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Amsterdam, 5-11- 2018 -- -- Ludgerjaargang 1962-1967 

 

 

 

Dit jaar was het veel vlugger dan voorheen weer 

Allerzielen. “De jaren gaan steeds sneller voorbij”, 

verzuchtte ik toen Yves en ik verleden week de 

voorbereidingen troffen voor onze feestelijke en 

beschouwelijke jaarlijkse herdenking van dierbare 

overledenen1. Ik voelde me als het ware overrompeld  

door de Snelle Tijd…en de gedachte aan Magere Hein  

drong zich weer onweerstaanbaar op… 

  

Daar 

kwam 

nog bij 

dat we  

ook al 

onze 

tickets 

voor een opera-voorstelling noodgedwongen 

hadden weggegeven. We konden er niet heen door 

wijzigingen in Yves’ werkrooster. Er was die dag 

door ziekte van collega’s onvoldoende gekwa-

lificeerd verplegend personeel op zijn werkplek. 

Dus moest Yves een extra avonddienst draaien. Dus 

weer eens afzien…! Geen bezoek die avond aan het 

Cultureel Centrum van ons wooncomplex waar een 

voorstelling plaats zou vinden van de triest 

makende laatste opera van Poulenc: La Voix 

Humaine2 ; een stuk waarin wanhoop en aftakeling 

de hoofdtoon spelen. “Al weer een tegenvaller!” bedacht ik meesmuilend…. 

                                                           
1 FEESTELIJKE HERDENKING VAN DIERBARE OVERLEDEN. Hoe het leven in de Franstalige Antillen wordt gevierd tijdens 
de jaarlijkse Gedenkdag van de Overledenen (Allerzielen), werd verleden jaar uit de doeken gedaan. Je leest er hier 
meer over: https://www.postvakh3.nl/allerzielen.pdf  
2 OPERA LA VOIX HUMAINE: opnames van een uitvoering uit 2014 kun je bezien op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=xzSPWvsVbUM   

        Yves start onze Gedenkdag - 2 november 2018 

https://www.postvakh3.nl/allerzielen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xzSPWvsVbUM
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En de dag was op 2 november ook al niet zo best begonnen.  “Kommer en kwel alom”, dacht  toen 

ik mezelf in de badkamerspiegel bekeek. Ik 

had toen juist een weinig flatteuze foto van 

mezelf gemaakt. Ik moest er namelijk eentje 

per email opsturen naar een verpleegkundige 

in het AMC. Ze wilde controleren of ik de 

nieuwe pleister op het operatie-wondje goed 

had bevestigd, en mijn kaal geschoren 

borstpartij met een roze goedje had 

gedesinfecteerd.  Op 25 oktober had ik 

namelijk een hart-monitor-implantaat3 

gekregen zodat cardiologen en andere 

researchers dag en nacht op de hoogte 

zouden zijn van alle capriolen en kuren die 

mijn rikketik mocht vertonen.   

 

Het elektronisch gedoe rondom het hart-

ritme-implantaat riep bij mij herinneringen 

wakker aan een boek dat nagenoeg iedere 

Babyboomer wel eens heeft gelezen. Ik doel 

op BRAVE NEW WORLD van Aldous Huxley. Ik 

had de Nederlandse versie vroeger op mijn 

Literatuurlijstje staan voor het eindexamen.  

En ik constateerde verleden week dat de vooruitgang van de wetenschap ons menselijk bestaan al 

aardig op de kop heeft gezet en voortstuwt naar de  ‘volmaaktheid’ die Huxley al in 1932 beschreef 

in zijn roman die algemeen wordt gezien als het meest profetische sciencefictionboek van de 

twintigste eeuw.  Als je tegenwoordig niet geplaagd wordt door pijn, tegenvallers, en ander 

ongemak, dan lijkt het er immers veel op dat we een soort Supermens aan het worden zijn. In een 

eerdere bijdrage voor ons Postvakh3 had ik het al eens over dat idee4. In de daar weergegeven 

bespreking van het fascinerende boek HOMO DEUS van de briljante  historicus Harari wordt 

gesignaleerd dat we door allerlei wetenschappelijke sprongen voorwaarts een soort <supermens> 

                                                           
3 HARTRITME-MONITOR-IMPLANTAAT: 
Het hier bedoelde minuscuul kleine, onderhuidse apparaatje slaat alle  gegevens dag en nacht op. En die worden 
daarna weer digitaal doorgeseind naar een computer in Groningen, Maastricht of Amsterdam. Haast je niet om ook 
zo’n ding te krijgen. Het verkeert nog in een EXPERIMENTEEL ONDERZOEKSSTADIUM en dient vooral de wetenschap. 
Slechts 750 lieden hebben zo’n ding. Onmiddellijke, geruststellende baat voor die hartpatiënten is er nog nauwelijks.  
 
4 ILLUSIES MAKEN DE MAN: 
Als je het artikel nogmaals leest, dan bezie je de wereld beslist door andere ogen. Hier is de link er naar toe: 
https://www.postvakh3.nl/illusiesmakendeman.pdf  

https://www.postvakh3.nl/illusiesmakendeman.pdf
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aan het worden zijn: dus sterke, extreem lang levende, hyperintelligente godmensen, al dan niet 

met een directe uplink naar een krachtige computer! Maar ik constateerde verleden week 

nogmaals dat dit beeld nogal in tegenspraak is met de alledaagse werkelijkheid waarin ik me 

bevind..! Immers, een tweede blik op mijn spiegelbeeld haalde me snel terug naar het feit dat mijn 

kwakkelende body aan het aftakelen is en weinig overeenkomsten meer heeft met de witte Adonis 

die door bloedmooie en aardige zwarte jongelingen werd bemind. Bovendien peperen de 

levensverwachtingsstatistieken van het CBS me ontnuchterend in dat Magere Hein wis en 

waarachtig niet zo heel ver van me vandaan op de loer ligt!  De bio- en informatietechnologische 

ontwikkelingen zijn weliswaar indrukwekkend, maar ze hebben nog een lange weg te gaan! Het 

kan doodgewoon niet zo heel lang meer duren of IK zal op 2 november worden herdacht…  

 

 

De Nederlandse versie van Brave New World die in 2012 verscheen in De Volkskrant <Verboden 

Boeken Reeks> meldt op het achterkaft dat het boek een technocratische maatschappij schetst 

met drugs en wisselende seksuele kontakten. Ook wordt het boek daar omschreven als het  tegen- 

overgestelde van een utopie -- van een aangename en aantrekkelijke samenleving. Huxley’s roman 

wordt geportretteerd als een  ‘dystopische roman’. Dus een roman die zich afspeelt in een 

(denkbeeldige) samenleving met louter akelige kenmerken. Een maatschappij waarin men beslist 

niet zou willen leven. Bovenstaande cluster van hedendaagse associaties met ‘dystopia’ geeft een 

indruk van de onaangename aspecten die dat begrip volgens kenners oproept.  Maar ik vroeg en 

vraag me nog steeds af wat er zo akelig is aan het Paradijs dat Brave New World  lijkt te zijn. 
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Immers, wat is er mis met een wereld waar absolute welvaart, tolerantie en vrede heersen? 

Bovendien een wereld waarin alle behoeften van alle mensen worden bevredigd en waarin er geen 

pijn, armoede of andere ellende meer bestaan. Een wereld die zelfs de knellende banden van de 

religie heeft afgelegd. Is het niet prachtig dat je zelfs geen moeite meer hoeft te doen om iets te 

leren omdat alle kennis en het sociale bewustzijn tijdens de slaap worden bijgebracht? En voor 

ons, voormalige rooms katholieke Babyboomers, ook niet onbelangrijk: een maatschappij waarin 

seksuele jaloezie, onderdrukking en bezitterigheid niet meer bestaan? 

 

Het is buitengewoon moeilijk om precies duidelijk te maken wat er zo beroerd, zo dystopisch, is 

aan Brave New World. Maar bij herlezing van dit spannende boek werd het me eindelijk duidelijk! 

Dat was vroeger, ten tijde van mijn eindexamen op de Ludgeruskweekschool, heel anders. Toen 

kreeg ik weliswaar het hoge schoolcijfer 9 voor mijn analyse en interpretatie, maar nu -- gerijpt 

door 50 jaren voorspoed, tegenslag, inspanning, innige en hartstochtelijke liefde, zorgen, angst 

intens verdriet en uitbundige levensvreugde -- zie ik pas duidelijk in dat het dystopische aspect klip 

en klaar naar voren komt in de climax van de roman: in het tweegesprek tussen enerzijds het 

‘buitenbeentje’ John de Wilde die warempel nog iets weet van God, Literatuur en de Liefde, en 

anderzijds Mustapha Mond, de Chef voor West Europa.  Ik doe mijn ontdekking hier niet verder uit 

de doeken. Ik verklap alleen maar dat de hierboven cursief gedrukte ervaringen de clou bevatten! 

De volmaaktheid van de wereld….ligt in zijn onvolmaaktheid 

 

EEN UITVOERIGE SAMENVATTING VAN THEMA EN INHOUD VAN 
BRAVE NEW WORLD: 

Als je de inhoud van de hier genoemde TOPPER uit de wereldliteratuur bent vergeten, dan kun je 
je Grijze Hersencellen  weer bij de tijd brengen met hetgeen Wikipedia erover zegt. 

Hier is de link er naar toe: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World_(roman)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World_(roman)

