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Demystificatie der drievuldigheid

Een ochtend in het staartje van augustus met 
achter  het  raam een zondvloed,  maar  amper 
één uur later kan het weer al keren: Felix Tim
mermans laat de zon bazuinen door de wolken 
en  zij  wijken  voor  misschien  wel  de  aller
warmste dag van 't jaar. Wonder boven won
der hoe het weer verkeren kon... totdat wij de 
computer  binnenhaalden  die  ons  up-to-date 
verklapt  hoe  't  slechts  de  wolkenvelden zijn 
die schuiven tussen een immer schijnende zon 
en onze hoofden in. Wij dansen niet meer om 
de regen zoals de zwarten doen in verre stre
ken want wij zien uren en soms dagen van te
voren  welke  luchten  zich  begeven  naar  de 
plek waar wij verblijven. Koele doch correcte 
beelden van een satelliet versnipperen de poë
zie van zonneschijn en regen, zij  is  voor de 
sprookjesmand. 

De kat is zo'n wonder wezen - een mens haast, 
zo zou men denken, want ofschoon men zegt 
dat de Oude Egyptenaren de kat hypnotiseer
den en hem aldus domesticeerden, is wellicht 
het  omgekeerde  waar  en  betoverde  hij  óns. 
Voorwaar  is  de  mens  die  vele  dieren  tam 
maakte en voor zijn kar spande, sinds mensen
heugenis op zijn beurt de slaafse dienaar van 
de kat die hij zelfs als een god aanbidt. Edoch, 
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de wetenschap leert ons iets anders: de kat is 
voor de mens wat het moederkoren voor het 
koren is, een parasiet. De kat aapt het mensen
kind na, doet zich voor als hulpeloos schepsel 
dat niet uit de voeten kan, het jankt om voed
sel, vleit zich aan tegen bij voorkeur de moe
derschoot van vrouwen van wie het kroost al
lang het huis uit is. En wie aandachtig zijn kat 
observeert, zal zien dat niet hijzelf zo interes
sant is voor dat beest, maar wel wat hij te bie
den heeft aan voedsel aan dat sluwe dier. Een 
kattenkop  lijkt  wel  een  mensenhoofd  maar 
zonder die verraderlijke pels krijgt elke kat al
ras de gedaante van de listige slang. 

Het weer, de kat, maar ook de mens, kunnen 
op die wijze aardig tegenvallen. Deze laatste 
als  't  vergrootglas  van  de  kennis  hem  be
schrijft:  de klieren die zijn humeur besturen, 
de brandstoffen zonder welke hij niet opstaan 
kan, de bloederige wirwar van pezen, spieren 
en  organen  onder  een  zomers  gebronzeerde 
huid. En achter een waas van alleraardigste ar
gumenten en bedoelingen, soms de verschrik
kelijkste egoïstische motieven.

De mens, maar ook zijn instellingen delen in 
de klappen, en zo bijvoorbeeld wurmt zich het 
Europa van de solidariteit  onze geschiedenis 
naar binnen als een grote sprong naar voren, 
terwijl nu blijkt dat die constructie enkel dient 
als instrument van superrijken waarmee zij de 
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gedweeë schapen van dit  werelddeel  de wol 
afscheren.  De landen moeten onderling soli
dair zijn, zo verkondigen de sluwe vossen en 
zij  ontstelen armelui  hun brood om daarmee 
het overschot der rijken - want dat is wat de 
banken zijn - nog aan te vullen. Een verpak
king met een strik omheen een valstrik. 

En wat gezegd van onze godsdiensten,  onze 
religies, onze zogenaamde eerbetoningen aan 
het opperwezen zelf? Gedraagt de mens zich 
hier niet net zoals de kat zich jegens hem op
stelt? Sluw en listig, hypocriet, doortrapt, ge
veinsd hulpeloos en hongerig met smeekbeden 
en aanbidding? Het vergrootglas van de we
tenschap laat er geen twijfel over bestaan en 
demystificeert ook hier wat eerst zo dichterlijk 
en luisterrijk weerklonk: de godsdiensten vor
men de basis van de oorlogen. De redenen, de 
argumenten  en  zelfs  het  oogmerk  schenken 
ons de religies in de waanzin van de heilig
heid,  de vlag,  het  hoger  doel  waarvoor men 
zijn leven veil heeft omwille van dat nog béter 
leven in 't hiernamaals dat men pas verdiend 
zal  hebben  door  de  dood.  Lees  maar:  de 
moord.

Kennis ontluistert, en dat is wat de dichterlijke 
liefhebbers der poëzie dan ook verwijten aan 
die geleerden die niet rijmen willen met kwa
trijnen en terzinen, maar enkel cijferen en me
ten kunnen. Kennis  ontsluiert, zo beantwoor
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den zij het verwijt met een nieuwe beschuldi
ging, als ware het schone de opponent van het 
ware:  kennis ontsluiert  de waarheid die zich 
voordien onder schoonheid verschool en der
halve is schoonheid slechts schijn!

Ja, zo ver is 't nu gekomen dat het ware oor
logt met het schone. Zo ook kan het nu niet 
anders of het ware zal ook aan het goede de 
oorlog verklaren. En kijk: goedheid is zwak
heid, zo leren ons de wetenschappen, terwijl 
de waarheid sterk en machtig is. De twee kun
nen elkaar niet luchten. Resten nog het goede 
en het schone met de vraag of ook zij met el
kaar in aanvaring kunnen komen. En oordeel 
zelf maar: is het verhaal van de goede, schone 
fee  en  de  lelijke,  slechte  heks  dan  waar,  of 
verbergen  door  de  band  de  snoodaards  zich 
achter een aanlokkelijk masker terwijl goed en 
werkzaam volk er meestal afgetobd uitziet?

(26 augustus 2012)
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Over de opgang en de ondergang 

Zoals  we  intussen genoegzaam weten,  is  de 
vooruitgang een schone mythe.  Het  vooruit
gangsgeloof  is  voltooid  verleden  tijd.  Ooit 
was er, ook hier in het Westen, een enthousias
me dat  leidde tot  wereldtentoonstellingen en 
moderne Olympische Spelen. Het menselijke 
kunnen dat de beperkingen van de schepping 
zelf ophief. De mens die zijn God te kakken 
zette, om het een keer in de taal van vandaag 
te zeggen. Maar al die mega-evenementen zijn 
heden niet alleen uitgebloeid en uit de tijd, ze 
beginnen ons ook duchtig op de zenuwen te 
werken.  Het  enthousiasme  dat  ze  uitlokten, 
bleek bijzonder geaffecteerd. Mensen applau
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disseerden ervoor onder sociale druk. Nu die 
druk geweken is, vallen ons de schellen van 
de ogen en gaan wij ons ergeren aan de gro
teske drukdoenerij van lui die het kennelijk al
leen op onze centen hadden gemunt. De eco
nomie moest nu eenmaal draaien. De kapita
listische economie,  de reklame en de aange
kweekte  behoeften.  Heden  bijten  wij  in  't 
zand.

Men had het al kunnen zien aankomen toen de 
illustere marxist en jezuïet Ivan Illich het van 
de daken schreeuwde dat de snelheid waarmee 
een voetganger zich verplaatst, niet moet on
derdoen voor de gemiddelde snelheid van de 
moderne auto. Dat wij de slaaf werden van au
tomaten,  bedoeld  om  ons  te  bevrijden.  Dat 
scholen onze kinderen dom maken en dat ver
der al onze andere hulpmiddelen ons afstom
pen en een blok aan het been zijn. Kortom, er 
zijn grenzen aan de groei en derhalve zal elke 
groei vroeg of laat zichzelf een voetje lichten, 
net  zoals  de  groei  van  de  toren  van  Babel. 
Elke  ongelimiteerde  groei  is  per  definitie... 
kanker. 

In zijn Alzo sprach Zarathustra liet de grote fi
losoof  en  dichter,  Friedrich  Wilhelm  Nietz
sche, er geen twijfel over bestaan: het vooruit
gangsgeloof is een vrucht van het joods-chris
telijke geloof in het eschaton, het einde der tij
den, het punt omega. Een perverse theorie, al
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dus Nietzsche, want de geschiedenis is geen 
stijle klim naar boven, de tijd heeft daarente
gen een cirkelgang: er is een eeuwige weder
keer, een opgang gevolgd door een ondergang. 
De Oude Grieken hanteerden dit model, maar 
ook de Indiërs kenden goden van de vrucht
baarheid en goden der vernietiging. Vele cul
turen dachten in termen van cycli, en zij we
zen erop dat men slechts hoefde te kijken naar 
de seizoenen om zich te kunnen vergewissen 
van de eenvoud die voor deze waarheid garant 
staat. 

De  seizoenen,  of  de  generaties:  geboorte, 
groei, ouderdom, dood en ... hergeboorte. Men 
herinnert zich de vroege kindertijd en zijn af
hankelijkheid van anderen. De ouders dragen 
weliswaar  zorg  voor  de  kleintjes,  maar  die 
zorg  is  tijdelijk  want  de  kleintjes  worden 
groot. De kleintjes worden voorbereid op het 
latere leven, zij leren op de eigen benen staan, 
zij leren te voorzien in hun onderhoud, want 
uiteindelijk  worden  zij  overgelaten  aan  hun 
lot. Het kan niet anders, aangezien de ouderen 
sterven vooraleer de dood zich aandient bij de 
jongeren.  Hadden  ze  dat  dan  niet  kunnen 
voorzien? De oude dag is wellicht de noodlot
tige terugkeer naar die ellendige toestand die 
men  zich  herinnert  als  zijn  kindertijd.  Geen 
ouderling wordt getroost met de woorden dat 
hij maar geen angst moet hebben want dat de 
dood slechts een kwade droom is, een verhaal
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tje  van  boze  tongen.  Geen  mens  die  eraan 
denkt om een ouderling van het graf te redden, 
hem of haar eruit te halen of daar tot gezel te 
zijn. 

Toen mijn grootmoeder na vele jaren weduw
schap  uiteindelijk  overleed,  bleef  het  kleine 
huisje waar zij had geleefd nog lange tijd on
aangeroerd.  In  het  bouwval  groeide  gras, 
klimop  wentelde  zich  om  de  trapleuningen, 
bomen duwden in hun opgang de tegels weg 
en  vervolgens  ook  de  pannen  van  het  dak. 
Niemand dacht eraan om de woonst te slopen 
of te verkopen, het leek wel dat grootmoeder 
daar nog altijd woonde, alleen was zij onttrok
ken aan het zicht. En op een zomernacht werd 
ik wakker en wandelde ik naar het oude huis. 

Het verhaal over de ontdekking die mij daar te 
wachten stond, heb ik elders verteld (*), maar 
een ding is zeker: ik heb mij tegen haar benar
de toestand niet verzet, ik heb haar in de waan 
gelaten dat zij op de beschreven wijze vredig 
verder leefde in haar huisje, en dit terwijl ik 
heel goed besefte dat zij het mis had en dat de 
waarheid mij gebood om haar dit ook te zeg
gen. Toch voelde ik mij achteraf niet de be
drieger die ik in feite was geweest door over 
al  die zaken mijn mond te houden. Het was 
alsof de illusie waarin zij verder leefde, niet 
zomaar een leugen was. Deze leugen, zo ge
loof ik toen toch te hebben begrepen, was hoe 
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dan  ook  beter  dan  helemaal  niets.  Als  een 
mens niets meer heeft, als hij zelfs zijn eigen 
leven missen moet en als hem bovendien een 
plek ontzegd wordt in het huis dat het zijne is 
en waarin hij zijn hele leven doorbracht, dan 
lijkt  het mij  dat  elke leugen die de pijn van 
deze  waarheid  kan  verzachten,  beter  dan de 
waarheid is. 

De waarheid is schoon en hij past bij de op
gang; de ondergang echter is zodanig ontluis
terend dat  hij  helemaal  niet  zonder  verbloe
mingen kan, en dat zijn derhalve leugens. En 
de leugens spreken niet over een ondergang, 
terwijl ze die toch ook niet kunnen ontkennen 
als hij zich afspeelt voor eenieders ogen. Van
daar laten de leugens ons geloven dat wat zich 
voor onze ogen ontrolt, slechts schijn is. Onze 
zintuigen bedriegen ons,  zo prediken zij:  de 
zintuiglijk waargenomen wereld is een begoo
cheling  van  jewelste.  Pas  áchter  die  wereld 
verbergt zich de waarheid, en die is het tegen
deel van wat we zien. 

Aldus wordt uit de hoogste nood de amor fati 
geboren, de perversie der perversies, maar te
gelijk misschien de hoogste deugd waarin zich 
de  waarheid  en  de  leugen  eenmaken  zoals 
man en vrouw.

(30 augustus 2012)

Noten:
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(*)  Zie:  http://www.bloggen.be/omskvtdw/ar
chief.php?ID=1235773 .

(**)  Friedrich  Wilhelm  Nietzsche:  Also  
sprach  Zarathustra.  Ein  Buch  für  Alle  und  
Keinen - Kapitel 5.
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Waterwegen

Het  wiel  wordt  algemeen  beschouwd als  de 
grootste uitvinding aller tijden. Voor het ver
plaatsen van lasten ter land functioneerde lan
ge tijd de mens zelf als voertuig waarmee hij 
trouwens  in  eerste  instantie  zichzelf  ver
plaatste. Het verplaatsingsmiddel van de poten 
of de benen is dat van het voortdurend wisse
lende steunpunt onder de druk van een zich
zelf na elke stap uit zijn evenwicht brengende 
vracht. Dat proces is echter nogal energiero
vend, onder meer omdat de beweging van de 
onderste ledematen voortdurend met de traag
heid  in  gevecht  verkeert:  van  wie  zich  ver
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plaatsen  aan  een  welbepaalde  snelheid,  ver
plaatsen zich de voeten - grosso modo - gedu
rende de helft van de tijd beurtelings aan het 
tweevoud van die loopsnelheid, terwijl  ze in 
de  resterende  tijdsintervallen  stilstaan.  De 
voeten, maar ook - zij het in mindere mate - 
de onderbenen en in nog mindere mate de bo
venbenen.  Het  overwinnen  van  de  traagheid 
kost veel energie. Hoe meer gewicht in de uit
einden van de onderste ledematen, hoe minder 
efficiënt het lopen. 

Zo eenvoudig als deze verklaring is, zo lang 
duurde het echter ook vooraleer men ze toe
paste in bijvoorbeeld een onderzoek van ette
lijke jaren naar een plausibele uitleg voor het 
fenomeen dat alle grote loopwedstrijden over 
middellange en lange afstanden veel vaker dan 
men voor mogelijk hield door Ethiopiërs ge
wonnen werden: zij hebben, vergelijkbaar met 
de poten van bij uitstek de reeën en de herten, 
relatief dunne kuiten en derhalve lichte onder
benen. En uitgerekend dát vormde het discus
siepunt bij de kandidatuur van de Zuid-Afri
kaanse atleet Pistorius voor deelname aan de 
Olympische  Spelen in  Londen in  2012:  zijn 
onderbenen zijn  immers  kunstledematen van 
zeer  gering  gewicht.  Niet  de  spieren  zorgen 
voor  (het  aanhouden  van)  de  snelheid  maar 
wel  de  'vernuftige'  constructie  van het  voer
tuig  welke  de  spierarbeid  overbodig  maakt. 
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Op die  manier  lijkt  het  allerslimste  voertuig 
wel... het wiel.

Edoch, lange tijd vooraleer het wiel in gebruik 
genomen werd,  gaf  moeder  natuur  al  super
wielen  aan  elke  te  verplaatsen  vracht,  met 
name  in  de  gedaante  van  het  water.  In  een 
vloeistof immers rollen de moleculen (waar
van er vierhonderd triljoen in één waterdrup
pel  zitten)  zo  gesmeerd  over  elkaar  dat  de 
wrijving met de boot die de lading moet ver
plaatsen  quasi  nul  is.  Water  staat  stil  ofwel 
loopt het naar beneden. Alvast stroomafwaarts 
of anderszins middels een door zeilen gestuur
de windkracht wordt het jaagpad waarop paar
den middels touwen schepen kunnen verplaat
sen, overbodig. 

Waterwegen: zij reduceren elk gewicht tot nul 
en  de  massa  aan  goederen  die  onze  vracht
schepen kunnen verplaatsen, is dan ook gigan
tisch; vaak worden met cargoschepen vrachten 
van  duizenden  ton  getransporteerd.  Geen 
wonder dat er werk gemaakt werd van de wa
terwegen.  Eigenlijk  werden  zij  ten  onrechte 
vergeten  na  de  heisa  die  het  wiel  teweeg
bracht,  gecombineerd  met  de  locomotief  op 
het spoor en later met de ontploffingsmotor op 
de autowegen. Men staat er niet bij stil dat het 
autootje waarvan de enkeling zich zo gezwind 
bedient,  minstens  het  tienvoudige  bedraagt 
van het gewicht van zijn bestuurder, wat een 
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enorme  energieverspilling  betekent  want  de 
vracht van de auto zelf hoeft helemaal nergens 
heen.  Ter  vergelijking  bedraagt  het  gewicht 
van een koersfiets minder dan het tiende deel 
van het gewicht van zijn berijder: hij is aldus 
minstens  zo'n  honderd  keer  lichter  dan  de 
auto.  Maar  de  efficiëntie  van  verplaatsingen 
over het water breekt wel alle records. Het zo 
vaak  onbenut  laten  van  de  waterwegen  is 
daarom even irrationeel als het feit dat wij mét 
de verplaatsing van onszelf volstrekt doelloos 
voertuigen meesleuren die tonnen wegen. 

Hier  ten  lande hadden wij  sinds  oudsher  de 
grote stromen: Schelde, Maas en Rijn, elk met 
hun vele bijrivieren en beken, alsook de rivier 
IJzer. In de Schelde monden de Schijn uit en 
de Rupel en in deze laatste vervloeien Nete en 
Dijle (met als zijtakken onder meer Zenne, ge
voed door beken zoals Molenbeek en Linke
beek, en Demer gevoed door keinere stromen 
zoals  Gete)  en  verder  komen  in  de  Schelde 
ook Durme, Dender, Leie, Zwalm, Ronne en 
Hene. Enkele bekende bijrivieren van de Bel
gische  Maas  zijn  Oeter,  Geul,  Jeker,  Voer, 
Ourthe, Samber, Lesse en Semois. (1) Opdat 
men van de ene naar de andere rivier zou kun
nen varen doorheen het hele land, werden de 
natuurlijke  waterwegen  mettertijd  op  vele 
plaatsen ook onderling verbonden met intus
sen meer dan zestig kanalen. 
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Kanalen, grachten of door de mens aangeleg
de waterwegen beoogden aanvankelijk de be
vloeiing van het land: het waren irrigatiekana
len. Maar totdat het vervoer op sporen en later 
het vrachtwagentransport een aanvang namen, 
waren  zij  ook  belangrijke  transportwegen. 
Toen in 1626 de Spanjaarden de handel wil
den  afleiden  van  de  vijandige  Nederlanden 
naar Antwerpen toe, begonnen zij met de ver
binding van Maas en Rijn middels het (onaf
gewerkte, 50 km lange) kanaal, Fossa Eugeni
ana, genaamd naar de toenmalige Spaanse re
gentes alhier onder Filips II. (1) Onder de lei
ding  van  Giovanni  di  Medici  werkten  daar 
zo'n  8000  arbeiders  aan...  toentertijd  met 
schop en spade! Maar de werkzaamheden vie
len stil toen in 1628 de Hollander Piet Hein, 
de  Zilvervloot,  die  de  rijkdommen  van  de 
Spaanse kolonieën in Zuid- en Midden-Ame
rika  naar  Spanje  bracht,  veroverde.  In  1804 
startte  Napoleon  Bonaparte  een  gelijkaardig 
project om Schelde, Maas en Rijn te verbin
den met zijn Grand Canal du Nord maar ook 
dit werd (in 1810) stopgezet. Zo'n 20 jaar ge
leden  werd  langs  de  Fossa  Eugeniana  een 
fiets- en wandelroute aangelegd. (3) 

Maar nog voor de tijd van de Fossa Eugenia
na  werden  verschillende  kanalen  gegraven 
met mankracht, zoals het kanaal Gent-Brugge: 
nadat daar 250 jaar eerder al pogingen toe ge
weest waren, werd dit kanaal tussen 1613 en 
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1623  gebouwd  door  voornamelijk  Engelse 
graafwerkers  die  met  hun  gezin  in  hutten 
langs  het  kanaal  kwamen  wonen.  Uiteraard 
lieten vele delvers daar het leven bij, maar het 
was ofwel  dat,  ofwel  de hongerdood.  En zo 
groot als de ellende van deze arbeiders was, 
zo groot was ook de luxe der vermogenden: 
het kanaal was nog maar pas gegraven of in 
1624 werd daarop speciaal  voor rijkelui  een 
trekschuit  ingelegd,  de  zogenaamde  Gentse 
barge. Dat was een schip voortgetrokken va
nop het jaagpad door vijf paarden - bij gunstig 
weer werd er ook gezeild - dat aanlegde aan 
de Bargiekaai te Gent en aan het Minnewater 
en later aan de Katelijnepoort te Brugge. Dit 
luxeschip voorzien van keuken, wijnkelder en 
zelfs een grote open haard, pendelde dagelijks 
tussen Gent  en  Brugge in  een reis  van acht 
uur, voor het transport van de hogere burgerij 
- onder meer tsaar Peter de Grote reisde ermee 
en later ook koning Leopold I. Zij bleef in ge
bruik tot kort voor de eerste wereldoorlog - de 
laatste halve eeuw als nachtschuit. (4)

Kanalen zijn kunstmatige waterwegen en wil
len zij bevaarbaar zijn, dan moet het water op 
peil  worden  gehouden,  wat  gebeurt  middels 
een  ingenieus  netwerk  van  talloze  sluizen. 
Over het beroep van sluiswachter schreef Jac
ques Brel die, zoals ook blijkt uit zijn songs 
zelf een fervent bevaarder was van de Vlaam
se kanalen, een duister lied, een van zijn onbe
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kende meesterwerken. Hij  bezingt het  trieste 
leven der sluiswachters die uit  de in ellende 
gegraven kanalen,  die  door  grote siermakers 
werden bevaren, zovele drenkelingen moeten 
opvissen. (5)

(5 september 2012)

Noten:

(1) 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rivieren
_in_Belgi%C3%AB#Seine 

(2) http://nl.wikipedia.org/wiki/Fossa_Eugeni
ana 

(3)  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_(wa
terweg) en http://www.kunstgeografie.nl/kana
len/fossa.start.htm 

(4) http://nl.wikipedia.org/wiki/Gentse_barge 

(5)  Bekijk  deze  video:  http://www.123vi
deo.nl/playvideos.asp?
MovieID=489882&Rel=1
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Wat is bewustzijn? 

1.

Begrippen kunnen heel bedrieglijk zijn en dat 
is  hier  niet  anders.  Zo  zouden  we  spontaan 
kunnen veronderstellen dat bewustzijn een ei
genschap is welke toebehoort aan een indivi
du, terwijl dat zeker niet zo is: bewustzijn is er 
pas waar iemand iets tot een ander zegt, en zo 
bestaat het ook in een afgeleide vorm als het 
spreken met zichzelf, dat wij het denken zijn 
gaan noemen. De taal waarin men zich bewust 
is, veronderstelt een derde, en dus een groep, 
en het spreken tot die derde is geen onstoffe
lijke gebeurtenis doch een activiteit, een han
deling, iets dat men een ander aandoet, iets dat 
men elkander aandoet  als  men met  elkander 
spreekt. Bewustzijn is daarom een gebeurtenis 
of,  precieser  nog,  een handeling,  een geheel 
van handelingen, meer bepaald een geheel van 
interacties tussen meer personen. Bewustzijn 
is een eigenschap van een groep.

Wie  nog  niet  overtuigd  is,  dient  zich  maar 
eens  te  bezinnen  over  het  begrip  'gedachte'. 
Zoals we dat begrip hanteren, lijkt het immers 
wel alsof een gedachte een op zich staande re
aliteit kon zijn. Een valse indruk is dat uiter
aard, en hij volgt uit de verzelfstandiging van 
een werkwoord, want in feite zijn er geen ge

20



dachten: er is alleen maar de activiteit van het 
denken,  welke  zich  dan  ook  uitdrukt  in  het 
werkwoord  'denken'.  Op  dezelfde  manier  is 
het denken of het bewustzijn geen toestand en 
ook geen eigenschap van een enkeling, doch 
een  activiteit  welke  principieel  noodzakelijk 
door een groep van individuen wordt verricht.

Bewustzijn is bijvoorbeeld spreken tot een an
der,  of  luisteren,  maar  het  kan  ook  neuriën 
zijn, tekenen of dansen. Het met elkaar in een 
gevecht verwikkeld zijn van katten is evenzeer 
bewustzijn als het  onderonsen van bisschop
pen op een congres. Van zodra een activiteit 
wezenlijk verschillende individuen in zich be
trekt,  kan sprake zijn van bewustzijn.  In het 
woord bewustzijn zit wellicht al een stam van 
'wijzen'  of  'aanwijzen',  namelijk aan een an
der, wat er van de kwestie is, en die ander kan 
dan het aangewezene al dan niet be-grijpen. In 
het Franse 'conscience' gaat het duidelijk om 
een kennis ('science') welke met anderen ge
deeld wordt ('con'). Ook het woord 'weten' is 
wellicht verwant aan 'wijzen' of 'aanwijzen'. 

Eigen aan interacties waarbij meer individuen 
betrokken zijn, is dat zij verlopen met een ze
kere alertheid, en dan vooral wanneer het gaat 
om de meest  oorspronkelijke  interacties,  na
melijk  deze  waarbij  het  ene  dier  het  andere 
opeet ofwel ermee in een gevecht op leven en 
dood betrokken is. Het is daar een kwestie van 
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to be or not to be, eten of gegeten worden, do
den of gedood worden, zijn of niet meer zijn 
en  dus:  vechten,  interageren  met  een  ander, 
zich  bevinden  op  de  smalle  en  gevaarlijke 
scheidingslijn tussen leven en dood of tussen 
het ik en de ander. Het zich verweren - tegen 
de ander, die uiteraard de vijand is - om niet 
ten  onder  te  moeten  gaan,  is  bewustzijn.  In 
feite worden hier de zaken op hun kop gezet, 
want we moeten veeleer zeggen dat  bewust
zijn niet bestaat, of tenminste is het niet iets 
dat  wezenlijk  verschilt  van  het  gevecht  dat 
men voert voor zijn leven.

Naarmate wezens complexer worden, worden 
ook hun activiteiten en hun onderlinge inter
acties dat, en zo komt het dat twee mensen die 
elkaar ontmoeten in de regel niet op de vuist 
gaan maar  bijvoorbeeld alleen maar  een ge
sprek voeren. Men hoeft trouwens geen mens 
te zijn om reeds complex genoeg te zijn om 
dat te kunnen: dieren communiceren evenzeer 
als mensen en communicatie in de vorm van 
samenwerking is ook een afgeleide van - uit
eindelijk - de 'oorlog' die reeds door Heraklei
tos - de allereerste filosoof in onze beschaving 
- 'de vader van alle dingen' werd genoemd.

Bewustzijn is geen eigenschap van een enke
ling, het is een eigenschap van een groep; er is 
namelijk  een  groep  nodig  opdat  sprake  zou 
kunnen zijn van de interactie die wij 'bewust
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zijn' noemen. We zeggen wel dat een enkeling 
bewustzijn bezit, maar het ware correcter om 
te zeggen dat een specifiek bewustzijn de en
kelingen  bezit  die  het  creëren  of  gecreëerd 
hebben.  Zo ook is  het  niet  een enkeling die 
vecht:  een enkeling neemt  deel  aan  een  ge
vecht. Het is niet een enkeling die spreekt: een 
enkeling neemt deel  aan een gesprek, en hij 
doet  dat  omdat hij  altijd anderen toespreekt, 
die  zich  principieel  kunnen  verzetten  tegen 
wat hij zegt, precies zoals men zich in een ge
vecht verzetten kan.

Het bewustzijn situeert zich derhalve helemaal 
niet in de geest van enkelingen, alleen al om
dat het zich niet bij een enkeling situeert maar 
noodzakelijk bij een groep. Het bewustzijn is 
datgene wat gebeurt  tussen meer individuen, 
het  is  de  interactie  tussen individuen in  een 
groep.  Het  bewustzijn  situeert  zich  in  de 
groep,  in het  midden waarin de groepsleden 
onderling  communiceren,  en  dat  bewustzijn 
valt daarmee ook samen. Het bewustzijn is het 
gevecht dat twee mannen voeren. Het bewust
zijn  is het gesprek dat drie vrouwen hebben. 
Maar de groepsleden die aldus communiceren, 
houden uiteraard een herinnering over aan hun 
communicatie, en dat is een spoor van dat be
wustzijn dat echter vaak verkeerdelijk met het 
bewustzijn zelf wordt geïdentificeerd. 
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Het spoor dat iemand na een gesprek daarvan 
overhoudt in zijn hersenen, is wezenlijk niet 
verschillend van het spoor als geluidsopname 
op een tape of van het spoor als schriftelijke 
neerslag in een boek. Het boek is,  net  zoals 
het  geheugen,  op zich  inactief,  en  het  komt 
pas (opnieuw) tot het bewustzijn of het wordt  
pas (weer) bewustzijn waar het gelezen wordt, 
wat wil zeggen dat de interactie, die zijn we
zen is, dan pas weer werkelijkheid wordt. Het 
boek heeft een bepaald volume en zo lijkt het 
wel een inhoud te hebben, maar die indruk is 
bedrieglijk,  want  het  volume  van  een  boek 
staat voor niets anders dan voor de tijdspanne 
die nodig is om het te lezen: de periode van de 
duur van de interactie. Een boek lezen in een 
bepaalde tijdspanne betekent wezenlijk dat dit 
boek van  a tot  z door het oog van een naald 
dient gehaald te worden - als ik het heden, dat 
immers zo smal is als het oog van een naald, 
voor de gelegenheid eens op die manier zou 
mogen benoemen. De gehele geschiedenis van 
de interactie dient afgespeeld te worden opdat 
het  bewustzijn  waarmee  zij  samenvalt,  zou 
kunnen bestaan. Ons geheugen leeft evenmin 
als een papieren boek - tenminste tot op het 
ogenblik dat wij de inhoud ervan door het oog 
van de genoemde naald halen, en dat is voor
waar  een  activiteit  en  principieel  is  het  een 
groepsactiviteit want de taal waarin wij den
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ken is helemaal geen persoonlijk bezit. Dit is 
weliswaar een nog te vervolgen verhaal...

2.

Zoals  gezegd (1)  is  het  bewustzijn helemaal 
niet het bezit van een enkeling, het is daaren
tegen altijd een eigenschap van een groep. Be
wustzijn bezit men niet, zoals men ook de taal 
niet bezit: men participeert eraan, men partici
peert  aan  een  gesprek  zoals  men  deelneemt 
aan een gevecht,  dat men per definitie nooit 
alleen voert. Het (na)denken is een afgeleide 
vorm van het gesprek, waarbij men zelf beur
telings de eigen rol en die van de ander ver
tolkt.  Het bewustzijn bestaat  niet  los van de 
tijd, het is steeds een verhaal dat van  a  tot  z  
verteld  dient  te  worden,  het  wordt  aldus  als 
het ware door het oog van een naald gehaald, 
en  dat  oog  is  het  heden,  het  tegenwoordige 
ogenblik.

Dat laatste toont heel duidelijk aan dat het be
wustzijn in feite te groot is voor de stoffelijke 
wereld en dat het wezenlijk tot een heel ande
re en ruimere wereld behoort. Het bewustzijn 
dat zich steeds in een te vertellen verhaal be
vindt, kan immers slechts in stukjes en brokjes 
in  deze  wereld  verschijnen,  in  kleine  frag
mentjes die het ene na het andere in een vaste 
volgorde bestaan, en dat gebeurt waar het ver
haal dat ermee samenvalt, verteld wordt. Het 
wordt namelijk woord na woord en zin na zin 
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verteld, waarbij slechts één fragmentje tegelij
kertijd in deze stoffelijke wereld bestaat; het 
bestaat, het wordt uitgesproken of gelezen, en 
dan maakt het plaats voor een ander. En dat 
verhaal  zou volstrekt  onmogelijk  zijn  indien 
er niet tevens ons geheugen was dat beschikt 
over het wondere vermogen om al die stukjes 
'ergens'  terug  aan  elkander  te  rijgen  in  de 
volgorde waarin ze worden verteld en in de 
samenhang waarin ze bestaan in die andere en 
veel ruimere wereld die de stoffelijkheid over
stijgt. 

Het  boek  waarin  het  verhaal  wordt  neerge
schreven kan dienst  doen als een zinnebeeld 
voor ons geheugen, daar ook het boek als het 
ware  tegelijkertijd  alle  fragmenten  van  het 
verhaal  in  de  goede  orde  vasthoudt.  Temeer 
daar  het  boek  met  het  geheugen  die  eigen
schap deelt dat het moet gelezen worden, zin 
na zin, woord na woord, en letter na letter, op
dat zijn inhoud aan het licht zou kunnen ko
men en (door een ander aan wie het gericht is) 
begrepen zou kunnen worden. Alle stukjes van 
het boek moeten door het oog van een naald 
worden gehaald en dat oog is het heden waar
in wij ook echt stoffelijk bestaan. 

Derhalve bestaat de inhoud van het boek nooit 
ofte nimmer in de stoffelijke wereld, die im
mers niet in staat is om het bewustzijn te huis
vesten dat  zich noodzakelijk uitspreidt  in de 
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tijd. In de stoffelijke wereld is er alleen het he
den: de smalle grens tussen het verleden en de 
toekomst  die  immer  wijzigt,  zodat  alles  er 
vloeit en vergaat van zodra het geboren wordt. 
Het bewustzijn daarentegen zou niet eens kun
nen bestaan indien het aan de wetten van de 
stoffelijke wereld onderhevig was, aangezien 
het zich noodzakelijk uitspreidt in de tijd, en 
die verspreiding wordt pas één geheel in het 
geheugen,  dat  op  een  wondere  manier  een 
stuk van de tijd kan omvatten en dat  uit  de 
volgorde van de fragmenten die door het oog 
van de naald van het heden worden gehaald, 
het geheel reconstueert in een andere dan de 
stoffelijke wereld.

Een mooi maar ook schokkend voorbeeld van 
het feit  dat het bewustzijn niet bestaat tenzij 
als  eigenschap van een groep of  als  verhaal 
dat  men  aan  elkaar  vertelt,  is  het  fenomeen 
van de doofpotoperatie. De doofpotoperatie is 
een beproefde tactiek waarbij een streng opge
legde zwijgplicht het aan het licht komen ver
hindert van het verhaal dat drager is van ware 
gebeurtenissen.  Feiten  doen  zich  voor,  doch 
zij dringen nauwelijks tot het bewustzijn door 
zolang daar niet de woorden zijn die ze benoe
men en de zinnen die deze feiten ook vertel
len. De auteur dezer heeft zelf ooit de proef op 
de som genomen door de vraag te stellen aan 
bezoekers  van  het  Lam  Godsretabel  die  de 
Sint-Baafskathedraal  te  Gent  verlieten  -  de 
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vraag wat zij dan gezien hadden en meer be
paald de vraag uit  hoeveel luiken het kunst
werk volgens hen bestond. Bleek dat het me
rendeel van de bezoekers het antwoord op die 
vraag schuldig moesten blijven, ofwel vergis
ten zij  zich grondig;  alleen wat  de gids hen 
ook  daadwerkelijk  verteld  had,  konden  zij 
zich herinneren als datgene wat ze ook gezien 
hadden. In de doofpotoperatie wordt  van dit 
verschijnsel gebruik gemaakt door het spreken 
te verbieden: de feiten voltrekken zich, doch 
zij  dringen niet in de vorm van verhalen tot 
het bewustzijn door en zo laten ze ook nauwe
lijks een spoor achter in het geheugen, tenzij 
het vage spoor dat verwant is met het spoor 
dat ook dromen kunnen nalaten. De doofpo
toperatie wist de waarheid uit. 

Zo werd op 6 september 2012 door de  VRT 
een programma uitgezonden over door pries
ters  verkrachte  vrouwen.  Een  van  hen  werd 
als  zestienjarige  verkracht  in  1978  en  dit 
slachtoffer verhaalde hoe zij bij het baren van 
haar  kind  een  masker  moest  dragen:  op  die 
manier kon zij niet zien of het om een zoon 
ging ofwel om een dochter. De tactiek beoog
de kennelijk  het  bemoeilijken van een moe
der-kindrelatie, daar het kind onmiddellijk van 
de moeder werd afgenomen en in een voor de 
moeder geheim gehouden adoptiegezin werd 
geplaatst. Dit bewijst dat de kerkelijke over
heid  de  tactiek  heel  bewust  hanteerde,  ook 
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daar waar zij alle (door priesters verkrachte) 
vrouwen in  haar  'moederhuis'  streng spreek
verbod oplegde. Een non getuigde dat zij zelf 
over de ware toedracht van dit  bedrog hele
maal niets afwist, wat uiteraard bijzonder be
zwarend is voor de kerkelijke overheden: aan 
de 'roem' van een machtig instituut offeren cri
minelen  die  zich  hoogwaardigheidsbekleders 
laten noemen nog steeds het welzijn en het ge
luk van onschuldigen op. (2)

Op een gelijkaardige manier kan de even gre
tig  gebruikte  tweelingbroer  van  de  doofpo
toperatie de leugen in de werkelijkheid intro
duceren, en dat is de gekende tactiek van de 
roddel: verhalen worden verspreid zonder dat 
er feiten aan beantwoorden. De tactiek wordt 
beoefend in bijzonder verfijnde vormen waar
bij  ware  feiten  worden  gebruikt  die  in  een 
nieuwe,  valse  orde  aaneen  worden  geregen, 
feiten  worden  geselecteerd  ofwel  vermengd 
met loutere verhalen om de indruk te wekken 
dat met die verhalen een werkelijkheid over
eenstemt.  De  fabricage  van  'werkelijkheden' 
gebeurt openlijk en zodoende ook onschuldig 
in  de  kunst  als  fictie,  maar  zij  is  gevaarlijk 
waar zij voor de waarheid door wil gaan, zoals 
dat bij uitstek het geval is in de religies en in 
de politiek: ideologieën maar ook titels en om
kaderingen  allerhande  verbergen  niet  zelden 
de grofste misdaden.
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(7 september 2012)

Noten:

(1)  Zie: "Wat  is  bewustzijn?  (deel  1)": 
http://www.bloggen.be/tisallemaiet/archief
.php?ID=1961010  .  
(2) Zie: "koppen" d.d. 06.09.12: http://www.
deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek .
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