Chuck en Chet
Alabama 1973
Chuck woont al meer dan vijfentwintig jaar naast zijn buurman Chet, die 100 meter
verderop, in een soortgelijk houten huis woont.
Zij hebben de huizen samen gebouwd en zij kijken samen uit over de akkers die zij
ook samen verbouwen.
Op een morgen zit Chuck in zijn schommelstoel op de veranda met een kopje koffie
in zijn hand een beetje voor zich uit te dromen…
Zachtjes speelt op de achtergrond de radio : “Stand by your man” van Tammy Whynot.
Plotseling wordt hij opgeschrikt door het gekuch van buurman Chet…
- Goedemorgen Chet, wat kan ik voor je doen… ? Vraagt Chuck.
Chet kucht nog eens en kijkt Chuck een beetje verward aan.
- Eh… Chuck, ik moet je iets vertellen…
Ik heb twee berichten: een goed bericht en een slecht bericht…
- Nou… mompelt Chuck
- Het goede nieuws is dat God zich de afgelopen nacht in een droom aan mij heeft
geopenbaard met de boodschap dat vanwege mijn godvruchtig leven en mijn sterke
geloof in Hem, al het land dat wij samen bewerken aan mij toevalt…
- En…? Vraagt Chuck…
- En… nu komt het slechte nieuws voor jou: …Jij gaat mij pacht betalen…!
De re-ificerende afloop:
-

Sinds wanneer geloof jij in dromen Chet ? vraagt Chuck…
Nou Chuck eigenlijk geloof ik niet zo in dromen, maar wel in God!, zegt Chet
Daar heb je een punt Chet, je hebt gelijk!..., antwoordt Chuck.
Vooruit dan… het is eenmaals Gods wil….

De de-re-ificerende afloop:
- Zeg Chet, heb jij wel eens van re-ificatie gehoord? Vraagt Chuck die een beetje geirriteerd in zijn schommelstoel begint te wippen.
- Relificatie? Huh…
- Nee, re-ificatie domoor!, zegt Chuck…
Re-ificatie betekent… verdinglijking en dat doe jij op het moment dat je over die
openbaring van God vertelt. Jij maakt van God een ding met ongekende macht en op
die manier draait voortdurend de hele wereld in de soep…sukkel…
Dus… lazer op met je pacht en je eigendomsrecht!
- Maar Chuck, jij komt toch ook iedere zondag in de kerk…, merkt Chet verbouwereerd op, na deze uitbarsting van zijn buurman…
“… Jesus is just allright…” kweelt Tammy op de achtergrond
- Natuurlijk Chet, ik kom graag in de kerk en dan hoor ik God in het prachtige orgelspel van Rachel…
“…Hesgotewhoool world in his hands…” jammert Tammy Whynot

