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Het recht van de sterkste
- Wat heeft dat kabaal hier te betekenen? riep 
hij.

- Ze hebben een loopwedstrijd gehouden, zo 
probeerde zij hem uit te leggen, en er is ruzie 
van gekomen.

- Was men het dan niet eens over de winnaar? 

Hij moest zijn stem verheffen om boven het 
getier uit te kunnen komen, er werd gedrumd 
en geduwd.

- Er waren duizend deelnemers, zo verduide
lijkte zij, maar slechts achthonderd medailles. 
Tweehonderd mensen kunnen naar hun herin
neringsmedaille fluiten.

- Zo? En die maken dus kabaal om een me
daille?

- Neen, dat is niet de reden van het ongenoe
gen, zei ze.

- Wat dan wel? vroeg hij.

Ze trok hem uit de menigte weg omdat haar 
stem het  anders  zou  begeven  hebben  als  ze 
riep.

-  De  organisatoren  weigeren  zich  te  veront
schuldigen voor het  tekort  aan medailles;  ze 
beschuldigen  de  tweehonderd  achterblijvers 
dat ze maar harder moesten lopen!
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- Wat?! 

- Uiteraard is er protest, de mensen laten zich 
niet  zo  makkelijk  afschepen.  Met  duizend 
deelnemers en slechts achthonderd medailles, 
vallen er sowieso tweehonderd mensen uit de 
boot. Er zijn gewoon geen medailles genoeg 
voor iedereen.

- Helemaal niet leuk voor die mensen die toch 
ook hun best deden, besloot hij, maar gelukkig 
gaat het alleen maar om een domme medaille.

- Ja, dat dacht ik eerst ook, zei ze, maar wat 
blijkt?  Alleen  op  vertoon  van  zijn  medaille 
krijgt men wat te drinken.

- Maar dat kan toch niet! zo ging hij nu zelf 
aan 't protesteren: iederéén heeft dorst! 

- Dat hebben ze aan die organisatoren ook ge
zegd, beaamde zij, maar kennelijk hebben ze 
daar helemaal geen oren naar.

Het gejoel groeide nog aan, en sommigen bel
den bij  de huizen aan met de vraag om wat 
water. Er waren omwonenden die een glas wa
ter offreerden aan de dorstigen, maar er waren 
ook anderen die niet  thuis gaven en die van 
boven door  de  ramen dat  refrein herhaalden 
dat ze maar harder hadden moeten lopen. Er 
waren  er  zelfs  die  in  luid  gelach  vanuit  de 
vensters boven in de gevels emmers vol water 
naar beneden kieperden.
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- Vreselijk, zo mompelde hij nu ongelovig, het 
bizarre  gebeuren  om  zich  heen  overschou
wend. En wie zijn de organisatoren?

- Een of andere vereniging, antwoordde ze: ze 
heet Het recht van de sterkste.

2012
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Is de N-VA een erg gevaarlijke partij?
Enige  commotie  is  ontstaan  naar  aanleiding 
van de Kersttoespraak van de vorst  der Bel
gen, waarvan ontkend wordt dat hij een wel
bepaalde politieke partij  viseert, terwijl tege
lijk  de  eindredacteur  van  die  toespraak,  die 
premier Di Rupo is, de N-VA "een erg gevaar
lijke partij" noemt. Dat  klinkt  weliswaar alle
maal zeer gewaagd, maar als men de uitspraak 
van Di Rupo volledig citeert, dan zegt hij dat 
de  N-VA een  erg  gevaarlijke  partij  is  "voor 
ons land", en wie zou ooit ontkennen dat dit 
de zuivere waarheid is? Is het immers niet de 
bedoeling van de N-VA om ons land zoals het 
nu  bestaat,  definitief  te  be-eindigen?  Inder
daad, dat is de bedoeling, en het is dan ook 
waar dat de N-VA erg gevaarlijk is voor ons 
land, zo simpel als pompwater. 

En wat is er dan van de waarschuwingen van 
de  koning  over  alle  partijgrenzen  heen  -  de 
waarschuwingen voor  een  terugkeer  van het 
fascisme? Er zijn er warempel die hier harte
lijk moeten mee lachen: niet omdat het verge
zocht zou zijn om de huidige situatie met de 
vooroorlogse  te  vergelijken  maar,  precies  in 
tegendeel, omdat de vorstelijke waarschuwin
gen vijgen na pasen waren. Want waar intus
sen  honderdvijfenzestig  jaar  geleden  Karl 
Marx de arbeiders aller landen opriep om zich 
te  verenigen,  met  name  tegen  de  uitbuiting 
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door de kapitalisten, zijn het niet de arbeiders 
geweest die aan die roep gehoor gaven, doch 
de  grootgeldbezitters:  zij  hebben  zich  vere
nigd, en wel in ons aller Europa dat allerminst 
het onze is doch dat van de rijken, die er nu de 
armen uitmelken dat het een lieve lust is. Dat 
de vorst niet behoort tot de armen, hoeft geen 
betoog en deze toestand is dan ook wat men 
misschien nog het best een surrealistische ver
sie zou kunnen noemen van het aloude verhaal 
van de vos die de passie preekt.

Sinds de tweede wereldoorlog is het allemaal 
erg  geëvolueerd  maar  blijkbaar  zijn  er  nog 
steeds lieden die niet mee zijn en die zijn blij
ven denken in termen van landen en streken 
en naties. Min of meer geletterde mensen we
ten intussen hoe achterhaald de verhalen van 
dynastie en democratie wel zijn: zij zijn ver
kappingen geworden, museumstukken en fol
klore, en blijkbaar met vooralsnog onvermin
derd succes schermen zij  de eigenlijke gang 
van zaken voor de ogen van de massa af. Over 
alle  grenzen heen zweren zij  immers  samen 
sinds oudsher:  eerst  de koningshuizen en de 
zogenaamde  edellieden  die  nooit  hoefden  te 
werken en die zich altijd te goed hebben ge
daan aan de arbeid van de kudde waaruit zij 
bovendien  onder  allerlei  voorwendsels  de 
schoonste vrouwen hebben weggeroofd. Ver
volgens de patriciërs, de rijken uit de steden, 
die evenmin werken konden maar die wel het 
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geld hadden om de machines aan te schaffen, 
bemand  door  de  werkloos  geworden  vaklui 
die  immers  niet  konden  optornen  tegen  de 
massaproductie  die  ze  nu  zelf  aan  gang 
moesten houden. Tenslotte de bankiers en wie 
zij dienen, die alle politici aller landen a prio
ri hebben omgekocht - politici die ervoor zor
gen dat al het geld in één en dezelfde richting 
stroomt, met name van de werkende en niets 
bezittende klasse naar de klasse van diegenen 
die zich bevrijd wanen van elke plicht en die 
mét het geld dat zij naar zich toe weten te ha
len, ook alle rechten inpalmen. 

Slechts de grote massa van de blinden argu
menteren nog dat er geen concentratiekampen 
meer zijn en geen vergassingen, want één oog 
volstaat  om te begrijpen dat  prikkeldraad en 
muren overbodig zijn geworden want vervan
gen door onzichtbare maar evenzeer onsloop
bare omhulsels welke de aloude hoop op ont
snapping in de kiem hebben gesmoord alsook 
het recht daartoe. De Griekse journalist die de 
namen van de tweeduizend rijkste en belastin
genontduikende reders  van zijn land publiek 
maakte, zat weliswaar rap in de cel, maar de 
onthuller van de intriges in de internationale 
politiek met wikileaks alsook het kopstuk van 
het  IMF dat  naar  het  Franse  presidentschap 
dong, werden met quasi immateriële middelen 
geïsoleerd en niemand zal hen ooit nog ernstig 
nemen - zeer in tegenstelling tot diegenen die 
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levenslang kregen en die hun straf hebben uit
gezeten achter ijzeren tralies. 

De mens is immers niet langer een natuurlijk 
dier, hij is een burger, en dat is hij in die mate 
dat zijn bestaan niet eens erkend wordt als het 
geen bestaan is op papier. En verder is de bur
ger niet langer iemand die zus en zo handelt, 
doch iemand die deze of  gene job bekleedt, 
wat in feite niet méér wil zeggen dan dat hij 
daarvoor een vaak riant inkomen int terwijl hij 
al het werk dat aan die job verbonden is, vaak 
laat verrichten door onbestaanden, want dat is 
wat  illegalen  in  de  huidige  constellatie  zijn. 
En we spreken hier niet over gangsters: er zijn 
er  die  beweren  dat  de  onderaanneming  bij
voorbeeld bij de NMBS, met illegalen wordt 
bevolkt. Op grote schaal doen in privé-bedrij
ven onbestaanden, die dan immers ook geen 
sociale  bescherming  hoeven  te  genieten  en 
zelfs geen loon verdienen, al het werk dat ooit 
de  zogenaamde  gastarbeiders  deden  uit  de 
boeken  van  Günter  Walraff,  de  koeters  van 
Stijn Streuvels, de proletariërs waarover Frie
drich Engels schreef, de arbeiders in het oost
blok, in Afrika of in Azië waar de fabrieken 
van  de  grootgeldbezitters  staan,  die  immers 
verhuizen zoals het hen best uitkomt, van de 
ene natie naar de andere want, andermaal: die 
opdeling in landen, streken en naties is al vele 
generaties achterhaald. 
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Het toneel waarin het vraagstuk van het natio
nalisme de hoofdrol speelt, wordt vandaag al
leen nog opgevoerd om de aandacht  van de 
massa af te leiden wég van de hoofdrolspelers 
die er echt toe doen. Zij die aan de touwtjes 
trekken zijn uiteraard niet zo achterlijk dat zij 
niet zouden weten dat voor het handhaven van 
hun positie,  de absolute onzichtbaarheid van 
hun handelen een volstrekte noodzaak is. Zij 
hebben de mond overvol van transparantie en 
van open debatvoering maar uitgerekend die 
openheid mijden zij als de pest en in de prak
tijk  bespelen  zij  op  meesterlijke  wijze  het 
grootorgel van de leugens en de illusies welke 
eigen aan de duivel zijn, alsnog de alleenheer
ser over deze wereld.

Driekoningen en daags nadien, 2013
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Herodes en ons 'onderwijs'
O Kersnacht, schooner dan de daegen, 
hoe kan Herodes 't licht verdraegen, 
dat in uw duisternisse blinckt, 
en word geviert en aengebeden? 
Zijn hooghmoed luistert na geen reden, 
hoe schel die in zijn ooren klinckt.
(Joost van den Vondel, Gysbreght van Aemstel (Rey van Klae

rissen), 1637, naar van Lennep's uitgave, herzien en bijge
werkt door J.H.W. Unger, pag. 81. Dit is de eerste strofe van 

een waarschijnlijk toen reeds bestaand lied. 'Kersnacht' = 
'Kerstnacht'; 'na' = 'naar').

Het gestaag wegdeemsteren van de geschiede
nis en de mythologie van het christendom ver
plicht ertoe vooreerst te vermelden dat de Pa
lestijnse vazalkoning onder de Romeinse heer
schappij ten tijde van de geboorte van Chris
tus, met name Herodes, nadat deze vernomen 
had van de wijzen uit het Oosten dat in Be
thlehem een nieuwe koning der joden was ge
boren, uit angst voor de rivaal er alle kinderen 
liet vermoorden. De feestdag van de toen ver
moorde onnozele of onschuldige kinderen valt 
op 28 december. Het Kerstlied bezingt hoe, in 
haar  hoogmoed,  de  leugenachtige  wereldse 
macht,  mét de moord op het onschuldige en 
machteloze  kind,  ook  de  waarheid  tracht  te 
verkrachten, maar het kind dat aan de Waar
heid gelijk is, ontsnapt; Jozef en Maria vlucht
ten met Jezus naar Egypte.
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Zo theatraal als deze welhaast naar de mytho
logie neigende geschiedenis klinkt, zo verkapt 
en  verdoken  blijft  dit  kennelijk  bijzonder 
waarachtige verhaal zich alom in onze wereld
geschiedenis  herhalen.  Neem nu de Herodes 
in ons huidige onderwijs. 

Niet zo lang geleden deed een vader van een 
kroostrijk gezin bij het inkijken van de lespa
pieren wiskunde van een van zijn pubers een 
wel bijzonder schokkende ontdekking. Op een 
van de A4-tjes die de lessen begeleiden, han
delend over de commutativiteit van de bewer
king van de optelling,  vond hij  enkele oefe
ningen door dochterlief correct opgelost maar 
in  rode inkt  door  de  juf  doorstreept.  Wat  er 
dan fout was, vroeg de vader aan de dochter. 
En zij  vertelde hem dat ze het  ook niet  kon 
vatten: 

- De juf had gevraagd om bij het oplossen van 
een som met vier termen, met accolades aan te 
duiden in welke volgorde de termen werden 
samengeteld,  en  die  volgorde,  aldus  de  juf, 
was niet volgens het boekje! 

De vader herinnerde zich ook nog een en an
der van op school en wierp op:

- Maar is dat dan niet wat de eigenschap van 
de commutativiteit uitdrukt: dat die volgorde 
helemaal geen rol speelt? 
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-  Dat  dacht  ik  ook,  antwoordde  de  dochter, 
zichtbaar opgelucht omdat haar vader de frus
tratie deelde waaronder zij al een tijdlang leed. 

- De juf zal zich vergist hebben, zo suste hij 
hun beider gemoederen. 

Maar een volgende bladzijde verbaasde hem 
kennelijk  opnieuw  want  hij  ging  zitten  en 
graaide naar zijn bril. Het was een schets van 
de juf, die zijn aandacht trok, een schets van 
een rechthoekige driehoek. De rechthoekszij
den van de  driehoek hadden een lengte  van 
respectievelijk twee en drie eenheden; en bij 
de schuine zijde stond het cijfer vijf. 

- Mijn kindje, was het hier dan de opgave om 
de fouten te zoeken? vroeg de vader aan zijn 
dochter:  hier  staat  immers  een  rechthoekige 
driehoek  afgebeeld  waarbij  de  som  van  de 
lengten van de rechthoekszijden gelijk is aan 
de lengte van de schuine, en dat is me dunkt 
toch wel alleronmogelijkst?!

- Welnee, papa, zo antwoordde de dochter: er 
had al iemand in de klas gevraagd aan de juf 
of dit dan niet onmogelijk was, zij antwoordde 
dat het slechts een voorbeeldje betrof. 

- Een voorbeeldje!? zo stamelde de vader ken
nelijk  onthutst  en  hij  ging  door  met  lezen. 
Maar na een poos stootte hem alweer iets te
gen de borst:
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-  Maar wat is  dit  hier  dan? Is uw oplossing 
van  die  producten  van  machtsverheffingen 
dan niet correct? 

- Ik dacht het ook, zei de dochter, maar de juf 
wil dat ik op een andere manier naar de oplos
sing toe werk. 

- Hoe dan wel? vroeg de vader benieuwd. 

- Volgens de rekenregels, zei de juf. 

- Rekenregels!? zo vroeg de vader zich af: en 
wat moeten die rekenregels dan wel voorstel
len? Bestaan er dan rekenregels die correcte 
oplossingen uitsluiten? 

- Het zijn regeltjes van de juf, antwoordde de 
dochter. 

De vader zat nu letterlijk met de handen in het 
haar:

- Ik zal eens moeten gaan praten met uw juf, 
besloot hij, en hij dacht: het ziet er naar uit dat 
die juf de wiskunde aan het herschrijven is! 

- Maar er zijn twee juffen, zei de dochter: die 
opgaven zijn afkomstig van twee verschillen
de juffen. 

- Heb je van je leven! verbaasde zich de nu 
wel zeer bezorgde vader.

Twee wiskundeleerkrachten in een en dezelfde 
school: de eerste moet de leerlingen bijbren
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gen dat de optelling commutatief is maar zij 
logenstraft  die  eigenschap  van  de  optelling 
nog op dezelfde bladzij; de tweede verwart de 
stelling van Pythagoras met  de simpele som 
van de driehoekszijden en zij  fabriceert  ook 
nog  'rekenregels'  welke  correcte  oplossingen 
uitsluiten. Maar wat fabuleren zij al niet méér, 
want dit  is  wat papa aan het  licht  brengt na 
amper  enkele  bladzijden  van  de  leerstof  te 
hebben ingekeken... 

De brave man maakt een afspraak met de eer
ste  leerkracht  maar  die  verzekert  hem ervan 
dat zij volgens het boekje werkt en dat zij alle 
bijscholingen gevolgd heeft:

- Als u het niet begrijpt, mijnheer, dan moet u 
bij mij maar eens enkele lessen komen mee
volgen, zo berispt de regentes hem prompt. 

De  brave  man  ziet  zich  genoodzaakt  om 
poolshoogte te gaan nemen bij de schooldirec
tie.

- Mijnheer, u moet weten dat wij het heel druk 
hebben,  aldus  vangt  mevrouw  de  directrice 
haar betoog aan. Wij hebben van de allerbeste 
leerkrachten en wij staan volledig achter hen: 
ikzelf, alle collega's én de pedagogische raad. 
Allen zijn zij het erover eens dat de leerstof 
wiskunde degelijk is en dat de toekenning van 
punten rechtvaardig is verlopen. Het probleem 
van "mijn kind, schoon kind" is ons uiteraard 
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niet  onbekend  maar  omdat  u  zoveel  moeite 
doet en aandringt zullen we de zaak bekijken 
en zien of uw dochter niet een punt extra kan 
krijgen.

- Verontschuldig mij, mevrouw, antwoordt de 
vader, maar het gaat mij hier niet om de pun
ten van mijn dochter doch om de leerstof van 
de juf.

- Ik ben geen wiskundige, zo repliceert de di
rectrice.

- Dat is mijn dochter evenmin, mevrouw, ant
woordt de vader.

- Wij zijn een lerende organisatie, zegt de di
rectrice.

Zonder schroom. Want is het niet een beetje 
laat als een leerkracht zich nog in de beginse
len van het vak moet bekwamen als zij al tien
tallen jaren voor de klas staat?  Aan hoeveel 
leerlingen heeft zij intussen haar zelf gefabri
ceerde  'rekenregels'  al  diets  gemaakt?  Hoe 
groot is het aantal scholieren aan wie zij drie
hoeken  heeft  voorgeschoteld  waarvan  twee 
zijden  samen  even  lang  zijn  als  de  derde? 
Hoeveel  leerlingen heeft  zij  al  gebuisd wan
neer die de commutativiteit  van de optelling 
ook gingen toepassen in hun sommetjes? 

De papa heeft een broer die wiskundige is en 
een andere broer is pedagoog. De eerste lacht 
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als hij het verhaal aanhoort maar alras sluit hij 
zich aan bij de tweede die wijst op de ernst 
van de zaak:

- Elke puber, elke adolescent moet zijn opvoe
ders kunnen vertrouwen, zo begint hij, en leer
krachten die hun vak niet kennen, verdienen 
dat vertrouwen niet en richten grote en vaak 
onherstelbare  schade  aan.  Kinderen  zijn  ge
zagsgetrouw, zij  nemen waarheden aan maar 
evenzeer leugens. Voor korte tijd, weliswaar, 
want ook kinderen kunnen nadenken. Leerstof 
die inconsistent is,  wordt niet  getolereerd en 
zo ontstaan een wantrouwen in de leerkracht 
en een tegenzin voor het vak. Voor die verwer
pelijke attitude is niet het kind verantwoorde
lijk  want  de  onbekwaamheid  berust  niet  bij 
het kind doch bij de leerkracht. Onbekwame 
leerkrachten verknoeien de opvoedelingen die 
aan  hen  worden  toevertrouwd.  Het  ergste  is 
dat kinderen aan wie foute dingen worden ge
leerd, dit weliswaar opmerken, maar ze onder
drukken in zichzelf alle gezonde tegenreacties 
omdat zij nu eenmaal vertrouwen moeten heb
ben in het gezag dat hen immers quoteert, en 
het uiteindelijke resultaat van dat frustrerende 
proces is dat kinderen alras aan zichzelf gaan 
twijfelen. En een kind zonder zelfvertrouwen 
is een vogel voor de kat...

- Onze kinderen hebben recht op degelijk on
derwijs, zo zegt de mama tot de papa: je moet 
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hier  dringend  iets  aan  doen,  vadertjelief;  ik 
wil immers niet  dat onze dochter schoolmoe 
wordt of dat zij  een aversie krijgt voor vak
ken,  alleen  maar  ingevolge  het  feit  dat  die 
door onbekwamen worden gegeven! Wij moe
ten de rechten van onze kinderen verdedigen 
want zijzelf kunnen dat niet doen! En wij mo
gen ook niet langer talmen!

-  De  directrice  zegt  dat  zij  achter  die  leer
krachten  staat,  zoals  trouwens  alle  collega's 
van de school.

- Maar weet zij dat die juffen het vak niet be
heersen?

- Zij antwoordt daarop zelf geen wiskundige 
te zijn. 

- Dat is onze dochter ook niet!

- Dat heb ik haar dan ook geantwoord.

- En wat zei ze daarop?

- Dat de school een lerende organisatie is.

- Maar hemeltje lief! 

- Ik zal eens informeren bij de inspectie.

- De inspectie? Maar is het dan niet de inspec
tie die de leerkrachten aanstelt!?

Mijnheer  B.  ziet  het  allemaal  anders.  Hij  is 
een oudere collega van de papa en hij was een 
poos actief in de politiek:
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- Een school heeft een politieke kleur, zo legt 
hij uit: er zijn staatsscholen en er is het katho
lieke net en die twee proberen elkaar zowat de 
wind uit de zeilen te halen, dat is een bekend 
gegeven. Die concurrentie verhoogt niet nood
zakelijk  de  onderwijskwaliteit  want  vandaag 
beogen scholen niet zozeer het bijbrengen van 
kennis  en  bekwaamheid  maar  veeleer  het 
maximaliseren van het  aantal  inschrijvingen; 
daarvan immers  hangt  de  subsidiëring af  en 
ook het aantal aanstellingen van leerkrachten. 

-  Overdrijf  je  nu  niet  een  beetje?  vraagt  de 
papa beteuterd.

- "Elke leerling is anderhalf lesuur waard", zo 
hoorde ikzelf het eens zeggen op een leraren
raad in een staatsschool waar ik lesgaf toenter
tijd, en de conclusie luidde dat het stellen van 
al te hoge eisen aan de leerlingen, zeer in het 
nadeel was van het personeel omdat scholen 
die van de leerlingen inspanningen vragen, ge
staag leeglopen. Het is de meesten om het hu
manioragetuigschrift  te  doen  en  het  gemak 
primeert in deze tijd. 

- Maar als dat waar is, dan staan de scholen 
niet langer in dienst van de kinderen!?

- De kinderen zijn er om de scholen te bevol
ken en om zo de jobs van het personeel daar te 
vrijwaren; dat is inderdaad de verborgen agen
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da. Ik heb dat toentertijd ook publiekelijk aan
geklaagd.

- Kennelijk heeft het niet geholpen?

-  Het  enige  resultaat  is  geweest  dat  ik  niet 
meer gevraagd word om les te geven, het is 
immers verboden om wat gezegd wordt bin
nen de lerarenraad publiek te maken.

- Maar dat is samenzwering!

- Inderdaad, de methode van de zwijgplicht is 
beproefd en zij is eender in het seksueel mis
bruik  van  kinderen.  Zolang  er  niet  gepraat 
wordt over het misbruik, lijkt het wel alsof het 
helemaal niet bestaat. En eenmaal de samen
zweringen aan het licht komen, doen alle be
trokkenen prompt alsof ze uit de lucht komen 
vallen,  bisschoppen  incluis:  "Wir  haben  es 
nicht gewuszt"!

- Gaat die vergelijking niet een beetje ver? Zie 
je het allemaal niet wat te zwart?

- Millgram heeft aangetoond dat maar eventjes 
vijfentachtig  percent  van alle  mensen bereid 
zijn om anderen te doden op bevel  van hun 
autoriteiten, en ongelovigen hebben die proef 
meer dan eens herhaald met steeds hetzelfde 
verbluffende resultaat. Wat er gebeurt waar de 
leerkracht  gebiedt  om  tegen  wit,  "zwart"  te 
zeggen, ontlokt binnen de kinderziel een ge
lijkaardig conflict tussen de eigen waarheid en 

20



de leugen van de autoriteit, en op straffe van 
te  moeten  zakken,  leert  het  kind  zichzelf  te 
veroordelen  op  punten  waar  het  heel  goed 
weet  het  bij  het  rechte  eind  te  hebben.  Het 
kind verraadt zichzelf, het werd immers psy
chisch verkracht. Een opvoeding die zich bij 
die gang van zaken neerlegt, brengt geen zelf
standige mensen voort maar voddenpoppen en 
plantrekkers want zo worden helaas diegenen 
die  in  hun  gezonde  inzichten  werden  ver
kracht.

Vader laat er geen gras over groeien en gaat te 
rade  bij  een  advocaat,  die  voor  een  eerste 
raadpleging al een behoorlijke som moet in
nen: 

- Wij kunnen niet anders, zo verontschuldigt 
hij  zich, want het is een hele rompslomp en 
dat brengt kosten mee, maar komt u alstublieft 
ter zake!

En  de  vader  begint:  hij  betaalt  belastingen, 
zijn kinderen hebben recht op degelijk onder
wijs terwijl hun wiskundejuffen niet eens blij
ken  te  weten  dat  de  kortste  afstand  tussen 
twee  punten  de  rechte  is.  De  schooldirectie 
ziet geen probleem en sommigen murmelen al 
dat hij spoken ziet, al hebben zij die lespapie
ren nog zelfs niet eens bekeken. De inspectie 
dan? Welnee, uiteraard heeft die de leerkrach
ten aangesteld en wie gaat nu wetens en wil
lens bij de duivel te biechten? Vandaar dacht 
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hij dan: wij leven in een rechtsstaat, de ver
lichte geest van Montesquieu scheidde wetge
vende,  uitvoerende en rechterlijke macht,  en 
dat is dan wat hem de weg wees naar de advo
caat,  want het  gerecht is  een mallemolen en 
voor outsiders zoals hij volstrekt ongeschikt.

-  Ik begrijp het,  zo spreekt de advocaat ten
slotte, maar een gewaarschuwd man telt voor 
twee: verwacht van mij niet dat ik er kan voor 
zorgen  dat  uw kinderen  andere  leerkrachten 
krijgen. Is het dat wat gij wilt bekomen, dan 
raad ik u aan hen naar een andere school te 
sturen,  en  dan  nog  in  de  hoop dat  het  pro
bleem zich daar niet zal voordoen, het is im
mers altijd een dubbeltje op zijn kant. Eerlijk 
gezegd  moet  ik  bekennen  dat  ik  bijzonder 
weinig voor u kan doen, het enige wat mis
schien lukt, is een extra punt in het geval van 
betwiste  examencijfers.  Bovendien mag ik u 
niet verzwijgen dat de gerechtelijke molen bij
zonder traag maalt en dat durft nogal eens zijn 
tol  eisen,  van de financies maar ook van de 
zenuwen. Ik vraag het zonder bijbedoelingen, 
maar mag ik u beschouwen als een vermogend 
man?

Papa keert naar huis terug, diep in gedachten 
verzonken.  Hij  denkt  nog  aan  de  media,  de 
vierde macht,  voor het  geval  vrouwe justitia 
voor  de  kinderrechten  blind  zou  zijn.  Maar 
wat las hij daar over die twee families die hier 
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ten lande zowat alles bezitten wat op papier 
verschijnt en door de ether gaat, het gesproken 
woord zowel als het beeld? En hij moet zijn 
conclusies trekken, het lied van jan met de pet 
is al uit. Een school is een koek en voor wie er 
een job heeft, zit het snor, tenminste zolang de 
klanten komen. Maar die blijven wel komen, 
als ze hun zin krijgen tenminste, en dat is: een 
getuigschriftje zonder al te veel moeite. Leer
kracht  zijn  is  best  een moeilijk  beroep,  ten
minste als men het goed wil doen, want voor 
onbekwamen die er hun eigen tijd doorbren
gen én die van de kinderen, is het een makke
lijk verdiend inkomen en, mits een vaste be
noeming,  een waar  fortuin.  Verworven rech
ten, collegemeubels met een vaste plaats, col
legialiteit  en samenzwering, verborgen agen
da. 

Wij zorgen voor een mooie toekomst voor uw 
kind! - zo zegt het de reclame. Maar vervangt 
men in die slogan 'kind' door 'geld', dan krijgt 
men prompt wat de banken ons op de mouw 
hebben gespeld. Papa denkt aan zijn verloren 
beleggingen:  nog  goed  dat  het  slechts  geld 
was, dacht hij toen: gelukkig heb ik nog mijn 
kinderen!

30 december 2012
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2013 en het lot van Midas
Van overbevolking is sprake van zodra er te 
weinig  landbouwgrond is  om een  bevolking 
nog te kunnen voeden. Dat kan het geval zijn 
in een welbepaald land en dan rest uiteraard 
de mogelijkheid van handel drijven. Dreigt er 
overbevolking op wereldschaal, dan is dat ui
teraard iets absoluut. Maar het is vooralsnog 
niet de overbevolking die ons bedreigt. 

De prijs van producten hangt voor een groot 
stuk af van hun schaarste, en dat geldt zowel 
voor noodzakelijke als voor volstrekt overbo
dige zaken, als die maar worden begeerd. Een 
kunstwerk is niet levensnoodzakelijk maar het 
is wel schaars - het is uniek - en het volstaat 
dat meer dan één persoon het hebben wil, op
dat het per opbod werd verkocht. 

Onlangs  werd  een  Picasso  geveild  voor  een 
miljard  dollar,  maar  theoretisch  gezien  kan 
een schilderij  nooit  zo  duur  worden  als  een 
brood dat schaars is. In tegenstelling tot een 
kunstwerk, is een brood immers levensnood
zakelijk,  een  brood  kan  het  verschil  maken 
tussen leven en dood. Bij de verkoop per op
bod van een brood aan mensen die op de rand 
staan  van  de  hongerdood,  zal  niemand  van 
hen de prijs te hoog vinden als hij die betalen 
kan,  en  zo  zal  niet  langer  diegene  die  het 
meeste wíl bieden, het brood kopen, maar wel 
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diegene die het meeste kán betalen - de rijkste 
-  en  dat  is  een  heel  verschil.  Bij  voedsel
schaarste  verliest  de  vrije  markt  paradoxaal 
genoeg haar vrijheid omdat zij  dan spontaan 
gehoorzaamt aan het recht van de sterkste, dat 
immers dwingend is: de zwaksten krijgen niet 
langer de toegang tot levensmiddelen. 

Op de vrije markt hangt de waarde van een  
product af van zijn schaarste maar naast de  
marktwaarde is de eigenlijke waarde van de  
dingen uiteraard nooit weg te denken. Bij een  
overschot  aan  voedsel  kan  voedsel  worden 
weggegooid,  bijvoorbeeld om de prijs  ervan 
de hoogte in te jagen, maar eenmaal een echt  
tekort  dreigt,  rijst  de prijs  de pan uit.  Lang 
niet alles is te koop, de macht van geld is fei
telijk zeer beperkt en men kan een kei het vel  
niet afstropen. 

Als  een  land  verarmt  en  de  bevolking  eist 
meer loon, dan wordt ten langen leste het ul
tieme redmiddel van de muntdevaluatie uitge
speeld: de banken gaan geldbiljetten bijdruk
ken.  Edoch,  voedsel  of  landbouwgrond  bij
drukken is en blijft onmogelijk, en zo kan het 
papieren geld de honger niet bestrijden die de 
armsten treft. Het geld, de markt, de economie 
stoten hier op absolute grenzen: er zijn meer 
monden dan er kunnen gevoed worden. 

Alle nieuwjaarswensen ten spijt is dat jammer 
genoeg  de  werkelijkheid  die  ingevolge  de 
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mislukking van de oogsten voor de deur staat 
en die in 2013 niet veel goeds belooft. Maar 
heeft  men  daar  niet  om  gevraagd  wanneer 
men de goederen vernietigde om zo kunstma
tig schaarste te creëren teneinde de kostprijs 
van het voedsel op de markt de hoogte in te 
jagen en zodoende aan die vernielingen veel 
geld  te  kunnen  verdienen?  Andermaal,  men 
had het kunnen weten: munten van nikkel en 
papier zijn niet te vreten. Reeds vele duizen
den jaren geleden is de legendarische koning 
Midas ons in dit ongeluk voorgegaan: omdat 
alles  wat  hij  aanraakte,  veranderde  in  goud, 
moest hij zijn kunsten met de hongerdood be
kopen.

21.12.2012
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Euthanasie, een kind van de dwaasheid?
De reclame doet haar werk want binnen een 
zich steeds uitbreidende kring wordt het stil
aan beschouwd als geheel vanzelfsprekend dat 
euthanasie als synoniem van waardig sterven 
geldt, wat in de hedendaagse context wil zeg
gen dat het lijden mensonwaardig is. Alvast in 
een christelijk perspectief is deze zich nu bijna 
agressief profilerende politieke stelling op zijn 
zachtst  gezegd  onthutsend,  daar  de  zoon 
Gods,  de  'tweede  Adam'  en  een  voorbeeld 
voor allen, midden in zijn levensbloei, de naar 
reeds twee millennia lang wordt aangenomen 
allerwaardigste  dood  gestorven  is,  gepaard 
gaande  met  gruwelijk  fysiek  en  psychisch 
leed. 

In feite mag het niemand meer verbazen dat in 
de  huidige  culturele  afgang  en  middenin  de 
dreiging van algehele verrotting die het egoïs
me  kenmerken,  nog  weinig  begrip  bestaat 
voor het mysterie van het levenschenkende of
ferschap dat met zijn overtuigende pedagogiek 
doorheen vele eeuwen het Westen heeft opge
tild tot ongekende culturele, maatschappelijke 
en wetenschappelijke hoogten. Dat de vooruit
gang die ons het gemak bracht dat velen nu de 
das dreigt om te doen, te danken is aan een na
tuurbeheersing welke uiteraard vooreerst wor
telt in een beteugeling van de natuur binnenin 
onszelf, blijkt niet langer te worden begrepen 
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door  een steeds  groeiend bevolkingsdeel  dat 
immers protesteert van zodra gewag gemaakt 
wordt van een minimale solidariteit met ande
ren. Erger nog, moet men toezien hoe steeds 
meer  maatschappelijke  instellingen  die  hun 
bestaansreden  aan  het  solidariteitsprincipe 
danken, er steeds vaker een dubbele boekhou
ding op nahouden welke hun toelaat om de ei
gen  voorgehouden  doelstellingen  tegen  te 
spreken met een praktijk van louter winstbe
jag en uitbuiting: bejaardentehuizen zetten be
jaarden letterlijk op straat van zodra de hulp
behoevenden  voor  hen  niet  langer  een  bron 
van grof gewin zijn en allerlei  verzekerings
maatschappijen  proberen  juist  diegenen  van 
deelname uit te sluiten die de hulp het hardste 
nodig  hebben.  Solidariteit  is  dikwijls  nog 
slechts  een  voorwendsel  of  een  verkapping 
voor haar tegendeel: diefstal.

Het verregaande onbegrip voor de grond van 
onze prachtige beschaving is uiteraard te wij
ten aan het  stilaan verbannen worden uit  de 
wereld van de liefde: zij  is de bron van alle 
solidariteit  die  in haar  licht  immers vanzelf
sprekend is, daar elke plicht zonder te dwin
gen uit haar voortkomt. Daarentegen kan soli
dariteit  wars van de liefde slechts  een vorm 
van  samenzwering  zijn:  een  uitbreiding  van 
het egoïsme zelf, precies zoals iemands verze
kering een uitbreiding is  welke het  voortbe
staan van zijn persoon moet waarborgen van 
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zodra  die  zichzelf  niet  meer  waarborgen  of 
verdedigen kan. Maar deze niet door liefde ge
fundeerde solidariteit ondermijnt met de stel
ligste zekerheid op den duur zichzelf: zorgin
stellingen  worden  geprivatiseerd  om vermo
gende hulpzoekenden leeg te kunnen melken 
en de staat doet verwoede pogingen om zich 
van  de  armste  schooiers  te  ontdoen.  Stilaan 
maar zeker dreigt zich hierdoor een evolutie te 
herhalen richting totale ontmenselijking... op
nieuw onder het voorwendsel van haar tegen
deel, in dit geval: meer humaniteit. 

De nazi-logica welke ontspringt aan menselij
ke  depersonalisering  ingevolge  een  tot  een 
waanzinnige  roes  opgezweepte  kuddegeest, 
bedreigt  andermaal een wereld die zijn zelf
kennis  verloor  en  die  megalomane  trekken 
krijgt welke zich opsmukken met schijndeug
den of ondeugden verkapt als deugden. "Moe
ten  onze  jonge  en  gezonde  burgers  aan  het 
front gaan sneuvelen om de bejaarden en de 
zieken thuis in leven te houden?", zo schotel
de Adolf Hitler de massa voor die nooit heel 
goed  heeft  kunnen  redeneren  omdat  zij  het 
verstand heeft van een kind van pakweg zes. 
Tweeduizend jaar voordien al stelde de satan 
een gelijkaardige  vraag aan Christus  op een 
hoge berg toen hij onze Verlosser voorstelde 
om voor hem te knielen in ruil voor al de we
reldse rijkdom aan zijn voeten. Jezus Christus 
ging daar niet op in, maar wat te denken geeft 
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is dat hij helemaal niet loochende dat die rijk
dom van de wereld in de handen van de duivel 
lag en nog steeds ligt. "Waarom", zo vroeg de 
duivel  aan  de  Heer,  "Waarom  verandert  gij 
deze stenen niet  in broden zodat  de mensen 
nooit nog honger moeten lijden?" 

De duivel kent de zin niet van het lijden, voor 
het kwaad is het leed altijd geheel zonder doel 
en  daarom  ook  steelt  de  dief  en  doodt  de 
moordenaar  zijn  broeder  die  hij  als  een last 
beschouwt.  De  misdaad  komt  voort  uit  de 
weigering te moeten lijden, wellicht omdat het 
diepe  inzicht  ontbreekt  in  de  zin  ervan  dat 
steeds een lijden ter wille van de ander is, en 
dit  is  uiteraard onmogelijk  zonder de  liefde. 
Mensonwaardig is het allerminst.

19 december 2012
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Bar d' hiver
Bar d' hiver, zo staat het op de toegangskaart
jes gedrukt in Onze-Lieve-Vrouweblauw: een 
eindejaarsfestijn in de aanloop naar wat ooit 
Kerstmis was en wat nu santaklos gaat heten - 
een contaminatie van 'Sint' en 'Klaas' - verwij
zend  naar  een  ander  feest  van  drie  weken 
voordien dat niettemin verwisseld wordt met 
de hoogdag van Emmanuel, wellicht door de 
kazuifel, bloedrood met een zoom van pels zo 
wit als sneeuw, het kleed van sinterklaas dat 
ook de kerstman draagt. De laatstgenoemde is 
de rondborstige lachbek die op alle warenhui
zen prijkt en die in dit tijdperk van een nooit 
geziene blindheid de miserie van het kou lij
dende kind verkapt.

Bar d' hiver, in 't Frans dan nog, met allerlei 
versnaperingen  en  vooral  sterke  drank,  en 
vuurkorven  tegen  de  vorst,  want  er  is  pret 
voorzien met dj's tot in de kleinste uurtjes, en 
dat alles in de pastorijtuin waar ooit de zwarte 
herder van het dorp brevierde en onafgebro
ken bad voor onze zielen opdat zij niet bran
den zouden in de hel, opdat zij zich bekeren 
zouden tot het licht, opdat zij tot die wijsheid 
zouden komen waarin  een mens  uiteindelijk 
begrijpt dat het geluk gelegen is in 't delen van 
zijn rijkdom met de allerarmsten; dat er geen 
heil  kan zijn in overvloed ten koste van een 
kind.  Alle  menselijke  weelde  is  tenslotte 
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slechts geleend met een belofte aan de milde 
Schenker als unieke onderpand. 

In  deze  tijd  spenderen  mensen  handen  vol 
geld aan het kapsel van hun honden terwijl in 
de vrieskou op de straat  piepkleine kinderen 
moeten slapen omdat hun ouders die niet le
zen  kunnen,  op  de  vlucht  voor  het  geweld 
waaraan de superrijken hun fortuinen danken, 
de brevetten niet bezitten die vandaag worden 
vereist  om te  bestaan  in  deze  wereld  op  de 
dool.  Hoe  kunnen  zij  hun  gepommadeerde 
monden vullen met crème-fraîche en glühwein 
recht uit de beurs bestemd voor het brood en 
de pap van kleuters die nu met de voeten moe
ten stampen opdat hun tenen niet zouden af
vriezen  daar  buiten  in  het  ijs  der  greppels? 
Hoe  leggen  deze  feestneuzen  het  toch  aan 
boord met al die kennelijk onbedorven pret? 
Hoe kunnen zij nog langer doen alsof zij niet 
beseffen wat zij doen? 

Bar d'enfer, want als dat de hel niet is dan be
staan er geen kwellingen en demonen, dan is 
er in het ganse universum geen spot met geen 
god  en  dan  had  Charles  Dickens  helemaal 
geen  Christmas  Carol  hoeven  schrijven  en 
Stijn Streuvels ook geen Kerstekind en Dosto
jevski geen Vertelling van de Grootinquisiteur, 
want al die pareltjes herbergen niets dan onze 
hoop. 

17 december 2012
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Pijn en verdoving, waarheid en bedrog
Wie dacht dat een leven zonder pijn wenselijk 
of ook maar mogelijk zou zijn, die heeft het 
flink bij het verkeerde eind: pijn is naar men 
mag aannemen een principieel in alle levende 
wezens  ingebouwd  alarmsysteem  dat  ons 
daarvan quasi feilloos op de hoogte brengt als 
beschadiging  dreigt  en  dood.  Eenmaal  het 
pijnsignaal opgevangen en correct geïnterpre
teerd in functie van het herstel van de aange
richte schade, heeft het leed zijn werk gedaan 
en  doet  pijnstilling  uiteraard  niet  langer 
kwaad. Maar voor die tijd is pijn dikwijls het 
enig resterende natuurlijke alarm dat ons her
innert aan gevaar en dat niet ophoudt vooral
eer wij maatregelen hebben genomen. 

Pijnstilling kan wenselijk zijn maar al te vaak 
is het zelfmoord, zoals bijvoorbeeld daar waar 
zij veroorzaakt wordt door ziekten zoals lepra 
en diabetes, die de zenuwen zozeer aantasten 
dat het gevoel eruit wegebt, want lichaamsde
len zonder zenuwen zijn zoals woningen zon
der alarmsysteem, onbewaakt en klaar om, ge
heel onopgemerkt door hun eigenaar, te wor
den geplunderd of gesloopt.

Maar  het  gevaar  van  de  pijnstilling  bestaat 
niet  alleen  in  het  fysieke  leven:  ook  op  het 
maatschappelijke  niveau  zijn  er  talloze  en 
soms  heel  gesofisticeerde  alarmsystemen 
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werkzaam  tegen  beschadigingen  van  de  sa
menleving en nog veel te dikwijls worden zij 
helaas vanuit  een bijzonder foute mentaliteit 
van roes, gemakzucht of corruptie, volkomen 
genegeerd. Men kan zelfs zien in de geschie
denis hoe een maatschappij die niet alert ge
noeg is voor die tekenen omdat zij die ervaart 
als lastig en zij die dan soms letterlijk uitscha
kelt,  haar  pijnstillersmentaliteit  betalen  moet 
met de totale ondergang.

De hier bedoelde maatschappelijke alarmsys
temen zijn niet zozeer deze die erover waken 
dat de criminaliteit binnen de perken blijft en 
dat  elk lid van de gemeenschap zich aan de 
wetten conformeert. Veeleer bedoelt het maat
schappelijk alarm de foute richting die een sa
menleving als zodanig dreigt op te gaan. En 
dat is dan een dwaalweg die niet zomaar op
gemerkt kan worden omdat daartoe uiteinde
lijk geen middelen voorhanden zijn. De maat
schappelijke  pijnsignalen  zijn  wel,  net  zoals 
dat het geval is bij fysieke pijn, deeltjes van 
het in gevaar verkerende geheel, deeltjes die 
kennelijk méér voelen dan de rest: we noemen 
ze letterlijk ofwel symbolisch zenuwcellen of 
sensoren. In de samenleving zijn dat individu
en ofwel groepen welke terecht protesteren te
gen een of  andere  koers  die  wordt  gevaren, 
maar wat de zaak zo moeilijk maakt,  is wel 
het feit dat vaak de objectieve criteria ontbre
ken waarmee men kon bepalen of het protest 

34



al dan niet terecht is. Dat laatste is dan weer te 
wijten aan het gegeven dat nieuwe wegen al
tijd voor het eerst worden betreden zodat men 
niet immer even duidelijk kan terugvallen op 
ervaring. 

Gevaarlijke pijnstilling treedt op waar de sig
naalfunctie van pijn genegeerd wordt door de 
pijn zelf weg te nemen in plaats van die te on
dervragen naar zijn oorzaak. Want als de pijn 
verdwijnt, wordt de beschadiging welke haar 
heeft  veroorzaakt,  niet  langer  opgemerkt  en 
gaat zij geheel ongezien haar gang, tot en met 
de onder-gang. In een samenleving doet zich 
die kwalijke reactie voor waar een terecht pro
test  in  de  kiem wordt  gesmoord middels  de 
alom bekende en helaas heel vaak toegepaste, 
perverse tactiek van de criminalisering van de 
slachtoffers welke soms aanvangt met de be
schuldiging van de onheilsbode. Het is sinds 
oudsher een bekend verschijnsel dat wie een 
jobstijding brengen aan hun overste, vaak het 
slachtoffer  worden  van  diens  weliswaar  be
grijpelijke  maar  tegelijk  ook  geheel  mis
plaatste  woede,  en  dan  zeggen  wij  dat  het 
kwaad in het slechte nieuws verkeerdelijk ver
wisseld werd met zijn boodschapper. Dat ge
beurt echter zo vaak dat het als echt gevaarlijk 
geldt om slecht nieuws te brengen aan een ko
ning over de toestand van zijn rijk. Dit gege
ven versterkt met een flinke portie opportunis
me  resulteert  dan  onafwendbaar  in  het  ver
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zwijgen van zaken die fout lopen: de werke
lijkheid  wordt  ernstig  vertekend  waar  het 
kwaadaardige verbloemd wordt en zo kan het 
onheil vaak lange tijd en geheel ongehinderd 
zijn  weg  gaan  en  een  maatschappij  naar  de 
vernieling leiden. 

Er is moed voor nodig om aan de maatschap
pelijke alarmbel te trekken en om protest te ui
ten want nog haast dagelijks ziet men hoe uit
gerekend de  weinig  overblijvende  mogelijke 
redders  van  een  samenleving  worden  opge
pakt, gebroodroofd of zelfs fysiek worden uit
geschakeld. Ook bij ons worden helden zoals 
Barbara Van Dijck, die anno 2012 hun werk 
verloren na terecht protest omtrent genetische 
manipulatie en ongeremde patentering van le
vende  gewassen,  uiteraard  steeds  zeldzamer, 
wat uiteindelijk een ramp is voor de samenle
ving die in de huidige constellatie haar herders 
straft,  laat  staan dat  zij  hen voor hun arbeid 
zou vergoeden. Maar wellicht kan het ook niet 
anders,  aangezien  bij  belangrijke  getuigenis
sen ook gewicht in de schaal moet worden ge
worpen om ze ten gehore te kunnen brengen 
en het eigen leven is nog steeds het zwaarst 
mogelijke  gewicht.  Het  'engagement'  tegen 
fikse betaling van allen die zich voor anderen 
zeggen in te zetten, krijgt in dit licht een wel 
heel wrange betekenis.

16 december 2012
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Een duizelingwekkende provocatie
Een eerste keer bestelen rijke ondernemers de 
armen  door  het  omzeilen  van  de  belasting
plicht. De staat komt in de rode cijfers en de 
staatsbons der rijke beleggers worden waarde
loos.  Maar  middels  een aansluitende  oplich
ting wordt dit verlies snel weggewerkt: met de 
gelden van de armen die wél taksen betalen, 
richten de rijken een Europees Noodfonds op 
dat dekking geeft, niet aan noodlijdende staten 
doch aan het bezit der rijken, want dat is wat 
'noodlijdende staatsbons' zijn. Zonder slag of 
stoot wordt aldus bij elke volgende bankaire 
actie het bezit der armen overgeheveld naar de 
rekeningen van de rijken en dit over alle Euro
pese  staatsgrenzen  heen.  De  roof  geschiedt 
volstrekt  ongezien  en  blijkbaar  doorzien  al
leen ervaren insiders de misdaad terwijl de be
drogen  massa  zwijgend  de  gevolgen  draagt 
want kennelijk durft niemand als eerste te pro
testeren. Vooralsnog zonder slag of stoot ge
schiedt de roof en zo lijkt het vredig in Euro
pa. Zo vredig dat, als kers op de taart, de die
ven ook nog aan de haal gaan met de Nobel
prijs voor de Vrede. 

13.12.'12
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