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 – – – message – – –

 from:	 gerrit	six	<gerrit.six@gmail.com>
 date:	 30	jun.	2007	20:05
 subject:	 message au saint-pre
 to: benoitxvi@vatican.va

  Saint Père

Je vous annonce que dieu habite chez moi 
pour le moment. Il vous dit de ne pas vous 
inquiéter. Il va bien et s’excuse de ne pas avoir 
envoyé un mail ou un fax avant sont départ. Il 
vient d’ ouvrir un restaurant près de chez vous 
(Da Dio) avec l’aide de la S. Trinité. Il est à 
Bruxelles pour la première du spectacle “Dieu 
est mort mais il m’a confié ses mémoires”. Il 
ne compte pas retourner au ciel et a passé le 
pouvoir exécutif aux mains d’une personne 
que vous estimez bien.

Bien à vous,



i
de parabool van de atheÏst 
en de beer

Een atheïst loopt door het bos en als hij zich 
omdraait, ziet hij een enorme grizzly die op 
hem af rent.
De atheïst rent er als een gek vandoor. Als hij 
over zijn schouder kijkt, ziet hij dat de beer 
dichterbij komt. Zijn hart gaat als een gek 
tekeer wanneer hij nog harder probeert te 
rennen, maar dan struikelt hij en valt op de 
grond. Tot zijn schrik ziet hij de beer boven 
hem staan met een uitgestrekte poot om hem 
dood te slaan. Op dat moment schreeuwt de 
atheïst: “Mijn God!” De atheïst hoort een stem 
uit de hemel die zegt: “Al die jaren heb je mijn 
bestaan ontkend; zelfs mijn schepping heb 
je afgedaan als een kosmisch ongelukje, en 
nu denk je dat ik je uit deze benarde situatie 
ga redden? Kan ik er vanuit gaan dat je je 
bekeert?”
De atheïst, trots als altijd, kijkt in het licht en 
zegt: “Het zou nogal hypocriet zijn om na al 
die jaren mezelf opeens te bekeren, maar kun 
je de beer niet tot christen bekeren?”
“Wat jij wil,” antwoordt de stem. Dan 
verdwijnt het felle licht weer, de rivier begint 
weer te stromen, de geluiden uit het bos 
gaan weer door en de beer doet zijn poot 
weer omlaag. Dan vouwt de beer zijn handen 
samen… buigt zijn kop en zegt: “Heer, we 
danken u voor deze milde spijzen die uw hand 
ons geeft.”

Beminde toeschouwer wat leren wij uit deze 
parabel? Twee conclusies: atheïsten zijn 
misschien niet gelovig maar toch wel een 
lichtgelovig. En vertrouw nooit een christen 
die het beest in zich loslaat.

ii
god zijn hobbY

God had een hobby. Als het hem daarboven 
teveel werd, na de zoveelste pilaarbijter annex 
zelfmoordterrorist, daalde dan voor een dag in 
deze of gene mens neer zonder dat deze daar 
iets van hoefde te merken. Maar meestal was 
wat deze mens dan deed merkelijk opmerke
lijker dan hij placht te doen. Dan voelde die 
mens zich die welbepaalde dag ook ja, hoe zeg 
je dat… Goddelijk.

God is talloze malen ingedaald in een voet
baller, een jazzmusicus, een acteur of gewoon 
een man achterop de vuilniskar in Buenos 
Aires. Hij vond dat dat hem dichter bij de 
mensen bracht. God is in de finale van de 
Mundiale ingedaald in Fabio Grosso die de 
vijfde en beslissende penalty tegen Frankrijk 
binnenknalde. God heeft in 1975 in de opera 
van Keulen een virtuoze uitvoering gegeven 
van het ‘Köln concert’ van Keith Jarrett. God 
heeft in een nightclub, in het red light district 
van Buenos Aires, de full monthy gedaan. 
Dat kwam zo, hij was dan wel in een man 
neergedaald die de vuilnis ophaalde maar die 
achter zijn uren ook een professioneel strip
teaseur was. Nou op het moment suprême 
toen hij zijn slipje de zaal in slingerde, 
onder het gekrijs van een bende Argentijnse 
madammen, besefte God plots wat er allemaal 
in de wereld te koop was. Die hobby werd een 
verslaving zodanig dat hij zelfs meedeed aan 
kwissen, miss World verkiezingen en de tour 
de France.

De avond van 2 april 2005 stond God in het 
sportpaleis van Antwerpen nadat hij met de 
heilige geest, de vader en de zoon neergedaald 
was in die meiden van K3.
Dat was de tijd dat God een zwak had voor 
trio’s, daar werd erg vermakelijk over gedaan 
in de hemel. Waar is God? Die is een triootje 
aan het doen.



Dus God en zijn drievuldigheid laten dat 
sportpaleis vollopen en laten die meiden van 
K3 daar alle kleuren van de regenboog zien. 
Ze komen ’s avonds thuis in de hemel. Ze 
merken meteen dat er iets op til is. De Pool is 
gearriveerd.
 
God, dames en heren, is niet katholieker 
dan de Paus, Godzijdank is God zelfs geen 
katholiek, ook geen protestant of moham
medaan en zeker geen lid van de kerk van de 
laatste dagen. God staat daar allemaal boven, 
au dessus de la mêlé. Op 2 april 2005, de dag 
dat de Pool arriveerde gaf God er dan ook 
definitief de brui aan. Toen de drievuldigheid 
namelijk nog iets wou eten bleken er alleen 
nog Poolse meelballen te zijn en dan nog wel 
met de handen te eten. Exit de rijstepap met 
de gouden lepels, exit het opschudden van 
de dekbedden door de Engelen. Het zal u 
niet verbazen dat het al twee jaar niet meer 
gesneeuwd heeft. De pool had orde op zaken 
gesteld, er was zelfs sprake van een hemel
greep. Al wie al eens een kondoom gebruikt 
had was aan de deur gezet en zat al in de 
loungebar van de hel.

God had er al eerder aan gedacht om definitief 
naar de aarde te komen, twee jaar voordien in 
februari 2003. God had besloten om te liften 
aan boord van de space shuttle. Hij komt die 
shuttle binnen via een kleine opening in het 
hitteschild en wordt, denkt hij, onmiddellijk 
herkend door een vrouwelijke astronaute: die 
roept nog net “oh my God” waarna de hele 
zwik ontploft en hij met de hele bemanning 
sito presto terug in de hemel staat. Wel een 
lumineus idee aan boord stappen van het 
ruimteveer Columbia.

iii
de indaling

Die tweede april 2005 brengt hij een slapeloze 
nacht door tot hij ontdekt dat er ergens in 
Italië drie Palestijnen met hun camionette een 
behoorlijke smak maken tegen een boom op 
een onverlicht weg, dertig kilometer ten zuid
westen van Rome. Vader Rachid, zoon Isa en 
zijn zus Farah hebben een restaurant in Rome 
en komen net terug van een traiteursopdracht 
in Castel Gandolfo. God besluit onmiddellijk 
om met zijn heilige drievuldigheid in de zeilto
gende lichamen van de Palestijnen in te dalen. 
Onmiddellijk jawel maar de drie worden door 
een net voorbijrijdende ambulance naar het 
dichtstbijzijnde Ospedale afgevoerd waar ze 
de volgende morgen kiplekker uit de intensive 
care ontslagen worden. De dokters hebben 
geen uitleg voor dit wonder en al evenmin valt 
te begrijpen dat de verhakkelde camionette 
zonder een schrammetje aan de haak van de 
takelwagen bengelt. God had geen zin in zotte 
kosten.



iv
neem en eet dit is mijn
osso bUcco

Het moet gezegd: God is niet gierig maar ook 
weer niet iemand die het zomaar over de balk 
gooit. De avond dat hij zich in mijn microwave 
openbaarde was dat in de vorm van een osso 
bucco. God is niet gierig maar hij let wel op de 
kleintjes. Hij heeft zich aan mij geopenbaard 
in een osso bucco. Die was perfect gebakken 
maar het was nu ook niet meteen een rib uit 
zijn lijf. God beware mij.

God openbaart zich dus in een Italiaanse 
maaltijd. Tien jaar geleden is Maria bij 
een huisvrouw in Michigan op een croque 
monsieur verschenen. Op eBay is daar 50.000 
dollar voor geboden want de croque met de 
afbeelding is tien jaar later nog intact.
Vervolgens is Jezus op een fishstick en een 
Poolse meelbal verschenen. De trend was 
gezet.
Het was gedaan met de lijfelijke verschij
ningen. Jesus en Maria zijn BV’s, bekende 
verschijners. Maar God dat is een ander 
paar mouwen. Die is nooit in levende lijve 
verschenen. Nee daar heeft hij Jezus en vooral 
Maria, minister van buitenhemelse zaken voor
Maria is net Condoleezza Rice, die twee 
verschijnen en bemiddelen dat het een lust is, 
die hebben daar hun beroep van gemaakt.

De betreffende osso bucco was een restje 
van de vorige avond met nog een schep 
risotto milanese. De park walste doorheen 
de microwave. Ik zat te schrijven en schonk 
mezelf een glas algerijnse straatwijn uit.

Verrukkelijk was die. Nooit zo iets lekkers 
gegeten, perfect gesudderde kalfsschenkel 
in een getomateerde saus met een lichte 
citrustoets.

Tussen twee happen door zat ik te schrijven 
en de tekst vloeide. Hij bleek dus een Italiaans 
restaurant uit te baten na zijn vertrek uit de 
hemel. Hij had zijn kredieturen en resterende 
vakantiedagen opgenomen want de pool 
was gearriveerd en had ginds orde op zaken 
gesteld. 



v
vragen aan god

Wat vraag je aan God als die als koksmaatje 
in je keuken verschijnt. Hoe het is met mijn 
grootmoeder? Waar waart gij toen de joden 
vergast werden. Het recept voor konijn met 
pruimen. Nee, jong: “God is dood maar ik heb 
zijn memoires”. De titel had ik al, nu nog de 
pieren uit zijn neus. Mijn vragenlijstje was 
snel gemaakt.
Ik was vooral benieuwd hoe het was om in den 
beginne zo helemaal alleen op de wereld te 
zijn en of dat niet gaat vervelen, of je dan geen 
domme dingen doet: bijvoorbeeld de mens 
scheppen.

God vond dat alleen zijn niet vervelend. Hij 
was een met het heelal, dat was tot voor de big 
bang een zaak van pure zen. Daar is hij dus 
met een luidde knal uit verlost.

“Ik had geen oren maar had ik die gehad dan 
had ik ze niet geloofd. Jong dat was een knal 
en vuurwerk en planeten en sterrenregens. Ik 
had geen ogen maar had ik ze gehad dan had 
ik ze uitgewreven. Het was een orgie, had ik 
een lul gehad ik was klaargekomen”.
Het grote woord was er uit.

vi
god is een erotomaan

God had ontdekt dat er van het heelal en een 
haast orgastische kracht uitging, vulkanen 
spoten hun lava, dat in de orificiën van de 
aarde stroomde en later vruchtbare valleien 
opleverden.
De maan oefende haar aantrekkingskracht op 
de zeeën uit en veroorzakte eb en vloed. Er 
was beweging, afstoten en aantrekken, eruptie 
en dan rust en dan weer Als hij die kracht in 
een wezen kon vergaren. Zo kwam het dat God 
de grootste erotomaan ter wereld werd.

Hij ontdekte dat de survival of the fittest nauw 
verbonden was met de seksuele selectie, koos 
de soort de geschikte partner dan maakte de 
soort het meeste kans op nakomelingschap. 
Wie zou hij daarvoor uitkiezen

God zat in volle schepping. Hij had al het 
decor: de zee, het land, de bergen de dalen 
maar hij had nog geen personages, laat staan 
een uitgeschreven scenario. Het leek het hem 
geen onaardig idee dat de soort die hij schiep 
zichzelf in stand zou houden. De planten 
konden zichzelf voortplanten, als de schepsels 
dat ook konden dan kon hij de boel over een 
dag of zeven uit handen geven.

Alleen wie garandeerde dat de eerste schep
sels zich zouden voortplanten. Misschien 
nestelden ze zich in een leuk dalletje waar het 
het laatste van hun gedachten was om nako
melingschap te verwekken, dat ongegeneerd 
je voorraad plunderde en dan zelf weer begon 
te kweken. Voortplanting moest aantrekkelijk 
worden.

Hij had hij een soort pneumatischhydrauli
sche stang ontworpen die sterk en buigzaam 
was en zuigstampend de curve van de ontvan
gende recipiënt en de mogelijk onstuimige 
bewegingen kon volgen. Het hydraulisch



pneumatisch samenspel zorgde ervoor dat 
het zaad opgepompt en versast werd zonder 
merkwaardige lekkage. Maar al die moeite 
voor een vingerhoedje stijfsel moet God 
gedacht hebben. What was the fun?

Toen hij het sluitstuk van zijn schepping af 
had, en zeker meteen zelf het eerste prototype 
had gepast was hij tevreden: het voelde solide 
aan, knuffelbaar en gaf hem het onverzadig
bare gevoel te tronen in zijn eigen lust. Dat 
was nogal confronterend die lust voor iemand 
die geheel en alleen over de kosmos beschikte. 
Er waren dagen dat hij zwaar droeg en met 
zijn lid geen weg wist: iets moest bestaan dat 
hier verlichting in kon brengen.

Hij vaardigde de eerste oerwet uit: alles wat 
bestaat, is geschapen en dus goed. Hij was 
goed geschapen. De tweede wet luidde: alles 
wat geschapen is, is verenigbaar: wat op zich 
goed is, is samen misschien nog beter. Dat 
opende perspectieven. Later zou hij daar 
zwaar op afgerekend worden maar het was te 
mooi om niet waar te zijn.

Hij stond daar met een perfect functionerend 
transmissiesysteem, een wonder van osmose 
en besloot elk van de samenstellende delen 
van een passende enveloppe te voorzien. Hij 
had de benzinepomp en benzinetank kunnen 
uitvinden en meteen de auto als centrum 
van de beschaving kunnen lanceren met een 
netwerk van benzinestations en garages. Daar 
had hij even aan gedacht.

Oh wat moet God zich die dag in zijn werk
plaats verkneukeld hebben. Gebeurt het dat 
men iets maakt waarvan men niet helemaal 
weet waar het toe dient? Een zeldene keer 
maar dan ben je kunstenaar. Hij ontwierp 
het mannen en vrouwmens. De aarde moet 

wel even haar adem ingehouden hebben toen 
de eerste modellen van de band rolden in 
Gods smidse. De koppelingspook zag er even 
vervaarlijk als aanlokkelijk uit maar schakelde 
perfect in het transmissiebakje, verborgen 
onder een alleraardigst pruimpje.

Het moet gezegd, God had met zijn kennis van 
ophangingsystemen, carrosserie, wrijvingsco
efficiënt en koppeling ook autoconstructeur en 
met zijn kennis van de fitting van het vrouwe
lijk apparaat, ook loodgieter kunnen worden. 
En nog wel een hele goeie. Later zouden alleen 
de ingenieurs van Citroën even in de buurt 
komen als ze de DS ontwierpen: dat gevoel 
dat je in de hengsels der liefde rijdt. Laten 
wij de schepper overigens dankbaar zijn dat 
hij het besturingssysteem uitgerust heeft met 
alle snufjes: hydropneumatische ophanging, 
servobesturing, ABS en airbags en injectie
motor. Ja hoor alle autoconstructeurs zijn 
schatplichtig aan de schepper.

Hij was de Gianni Versace van het lichaam. 
De bedenker van ‘one size fits all’, de prêt a 
porter van zijn ying en haar yang. Hij vond dat 
het dragen van het lichaam en het besturen 
der Verenigde Staten van het lichaam geen 
uitleg behoefden. Laat ons hem of haar daar 
andermaal dankbaar om zijn. We kregen een 
buis en een fitting waarmee we meer vonken 
aan het firmament van ons verlangen konden 
slaan dan met het amechtig materiaal uit het 
Paleis der Hulpstukken. We konden overal en 
altijd de wereld in een erotheek herscheppen. 
Het was speelgoed zonder handleiding, het 
was: plug… and play.

Dacht hij dat de natuur en het horror vacui 
de gewrichten sowieso soepel en vatbaar voor 
mekaar zouden maken. Hij gaf de hightech 
der liefde, het summum van genot immers in 



handen van amateurs? Hij had gedacht dat 
het neuken zichzelf zou uitwijzen.

Veiligheidshalve creëerde hij afstandsbedie
ning van de lust, met de cortex als een centrale 
die een oogblik, een tuit van de lippen, een 
verstolen lachje astronomisch snel van op het 
netvlies kon vertalen in een puls die op zijn 
beurt sneller dan een galactisch strovuur door 
de zenuwbanden schoot alsof het eerst onze 
huid en pas dan ons verstand bereikte. Dat 
was de absolute meesterzet.
Een vluchtige aanraking, een knie onder tafel 
een vingertopje struinend langs een tepelhof 
zorgen voor achterhoedegevechten in de keel, 
stokken de adem, jagen het hart en pompen 
navenant het bloed in de zwellichamen van de 
genotsstaaf of het vrouwelijke genotsconclaaf.
Alles op automatische piloot en dus een kolfje 
in de hand van onervaren èn bedreven lovers.
God die dacht dat alles zichzelf zou uitwijzen 
moest nog eeuwen en millennia aanzien 
hoe de oermens, die ondertussen het gezel
schap van de hond gekregen had, zijn trouwe 
huisdier nadeed. Het was wachten op de 
eerste kersteningen voor in deze praktijk een 
kentering kwam met de befaamde missiona
rishouding. Later zou de filosoof Emmanuel 
Levinas het facetofaceketsen treffend 
samenvatten: “Le visage d’autrui me juge et 
me rappelle à mes obligations”.

De geschiedenis van de geslachtelijke omgang 
sleurt zich vervolgens door de Arabische 
harems, de Romeinse baden, de middeleeuws 
stoven, de Renaissancekunst à la Carravagio, 
de barok van Rubens tot bij het libertinisme 
en de verlichting à al Diderot. Ondertussen 
is het huwelijk uitgevonden en krijgen het 
overspel en de dubbele moraal vrije baan. God 
had ons de vrijheid gegeven om te gaan en te 
vermenigvuldigen maar inzake seks werden 

er op de duur zo’n cosinussen en tangensen 
getrokken dat je d’r kop noch staart aan 
kreeg. Had God met zijn tweede oerwet, over 
de verenigbaarheid van alles wat geschapen 
was, ook de fellatio, de fisting, het beffen, de 
sodomie en alle paragrafen van de Kamasutra 
gededouaneerd? De kerkvaders alvast niet 
maar hij hield een stiff upperlipje aan. De 
pornocraat in God keek toe: elke seconde werd 
de oudste beweging der wereld voltrokken.

God had de mens geschapen, maar hij had 
hem geheel onvrijwillig en onopzettelijk een 
ietsie pietsie verkeerd geprogrammeerd. God 
was iets meer carrossier en loodgieter dan wel 
een pientere ITspecialist. Eigenlijk had God 
de mens verkeerd geprogrammeerd, en hij 
parafraseert daarvoor graag een tekst van Luk 
Gruwez:

Eigenlijk is de mens gemaakt om Foie Gras, 
kaviaar, vette boerenhesp en alles te eten 
wat hij lekker vindt zonder daar ooit te hoge 
cholesterol van te krijgen. Ik had de mens 
gemaakt om liederlijk te leven en zoveel te 
drinken en te roken als hij kon en daar nooit 
te zat van te worden of kanker van te krijgen. 
Ik had de mens gemaakt om te paren met alle 
dieren der wereld als daar zijn: het meisje 
van de playboy centerfold, Ornella Muti en 
die ene caissière van de Nopri, zonder daar 
ooit het sief of aids van te krijgen. Helaas heb 
ik de mens verkeerd geprogrammeerd. Even 
verstrooid, niet goed opgelet, helaas.

God had dus gedacht de schepping in zeven 
te klaren en dat de mens de perfectie en het 
geluk zou nastreven. Niets was minder waar.



vii
de helpdesk in de Woestijn

De helpdesk heeft een paar keer roodgloeiend 
gestaan. Als toen die keer dat God zijn volk 
een trip naar Egypte aangeraden had met een 
touroperator die op de terugweg compleet 
in de fout ging. Er zat geen konijn in de 
schroef want ze reisden te voet maar hij krijgt 
dus een noodoproep vanuit de centrale van 
Mozes Travel, de baas zelf zit met een paar 
tienduizend gasten compleet verloren in de 
woestijn. Geen eten, geen drinken en of ik kan 
bijspringen.

Tegenwoordig is dat eenvoudig op te lossen. 
Er komt Internationale solidariteit op gang… 
als de televisie er brood in ziet. Hangt er vanaf 
waar je zit. Ethiopië 1984 was een primeur 
maar twintig jaar later konden de Ethiopiërs 
een tweede liveaid op hun buik schrijven. 
Geen beelden geen brood. Zo ook dus in de 
Sinaï woestijn want geen televisie. Daarvoor 
moeten we wachten tot 484 voor mezelf.

viii
de grieken en de televisie

“Als de Grieken in Marathon, in 498 voor 
Mezelf, een belangrijke overwinning behalen 
op de Perzen krijgt de bevelhebber het 
lumineuze idee om één van zijn soldaten 
naar Athene te sturen om daar verslag uit te 
brengen van dit heugelijke wapenfeit. De man 
die de opdracht zou krijgen moest aan twee 
belangrijke voorwaarden voldoen: hij moest 
de boodschap goed over kunnen brengen, dus 
een beetje behoorlijk ter tale zijn. Het moest 
dat ook in geuren en kleuren kunnen doen 
zonder al te veel te gaan uitleggen hoeveel 
collateral damage er was geweest: gewoon 
objectief dus. Zeg maar de eerste proeve van 
Embedded Journalism. Die soldaat liep in 
goed twee en een half uur naar Athene, zodat 
het nieuws nog altijd hot was. Volgens mij 
wisten ze in Athene iets sneller dan jullie 
van die overwinning van de Herald of Free 
Enterprise. Enig vlekje op deze toch wel 
prachtige prestaties: onze man valt in de 
studio in Athene ter plekke dood, waarna het 
nog tot 1958 zal duren alvorens de Grieken 
zich opnieuw aan televisie wagen. In de 
tussentijd wordt de nieuwsgaring uitbesteed 
aan professionals als Euripides, Aeyschulos 
en Homeros die op hun manier verslag 
uitbrengen van de oorlog en de malheuren 
van de Bekende Grieken. Nieuwsgaring en 
entertainment vallen daarbij volledig samen, 
dat is puur infotainment. Het verslag van de 
Odyssee spaart geen details over het privé
leven van Penelope. Om maar te zeggen 
dat de essentie van televisie al bestond lang 
voor de kathodische buis uitgevonden was, 
iets minder beeldverslag maar toch wel alle 
trucken van de foor.



ix
de stenen tafelen

Enfin we zitten nog altijd in de Sinaïwoestijn 
met het equivalent van een paar tiental 
Ethiopische vluchtelingenkampen. En ten 
einde raad besluiten we een voorraad quorn 
naar buiten te schoffelen. Een voorwaarde 
echter, wat we leveren blijft maar een dag 
goed, ik geloof dat ik dus de uitvinder van de 
versheiddatum ben. Ieder morgen veertig jaar 
lang ligt er over de woestijn een laag manna 
onder de rijp van de dauw. Pas op de vrij
dagavond lossen we een dubbele portie met 
een prototype van een sneeuwkanon, om een 
rustdag in te schakelen. Ik vind niet alleen 
de versheiddatum uit maar ook de rustdag. 
Het manna is naar mijn thans onbescheiden 
mening een voorbeeld van perfecte catering. 
U kan het zo op eten, u kan er mee bakken, 
de ramen mastieken (niet dat er veel ramen 
zijn in de woestijn) en zelfs op skiën maar 
dat weten de Israëliten niet. Jammer anders 
hadden ze daar geen veertig jaar moeten 
blijven zitten. Een gebrek aan verbeelding, 
echt waar die hadden ‘s anderendaagsthuis 
kunnen zijn in het beloofde land. Is dus niet 
geschied.

Ik weet niet hoe bijbelvast u bent maar God 
is in het oude testament toch een paar keer 
verschenen maar nooit in levende lijve. Twee 
van die verschijningen zijn heel bijzonder. U 
herinnert zich ongetwijfeld de levering van 
twee stenen tafels. Het bijzondere van die 
tafels was dat de gebruiksaanwijzing er op 
gebeiteld stond.

Had God zijn volk en de mens totdan toe 
vrijgelaten vond hij het tijd worden om een 
en ander op orde te stellen. De tien geboden 
konden in de woestijn moeilijk aan de muur 
of op de deur van de ijskast gehangen worden. 
Dus wat doet hij, heel eenvoudig: hij levert 
tafels met het reglement gebeiteld in het 

tafelblad. Iets later heeft God een demon
stratie van een brandend braambos dat heftig 
opflakkert en nadien ongeschonden uit de 
demonstratie komt. Qua duurzaam gebruik 
van het schaarse hout dat in de woestijn te 
vinden is kan dit tellen. Ik zeg u dat want 
anders lijkt het wel of God een handelsverte
genwoordiger in tuinmeubelen is. Alles voor 
de perfecte barbecue in de natuur. Solide 
tafels en een wel heel speciaal barbecuestel 
dat herbruikbaar is. Het is allemaal wel een 
beetje Fred Flintstoneachtig maar het moet 
daar in de woestijn wel af en toe feest geweest 
zijn. God vraagt af en toe wel eens een offer, 
een geit, een lam of een vogeltje en dat wordt 
dan altijd spitklaar geleverd.

Wij vermoeden dat het manna al heel gauw 
alleen als beleg voor de boterham gebruikt 
werd. In het boek Exodus worden regelmatig 
stieren en bokken geofferd, God krijgt altijd 
het grootste stuk: verbrand het is zijn vraag. 
Dus die hield van ‘Bien cuit’.

De waarheid is dat God een absolute afkeer 
heeft van barbecue’s. Hij houdt bijvoorbeeld 
wel van een goeie Tbone steak of een côte à 
l’os maar dan liever poelé dans geroosterd.
Maar het liefste lust hij nog een visje.
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mannen en de barbecUe

De kreet: verbrand het was bedoeld als een 
sarcastische opmerking omdat God wist 
namelijk dat vlees dat van de barbecue komt 
altijd verbrand is.
Nee het allerergste is mannen aan de 
barbecue. Barbecueën dat is altijd een beetje 
God zijn. De vleestang is je scepter en terwijl 
de steaks liggen te verkolen en de vlam 
nog eens door het rooster schiet waarbij de 
aardappelen finaal verschoeperen wordt er 
bier gehesen. Doodzonde van al die ingredi
enten. Het spreekt vanzelf dat iedereen die 
verbrande sauciessen de lekkerste vind die hij 
ooit gegeten heeft alleen ontdekt de gastvrouw 
de volgende dag bij het opruimen van de tuin 
dat achter elke rondondendron voldoende ligt 
om een Biafraans dorp boulemisch te maken. 
Maar manlief heeft het weer eensgedaan, ja 
d’r zijn huwelijken die zonder de jaarlijkse 
barbecue geen stand zouden houden.

Als ik in het nieuwe testamen iets met eten 
doe dan wordt daar nogal snel overheen 
gegaan. Ik zou die van mij ooit eens laten 
zeggen hebben: “ De mens leeft niet van brood 
alleen maar van elk woord dat uit mijn mond 
komt”. Dat heb ik hem laten zeggen maar dat 
is dan weer uit zijn context gehaald, dat heb je 
met die journalisten.

[Lucas 4,113]
In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige 
Geest weg van de Jordaan. Hij werd door 
de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij 
veertig dagen verbleef en door de duivel op 
de proef werd gesteld. Gedurende die dagen 
at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg 
Hij honger. De duivel zei nu tot Hem: “Als Gij 
de zoon van God zijt beveel dan aan die steen 
daar dat hij in brood verandert.” Jezus gaf 
hem ten antwoord: “Er staat geschreven: de 
mens leeft niet van brood alleen.”

Ik geef het u zoals het er staat, die van mij 
vond het voorstel nogal mager. Hij had 
honger. Die had Mezelfverdomme veertig 
dagen gevast. Dan wil je wel iets meer dan een 
stukje brood.

De bijbeljournalisten zijn bijvoorbeeld laaiend 
enthousiast over de genezingsmirakels. Ik zal 
u wat zeggen: lammen, blinden en kreupelen 
terug genezen dat is iets maar een man die 
Lazarus weer overeind helpen is geen kunst: 
een klets water in zijn gezicht en die staat zo 
recht. De bergrede, mijn maidenspeech, de 
inaugurale rede, zeg maar de eerste perscon
ferentie wordt ook in extenso afgedrukt. Maar 
de wonderbare broodvermenigvuldiging aan 
het Meer van Tiberias wordt dan weer snel 
afgehandeld.
Ik was een schuwe vriendelijke man, de zoon 
van de timmerman, ik had twaalf vissers in 
dienst, woonde in Kafarnaum aan de overkant 
en als er geen boot was wandelde ik gewoon 
over het water. Ik was niet naar school 
geweest en durfde de schriftgeleerden tegen
spreken. Ik was de James Dean van mijn tijd.
Weet gij hoeveel volk daar was? Zoveel als 
tijdens een concert van Bono. Bono die gaat 
naar zijn loge na het optreden en daar is de 
kous mee af. Ik daalde de berg af naar het 
meer en al die gasten achter mij aan. Op zo’n 
moment moet je een beetje kunnen improvi
seren. Komt daar een kleine voorbij met twee 
broden en drie visssen. De wonderbare brood
vermenigvuldiging is een proeve van Nouvelle 
Cuisine.

Ik heb daar aan het Meer van Tiberias noch 
min noch meer de nouvelle cuisine uitge
vonden. U hebt ondertussen begrepen 
waarom God bij zijn terugkeer op aarde een 
restaurant gekozen heeft als dekmantel. Oude 
liefde roest niet.
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terUg in rome

Na hun wonderlijke heropstanding waren de 
drie palestijnen aan boord van hun herrezen 
bestelwagen naar huis vertrokken en met hun 
de heilige drievuldigheid. Omdat de heilige 
geest als laatste in het drietal ingedaald was 
bleef er alleen nog Tante Farah over een 
gezette veertigster want de vader en de zoon 
hadden respectievelijk bezit genomen van 
mijnheer Rachid en zij zoon Isa.

Het nieuws dat vader Rachid, zoon Isa en 
tante Farah op wonderlijke wijze uit de 
botsing met de boom gekomen waren had 
zich als een strovuur verspreid. De telefoon 
stond niet stil, het regende reservaties en 
het restaurant, een ruim bemeten trattoria, 
zat tegen twaalfven afgeladen vol. Buiten op 
de stoep stond een horde nieuwsgierigen de 
wonderlijk intact gebleven peugotbestelwagen 
te inspecteren. Monseigneur Malechinsky, 
een trouwe klant in restaurant Da Dio, had 
zelfs voorgesteld om de camionette bij de paus 
voor te dragen voor een zaligverklaring op 
basis van een onweerlegbaar wonder. Bleef 
alleen nog een moraliteitsonderzoek kwestie 
van te weten of de bestelwagen nooit door een 
rood licht gereden was en niet voor oneerbare 
doelen gebruikt.
Het gevolg van heel deze goddelijke began
kenis was dat de drievuldigheid een restaurant 
runde in de buurt van het Vaticaan: God De 
Vader kookte, God de Zoon deed de zaal en de 
Heilige Geeste (jawel, de zus) deed de kassa. 
De taak verdeling is niet zo vlot verlopen
“God de vader in de keuken was een uitge
maakte zaak na een weliswaar felle discussie 
tussen vader en zoon over hun cateringcapa
citeiten. De opwerping van de zoon, dat hij 
de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging 
en de bruiloft van Kanaan gedaan had, werd 
door de vader gepareerd met: “En Mozes in 
de woestijn dan, die daar met een sloot uitge

droogde Joden vast zat en geen eten meer 
had. Hoe had hij dat opgelost: door naar 
Banki Moon te bellen zeker, en die bestond 
toen nog niet eens haha!”.

De discussies verliepen over de hoofden van 
de Palestijnse familie heen want vergeet 
niet dat de drievuldigheid was afgedaald in 
hun lichaam, dat ze laat ik maar zeggen als 
een soort kraakpand gebruikten. De harde 
schrijven van de Palestijnse familie had de 
drievuldigheid niet gewist. Ze waren gewoon 
ingedaald en probeerden zo goed en zo kwaad 
het kon hun personages te volgen en mee te 
draaien in het restaurant

God de vader werd kwalijk geconfronteerd 
met zijn scheldende alter ego Rachid, die zijn 
naam te pas en ten onpas ijdel gebruikte. God 
de zoon probeerde stiekem de broodmandjes 
te vermenigvuldigen en de Heilige Geeste had 
door toedoen van een flinke bos hout voor de 
deur moeite om zijn/haar ogen op de kassa te 
houden.

Het was allesbehalve God’s bedoeling om een 
Michelinster te halen. God wou terug op aarde 
stand up comedian worden maar slechts een 
van zijn drie personen kon die job klaren.
Wie had op het vlak van de humor het meeste 
talent. De Heilige Geest die onbevlekt kon 
bevruchten, de zoon die zijn apostelen had 
doen geloven dat hij op het water kon lopen of 
hijzelf, al kon hij bij zichzelf geen grap meer 
herinneren.

 Zijn keuze viel op zijn zoon al was het maar 
dat hij hier al eens een tijdje geweest was. 
Weliswaar toen de stand up nog in zijn 
kinderschoenen stond: een grap in het nieuwe 
testament, je kon ver zoeken.



Een restaurant in de buurt van het vaticaan 
was op zich een uitsterkende uitvalsbasis. 
Maar al gauw kwam de klad in de drievul
digheid. Die kon op steeds meer weerwerk 
rekenen van de personages waarin ze 
ingedaald werden. Vader Rachid en Tante 
Farah wilden de tent sluiten om terug te keren 
naar Palestina nu daar weer een staat in de 
maak was. Maar Isa was teveel Italiaan en 
ingeburgerd om naar ginds terug te keren, 
navenant begonnen God de vader en de 
Heilige Geeste ook heimwee te krijgen naar de 
hemel terwijl de zoon zich dan weer verzoende 
met Isa. Isa diepgelovig en niet van plan om 
de rest van zijn leven in dat restaurant te 
slijten, droomde van een carrière als standup. 
Voor God was dat de gedroomde kans om nog 
een laatste keer zijn gedacht te zeggen. Een 
stand up comedian die werd nog geloofd, daar 
kwam volk naar kijken.

Vader Rachid en Tante farah zitten onder
tussen terug in Palestina en Ik hou het 
restaurant nog een tijdje open, vier gastenta
fels en een eenvoudig menu in afwachting dat 
de doorbraak in mijn carrière zich voordoet. 
Van God heb ik geen last meer. Hij heeft alles 
opgebiecht: het ongeval, de indaling en zijn 
memoires, fantastisch materiaal voor een 
stand up comedian “Maar” schrijft hij in zijn 
afscheidsbrief: bedank mij niet want fantasie 
is gemakkelijk, verbeelding is je ware. Kent gij 
dat verhaal van de priester in de tsunami?

xii
de parabel van de priester 
in de tsUnami

[epiloog, een grap]
Een priester staat tijdens de Tsunami te 
pootje baden en ziet plots hoe de golven 
vervaarlijk komen opzetten. Hij blijft evenwel 
een toonbeeld van rust. Er komt een boot 
aanvaren en de inzittenden roepen dat hij 
moet oppassen en dat hij maar best op de boot 
kan stappen. De priester negeert het aanbod, 
steekt zijn handen de hoogte in en roept vreest 
niet God zal mij redden.
Twee minuten later staat de priester tot zijn 
middel in het water en er komt een tweede 
boot voorbij, waarvan de inzittenden hem 
eveneens smeken aan boord te komen. Hij 
slaat het aanbod andermaal af en roept: de 
heer is mijn redder.
Nog een paar minuten later staat het water 
hem tot aan de mond en er vliegt een seaking 
helikopter over die een touwladder naar de 
geestelijke drenkeling uitgooit. De priester 
sputtert tegen en wuift de hulp weg terwijl 
hij al haast verzuipend roept: God;;;psst,,,zal 
mij…glouglou redde…;pssut. En hoge golf 
komt aanzetten en de priester verzuipt, wordt 
meegesleurd en verzuipt.
In de hemel aangekomen wil hij God spreken. 
Na veel wachten krijgt hij een audiëntie. Nog 
maar nauwelijks binnen steekt hij van wal 
Mijnheer Gij hebt mij niet gered en ik heb 
nog zo mijn vertrouwen in u verkondigd, tot 
driemaal toe…
God kijkt hem aan en maakt een afwerend 
gebaar: Vriend ik heb twee boten en een 
seaking helikopter op u afgestuurd…
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