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De bom-bonbon alsfarmacon 
Zeno's apocalyps 

HET LEVEN VAN NU is tot in zijn wortels vergiftigd. De mens heeft bomen 

en dieren van hun plaats gedrongen en de lucht verontreinigd, de vrije 

expansie belemmerd. [...] Wie zal ons genezen van het gebrek aan lucht 

en ruimte? [...] Gezondheid is alleen weggelegd voor het dier, dat slechts 

een evolutie kent, die van zijn eigen organisme. [...] Degebrilde mens 

daarentegen bedientzich van werktuigen buiten zijn lichaam. [...] De 

werktuigen worden gekocht, verkocht ofgestolen en de mens wordt steeds 

slimmer en steeds zwakker. [...] De wet van de sterkste verdween en we 

verloren de natuurlijke selectie. Wat kan psychoanalyse hier baten? [...] 

Misschien zullen we door een ongekende catastrofe, door die werktuigen 

zelf ontketend, tot de gezondheid terugkeren. Als gifgassen niet meer vol-

doen zal een mens, van dezelfde makelij als alle anderen, in de besloten-

heid van een kamer ergens op de wereld een stof uitvinden van zo'n ver-

bijsterend explosieve kracht dat in vergelijking daarmee alle thans be-

staande explosieven als onschuldig speelgoed kunnen worden beschouwd. 

En een ander mens, eveneens van dezelfde makelij als alle anderen maar 

nog een beetje zieker, zal dat explosief roven en zich ermee terugtrekken 

naar een plaats in het centrum van de aardbol, vanwaar hij meent dat het 

effect hetgrootst zal zijn. Er zal een geweldige explosie komen, die nie

mand zal horen, en de aarde, tot zijn nevelvorm teruggekeerd, zal door de 

ruimte zweven, vrij van parasieten en ziekten.1 

Met dit dagboekfragment van 24 maart 1916 besluit Zeno Cosini zijn 

Bekentenissen en plaatst hij zijn lezers voor een aantal raadsels. Want 

dat er hier iets ontploft is duidelijk, maar wat precies? en waar is het 

verband met de rest van het boek dat, zoals bekend, alleen maar gaat 

over het wel en vooral het wee van Zeno zelf? De passage heeft dan ook 

een keur aan interpretaties opgeleverd. De explosie zou vooruitwijzen 

naar de val van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, die Svevo-Zeno, 

als ingezetene van de stad Triest, niet onberoerd kon laten. De 'werk-

1. Italo Svevo, Bekentenissen van Zeno (La coscienza diZeno,  1923); vertaling Jenny 

Tuin , Amsterdam [1964] 1990. 


