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Het verdriet van Achilleus 
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Alle kunstwerken worden verkocht ten voordele van vzw ACHILLES 



2 
 

DE PARADOX – DE WRAAK  
De Schildpad daagde Achilles uit voor een hardloopwedstrijd. Hij beweerde 
dat hij zou winnen als Achilles hem een kleine voorsprong gaf. Achilles 
moest lachen, want hij was natuurlijk een machtige strijder, snel van voet, 
terwijl de Schildpad zwaar en langzaam was. 
"Hoeveel voorsprong?" vroeg hij de Schildpad met een glimlach. 
"Tien meter," antwoordde deze. Achilles lachte harder dan ooit. 
"Dan ga jij zeker verliezen, vriend" vertelde hij de Schildpad, "maar laten we 
vooral rennen, als je dat graag wilt." 
"Integendeel," zei de Schildpad, "ik zal winnen, en ik kan het je met een 
eenvoudige redenering bewijzen."" 
"Kom op dan," antwoordde Achilles, die al iets minder vertrouwen voelde 
dan eerst. Hij wist dat hij de superieure atleet was, maar hij wist ook dat de 
Schildpad een scherper verstand had, en dat hij al vaak een discussie met 
het dier had verloren. 
"Veronderstel," begon de Schildpad, "dat u me een voorsprong van 10 
meter geeft. Zou u zeggen dat u die 10 meter tussen ons snel kunt 
afleggen?" 
"Zeer snel," bevestigde Achilles. 
"En hoeveel meter heb ik in die tijd afgelegd, denkt u?" 
"Misschien een meter - niet meer," zei Achilles na even nagedacht te 
hebben. 
"Zeer goed," antwoordde de Schildpad, "dus nu is er een meter afstand 
tussen ons. En zou u die achterstand snel inlopen?" 
"Zeer snel inderdaad!" 
"En toch zal ik in die tijd verder gegaan zijn, zodat u DIE afstand moet 
inhalen, ja?" 
"Eeh, ja" zei Achilles langzaam. 
"En terwijl u dat doet, zal ik een stukje verder gegaan zijn, zodat u steeds 
een nieuwe achterstand moet inlopen" ging de Schildpad stug door. 
Achilles zei niets. 
"En zo ziet u, elke periode dat u bezig bent uw achterstand in te halen zal ik 
gebruiken om een nieuwe afstand, hoe klein ook, aan die achterstand toe 
te voegen." 
"Inderdaad, daar valt geen speld tussen te krijgen," antwoordde Achilles, 
nu al vermoeid. 
"En zo kunt u nooit de achterstand inlopen," besloot de Schildpad met een 
sympathieke glimlach. 
"U heeft gelijk, zoals altijd," besloot Achilles droevig - en gaf de race 
gewonnen. 
ZENO VAN ELEA 
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… 
Wij mensen weten niet wat we met de dood aan moeten. De dood is 
overweldigend, onvoorstelbaar, onoverwinnelijk, wreed en afschuwelijk 
omdat we niet weten wat we ermee aan moeten, bestaan al die 
grafheuvels, megalithische hunebedden, necropolissen, mastaba’s, 
piramides, sarcofagen, pantheons, collectieve graven, individuele graven, 
graftombes, herdenkingsmonumenten, grafstenen, crypten, nissen, 
knekelhuizen, en stemmige begraafplaatsen. Met de tijd, ruimte, financiële 
middelen en inspanningen waarmee onderkomens voor de dodenzijn 
gebouwd, had men het leven van de levenden aanzienlijk kunnen 
verbeteren. Maar wat zou dat welbeschouwd hebben uitgemaakt? Die 
levenden waren immers niet meer dan potentiële lijken. 
Maar zelfs de allergrootste piramide kan ons niet voor de dood behoeden 
en daarom hebben we tevens allerlei riten bedacht. En die riten zijn voor de 
levenden enorm belangrijk. Denk aan Achilles die het lijk van Hector 
schendt. Dat vormt de kern van de tragedie en is de grootste gruweldaad 
die in de Ilias beschreven staat. En dat terwijl dit werk bol staat van 
vreselijke gebeurtenissen, van ontvoeringen, verkrachtingen, bloedbaden 
en verraad. Maar er is niets verschrikkelijker dan het onteren van het dode 
lichaam van je vijand. 
… 
(Het absurde idee je nooit meer te zien, Rosa Montero) 
 
 
 
… 
En de moeder van het meisje die had gesmeekt om haar te mogen zien, zag 
haar achttien uur later. Ze was dood, dat was duidelijk, en beschadigd maar 
haar gezicht was weer het hare, niet de versie van de waanzinnige die haar 
had verkracht, gewurgd, met een mes gestoken en daarna haar hoofd had 
ingeslagen met een honkbalknuppel. 
De begrafenisondernemer had haar niet opgewekt uit de dood en de harde 
feiten niet verborgen maar hij had haar dood gered uit de handen van 
diegene die haar had vermoord. Hij had haar ogen gesloten, haar mond. Hij 
had haar wonden gewassen, de scheuren in haar huid gehecht, de 
ingeslagen schedel gereconstrueerd. Hij had haar een spijkerbroek en een 
blauwe coltrui aangetrokken en haar in de kist gelegd waarnaast haar 
moeder twee dagen lang stond te huilen. Nadien bedankte de moeder de 
begrafenisondernemer voor de schoonheid die hij teruggebracht had. 
… 
(The Undertaking, Thomas Lynch) 
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Te koop ten voordele van vzw Achilles 
Te storten in de boterhammendoos 
 
 
 
het verdriet van Achilleus 
postkaart, gesigneerd met persoonlijke opdracht           5 euro 
 
Vesalius meets Achilleus 
zeven bewerkte foto’s met persoonlijke aantekeningen 
ingekaderd per werk:………………………………………………  350 euro 
 
het litteken van Achilleus 
reeks van zeven hechtingen op lijnwaadstructuur 
ingekaderd per werk…………………………………………………300 euro 
 
 
reliek van Achilleus I                                                         750 euro 
reliek van Achilleus II                                                        750 euro 
reliek van Achilleus III                                                       750 euro 
reliek van Achilleus IIII                                                      750 euro 
 
 
handkwetsbare hechting I                                               950 euro 
handkwetsbare hechting II                                              950 euro 
handkwetsbare hechting III                                             950 euro 
 
 
 
 
 
 
MARC COSYNS    2016 


