
Over het vasten

*

De Syrië-crisis in een notedop

*

China - een beknopte geschiedenis

* 

Jan Bauwens

1



D/2013/Jan Bauwens, uitgever

2



Over het vasten

1. Vasten, een fysieke noodzaak

Hoe alles is ontstaan, zullen we wellicht nooit 
weten, maar het lijkt erop dat wat de oudste 
beschavingen daarover vertellen,  wel bijzón-
der  nauwkeurig  overeenstemt  met  de  bevin-
dingen der nieuwste wetenschappen. Wellicht 
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is dat zo dankzij de wiskunde die immers zon-
der observaties of  alleen vanuit  zichzelf  een 
universum kan opbouwen. De innerlijke we-
relden reiken gewis de kosmos buiten ons de 
hand.  (°)  Want  mensen  die  duizenden  jaren 
geleden  leefden  en  die  nog  amper  positieve 
toegepaste  wetenschappen  kenden,  beoefen-
den al de wiskunde, de logica en de welspre-
kendheid. En is het nu niet de logica zelf om 
bij de vraag naar het ontstaan van alles te gaan 
veronderstellen - zoals veel later ook Leibniz 
deed (°°) - dat bij het voortkomen van iets uit 
niets, dit  iets  een ding moet zijn dat eigenlijk 
aan dat niets gelijk is, aangezien uit niets niet 
zomaar  iets  kan voortkomen?  Een louter  op 
logica gestoelde redenering is dat en zij gaat 
verder als volgt.

Dat  iets  dat  voortkwam uit  niets,  moet  een 
ding zijn dat zichzelf als 't ware opheft, terwijl 
het dat toch ook weer níet doet: hoe is dat mo-
gelijk?  Het  zou  alvast  pas  mogelijk  zijn  op 
voorwaarde dat dit  iets  zou bestaan uit  twee 
onderling tegengestelde onderdelen die elkaar 
als het ware weer konden opheffen: een posi-
tief en een negatief deel. Dat zeggen alvast de 
logica,  het  wiskundige  denken,  de  welspre-
kendheid en de vanzelfsprekendheid die ook 
de oudste beschavingen kenden die nog geen 
sterrenkijkers  hadden  en  geen  microscopen. 
Maar  hoor  nu eens  wat  de  moderne  natuur-
kundigen beweren. 
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De moderne fysici  stellen namelijk dat  alles 
opgebouwd en voortgekomen is uit  een oer-
stof die bestaat uit... twee tegengestelde deel-
tjes die elkaar als het ware opheffen! En dat 
zijn, meer bepaald, een positief geladen deel-
tje (ook proton genaamd) en een negatief ge-
laden  deeltje  (electron).  En  die  oerstof  heet 
waterstof. 

Waterstof wordt scheikundig voorgesteld met 
de letter H, uit het Griekse  hydro en het La-
tijnse  genium, waaruit dan het woord  Hydro-
genium werd gevormd, dat wil zeggen: water-
voortbrenger  of  dus  bouwstof  van  water  (- 
water bevat naast waterstof ook nog zuurstof). 
Als enige element heeft waterstof géén neutro-
nen (- dat zijn neutrale deeltjes, zeg maar 'vul-
sel'). 

Waterstof is het kleinst denkbare element, het 
allerlichtste, en het staat dan ook op nummer 
1 in de tabel met de scheikundige elementen. 
Die  tabel  met  de  bouwstoffen  aller  stoffen 
wordt ook het "periodiek systeem" genoemd, 
omdat de elementen er gerangschikt staan in 
de volgorde van hun ontstaansperiode. Want 
alle andere, zwaardere elementen zijn voortge-
komen uit dat eerste en ook allerlichtste ele-
ment  waterstof  in  de oersoep van de schep-
ping,  toen  de  melkwegstelsels  zijn  ontstaan, 
met omstandigheden die ons voorstellingsver-
mogen ver te boven gaan. De volledige tabel 
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telt,  van  licht  naar  zwaar,  118  elementen 
(waarvan er  90 in  de natuur  voorkomen,  de 
overige  zijn  onder  meer  door  de  mens  ge-
maakt in kerncentrales). Waterstof is de abso-
lute oerstof in de kosmos. En nu komen we tot 
ons onderwerp.

Bijzonder indrukwekkend immers is het ver-
haal dat de pionier van de massaloopsport dr. 
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Ernst van Aaken doet over de functie van wa-
terstof in verband met het belang van een vol-
doende  zuurstofopname  voor  onze  gezond-
heid. (°°°)

Waterstof,  de  oerstof,  is  namelijk  ook  de 
brandstof die wij uit onze verschillende voe-
dingsstoffen  halen.  Naast  bouwstoffen  heeft 
ons lichaam immers tevens energie nodig en 
die recruteren wij uit de waterstof in de gluco-
se  van  ons  dagelijks  voedsel,  meer  bepaald 
door die te verbranden middels de ingeadem-
de zuurstof die onze brandstof is. Bij die ver-
branding komt behalve energie ook afval vrij 
in de vorm van de heden veel besproken kool-
stofdioxide (die ook vrijkomt bij de verbran-
ding van fossiele brandstof in motoren) en wa-
ter.  Die  afval  verlaat  ons  lichaam weer:  de 
koolstofdioxide  wordt  uitgeademd,  trouwens 
evenals  een deel  van het  water  (in  de vorm 
van damp)  dat  ook wordt  afgevoerd met  de 
urine, de uitwerpselen en het zweet. (°°°)

Wij ademen om te leven en dat doen wij wel-
iswaar allemaal sowieso, maar als wij een lig-
gend-zittend leven leiden, dan krijgen we on-
voldoende zuurstof binnen, met de welbeken-
de  zogenaamde  beschavingsziekten  tot  ge-
volg. Om voldoende zuurstof op te kunnen ne-
men volstaat  het  niet  om dieper in en uit  te 
ademen zoals men dat de gymnasten van wel-
eer wel eens zag doen: op die manier kan men 
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slechts  duizelig  worden.  Een  vereiste  portie 
van  de  ultieme  verbrandingsstof  neemt  men 
pas op door meer te gaan bewegen, en zo is er 
geen ontkomen aan: zoals het te lezen staat in 
Genesis,  het  boek  bij  uitstek  over  de  oor-
sprong van alles, moeten wij arbeiden in het 
zweet van ons aanschijn. (°°°)

Van belang is dat er in hoofdzaak twee ver-
schillende wijzen van energielevering bestaan. 
De eerste dateert nog van voor de tijd dat onze 
dampkring zuurstof bevatte:  toen haalden de 
primitieve levensvormen hun energie uit anaë-
robe processen, en dat  zijn energieleverings-
processen  zonder  tussenkomst  van  zuurstof, 
het  zijn  in  feite  gistingsprocessen.  Planten 
maakten  dan  geleidelijk  via  de  zogenaamde 
bladgroensynthese zuurstof aan die de damp-
kring vulde  tot  het  huidige  percentage  werd 
bereikt. Pas dan konden ook levensvormen ge-
dijen die hun energie winnen op een aërobe 
manier, wat wil zeggen mét tussenkomst van 
zuurstof, en die vorm geniet de voorkeur om-
dat haar rendement maar liefst negentien keer 
hoger ligt dan bij gisting. (°°°)

Om gezond te zijn, moeten de mechanismen 
die ons van energie voorzien, zo zuinig moge-
lijk verlopen. Zoals gezegd haalt ons lichaam 
energie uit (van ons voedsel afkomstige) wa-
terstof, die onze brandstof is, welke met zuur-
stof,  onze  verbrandingsstof,  wordt  verbrand. 
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Belangrijk is  nu dat  ál  onze brandstof  tijdig 
wordt verbrand, en dat wil zeggen dat we zo-
wel voedsel als zuurstof in de juiste verhou-
ding tot ons moeten nemen. Edoch, in de hui-
dige welvaartsperiode eten we over het alge-
meen te veel en bewegen we te weinig. Ten 
gevolge daarvan krijgen onze lichaamscellen 
te  kampen met  een overschot  aan waterstof, 
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die immers niet verbrand wordt omdat we on-
voldoende bewegen en we aldus veel te wei-
nig zuurstof binnen krijgen. En waterstof kan 
in onze cellen heel wat schade aanrichten, het 
vreet als het ware onze cellen van binnenuit 
aan. (°°°)

Ons organisme werkt uiteraard veel ingewik-
kelder dan in deze enkele zinnen gesteld, maar 
in grote lijnen kon men zeggen dat  het  pro-
bleem van onze beschaafde of onevenwichtige 
levenswijze, een energieverwerkingsprobleem 
is  op  het  niveau  van  de  lichaamscellen:  zij 
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kampen met een overmaat aan waterstof. En 
het probleem kan pas worden opgelost, ofwel 
door  meer  te  gaan  bewegen  en  aldus  meer 
zuurstof op te nemen en de overtollige water-
stof te verbranden, ofwel door minder voedsel 
tot ons te nemen zodat het overschot aan na-
delige waterstof in onze cellen wordt terugge-
schroefd. En dat laatste noemen wij dan vas-
ten. (°°°)

2. Vasten, een ecologische en humani-
taire noodzaak

Het rapport van de Verenigde Naties van 30 
januari  2012  inzake  duurzaamheid  in  onze 
toekomstige  wereld,  stelt  dat  onze  welvaart 
nooit voorheen groter was maar dat die rijk-
dom tegelijk  ongelijk  verdeeld  is  –  vandaar 
een  wereldwijd  protest.  Bovendien  vergeet 
men  dat  ongebreidelde  ontginning  de  aarde 
uitput.  'Duurzaamheid'  ('sustainability')  staat 
tegenover  de  overconsumptie  eigen  aan  het 
kapitalisme. De energie en de grondstoffen ra-
ken op en straks zal er een tekort aan voedsel 
en  aan water  zijn  met  wereldwijde  armoede 
tot  gevolg  –  een  zwarte  toekomst  die  zich 
reeds begint te voltrekken. Bewustmaking en 
actie  zijn  dringend  nodig,  zoals  we  al  een 
kwarteeuw weten. (°°°°) 

Men kan zich alleen afvragen of hier geen hy-
bris in het spel is wanneer het VN-panel ge-
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looft dat het een opwindende zaak is dat we 
onze eigen toekomst kunnen kiezen: “the ex-
citing thing is that we can choose our future”, 
zo luidt het. Een gegeven waar men overheen 
lijkt te kijken, is de onenigheid van de wil of 
het  illusoir  karakter  van dat  'wij'.  Elke neus 
blijkt voor elk nieuw probleem weer een eigen 
windstreek  op  te  zoeken,  laat  staan  dat  alle 
neuzen altijd in dezelfde richting zouden wij-
zen!

Het ecologische vraagstuk werd door ons eer-
der besproken in het kader van de kwestie van 
de overbevolking en de kern van de zaak kan 
hier  worden  herinnerd.  Om  te  beginnen  is 
overbevolking  een  kwestie  van  milieubelas-
ting,  terwijl  bijvoorbeeld  een  welgestelde 
westerling het milieu zo'n 1000 keer zwaarder 
belast  dan  een  arme  Indiër.  De  pleidooien 
voor het  onvruchtbaar maken van derde we-
reldburgers zijn daarom niet alleen verschrik-
kelijk gewetenloos en immoreel maar ook nog 
volstrekt ondoeltreffend. 

Bovendien  worden  de  waarschuwingen  van 
ecologische  kant  en  de  aanmaningen  om de 
productie drastisch in te dijken, tegengewerkt 
door een kennelijk potdove economie die de 
wereldproductie nog wil opdrijven en die het 
refrein blijft zingen van de economische groei. 
Het bevreemdende is wel dat het dezelfde po-
litici zijn die deze twee diametraal tegenover-
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gestelde meningen tegelijk verkondigen en zij 
financieren ze ook allebei: enerzijds geven zij 
impulsen  aan  de  economie  en  zetten  zij  de 
burgers aan om meer, harder en ook langer te 
werken,  wat  de  overproductie  in  de  hand 
werkt; anderzijds manen zij aan tot soberheid 
en sponsoren zij ecologische projecten welke 
voorrang geven aan duurzaamheid boven pro-
ductie.  Dit  getouwtrek in twee onderling te-
gengestelde  richtingen  betekent  een  supple-
mentaire verspilling van een niet  te schatten 
omvang maar zij getuigt vooral van een vol-
strekte  stuurloosheid.  Logici  zouden  zeggen 
dat  het  politieke systeem inconsistent  is,  het 
bevat innerlijke tegenspraken.

Het is aantoonbaar dat het toelaten van incon-
sistenties  onherroepelijk  systeemondermij-
nend  werkt.  En  die  inconsistenties  schuilen 
niet alleen in de economie, ze zitten ook ver-
werkt in de ethiek van onze samenleving.

Het  model  dat  ondanks  zijn  aangekondigd 
faillissement nog steeds wordt gehandhaafd in 
het  Westen,  is  het  concurrentiemodel.  Dat 
houdt  in  dat  de  economie  principieel  be-
schouwd wordt als een strijdperk, en de oor-
log wordt hier dan ook terecht gedefinieerd als 
het verlengstuk van de economie. De econo-
mische concurrentie situeert  zich op de prij-
zenmarkt op meer dan één manier. Om te be-
ginnen is er voortdurend de slag om het goed-
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koopste product dat ook nog eens het beste is. 
Principieel  is  daar  niets  op tegen,  aangezien 
deze  ijver  gehoorzaamt  aan  het  economici-
teitsprincipe zelf:  maximale  baten met  mini-
male kosten. Met het economiciteitsprincipe is 
ook alles oké zolang dit aldus elke mogelijke 
verspilling tegenwerkt.  Edoch,  op de  een of 
andere manier resulteert ons economisch mo-
del in het tegendeel van maximale economici-
teit, en wel in een vorm van megaverspilling. 
En die tegendoelmatigheid is kennelijk inhe-
rent aan onze economie: ze volgt direct uit de 
middel-doel-omkering,  die  immers  bewerk-
stelligt dat niet de behoeftige of dus de koper 
maar wel de verkoper wel vaart bij het slijten 
van zijn product. Hij probeert namelijk in de 
eerste plaats om winst te maken, en dat kan hij 
pas doen als hij zijn koper kan laten geloven 
dat het product meer waard is dan het in feite 
kost terwijl het in werkelijkheid net andersom 
is. Op de keper beschouwd is dat desinforma-
tie en zelfs bedrog. Het product bevredigt de 
behoefte van de behoeftige niet maar de ver-
koop  ervan  bevredigt  wel  de  behoefte  aan 
winst  bij  de  verkoper,  en  die  behoefte  aan 
winst is in wezen tegennatuurlijk: het is een 
behoefte aan geld en dus aan middelwaarden, 
een behoefte die mét het geld in het leven ge-
roepen werd en die niet bestond ten tijde van 
de ruilhandel. De behoefte aan winst is onna-
tuurlijk  en  zij  werkt  in  feite  de  bevrediging 

14



van de echte, natuurlijke behoeften tegen: ze 
komt in de plaats ervan te staan zoals ook bij 
andere  verslaafden  het  druggebruik  in  de 
plaats komt van de voeding en de andere na-
tuurlijke  en  levensnoodzakelijke  behoeftebe-
vredigingen.  De  behoefte  aan  winst  is  een 
ziekte, het is de ziekte van de hebzucht. Deze 
ziekte  resulteert  in  het  tot  stand  komen van 
fortuinen, welke men kan beschouwen als ge-
zwellen in  het  lichaam van de  samenleving. 
Fortuinen gedragen zich immers perfect zoals 
gezwellen: ze dienen tot niets, ze kosten geld 
en ze onttrekken aan het lichaam de voedings-
stoffen en de energie die voor mensen is be-
doeld die er nu een tekort aan hebben. En dat 
is ook het geval met het overtollige lichaams-
vet. Dit relatief goedaardige gezwel moet men 
overal met zich meeslepen terwijl het tot hele-
maal niets dient, het is bovendien schadelijk, 
het is een gevolg van een zucht.

In  feite  verspilt  een  zichzelf  tegenwerkende 
economie  het  merendeel  van  haar  krachten 
aan volstrekt overbodige en schadelijke activi-
teiten. Zij voert een processie van Echternach 
ten tonele (maar dan wel in de oude versie van 
vóór  1947:  drie  passen  voorwaarts  en  twee 
achterwaarts). Met een fractie van het huidige 
energieverbruik zou de wereld kunnen draaien 
indien het concurrentiemodel maar vervangen 
werd door een samenwerkingsmodel. 
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Intussen kan men uitgaan van het beginsel dat 
de straat proper blijft als ieder voor zijn eigen 
deur veegt: men kan zijn biologische voetaf-
druk zo bescheiden mogelijk proberen te hou-
den. En dat betekent niet alleen dat wij andere 
dingen moeten gaan eten, het mag best ook in-
houden dat wij met wat minder tevreden leren 
zijn. 

(24 en 25 februari 2012)

Noten:

(°) Aldus vormen de natuur en de ziel volgens de middel-
eeuwse opvattingen twee van de drie kennisbronnen; de 
derde is dan de bijbel.

(°°) De Duitse filosoof en wis- en natuurkundige, Gott-
fried Wilhelm Leibniz (1646-1716), beschouwde het als 
een cruciale vraag hoe uit het niets dan ooit iets is kunnen 
voortkomen. Leibniz zegde dat wij leven in de beste van 
alle mogelijke werelden en hij had het in dat verband over 
een  harmonia  praestabilita  of  een  vooraf  vastgelegde  
harmonie van de wereld waarin lichaam en ziel onderling 
verbonden zijn door een gemeenschappelijke oorsprong.

(°°°) Zie: van Aaken, Ernst,  Programmiert für 100 Leb-
ensjahre.  Wege zum Gesundheit  und Leistungsfähigheit, 
Pohl-Verlag, Celle, 1975 (derde uitgave), pp. 56v. Dr. van 
Aakens hele gezondheidstheorie wordt uitmuntend weer-
gegeven in het  Nederlands  én ge-updated doorheen het 
werk van dr. Kris Vansteenbrugge, en dan vooral in de 
werken:  Dwars  door  Grijsloke.  Kanker  en  hartinfarct  
moeten niet zijn (1982) en De mens, een loopdier (1984). 
Zie ook: http://www.bloggen.be/kris/archief.php?ID=13 .

(°°°°) Bron: United Nations Secretary-General’s High-Le-
vel Panel on Global Sustainability (2012). Resilient peop-
le,  resilient  planet:  A future worth choosing,  Overview. 
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New York: United Nations.  Voor het volledige rapport, 
zie:
http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GS-
PReport_unformatted_30Jan.pdf Voor  een  beknopter 
overzicht, zie:

http://www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GS-
PReportOverview_A4%20size.pdf . 
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De Syrië-crisis in een notedop 

Grote beschavingen gedijen waar overvloed is 
en een der vruchtbaarste gebieden ter wereld 
is Mesopotamië, het tweestromenland van Ti-
gris en Eufraat, de 'vruchtbare halve maan' of 
de 'vruchtbare sikkel',  vlakbij de Nijldelta in 
het  gebied  ten  oosten  van  de  Middellandse 
Zee waar de zon opgaat en dat daarom de Le-
vant genoemd wordt. Middenin de Levant ligt 
Syrië, het land dat verwijst naar Assyrië, ge-
vestigd rond en genoemd naar de historische 
stad Assur - een rijk dat bloeide van 2000 tot 
612 vóór Christus.

Het rijk was te schoon om niet te worden ver-
overd, achtereenvolgens door de Perzen, door 
Alexander de Grote (in de vierde eeuw), door 
de  Seleuciden  en  door  de  Romeinen  (in  63 
v.C.) die erom vochten met de Perzische Sas-
saniden. In 636 nam een islamclan uit Mekka 
- de Omajjaden - Syrië in. (1) Dan kwamen de 
Abbasiden,  in  de  elfde  eeuw  de  Turkse 
Seltsjoeken, vervolgens de islamitische Mon-
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golen,  de  Egyptische  Mamelukken  en  in  de 
zestiende eeuw de Ottomanen die er heersten 
tot de eerste wereldoorlog. 

In W.O.I bezetten de geallieerden - de Fransen 
en de Engelsen - Syrië en zij werden hierbij 
geholpen door Arabische opstandelingen. Sy-
rië  bleef Frans tot  1946 en werd dankzij  de 
Sovjet-Unie een onafhankelijke republiek. Het 
land zocht  aansluiting met  andere  Arabieren 
en vormde vanaf 1958 samen met Egypte de 
Verenigde  Arabische  Republiek,  die  stand-
hield  tot  de  staatsgreep  van  1961.  In  1963 
volgde een nieuwe coup door de Ba'ath-partij. 
In de zogenaamde "zesdaagse oorlog" tussen 
Israël en de Arabieren, in juni 1967, verloor 
Syrië de Golanhoogten aan Israël. 

De instabiliteit duurde totdat in 1970 de Ale-
wiet  Hafez-al-Assad  (vader  van  de  huidige 
president) de macht greep en een militaire dic-
tatuur  stichtte  met  zichzelf  als  staatshoofd 
voor het leven. Hij participeerde aan de Jom 
Kipoeroorlog (1973) en aan de burgeroorlog 
in  Libanon  (1975-1990)  en  bij  zijn  dood  in 
2000 werd hij opgevolgd door zijn zoon Bas-
har al-Assad, de huidige president. 

De opvolging voltrok zich in feite niet zoals 
verhoopt, en hier ligt wellicht één van de oor-
zaken  van  de  huidige  Syrische  crisis.  Hafe-
z-al-Assad  zou  worden  opgevolgd  door  zijn 
oudste zoon, Bassel, maar die verongelukte in 
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1994. Diens broer Bashar moest dan maar zijn 
studies in de oogheelkunde stopzetten om zich 
op het presidentschap voor te bereiden. Bashar 
was  dus  niet  de  eerst  bedoelde  opvolger  en 
bovendien kreeg hij er een vijand bij: zijn aan-
stelling zette immers kwaad bloed bij de soen-
nitische oud-vicepresident van Syrië, Abdoel 
Haliem Khaddam, die ook president had wil-
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len worden en die in 2005 ontslag nam en naar 
Parijs emigreerde waar hij tot 2009 deel uit-
maakte van de moslimbroeders. Het is alvast 
een feit dat geruchten gaan dat bij de opstan-
den in 2011 in het Syrische Banyas, de thuis-
haven van Khaddam, deze laatste de opstande-
lingen bewapende en financierde.

Maar het conflict heeft nog andere oorzaken. 
Na W.O.II, met zijn jammerlijke uitroeiings-
kampen,  werd  Israël  gesticht,  het  beloofde 
land voor de joden maar een doorn in het oog 
van de omliggende staten. Op de Camp Da-
vidakkoorden (met Begin en Carter) in 1978 
beloofde de Egyptische president Sadat Israël 
te erkennen, wat hij in 1981 met zijn leven be-
kocht:  hij  werd  vermoord  door  de  moslim-
broeders. En een gelijkaardig gevaar had ook 
Syrië in de greep: de moslimbroeders (soen-
nieten) stonden in hun bolwerk te Hama ge-
welddadig op tegen de religieus zeer tolerante 
Alawitische Ba'athpartij  van Assad en op 21 
april 1981 doodden ze er willekeurig honder-
den  burgers.  Op 2  februari  1982 zag  Assad 
zich gedwongen om die opstand met alle mid-
delen neer te slaan. Er vielen 20.000 doden. 

Diezelfde  historie  dreigde  andermaal,  op-
nieuw eerst in Egypte. In 2011 werd daar door 
opstandige moslims Moebarak verdreven die, 
trouw in het spoor van Sadat, dertig jaar lang 
over de vrede met Israël had gewaakt. Terecht 
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vreest  Assad van Syrië  alweer  het  volgende 
slachtoffer te zullen zijn.

Het diep-christelijk gewortelde Syrië dat  be-
kend is uit de bijbel van de bekering van Pau-
lus  op  weg  naar  Damascus  (2),  blijkt  een 
doorn in het oog van de moslimbroeders, of-
schoon er vandaag nog amper 10 pct. christe-
nen in  Syrië leven.  Kennelijk is  de tamelijk 
seculiere Ba'athpartij,  die  gekant  is  tegen de 
sharia en voorstander is van een scheiding tus-
sen kerk en staat, naar de zin der moslimbroe-
ders niet islamitisch genoeg. De heersende re-
ligieuze minderheid der Alawieten (3) waartoe 
ook  Assad  behoort,  wantrouwt  en  vervolgt 
derhalve  de  moslimbroeders  die  hen  min  of 
meer nog als afvalligen beschouwen. (4) 

De  Ba'ath-partij  (De  Socialistisch  Partij  van 
de Arabische Herrijzenis), die men zich herin-
nert als de partij van de ter dood veroordeelde 
dictator Sadam Hoessein van Irak (overigens 
een persoonlijke vijand van Assad), is natio-
nalistisch en pan-Arabisch in een reactie op de 
talloze vreemde overheersers:  zij  gelooft  dat 
een hereniging het machtige Arabische rijk uit 
de middeleeuwen kan doen herrijzen. Er zijn 
nota  bene  ook heel  wat  christenen en joden 
onder de Arabieren, en die zijn allen welkom 
in dat beloofde Arabische Rijk. (5)

De  hedendaagse  problematiek  wordt  in  de 
westerse media afgeplat en herleid tot het ver-
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haal van een te overwinnen dictator, als ware 
deze over eenzelfde kam te scheren met bij-
voorbeeld Ben Ali of zelfs Saddam Hoessein. 
Het klopt dat Assad een opstand tracht te on-
derdrukken en dat daarbij  slachtoffers vallen 
zoals dat ook exact dertig jaar geleden tijdens 
zijn vaders bewind het geval was, maar zijn de 
opstandelingen dan niet dezelfde die toenter-
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tijd in Hama honderden onschuldige burgers 
afslachtten  en  die  slechts  te  stoppen  waren 
met een drastisch optreden? Vreest Assad dat 
de soennieten oprukken en dat  zij  van Syrië 
een islamstaat maken, een theocratie waar de 
sharia heerst, waar niet langer godsdienstvrij-
heid is doch vervolging van de Alawieten, de 
minderheid  waartoe  hijzelf  behoort?  Wil  hij 
voorkomen dat in Damascus, waar de apostel 
Paulus door de hand Gods geslagen van zijn 
paard viel, christenen en joden worden uitge-
roeid? Ziet hij terecht een totalitair gevaar dat 
zijn land bedreigt?

(28 februari 2012)

Noten

(1) In 636, kort na de stichting van de islam, vielen islam-
legers Syrië binnen. Aanvankelijk leefden zij daar in vre-
de samen met de christenen, maar in 705 braken zij  de 
kerk van Johannes De Doper af en bouwden er de Omaj-
jadenmoskee waarin ze zijn reliek onderbrachten (omdat 
ze geloven dat hij, zoals ook Christus, een profeet is). 

(2)  50 km ten  zuiden van Damascus  in  het  bergdorpje 
Ma'loula wordt tot vandaag nog het Aramees gesproken, 
de taal die Christus sprak. 

(3) Sjietische islamieten en volgelingen van Ali, de neef 
en schoonzoon van Mohammed. 

(4) Ofschoon zij dankzij de Libanese Moesa Al-Sadr offi-
cieel door sommige geestelijken werden erkend als echte 
moslims.  (Al-Sadr verdween in 1978,  hij  werd wellicht 
vermoord). 
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(5) Tevens huldigt de Ba'ath-partij een socialisme dat er-
naar streeft om de bedrijven onder te brengen bij de staat. 
Als zij zou verdwijnen, dan verloor het communistische 
blok een vaste stek in de Arabische wereld. Verder heeft 
Syrië sterke banden met Iran dat immers onder Ayatollah 
Komeini in oorlog lag met Assad's vijand Saddam Hoes-
sein van Irak. Zo bood Syrië sinds 1973 asiel aan aan Ira-
nezen die  zich verzetten tegen de shah; voor Ayatollah 
Komeini stond de deur open. Omdat sinds de inval van de 
V.S. en de Britten in Irak in 2003, vele Irakezen - tegen-
standers  van Saddam -  asiel  vonden in Syrië,  heeft  het 
land ook met het Irakese volk een speciale band.
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China - een beknopte geschiedenis (°)

Het porceleinen paviljoen' 
(Li Tai Po)

Midden in den kleinen vijver
Staat een paviljoen van grasgroen

En van melkwit porcelein.
Als een tijgerrug zoo welft zich,

Maanbeglansd, de brug van jade
Naar het groenwit paviljoen.
In het huisje zitten vrienden,

Fraai gekleed en drinken, praten –
Velen schrijven lenteverzen.

En hun zijden mouwen glijden
Achterwaarts, hun zijden mutsen

Zitten vroolijk in hun nek.
Op de stille kristallijnen

Oppervlakte van den vijver
Spiegelt alles wonderbaar.

De omgekeerde boog van ’t brugje
Lijkt een halve maan. De vrienden,
Fraai gekleed, zij drinken, praten,

Alle staande op hun hoofden,
In het paviljoen van grasgroen
En van melkwit porcelein. (1)

Wellicht  werkt  niets  eerlijker  en  sneller  om 
van een volksziel iets te zien te geven dan een 
mondvol frisse verzen. Ook al is ze meer dan 
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duizend  jaar  oud:  de  poëzie  van  Li  Tai  Po 
klinkt altijd verrassend nieuw. Mystiek én epi-
curistisch  weerspiegelt  zij  de  schoon bezon-
gen jade en de lente en de jeugd, de nostalgie, 
de onverbiddelijkheid van de tijd in fel con-
trast met de lenigheid der verzen en de behen-
digheid van fantasie. Grote kunst brengt de ui-
tersten aldus samen in harmonieuze tegenstel-
lingen, en zo ook de uitersten van de tijd: ver-
leden en toekomst, herinnering, heimwee, ver-
wachting, wanhoop, hoop.

In 2005 werden in China tanden van de Jians-
hi-mens gevonden die zowat twee miljoen jaar 
oud  moeten  zijn.  Van de  beroemde  Peking-
mens,  een  homo  erectus  of  een  mens  die 
rechtop begon te lopen, werden vijf schedels 
en ook kaakbeenderen gevonden die wellicht 
een miljoen jaar  oud zijn.  Zowat  6000 vóór 
Christus leefden langs de Gele Rivier al cultu-
ren die gierst verbouwden en die honden, var-
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kens en pluimvee hielden. Afgezien van enke-
le tekens op aardewerk uit de 13de eeuw v.C. 
- het einde van de Shang-dynastie - zijn er pas 
eigenlijke  geschriften  vanaf  de  aanvang van 
het eigenlijke Chinese keizerrijk in 221 v.C.  

Het  Chinese Keizerrijk overspant de hele ge-
schiedenis van het land van de rijzende zon... 
tot in 1911. Dan brak in Wuhan, in het hart 
van China, de Xinhai-revolutie uit onder lei-
ding van Sun Yat Sen (Sun Zhongshan), die 
de Qing-dynastie deed vallen en in 1912 werd 
de  Republiek  China uitgeroepen,  aldus  van-
daag een eeuweling. 

De poëzie van Li Tai Po is die van de rijke 
klasse,  de  gunstelingen  van  de  keizer,  maar 
een  meerderheid  van  het  volk  had  voor  het 
componeren  van  lenteverzen  helemaal  geen 
tijd. Sun Yat Sen (Yat Sen is eigenlijk een van 
zijn  vele  pseudoniemen  die  overigens  niet 
overbodig bleken daar hij meermaals ternau-
wernood ontsnapte aan de klauwen van de vij-
and) was zelf een volksmens die geneesheer 
werd en hij behartigde de sociale zaak: hij wil-
de nationalisme, socialisme en democratie. In 
1895 had hij al eens een opstand willen ontke-
tenen, wat toen mislukte. Hij beschouwde het 
Westen en meer bepaald Amerika als model 
voor China en hij verspreidde die overtuiging 
via het christelijke netwerk waarvan hij  deel 
uitmaakte.  Later,  na  de  oktoberrevolutie  in 
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Rusland (in 1917), riep hij de hulp in van de 
Russische communistenregering voor zijn par-
tij,  de  Kwomintang  of  'volkspartij',  en  hij 
kreeg militaire steun en veroverde ook Zuid-
China.  Maar  onder  de  Russische  invloed 
kleurde zijn partij zo rood dat het zijn opvol-
ger  Chiang  Kai-Shek  zeer  tegenstond.  Later 
scheurde de nationalistische Chiang zich met 
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zijn volgelingen als de Republiek van China 
van het communistische China - de  Volksre-
publiek China - af, en zo splitste China zich in 
twee. Sun Yat Sen stierf  plotseling in 1925. 
Hij  wordt  nog  steeds  door  alle  Chinezen 
(communisten én nationalisten) als 'Vader des 
Vaderlands' erkend en aldus maakt hij China 
in feite weer één.

30



Chiang Kai-Shek kreeg een militaire training 
in Moskou in 1923 maar keerde in 1924 als 
overtuigd  anti-communist  naar  China  terug 
waar hij Sun Yat Sen na diens dood opvolgde. 
In 1928 brak hij met de communisten en hij 
ging  hen  zelfs  vervolgen.  Door  zijn  vrouw 
werd hij in 1930 methodistisch christen. 

Van 1931 tot 1945 vormden de nationalisten 
(onder Chiang Kai-Shek) en de communisten 
(onder Mao Zedong) één front tegen de inval-
lende  Japanners  maar  in  feite  bevochten  ze 
steeds  meer  elkaar  en  Stalin  bewapende  de 
communistische Chinezen tegen de nationalis-
ten  die  in  1948  werden  verslagen.  In  1949 
werd  de  Volksrepubliek  China  (het  commu-
nistische China)  gesticht.  Intussen volgde Li 
Tsung-Jen de afgetreden Sun Yat Sen op die 
samen met 2 miljoen volgelingen naar Taiwan 
vluchtte, waar hij (in hoofdstad Taipei) de Re-
publiek  China  (het  nationalistische  China) 
vestigde en in  1950 werd hij  daar  president 
met de steun van de V.S. Tot 1971 was de Re-
publiek  (Taiwan)  het  enige  erkende  China 
(met vandaag 23 miljoen inwoners). Pas daar-
na werd ook de Volksrepubliek China erkend 
(met nu 1,3 miljard inwoners). 

In 1975 overleed Chiang Kai-Shek, zijn zoon 
Chiang Ching-kuo volgde hem op en regeerde 
in  Taiwan tot  1988.  Na  hem regeerden  Lee 
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Teng-hui  (tot  2000),  Chen  Shui-bian  (tot 
2008) en Ma Ying-jeou (herkozen in 2012). 

In de Volksrepubliek China werd Mao na zijn 
dood in 1976 opgevolgd door de pragmatische 
Deng Xiaoping die  een staatskapitalisme in-
voerde  dat  China  grote  welvaart  bracht.  Na 
hem regeerden  Jiang  Zemin  (1993-2003)  en 
Hu Jintao (2003-heden).
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*

Sun Yat Sen wilde een China naar het voor-
beeld  van  de  Verenigde  Staten,  maar  het 
noodlot wil dat de oorspronkelijke bewoners 
van Amerika, Indianen zijn: geen mensen uit 
Indië afkomstig zoals Colombus verkeerdelijk 
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geloofde toen hij in 1492 Amerika voor Indië 
hield, maar wel Chinezen. Heel lang geleden 
kwamen  zij  Amerika  via  het  Noord-Westen 
dat  aan  het  Noord-Oosten  van  Azië  grenst, 
naar binnen en zo bevolkten zij dat continent 
totdat  zij  daar  door  Europese  goudzoekers 
werden verdreven, gescalpeerd of in reserva-
ten ondergebracht met gratis alcohol. En dat 
de Indianen echt Chinezen zijn, verraadt ons 
de Chinese poëzie, andermaal van Li Tai Po, 
met  name  in  zijn  drinklied,  getiteld:  Alleen 
drinkend bij het licht van de maan, zoals het 
vertaald is en ook herschreven door de grote 
Nederlandse  dichter  Jacob  Slauerhoff.  Deze 
arts, te groot om niet feitelijk te worden ver-
stoten  door  de  kleinburgerlijke  Hollanders, 
werd  scheepsarts  en  belandde  aldus  met  de 
vloot in 't Oosten. Li Tai Po komt helemaal tot 
zijn recht en ook de dichterlijke wijsheid van 
de oude Indianen herkent men direct in deze 
enkele magische verzen:

'Alleen drinkend bij het licht van de maan' 
(J. Slauerhoff naar Li Tai Po)

‘k Verkeer in weelde tusschen de bloemen met  
wijn,

Maar ook in armoe: drinkend zonder vriend.
De opkomende maan, mij zoo verlaten ziend,

Wekt mijn schaduw, zoodat we met zijn drieën  
zijn. (2)
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(8 maart 2012)

Noten:
(1) Het porceleinen paviljoen is een gedicht van de grote 
Chinese dichter Li Tai Po (ook wel Li Po of Li Bai ge-
noemd)  [701-761]  in  een vertaling  van de Nederlandse 
Hélène  Swarth  (1859-1941)  [in:  De  chineesche  fluit,  
Meulenhof, Amsterdam 1922] die gebaseerd is op de Duit-
se vertaling van de hand van Hans Betghe (1876-1946) 
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[in: Chinesische Flöte], die op haar beurt steunt op de eer-
ste  vertaling  [in:  Le  livre  de  jade]  van  Judith  Gautier 
(1845-1917).  Zie:  http://www.tragevuur.com/nummer41-
ontdekking.htm#_edn1 . Het gedicht heeft bij ons bekend-
heid verworven mede door het feit dat het, samen met nog 
andere verzen van Li Tai Po, werd opgenomen in Gustav 
Mahler's Das Lied von der Erde uit 1908-1909, dat in pre-
mière  ging  na  Mahlers  dood  in  1911  te  München.
(2) Dit gedicht werd aangetroffen in de nalatenschap van 
Slauerhoff (1898-1936). Het telde oorspronkelijk veertien 
regels,  Slauerhoff  reduceerde  ze  tot  vier.  Zie: 
http://www.tragevuur.com/nummer41-
ontdekking.htm#_edn1 .
(°)  Voor  alle  persoonsnamen  en  trefwoorden,  zie  ook 
Wikipedia, o.m.:
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