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Het labyrint

Elke nacht bouwde ik eraan verder. Ik be
gon nadat ik mijn hoofd op mijn kussen 
had neergelegd en ik werkte voort totdat 
de haan mij in de ochtend wekte. Mijn be
zigheden  overdag  waren  zowat  bijzaak 
geworden,  ik  keek  telkens  uit  naar  de 
avond,  naar  bedtijd  verlangde  ik,  en  ik 
moest fit zijn dan, want het was een hard 
labeur. Overdag spaarde ik mijn krachten, 
ik at goed, ik nam de rustperiodes na de 
maaltijden in acht, ik verfriste me met nu 
en dan een bad, verschoonde me, verzorg
de me, bezocht geregeld ook de kinesist 
en nam extra vitaminen. 
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Het bezoek aan de kinesist was overigens 
allesbehalve  overbodig:  vaak  had  ik  te
veel melkzuur in de spieren en dan wreef 
hij me in met Algipan en masseerde ze, in 
mijn  armen en mijn  benen,  mijn  schou
ders en mijn lendenen.

-  Wat  doet  u  dan voor  werk,  als  ik  dat 
mag vragen? zo vroeg hij me op een keer. 
En toen ik niet onmiddellijk antwoordde, 
herpakte hij zich:

-  U  hoeft  het  niet  te  vertellen  hoor,  ik 
vraag het alleen maar omdat uw spieren 
zo sterk ontwikkeld zijn; ik tel  een paar 
topsporters  onder  mijn  patiënten maar  u 
hebt  wel  de  meest  ontwikkelde  spieren 
van allemaal, moet ik zeggen... Ik vroeg 
het alleen omdat ik u niet van de televisie 
ken, u doet me nog het meeste denken aan 
een tienkamper, maar u hoeft het mij ui
teraard  niet  te  zeggen,  het  zijn  tenslotte 
mijn zaken niet, ik vroeg het alleen maar 
uit professionele interesse...

- Het is zeker geen geheim, zei ik in een 
poging  om  de  man  te  bevrijden  uit  het 
moeilijke  parket  waarin  hij  zich  nu  had 
gewerkt, maar het is ook niet bepaald iets 
om over  naar  huis  te  schrijven,  ziet  u... 
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Maar ik kan alvast beamen dat het klopt 
wat u vermoedt: ik heb mijn spieren in
derdaad hard nodig bij mijn bezigheden!

Handenarbeid  was  het  en  dat  bleef  het 
ook, omdat ik geen alaam mee kon nemen 
naar bed, laat staan allerlei grote machi
nes: ik gebruikte enkel wat mij ginder ter 
beschikking stond en dat was in feite ook 
ruimschoots voldoende. 

Wie  niet  weet  waarover  ik  het  heb,  die 
kent alleen de weg niet, zoals trouwens de 
meesten onder ons. Dat is overigens geen 
aardigheid,  want  het  mensdom  is  sinds 
zijn ontstaan kennelijk zeer fel veranderd. 
Daarmee bedoel ik dat wij eenzijdig zijn 
gaan hechten aan de wakkere wereld, ter
wijl wij die andere als het ware laten ver
dampen, ofschoon die vaak veel interes
santer zijn kan. Diegenen die de beide we
relden onderling vergelijken en die het al
tijd over het al dan niet 'echt'  zijn ervan 
hebben,  dienen  zich  bovendien  reken
schap te geven van het feit dat zulks in het 
licht van het eindpunt - ik praat niet graag 
over de dood - geen enkel verschil meer 
uitmaakt.
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Wat ik hiermee bedoel, kan ik misschien 
nog het beste illustreren met het vervolg 
van het gesprek dat zich tussen mijn kine
sist en mezelf ontwikkeld had. 

Onlangs had ik het immers nog met hem 
over  die  zogenaamde  echtheid.  Hij  had 
me zo ver gekregen dat ik hem had ver
klapt  waar  mijn  zo  sterk  ontwikkelde 
spieren dan hun oorsprong vonden. Ik had 
hem dus verteld over de activiteit die mij 
dagelijks volledig in beslag nam vanaf het 
ogenblik dat ik mijn ogen sloot totdat ik 
ze  weer  opende.  Terwijl  ik  dat  verhaal 
deed, merkte ik ongeloof in zijn ogen en 
zelfs  wantrouwen,  een  vreemde  achter
docht.  Maar  toen  hij  daarna  weer  door
ging met kneden en masseren, verdween 
het wantrouwen opnieuw, uiteraard omdat 
de  aanblik  van  mijn  musculatuur  hem 
overtuigde  van  het  feit  dat  ik  de  volle 
waarheid sprak. 

Ik  vermoed  dat  hij  me  slechts  geloofde 
voor een deel, en dat ik voor dat andere 
gedeelte loog op een manier waarmee hij 
zelf maar passend moest zien om te gaan. 
Toch was het daar waar hij op in ging met 
zijn pertinente vragen. 
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- Het bouwwerk dat je gedurende de nacht 
maakt, daar werk je dag na dag aan ver
der? zo vroeg hij me nu al voor de tweede 
keer.

- Zo is dat, zei ik, een beetje verwonderd 
omdat hij daar kennelijk problemen mee 
had, en ik vroeg hem ook wat hij daarvan 
dan niet begrijpen kon.

- Wel, zei hij: als je daar keer op keer aan 
verder werkt, dan wil dat zeggen dat het 
werk dat je daar verricht, niet nodeloos is?

- Mocht mijn arbeid daar geen enkel ef
fect  hebben,  lachte  ik,  dan  zou  ik  elke 
avond weer van nul af aan moeten herbe
ginnen!

- En dat hoef je niet te doen? zo wilde hij 
zich nogmaals daarvan vergewissen dat ik 
het meende.

- Uiteraard niet, zei ik: indien ik dat on
dervond,  dan  zou  ik  mij  daarmee  zeker 
geen  ogenblik  langer  meer  uitputten.  Je 
ziet toch zelf wel, dunkt mij, dat ik telken
male werk verzet heb?

- Dat lijdt niet de minste twijfel! zo be
aamde hij snel: alleen intense spierarbeid 
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levert dit resultaat op en ik kan het weten! 
Maar wat ik me dan afvraag...

- Zeg het gerust!

- Als je niet elke avond weer moet herbe
ginnen van nul...  als  je  dus  voort  werkt 
waar je de avond...  of liever de ochtend 
voordien gebleven was, dan kan dit toch 
alleen  maar  het  geval  zijn  als  jouw... 
werk, zal ik maar zeggen... als jouw werk 
ook ergens bestáát?

- Uiteraard, zo bevestigde ik zijn vermoe
den dat in feite geen vermoeden was maar 
slechts een hypothese: mijn werk bestaat 
wel degelijk érgens. Maar waarom betwij
fel  jij  dat  dan,  want  kennelijk  maak  je 
daar een punt van, is het niet?

- Dat doe ik inderdaad, zei hij: ik ga er na
melijk van uit dat deze wereld hier waar
achtiger is dan de wereld die wij tegemoet 
gaan als  wij  ons te ruste leggen. Ik heb 
namelijk niet het gevoel dat ik ginds enige 
continuïteit  ervaar  waarmee  ik  iets  kon 
aanvangen.

- Dat begrijp ik wel, zo repliceerde ik naar 
waarheid: de meeste mensen leggen al te 
zeer de nadruk op de zogenaamde wakke
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re  wereld,  en  zij  verwaarlozen  datgene 
wat  zij  dan  verslijten  voor  slechts  de 
slaap.  Maar dat  iemand het  zogenaamde 
wakkere bestaan ook échter vindt dan dat
gene  wat  hij  de  droomwereld  noemt,  is 
naar  mijn  bescheiden  mening  aan  hele
maal  niets  anders  te  wijten  dan  aan  het 
simpele feit dat zij dan ook meer waarde 
hechten aan wat zij het wakkere noemen, 
zie je?

- Nog niet helemaal, zei hij.

-  Er  zijn  mensen die  als  het  ware  dood 
zijn als ze slapen, niet? Bij het vallen van 
de avond kruipen ze in bed, ze trekken het 
deken over zich heen, sluiten de ogen en 
verdwijnen als het ware in het niets. Om
zeggens één enkele seconde later, arrive
ren ze in de ochtend van de volgende dag, 
alsof de nacht niet acht of negen uren had 
geduurd,  maar  amper  één  seconde.  Zij 
dromen  nauwelijks,  hun  slaap  vertoont 
wellicht bijzonder veel gelijkenis met de 
dood.

- Zo'n mensen zijn er zeker wel, beaamde 
hij.

- En dan zijn er ook mensen die de god
ganse dag in hun zetel bij de kachel zitten 
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te soezen, en als het avond wordt, verhui
zen ze naar bed om daar precies dezelfde 
activiteit verder te zetten: zij slapen en zij 
dromen,  zij  praten  vaker  luidop  in  hun 
slaap, dikwijls vergeten zij te eten, hebben 
zij geen tijd om zich te wassen en te ver
zorgen en zij gaan amper het huis uit, om 
niet  te  zeggen dat  zij  ternauwernood de 
bedstee verlaten.

- Ja, zo'n mensen heb je zeker en vast, zo 
beaamde hij andermaal.

-  Welnu,  zo  concludeerde  ik:  de  eerste 
soort  mensen, en dus de mensen van de 
zogenaamde wakkere wereld, die zijn in 
de wakkere wereld actief en zij slapen ge
durende de nacht. Maar de mensen van de 
tweede  soort,  slapen  in  de  zogenaamde 
wakkere  wereld  en  zij  zijn  actief  in  die 
wereld  waarin  de  mensen  van  de  eerste 
soort  in feite slapen. En met 'actief zijn' 
bedoel ik precies hetzelfde als  met 'dro
men', zo verduidelijkte ik tenslotte.

- Ik moet zeggen dat ik het toch niet he
lemáál begrijp, zo pruttelde hij tegen, en 
ik dacht diep na, op zoek naar een of an
der voorbeeld, zoals een onderwijzer doet 
als ook maar één van zijn schapen in de 
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woestenij  van de  onwetendheid  verloren 
dreigt te lopen: de goede herder laat zijn 
kudde achter en begeeft zich op pad, de 
wildernis in, om de achterblijver gauw te
rug te halen.

- Het werk dat de wakkeren in de wakkere 
wereld verrichten, is feitelijk hun droom, 
zei ik: zij gaan helemaal op in werkzaam
heden  waarvan  die  anderen,  die  in  de 
wakkere wereld helemaal inactief blijven, 
slechts verre toeschouwers zijn. Kijk, zei 
ik: hou jij van politiek?

- Begot neen! riep hij: politiek? Wat is dat 
voor een beest? Heb ik nooit iets van be
grepen! Er zijn er zelfs die beweren dat 
politici volledig overbodig zijn!

- Kijk, dat wilde ik nu zeggen, lachte ik: 
politici gaan zodanig op in hun dan toch 
heel abstracte vak, dat  het  allemaal écht 
lijkt wat ze doen - althans voor henzelf. 
Maar voor wie daar buiten staan, is poli
tiek gewoon een spook, een brouwsel van 
dure woorden die twee keer niks om 't lijf 
hebben,  ja...  een  droom!  Politici  staan 
elke  ochtend  op  en  zij  duikelen  als  het 
ware in hun droom, zij werken voort waar 
zij de avond voordien gebleven waren, en 
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zij doen dat tot de dag om is. Dan kruipen 
zij in bed en sluiten zij de ogen, zij heb
ben beslist  een droomloze slaap en voor 
hen lijkt het steevast alsof de nacht amper 
één seconde heeft geduurd. De volgende 
ochtend  spinnen  zij  hun  dromen  verder 
uit.

- Als je het zo bekijkt... prevelde hij, ken
nelijk verzonken in gedachten.

- Kunstenaars dan: doen die niet net het
zelfde? Dromen zij hun eigen wereld niet, 
in  't  volle  daglicht?  En  geleerden  dan? 
Wiskundigen  bijvoorbeeld?  Of  mensen 
die zich bezig houden met geschiedenis, 
met zaken die allang voorbij  zijn en die 
misschien niet eens écht hebben bestaan? 
Maar  ook  architecten,  bouwmeesters  en 
metsers  dromen:  zij  gaan  immers  op  in 
een activiteit  die hen volledig overstijgt, 
ze  zijn  ondergedompeld  in  een  wereld 
waarvan de pointe hen ontgaat, zij hech
ten zich alleen maar vast aan een ritueel, 
aan de bezwerende herhaling die de ziel 
zelf van hun werk uitmaakt en die dezelf
de is als deze die de dromer in zijn bed 
uitvoert als hij verzinkt in 't ritme van zijn 
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ademhaling of in het regelmatige bonzen 
van zijn hart.

-  Blijkbaar,  zei  hij.  Blijkbaar hebben zij 
allemaal hun eigen droom.

- Zij hechten geen belang aan wat zij doen 
als zij gaan slapen, zo ging ik verder. Zij 
slaan geen acht  op hun slaap omdat  het 
zwaartepunt  van  hun  activiteiten  in  de 
droom van de dag gelegen is. Maar voor 
velen onder ons is het net andersom: zij 
doen  ogenschijnlijk  helemaal  niets,  al
thans in de ogen van wie overdag actief 
zijn... of dus dromen... maar des te actie
ver zijn zij in hun slaap.

- Neemt u mij niet kwalijk, maar er is iets 
aan uw uitleg dat mij niet kan overtuigen, 
zegde hij na de lange poos van stilzwijgen 
die  op  het  bereidwillige  aanhoren  van 
mijn woorden was gevolgd. 

- En dat is?

- Ik heb altijd horen beweren dat de wer
kelijke wereld zich van de wereld van de 
droom  onderscheidt  in  het  feit  dat  wij 
hem allen delen; de droom daarentegen is 
voor ieder van ons anders, elk heeft zijn 
eigen droom.
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- Ja, dat beweren inderdaad de zogenaam
de 'wakkeren', zei ik. Maar voor de ande
ren is het uiteraard net andersom.

- Ben je daar wel zeker van? vroeg hij.

- Waarom twijfel je daar dan aan? vroeg 
ik, als jij toch gelooft dat voor een dromer 
in zijn droom het onderscheid tussen echt 
en onecht niet  betekenisvol kan zijn? Je 
beseft  toch  wel  dat  wij  op  dit  eigenste 
ogenblik niet  in de wakkere wereld ver
toeven?

-  Wie?  vroeg  hij,  kennelijk  door  mijn 
woorden opgeschrikt.

- Jij en ik, zei ik, en alles wat behoort tot 
onze  conversatie!  Daar  kan  je  niet  om
heen: wij zijn van papier!

- Verduiveld! vloekte hij. Maar als dat zo 
is... als ik het goed begrijp... dan bevindt 
zich de wakkere wereld aan de...  ándere 
zijde?

- Zo is dat, zei ik: de échte wereld... als jij 
dan toch de twee wil onderscheiden... be
vindt zich daar waar ik hard labeur ver
richt en ruwe spierarbeid, aan mijn bouw
werk...
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-  Lieve  hemel,  riep  hij  op  een  toon die 
slechts wanhoop verried: je hebt warem
pel nog gelijk ook; ik zie van hier op de 
bladzij  dat  daar aan de muur de wijzers 
van de klok op vijf voor twaalf staan, bin
nen  vijf  minuten legt  de  schrijver  dezer 
meedogenloos zijn pen neer en is onze li
tanie ten einde; zeg mij nog gauw: waar
aan werk je dan, ginds in je droom...  ik 
bedoel: in 't échte, wakkere leven?

- Ik bouw een labyrint, antwoordde ik.

- Een labyrint, bij God! En waartoe moet 
dat dan dienen?

-  Zoals  elk  labyrint  dient  ook het  mijne 
om mensen te verhinderen dat zij zouden 
ontdekken waar ze zijn: in het echte leven 
of alleen maar in de droom.

-  Uw werk  verdient  alle  lof,  lachte  hij. 
Maar ik kon horen aan zijn stem dat zijn 
lach geen vreugdelach was, doch veeleer 
een zenuwachtige manier om uit te druk
ken dat men goed beseft dat het nu met al
les voorgoed afgelopen is.

28 januari 2011 
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Het christendom of de dood
Neem het christendom weg, en er schiet 
alleen een wereld over vol met haat. Lo
gisch, als je bedenkt dat het christendom 
de enige religie van de onvoorwaardelijke 
naastenliefde is. Er zijn religies die gelij
ken op het christendom, akkoord, en ook 
zij dragen hier en daar een vorm van cari
tas uit. Maar dat doen zij dan wel bijzon
der  selectief,  wat  betekent  dat  zij  alleen 
maar  de  leden  van  de  eigen  godsdienst 
zonder  voorwaarden  kunnen,  willen  of 
mogen liefhebben. 

Er bestaat dan zoiets als de 'sjacher' of de 
verantwoorde uitbuiting van wie niet  tot 
de eigen groep behoren. Ofwel een 'heili
ge oorlog' waarin andersgelovigen mogen 
of  zelfs  moeten worden omgebracht.  En 
naast de 'religies van het boek' heb je dan 
nog het boeddhisme dat zo vredig lijkt dat 
je op den duur zou gaan geloven dat het 
beter  was  dan  het  christendom.  Of  wat 
dacht je van een vleugje hindoeïsme? 

Helaas  zit  er  aan  het  reïncarnatiegeloof 
een bijzonder kwalijke weerhaak: mensen 
worden namelijk  herboren totdat  zij  vrij 
van  schuld  geworden  zijn,  en  zich  van 
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schuld bevrijden doet men door te boeten. 
In dat licht is het dragen van andermans 
lasten vanzelfsprekend uit den boze voor 
wie zijn naaste het allerbeste toewenst: de 
christelijke  naastenliefde  ontneemt  hem 
de lasten die hem bevrijden. Zo groeit uit 
het geloof in karma en in wedergeboorte 
onvermijdelijk  een  kastenmaatschappij 
met, enerzijds, de onaanraakbaren en, an
derzijds,  de  vooraanstaanden.  De  rijken 
mógen dan de armen niet eens helpen.

Zelfs  het  katholicisme werd besmet  met 
die dan toch zo wereldse idee die geba
seerd is  op 't  betaalverkeer en de ethiek 
van  schuld  en  boete:  een  oog  voor  een 
oog en een tand voor een tand, de moraal 
van straf en van beloning, het goed en het 
kwaad in het licht van de regeltjes van de 
wet. Zo'n moraal zal uiteindelijk leiden tot 
het ideaal van de hebzucht of de verafgo
ding van de mammon, want pas de rijken 
kunnen  middels  hun  exuberant  verteer 
ook  etaleren  dat  zij  bij  niemand  in  het 
krijt  staan  en  derhalve  schuldenvrij  of 
'heilig' zijn. Hebzucht, heiligheid en spil
zucht gaan daar hand in hand en uiteraard 
regeert de verachting van de armen door 
de rijken.
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Niet anders gaat het er aan toe in de leer 
van het humanisme, die wel mooi oogt en 
vooral verlicht, maar bij nader onderzoek 
schijnt daar allerminst de klaarte van een 
zonovergoten  dag.  Het  humanisme  im
mers drijft op het principe van de solidari
teit en dat is een uitgebreid egoïsme, dat 
in  elk  banditisme  het  cement  is  van  de 
groep - het is alvast iets heel anders dan 
de onvoorwaardelijke liefde.

De grenzen van systemen die berusten op 
berekening liggen altijd in de rekeningen 
zelf,  die  immers  moeten kloppen en die 
daarom nooit gratuit zijn. Gegroeid vanuit 
de  christelijke  caritas,  verkeren  vandaag 
die instellingen welker bestaansreden ligt 
in het tegemoet komen aan de hulpbehoe
venden,  prompt  in  hun tegendeel,  en zij 
baten hospitalen uit en buiten zieken, ou
deren, gehandicapten en zelfs kleine kin
deren uit. 

De  Jezuïet  Ivan  Illich  toonde  reeds  een 
halve eeuw geleden aan dat de geneeskun
de  in  een  op  het  winstprincipe  geënte 
maatschappij onvermijdelijk winstgevend 
moet zijn en dat zij derhalve ziek zal ma
ken omdat het tenslotte de zieken zijn die 
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hun behandeling betalen en die aldus ren
deren.  Ouderlingentehuizen worden van
daag geprivatiseerd waar zij winstgevend 
zijn en armere bejaarden dreigen te wor
den gedumpt, net zoals zieken en gehan
dicapten die niet alleen een zorg met twee 
snelheden  zien  arriveren  (pensioen-  en 
hospitalisatieverzekeringen exclusief voor 
de rijken) maar tevens de dreiging van eu
thanasieklinieken.  In  de  greep  van  een 
wild kapitalisme, moeten scholen, tenein
de het eigen voortbestaan te kunnen ver
zekeren, hun leerlingen aanzien als klan
ten, aan wiens wensen zij tegemoet moe
ten komen, ook als die wensen niet zozeer 
de  lastige  opvoeding  en  het  veeleisende 
onderwijs betekenen maar veeleer het ge
mak  waarmee  men  zijn  diploma  haalt. 
Scholen krijgen bloed aan de handen, net 
zoals autokeuringsbedrijven die steekpen
ningen  aanvaarden  die  immers  in  meer 
verkeersdoden resulteren.

De kille  planning en de  'nuchtere'  orde
ning van een goddeloze wereld is niet van 
gisteren, de hele geschiedenis staat er bol 
van.  Maar  dat  volledige  ontmenselijking 
het onafwendbare deel is van een ontgod
delijkte  wereld,  is  een werkelijkheid die 
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helaas niet méér kan doen verkillen in de 
mate  dat  de  ontmenselijking reeds  inge
treden is: de gevoeligheid voor het kwaad 
neemt  immers  af  naarmate  men daaraan 
deelachtig  is  geworden.  Luguber  wordt 
het wel voor wie nog weerstand bieden en 
zo  ook wordt  weerstand  lastiger  metter
tijd, haast metterdag. 

Adolf Hitler propageerde een hel van haat 
met de slogan dat in een christelijke maat
schappij de beste krachten sneuvelen aan 
't  front  om de  thuisblijvende  lafaards  te 
beschermen.  Dat  waar  de  naastenliefde 
heerst,  de  sterksten  sneuvelen  om  de 
zwaksten  in  leven  te  kunnen houden,  is 
een  zuivere  oorlogslogica  die  makkelijk 
ingang vinden kan bij wie zelf niet tot na
denken in staat zijn. Het is een logica die 
veel  belooft  en  die  ook zuiver  klinkt  in 
oren  van  simplisten,  maar  de  werkelijk
heid is niet zo simpel en zo is die logica 
ook een logica van verderf en dood.

Lang voor de tijd van Hitler al, beraam
den  megalomane  potentaten  moordplan
nen onder de dekmantel van de gezond
making  en  de  versterking  van  de  staat. 
Wij telen planten en ook dieren door be
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wuste en nauwkeurige selectie, zo klaag
den  zij  de  christelijke  ethica  via  achter
poortjes aan: ten dienste van de welvaart 
selecteren wij flora en fauna doch wij ver
geten zowaar de mens! Op het telen van 
een  superras  rust  een  volstrekt  redeloos 
taboe!  De  concentratiekampen  waar  het 
'afval'  werd  verbrand,  blijken  bij  nader 
toezien slechts het topje van een ijsberg in 
een  geschiedenis  die  bol  staat  van  een 
waanzin  voortgekomen uit  een zich  god 
wanende mens die telkenmale contrapro
ductief blijkt te ageren. 

Ontevredenheid is misschien wel de diep
ste oorzaak van het verderf dat heden, af
gedekt met pracht en praal, zonder te ver
pozen om zich heen grijpt: de mens, on
dankbaar met het geschenk van het leven, 
wil plaatsnemen waar de Schepper troont. 
Eva luistert naar de listige slang die haar 
en Adam de vergoddelijking belooft,  als 
zij maar ontrouw worden aan hun Schep
per, en zij happen toe, helaas. Zij eten van 
de kennis, en zij zien. En zo zien zij ook 
zichzelf zoals ze zijn: naakt, wat zeggen 
wil, tot een dier herleid - gedegradeerd. 
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Emancipatie is geen slechte zaak als men 
zich emancipeert van válse vaders, leiders 
die  misleiders  zijn,  potentaten,  dictators 
en megalomanen die alleen het eigen goed 
beogen. Hun onderdanen laten zij geloven 
dat zij hun kinderen zijn, maar ze eten hen 
op, zoals Kronos deed met zijn kroost  - 
niet Jahweh. Van zijn echte vader emanci
peert men zich niet omdat men hem niet 
naar de kroon wil steken om dan aan hem 
gelijk  te  worden,  daar  men  nu  eenmaal 
aan zijn natuurlijke  vader gelijk  is want 
men  komt  voort  uit  hem.  De  drang  om 
zich  van  zijn  God  te  emanciperen  kan 
daarom  allerminst  natuurlijk  zijn:  hij 
wordt  ingegeven  van  terzijde  door  een 
vreemde die  het  helemaal  niet  goed be
doelen kán. 

Neem die wat vreemde leefregel weg, die 
zegt dat men zijn vijand moet beminnen, 
en je zal zien: de wereld wordt herscha
pen  in  een  hel.  Je  hoeft  niet  eens  het 
kwaad  in  de  vaan  te  dragen:  de  kracht, 
bijvoorbeeld,  op de plaats  waar  het  em
bleem van de liefde hoort te prijken, vol
staat al om de vrede te verdrijven en dan 
neemt angst de plaats in van de hoop.
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Wij zullen de staat versterken, zo scande
ren  de  regeerders,  en  zij  doden  al  wie 
overtollig is en lastig: ongeboren kinderen 
die immers nog geen burgerrechten genie
ten,  met  gehandicapte  foetussen  voorop, 
of dan toch vruchten waarvan de scanner 
als  twijfelachtig  bestempelde  beelden 
toont die doen besluiten dat de slaagkan
sen  onder  het  toegelaten  percentage  lig
gen, en wie niet  luistert  zal  voortaan de 
'brokken' zelf betalen. 

De staat  moet  hard besparen,  zo zeggen 
onze potentaten, want de banken bij wie 
het land in 't krijt staat, willen zich daar
van verzekeren dat zij de eeuwige intres
ten  zullen  kunnen  blijven  innen  van  de 
schuldenaren die zich burgers wanen. Dus 
moeten alle niet langer nuttige elementen 
worden  opgeruimd:  de  ouderen  mogen 
zich euthanaseren,  alsook de gekken,  én 
de kinderen, als zij dat wensen. Zo zeggen 
het de nieuwe regeerders, die immers heel 
goed  weten dat  de  wil  van dementeren
den, krankzinnigen en onvolwassenen la
biel genoeg is om in een volstrekt onbe
schermde omgeving tot niets minder dan 
tot de zelfdoding over te gaan. En zij stel
len het voor alsof 't een recht was en een 
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zege op de dood, als men zich zo stortte in 
het eigen graf. Er is geen derde weg naast 
het christendom en de dood.

7 februari 2011
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Vijfduizend jaar Egypte

In een museum in Palermo ligt  een met 
hiërogliefen  beschreven  steen,  genaamd 
'de steen van Palermo', afkomstig uit een 
tempel in het Oud-Griekse Memphis. Die 
steen  vertelt  ons  dat  god  de  schepper, 
Ptah genaamd of ook nog Peteh, een pot
tenbakker was die de mens schiep uit klei, 
en  de  wereld  uit  zijn  gedachten  en  zijn 
woorden. Ptah is de personificatie van het 
verrezen  land  (Tathenen)  ofwel  het  on
dergelopen  land (Tanen),  waaronder  ui
teraard verstaan wordt: het vruchtbare ge
bied aan de monding van de Nijl die daar 
zeer  sterk  uitwaaiert  in  de  zogenaamde 
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Nijldelta.  In  dat  gebied  woont  de  geest 
(ka) van Ptah, het is het huis van de geest 
van Ptah of het Hwt-ka-Ptah, evenals die 
tempel  zelf.  Verbasterd  naar  het  Grieks 
klinkt  Hwt-ka-Ptah als  Αι γυ πτος  ofwel 
Ae-gu-ptos, Egypte. (1)

De  geschreven  geschiedenis  van  Egypte 
begint meer dan 5000 jaar terug in de tijd: 
in  3000 voor  Christus  werd  Egypte  één 
land  onder  één  koning,  de  farao.  Niet 
minder  dan  31  dynastieën  volgden  wel
haast 3 millennia lang elkander op totdat 
in de vierde eeuw voor Christus (in 332) 
Alexander de Grote het land onderbracht 
in zijn rijk.  Dan volgde een bijna zeven 
eeuwen durende Grieks-Romeinse perio
de (tot 395 na Christus) en een Byzantijn
se tijd (tot  in de zevende eeuw). Amper 
zeven jaar na de dood (in 632) van de pro
feet Mohammed viel Egypte onder een is
lamitisch bestuur voor de duur van bijna 
duizend jaar, namelijk tot 1517. Dan lijf
den  de  Turken  Egypte  in,  in  het  Otto
maanse Rijk. In 1798 was het de beurt aan 
Napoleon die  daar  nog in  datzelfde  jaar 
door  de  Brit  Horatio  Nelson  werd  ver
jaagd. Enkele jaren later kwam Moham
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med Ali in Egypte aan de macht met een 
dynastie die het uithield tot in 1952. 

Gedurende die tijd (in 1869) groef Ferdi
nand  de  Lesseps  aldaar  het  Suezkanaal, 
maar de toenmalige Egyptische vorst (Is
mail) verkocht zijn aandelen daarin aan de 
Britten om zijn schulden te kunnen afbe
talen, zodat de Engelsen er voet aan wal 
kregen.  Ze  onderdrukten  opstanden  van 
Egyptische militairen tegen buitenlanders 
en in 1882 plaatsten zij Egypte onder het 
Britse  protectoraat.  Ze  reorganiseerden 
het Egyptische leger, verklaarden in 1922 
Egypte onafhankelijk maar bleven er tot 
aan de Egyptische revolutie in 1952 [- de 
Britten gebruikten Egypte als uitvalsbasis 
in  W.O.II;  in  1947  trokken  zij  zich  uit 
Suez terug]. 

Vijf  verschillende  Egyptische  groepen 
dongen  tussen  1922  en  1952  naar  de 
macht: de Egyptische nationalisten die de 
Britten weg wilden, de door de Britten ge
ïnstalleerde koning Fouad, de Britten zelf, 
de communistische partij en het moslim
broederschap (dat later illegaal werd om
dat  politieke  partijen  op religieuze  basis 
werden verboden).

27



In 1952 wierp Nasser (met de medewer
king  van  Sadat)  de  Britsgezinde  koning 
Farouk  (geweldloos)  omver  en  ontstond 
de republiek Egypte met Ali Mohammed 
Naguib als  eerste  president.  Na één jaar 
nam Nasser zijn plaats in: hij werd aldus 
de tweede Egyptische president,  in 1970 
opgevolgd door Sadat die lid was van het 
Islamitisch Congres én van de Arabisch-
Socialistische Unie. Sadat regeerde tot hij 
in 1981 werd vermoord door Islamitische 
Jihadstrijders. Sadat had zich namelijk na 
de  oktoberoorlog  (Jom Kipoeroorlog)  in 
1973  met  Israël  (toen  onder  Begin)  in 
Washington (in de aanwezigheid van pre
sident Carter) verzoend in de zogenaamde 
Camp-Davidakkoorden  van  1978-'79 
waarvoor de twee de Nobelprijs voor de 
Vrede ontvingen, en dat was kennelijk te
gen de zin van de fundamentalistische Is
lamieten. Zij sloten Sadats Egypte uit de 
Arabische  liga  buiten  en  ook  in  Egypte 
zelf verafschuwde men daarom Sadat, die 
daarop  massaal  aanhoudingen  verrichtte, 
wat hem uiteindelijk het leven kostte.

Sadat  werd  opgevolgd  door  Mubarak  in 
1981. Mubarak wist Egypte opnieuw aan
vaardbaar te maken voor de andere Ara
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bieren (Egypte werd in 1989 weer toege
laten  tot  de  Arabische  Liga)  en  tegelijk 
hield hij zich aan de vredesafspraken met 
Israël  (zoals  vastgelegd in de Camp-Da
vidakkoorden).  Tevens  kreeg  hij  iets  te 
zeggen in de VN. Sinds 1991 werkte Mu
barak  aan  sociaal-economische  hervor
mingen in de richting van meer privatise
ring,  maar  de  oppositie  die  tegen  al  te 
sterke staatsinmenging is, was tot nog toe 
te zwak, en het Moslimbroederschap werd 
zoals gezegd bij wet verboden. Bij de eer
ste presidentsverkiezingen in 2005 haalde 
Mubarak 88 percent van de stemmen... (2) 

In januari 2011 komt in Tunesië het ver
armde  volk  in  opstand  en  alras  volgt 
Egypte. Te zien aan de vlaggen met daar
op de beeltenis van Ché maar ook met is
lamitische  symbolen,  worden  de  opstan
delingen  die  zichzelf  aldus  bevrijden, 
door  het  panislamisme geïnspireerd:  een 
islam  versterkt  met  communistische 
krachten. In Egypte kanten zij zich uiter
aard tegen Mubarak die het moslimbroe
derschap niet al te gunstig gezind is en die 
tevens de invloed van de communistische 
landen wil bannen. Maar Mubarak is an
derzijds ook diegene die  de door funda
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mentalistische  moslims  verafschuwde 
vrede  met  Israël  onderhoudt  en  als  het 
ware  garandeert.  Is  het  daarom niet  een 
tikkeltje  onbegrijpelijk  waarom  Obama 
prompt  Mubarak nu wil  zien  vertrekken 
en niet in september en ook niet morgen? 
Is de vrees van Amerika voor een herha
ling van 9/11 dan groter dan de vrees voor 
oorlog in het Midden-Oosten? En gelooft 
Amerika dan niet meer dat de wereld één 
geheel is en dat de Midden-Oostenvrede 
dezelfde als de wereldvrede is? Of is het 
net andersom? Of is het juist daarom?

Noten:
(1) http://nl.wikipedia.org/wiki/Egypte . 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ptah . 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Steen_van_Palermo . 

(2)  http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_modern_Egyp
te . 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_oude_Egypte .

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexandria_et_Aegyptus .

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vroeg-islamitisch_Egypte .

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ottomaans_Egypte .

http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt .

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Egypte .

3 februari 2011
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