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J a c q u e s  v a n  d e r  B o r g h t 
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Alles wat ik van vrouwen weet, heb ik van jou Liefsten  
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Proloog 
 

 

h God is een verzameling korte geschriften waarin ik 

reflecteer op maatschappelijke thema’s. Daarbij heb ik 

geen enkele pretentie. Het zijn flarden die door mijn hoofd dwalen en 

gestold zijn in tekst. Het is nergens mijn bedoeling om u te overtuigen of 

te kwetsen. Zulks zou kunnen omdat ik gevoelige thema’s aansnijd. Over 

God of godsdienst bijvoorbeeld, over vrouwen, over seks. Het zijn mijn 

gedachten en als ik ze niet opschrijf word ik gek; dan moet ik ze iedere 

keer opnieuw bedenken. Door ze aan het papier toe te vertrouwen, ben 

ik ze kwijt in mijn hoofd maar zijn ze niet verdwenen.  

Achtereenvolgens treft u aan:  

• ‘Oh God…’ over godsdienst, vloeken, de vrouw in kerk en 

maatschappij en nog veel meer; 

• ‘Ondersteboven’ in 2010 speciaal geschreven voor graficus en 

vriend Ad Willemen en uitgegeven in een oplage van 2 stuks; één 

voor hem en één voor mezelf; 

• ‘Oh Kut…’ De hele dag door smijt iedereen te pas en te onpas met 

kut. Van de Kut-Marokkaan van Rob Oudkerk tot de huismoeder 

die een kopje kapot laat vallen en daar meteen ‘kut’ bij zegt. Met 

Wikipedia als bron ben ik op zoek gegaan naar kut; 

• ‘Gul’ is het eerste deel van poëziedrieluik ‘Gul / Geil / Gal’ dat ik 

ooit schreef en in een kleine oplage verspreidde.  

Het geheel is verluchtigd met foto’s en illustraties, waar anderen dan ik 

die foto’s maakten is de bron vermeld. 
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Oh God… 
 

“Oh God, oh God, wat is m’n lot? 
Zeuve kènder en munne meens is zot!1” 

 
 

e Heer wordt vaak aangeroepen, in beklag of om bijstand in 

te roepen. Sylvia Witteman2 schrijft op momenten van grote 

ergernis ‘Djiezus!’. Ons dagelijks taalgebruik is doorspekt met God, kijk 

alleen al naar alle krachttermen: van (God)verdomme, (God)nondeju, 

Godsammekrake, in Godsnaam, Godskolere tot Christus te paard. Ik 

moet bekennen dat ik het wat prozaïscher uitdruk en me niet inhoud. 

Veelgebruikte krachttermen in mijn dagelijkse leven bevatten naast God, 

prostituees en genitaliën. Ik durf daar zo ongegeneerd voor uit te komen 

omdat uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen die veel vloeken heel 

intelligent zijn. Daarom durf ik hier ook te delen dat mijn dochter het nóg 

bonter maakt. Zij voegt aan de door mij gebezigde vuige taal nog 

ernstige ziektes toe. Een slim meisje!  

De Bond tegen het vloeken3 deed ooit de uitspraak ‘Vloeken = 

Verliezen’, maar het tegendeel lijkt waar: mensen die veel vloeken 

blijken intelligenter en ook beter in staat zich te bedienen van een 

beschaafd vocabulaire. Dat is overigens geheel in overeenstemming met 

de uitdrukking: ‘de brutalen hebben de halve wereld.’ De uitspraak4 

“Keep calm and be a loser like me”, verbeeldt dat treffend. 

Eerlijkheidshalve dien ik te vermelden dat ik de grote vloeken enkel 

gebruik als ik alleen ben of onder ons. Bent u ooit getuige geweest van 

mijn knetterend taalgebruik, dan behoort u tot een select gezelschap: 

mijn intimi. Een gezelschap wellicht waar u zich nu liever van 

distantieert.  

Hoewel ik geloof dat zelfbeheersing een deugd is die de mens kan 

dienen, heb ik de diepe overtuiging dat ontremming een bron van 

inspiratie is en een aanzet geeft tot het nu zo populaire ‘out-off-the-box-

denken’. Het is niet raar dat de Bond tegen het Vloeken werd opgericht 

                                                
1 Gevleugelde uitspraak van Wilhelmina Elizabeth Maria (Mien) Venmans (Tilburg, 
1914-1995) 
2 Sylvia Agnes Godefrida Witteman (Bloemendaal, 9 oktober 1965) Nederlands 
culinair journaliste en columniste voor de Volkskrant. (Wikipedia) 
3 Opgericht in 1917 in Veenendaal (Wikipedia) 
4 Goacid 
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in Veenendaal, middenin de Bible belt5. Dat gezond verstand het daar 

verliest, blijkt uit de lage vaccinatiegraad onder kinderen en de 

weigerachtigheid van de bewoners om zich te verzekeren. 

En zo kom ik langzaam bij mijn punt: Wat voegt God toe aan ons 

leven? Voor miljoenen mensen is hun geloof een grote steun en troost in 

moeilijke tijden. Wanhopigen rollen in hun rolstoel de grot van Lourdes6 

binnen of lopen dat hele eind naar Santiago de Compostella. Op zoek 

naar een wonder, op zoek naar zichzelf. Wat 

is dat met Godsdienst? Of heeft de moderne 

westerse mens religie verruild voor 

spiritualiteit? Kennelijk hebben we iets nodig 

dat de ratio overstijgt, want met je verstand 

loop je al snel vast als je geloofszaken in 

ogenschouw neemt.  

Geloven dat Mozes de Rode Zee in 

tweeën spleet en een heel volk met droge 

voeten liet oversteken, is in wezen niet 

anders dan geloven dat Sinterklaas met zijn 

witte schimmel over de daken rijdt. Geloven 

is niet rationeel te verklaren. Op zich is er 

niet zoveel op tegen als verstandige mensen 

kiezen voor zo’n spirituele hobby maar het 

krijgt nare trekjes als uit naam van dat geloof 

allerlei lelijks wordt uitgehaald. Uit religieuze motieven worden oorlogen 

uitgevochten en vinden barbaarse rituelen plaats die doorspekt zijn met 

wreed geweld. Veelal is religie een mannenzaak waarbij de vrouw een 

ondergeschikte rol speelt. Als katholiek van origine verbaast me daarom 

de Mariaverering. Hier in Brabant heeft Maria een Goddelijke status. En 

dat in een cultuur waar de priester en het management van de kerk 

bestaat uit mannen die notabene geen vrouwen mogen begeren.7 

 

                                                
5 De Bible Belt is de geografische aanduiding voor de 'band' in Nederland waar 
relatief veel bevindelijk gereformeerden wonen. Deze stroming is in de volksmond 
ook wel bekend als 'zwartekousenkerk' (Wikipedia) 
6 Wist u dat het lichaam van Bernadette opgebaard ligt in een glazen kist in Nevers in 
centraal Frankrijk? Als Doornroosje in de Efteling. (foto: Lourdes Rosary Shrine) 
7 Meer dan duizend jaar na de allereerste paus, die gewoon getrouwd was, stelde de 
rooms-katholieke kerk het celibaat voor priesters verplicht. (Historisch Nieuwsblad) 
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Het beeld van Maria, de moeder van God, (DE! MOEDER! VAN! 

GOD!) moet door priesters wel met gemengde gevoelens worden 

ervaren: zelfs God had een moeder! Wie van de twee is dan de 

schepper? Een vrouw, een ondergeschikte… Bizar.  
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8 Pietà, 1498 – 1499 Michelangelo Buonarotti, foto: Juan M. Romero, privécollectie 
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Waarom in Godsnaam? 
 

“Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de 

vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle 

verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, 

opperwezen of god centraal staat. In bredere zin duidt het woord 

'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, 

gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze 

religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een 

macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader 

gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit.” 9 

 

et is geweldig wat je allemaal op het Internet kunt vinden. 

Ook de grote levensvragen krijgen hier duiding. Het is 

weliswaar allemaal zelfbediening dus selecteren wat relevant is en wat 

niet, is een enigszins hachelijke onderneming. Elke gek kan op het net 

zetten wat hij wil. Hoe griezelig dat is, blijkt uit het groeiende aantal 

mensen dat hun kinderen niet laat vaccineren omdat dit autisme zou 

veroorzaken. Angst is een slechte raadgever en de angst voor autisme is 

inmiddels groter dan die voor difterie en polio. Die ziektes zijn effectief 

bestreden en daarmee tot abstracties verworden. Ik ken een universitair 

geschoolde jonge vrouw die haar dochter niet laat vaccineren en dat 

onder andere motiveert met:  “het is helemaal niet erg als een kind een 

infectieziekte doormaakt…” Deze onnozele theorieën heeft ze van het 

internet en het is verbijsterend te constateren dat zij met al haar 

intelligentie, scholing en brille hiervoor valt. Het internet is anarchistisch: 

we maken zelf wel uit wat waar is, autoriteit is passé. Wetenschappelijk 

onderzoek verliest aan betekenis, “dat is ook maar een mening”. Ik vind 

dat verontrustend. Er is geen waarheid meer, alleen meningen. Het land; 

de aardbol is verdeeld omdat iedereen het beter weet. En zo krijgen we 

de wereld die we verdienen: die van schreeuwlelijkerds en argwaan. Wie 

het hardst roept, wint het pleit. 

  

                                                
9 Wikipedia 
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