  menselijke 
drama's, en misschien spreekt Bradatan in dat 
verband dan ook over het politieke gebruik dat 
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wordt  gemaakt  van  het  stoffelijke  overschot 
van  dan  toch  de  slachtoffers  bij  uitstek  van 
verschrikkelijke wantoestanden. Door hen tot 
held uit te roepen, kan de misdaad die hen de 
dood  injoeg,  jammer  genoeg  niet  ongedaan 
worden gemaakt, en misschien geldt dat zelfs 
in zekere zin ook voor de kruisdood van de 
Heer. 

2.

Iets is voor iemand zoveel waard als hij bereid 
is om daarvoor neer tellen, en zo is het meest 
waardevolle ook het meest kostbare of datge
ne  wat  het  grootste  offer  vergt.  Omdat  nie
mand ooit meer kan betalen dan met zijn ei
gen leven, is het meest waardevolle voor een 
mens  dan ook het  equivalent  van zijn  leven 
zelf. Het eigen leven is met andere woorden 
het  meest  waardevolle  voor een mens en de 
naastenliefde maakt dat ook het leven van de 
naasten wordt bemind alsof dit het eigen leven 
zelf was. In feite is het dankzij de naastenlief
de dat mensen een zekere vorm van onsterfe
lijkheid  bereiken,  aangezien  het  leven  dat 
wordt weggeschonken aan een ander nimmer 
meer ontvreemdbaar is of dus gered. Het be
wijs voor iemands onsterfelijkheid ligt in feite 
in zijn bereidheid zelf tot naastenliefde, waar
van hij getuigenis aflegt door een dagelijkse, 
christelijk charitatieve levenswijze. Het getui
genis op zijn beurt maakt dat de dingen waar
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van men aanvankelijk het bestaan slechts kon 
vermoeden,  tot  werkelijkheid  worden:  door 
getuigenis af te  leggen of dus door te leven 
voor bepaalde zaken, brengt iemand deze za
ken in de werkelijkheid naar binnen. Voordien 
waren  zij  slechts  ideeën,  mogelijkheden  of 
kansen. Gezondheid is een kapitaal dat slechts 
wordt aangeboord door training, en dat is ge
hoorzaamheid  aan  koele  natuurkundige  wet
ten.  Zo ook is menselijk geluk een kans die 
men niet realiseren kan dan door haar te ont
plooien binnen de geëigende kanalen en die 
houden uiteraard veel meer in dan het pad des 
doods en de vlammen die in één ogenblik al
les wat wij zijn tot as herleiden. 

Alles wat bestaat, vergaat. Alle dingen en ook 
alle wezens hebben een eigen wijze van ver
gaan  en  van  verbranding  en  dit  vergaan  is 
meteen hun leven en hun bestaan omdat  het 
leven nu eenmaal een langzaam sterven is. Het 
voor een mens geschikte opbranden of offeren 
van zijn leven gebeurt door onzichtbare vlam
men, evenwel in een heus verbrandingsproces 
middels zuurstof en brandstoffen in de juiste 
proporties. Dat proces wordt in goede banen 
geleid  door  geschikte  menselijke  activiteiten 
en zo geven het goede en het gezonde elkaar 
in zekere zin de hand waar de specifiek men
selijke verbranding 'afvalstoffen' oplevert die 
zich heel  duidelijk onderscheiden van alleen 
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maar excrementen zoals urine en zweet: wij, 
mensen,  brengen  immers  ook  cultuur  voort, 
schoonheid, waarheid en nog andere zaken als 
we hard ons best doen. Gezondheid is een van 
die allerbelangrijkste voortbrengselen van een 
cultuur die aardt in waarheid en die met zorg 
tot  stand gebracht  werd,  steunend op onder
vinding en op vele eeuwen mythisch en ook 
wetenschappelijk zoeken. 

De van gezondheid blakende atleten – mannen 
en vrouwen – die in het oude Hellas deelna
men aan de Spelen welke ter ere van de my
thische godheden gehouden werden, getuigen 
allen van een zeer ontwikkelde cultuur en zij 
stralen die ook uit, zij duikelen niet de dood in 
of de oorlog die het leven zo abrupt beëindigt, 
maar  zij  scheppen  kunst  en  zij  veranderen 
zelfs zichzelf in kunstwerken waar zij zich aan 
de  regels  van  de  wedloop  onderwerpen,  het 
speerwerpen, het worstelen. Zij hielden wed
strijden in  dichtkunst  en in  de  welsprekend
heid en zij eerden ook hún oude poëten door 
zich hun welluidende verzen eigen te maken 
ten bate van het nageslacht en ze zodoende te 
vereeuwigen. En in die verzen wikkelden zij 
hun inzichten aangaande het mysterie van het 
leven, in de mythen dichtten zij wat eigenlijk 
geen mens kan vatten tot een groot verhaal dat 
vol beloften is en dus vol leven. En de menige 
helden in die sagen sterven nooit zómaar: als 
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zij de dood ontmoeten, gebeurt dat immer te
gen wil en dank en enkel en alleen omdat het 
kostbare leven waarvan zij  de ultieme getui
gen zijn, niet wijken wilde voor de obstakels 
van wie het tegenstaan. 

Iets is voor iemand zoveel waard als hij bereid 
is om daarvoor neer tellen, en zo komt het ook 
dat wij bereid zijn om voor ons leven, dat im
mers álles voor ons is, ook álles neer te tellen: 
waar het om het leven gaat, daar geven wij het 
leven,  misschien  wel  net  zoals  men  in  de 
wraak  een  oog  neemt  voor  een  oog  en  een 
tand voor een tand. Het leven schenkt zich aan 
nieuw leven en als dat nieuwe leven eenmaal 
opgestaan is en zich op eigen benen een weg 
baant door de wereld, legt het oude met een 
gerust hart zijn kopke neer en sterft. Maar niet 
voordien. Vandaar dat waar een man zichzelf 
vernietigt  uit  protest,  hij  daarmee  misschien 
aangeeft dat hij eerst een kind gebaard heeft – 
weliswaar een geesteskind: het sterven zelf in 
alle  overgave  bevestigt  immers  heel  waar
schijnlijk de geboorte  van dat  kind dat  wel
licht precies daardoor tot leven komt – wie zal 
het zeggen?                            14 oktober 2011

Noten: (1) Etienne Gilson, Introduction à l'étude de Saint-
Augustin, Paris, Vrin, 1929, pp. 173v. Context: de naas
tenliefde steunt op de menselijke gelijkwaardigheid, en zij 
maakt daarom één. (2) “Perdre son âme c' est le sauver”. 
(3)  Totum exigit te, qui fecit te".  (4) Zie: http://www.
dissentmagazine.org/online.php?id=479
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