
JORGE I B A R G U E N G O I T I A 

Het einde van deze stammen 

BESCHRIJVINGEN V A N DE A P O C A L Y P S  zijn altijd een ratjetoe geweest 3 

van orakeltaal, wetenschappelijke verhandeling en literatuur. Velen 

hebben zich aan het onderwerp gewaagd en zich daarbij aangepast aan 

de mode en de manier van denken van hun tijd, maar altijd spelen deze 

beschrijvingen in op een angst die we allemaal koesteren, de angst voor 

de dood, terwijl ze tegelijkertijd een van onze meest duistere verlan-

gens bevredigen: het verlangen dat ons persoonlijk einde samenvalt 

met het einde van de wereld. 

Het geeft veel meer voldoening dood te gaan op een moment dat 

met geen pen is te beschrijven en waarop er niemand is om de pen op 

te vatten, een moment dat echt het einde is, dan te sterven op een dag 

als elke andere, een dag waarop de zon opgaat, de vogels zingen, de 

mensen naar hun werk gaan en niet aan de dood denken, met uitzon-

dering van de enkeling die een krant openslaat op de pagina's met de 

overlijdensadvertenties. 

In sommige beschrijvingen komt de hemelboog naar beneden en 

vallen de sterren op de grond, iets dat gelukkig nooit is gebeurd. Ande

re gaan over gebeurtenissen die lang geleden plaatsvonden en waarvan 

alleen nog maar onsamenhangende sporen over zijn, zoals de grote 

overstromingen die een einde maakten aan bijna  al het leven op aarde. 

De oudste beschrijving van de apocalyps uit mijn tijd die ik me kan 

herinneren - eigenlijk ging het om een voorspelling, want tijd om de 

details uit te werken was er niet - was al iets wetenschappelijker. De 

auteur was een beroemd astronoom uit Tacubaya. Hij beweerde dat 

op zekere dag - ik geloof dat het 27 juni 1940 was - de wereld zou ver-

gaan. Als argumenten voerde hij aan dat op die dag Venus heel dicht 

- te dicht - bij de Aarde graviteerde en dat beide planeten op 27 juni uit 

hun respectieve banen zouden raken en op elkaar zouden klappen. 

Dit soort voorspellingen met een vaste termijn heeft grote voor-

delen, zowel voor degene die ze doet als voor degene die ze hoort. Er 

waren mensen die hun zaakjes regelden, niet naar hun werk gingen en 

de dag in bed doorbrachten om zich voor te bereiden op een waardige 


