KRUISTOCHT
‘Er hebben mannen aan ons gezeten.
Sommigen lieten zich broeder noemen.
Anderen vader.
Met hoofdletter.
De V van Vader, Varken, Vlaanderen.
Ze waren de geroepenen, de uitverkoren zonen
van een zwijnenstreek, bezaaid met kerken en kapellen.
Beroep: priester.
Wij vervloeken de kerken, die kerkers die als boetezegels het landschap ontsieren of
die op centrale plekken als pretentieuze gedrochten in de weg staan, alsof ze het middelpunt van alles en iedereen zijn. Wij ‘vieren’ geen ‘missen’ opgedragen door ‘dienaren van het woord’ in bevlekte kazuifels en gekke carnavalkleren. Wij nagelen zelf de
kerk en haar dienaars zonder hoofdletters met enkele welgemikte slagen aan het kruis.
Wij kennen geen genade voor de rukkende biechtafnemers, kwijlende huichelaars,
zwartgerokte verkrachters en met bloed en zaad bevlekte soutanedragers die de mensen verplichten op de mooiste ogenblikken van de week naar hun kille kerken te komen
om boete te doen en die op de topmomenten van zoveel mensenlevens met hun geile
poten de zaak menen te moeten bekruisen vanwege een vage uitsluitend mannelijke
god. In naam van de mensheid en de menselijkheid walgen wij van het beroep van
eredienaar van de heer, waarbij wij geen heilige hoofdletters gebruiken. Wij vergeten
nooit de misdaden die de kerk met overspannen metaforiek, vals zalvende bezweringen en mantels van huichelarij en vergoelijking en vergetelheid en ontkenning en verjaring toedekt. In hem, met hem en door hem: mijn kloten.’
Jezebel Malbien wou er eerst een gedicht van maken. Zo’n beklijvend repetitieve aanklacht. Typografie als overtuigingsmiddel. Krachtige regels die op zichzelf staan. De
tekst evolueerde echter naar stevig proza. Zoals op een pamflet. Woede wekte steeds
meer grimmige beelden op, ten strijde tegen de holle retoriek van een zelfverklaard
heilig instituut dat vooral voor geilheid stond. Zie: daar kwam een tweede gulp.
‘Er waren ook goed verborgen vrouwen.
Ze noemden zichzelf zuster.
Soms moeder.
Met hoofdletter.
De M van Moeder Aarde.
Ze knarsten hun gele tanden bij het liplezen,
monden snoeren en grondig boetedoen op kniehoogte.
Ze predikten droogte en schraalte onder hun beulskap.
Beroep: non.
Wij vervloeken ook de kloosters, die burchten die getemde bruiden, gedroogde zuurpruimen en valse prevelvrouwen bewaren tot hoge leeftijden. Wij misprijzen deze
mummies om godswil, deze zielloze egotrippers op weg naar een eeuwig leven voor
zichzelf, baarlijke duivelinnen gehuld in de wapperende vanen van een kwalijk walmend bijgeloof. Deze aanbidsters van de werkeloze pauselijke teelballen wurgen liefdeskinderen in de wieg en smoren mensdom in de kiem. Moge een oudtestamentische
plaag in de vorm van snorrende en splittende schaamharen over ze komen!’
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Nee, bij Jezebel Malbien moesten ze evenmin afkomen met de Dalai Lama, verkoper
van warme lucht met één ontblote arm, de zogenaamde ‘rockpriester’ Père Gilbert,
promotor van zwarte leren jacks, of enig ander religieus addergebroed dat maar al te
graag de voorpagina’s van le beau monde ontsierde. Ze droegen allemaal een of andere vermomming om het goedgelovige volk te misleiden. Kijk: een motorpriester! O,
een kickboksende non! Betroffen overigens de ergste oorlogen en conflicten op aarde
niet religie? Kruistochten… Heilige Oorlogen… Inquisitie… IRA… IS…
Ik zal ze eens zo hard in hun kruis tasten dat ze achterstevoren halleluja krijsen, die
vermaledijde bisschoppelingen en moederachtersten.
Jezebel Malbien stond op, klapte haar dagboek dicht, deed haar schoenen uit, spoot
er lysol in, stommelde de trap op en zette die bij de andere tachtig perfect gerangschikte paren in de open kast op de overloop. Daarna waste ze aan de lavabo op de
badkamer haar handen driemaal en goot dan wat Dettol in de wastafel, waarna ze het
spul met droge doekjes weer grondig wegwerkte. Nadat ze vijfmaal om haar eigen as
gedraaid had, waste ze haar handen nogmaals. Met de kam die onveranderlijk achter
de waterkraan lag, pijnlijk nauwkeurig met de tandjes in de juiste richting, kamde ze
achtmaal haar wenkbrauwen: vijfmaal rechts (vanuit haar eigen oogpunt), vijfmaal
links, daarna nog driemaal rechts en driemaal links. Daartoe hield ze haar gezicht vlak
bij de lavabospiegel. Daarna deed ze twee stappen opzij, bukte zich en draaide de
kraan van het bad open op de warmste stand. Ik doop u… Het geklater van water
overheerste nu het gesmoord geroep. Ze reikte naar de pul Dettol, schroefde de dop
er nogmaals af en goot nu de volledige inhoud in het bad. In de naam van de vader…
Na exact viermaal uitdrukkelijk met haar beide ogen geknipperd te hebben, waarvan
akte in de lange smalle spiegel naast de badkuip, draaide ze zich linksom en duwde
met haar middelste rechterknokkel de lichtschakelaar uit. Het doffe geroep werd nu
heviger. De deur van de badkamer bleef op een brede kier van 40 centimeter staan.
Jezebel keek nog eenmaal achterom om te controleren of het licht echt wel uit was.
Een geur van ontsmetting walmde haar in het gezicht. Op haar blote voeten daalde ze
de trap af. Het gecombineerde geluid van klaterend badwater en gesmoord geroep
nam per trede af. Beneden ruimde ze de tafel af. Ze spoelde de twee glazen zorgvuldig
om, droogde die af en zette die terug in de kast. De lege fles Apple Whiskey Jack
Daniel’s verhuisde naar de flessenmand aan de achterdeur.
Het enige verschil tussen de strak ingebonden, monddood gesnoerde, geboeide en
stevig ondergedompelde priester Perikles Deboeck (wat een overschatting van diens
ouders bij de keuze van zijn voornaam!) en de bekende Bijbelfiguur Lazarus was dat
genoemde badgast niet uit de doden op zou staan. Zijn klerikale overjas (die onbestemde kleur tussen grijs en zwart) bolde op als een zeil. Daaronder hing zijn hulpeloze
lijf te snakken naar een eeuwigheid die hij zelf in levenden lijve gepredikt had. Hij had
de strijd tegen badwater, Dettol en Jezebel verloren. Hij hing in de touwen.
In het trainingshok achter het keukentje hupte Jezebel vijfhonderd keer in het springtouw. Vijfhonderd keer dook door het raampje de berg aarde in de tuin op. Ze drukte
zich dan dertigmaal op, waarna ze nog driehonderd keer beurtelings op haar linker- en
rechtervoet hupte met in elke hand een gewicht van drie kilogram. Onder het trainen
kreeg ze een ingeving. Ze holde de trap weer op.

2

Het was een koud kunstje geweest om Perikles naar boven te lokken. De moeilijkste
klus bestond er nu in… Het badkamerraam gaf uit op de tuin. Natuurlijk. Dat ze daar
niet eerder aan gedacht had.
Malbien, Jezebel: eerste meisjesmisdienaar in de katholieke Sint-Mauritius parochie
(waar de priester Perikles Deboeck de plak zwaaide, opgezweept door zijn fascinatie
voor heilige maagden), op 15-jarige leeftijd provinciaal opstelkampioen, na afgebroken
studies Psychologie vrijwilliger bij de Landcomponent (huidige graad korporaal-chef),
momenteel ook actief in de 11de gewichtsklasse boksen (71 t.e.m. 75 kg) met acht
gewonnen kampen, publicatie in eigen beheer: ‘Knock-knock-knocking in kaki’, werkt
thans aan opvolger: ‘Mijn kruistocht in kaki’.
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