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Het magazijn
Als men zestig jaar getrouwd is, als men kin
deren heeft voortgebracht die allang uitgevlo
gen zijn naar verre streken en die alleen nog 
met de Kerst een kort bezoekje brengen, als 
men daar met zijn mond vol vreemde tanden 
staat en als men hier en daar nog andere ver
vangstukken aan de binnenkant voelt schuren, 
als men zo nu en dan angstvallig moet verber
gen dat men de naam van zijn eigenste vrouw 
vergat, nog niet gerept van die der kinderen of 
kleinkinderen, als men zich gaat  vervelen in 
de lange dagen die nog te doorspartelen zijn in 
een steeds langer wordende fase van de derde 
leeftijd... welnu, dan zou men soms de muren 
oplopen.  Men  zou  de  muren  oplopen  maar 
men  kan  dat  uiteraard  niet  meer  en  daarom 
zoekt men zijn toevlucht in bepaalde vormen 
van uithuizigheid.

Er zijn er die hun vlucht naar elders helemaal 
abstraheren,  of  beter:  omturnen in  een tocht 
met slechts de fantasie. Zij documenteren zich 
over exotische oorden en zij sparen voor een 
reis waarvan ze ergens toch beseffen moeten 
dat ze die nooit meer zullen maken, rekening 
houdend  met  de  toestand  waarin  zij  fysiek 
verkeren: velen hebben suiker of zij verplaat
sen zich met plastic heupen; anderen krijgen 
toevallen in het midden van de straat; nog an
deren  hebben  uren  nodig,  wegens  arthrose, 
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astma  en  nog  andere  kwalen,  om een  tram, 
trein, bus of enig ander voertuig te beklimmen 
en  weer  af  te  dalen;  de  meesten  horen  niet 
meer de antwoorden op de vragen waarmee zij 
zitten in deze veel te snel veranderende we
reld,  en hebben zij  die toch gehoord en ook 
verstaan, dan vergeten zij ze nog terstond. Ik 
ga het eens noteren, zo stam'len zij, maar waar 
is nu mijn bril gebleven?

Er zijn er ook die reizen in de boeken, tijd
schriften  en  muziekwerken  ofwel,  moderner 
nog, in films, video's en computers. Anderen 
nemen gewoon pillen en zij slapen en dan dro
men zij over die verre oorden en het kost hun 
verder  niks  dan  eens  in  zoveel  weken  dat 
voorschriftje  van  de  arts  en  't  doosje  uit  de 
apotheek: zij zijn verslaafd, beslist, maar nie
mand weet het, niemand merkt het, zo'n pil is 
amper groter dan een speldenkop en zij oogt 
ook nog fraai van vorm en kleur, zoals ook al 
die andere moderne tuigen:  auto's,  scheerap
paraten, gsm's en hoe heten ook weer die stuk
ken zeep waarop je televisie kijken kan?

Maar  tenslotte  zijn  er  ook  diegenen  die  het 
menen als zij vluchten, en die zich niet bedot
ten laten door de illusie van de taal, het beeld, 
de klanken en de vormen of de chemische re
acties welke medicinale vergiften kunnen te
weegbrengen in mensenbreinen of wat daar op 
den duur dan nog van rest. Geen vrede nemen 
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zij  met liederen, films, computers, tijdschrif
ten of boeken: zij willen weg, fysiek, weg uit 
die luie stoel die elk van ons in geen tijd even 
stram maakt als hij zelf is. De deur willen zij 
uit, de wijde wereld in, de straat op om de ver
se lucht weer op te snuiven die zij zich herin
neren van hun jeugd alsook van waarschijnlijk 
vroegere levens,  toen zij  ridders  waren.  Van 
kop  tot  teen  geharnast  bereden  zij  een  met 
kleurige tapijten mantels bekleed ros met gul
den sporen, in de linker hand de lederen teu
gels, in de rechter een nog te breken, glanzen
de lans; op de rug, gespijkerd tegen de maliën
kolder, een pijlenkoker en een kruisboog; en 
in de zwarte gevlochten tas onder de riemen, 
mondvoorraad voor drie dagen en drie nach
ten, alsook zes pinten water en eenzelfde volu
me vuurrode wijn.

Er zijn helaas geen burchten meer waar men te 
paard  nog  heen  kan  draven  om  aldaar  een 
deerne in 't  vizier te krijgen en een romance 
aan te gaan welke beginnen kon met ruiterlij
ke demonstraties, spelen of gevechten, helden
daden of schavuitenstreken. En ook de lenig
heid ontbreekt helaas, de jeugd, de glorie van 
de kracht van spieren en gebeente, de blos die 
't vel doet gloeien als de witte sneeuw de we
reld stil doet staan en ook de stem die brullen 
kan of zingen en die gelijk de diepe trechter 
van  een  waterput,  van  een  nog  ongeziene, 
donkere wereld spreekt die in verbinding staat 
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met onderaardse beken, meren, geisers, kraters 
en vulkanen. Al die zaken, jammer maar he
laas, behoren tot een ver verleden, zijn allang 
verzwonden in de tijd en keren nimmer weer. 
Maar er zijn gelukkig nog... de magazijnen!

Gaston Van Tater, sinds jaar en dag gepensio
neerd, weliswaar al vele keren opgelapt maar 
nog lang niet versleten, is een jongeman van 
tachtig, zoals er in onze contreien ook steeds 
meer  zijn.  Vroeger  immers  stierven  wij  aan 
een verstopte ader, wij belandden na een been
breuk in de rolstoel en dan alras in 't graf, of 
kanker velde ons voortijdig en fataal. Vandaag 
zijn al die kwalen omzeggens onder controle, 
zij vergen een beperkte 'ingreep', zoals men de 
hoog-technologische  medische  technieken 
kortweg noemt, en wij komen er als nieuwge
boren uit, vaak jaren jonger dan voordien en 
met  omzeggens  dan  nog  eeuwen  in  't  ver
schiet. Van Tater haalde onlangs de tachtig en 
hij kan nog zeker tot zijn negentigste blaken, 
aldus werd hem verzekerd toen hij laatst weer 
van de  operatietafel  wipte.  En uiteraard kan 
hij niet thuisblijven in die veel te lange dagen 
en omdat hij met de virtuele vrijheid helemaal 
geen vrede neemt, trekt hij er op uit, recht in 
de richting van de grote magazijnen.

De  "Giganteska",  zo  heet  zijn  allernieuwste 
ontdekking. De ingang van dat inderdaad gi
gantisch  bouwwerk  ligt  vlakbij  de  steenweg 
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op amper een boogscheut van de straat waarin 
hij samen met zijn vrouw een zeer bescheiden 
huis bewoont. Terzijde van het magazijn ligt 
een parking met verschillende verdiepingen en 
met  roltrappen  glijdt  de  bezoeker  nadat  hij 
zijn voertuig een plaatsje heeft gegeven, om
zeggens recht de hemel in: hij wordt, zoals in
dertijd ook de werkstukken, op 'den band', via 
een soort gummi rups, getransporteerd naar de 
inkomhall, een ruimte die nog het meest doet 
denken aan het voorportaal van een treinstati
on in een metropool, maar dan nog vele keren 
groter. Het plafond aldaar steekt de gewelven 
van onze meest reusachtige kathedralen naar 
de kroon en allerminst overbodig zijn dan ook 
de  waarschuwingsborden  waarop  te  lezen 
staat:  Gevoelige mensen gelieve hier niet om
hoog te kijken! 

De heer Van Tater betreedt de hall niet zonder 
die gevoelens van diep respect die een mens 
in zijn tijd aandeden bij  het binnengaan van 
kerken.  Een  tijdlang  zijn  dergelijke  emoties 
dan het voorrecht geweest van wie grote bank
gebouwen betraden, ofwel musea, maar van
daag worden dus al  die religieuze gevoelens 
overvloedig uitgestort in die zielen die zich in 
de magazijnen wagen. Gaston is op die manier 
omzeggens een pilarenbijter van de nieuwste 
lichting,  een  gelovige  die  niet  meer  uit  zijn 
kerk  is  weg  te  slaan,  een  misdienaar,  een 
biechteling  en  biechtvader  tegelijk,  een  sol
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daat van zijn geloof, een prediker en nog veel 
meer. Sinds enkele maanden is de Giganteska 
zijn nieuwe stek, hij staat er elke ochtend voor 
op en pas omstreeks de tijd van sluiting keert 
hij naar huis terug, waar een vrouw zonder be
grip hem opwacht, hem vervolgens uitkaffert 
en er ten slotte mee dreigt hem te zullen verla
ten als hij nog één keer zo lang durft weg te 
blijven. Maar het deert de heer Van Tater niet 
want de magazijnen zijn nu zijn grote liefde, 
hij  kan er  zelfs  eten voor  geen geld,  en die 
vrouw van hem, die zeur, kan hij best missen, 
zo heeft hij het eens gezegd aan iemand die 
zijn tweelingsbroer kon zijn en die daar ook 
rondspookte in de Giganteska.

Vooreerst is de Giganteska een waar ontmoe
tingsoord, een plek waar men, anders dan in 
de kroeg, niet eens hoeft te consumeren want 
er is vrije ingang, men kan er terug uit zonder 
ook maar iets  te  kopen.  Bovendien en zoals 
gezegd,  kan  men  er  eten  aan  een  spotprijs 
maar ook gratis, want onophoudelijk worden 
her en der producten uitgestald die men kan 
proeven.  Er  staat  een  host  of  een  hostesje 
naast,  bijvoorbeeld,  een  kan  koffie  van  het 
nieuwste merk, en die ronselt voorbijgangers, 
roepende:  "Mijnheer,  mevrouw!  Een  kopje 
koffie? Brandenberg, mijnheer! De allerbeste! 
Proeft  u  maar!"  Wat  verderop dan staat  een 
beenhouwer  zwarte  pensen  te  braden,  hij 
snijdt ze in stukken en deelt ze op stokjes uit 
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voor  de  passanten:  "Brandenburgse  worst, 
mijnheer, mevrouw, er bestaat geen lekkerder 
worst dan Brandenburgse! Proeft u eens, als
tublieft!  Ja,  proeft  u  maar,  't  is  helemaal 
gratis!" En zij  reiken wie het maar lust  zo'n 
pens in een servietje aan, er hing een kermis
geur aldaar, een aroma van gebraden vlees. Bij 
een  rayon  een  boogscheut  verder  deelt  een 
dame koekjes uit, een ander vrouwmens leurt 
met chocolaatjes, een derde gaat met een bord 
nootjes rond en verderop, in de koeling, is er 
fruit bij de vleet, van kersen tot druiven en al
lerlei bessen, sinaasappelschijfjes, mandarijn
tjes en ook vele exotische vruchten. 

De vrouw van de heer Van Tater moet het aan
zien hoe haar man gestaag verdikt, terwijl zij 
hem nochtans op water en brood gezet heeft 
voor  zijn  straf.  Zij  gelooft  hem niet  als  hij 
haar vertelt dat hij al dat eten gratis vond, ze 
denkt dat hij bij een ander gaat zitten en dát 
dan op zijn leeftijd en na zestig jaar getrouwd! 
Maar niets daarvan, Gaston moet lachen als zij 
op die wijze uitvaart tegen hem, en uiteraard 
terecht: de Giganteska is the place to be en dat 
weten alle heren van zijn leeftijd en daar ook 
ontmoeten  zij  elkaar  terwijl  de  echtgenotes 
thuis blijven ofwel naar de kapper gaan of op 
de koffie bij vriendinnen in het ouderlingente
huis van de gemeente.
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In de Giganteska zijn er wel duizend gangen 
of rayons, men kan er letterlijk alles krijgen, 
van voedingswaren tot auto's en zowaar ook 
helicopters.  Maar  GastonVan  Tater  vertoeft 
het liefst  waar al  de nieuwigheden staan: de 
laatste uitvindingen, om het zo te zeggen. En 
daar wandelen dan ook het merendeel van zijn 
collega's  rond,  de  jonge  tachtigers  met  nog 
een decennium in 't verschiet, wie weet mis
schien  nog  wel  twíntig  schone  jaren.  Dit  is 
hun  toevlucht  en  hier  stromen  zij  tesamen, 
hier  kunnen  zij  herademen.  Zij  tappen  een 
Brandenberger koffie met gratis cake en eten 
dan ook een Brandenburgse pens in een ser
vietje. En als het buiten sneeuwen gaat, dan is 
er voor onze 'oudstrijders' op de koop toe een 
flinke borrel. 

Het  moet  een  kortsluiting  zijn  geweest.  Da
genlang  nog  rook  het  in  de  gemeente  zelf 
maar ook in het omliggende naar geroosterd 
vlees. Er was een hitte die 't asfalt straten ver 
oprolde zoals men ook het deksel van een blik 
sardientjes moet oprollen. De rookpluim was 
tot in Nederland te zien en zij dreef naar het 
verre  Oosten  af  en  ooggetuigen  zeggen  dat 
zich in de wolk om beurt elk van de gezichten 
vormde van de ongelukkigen. Mevrouw Van 
Tater  zag  zowaar  het  vrolijke  aanschijn  van 
haar Gaston, zoals hij  elke ochtend keek als 
hij  zich opmaakte om naar de Giganteska te 
gaan. En nu hij met zijn dood getuigde van het 
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feit dat hij altijd al de waarheid had gespro
ken, vulde zich haar hart met bitterheid omdat 
zij zich kwaad bloed gezet had en omdat zij 
hem in haar hart verwenst had, al die tijd dat 
hij daar toefde. De brand was van die aard dat 
er geen stoffelijke resten meer te vinden wa
ren van het gros van de verongelukten. En op 
de plek van 't  onheil  verrees dra een nagel
nieuw gebouw dat, hoger nog dan 't eerste, bo
ven de huizen uit tornde en dat luisterde naar 
de naam Giganteska II. En vanaf de plechtige 
heropening bezocht mevrouw Van Tater dage
lijks trouw het magazijn en zij deed dat nu ter 
nagedachtenis  van  haar  Gaston,  en  ze  ont
moette  er  in  de  rayon van de  nieuwigheden 
ook alle andere weduwen.

(3 februari 2012)
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De terugkeer van de slavernij
Tweehonderd  jaar  geleden,  meer  bepaald  in 
1813, en dat is nog vijf jaar vóór de geboorte 
van  Karl  Marx,  richtte  Napoleon  Bonaparte 
een solidariteitsfonds op voor invalide mijn
werkers  en  voor  hun  achterblijvende  gezin
nen. Een verzekering voor gezinnen van zee
lieden volgde in 1844. Dan kwamen de eerste 
voorbereidselen tot de oprichting van de vak
bonden (het Communistisch Manifest dateert 
van 1848) en pas een eeuw geleden kregen de 
eerste sociale wetten in België vorm, met on
der  meer  de  belangrijke  wet  op de  bescher
ming van het loon van 1896. Nu, amper hon
derd  jaar  oud,  dreigt  ons  sociaal  stelsel  op 
sluikse wijze en mede door een maatschappij 
die Orwell's 1984 naar de kroon steekt, zonder 
al te veel verzet en in geen tijd volledig onder
mijnd te worden. 

Uitgerekend in het geboorteland van Marx be
horen de minimumlonen dankzij de CDU van 
Merkel al tot het verleden: jobs worden steeds 
vaker toegekend aan die werknemers die geen 
looneisen stellen, zodat geleidelijk al het soci
aal beschermde werk muteert in slavenarbeid. 
Maar  ook bij  ons  worden de  sociale  wetten 
heden  feitelijk  afgeschaft.  Enerzijds door het 
onbestraft  laten  van onderbetaald  werk,  ver
richt  hetzij  door  illegalen,  hetzij  in  landen 
waar geen sociale wetten gelden, maar ander
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zijds ook en vooral door het onder druk zetten 
van werklozen die dan in allerlei nepstatuten 
worden geperst.  Werkzoekenden worden een 
eerste keer gestraft  waar zij  van een falende 
regering geen werk krijgen aangeboden,  een 
tweede keer waar diezelfde regering hen onder 
druk zet  om feitelijk ongeacht welk werk te 
aanvaarden tegen vergoedingen die het wette
lijke minimumloon niet  eens benaderen.  Het 
PWA of de zogenaamde werkwinkel is  hier
van  een  schoolvoorbeeld.  Deze  instelling 
zwaait naar de 'werknemers' toe met de wel
luidende terminologie van het "maatschappe
lijk  engagement",  terwijl  alle  participanten 
aan  dit  verraderlijke  systeem  zich  de  facto 
aansluiten bij de actieve ondermijning van het 
sociale  zekerheidsstelsel  op  dezelfde  manier 
waarop illegalen dit  doen of werkgevers die 
produceren in wetteloze streken.

De huidige macht toont haar dictatoriaal, fas
cistisch  en  totalitair  karakter  vooral  in  haar 
onduldzaamheid  jegens  kritiek,  oppositie  of 
tegenkanting, alsook in de achterbakse manier 
waarop  zij  zichzelf  bestendigt  en  uitbreidt. 
Voor de slechte verstaander: het gaat hier om 
de macht van het volstrekt anonieme geld dat 
zich  voor  haar  blinde,  onmenselijke  en  ont
menselijkende bewegingen helemaal niet ver
antwoordt en daartoe ook niet gedwongen kan 
worden. Het is die macht van de banken die 
ons Europa door de strot ramde met de bedoe
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ling dat deze dictatuur van onverkozen ambte
naren zou fungeren als haar feilloze verzeke
ringsmaatschappij. Immers, banken halen hun 
winst uit leningen die corrupte politici  in de 
naam der burgers bij hen aangaan en wanneer 
een land naar het failliet afglijdt en de banken 
dreigen te zullen moeten fluiten naar hun cen
ten,  worden  de  'solidaire'  buurlanden aange
sproken om de tekorten bij te passen. Het rad 
dat  de  Europeanen  vandaag  voor  de  ogen 
wordt gedraaid, verkapt slechts die ongebrei
delde roof van rijk op arm. 

In Griekenland protesteerde Papandreou tegen 
deze  vreselijke  volksverlakkerij  en  hij  werd 
prompt  vervangen  door  gewezen  bankdirec
teur  Papadimos.  Hier  ten  lande  riep  ABVV-
voorzitter Rudy De Leeuw op tot staking en 
hij werd door de kennelijk in het gareel van 
het  gouden  kalf  lopende  media  publiekelijk 
aangevallen en hoe dan ook besmeurd zonder 
dat daartoe ook maar enige wettige grond be
stond. Dit alles is uiteraard pas mogelijk door 
een grondige verdraaiing van de feiten in de 
beeldvorming van de huidige media, die ooit 
"de vierde macht" werd genoemd - een macht 
met name naast de wetgevende, de rechterlijke 
en  de  uitvoerende.  Vandaag  controleert  het 
systeem niet alleen de media (en dat is heus 
niet alleen in het Italië van Berlusconi het ge
val)  maar  bovendien  bewijzen  de  dagelijkse 
schandalen onder politici dat van het principe 
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van Montesquieu - de driedeling der machten 
- in de praktijk niet veel meer overschiet.

Journalisten en mediafiguren die hun boekje 
te buiten gaan, worden afgezet, en sinds de af
faire rond Tsjernobyl in 1986, toen weerman 
Armand  Pien  door  Miet  Smet  gedwongen 
werd te liegen over de radio-actieve neerslag 
over  ons  land,  weten  we  ook  voor  eens  en 
voor altijd dat onze media leugens verkondi
gen onder politieke druk. De professionele se
lectie  van bekwame lui  via  het  mechanisme 
van de hogere studies wordt stelselmatig opzij 
geschoven en vervangen door de zich opdrin
gende  willekeur  van  politieke  benoemingen, 
zodat geschoolde lui kunnen vervangen wor
den door meegaande marionetten. Om bij het 
onschuldige onderwerp van het  weer te blij
ven:  onlangs  nog  verkondigden  een  aantal 
weermannen  voor  miljoenen  televisiekijkers 
dat het zeventig jaar geleden was dat het in fe
bruari nog zo hard vroor, waaruit men met kri
tisch  observator  Dirk  Biddeloo  in  de  Gazet 
van Antwerpen kan besluiten dat ze ofwel de 
winter van 1956 over het hoofd zagen, ofwel 
niet eens meer kunnen tellen. En als Het Laat
ste Nieuws vertelt aan zijn lezers dat de men
sen hun vakbonden de rug hebben toegekeerd, 
gaan ze het op de koop toe geloven en sluiten 
zij  zich  alras  bij  de  fictieve  vakbondslozen 
aan, zodat  middels dit  louter  psychologische 
trucje  dat  zinspeelt  op  de  massahysterie,  de 
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vakbonden effectief worden geraakt. Ja, zo re
deloos  werkt  macht,  zo  makkelijk  laten  wij 
ons in de doeken doen.

En nu ook echt de honger in Europa intreedt 
en de Grieken met steeds grimmiger massa's 
door de straten spoken van dit zopas nog cul
tureel zo hoog verheven land van Hellas - de 
bakermat onzer beschaving! -  zal het er ook 
hier niet makkelijker op worden. In een land 
dat niet zo lang geleden de pilaren van de aula 
van een universiteit door zogenaamde kunste
naars heeft  laten behangen met plakjes ham, 
wordt er om honger ten hemel geschreeuwd, 
zo wil het nu eenmaal de wet van de hubris. 
(1) Ja, nu ligt hij in al zijn glorie uitgerold, de 
rode loper, voor de intrede der slavernij.

(17 februari 2012)

Noten:

(1) Zie bijvoorbeeld Kris Vansteenbrugge, Uit  
het schuim van de zee. De Griekse Mythologie  
in  136  verhalen:  
http://www.bloggen.be/dzeus/archief.php?
ID=1188773 .
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Iran en P.N. Van Eyck

't Is al economie wat de klok slaat vandaag en 
daarom kennen  we  het  land  meestal  vrijwel 
uitsluitend als de nummer vier in de wereld
ranglijst der olieleveranciers, maar Iran daar
mee  te  identificeren  betekende  een  onrecht 
vergelijkbaar met het vereenzelvigen van Bel
gië met zijn wapenfabriek in Herstal. 
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Intolerante  autochtonen  wensten  het  mis
schien  anders,  maar  Iran  betekent  'land  der 
Ariërs', en de term 'Ariër' is het Sanskrit (Oud-
Indisch) voor 'edele', wat slaat op de Indiërs. 
Op grond van taalverwantschappen meenden 
bepaalde  filosofen,  filologen  en  'rassendes
kundigen' (1) te mogen besluiten dat de Wes
terse cultuur uit het Oosten kwam en dat wij, 
Europeanen, (2) samen met de Indiërs, Ariërs 
waren of dus afstammelingen zijn van de Ira
niërs. 

De Ariërs of 'edelen' werden in door de nazi's 
benutte, pseudo-wetenschappelijke explicaties 
beschouwd als de (spirituele en dus te fokken) 
superieuren. Met de (materialistische en dus te 
steriliseren) 'inferieuren' bedoelde men dan lo
gischerwijze de sprekers van de andere taal
groep, namelijk de Semieten, de joden. 

Zichzelf opzwepend middels een waanzinnige 
ideologie, hielden de nazi's het dus niet bij al
leen maar sterilisatie. Verder werd de rassen
waanzin ook gevoed door een welbepaalde en 
allesbehalve  wetenschappelijke  omgang  met 
darwinistische  theorieën  over  de  survival  of  
the fittest,  waarvan machtige dwazen geloof
den dat het van een hoogstaande cultuur ge
tuigde om het  recht van de sterkste  ook nog 
een handje toe te gaan steken. (3)

Naast de waanzin die de feiten verkracht, is er 
ook  de  fantasie  welke  de  feiten  in  nevelen 
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hult.  De Oude Grieken spraken over 'Pars'  - 
vandaar  'Perzië'  -  en  over  een  wet  waaraan 
niet te tornen valt, zegt men dat het een Wet 
van Perzen en Meden is. Verkeerdelijk wordt 
vaak naar deze uitdrukking verwezen om de 
wiskunde der Perzen te roemen, want zij slaat 
allerminst  op  de  een  of  andere  wiskonstige 
waarheid, maar wel op de onherroepelijkheid 
der wet,  zowat hetzelfde uitdrukkend als het 
romeinse  gezegde  'dura  lex  sed  lex'.  Daniël 
(naar wie het Oud-Testamentische boek werd 
genoemd), werd zo onherroepelijk tot de leeu
wenkuil  veroordeeld  op  grond  van  een  (on
wrikbare) Wet (van Perzen en Meden) die met 
dat doel, na zijn aanstelling in dienst van ko
ning Darius van Babylon, door naijverige ho
velingen was gemaakt, stellende dat eenieder 
die een ander dan de koning aanbad, aldus ge
straft moest worden. Bleek echter dat de god 
van Daniël de Wet van Perzen en Meden we
zenlijk want in zijn effect teniet kon doen: de 
leeuwen spaarden de Joodse profeet maar al
lerminst zijn rivalen, waarop Darius zijn hele 
rijk  tot  het  jodendom wilde  bekeren.  Gods
dienstwaanzin  is  alvast  wat  door  die  vroege 
nevelen zichtbaar blijft.

Het  grote  Perzische  rijk  uit  de  zesde  eeuw 
voor Christus, dat zich uitstrekte van Grieken
land tot Indië (5), is één der hoofdbronnen van 
onze (Westerse) cultuur. Dat wij de Arabische 
en niet  de Romeinse cijfers gebruiken, maar 
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ook dat  bijvoorbeeld  ons  woord 'chemie'  op 
het  Perzische 'al-kimia'  teruggaat  (4),  sugge
reert  dat  de verhalen over  onze Iraanse oor
sprong, of alvast over zekere Iraanse bronnen 
van onze  cultuur,  niet  helemáál  uit  de  lucht 
gegrepen kunnen zijn. 

Beroemd is het rijk van de Sassaniden, date
rend van 226 tot 650 ná Christus, waarin de 
officiële staatsgodsdienst de leer was van de 
Perzische profeet Zarathustra, die leefde om
streeks de veertiende eeuw vóór Christus en 
die ons welbekend is uit het flamboyante filo
sofische semi-dichtwerk van Friedrich Nietz
sche. Katholieken werden door de Sassaniden 
vervolgd omdat  zij  uit  de  schoot  van Rome 
kwamen,  dat  immers  vijandig  was,  maar  de 
Nestoriaanse christenen werden geduld. 

Toen dit Rijk werd verslagen door de Romei
nen en anarchie dreigde na de moord op prins 
Khusro II  in 628, bleef Perzië alsnog uit  de 
greep van Rome omdat plotseling ándere le
gers in aantocht waren: de oprukkende legers 
van de nieuwgeboren islam. De macht werd 
gegrepen door het eerste Arabische Rijk, een 
Islamitisch  Kalifaat  gesticht  door  de  profeet 
Mohammed  en  voortgezet  door  zijn  opvol
gers, de kalifen, dat zich uitbreidde van Span
je tot Indië. Het Gouden Tijdperk van de Isla
mieten dateert van de dynastie der Abassiden 
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die regeerden van 750 tot 1258. Pas in 1492 
namen de Christenen Spanje weer in.

Terug naar  Perzië,  dat  in  de  dertiende eeuw 
onder  het  juk  viel  van de  wrede  Mongolen, 
eind veertiende eeuw onder massamoordenaar 
Timoer Lenk of Tammerlain. In één stad wer
den in die tijd tot een miljoen mensen afge
slacht, hun schedels werden op elkaar gesta
peld tot hoge piramides. 

Volgen dan de Safawiden, met onder koning 
Abas I de bloeiende hoofd- en cultuurstad Is
fahan waarmee de Portugezen en de Oost-In
dische  Compagnie  handel  dreven  in  onder 
meer parels, zijde en Arabische gom, totdat in 
1766 de Perzen opnieuw aan de macht kwa
men. 

Perzië  handhaafde zijn  onafhankelijkheid.  In 
de  twintigste  eeuw regeerden de  dictatoriale 
Pahlavi's die omwille van de oliebelangen ge
steund werden door  het  Westen.  Dat  duurde 
tot in 1979 de zogenaamde Iraanse revolutie 
uitbrak. 

Tijdens die revolutie liet de geestelijkheid de 
andere opstandelingen stikken en trok zij  de 
macht  naar  zich  toe  waarbij  ayatollah  Kho
meini  de  repressieve  sharia  oplegde  aan  het 
volk: Iran werd een islamitische republiek. 

Van 1980 tot 1988 gaf het Westen aan Saddam 
Hoessein  van  Irak  alle  middelen  om  tegen 

21



buurland Iran oorlog te voeren, maar vruchte
loos. In 1989 stierf Khomeini en ayatollah Ka
menei  volgde  hem  op.  President  Khatami 
voerde van 1997 tot 2005 enkele hervormin
gen  door  maar  hij  werd  in  2005  opgevolgd 
door  de  conservatieve  Ahmadinejad  die  in 
2009  werd  herkozen,  wat  rellen  meebracht, 
die echter in de kiem werden gesmoord. 

Vandaag lopen de spanningen tussen Iran en 
het Westen hoog op. Zoals bekend, verdenken 
de Verenigde Staten Iran ervan aan de bouw 
van kernwapens te werken. Het is een project 
waarvan sommigen berekend hebben dat  die 
wapens  er  weldra  al  kunnen  zijn.  De  na  de 
Tweede Wereldoorlog gestichte jodenstaat Is
raël  vreest  er  nu  voor  door  zijn  aartsvijand 
daadwerkelijk aangevallen te zullen worden. 

Redenen tot juichen hebben de Israëlieten al
vast niet, nu velen geloven dat de Noord-Afri
kaanse  en  de  Arabische  revoluties  gedragen 
worden  door  de  fundamentalistische  islam. 
Alvast  promoveerde de Tunesische president 
Ben-Ali dankzij zijn optreden tegen de mos
limfundamentalisten.  De  verdreven  Egypti
sche president Moebarak liep gedurende zijn 
hele carrière trouw in het spoor van zijn (in 
1981) door Islamfundamentalisten vermoord
de voorganger Sadat die op de Camp David
akkoorden (1978)  de  staat  Israël  erkende en 
hij was dan ook een doorn in het oog van die 
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fundamentalisten. Kadafi schreef in zijn laat
ste machtsstrijd de opstand in zijn Lybië toe 
aan  vechters  van  Al-Qaida  en  uit  gegevens 
aangetroffen na de moord op Bin Laden bleek 
dat deze met de nieuwe revolutionairen sym
pathiseerde. (6)

Door die  jongste historische wendingen ver
loor Israël in geen tijd in feite bijna alle moei
zaam opgebouwde vredesgaranties  en  steeds 
nadrukkelijker moet nu voor de ogen der jo
den het dreigende beeld opdoemen van de uit
roeiingskampen die allesbehalve fantasie wa
ren: een herhaling van een dergelijke waanzin
nige tragedie is niet ondenkbaar. Dat de joden 
het  ernstig  nemen  met  hun  veiligheidspro
bleem, blijkt uit het feit  dat zij sinds W.O.II 
een van de sterkste legers ter wereld hebben 
opgebouwd, maar hun angst blijkt ook uit de 
fortuinen  die  zij  aan  beveiliging  besteden, 
alom ter wereld. Zo bijvoorbeeld spendeerden 
zij ettelijke miljoenen aan het ombouwen van 
een joods ouderlingentehuis in Antwerpen tot 
een ware bunker, met name door het verster
ken van de straatgevel tegen mogelijke bom
aanslagen.  Dat  zij  relatief  kort  geleden  na 
schermutselingen  in  Antwerpse  wijken  van 
bepaalde  verantwoordelijke  politici  te  horen 
kregen  dat  ze  daar  misschien  beter  konden 
vertrekken,  betekent  ondubbelzinnig  dat  ook 
derden hun veiligheid niet  langer  kunnen of 
willen  garanderen.  Is  men  de  geschiedenis 
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vergeten of heeft het revisionisme terrein ge
wonnen? Is de solidariteit zoek? Ontbreken de 
vereiste  middelen?  Capituleert  men  feitelijk 
voor gevreesde terreur? Speelt hier het Stock
holm-syndroom? Talloze onbeantwoorde vra
gen scheppen een sfeer van dreiging, onzeker
heid  en  overprikkeling  die  vruchteloos  naar 
ontspanning hunkert en die nu wanhopig haar 
toevlucht zoekt in polarisering. Komt daarbij 
dat niet alleen de joden religieus zijn en gelo
ven in de uitverkoring van hun volk: ook de 
islamieten geloven dat de toekomst aan hen is, 
en hetzelfde geloven -  om slechts één voor
beeld te  noemen -  de  Mormonen over  zich
zelf:  zij  zouden immers het  eigenlijke gods
volk zijn, volgens het boek Mormon ooit per 
schip vertrokken uit Jeruzalem en na een lan
ge reis in het beloofde land Amerika gestrand 
om daar de kiemen van de Godsstaat te zaaien 
met de Kerk van Jezus Christus van de Heili
gen der Laatste Dagen. De Laatste Dagen, en 
dat zijn, niet mis te verstaan, de in het slotstuk 
van  de  bijbel  aangekondigde  dagen  van  de 
eindstrijd, het Armageddon. 

Een eindtijd kennen ook de Boeddhisten met 
een  terugkeer  van  de  Boeddha.  In  de  islam 
keert Isa weer, die staat voor Jezus. Ook vol
gens het jodendom zal de messias terugkeren 
op aarde. En zelfs de Perzen kennen het be
grip van de eindtijd in het heilige boek van het 
Zoroastrisme, de Avesta,  dat  van Zarathustra 
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liederen bevat. In Wikipedia staat te lezen: "In 
de Avesta (...) verschijnt aan het einde der tij
den de messias die  het  kwade overwint.  Hij  
zal een zalf van stierenvet en hamoa maken en 
daarmee onsterfelijkheid bewerken. Op de al
taren  van  Mithras  in  het  aan  hem  gewijde 
Taurobolium wordt deze zonnegod afgebeeld 
terwijl hij zich met stierenbloed wast". (7)

Self-fullfilling prophecy heet het wanneer bij
voorbeeld een waanzin ook écht gaat doorbre
ken  in  de  werkelijkheid  omdat  allen  daarin 
zijn gaan geloven en zij  er daardoor ook op 
aansturen. Als twee spelgenoten doen alsof zij 
met een bal naar elkaar gooien en zij worden 
vergezeld  van  een  hond,  dan  gaat  die  hond 
zich net zo gedragen alsof de bal er ook echt 
was. Maar op exact dezelfde manier als de bal 
voor de hond bestaat, komt ook een louter in 
de fantasie bestaande zaak tot leven voor de 
massa's  die  erom  strijden.  Het  griezelige  is 
wel dat  het  al  dan niet  echt  bestaan van die 
zaak er helemaal niet blijkt toe te doen: kenne
lijk blijkt ten langen leste de strijd zelf -  en 
zijn vernietigende kracht - een doel op zich...

Tenslotte  nog  een anecdote  die  de  scepticus 
dan toch wel op de proef stelt. Menigeen leer
de ooit op school het griezelig doch mooi ge
dicht van P.N. Van Eyck, getiteld De tuinman 
en de dood. (8) In dat gedicht vertelt een Per
zisch edelman dat zijn knecht op een keer naar 
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hem toe uit de tuin kwam rennen alwaar hij de 
rozen snoeide, hem smekend om de bruikleen 
van zijn paard: hij had in de tuin de dood ont
waard  en  wilde  spoorslags  vluchten  richting 
Ispahan. Toen de knecht gegaan was, sprak de 
dood zijn verrassing aan de edelman uit: Ispa
haan was namelijk de stad waar de dood de 
knecht diezelfde avond nog moest halen. Nu 
had die stad in dat gedicht zo'n schone naam 
dat menigeen wel zal hebben geloofd dat zij 
niet echt kon bestaan. Edoch, enkele jaren ge
leden  weerklonk  haar  naam  in  het  wereld
nieuws als de plaats in Iran met de dertien uni
versiteiten  en  de  omstreden  kerncentrales... 
(9)

(19 februari 2012)

Noten:

(1) Onder meer: Friedrich von Schlegel, Max 
Müller,  Arthur  de  Gobineau,  nazi-ideoloog 
Gerhard Heberer en nog andere 'ariosofen' zo
als Helena Blavatski en Rudolf Steiner...

(2) Volgens sommigen zijn de oorspronkelijke 
Arische  Europeanen  de  Kaukasiërs  en  de 
Amerikanen benoemen de blanken overigens 
nog steeds als  'the Caucasian'. Volgens ande
ren komen de oorspronkelijke Arische Euro
peanen uit de Himalaya en zo werd Tibet geï
dentificeerd  met  Xanadu,  en  Hitler  stuurde 
naar de (sinds 1964 in Chinese handen geval
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len) Tibetaanse hoofdstad Lhasa ('het dak van 
de  wereld',  letterlijk:  'de  woonplaats  van  de 
goden') een expeditie om aldaar de bron der 
beschavingen te gaan ontdekken. Later echter 
bleek dat Lhasa in feite Rasa heette of 'plek 
der geiten', wat heel wat minder hoogdravend 
klinkt.

(3) Het is het mysterie - de tragedie maar ook 
de grootheid - van het mensdom (en op een 
ander niveau ook van het leven als zodanig) 
dat haar culturen de natuur moeten tegenwer
ken.  De  geneeskunde  bijvoorbeeld  houdt  de 
zwakken in leven, maar dat doet ook de rest 
van de cultuur. Door de cultuur met de natuur 
te vergelijken, krijgt zij een bedrieglijke schijn 
van  tegendoelmatigheid.  Onverstand  aan  de 
macht dreigt aldus te resulteren in regelrechte 
barbarij. 

(4) 'Al-kimia' of '(de leer van) het zwart' ver
wijst  naar  de  scheikundige  wetenschap  voor 
het omzetten van onedele metalen in goud, de 
alchemie, de oorsprong van de chemie.

(5)  Zie: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Perserreich_500_v.Chr.

.jpg  

(6) Andere bronnen: wikipedia:  http://nl.wikipedia.org/

wiki/Iran  ; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsposten_van_de_VOC_in_het_Midden-

Oosten  ;  http://nl.wikipedia.org/wiki/Arische_ras  ; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ariosofie  ;  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lhasa 
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 ;  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Meden_en_Perzen  ; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meden  ;  http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam  ; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed  ; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zarathustra  ; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zine_El_Abidine_Ben_Ali  ; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_van_Mormon  ; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Timoer_Lenk  .

(7)  http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindtijd  ; 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Avesta_(literatuur) .

(8) http://ace.home.xs4all.nl/Literaria/Poem-Eijck.html  .

(9) http://nl.wikipedia.org/wiki/Isfahan  .
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Divide et impera!
"Ze maken ons rijk terwijl ze geloven de naas
tenliefde te beoefenen": dat is in wat andere 
bewoordingen de inhoud van de welbekende 
afspraak tussen de wereldlijke en de kerkelijke 
macht  in nu vervlogen tijden:  "Houdt  gij  ze 
dom, wij houden ze wel arm!" Maar zijn die 
tijden dan vervlogen, veranderd zijn ze geens
zins omdat  er  op de keper  beschouwd nooit 
iets  nieuws  onder  de  zon  valt  te  bespeuren. 
Het "nihil nove sub sole" wil hier zeggen dat, 
vergeleken  bij  weleer,  slechts  de  omkleding 
wat veranderde: in onze contreien bestaat de 
kerk niet echt meer, maar haar moraal blijft in 
ons binnenste nog wat hangen en die restant 
van  wat  ooit  het  geweten  heette,  wordt  nu 
door de staat  zelf  benut om de burgers naar 
haar hand te zetten op terreinen waar controle 
niet meer kan, zeg maar om druk uit te oefe
nen 'van binnenuit'. 

Solidariteit, zo heet de deugd die men dient te 
beoefenen en, zeg nu zelf: wie schaamt zich 
niet  om voor  laf  en  eerloos  door  te  moeten 
gaan? Solidair moeten wij zijn met alle ande
ren, zo wordt ons geleerd, en in de context van 
de Europese politiek spreekt men over een so
lidariteit onder de Europese landen.

Toegegeven:  het  klinkt  allemaal  wel  goed, 
maar dat is dan ook alle muziek die men met 
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dat toverwoord kan maken. Want in feite is de 
zogenaamde solidariteit hier in het spel slechts 
een verkapping voor een heel andere gang van 
zaken welke feitelijk gevolg geeft aan dat al
oude  keizerlijk  gebod  dat  heel  wat  minder 
ethisch  klinkt,  het  "Divide  et  impera!"  met 
name. 

Hoe de vork hier aan de steel zit, wordt duide
lijk mits een simpele analyse van de aan gang 
zijnde politiek die zich algauw als een door
winterde carroussel ontpopt. 

Om te beginnen is de loutere solidariteit hele
maal geen morele kwestie - wat naastenliefde 
daarentegen wél is. Naastenliefde is een zaak 
van ethiek omdat  zij  onvoorwaardelijk is  en 
vooral ook universeel: zij geldt voor állen, en 
dat principe is echt christelijk, het werd door 
Christus zelf geopperd, het gaat niet om een 
uitverkoren  volk  maar  wel  om  álle  mensen 
zonder meer. Immers, indien de naastenliefde 
iemand uit zou sluiten, dan bewees zij daar
mee haar  onechtheid want  haar  voorwaarde
lijkheid,  haar gebrek aan universaliteit.  Soli
dariteit  daarentegen  kan  in  dat  licht  slechts 
een uitgebreid egoïsme betekenen, een bere
kend altruïsme en een samenzwering van be
langhebbenden onderling. 

Hoezeer het dit soort van solidariteit aan uni
versaliteit  ontbreekt  en  dus  ook  aan  ethiek, 
blijkt al waar nu een aantal rijkere Europese 
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landen de lastpost Griekenland eruit willen, en 
de Grieken zullen het nu wel aan den lijve on
dervinden: dat de Europese solidariteit slechts 
een verkapping is  van een heel  andere poli
tiek. Solidariteit is slechts de mooie naam ge
geven  aan  het  middel  waarmee  de  feitelijke 
bezitters van de koe Europa (!) haar probleem
loos leegmelken. 

Deze  cowboys  zetten  alle  landen  onder  een 
zogezegd morele druk, goed beseffend dat so
lidariteit een liedje is dat niet kan blijven du
ren en dat alras zal resulteren in net het tegen
overgestelde, namelijk onenigheid. En die on
enigheid hebben zij uiteraard nodig om abso
luut  te  kunnen  heersen,  overeenkomstig  het 
gebod van Caesar zelf: "Divide et impera!"

Men  kon  dit  Europese  spel  wel  vergelijken 
met wat op kleinere schaal inzake 'solidariteit' 
zoal schering en inslag is vandaag, en voor de 
hand ligt datgene waar nu allerlei verzekeraars 
op aansturen. De solidariteit op hun uithang
bordje dekt de lading immers niet waar blijkt 
dat  zij  uitgerekend  de  noodlijdenden  -  dan 
toch de bestaansreden zelf van de verzekerin
gen - proberen uit te sluiten.

Ziekteverzekeraars, pensioenverzekeraars, on
gevallenverzekeraars: allen trachten zij zoveel 
mogelijk clausules in te bouwen welke nood
lijdenden  a  priori  excommuniceren.  Zo  bij
voorbeeld kon men onlangs via de nieuwsbe
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richten  vernemen  dat  pensioenspaarders  die 
op 't eind van hun carrière nog hun werk ver
loren en derhalve niet langer konden storten, 
prompt  alles  verloren  wat  zij  ïnvesteerden. 
Elkeen weet  dat  het  pensioensparen op zich 
reeds  een verengde  vorm van  solidariteit  is, 
tenminste als hier die term nog langer gelden 
kan, want het gaat om een solidariteit van een 
(jonge) enkeling met zichzelf (als oudere), een 
zaak waarvoor hij in principe helemaal geen 
derden nodig heeft. 

En analoog handelen alle andere verzekeraars: 
zij houden voor een appeltje voor de dorst te 
zijn, maar in de praktijk eten ze dat appeltje 
helemaal zelf op nadat ze eerst de dorstigen de 
toegang  tot  de  voorraadschuur  ontzegden. 
Neem nu de verzekeraars van automobilisten: 
zij  proberen  stelselmatig  al  diegenen  uit  te 
sluiten die een hogere kans maken op onge
vallen en het liefst wensten zij warempel een 
riante premie te ontvangen van een cliënteel 
dat de auto dag en nacht op stal liet staan. 

Het  behoeft  geen  illustratie:  in  deze  wereld 
met  zijn  dubbele  boekhouding  bestaat  het 
noodfonds helemaal niet omwille van noodlij
denden: het zijn in de eerste plaats zijn uitba
ters die er flink wat garen blijken bij te spin
nen. De nood is slechts het alibi waarmee zich 
diegenen verrijken die niet genoeg blijken te 
hebben en die derhalve allerminst  lijden aan 
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een nood doch veeleer aan een zucht: zij heb
ben immers nooit genoeg.

Oordeel nu zelf: is het Europese rad dat ons 
deze dagen voor de ogen wordt gedraaid geen 
vergelijkbare  machinatie?  Leveren  de  brave 
burgers hun laatste spaarcenten niet in onder 
de  fatsoensdruk  van  een  'solidariteit'  die  in 
wezen niet bestaat, zoals uit de gebeurtenissen 
blijkt, maar die alsnog de werkzame façade is 
van banken die er slechts op uit zijn om ook 
het onderste uit de kan te halen? Want, gewis, 
via Griekenland melken zij vandaag de andere 
Europese  burgers  leeg,  en  morgen,  als  een 
leeggezogen Griekenland werd gedumpt, zul
len ze  dat  doen via  Spanje,  overmorgen via 
Italië en zo voort  totdat  wij  allemaal te kijk 
gezet  vernemen  zullen  dat  een  anonieme 
macht met alles aan de haal is. En geef toe, het 
is niet meer de eerste keer dat zulks gebeurt.

(21 februari 2012)
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Assewoensdag
De dood is het lot van bijna alle levenden. Een 
van  de  uitzonderingen  is  Onze-Lieve-Vrouw 
die  immers  onbevlekt  ontvangen  is,  wat  in
houdt  dat  zij  niet  met  de erfzonde is  belast, 
terwijl het de erfzonde is die de sterfelijkheid 
meebrengt; zij is dan ook ten hemel opgeno
men. Er moet ook nog tenminste één profeet 
zijn die de dood niet hoefde te smaken (1), zo
als men dat soms zegt, en dan is er uiteraard 
nog Ahasverus, de wandelende jood. Aan deze 
laatste werd de rust van de dood ontzegd om
dat  hij  een  verpozing  weigerde  aan  Jezus 
Christus onderweg naar Golgotha. 

De intrede van de dood gaat gepaard met de 
ontbinding van het lichaam, het vergaan ervan 
tot stof en as. Het leven is sterfelijk of eindig 
maar tegelijk begrijpen wij, levenden, dit niet 
omdat de dood ook nooit de onze zijn kan: zo
als de Ouden zegden is de dood er niet zolang 
wijzelf  er  zijn,  terwijl  bij  de  komst  van  de 
dood  wijzelf  er  uiteraard  niet  meer  kunnen 
zijn. Het kan bevreemdend klinken maar het 
staat als een paaltje boven water dat de leven
den ook altijd levend zijn. De vraag, ook vaak 
gesteld door achterblijvende geliefden van een 
overledene, luidt dan wáár in godsnaam de le
vende zich ophoudt.
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Misschien  kan  een  eenvoudige  vergelijking 
onze  verbeelding  een  weinig  onderstutten. 
Neem nu een kopje koffie, dus koffie in een 
kopje, dan kan men zien dat de koffie afge
grensd wordt door het kopje. Waar de koffie 
eindigt,  begint  het  kopje,  en waar  het  kopje 
eindigt,  begint,  althans aan één kant van die 
rand, de koffie. Het kopje grenst aldus de kof
fie in de ruimte af en het doet dat in precies 
dezelfde  zin  waarmee  de  data  van  onze  ge
boorte  en onze  dood,  die  immers  de  randen 
van ons leven zijn, ons in de tijd begrenzen. 

Als men zich afvraagt waar de koffie is, dan 
dient men te wijzen naar het kopje: de koffie 
bevindt zich binnen de randen van het kopje. 
Analoog wordt ook de vraag waar een mens 
gebleven  is  eens  die  is  doodgegaan,  beant
woord door te verwijzen naar de randen van 
diens leven, die immers de tijdspanne vastleg
gen waarbinnen hij bestaat. 'Bestond', zal men 
opmerken, want hij  'bestaat'  niet  méér. Maar 
dat is nu precies waar onze vergelijking zich 
van een gelijkheid onderscheidt:  onze koffie 
situeert zich in de ruimte, het leven daarente
gen bevindt zich in de tijd. Over een vergaan 
leven zegt men dat het niet meer bestaat, pre
cies zoals men over die koffie zegt dat ze niet  
hier (doch daar) bestaat maar beide bestaan ze 
altijd ergens, hetzij daar, hetzij dan.
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Maar wat is dan zo'n bestaan nog waard, zo 
kan men zich afvragen, als het er nu niet lan
ger is? Want een kopje koffie dat zich elders 
bevindt, kunnen wij halen en het dan naar hier 
verplaatsen, terwijl wij daarentegen niet naar 
het verleden kunnen stappen om personen die 
zich aldaar ophouden vervolgens naar het he
den te versassen. We kunnen ons met andere 
woorden  wel  in  de  ruimte  verplaatsen  maar 
helaas niet in de tijd. 

Als we ons verplaatsen in de ruimte, hebben 
we tijd nodig omdat de snelheid waarmee wij 
handelen, altijd eindig is: onze energie is be
perkt en wij moeten die hoe dan ook érgens 
halen,  in  dit  geval  nemen  wij  dus  noodge
dwongen een hap uit onze eigen levenstijd en 
zo wordt het ons ook mogelijk ons te verplaat
sen in de ruimte. We geraken bij de koffie die 
elders staat mits de prijs van bijvoorbeeld één 
minuut van onze levenstijd. 

En dit is nu precies de reden waarom wij ons 
niet verplaatsen kunnen in de tijd: opdat wij 
terug naar het verleden zouden kunnen, werd 
er vereist  dat wij  beschikten over voldoende 
kracht om alles wat tot stand gekomen is in 
tussentijd, teniet te doen. En alles wil dus zeg
gen: niet alleen onze eigen bewegingen, maar 
ook die van de aarde en de maan, de bewegin
gen van de planeten rond de zon, het uitdijnen 
der sterrenstelsels en de activiteit  der zwarte 
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gaten, kortom het heelal zelf diende door ons 
eerst gestopt te worden en vervolgens een paar 
uren, dagen, jaren achterwaarts gedraaid. Pas 
dan konden wij naar wens belanden in 't verle
den. 

En dat  dit  nimmer lukken kan,  komt ook al 
hierdoor, dat de entropiewet dit  verbiedt: als 
het al kon, dan ware het immers ontelbare ke
ren moeilijker om alles achterwaarts te laten 
gaan dan om bijvoorbeeld alles met een ver
dubbelde  snelheid  naar  de  toekomst  toe  te 
doen bewegen. Een mens verbranden lukt ons 
wel, maar de rook en de asse opnieuw terug 
doen keren naar de status van het  lichaam - 
nog gezwegen over 't  leven - ware wel héél 
veel gevraagd. En hier belanden we opnieuw 
bij het begin met lege handen, want 't is ons 
niet gelukt om middels vergelijkingen hard te 
maken dat  het  begrip 'ooit'  een  begrip moet 
zijn zoals 'elders' en dat wij derhalve mochten 
blijven hopen dat er een weg bestond om wat 
voorbijgegaan is opnieuw naar ons toe te ha
len.

De  asse  drukt  vrijwel  volmaakt  de  vernieti
gende kracht uit van het vuur of van de ener
gie in 't algemeen welke doet leven en vernie
tigt  tegelijkertijd  omdat  wat  brandt  ook  op
brandt, zodat het leven wezenlijk vernietigen 
is  zonder  meer.  En  hoezeer  alle  dingen  dan 
vernietigd worden,  kan ongetwijfeld nimmer 
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beter worden vertolkt dan met het beeld van 
de onherroepelijkheid dat vastgesmeed is aan 
de  gang  zelf  van  de  tijd.  Andermaal  brengt 
vergelijken  geen  soelaas  en  over  asse  valt 
niets  meer te  zeggen:  het  is  een restant  dat, 
vermengd met water, inkt oplevert en derhalve 
enkel nog kan dienen voor het optekenen van 
wat ooit was en niet meer is en ook nooit meer 
zal zijn. 

Als er nog hoop is dan zal die moeten komen 
van een gigantische bron van energie welke de 
krachten die het uitspansel in zijn banen hou
den nog verre overtreft. Men staat er immers 
niet bij stil totdat het eens hard wintert en de 
vorst de vraag doet rijzen naar het wezen van 
de warmte, want zij is niet even vanzelfspre
kend als onmisbaar. De ganse kosmos immers 
is een ijskast met een temperatuur van 0 gra
den op de schaal der absolute temperatuur, de 
schaal van Kelvin, wat overeenkomt met zo
wat min 273 graad Celsius. Kouder kan niet, 
want op dat punt staan alle moleculen stijf en 
stil, dat is de dood der dode stof omzeggens. 
De dood gewaande stof komt immers pas tot 
leven van zodra een bron van energie daarop 
wordt afgevuurd, bijvoorbeeld in de vorm van 
straling, en van zodra die bron ophoudt met 
schenken, valt het leven ook weer stil. De gro
te  Ierse  filosoof  George  bisschop  Berkeley 
had het warempel bij het rechte eind toen hij 
beweerde  te  geloven  dat  het  bestaan  zonder 
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meer er pas kan zijn omdat het op élk ogen
blik opnieuw door de schepper wordt gewild 
of  veroorzaakt.  Maar  als  dat  inderdaad  de 
waarheid is, dan is ons recht op hoop niet lan
ger  ver  te  zoeken:  de  opstanding of  de  her
schepping vergde dan immers helemaal geen 
uitzonderlijke stunt van God de vader, als men 
het voor een keer aldus mag zeggen, aange
zien  dan  de  schepping  zelf  reeds  sowieso 
voortdurende herschepping is.

Noten:

(1) Met name Elia, die met een vurige wagen 
ten hemel  voer.  Henoch en Mozes zijn wel
licht twijfelgevallen.

(assewoensdag 2012)
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