LIEVER PAAPS DAN TURKS, LIEVER TURKS DAN PRUISISCH
(Een tijdsdocument)
(01) Op een valavond in april 2005 werd de oude Duitse kardinaal Ratzinger de
265ste paus. De rookontwikkeling van het oubollige kaduke Vaticaankacheltje
binnen in de Sixtijnse kapel was zo onverwacht hevig dat de bejaarde kardinalen
half groggy ijlings hun stem uitbrachten. Ze hoestten zowat hun roodkapjes van
hun kruinen. Door deze haastklus – een regelrecht gevolg van dat kaduke kacheltje – werd de oude Beierse kardinaal Joseph Ratzinger de nieuwe paus. Voorheen
was hij immers ook alom gedoodverfd als de grote kanshebber. De kardinalen
steunden dus de bookmakers, terwijl ze eigenlijk in de waan waren dat de Heilige
Geest (in de gedaante van grijze rook, die noch wit, noch zwart was of dat ook
maar wilde worden) hun stemgedrag dicteerde. Hun opwelling schreven ze aan
hogere machten toe.
Vrouwen over de hele wereld zaten door deze verkiezing in de rats. Er fladderden
wel wat glimlachende nonnen als zwarte vogels over dat Sint- Pietersplein, maar
de rest van de niet-mannen zat met de gebakken peren. Hun reacties spraken
boekdelen:
‘Het is een Duitser.’
‘Het is een Duitser in vrouwenkleren.’
‘Het is een zeer oude Duitser in vrouwenkleren.’
‘Roodkapje is Sneeuwwitje geworden: oma is dood, de wolf is verjaagd, de dwergen gaan nu zeven jaren lang het bos kappen.’
‘U spreekt in raadsels.’
‘Hij daar ook. En hij gebruikt er zelfs nog een schuilnaam voor.’
‘Ja: we zijn er goed mee gezegend!’
‘Die draait de klok met een ruk terug naar de tijd van toen ze nog dachten dat de
aarde plat was. Een rukwind, godgenageld.’
‘… zo plat als een vijg uit de Heilige Schrift.’
‘Ja: straks haalt hij Galilei weer uit de kast om die te weerleggen. Let maar op
mijn woorden.’
‘Diene Duits gaat ook hele continenten decimeren.’
(02) In het belang van het onderzoek verzwijgen we hier ook niet de positieve
reacties:
‘Ja… het is een Beierse Duitser… en dan?’
‘Wel eh… ‘
‘Het moet toch iemand zijn, hé?’
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‘Hij was tegen zijn zin lid van die bruine jeugdbeweging, hoor!’
‘Het is toch om het even wie Christus op aarde vervangt?’
‘De Italianen raken hem al een beetje gewend.’
‘Hij spreekt zes talen.’
(03) Het deed tevens de ronde dat deze nieuwe oude paus liever boeken had
geschreven dan Petrus op te volgen. Maar gedane zaken nemen geen keer: de
Heilige Geest, deze vrome kettingroker, had beslist.
(04) Danneels uit Kanegem/Mechelen, gepolst naar een reactie:
‘Oef!’
De Belgische pers, collectief: ‘Eh?’
‘Wel: hoe zou u zelf zijn?’
Begrip alom.
De Belgische ex-kanshebber was een kathedraaltje van diplomatie.
(05) De Zwitserse Wacht keek neutraal toe. Hun bloedsomloop vormde hun
grootste probleem.
(06) Habemus Papoea? Neen. De sluipschutter, in een helikopter van de Geheime Dienst boven het Vaticaan cirkelend, pakte opgelucht zijn moordtuig weer
in: de nieuwe paus was noch zwart, noch latino, noch piloot, noch muzikant,
noch jong. Een paar uur later werd hij zelf grondig uit deze materiële wereld verwijderd door diezelfde Geheime Dienst van Vaticaanstad. Hij werd boven Sicilië
in his birthday suit uit de helikopter geduwd. Te gronde duurde het amper enkele
onbewaakte minuten vooraleer hij voorgoed van de aardbodem verdwenen was.
(07) Wat deed Joseph Ratzinger de dag na zijn verkiezing? Hij maakte zich sterk
dat zijn beroemde voorganger de grote wereldgeheimen ergens op kattebelletjes had neergekrabbeld en dat hij die in zijn appartement had verborgen. Dus
eiste hij twee pauselijke uren voor zich alleen op en ging onder het mom van
sanitaire en andere badkamerbehoeften op zoek. Een laatste al te opdringerige
pottenkijker wees hij de deur met de opmerking:
‘Ik wil voor een tweede keer mijn tranen de vrije loop laten, gun me dat alstublieft.’
De buit was schaars:
1. Een woordenboek Pools-Italiaans.
2. Enkele audio-cd’s om Esperanto te leren.
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(08) De reisbureaus deden ondertussen gouden zaken. Een flink aantal roodkapjes (sommigen onder hen zwaar ontgoocheld) boekten hun terugreis. Alleen de
gegadigden voor de Curie bleven in Rome hangen. De vele Polen deden aan carpooling. In deze rangen viel een behoorlijk aantal naakte ontslagen te noteren.
Omgekeerd kwam dan weer vanuit Duitsland, zegge en schrijve Beieren, een
kleine blitzkrieg tot stand: Benedictus XVI zou wel hulp kunnen gebruiken zeker?
(09) De educatieve uitgevers in Gutenberg-Duitsland wreven zich in de handen:
de Duitse schoolboeken Gewijde Geschiedenis en Wereldoriëntatie konden nu
massaal aangepast en herdrukt worden. (PS: een wijze les voor de Japanners, die
in hun eigen leerboeken hun bedenkelijke historische gedrag hadden verdoezeld! De Chinezen, die in dat verband met een zwaar probleem zaten, kregen
hier steun uit onverwachte hoek.) Andere Europese uitgevers hoorden ook plotseling de kassa’s rinkelen.
(10) Een 26-jarige vrouw uit Oostenrijk werd het slachtoffer van een vreselijk
toeval. Haar leven nam plotseling, om zo te zeggen, een andere wending. Ze
werd zelfs een BO. Kranten en magazines bestookten haar met journalisten en
fotografen. Ze werd betaald voor interviews. Geen spaander van haar privéleven
werd heel gelaten. Haar naam: Benedicte Ratzinger. Geen familie. Anderhalve
maand na de pausverkiezing liet ze haar naam veranderen in Gitte Retsin. De
rust in haar leven keerde gedeeltelijk weer.
(11) Exact een jaar na de dodelijke vloedgolf in Azië deed zich in Vaticaanstad
een tsunami van vurige tongen voor. De Ratz bleef er ook in. Rookontwikkeling
vormde de belangrijkste doodsoorzaak bij de 458 slachtoffers. Een omgevallen
kaars in een wachthokje van de Zwitserse Wacht zou de brand hebben aangestoken. ‘Zou’, want ondanks een zee van licht tastte men eigenlijk in het duister.
(12) A.D. 2010 werd door de vrouwen overal ter wereld een pausin verkozen. Na
de vurige brand was er natuurlijk ook een ‘echte’ paus aangesteld: een klein,
schriel mannetje dat weinig betekende. Iedereen verwachtte dat hij vergiftigd
zou worden. Condoleezza Rice, nu als pausin luisterend naar de naam Barbara
Johanna I, nam haar intrek in het voormalige gerestaureerde gerechtsgebouw
van Phoenix, Arizona. Een gevolg hiervan was dat het oude schisma tussen orthodoxen en rooms-katholieken weer oplaaide, én er liep een nieuwe stevige
breuklijn door de kerk, als een permanente rilling over de ruggengraat: de masculiene kerk wilde helemaal niets te maken hebben met de feminiene kerk. Nieuwerwetse profeten voorspelden zelfs voor de nabije toekomst een derde
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wereldoorlog: die zou tussen mannen en vrouwen gevoerd worden, en geleid
worden vanuit de twee Vaticaansteden Rome en Phoenix.
Maar eerst moest Rome nog uit zijn as herrijzen, als een feniks.
(13) Wijzelf volgen alles met argusogen. God sta ons bij in deze roerige tijden.
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