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"Zie, Damascus..."

Nog heel onlangs begonnen de Verenigde 
Staten  een  wrede  oorlog  tegen  Irak  op 
grond van de beschuldiging dat het land 
over atoomwapens beschikte, en er werd 
gewag gemaakt van satellietfoto's die het 
bewijs  leverden daarvan -  de  beschuldi-
gingen  bleken  vals  nadat  de  oorlog  een 
feit geworden was. 

Vandaag wordt de Syrische regering ervan 
beschuldigd chemische  wapens  tegen de 
eigen bevolking te hebben ingezet, het on-
derzoek loopt nog maar de beschuldigers 
vinden het kennelijk niet nodig om de uit-
slag af te wachten en het advies van de 
Verenigde  Naties;  het  lijkt  wel  alsof  zij 
handelen in een onweerstaanbare drang.

2200  jaar  geleden  was  Damascus  de 
hoofdstad van het Arameese rijk (het ko-
ninkrijk Aram-Damascus) en het Aramees 
was een wereldtaal, het was de taal die Je-
zus  Christus  sprak.  Vandaag  wordt  het 
Aramees  enkel  nog  gesproken  door  de 
tweeduizend  christenen  van  het  dorpje 
Ma'loula, gelegen op een boogscheut ten 
Noord-Oosten van Damascus. De taal die 
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Jezus sprak en die een wereldtaal was en 
de  taal  ook  der  verzoening,  is  wegge-
kwijnd;  een  heel  andere  taal  heerst  nu 
over de wereld, het is de taal van de ver-
gelding en de wraak.

Men kan heden vele argumenten opdissen 
om de stelling te voeden dat het einde der 
tijden niet  ver  meer  af  is,  waaronder de 
visioenen van de middeleeuwse Malachi-
as over de laatste paus (°) en de vele 'teke-
nen des tijds' zoals onder meer in de Apo-
calyps  beschreven.  Maar  de  vandaag 
meest griezelig klinkende profetieën zijn 
ongetwijfeld deze van Jeremia en Jesaja 
die voorspellen dat wanneer het nooit eer-
der  vernielde Damascus -  de alleroudste 
stad ter wereld - met de grond wordt ge-
lijkgemaakt, het einde nakend is.

Jeremia schrijft:  "Ontmoedigd is Damas-
cus, het keert zich tot de vlucht en schrik  
heeft het bevangen, benauwdheid en wee-
ën  hebben  het  aangegrepen  als  een  ba-
rende. Hoe is de roemrijke stad verlaten,  
de veste der vreugde! Daarom zullen haar  
jonge mannen vallen op haar pleinen en  
al de krijgslieden te dien dage omkomen,  
luidt  het  woord van de HERE der heer-
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scharen, en Ik zal een vuur aansteken bin-
nen  de  muur  van  Damascus,  dat  de  
burchten van Benhadad zal verteren." (Je-
remia 49: 24-27) En Jesaja schrijft:  "Zie,  
Damascus wordt weggenomen, zodat het  
geen  stad  meer  is:  het  wordt  een  puin-
hoop, een bouwval." (Jesaja 17:1) (1)

28 augustus 2013

Verwijzingen: 

(°) http://www.bloggen.be/tisallemaiet/archief.php?ID=2142056 

(1) NBG-vertaling 1951, © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap ]

(*)  Voor  de  voorgeschiedenis  van het  conflict  in  Syrië,  
zie:  De  Syrië-crisis  in  een  notedop:  
http://www.bloggen.be/tisallemaiet/archief.php?ID=1674092 
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Het leven als reis - enkele beschou-
wingen

1.

In  dimidio  dierum  meorum/  vadam  ad  
portas inferni - aldus Isaïas, vers 38. Voor 
de  “anders-geletterden”:  In  het  midden 
van mijn levensdagen/ zal ik gaan naar de  
poorten van de onderwereld. 

We  gaan  ons  niet  verliezen  in  citaten, 
maar voor de epigonen die we tot op ze-
kere hoogte toch allemaal zijn, ware het 
zonde om hier  de onsterfelijke  Dante  te 
vergeten. De eerste verzen van de eerste 
zang in het eerste lied van zijn Commedia 
luiden als volgt:  Juist midden op de reis-
tocht van ons leven/ zag ik mij in een don-
ker woud verloren,/ daar ik van ‘t goede  
pad was afgeweken.

U zal  merken  dat  deze  verzen  eigenlijk 
best  als  leidmotieven  kunnen  fungeren. 
Maar laten we de hele zaak eerst eens in 
filosofisch perspectief plaatsen.

Want eigenlijk heeft een van de grootste 
filosofen  van  de  twintigste  eeuw  -  met 
name Alfred North Whitehead - van “het 
Zijn” - U weet, “het Zijn” waarover filo-
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sofen het altijd hebben - Whitehead heeft 
van  dat  Zijn  eigenlijk  een  Reizen  ge-
maakt. De titel van zijn groot werk, “Pro-
cess and Reality”, spreekt voor zich: het 
bestaan - ook  ons  bestaan - is in werke-
lijkheid geen Zijn, maar een Worden: het 
bestaan is  wezenlijk  een proces,  dat  wil 
zeggen:  een  onderweg-zijn.  Dat  wij  be-
staan,  betekent:  dat  wij  onderweg  zijn. 
Elk bestaan, elk leven, is onderweg. Wat 
stagneert, wat niet meer vooruitgaat, wat 
niet  meer  zoekt  en  wrocht,  kan  alleen 
maar... dood zijn. 

Nu is  de  hele  realiteit  een zaak die  ons 
uiteindelijk boven het hoofd gaat - de filo-
sofen  spreken  in  dit  verband  van  “het 
transcendente” - datgene dat groter is dan 
wat wijzelf zijn, datgene waarvan wij deel 
uitmaken. Onze weg - fysisch, psychisch, 
sociaal, economisch, kosmisch zelfs - past 
in een groter geheel - een geheel, waarvan 
men zou kunnen zeggen dat het altijd “op 
weg” is. 

Het onderweg-zijn is een gebeuren dat wij 
samen én ondergaan, én realiseren, schep-
pen, waar maken. 
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Dit brengt vanzelfsprekend met zich mee, 
dat wij al een heel eind weegs zijn, op het 
moment dat wij ons ueberhaupt realiseren 
dat  wij  effectief  onderweg zijn.  De weg 
die we al hebben afgelegd op het ogenblik 
dat wij gaan beseffen dat we ergens heen 
gaan, was dus niet alleen maar de onze. 

Wij zijn van bij onze geboorte, een weg 
gegaan  die  ons  door  de  natuur  gegeven 
werd.  En  dat  geldt  vanzelfsprekend niet 
alleen  voor  ons  allen,  individueel,  maar 
ook voor onze soort, dé mens. 

Dat geldt ook voor hét leven, voor de kos-
mos, voor het hele bestaan: behalve dat-
gene  wat  we zelf  creëren,  vormt  ook al 
datgene waarvan wij deel uitmaken - de 
hele lange geschiedenis door - één groot 
proces. Het is één reusachtig Onderweg-
Zijn.  Wij  waren  reeds  onderweg,  lang 
voordat wij dat gingen beseffen.

Keren  we  nu  een  ogenblik  terug  naar 
Dante Alighieri.

Dante was vijfendertig, dus ongeveer hal-
verwege op zijn levensreis, toen hij - zo-
als wij het zouden uitdrukken - zijn “an-
dropauze” beleefde. De grote dichter ver-
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loor  zijn  platonische  geliefde,  Beatrice, 
heel vroeg, en daarbij kwam nog dat hij 
uit  zijn geboortestad, Firenze, verbannen 
werd.  Wij  weten  vanzelfsprekend  -  hoe 
jammer het ook is - dat het ongeluk vaak 
de rijkste voedingsbodem van de wijsheid 
is gebleken. Pas de van zijn geluk verban-
nen mens, is de grote dichter geworden.

Kortom:  zijn  ballingschap  bracht  Dante 
tot inkeer: over de weg die hij had afge-
legd, over de weg die hij nog af te leggen 
had,  over  dé  Weg die  wij  allen  te  gaan 
hebben. 

Het moet nu ook worden gezegd, dat ook 
de eerste filosofen bannelingen, of breder 
nog: reizigers, ontheemden, of gastarbei-
ders waren. 

Wij weten dat aan de basis van onze Wes-
terse beschaving de Griekse cultuur ligt. 
Maar eigenlijk waren het niet de Grieken 
zelf die de  sophia, de wijsheid, stichtten: 
de eerste filosofen waren sofisten, inwij-
kelingen afkomstig van Ionië, Klein-Azië, 
mensen  die  hun  kennis  als  enige  koop-
waar aan de man trachtten te brengen.
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Mensen ook die, precies omdat ze van el-
ders kwamen, niet verblind werden door 
de  waas  van  vanzelfsprekendheden  die 
ons allen begoochelt. Zij brachten een an-
der perspectief, zij deden dingen zien die 
wij niet meer zagen. Zij waren - ook let-
terlijk - op weg: weg van thuis, weg van 
het  vanzelfsprekende  en  van  het 
“gewone”. 

Wij staan er eigenlijk niet bij stil, maar ei-
genlijk is niéts “gewoon”. 

Dat niéts gewoon is, ontdekken we meest-
al  pas wanneer we gehinderd worden in 
onze gewone gang van zaken. En wie van 
ons verkeert, vroeg of laat, niet een keer 
in dat geval? 

Wij zijn onvolmaakte wezens,  ons leven 
verloopt  niet  -  nooit  -  vlekkeloos,  soms 
zijn wij de weg bijster, en willen wij plots 
“wég” van de plaats waar we ons dan be-
vinden: wij willen dan uit het slop gera-
ken, wij creëren een “opstand”, wij gaan 
opstaan en we gaan “wég”. 

We  gaan  op  zoek  naar  onze  oorsprong, 
naar het begin van onze weg. Wij vragen 
ons af waar onze weg ons heen leidt. Wij 
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willen niet  verstarren,  en  daarom willen 
wij opstaan, en ergens heen gaan. 

De commedia van Dante schildert een reis 
die  als  het  ware  een allegorie  vormt  op 
onze levensreis zelf. Welnu, ongetwijfeld 
is het zo, dat wij onze eigen levensreis be-
ter kunnen leren begrijpen... wanneer wij 
ons die op een allegorische of metafori-
sche  manier  kunnen  bewust  worden... 
door het maken van een kleine reis, of een 
pelgrimage. 

Laten  we  ons  eens  bezinnen  over  deze 
manier  van  reizen,  over  dit...  pelgrim-
schap, dit op weg zijn, en over de zin er-
van.

We  zouden  ons  eerst  de  volgende,  een-
voudige vraag kunnen stellen: “Wat is rei-
zen?”

Wanneer wij om het even welke onderne-
ming  starten,  tasten  wij  eigenlijk  in  het 
duister naar de uiteindelijke afloop ervan. 

We bouwen een  huis,  of  we  vatten  een 
studie  aan,  of  we willen  een voordracht 
bijwonen  -  het  is  om  het  even:  telkens 
kunnen we ons voorbereiden op wat we 
van plan zijn te doen - we verzamelen in-
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formatie, we doen prospecties, we verze-
keren  ons  om  eventuele  risico’s  uit  te 
schakelen  -  maar  tenslotte  kunnen  we 
nooit volkomen anticiperen op wat komen 
gaat. 

Stel dat we een perfect plan hebben voor 
een huis:  we halen de beste  architect  in 
huis, en we informeren ons bij de meest 
ervaren  adviseurs.  Met  gesofisticeerde 
computerprogramma’s  kunnen  we,  bij 
wijze  van  spreken,  al  door  de  kamers 
wandelen,  nog voor  de  eerste  steen  van 
het huis gelegd is. 

De bouw neemt een aanvang, en na enke-
le  maanden  trekken  wij  er  in.  En  wat 
blijkt? We vergaten de kelder. Of we ko-
men plotseling tot de ontdekking dat we 
de kamers een nog veel leukere bestem-
ming kunnen geven dan deze waarvoor ze 
aanvankelijk  bedoeld  waren.  De  buren 
vallen mee of tegen. Onvoorziene lawaai-
hinder in gevolge plots aangevangen weg-
werkzaamheden zullen ons jarenlang ter-
gen.  Of we bevinden ons onverhoopt  in 
een  oase  van  rust  en  stilte.  Of  iemand 
wordt  ziek  en  de  trap  moet  herbouwd 
worden. 
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Kortom: telkens wij iets ondernemen, hoe 
omzichtig we ook te werk gaan - er blijft 
steeds de factor van het onverwachte, het 
onbepaalde, het niet-voorspelbare. En die 
dingen kunnen zowel gelukkig als onge-
lukkig uitvallen. 

Welnu,  indien wij  ons  niet  op voorhand 
kunnen neerleggen bij de realiteit van het 
onvoorziene,  dan  zullen  we  ook niet  en 
nooit in staat zijn om keuzen en beslissin-
gen te maken. 

Dat geldt voor het bouwen van een huis, 
voor  het  aangaan van een studie  of  een 
werk, en ook en vooral geldt dit voor het 
hele leven zelf. 

Morgen doen wij aan eugenetica, en zul-
len wij misschien mensen “op bestelling” 
maken. Maar niets of niemand zal verhin-
deren dat alles toch anders zal blijven ver-
lopen  dan  wij  hadden  verwacht,  of  ge-
pland.

De reis, als metafoor van het leven, bevat 
al deze kenmerken op de meest pregnante 
manier. Wij leven niet om te reizen, maar 
wij reizen om te leren... leven.
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Want net zoals het leven, houdt elke reis 
in dat men een weg volgt. De weg is voor 
de  reiziger  zelf  onbekend,  maar  het  feit 
dat  er  een weg is,  betekent  vanzelfspre-
kend dat anderen in het verleden het tra-
ject al hebben afgelegd. 

Dat de weg werd aangelegd, betekent ook 
dat  hij  ergens  heen  leidt,  want  niemand 
haalt het in z’n hoofd om zomaar een weg 
te bouwen: elke weg heeft een doel. 

Wij  kunnen,  door  allen  dezelfde  weg te 
gaan, dit  doel tot het  onze maken, maar 
tegelijk blijft het een persoonlijk doel: we 
komen dan aan op dezelfde  plaats, maar 
we bereiken elk een andere bestemming. 

De Vlaming en de Moslim-migrant berei-
ken,  via  dezelfde  weg,  dezelfde  plaats  - 
bij voorbeeld de heilige stad Mekka. Maar 
hun bestemming is verschillend: de Vla-
ming komt aan in zijn vakantie-oord, of, 
wanneer hij als journalist vertrekt, op zijn 
werkterrein,  en de Moslim komt aan bij 
zijn God. De ene is op zakenreis, de ande-
re reist als pelgrim. 

Zelfs wanneer alles er aan de buitenkant 
gelijkaardig uitziet, is elke reis die wij on-
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dernemen, aan de binnenkant, een hoogst 
persoonlijke weg, met eigen bedoelingen, 
verwachtingen en betekenissen. 

We kunnen met verschillende bedoelingen 
reizen, maar wanneer we ons willen be-
zinnen over het leven, dan moeten wij rei-
zen zoals wij leven. En daarbij is het dan 
onze  bestemming  om het  leven  beter  te 
begrijpen. 

En dit soort van reizen mag wel heel bij-
zonder heten, want, anders uitgedrukt, is 
onze  reisbestemming  deze:  de  bestem-
ming van het leven te achterhalen.

Nu kunnen wij de bestemming, de zin van 
het leven, ongetwijfeld terugvinden in de 
reis. Maar dan moeten we ook de moeite 
doen om na te denken over de betekenis 
van het “op weg zijn”. 

En, om te beginnen, houdt elke tocht in, 
dat wij ergens weggaan. 

Wie reist, laat het vertrouwde achter zich, 
zoals  men het  verleden achter  zich  laat: 
hij neemt afscheid - van een plaats, maar 
ook  van  alle  mensen  en  gebeurtenissen 
die aan deze plaats verbonden zijn.
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Hij neemt ook afscheid van zichzelf,  als 
verbondene  met  die  vertrouwde  omge-
ving. 

Hij bevrijdt zich van zijn verleden, terwijl 
hij het toch onoverkomelijk met zich mee 
zal blijven dragen - in zijn herinneringen, 
maar ook in zijn verwachtingen en in zijn 
wensen, wanneer hij zal terugdenken aan, 
of terugkeren naar die plaats. 

Hij  bevrijdt  zich van bepaalde banden en 
verplichtingen, maar ook verliest hij tege-
lijk  verworven zekerheden en  geborgen-
heden. 

Hij ruilt het oude voor het nieuwe in: het 
bekende voor het onbekende, het geplan-
de voor het ongeplande, het verleden voor 
de toekomst. 

Eigenlijk  verbreekt  hij  voor  een stuk de 
continuïteit van zijn bestaan: hij slaat een 
bres  in  zijn  dagen,  hij  schept  zelf  een 
kloof, hij gaat plotseling een door anderen 
niet verwachte richting uit, en hij laat val-
len wat hij heeft, blijkbaar om iets anders 
te  verwerven  -  iets  waarnaar  hij  zozeer 
verlangt dat  hij  er alles,  voorlopig,  voor 
achter laat. 
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De reiziger kan een  doel  hebben, en zijn 
doel  kenbaar  maken,  en,  bijvoorbeeld, 
zeggen: “Ik ga naar Santiago de Compos-
tella”.  Maar  zijn  eigenlijke  bestemming 
blijft  voor  alle  anderen,  die  deze  plaats 
nochtans goed kunnen situeren, één groot 
raadsel.

“Tout choix est une sacrifice”, schreef de 
Franse filosoof Henri Bergson. 

Welnu, de bestemming van de weg moet 
dit offer zeker waard zijn. 

En ongetwijfeld is dit het geval waar wij 
de  bestemming  van  het  leven  zelf  voor 
ogen hebben.

Nu heeft niet iedereen een pelgrimage no-
dig, want niet iedereen is de weg - van het 
leven - bijster. Of beter: niet iedereen be-
seft het, de weg bijster te zijn. 

De  echte  bedevaarder  zal  daarom  nooit 
pogingen  ondernemen  om  anderen  met 
zich mee te trekken: als de bestemming, 
in de vorm van de verwachting, niet reeds 
in  het  hart  ligt  van  bij  het  vertrek,  dan 
heeft  het  geen enkele  zin om op reis  te 
gaan. 
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De pelgrim reist per definitie  alleen - hij 
vertrekt althans alleen. Wanneer hij voor 
een kortere of langere tijd kompanen zal 
krijgen, zullen die onverwacht, misschien 
onverhoopt,  maar  zeer  zeker  ongepland 
zijn. 

Over  de  bestemming  die  zij  tegemoet 
gaan, kan hij leren, door het samen onder-
weg zijn, en hierdoor kan ook licht op zijn 
eigen bestemming worden geworpen. 

Bekijken we nu eens onze pelgrim. Ik be-
doel: vragen we ons eens af,  wat  iemand 
tot pelgrim maakt. 

En het is hier belangrijk om twee manie-
ren van “reizen” te onderscheiden. 

Want  er  zijn  mensen  die  “ergens  willen 
zijn”, en er zijn anderen die willen “weg-
vluchten”  van  de  situatie  in  dewelke  ze 
zich bevinden. 

De  eersten,  zij  die  een  doel  voor  ogen 
hebben,  zullen  dit  doel  beschouwen  als 
kostbaar  genoeg  om er  de  inspanningen 
en de tijd aan te spenderen. 

Bij  de  laatst  genoemden,  zij  die  alleen 
maar  willen  wegvluchten,  stelt  zich  het 
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probleem van  het  offer  niet:  zij  hebben 
immers  niets  te  verliezen,  en  ze  zijn  er 
van  overtuigd  dat  het  alleen  maar  beter 
kan worden wanneer zij hun pakken ach-
terlaten. 

De  eerst  genoemden  streven  een  hoog-
staand doel na, de laatst genoemden zijn 
eigenlijk vluchtelingen, of ballingen.

Het is duidelijk dat wij het hier niet over 
de vluchtelingen zullen hebben. Maar te-
gelijk moet gezegd worden, dat wij in we-
zen allemaal voor een stuk ballingen zijn. 

Milton’s Paradise Lost of Vondel’s Adam 
in ballingschap:  het  is doorheen de hele 
geschiedenis van de literatuur,  maar ook 
elders, een constant gegeven. 

Wanneer  Noord-Afrikanen,  haast  zonder 
middelen,  het  leven riskeren in een ver-
metele  overtocht  naar  het  beloofde  land 
van Europa,  dan is  het  uiteindelijk  niets 
anders dan die drang naar het Verloren Pa-
radijs,  die hen daartoe de -  vaak boven-
menselijke - kracht geeft. 

Weliswaar  werden  de  meesten  van  hen 
misleid  door  sterke  maar  leugenachtige 
verhalen,  zodat  ze  meestal  reeds  na  een 
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kortstondig verblijf geen andere verzuch-
ting meer koesteren dan zo gauw mogelijk 
terug te keren naar de plaats van herkomst 
- als dit tenminste nog mogelijk is. 

Deze dikwijls  zieltergende tragedies zijn 
ons maar al te goed bekend. Dat mensen 
toch  steeds  weer  bereid  blijken  zich  in 
dergelijke roekeloze avonturen te storten, 
kan ons alleen maar van de ernst van hun 
armoedige situatie overtuigen. 

Met  andere  woorden:  vluchten  is  geen 
hoogstaand doel, maar toch moet het ge-
zegd worden: hoe erger het met ons ge-
steld is, des te meer zijn wij bereid - of 
voorbereid - om te vertrekken.

En hoe is het met ons gesteld? - en ik doel 
hier niet op onze materiële verzuchtingen, 
ik doel hier niet op zaken zoals onze carri-
ère, zelfs niet op onze gezondheid: ik be-
doel hier enkel en alleen onze  condition 
humaine in vraag te stellen.

Meteen kunnen wij het antwoord distille-
ren uit de lading die aan de uitdrukking - 
condition humaine - zelf haar diepe bete-
kenis heeft gegeven: met de mens is het, 
welhaast per definitie, niet te best gesteld.
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Van nature zijn wij, mensen, onafgewerk-
te  dieren.  Wij  dragen  geen  pels,  onze 
“jongen”  kunnen  niet  overleven  als  wij 
hen niet vele jaren lang met zorg omman-
telen, onze soort zou weldra uitsterven in-
dien wij ons niet met techniek inlieten, en 
indien  de  duizenden  problemen  van  de 
wetenschap niet de onze waren.

Maar ook als mens, zijn wij onaf, en voe-
len wij - althans in momenten waarop wij 
tot  eerlijkheid  met  onszelf  gedwongen 
worden - in het diepste van onze ziel, een 
vage ontevredenheid, een verre heimwee, 
en een pijn als van een groot verlies. 

Ook  voelen  wij,  haast  voortdurend,  dat 
wij onze bestemming nog niet hebben be-
reikt: we willen vooruitgang, verandering, 
vernieuwing, en wij hopen daarbij telkens 
een stapje dichter te zullen komen bij dat-
gene waarvan we ons leven lang dromen, 
terwijl we het toch niet exact kunnen be-
noemen. 

Citeren  we  nogmaals  Dante,  de  verzen 
124 tot 126 uit het tiende gezang van het 
Purgatorium:  Non v’ accorgete  voi,  che  
noi siam vermi,/ nati a formar l’ angelica  
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farfalla,/  che  vola  alla  quistizia  senza  
schermi?

In  vertaling:  Beseft  ge  niet,  dat  wij  de  
rups  gelijken,/  waaruit  de  hemelvlinder  
zich  ontwikkelt,/  die  onverhuld  ten  oor-
deel op moet stijgen?

Wij kùnnen, om het met andere woorden 
te zeggen, onmogelijk berusten in de situ-
atie  waarin wij  verkeren,  omdat  het  ons 
lot  is  om naar het  hogere te  streven:  de 
mens heeft een roeping, hij moét hogerop, 
hij is gedoemd om, keer na keer, het ver-
worvene en het vertrouwde gedag te zeg-
gen, nieuwe horizonten te verkennen, risi-
co’s te nemen, het onbekende recht in de 
ogen te kijken, en het te overwinnen, om 
zo hogerop te gaan. dat is de enige weg 
die ons kan vrijwaren voor een troosteloze 
ondergang. De mens is aan een eeuwige 
verpopping onderhevig. En het is precies 
dank zij dit “juk”, dank zij zijn heimwee 
en  zijn  troosteloze  zoeken,  dat  hij  zich 
“mens” kan noemen. De mens,  de nooit 
gearriveerde, de altijd op weg zijnde, de 
reiziger bij uitstek.

 1995
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2.

We kennen allen het verhaal van het doel 
en de weg erheen, maar als inderdaad niet 
het doel het belangrijkste is, doch de weg 
erheen, dan perverteert het kapitalisme de 
vooruitgang  omdat  het  tijd  identificeert 
met geld terwijl  het mikt op snelheid of 
tijdwinst. 

Indien het maar mogelijk was dan zou de 
kapitalist ervoor zorgen dat men in hele-
maal géén tijd van punt A naar punt B kon 
reizen. Het zou dan volstaan om in B te 
willen zijn om daar ook effectief te arrive-
ren. Wie dacht aan B, was al in B aanwe-
zig.  Het  onderscheid  tussen  de  wens  en 
het  feit  ware  onbestaande,  het  verschil 
tussen  werkelijkheid  en  droom  opgehe-
ven. De vraag luidt echter of er dan über-
haupt nog iets zou (kunnen) zijn. 

In zijn Jeder für Sich und Gott gegen alle  
uit  1974  laat  de  Duitse  cineast  Werner 
Herzog, de vondeling Kaspar Hauser en-
kele van zijn visioenen vertellen nadat hij 
werd bevrijd uit de kelder waarin hij zijn 
hele kindertijd heeft doorgebracht. In een 
van die visioenen ziet de zonderling een 
lange  karavaan van mensen die  over  de 
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wereld  trekken,  maar  de  karavaan  heeft 
kop noch staart, de mensen blijken hele-
maal nergens heen te gaan. (1)

In  dezelfde  zeventiger  jaren  publiceerde 
de prestigieuze Club Van Rome, een boek 
over  de grenzen aan de groei, dat herin-
nert aan de legendarische toren van Babel: 
de toren groeit totdat hij op een dag niet 
verder  groeien  kan  omdat  het  materiaal 
dat  aangevoerd  wordt  voor  de  verdere 
bouw,  voor  de  onderhoudswerkzaamhe-
den onderweg wordt opgebruikt. 

Onze  communicatiemiddelen  worden 
complexer, onze taal differentieert en op 
den duur verstaan we elkaar niet meer en 
loopt alles in het honderd. De instrumen-
ten die ons leven makkelijker moeten ma-
ken,  bemoeilijken  het.  Tuigen  die  ons 
moeten helpen om tijd te winnen, nemen 
ons hele leven in beslag. Scholen maken 
ons afhankelijk en dom. De tegendoelma-
tigheid uit de Griekse tragedies blijkt ook 
ónze vloek; de weg is een modderpoel en 
aan de einder verzwinden onze doelstel-
lingen in een dichte mist. 

De  mensheid  verlangt  naar  vrijheid  én 
naar veiligheid; de vrijheid schept met on-
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geremde droom het doel maar de veilig-
heid verspert de weg erheen daar deze ligt 
bezaaid met wolfijzers en schietgeweren. 
De vrijen gaan op weg en de voorzichti-
gen blijven bij de pakken zitten omdat zij 
geloven  sowieso  hetzelfde  lot  te  delen: 
worden zij niet allen buit gemaakt door de 
dood?  Zij  die  op  weg  willen  naar  hun 
doel,  wensen alleen  niet  te  beseffen  dat 
wat gebeuren moet, hoe dan ook gebeuren 
zal;  zij  verkeren in de waan dat zij  hun 
toekomst kiezen.

Als het leven een reis is dan leidt hij naar 
de dood, zoveel is zeker en geen mens die 
dapper genoeg is om de feiten onder ogen 
te zien, zal dit ontkennen. Toch geven wij 
allen  een  eigen  betekenis  aan  het  einde 
van onze weg en dat doen we heel terecht, 
alleen al  omdat  er  geen einde is  zonder 
weg, zodat het steeds gaat over het speci-
fieke einde van een specifieke weg. Het 
einde van een plezierreis is daar waar het 
plezier ophoudt - het is een triestig einde; 
het einde van een lijdensweg is daar waar 
geen leed meer is - het is een verlossing. 
De dood kan eruit zien als een dief die het 
genot  wegsteelt  of  als  een  zalf  die  alle 
wonden heelt. Elk eindpunt wordt bepaald 
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door  de  weg  die  daaraan  voorafgaat  en 
omdat wijzelf het zijn die een weg kiezen, 
kiezen we ook een eigen eindpunt. 

Het begrip vooruitgang zelf - het vooruit-
gaan - bevat reeds het op weg zijn, maar 
tevens duidt vooruitgang op een toename 
of  een  vermeerdering,  een  groei  van  al 
datgene wat  de toekomst  tegemoet  gaat. 
Dat  wij  vooruitgaan  betekent  dat  wij 
winst  boeken,  het  wil  zeggen  dat  wij 
klimmen, van niveau veranderen, carrière 
maken,  hogerop  geraken.  En  zo  begint 
een honderd jaar oud lied als volgt: 

Heidewitsjka! Vooruit geef gas! Dat oude  
getreuzel komt niet meer van pas! 

Het  gaat  hier  om  de  letterlijke  vooruit-
gang  die  geboekt  wordt  door  de  uitvin-
ding van de auto, die zal toelaten dat wij 
ons  sneller  verplaatsen.  Sneller,  hoger,  
sterker, zo scanderen de Olympische atle-
ten  het  in  hun  vurige  vlaggen.  Want  er 
moet  tijd  gewonnen  worden,  tijd  is  im-
mers  geld,  of  is  het  veeleer  andersom? 
Onze levenstijd is beperkt, gewis heeft elk 
van ons  een eigen dood welke geduldig 
op  hem wacht,  de  tijd  tikt  weg  en  nie-
mand kan hem stoppen; daarom ook zoe-
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ken wij  soelaas  in  het  opdrijven van de 
snelheid waarmee wij door het leven gaan 
of  razen.  Ergens  spiegelen  wij  onszelf 
voor dat als onze snelheid maar hoog ge-
noeg  is,  de  dood  ons  niet  zal  inhalen. 
Maar Achilles haalt de schildpad in, wat 
Zeno ons ook wil laten geloven. Een ho-
gere snelheid laat ons toe om in dezelfde 
tijd een grotere afstand af te leggen, maar 
de  tijd  blijft  uiteraard  dezelfde,  er  komt 
geen fractie  van een seconde bij.  Het  is 
bovendien  zo  dat  grote  snelheden  onze 
aandacht zozeer opslorpen, dat wij als het 
ware helemaal onttrokken worden aan de 
weg en aan de plaatsen waaraan wij nog 
slechts  voorbijrazen,  terwijl  zij  ooit,  in 
veel  tragere  tijden,  rustpauzen boden en 
lafenis,  verhalen  en  histories,  geheimen 
en beloften. Vandaag lijken alle plaatsen 
eender, zij zijn verworden tot louter pun-
ten  op  de  rechte  lijn  waartoe  onze  reis 
herleid  werd.  En  inderhaast  hebben  wij 
helemaal  niets  gewonnen,  integendeel 
vergooien  we  aldus  het  weinige  dat  wij 
ooit bezaten of ervoeren. En naast die hy-
persnelle  verplaatsingen  spenderen  wij 
ons hele leven aan de fabricatie van de su-
persnelle tuigen en aan het bijeenschrapen 
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van energie en andere middelen om ze te 
laten  werken.  Winst  boeken wij  niet  bij 
die hele onderneming, zeer in tegendeel: 
rust verkeert in haast en drukte, ons be-
staan verwordt tot dat van een robot die 
sowieso geen tijdsbesef meer heeft. 

De  weg  is  belangrijker  dan  het  doel  en 
zeg nu zelf wat uw voorkeur geniet: een 
langzame  uitstap  met  paard  en  kar  via 
veldwegels tussen bloemen en bossen met 
een picknick her en der, een schuilplaats 
als een onweer losbarst, een fazant of een 
haas op een geïmproviseerde barbecue en 
spannende verhalen na de zonsondergang 
bij een kampvuur na een frisse duik in een 
of andere wal - ofwel een reis per super-
sonische raket waarin men stokstijf neer-
ligt,  niet bewegen kan, een zuurstofmas-
ker op de snuit en instrumentenborden die 
doen duizelen. 

Weliswaar geraakt men met de raket véél 
verder dan met de houten kar, misschien 
wel  honderdduizend  keren  verder,  mis-
schien belandt men met die tuigen op de 
maan, op Mars of in een ander zonnestel-
sel,  terwijl  de  kar  ons  zelfs  niet  van de 
aarde  kan  verheffen,  geen  stroom  kan 
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oversteken  en  bij  ontij  wachten  moet. 
Maar andermaal: indien het inderdaad zo 
is dat het doel er niet toe doet en dat het 
om de weg gaat die erheen leidt, zou men 
dan kiezen voor een leven in de gevange-
nis van een astronautenpak en in de hoog-
spanning van aandacht  en gevaar terwijl 
daar altijd nog het aards paradijs te wach-
ten ligt van bij 't begin der tijden om ont-
dekt te worden?

31 augustus 2013
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Saoedi-Arabië in de huidige tijd

 

De  Saoed-dynastie  (sinds  1932  Konink-
rijk Saoedi-Arabië) ontstond toen in 1744 
Mohammed bin  Saoed,  plaatselijk  stam-
hoofd nabij de huidige hoofdstad Riyad, 
een pakt sloot met de fundamentalistische 
islamiet Mohammed Ibn Abd al-Wahhaab, 
de stichter  van het  (soennitische)  Waha-
bisme1 -  de  dochter  van laatstgenoemde 
huwde de zoon van eerstgenoemde2 - en 
zij  en  hun  opvolgers  veroverden  een 
woestijnachtig  gebied  op  het  Arabische 
schiereiland met de heilige steden Mekka 
en Medina waar van ca.  570 tot  632 de 
profeet Mohammed de Islam stichtte. 

Op 3 maart 1938 verandert Saoedi-Arabië 
drastisch: de Amerikaanse firma Standard 
Oil  Company  of  California  (het  huidige 
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Chevron[Texaco]) waarvan  de  moeder-
maatschappij  Standard  Oil  Company in 
1870 werd gesticht door de rijkste man al-
ler  tijden,  John  D.  Rockefeller  (1839-
1937)3 ontdekt  dat  de  bodem er  vol  zit 
met aardolie. (In 1932 was daar dichtbij in 
Bahrein al olie gevonden). 

Inmiddels is gebleken dat het gaat om de 
grootste voorraad ter wereld - een kwart 
van de wereldvoorraad - de huidige pro-
ductie  kan nog ruim 80 jaar  doorgaan - 
waarvan  twee  derden  wordt  afgenomen 
door China en zijn buren. 

Aanvankelijk werd de winst gedeeld met 
de Amerikanen maar sinds 1980 komt de 
volledige opbrengst toe aan het staatsbe-
drijf  Saudi-Aramco5 [Arabian  American 
Oil  Company] en in feite aan de Saoedi-
sche vorst en zijn vijfduizend koppen tel-
lende familie. 

Sinds  1950  brengt  een  1700  km  lange 
pijpleiding de Saoedische olie over Liba-
non naar de Middellandse Zee.5 

Het land met 27 miljoen (vooral jonge en 
in steden residerende) inwoners (waarvan 
een  vierde  buitenlanders)  kende  tot  in 
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1962 de slavernij die immers door de is-
lam allerminst verboden wordt, terwijl in 
Saoedi-Arabië de sharia4 heerst maar nog 
steeds  werken  daar  anderhalf  miljoen 
(vooral Zuid-Aziatische, vaak mishandel-
de) huishoudsters in feitelijke slavernij. 

Sinds  de  vierde  eeuw  gekerstend,  werd 
sinds de komst van de enige erkende reli-
gie, de (soennitische) islam (het Wahabis-
me) het christendom in het land verdron-
gen en verboden. 

De theocratie voert nog steeds lijfstraffen 
uit en (openbare) onthoofding voor onder 
meer overspel, homofilie, tovenarij en af-
valligheid van de islam en arrestaties zijn 
geheel arbitair; in de gevangenissen wordt 
gemarteld. 

Alcohol en films zijn verboden maar de 
koninklijke familie blijkt aan zichzelf toe 
te staan wat ze aan anderen verbiedt.6 

Er is sinds 1993 een schijnparlement van 
150 leden (waarvan er sinds 2013 dertig 
vrouwelijk  moeten  zijn):  het  is  louter 
raadgevend, de koning behoudt het laatste 
woord. Er zijn sinds 2005 ook schijnge-
meenteraden:  enkel  mannen  kunnen 
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(slechts)  de  helft  van  de  raadsleden  be-
noemen. 

Vrouwen  mogen  niet  onvergezeld  over 
straat lopen, zij dienen in abaya (een soort 
zwarte burka) gekleed te zijn7 en mogen 
zelfs niet autorijden; ze mogen vanaf hun 
negende of zelfs vroeger huwen (of beter: 
uitgehuwelijkt worden). 

Ook is  er  openlijk  racisme:  de wet  ver-
biedt aan joden de toegang tot het land! 

Saoedi-Arabië moge dan rijk zijn en hei-
lig,  het  land  wordt  alvast  niet  letterlijk 
door de hemel gezegend want het regent 
er nauwelijks, er zijn geen rivieren of me-
ren,  al  het  water  wordt  opgepompt  op 
(eindige) ondergrondse bronnen ofwel ge-
wonnen uit zeewater dat ontzilt wordt. 

Toch behoort het land tot de VN, tot de 
G20, tot de WHO en tot de OPEC en het 
ageert binnen het IMF en de Wereldbank 
en steunt (islamitische) ontwikkelingspro-
jecten in Arabië en in Afrika. 

Bij dit laatste gegeven over de sponsoring 
van een bijzonder vermogend en tegelijk 
zeer  extremistisch,  racistisch  en  funda-
mentalistisch land,  kan men zich ook in 
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de huidige politieke en economische we-
reldconstellatie zeer ernstige vragen stel-
len.

1 september 2013

Verwijzingen: 
1 http://nl.wikipedia.org/wiki/Saoedi-Arabi%C3%AB 

2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ibn_Abd_al-Wahhaab 

3 http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Davison_Rockefeller 

4 http://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia 

5 http://nl.wikipedia.org/wiki/Saudi_Aramco 

6  http://www.theguardian.com/world/2010/dec/07/wikileaks-ca

bles-saudi-princes-parties 

7 http://web.archive.org/web/20070806020549/http://www.diplo
matie.be/nl/travel/countrydetail.asp?COUNTRYNAMENL=

SAUDI-ARABIE 

Verdere benutte bronnen: 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Dharaan 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Saudi_Aramco 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed_ibn_Abd_al-Wahhaab 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_van_Saoed 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Sultanaat_Nadjd 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Nadjd_en_Hidjaz 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation 
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- http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Davison_Rockefeller 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush 

-  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/21226_

wie_wil_sterven_voor_saoedische_prinsen/ 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia 
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Libanon beknopt

Al  5000  jaar  is  er  sprake  van  Libanon. 
Het 'witte land' verwijst naar de Libanon 
of  de  (op  Google  Earth  goed  zichtbare) 
240 km lange besneeuwde bergketen die 
zich voor twee derden in Libanon uitstrekt 
en voor het overige derde in Syrië.1 Het 
ligt aan de oostkust van de Middellandse 
Zee,  boven  Israël  en  verder  ingesloten 
door Syrië. 

In 1920 kwamen Libanon en Syrië onder 
Frans bewind met de hulp van de Oosters-
Katholieken, de zogenaamde Maronieten, 
die blij waren dat de Fransen hen kwamen 
bevrijden van het juk van de islam. Maar 
bij het verzet van 1943 werden de Libane-
zen  weer  onafhankelijk,  ze  namen  zich 
voor om in elk conflict neutraal te blijven 
en zij verdeelden de macht als volgt:  de 
Libanese president zou voortaan een Ma-
roniet zijn, de premier een moslim van de 
soennitische strekking en de parlements-
voorzitter  een  moslim van de  sjiietische 
strekking  (waartoe  ook  de  jihadistische 
Hezbollah  behoort).  Maar  in  de  huidige 
situatie zijn er alweer 60 pct.  islamieten 
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terwijl de overgebleven 40 pct. Maronie-
ten gestaag het land ontvluchten. 

Een  moslimopstand  van  1958  werd  met 
Amerikaanse  hulp  onderdrukt.  In  1973 
kwam  de  regering  in  aanvaring  met  de 
PLO van Arafat en de Maronieten (falan-
gisten)  streden  met  de  moslims,  wat  in 
1975 leidde tot de Libanese burgeroorlog, 
gekenmerkt door talloze bomaanslagen en 
chaos met  120.000 slachtoffers.  In  1976 
kwamen Syrische troepen het land binnen, 
in 1977 en 1982 VN-troepen en Israëli's. 
Omstreeks  2000  trokken  de  Israëlische 
troepen zich uit Libanon terug. 

Allerlei  intriges  vormden  zich  sinds  in 
2005  de  Libanese  premier  Hariri  werd 
vermoord:  achtereenvolgens  werden  de 
Syrische troepen in Libanon verdacht, de 
Hezbollah en Israël  en  massademonstra-
ties verjoegen tenslotte de Syriërs. In de 
zomer  van  2006  beschoten  de  Libanese 
Hezbollah  en Israël  elkaar  met  raketten. 
En in 2008 waren er nog interne gevech-
ten. 

Libanon is qua oppervakte en qua aantal 
inwoners  vergelijkbaar  met  Vlaanderen. 
Het huidige staatshoofd is  president Mi-
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chel  Suleyman,  de  premier  is  Tammam 
Salam. "Azië's poort naar het Westen", zo-
als het land vaak wordt genoemd, verza-
melt het erfgoed van de grootste culturen 
uit de oudheid: Feniciërs, Assyriërs, Per-
zen,  Grieken,  Romeinen,  Arabieren, 
Kruisvaarders,  Ottomanen.  De  moderne 
Libanezen  (1  op  4  is  internetgebruiker) 
vertegenwoordigen zowat het intellect van 
de Arabische wereld waar ze alom werk-
zaam zijn, ze zijn tevens befaamde hande-
laars en wijntelers. 

Libanon vangt  vandaag naast  zowat  een 
half miljoen Palestijnse, een miljoen Syri-
sche vluchtelingen op (- voor de helft kin-
deren!) waarvan er zeven miljoen zijn in 
totaal  (dat  is  een derde van de Syrische 
bevolking), waarvan twee miljoen buiten 
de grenzen - een aantal dat nog elke dag 
toeneemt ingevolge het Syrië-conflict (dat 
reeds 110.000 doden telt). 

Dit gebeurt terwijl de G20 - gedomineerd 
door de rijkste landen ter wereld, de we-
reldbankiers of noem het maar het gouden 
kalf - grote sier maken in Sint-Petersburg 
waar de V.S. erop aandringen om de ellen-
de van de Syriërs nog wat te gaan opklop-
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pen  met  stompzinnige  hoogtechnologi-
sche bommen. (°) Het geweten slinkt nu 
eenmaal  naarmate  de  afstand  toeneemt 
tussen dader en slachtoffer. 

6 september 2013

Noten:
1  Parallel met de Libanon ligt op de grens met Syrië het 
gebergte de Anti-Libanon en tussen de twee ligt de Beka-
vallei  (met  daarin Baalbek,  wat  betekent:  de vallei  van 
Baäl), brandpunt der gevechten in de burgeroorlog en he-
den een bloeiende wijnstreek (- Baäl is toevallig de oor-
logsgod én de god van de vruchtbaarheid en in Baalbek 
staat een Romeinse Bacchustempel).  Ten oosten van de 
Anti-Libanon en dus in Syrië ligt een vallei met daarin 
Damascus,  wellicht  's  werelds  oudste  stad.
(°) Zie ook: http://chomsky.info/interviews/20130907.htm .

Verdere verwijzingen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Libanon 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Libanon_(gebergte) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Falangisme_(Libanon) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rafik_Hariri 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overzicht_aanslagen_in

_  Libanon   

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cederrevolutie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABlisch-Libanese_oorlog_van_2006 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html 
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