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Het vat der Danaïden en onze wre
de wereld

Iedereen weet intussen wel dat de Griekse 
mythologie  allerminst  een  verzameling 
van verzinsels is. Wat de genen zijn voor 
een  soort,  dat  zijn  de  memen  voor  een 
cultuur, en de Griekse mythologie vormt 
dan  de  memetische  code  van  de  mens
heid. In twee woorden wil dat zeggen dat 
het  patroon  van  alles  wat  het  mensdom 
ooit zal overkomen in zijn meest elemen
taire vorm reeds in de mythen wordt ver
haald. 

De Griekse mythen, zo beweren sommi
gen,  geven  een  bijzonder  pessimistische 
kijk op het bestaan. Bij nader toezien ech
ter  blijkt  dat  oordeel  overhaast:  qua 
wreedheid blijkt de werkelijkheid de my
then aardig bij te benen.

Voor de volledige en oorspronkelijke ge
schiedenis  van  de  Danaïden,  conferatur 
Kris Vansteenbrugge 2011. (1) Daar wordt 
verteld  hoe  negenenveertig  van  Dana
os' vijftig dochters ertoe kwamen om hun 
echtgenoten te vermoorden. In de onder
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wereld  beland,  werden  ze  daarvoor  ge
straft  met de onuitvoerbare opdracht  om 
een bodemloos vat met water te vullen. 

Menig  grafisch  kunstenaar  heeft  het  vat 
der Danaïden uitgebeeld. Op elk van die 
taferelen ziet men hoe jonge vrouwen met 
kruiken  geladen  water  aandragen  en  het 
dan  uitgieten  in  een  reusachtig  vat  dat 
lekt. Het water loopt onderaan uit het reu
zenvat en vormt aldus de beek waaruit zij 
het eeuwig putten. 

De aandachtige toeschouwer van dergelij
ke, vaak idyllische taferelen zal zich mis
schien  wel  de  bedenking  maken  dat  de 
aard van de opdracht waarmee de moord
lustige  Danaïden  in  de  Tartaros  werden 
gestraft, in wezen niet verschilt van de ta
ken  die  aan  álle  mensen  worden  toebe
deeld  tijdens  hun verblijf  op  aarde.  Op
drachten waarvan het einde zoek is, vindt 
men immers makkelijk terug in alle obli
gate  menselijke  bezigheden,  die  er  im
mers op gericht zijn om het leven te be
stendigen. Het harde labeur van het zaaien 
en  maaien  herneemt  telkenjare  en  kan 
nimmer beëindigd worden dan op straffe 
van de hongerdood. Wij leven nooit voor 
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eens en voor altijd, wij moeten elke dag 
opnieuw voedsel tot ons nemen om in le
ven te  kunnen blijven en op die  manier 
huren we als het ware ons bestaan dat niet 
het onze blijkt  en dat wij  evenmin mid
dels een koop tot het onze konden maken. 
Eten om te kunnen leven is in feite dwei
len met  de kraan open,  en dat  doen wij 
ook als wij dagelijks fysiek strijden tegen 
de aftakeling die ons hoe dan ook op ze
kere dag zal hebben ingehaald. 

De Danaïden in de Tartaros zijn er op de 
keper  beschouwd  zelfs  helemaal  niet 
slechter aan toe dan wij, tijdens ons ver
blijf op aarde. Als men de schilderachtige 
decors in ogenschouw neemt – het gelief
koosd  biotoop  waarin  zij  door  de  vele 
schilders worden geplaatst – dan zou men 
hun  bezigheid  zelfs  gaan  benijden:  dat 
hun taak onvoltooibaar is, wil ten langen 
leste alleen maar zeggen dat hij tenminste 
niet wordt afgebroken door de dood. Dat 
het allemaal blijft  duren, blijkt in aardse 
ogen  allerminst  een  foltering:  de  onvol
tooibaarheid van de opdracht constitueert 
daarentegen  het  eeuwig  leven  zonder 
meer, en wat kan men dan nog meer ver
langen?
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17 december 2011

Noten:

(1) Kris Vansteenbrugge,  Uit het schuim 
van de zee. De Griekse Mythologie in 136 
verhalen,  uitgeverij  Zookie  2011: 
http://www.bloggen.be/dzeus/archief.php?ID=1422198  
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Staakt begot!

Amper  een  paar  jaar  geleden  bleek  we
reldwijd  dat  hebzuchtige  én  onbekwame 
bankiers  de  zuurverdiende  spaarcenten 
van de brave burgers hadden vergokt. Het 
faillissement der banken diende zich aan, 
maar alom bleken politici ineens 'medelij
den' te hebben met de getroffen rijkaards 
en zij beslisten het gelag te laten betalen 
door  de  armen,  die  immers  verplicht  de 
broeksriem aantrokken om de spaarreke
ningen van de rijken aan te zuiveren. Wel
licht de stoutste verwachtingen der sluwe 
rijkaards  verre  overtreffend,  verliep  die 
operatie klaarblijkelijk zonder het minste 
protest,  wat  ongetwijfeld  een  inspiratie
bron zal zijn geweest om nog meer stap
pen in die stoutmoedige richting te gaan 
zetten. En het gaat er heel sterk op gelij
ken  dat  de  bezittende  klasse  nu  zelfs 
denkt  te  mogen  geloven  dat  de  dappere 
werkmens het niet eens door heeft dat zij, 
op hoge hakken paraderend met die neer
buigende verhaaltjes over studeren en met 
pensioen zijn op de kosten van de staat, 
de  schuld  voor  het  hele  debacle  in  zijn 
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versleten schoenen schuiven.  Het  slacht
offer krijgt de schuld, een cynischer sce
nario is zowaar volstrekt ondenkbaar.

De  armen  worden  à  volonté  leeggemol
ken:  niet  één keer,  niet  twee keer,  doch 
om de haverklap opnieuw. Om te begin
nen gaan corrupte politici, in de naam van 
nochtans  spaarzame  burgers,  handenvol 
geld lenen bij de banken, in ruil voor ver
kiezingssteun.  Iedereen weet  immers dat 
het kapitaal pas groeien kan als leengeld 
aan de armen dat van hen dubbel en dik 
wordt  teruggeëist.  En  willen  de  armen 
niet  lenen,  dan  doen  politici  dat  buiten 
hun medeweten wel in hun plaats, zodat 
wie hard werken en niets bezitten, meer
voudig  worden  bestolen  en  bedrogen. 
Door  dictators  omgekochte  verkozenen 
persen hun kiezers het bloed onder de na
gels  uit  in opdracht  van een vampieren
kaste die zich eraan bezat.

Een land dat op zijn gat zit door overdadi
ge en bijgevolg niet meer af te betalen le
ningen door haar corrupte politici  bij  de 
banken,  gaat  failliet  en  is  derhalve  een 
schrikbeeld  voor  bankiers  alom  ter  we
reld: een failliet land bestaat immers niet 
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langer en zal de banken naar hun intrest 
laten  fluiten.  Maar  daarop  anticipeerden 
die sluwe rijkaards al met wat zij ons ver
kochten, verkapt als 'éénmaking' en 'soli
dariteit':  zij  hebben ons  Europa  door  de 
strot geramd alsof wij leverganzen waren. 
Europa waarborgt immers dat  de afbeta
lingen aan de banken doorgaan, want ge
heel verarmde landen worden voortaan in 
het  spijzen  van  de  rijken  bijgesprongen 
door vooralsnog niet geheel verarmde, zij 
het dat de laatst genoemden aldus onver
mijdelijk  mee  de  afgrond  ingetrokken 
worden.

Het cynisme, andermaal,  viert  feest.  Het 
slachtoffer krijgt warempel de schuld voor 
de misdaad in de schoenen geschoven. En 
om het hondse spektakel compleet te ma
ken, haalt de uitbuitende klasse haar alou
de truc nog eens uit de doos. "Verdeel en 
heers", zei Caesar,  en zij krijgen zowaar 
dat  deel  van de armen op hun hand dat 
kennelijk  over  geen  enkele  weerstand 
meer beschikt, en zij zetten die op tegen 
de  andere  helft  die  staken.  Met  het  be
schuldigende  verhaal,  godbetert,  dat  het 
de armen zijn die de staat bestelen en die 
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maar eens langer zouden moeten werken! 
Aan elkeen een zalige Kerst!

22 december 2011

10



Kerstdag 2011

De "struggle for life" met zijn "recht van 
de sterkste" heerst in het ganse dierenrijk 
waartoe ook de mens behoort, die net zo
als alle andere dieren moet eten om in le
ven  te  kunnen  blijven.  Voor  de  slechte 
verstaander: niet één diersoort, en dus ook 
niet de mens, kan zich met stenen voeden 
of  met  zand  of  alleen  maar  met  water. 
Ook de mens dient ander leven op te eten 
en per definitie is de opgegetene zwakker 
dan zijn opeter want slechts wie zich niet 
verweren kunnen, laten zich verorberen.

Het kannibalisme bij  mensen is - enkele 
uitzonderlijke culturen niet te na gespro
ken - uit de tijd. Maar dat men zijn soort
genoten  niet  verorbert,  volgt  slechts 
schijnbaar uit het feit dat men dit nu al te 
wreedaardig  vindt.  Of  bant  men  dan 
wreedheden zoals de verkeersslachtingen, 
de oorlog en de honger? Van honger al
leen komen vandaag nog dagelijks twin
tigduizend kinderen om. Neen, de eigen
lijke reden waarom mensen hun soortge
noten niet langer koken, braden of inpeke
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len,  blijkt  veeleer  economisch  van  aard. 
Een varkentje biedt immers evenveel ei
witten als een mens, terwijl  een levende 
mens die men voor zich laat werken, vaak 
dágelijks de waarde van zijn eigen vlees 
in  het  laatje  brengt.  Logischerwijze  zou 
men zich uitsluitend nog met onproductie
ven mogen voeden. En men stelt ook vast 
dat zij vandaag naar de slachtbank worden 
gebracht.

Dat de opgegetene per definitie zwakker 
is  dan  zijn  opeter,  geldt  weliswaar  voor 
het  individu  maar  beslist  níet  voor  de 
soort: een beer zal evenmin aarzelen om 
een ongewapende man te verslinden, als 
een gewapende man zal aarzelen om een 
beer  neer  te  schieten.  Mensen eten van
daag volop vissen, vogels, varkens en vele 
andere  soorten,  maar  vanzelfsprekend  is 
het uitgerekend om die en geen andere re
den gewoon onmogelijk dat de mens alle 
andere soorten zou overleven. In het kan
nibalisme - het opeten van soortgenoten - 
toont zich nog het best van al dat het en
kelingen  zijn  die  tegenover  enkelingen 
staan en niet soorten tegenover soorten. 
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Al moet hier volledigheidshalve wel aan 
toegevoegd worden dat een soort,  en bij 
uitstek de mensensoort,  blijkt  te  bestaan 
uit  verschillende  sociale  lagen of  kasten 
die zich - anders dan klassen - vrij rechte
loos tegenover elkaar gedragen. In India 
bijvoorbeeld is er de kaste van de zoge
naamde 'onaanraakbaren',  en ook hier in 
het  Westen  lijkt  zich  een  heel  nieuwe 
groep te vormen, welke zichzelf heeft ge
doopt met de naam 'indignados'. Niet toe
vallig op Kerstavond heeft de Katholieke 
Kerk  zich  hier  te  lande  bij  monde  van 
haar aartsbisschop achter deze groep van 
verontwaardigden geschaard.

Anders dan de onaanraakbaren - evenals 
prinsen speelballen van het  lot  -  hebben 
de indignados zelf  beslist  om een groep 
apart  te  gaan  vormen.  Zij  vertonen  dan 
ook veel gelijkenis met de groep van de 
Christenen die, exact tweeduizend jaar ge
leden bij monde van hun stichter die toen 
de leeftijd van twaalf jaar bereikte en op
trad voor de Schriftgeleerden in de tem
pel,  zijn verontwaardiging uitte  over  het 
feitelijke  ongeloof  achter  alle  woorden, 
wetten  en  machten  van  die  tijd.  De  net 
niet  politieke tegenbeweging welke deze 
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uitzonderlijk  verstandige  man  teweeg 
bracht, echoot door tot in deze tijd, wel
licht ook omdat zoals nooit voordien van
daag alom verwaande Herodessen, Nero's 
en andere mensenmoordenaars zich dron
ken dansen rond het beeld van de mam
mon.  Eenmaal  volwassen,  richtte  Jezus 
zich  tot  de  religieuze  gezagsdragers  van 
zijn tijd, de witgekalkte graven of de han
delaars in de tempel van zijn Vader. 

Het lijkt er vandaag wel heel sterk op dat 
in  deze  vreselijke  tijden  de  koopwaar 
waarop keizer en paus zijn gaan bieden, 
het volk zelf is, en dat zijn wij. O, gouden 
kalf! De keizer zwaait met zijn sociale ze
kerheid, die naderhand een luchtbel blijkt; 
de  paus  scandeert  de  caritas,  het  vernis 
over  het  machtsmisbruik.  En  de  Mens 
staat nu geheel verweesd terzijde, zonder 
vader of moeder, zonder dak of bed. Op 
Kerstdag.

5 december 2011  
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Nieuwjaar 2012

Toen eind 2011 de Noord-Koreaanse dic
tator stierf, leek gans het volk gedompeld 
in een diepe rouw. De nieuwslezeres kon 
het  bericht  niet  over  haar  lippen krijgen 
en stortte voor het oog van de camera in 
van verdriet.  En zo ook jammerden alle 
burgers: tijdens de begrafenisplechtigheid 
moesten ze zowaar door gewapende sol
daten  tegen  zichzelf  worden  beschermd. 
Dit deed denken aan de dood van koning 
Boudewijn in 1993. Het riep ook herinne
ringen op aan de gijzeling in Stockholm 
in augustus 1973. De mensen die daar na 
een  bankoverval  gedurende  vijf  dagen 
werden vastgehouden, gingen sympathise
ren met hun gijzelnemers en dit opmerke
lijk psychologisch gedrag kreeg de naam 
'Stockholm-syndroom'. 

Mensen vereren diegenen die macht heb
ben over hun leven, en zo ontstond wel
licht de godsdienst. Niet de goeden wor
den vereerd, niet de zachtaardigen en zij 
die  geven,  niet  de  ouders  van  wie  men 
verwacht dat zij alles voor hun kinderen 
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doen.  Neen,  alle  eer  gaat  exclusief  naar 
hen die een bedreiging vormen, naar die
genen uit wiens handen men moet eten en 
die  bijgevolg ook de macht  bezitten om 
ons van honger om te laten komen. Eer en 
roem bedelen wij toe aan wie de loop van 
het  geweer  op  ons  richten  omdat,  zoals 
Mao  in  zijn  'rode  boekje'  schreef,  alle 
macht komt uit de loop van een geweer. 
En omdat wij ook de massa moeten vre
zen,  volgen  wij  de  massa,  ongeacht  in 
welke richting zij zich begeeft.

Hysterie  betekent  zoveel  als  tot  paniek 
leidende twijfel en dit  geleerd klinkende 
woord kennen wij nog uit de theorie van 
Sigmund  Freud  (1856-1939),  een  der 
stichters  van  de  dieptepsychologie  -  de 
psychologie van het onbewuste en het on
derbewuste - en van de psycho-analyse. In 
zijn  case-studies  voerde  Freud  enkele 
hysterische  dames  ten  tonele,  patiënten 
die niet in staat bleken om verantwoorde
lijk te zijn voor de eigen keuzes en die op 
een ziekelijke manier naar afhankelijkheid 
streefden en naar een vorm van veiligheid 
die de gezonde vrijheid in de weg staat. 
Massahysterie  is  de  twijfel  die  opduikt 
wanneer wij ons bevinden in een (al dan 
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niet lijfelijk aanwezige) menigte: de druk 
van de massa maakt dat wij ons onzeker 
voelen,  dat  wij  in  het  volk  kopje  onder 
willen gaan, dat we het te allen prijze ver
mijden  om  op  te  vallen  en  dat  we  de 
meerderheid nadoen en zelfs na-apen, wat 
in feite inhoudt dat wij onze eigen identi
teit  of  persoonlijkheid prijsgeven om al
dus het vege lijf te redden. Massahysterie 
is de geestesziekte die maakt dat wij we
nen als  alle  anderen wenen,  dat  wij  jui
chen  als  ook alle  anderen  dat  doen,  dat 
wij 'love' en 'peace' scanderen samen met 
de massa, maar evengoed dat wij met an
deren mee aan het moorden gaan in oor
logstijd. Men zal het met Nieuwjaar niet 
graag horen, maar het is massahysterie die 
er  voor  zorgt  dat  wij  op  Sint-Sylvester 
vuurwerk afsteken en dat wij op de eerste 
januari  aan  iedereen  het  beste  wensen. 
Het is de angst om er niet meer bij te ho
ren  die  maakt  dat  wij  op  nieuwjaarsdag 
gezellig feesten.

Een paradox warempel als men vast moet 
stellen dat gezellig feesten een direct ge
volg van angst kan zijn, en dat zegt heel 
wat  over  de  aard van het  sociale  wezen 
dat de mens is - het kuddedier met andere 
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woorden. Op school werden wij ooit  als 
'asociaal'  bestempeld toen wij weigerden 
om mee te doen met de klas wanneer zij 
lachte  met  een achterblijver.  Sociaal  ge
drag  kan  inderdaad  bijzonder  moordend 
zijn  en  dat  men  het  asociaal-zijn  steeds 
vaker identificeert met psychopathie zon
der meer, toont slechts aan hoe groot het 
taboe is dat rust op een mogelijke ontmas
kering van het ware karakter van de kud
degeest. Kuddegeest verheft de groep bo
ven het individu en legt zodoende mét de 
persoonlijkheid ook alle menselijkheid het 
zwijgen  op.  Waar  een  kudde  tegenover 
een andere kudde staat, is er oorlog. Waar 
zij staat tegenover een eigen lid, sluit zij 
het uit en doodt zij het op die manier te 
langen leste  evenzeer.  Elk  lid  moet  der
halve  de  eigen  kudde  vrezen,  meer  nog 
dan  het  vrezen  moet  voor  vreemden  uit 
wiens handen het tenslotte niet moet eten. 
Het zich schikken naar de normen van de 
groep  verloopt  derhalve  onder  een  nog 
veel  grotere  dwang  dan  het  ten  strijde 
trekken naar het front. Geen gedrag is zo 
oneigenlijk als  het gedrag dat wij verto
nen als wij feesten. Geen gedrag is zo on
persoonlijk en zo onmenselijk als het ge
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drag  dat  door  de  kudde  afgedwongen 
wordt.  Feestvieren  is  bezwijken  onder 
groepsdruk, het is het mens-zijn opofferen 
aan het deel uitmaken van een bende - dat 
laatste wordt ook wel eens bestempeld als 
'banditisme'.

Uiteraard  is  de  maatschappij  en  het  lid
maatschap  ervan  een  mes  dat  aan  twee 
kanten snijden kan: samen vieren kan ook 
menselijk en persoonlijk zijn van kleur als 
het in vrijheid plaatsheeft, wat wil zeggen 
bewust,  want  vrijheid  vereist  bewustzijn 
en pas onwetendheid kan tot verknechting 
leiden. Het is alleen soms zeer de vraag of 
mensen weten wat ze doen als zij zich be
zatten en als zij brassen aan een al te uit
gesponnen dis terwijl vaak achter de eigen 
feestgevel op straat, daklozen verkleumen 
in de sneeuw. Vijftigduizend telt ons land
je er vandaag en het zijn allen mensen die 
door medemensen uitgesloten zijn, perso
nen die om de een of andere reden wegge
duwd worden uit de groep om in de kou 
op straat,  heel  vaak na vele  jaren strijd, 
tenslotte  om te  komen.  En is  een groep 
die dit met enkelingen doet geen bende? 
Is  hier  de  benaming 'banditisme'  echt  te 
ver  gezocht?  Moet  men niet  zeggen dat 
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dit sociaal gedrag echt psychopathisch is 
en werkelijk waanzinnig? En dat de feest
varkens  steeds  vaker  hun  naam  hebben 
verdiend?

Steeds groter wordt de groep van mensen 
die zich tegen deze boosheid keren, ver
ontwaardigd  zijn  en  indignados heten. 
Zonder twijfel en geheel terecht zullen zij 
over Nieuwjaar zeggen dat dit het kapita
listische  feest  bij  uitstek  is,  en  derhalve 
het feest van de verspilling. Want op een 
andere manier dan middels maximale ver
spilling kan zich de winnaar van de moor
dende  concurrentie  in  het  systeem  van 
geld  en  macht  niet  manifesteren.  Tegen 
het  licht  van  deze  waarheid  krijgt  het 
spetterendste  vuurwerk  dan  ook  een 
schijn van duisternis. Verspilling immers 
is  ook  ontvreemding  van  middelen  bij 
noodlijdenden,  en  is  derhalve  doodslag, 
want wat de ene teveel heeft, is uitgere
kend wat een ander mist. De kloppen van 
het buskruit  van het nieuwjaarsvuurwerk 
gaan daarom jaar na jaar steeds meer ge
lijkenis vertonen met de kloppen van oor
logsbommen en granaten. Maar laten wij 
hopen dat  dit  vreselijke  scenario  slechts 
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het kwalijke gevolg is van een misvallen 
portie oesters! 

30 december 2011 
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Vatte wie het vatten kan!

Ingevolge  hebzucht,  onbekwaamheid  en 
gokverslaving van bankiers, stonden drie 
jaar geleden wereldwijd alle banken op de 
rand van het faillissement. Zij werden zo
waar van het bankroet gered door jan met 
de  pet,  dat  wil  zeggen door  de  staat  en 
door de burgers. Vandaag slagen diezelfde 
banken er blijkbaar in om jan met de pet 
ervan te overtuigen dat hij het is die in het 
krijt  staat  bij  hen:  hij  moet  zijn  broeks
riem aantrekken om zijn schulden aan de 
banken te kunnen afbetalen!

3 januari 2012
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