
Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualtiteit 

 

I. WAT IS ETHIEK? 

 

Ethiek, of moraal: ik gebruik de woorden als synoniemen. 

Dat is het geheel van alle regels die goed en kwaad onderscheiden, zowel voor ons 

gedrag ( =wat we moeten doen, of niet mogen doen ), als wat we moeten denken, 

nastreven, belonen, ofwel afraden, bestraffen. We kunnen ook spreken van 

waarden: deze zijn positief, ofwel negatief. 

Zullen we enkele eenvoudige voorbeelden geven? 

“Gij zult niet doden” 

“Geen seks voor het huwelijk” 

“Allemaal iets langer gaan werken”. 

“Eigendom is heilig” 

 

Natuurlijk zijn er vele uitzonderingen en nuances mogelijk op deze uitspraken en 

principes; maar dit aspect komt in een later hoofstuk aan bod. Overigens moeten u 

of ik het met deze uitspraken niet noodzakelijk eens zijn. 

 

Ethische regels doordrenken ons dagelijks leven, al zijn we ons daar niet 

voortdurend van bewust. Kranten en TV staan bol van de morele oordelen. Die 

worden vaak gepresenteerd als feiten : 

“Leterme liegt” 

“De schurkenstaten”
5
 

“Dieudonné is gevaarlijk”
 6
 

“Genetisch gemanipuleerde gewassen zijn gevaarlijk” 

“Allochtone jongeren zijn boefjes” 

“De kapitalistische uitbuiting” 

“Verbod op de controversiële abortusingreep”
7
 

“Het neerhalend bolsjevisme” 
8
 

“Extremistische websites” 

Deze formuleringen houden immers een veroordeling in, maar anderzijds zijn ze zo 

veralgemenend en onnauwkeurig dat ze door verschillende mensen op andere 

                                                 
5
 vertaling door onze media van “the rogue states”, woordenschat van President George W. Bush. 

6
 de mening van journaliste Anne-Sophie Mercier over de Franse stand-up comedian Dieudonné 

M‟bala M‟bala, die o.m. met anti-zionistische grappen veel succes heeft (De Morgen, 15/4/2006). 
7
 Titel uit De Morgen. Het gaat over zwangerschapsonderbreking na de 12e week, onlangs 

verboden in de VS door de republikeinsee meerderheid en door het Hoger Gerechtshof, 5 rechters 

tegen 4; “zelfs als het leven van de moeder in  gevaar is”. 
8
 Veel gebruikte terminologie voor en tijdens de 2e wereldoorlog, door nazi-sympathisanten, zie 

bvb. over Frans Daels,https://biblio.ugent.be/record/369878 

https://biblio.ugent.be/record/369878
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manieren worden geïnterpreteerd. Ze zullen bij de lezer waarschijnlijk positieve of 

negatieve reacties uitlokken, van instemming of afwijzing, naargelang ieders eigen 

morele opvattingen. 

“Het normaal (of: “gezond”) Vlaams echtpaar heeft gemiddeld 2-3 maal seks per 

week”. 

Ofschoon zo‟n uitspraak met het resultaat van een enquête zou kunnen 

overeenstemmen, zullen vele mensen er ook een norm in zien, en zullen ze zichzelf 

vergelijken met dit cijfer. We benadrukken dat feiten géén normen zijn, evenmin 

als bestaande armoede, of ziekte, of het aantal misdrijven geen norm vormen; zie 

ook ons volgende hoofdstuk. In het voorbeeld van de seks is bovendien het cijfer 

bedrieglijk: een gemiddelde betekent niets voor een parameter die, zoals seksuele 

activiteiten, een zeer grote spreiding vertoont, niet alleen tussen leeftijdsgroepen, 

tussen individuen, en ook en vooral, bij één en dezelfde persoon, naargelang de 

omstandigheden van allerlei aard.  

 Morele regels worden nog in meer bedekte vorm gehanteerd Ze worden 

toegepast alsof ze vanzelfsprekend zijn, zonder verdere motivering, bijvoorbeeld: 

(over zoekertjes in kranten): “we hanteren erg strikte richtlijnen van wat wordt 

opgenomen. Elk zoekertje lezen we na op verboden woorden of combinaties van 

woorden. Als iemand een zoekertje plaatst waarin woorden zoals seks of erotische 

massage voorkomen, dan conctacteren we de persoon en vragen of hij zijn tekst wil 

aanpassen....we moeten de lijst van verboden begrippen regelmatig uitbreiden”
9
. 

Over zoekertjes op een website: “Woorden als seks of wapens zijn niet 

toegestaan...Zoekertjes waarin die termen voorkomen verwijderen we onmiddellijk. 

Iemand die meermaals probeert onwettige zoekertjes te plaatsen zullen we 

blokkeren”
10

.  

 In de laatste zin gebruikt de spreker het woord “onwettig”, in de plaats van 

wat ongewenst of onzedelijk is, of verboden is op zijn website.  

Het moet duidelijk zijn, dat “onwettig” niet identisch is met “verboden” of 

“immoreel”. De wettelijke bepalingen zijn in een democratisch land gestemd in het 

parlement, of het zijn besluiten uitgevaardigd door de bevoegde minister of zijn 

afgevaardigde. Rechtbanken steunen zich hierop in hun vonnissen.  

“Websites met extremistische bedoelingen zijn niet welkom. Nieuwe pogingen om 

online te gaan zullen worden tegengewerkt en zelfs systematisch geblokkeerd”. In 

het concreet geval beseft de woordvoerder dat het „extremisme‟ “…is op het randje 

van het strafbare”. Maar de site werd wel verwijderd door het hostingbedrijf
11

.  

                                                 
9
 interview met Katia Vanloffelt van het callcenter van uitgeverij Roularta (De Morgen, 7/4/ 

2006). 
10

 Jurrien Wiss van de website kapazze.be, De Morgen 7 apr 2006. 
11

 Hostingbedrijf Webs. De afgesloten site is deze van Sharia4Belgium, een fundamentalistisch 

groepje moslims die de lezing van Benno Barnard in Antwerpen verstoorden met geroep. De 
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Naast wat wettelijk strafbaar is, bestaan er ontelbare morele regels waarvan vele 

niet op papier staan, maar die verweven zitten in het doen en laten, en in de 

hoofden van de mensen. Drie grote godsdiensten hebben hun voorschriften over 

goed en kwaad, de eredienst en de plichten van de gelovigen, neergeschreven in 

boeken: de joodse godsdienst, het christendom, de Islam. In de Kerk van Rome 

komen daar nog de encyclieken van de pausen bij, en beslissingen van bijvoorbeeld 

de Raad voor de geloofsleer (de “Inquisitie”) (waarvan kardinaal Ratzinger 

voorzitter was voor hij paus werd), een raad voor de keuring van boeken (”de 

index”), nu en dan herderlijke brieven van een aartsbisschop, enz. Vele andere 

godsdiensten hebben geen vergelijkbare gedrukte lijst van geboden en verboden, 

maar hun morele regels kan men afleiden uit hun verhalen over hun goden en 

godinnen (bijvoorbeeld in de boedhismen, bij oude Grieken en Romeinen; of in de 

Germaanse mythologie
12

). Deze laten meer vrije interpretatie toe, en ze hebben ook 

geen heilige boeken en geen godsdienstige gezagsdragers die beweren het woord 

van god te spreken, zoals pastoors, imams en rabijnen wèl doen, en zodoende een 

greep hebben op het denken en doen van de mensen. 

 In Vlaanderen anno 2012 worden morele oordelen maar zelden verantwoord 

door een verwijzing naar God of Jezus. Maar in een vorige generatie werd bij een 

slechte gebeurtenis, onzedelijke beeltenis of woord, vaak een kruis geslagen, vooral 

door vrouwen, en meer in kleine agglomeraties dan in de grote steden. In Zuid-

Europa wordt meer openlijk op de godsdienst beroep gedaan: “Moge God en de 

maagd Maria u behoeden”
13

, en in Siena ontvangt de winnaar van de paardenkoers 

een vlag waarop Sint Joris en de Maagd Maria moeten afgebeeld worden en die 

gezegend wordt in de kerk
14

. Vandaag wordt u in Wenen op straat of 

tentoonstellingen nog steeds begroet met “Grüss Gott”; heel wat moslims besluiten 

een overeenkomst of uitspraak met “Zo Allah het wil”. In vele Westerse landen 

                                                                                                                                                              

„contentmanager‟ van Mediageil oordeelt dat “de sharia prediken is op het randje van het 

strafbare. We wanen ons zelf geen politie maar het is duidelijk dat deze organisatie niet het beste 

voorheeft met België. De minister zou zich actief moeten bezighouden met het offline halen van 

extremistische websites”. Minister Annemie Turtelboom (O-VLD) verdedigt de vrije 

meningsuiting, zolang alles binnen het wettelijke blijft. Er moet een strafbaar feit zijn. De 

Morgen 8/4/10. 
12

Richard Wagner heeft de Germaanse godenverhalen gebruikt in zijn opera‟s van de 

Nibelungenring. Deze zitten boordevol met geboden, verboden en straffen, en die bepalen mede 

het verloop van de geschiedenis die eindigt met de tenondergang van de (goede) goden. 
13

 standaard begroeting door Bernardo Provencano, de (aangehouden) Capo di tutti Capi van de 

Siciliaanse maffia. 
14

 Sommige kranten maakten heisa toen in 2010 de vlag ook een joods en een islamsymbool 

droeg, een Arafatsjaal, en de titel van de Koran opgedragen aan Maria. De Morgen 6/7/10, en The 

New York Times.     
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waar nochtans de scheiding tussen kerk en staat uit de wetgeving blijkt, eindigt de 

eed afgelegd voor een rechtbank, met “Zo helpe mij God”, of dergelijke. In legers 

van landen met een christelijke cultuur wordt vaak collectief gebeden voor ze het 

vuur gaan openen op de vijand. Dat ze hun verloofde levend mogen terugzien, is 

waarschijnlijk de smeekbede van vele soldaten; maar anderen (die misschien geen 

lief hebben) vragen aan god dat ze in de strijd hun plicht zullen doen, zoals “We‟ll 

smoke them out of their holes”
15

. 

 Maar nu en dan verschijnen godsdienstige gezagdragers terug op de 

voorgrond, om hun standpunt over zeer actuele vragen te ventileren. Dit gebeurt 

vooral ter gelegenheid van een beslissing door de politieke overheden: zie 

bijvoorbeeld de discussie over euthanasie, zowel over een uitbreiding van de reeds 

gestemde wet als over de toepassing ervan in de hospitalen: de bisschoppen van 

Gent, Brugge en Namen willen “dat we ons niet door de dood laten verleiden”
16

  

Ook riepen de Belgische bisschoppen recent op tot meer begrip voor de 

asielzoekers, eveneens een politiek geladen tema.  

Dat de vorige paus zich ondanks de AIDS epidemie herhaaldelijk uitsprak 

tegen het gebruik van condooms, wordt door een meerderheid van christenen 

schouderophalend afgedaan; maar het blijft één van de factoren die een doelmatige 

aanpak van deze gesel belemmeren. Immers, het reikt een gezaghebbende 

rechtvaardiging aan die mannen allerhande die niet verantwoordelijk willen zijn 

voor hun gedrag en de gevolgen ervan, hetzij door de onbeschermde seks die ze 

bedrijven, hetzij als lid van een overheid die voorlichting en verspreiding van 

condooms tegenhoudt.  

Zichtbaarheid van de impact van een godsdienst op de ethiek, ook in het 

hedendaagse Vlaanderen, is het kerkelijk huwelijk van velen; later krijgen hun 

kinderen een prachtig communiefeest waarvan ze fier de prentjes tonen op school. 

Dat de meerderheid van onze ouders hun kinderen naar het katholiek onderwijs 

sturen, heeft volgens hun zeggen niets meer met godsdienst te maken, maar met het 

niveau van de opvoeding (dus gaat het wel over waarden). De visie van Mevrouw 

Mieke Vanhecke over het “christelijke project” van dat onderwijs
17

 is voor vele 

onkerkelijken geen bezwaar, eerder een garantie. 
                                                 
15

 President George W. Bush na de aanslag op de WTC torens op 11 sept. 2001. Ook zijn 

opvolger Barack Obama eindigt zijn meeste redevoeringen met een beroep op “god”, vooral 

tenvoordele van de eigen natie: “May God bless de United States of America”. 
16

 Redevoeringen ter gelegenheid van Pasen. De Naamse bisschop Léonard zegde: “ik vind dat 

wij die wet niet moeten gehoorzamen” (De Morgen 16/4/2006). Nadien is hij tot aartsbisschop 

aangesteld door de paus. 
17

 Therese Leysen, voorzitter van de groep katholiek Vlaams Onderwijs vzw schrijft in De 

Morgen van 1/9/2011: “De meeste katholieke scholen hebben een uitgeschreven 

opvoedingsproject. Daarin expliciteren zij welke christelijke waarden in hun school voorop 

staan” 
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II. HET VERSCHIL TUSSEN ETHIEK EN DE FEITELIJKE WERKELIJKHEID. 

 

Wensen en werkelijkheid zijn niet hetzelfde. We moeten steeds een strikt 

onderscheid maken tussen morele voorschriften, en anderzijds de feitelijke 

werkelijkheid, en onze kennis van deze feiten. Maar tevens onderlijnen we dat we 

deze kennis voortdurend gebruiken om te beslissen over ons handelen en over goed 

en kwaad. Onze kennis moet dus zo volledig mogelijk en betrouwbaar zijn om 

betere morele keuzes te kunnen maken. Maar de feiten zijn op zichzelf geen 

maatstaf. 

Dus: in de moraal gaat het over wat we moeten doen, of niet mogen doen. De 

werkelijkheid, dat zijn de feiten: ze kunnen juist, of onjuist, of onvolledig gekend 

zijn; maar de feiten  leggen ons geen verplichtingen of regels op. De feiten zeggen 

ons niet wat we moeten doen. Integendeel, ze stellen ons juist voor moeilijke 

beslissingen: in deze toestand, wat moet ik doen? Met mijn lief slapen, of niet? 

Gaan vechten in Afghanistan, of niet? Een onderbetaalde job aanvaarden, of 

werkloos blijven? 

 We zullen in de loop van dit boek meermaals zien dat de kennis van de 

werkelijkheid nodig is om beslissingen  te nemen over wat wèl en niet moet gedaan 

worden. 

Maar eerst stellen we de vraag : hoe kennen we de feiten? En vooral: hoe 

weten we wat oorzaak is, wat gevolg? Daarvoor hebben de verschillende 

wetenschappen steeds meer en nauwkeuriger methoden uitgewerkt en toegepast.  

Het eenvoudigste voorbeeld is een natuurkundige proef: een gewicht van 1 kg valt 

even snel als één van 2 kg. Deze proef kunnen we eindeloos herhalen, en ze zal 

steeds dezelfde uitslag geven. Daaruit heeft men de universele formules voor de 

aantrekkingskracht tussen lichamen, en deze voor de versnelling berekend.  

Een essentie van de wetenschappelijke methode is, dat indien een 

waarneming in tegenstrijd lijkt met de formule, naar een nieuwe verklaring moet 

worden gezocht. Het  historisch voorbeeld is dat de baan rond de zon die voor een 

aantal planeten was berekend, een afwijking ging vertonen: zo ontdekte men een 

nieuwe planeet die nog verderaf stond.  

Een actueel voorbeeld is de rol die een bepaald gen speelt. Om dit te 

controleren kan men bij muizen dit specifiek DNA uitschakelen (zgn. knock-out); 

maar vaak blijkt dan dat het verwachte effect niet verkregen wordt, maar wel 

andere effecten, of soms helemaal geen. Dit verplicht onderzoekers zich nu bezig te 

houden met de wisselwerking van één gen met vele andere, en met de 

regelmechanismen waardoor genen meestal inactief zijn.  
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Uit deze voorbeelden blijkt dat de wetenschappers bereid zijn te twijfelen 

aan de conclusies die zij, of anderen, eerder getrokken hebben aangaande “de 

waarheid”. Voor een navorser is onze kennis steeds voorlopig, ze kan (bijna) steeds 

verbeterd of vervolledigd worden. In de geschiedenis van alle wetenschappen zijn 

voorbeelden te over waar theorieën verkeerd zijn gebleken, d.w.z. ze zijn 

vervangen door nieuwe waar betere bewijzen voor zijn
18

. 

 

III. HOE DE WAARHEID KAN ACHTERHAALD WORDEN 

 

Het kennen van de werkelijkheid kan veel complexer worden wanneer men geen 

proeven kan uitvoeren; men is aangewezen op veel waarnemingen in uiteenlopende 

omstandigheden, om te trachten oorzaak en gevolg te onderscheiden. Een actueel 

voorbeeld is: de oorzaken van criminaliteit. Iedereen kan dadelijk veel oorzaken 

bedenken: de allochtonen, de televisie, de teloorgang van het gezin, geldzucht, 

drugs, slechte sociale situatie, een tekort aan geloof in de ware god, te weinig 

politie, een slechte opvoeding, en als laatste idee: bepaalde genen. Maar welke van 

al deze spelen in werkelijkheid een doorslaggevende rol, en vooral: welke kunnen 

we beïnvloeden? 

 

Scherpe definities vereist 

Een eerste probleem om hier de werkelijkheid te achterhalen, is de 

onduidelijke definitie van het begrip “criminaliteit”. Dit mode-woord wordt in veel 

diverse betekenissen gebruikt, maar de wetenschap eist dat steeds zoveel mogelijk 

met scherp omschreven definities wordt gewerkt. Over welke criminaliteit willen 

we het hebben? Deze van jonge boefjes die handtassen afpakken? Bendes die dure 

auto‟s stelen en naar het buitenland doen verdwijnen? Heroïne-handelaars die 

                                                 
18

 Het wetenschappelijk principe dat een stelling steeds opnieuw in vraag mag gesteld worden, 

wordt door de individuele onderzoeker niet altijd toegepast: zijn/haar eigen stelling wordt soms 

met vuur en emotie verdedigd ook als er goede argumenten zijn voor het tegendeel. De 

onderzoeker voelt een grote gebondenheid met zijn/haar wetenschappelijk werkstuk of publicatie, 

bijna zoals  men houdt van zijn kind of zijn geliefde. Hier spelen dus de emoties parten aan de 

wetenschappelijke analyse. Gelukkig zullen (meestal) andere navorsers de discussie (=twijfel)  

opstarten, omdat echte wetenschap openbaar is en mag bekritiseerd worden. Een meer gevaarlijke 

toestand ontstaat wanneer een onderzoeker zijn verkondigde conclusie/stelling laat beïnvloeden 

door zijn opdrachtgever of financieringsbron. We denken hier aan navorsers aangeworven of 

gesponsord door commerciële bedrijven, of nog om militaire beslissingen (oorlog) te 

rechtvaardigen. Een bekend voorbeeld zijn de tabaksfirma‟s die jarenlang het verband tussen 

sigaretten en longkanker hebben betwist; en meer recent petroleumbedrijven die blijven betwisten 

dat de aarde opwarmt door ons verbruik van fossiele brandstoffen. Van wetenschap is helemaal 

geen sprake meer indien de bewijzen geheim worden gehouden, om commerciële of militaire 

redenen, of “voor de veiligheid”: de controle door alle anderen is immers onmogelijk geworden. 
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nieuwe gebruikers zoeken? Hackers op het internet die valse CO2 uitstootrechten 

verkopen? Besturen van bedrijven die door een valse boekhouding miljoenen 

aandeelhouders en werknemers bedriegen, of die gevaarlijke producten op de markt 

brengen waarvan men kanker kan krijgen, of soms een hartaanval? 

“Witteboordcriminaliteit” heeft een andere gevoelswaarde dan „roofmoord‟. En de 

bedenkers, verkopers en verpakkers van Amerikaanse rommelhypotheken, die het 

mechanisme van de krediet- en  bankencrisis in 2008 in gang zetten: zijn zij 

criminelen, of deden ze gewoon hun werk waarvoor ze vette bonussen kregen? 

Een definitie, d.i. een nauwkeurige omschrijving, van de gebruikte begrippen 

is volstrekt onontbeerlijk om er wetenschappelijk, maar ook ethisch bruikbaar mee 

te kunnen omgaan. En let maar eens op: hier wordt vaak tegen gezondigd in de 

berichtgeving en in de reacties van veel mensen.  Een oud voorbeeld is “god”: voor 

bijna ieder individu heeft dit woord een andere betekenis. Etienne Vermeersch 

heeft de diverse inhouden van “god” ingedeeld in minsten zes brede categorieën
19

. 

Ik laat hier een reeks begrippen defileren die dagelijks gebruikt, maar zelden 

precies gedefinieerd worden, en die dus vaag en in uiteenlopende betekenissen 

begrepen worden. Ik heb een aantal maal getracht zo objectief mogelijk een 

betekenis in te vullen. Een nuttige oefening voor ieder… 

 

Wat betekenen… 

Allochtoon: dit begrip wordt dagelijks overal gebruikt, maar wat het precies 

betekent ligt niet vast. Een aantal mensen en de media denken vooral aan de huid- 

en haarkleur, of aan de gebrekkige uitspraak van het Nederlands, al geldt dit tweede 

criterium niet voor een Franstalig minister noch voor een Amerikaan of Brit. 

“Antwerpen verkleurt in sneltempo” (titel in De Morgen 9/2/10), en in  de 

grafieken wordt het procent allochtonen zwart ingekleurd. Des te merkwaardiger 

omdat uit het artikel blijkt dat de meerderheid van die allochtonen eigenlijk 

Nederlanders zijn… Er bestaan meerdere „officiële‟ definities van allochtoon die 

ingewikkelder zijn en veel info vereisen vooraleer ze kunnen toegepast worden. 

Voor de VDAB moet 1 ouder of 2 grootouders geboren zijn buiten de Europese 

economische ruimte (hier zijn Zwitserland en IJsland bij). Toegepast in de VS zou 

president Obama dus een allochtoon zijn. Maar niemand zou de Amerikaanse en 

Israëlische ambassadeurs in België allochtonen noemen. De Vlaamse 

                                                 
19

 1) god als schepper van heelal, het leven en de mens; 2) god de almachtige die de gang van het 

verleden, het heden en de toekomst, en van ons allen bepaalt; 3) god als wetgever en ethicus, die 

souverein beslist wat goed en kwaad is, wat de plichten van de mensen zijn, wat ze mogen en niet 

mogen denken en doen; 4) god als rechtvaardige rechter die op het einde der tijden alles zal 

rechtzetten wat nu krom is of geweest is, maar die ook straft; 5) god de goede herder die (alle) 

mensen liefheeft en ons (de gelovige) behoedt voor het meest verschrikkelijke; 6) god die het 

hiernamaals beheerst, en ons leven na de dood regelt. 
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Onderwijsraad VLOR (die zich met studenten bezighoudt) heeft zijn eigen 

definitie: 1 ouder of 2 grootouders niet geboren in België maar wel minimum 2 jaar 

secundair onderwijs in België (kent dus Nederlands of Frans). Wie dat onderwijs 

niet genoten heeft is “nieuwkomer”. Deze definities worden mogelijk gewijzigd. 

De Antwerpse Studiedienst Stadsobservatie hanteert een nog bredere definitie: 

Nederlanders vallen eronder, en de 4e generatie nieuwe Belgen ook; zo wordt de 

indruk gewekt dat wij blanken “overspoeld” worden. 

Belastingparadijzen: volgens de definitie van de OESO: landen waarmee geen 

akkoord bestaat voor uitwisseling van fiscale gegevens. De oorspronkelijke 

betekenis was: landen waar geen of zeer weinig belastingen worden betaald 

(“paradijs”). Dit is nu toegepast in een Belgisch besluit, de grens wordt gelegd op 

10% officiële aanslagvoet (Libre 27/1/2010).  

Besmetting: oorspronkelijk: aantasting door micro-organismen (virussen, 

bacteriën, parasieten). Maar tegenwoordig in het financieel jargon: uitbreiding van 

één land naar een ander van hogere intresten op staatsleningen. Daardoor wordt het 

duurder voor regeringen om hun vorige lening af te betalen en worden ze verplicht 

te schrappen in hun bestedingen. De intresten worden bepaald op de financiële 

markt, d.w.z door de geldschieters. 

Democratie: wordt in zeer diverse en uiteenlopende betekenissen aangewend; door 

uzelf in te vullen!  

Deskundige, expert, specialist  

Existentieel: letterlijk: wat betrekking heeft op het bestaan van de mens en de zin 

van het bestaan. Verwijst vaak naar gevoel van onzekerheid: “existentiële angst”. 

Vaak gebruikt in verband met godsdienstig geloof. Maar de precieze inhoud wordt 

overgelaten aan de lezer/toehoorder. 

Groei: het woord groei heeft meestal een positieve bijklank. Een éénduidige 

betekenis van groei wordt gebruikt bij kinderen: “wat is hij gegroeid”, in hoofdzaak 

gaat het om het aantal centimeter. Maar men spreekt ook van geestelijke groei, 

groei naar volwassenheid – en dat zijn veel vagere en dubbelzinniger begrippen. 

Dan staan de media vol met „economische‟ groei, en verder groei van bedrijven. 

Dat laatste is een buitengewoon dubbelzinnig begrip: gaat het over de nettowinst? 

de omzet? de beurskoers, het eigen vermogen en beleggingen, overnames, het 

aantal klanten (“marktaandeel”), besparingen? - meestal niet het aantal werknemers 

en de “loonkosten”… Bijna steeds wordt groei als iets positiefs, waardevols 

voorgesteld, dat moet worden nagestreefd. Een soort dogma als het ware, en dat 

meestal vaag wordt gehouden zodat iedereen er zijn gade in vindt: vergelijk met het 

godsbegrip. In beleggingsmagazines en financiële bladen betekent groei meestal: 

hogere opbrengst voor de belegger. Economische groei: meestal bedoelt men het 

bruto nationaal produkt (BNP), d.i. de som van wat iedereen verdiend heeft; er 

wordt geen rekening gehouden met verdeling van de inkomens, welzijn, 
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gezondheid, werkgelegenheid, rechtvaardigheid, armoede, milieu, duurzaamheid... 

Door een VN commissie o.l.v. nobelprijswinnaar Stiglitz is een meer kwalitatieve 

groeimeter voorgesteld, de human development index, die tot heel andere uitslagen 

komt
20

. 

Herstel: heeft ook een positieve waarde. Maar wel zeer diverse betekenissen. 

Herstel van een zieke betekent iets helemaal anders dan herstel van de huizenmarkt 

(= we betalen méér voor een huis); zelfs “herstel van de kredietverlening”, dit 

betekent dat de mensen meer lenen, in feite gaan ze dieper in het rood, terwijl de 

banken meer intrest binnenhalen.  

Humanisten: de culturele stromingen in de Renaissance die zich inspireerden op 

de oude Grieken en Romeinen, met meer aandacht voor de mens en minder voor 

God. In de 20e eeuw krijgt de term een nieuwe inhoud van de vrijzinnige 

bewegingen: in Nederland, later in Vlaanderen, het Humanistisch Verbond, 

internationaal The Humanist and Ethical Union. De mens is de schepper en drager 

van waarden, niet een godheid. Echter werd recent het woord gekaapt door de Parti 

Social Chrétien, zusterpartij van de CVP. Die doopte zichzelf om tot centre 

démocrate Humaniste cdH. Zie ook verder: vrijdenker. 

Identiteit: “eigenheid”, “persoonlijkheid”, individuele voor- en afkeuren, geheel 

van individuele normen en waarden; wat ik, volgens mijn inschatting, deel met 

anderen die dezelfde identiteit voelen, dit is onze cultuur. Waarin ik juist verschil 

van die anderen waarvan ik niet wil weten. Identiteit krijgt betekenis door “de 

vreemden”: die hebben een andere identiteit. Merk op dat over de inhoud van de 

identiteit weinig gezegd wordt. Soms: “onze westerse waarden”, “onze joods-

christelijke tradities”, “de verworvenheden van de Verlichting”. Maar dat is  

allemaal zeer weinig concreet, zodat ieder naar believen daar een eigen inhoud aan 

geeft. 

Immobilisme: onbeweeglijkheid, maar tegenwoordig zeer veel gebruikt in de 

politiek: het immobilisme tijdens de lange regeringsvorming, het immobilisme van 

de vorige regering. De term is erg negatief, bijna een scheldwoord; maar hij dekt 

nauwelijks feiten omdat elke regering een ontelbaar aantal maatregelen neemt, ook 

een regering van lopende zaken beslist samen met het parlement over zeer 

belangrijke dossiers. Deze maatregelen worden ontkend door het gebruik van dit 

woord; het geeft dan ook geen informatie maar is een waardeoordeel. 

Internetjihadist(e): laat ik aan uw verbeelding over… 

Kapitalisme, kapitalist: vaak als scheldwoord gebruikt, maar zelden nauwkeurig 

omschreven. 
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 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf  

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/  

http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/
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Leiderschapsspecialiste (De Morgen 28/8/2012): laat ik aan uw verbeelding 

over…  

Loonsverhoging: wordt veelvuldig gebruikt in twee betekenissen: de verhoging 

van de koopkracht van de werknemer (in het kader van een nieuwe collectieve 

arbeidsovereenkomst); maar meestal bedoelt men de nominale verhoging van het 

bedrag (=aantal euro) tengevolge van een indexaanpassing. Deze tweede betekenis 

is echter een oneigenlijk gebruik van het woord „verhoging‟: in werkelijkheid volgt 

een indexaanpassing een hele tijd nà prijsstijgingen met koopkrachtverlies. De 

aanpassing van de lonen aan de index is dus een laattijdige en onvolledige 

inhaalbeweging, in feite is er sprake van een inkomensverlies in vergelijking met de 

prijzen
21

.  

Markt, of vrije markt: “de markten rekenen voor 2010 op een gemiddelde 

winststijging van zo‟n 30% voor bedrijven” (uit het beleggersblad van Test-

Aankoop, Budgetweek). Dit komt dus van één of enkele rekenaars die 

voorspellingen maken met een computerprogramma.  In andere gevallen bedoelt 

men de beurskoersen: “Markten reageren positief op Grieks 

besparingsprogramma”. De uitdrukking suggereert dat de markt een persoon of 

organisatie is met een oordeel en beslissingsmacht die zichzelf rechtvaardigt; echter 

wie precies achter die markt schuilgaat wordt nooit aangegeven.  

Neutraal  

Nultolerantie  

Onafhankelijk: een persoon die in zijn beroepsuitoefening geen verantwoording 

verschuldigd is aan een baas of controleur: een onderzoeksrechter, een rechter zijn 

onafhankelijk; een arts is onafhankelijk. In andere gevallen is de mogelijke 

afhankelijkheid geheim of niet te bewijzen, bijvoorbeeld een onafhankelijke 

bestuurder van een bank of bedrijf; een onafhankelijke commissie of instituut. Het 

woord verbergt dan welke belangen of ideologie verdedigd worden: een 

onafhankelijke denktank, een onafhankelijke krant. Dit brengt ook mee dat zij voor 

hun gedrag niet kunnen gesanctioneerd worden door justitie of overheid. De 

Vlaamse Raad voor de Journalistiek noemt zichzelf onafhankelijk; hij stelt de 

beroepsethiek op en behandelt klachten. Maar de Raad is samengesteld uit 

journalisten, uitgevers en mediahuizen, en twee rechters; de volksvertegen-

woordiging en de gebruikers komen er niet aan te pas (www.rvdj.be).  

Overlast: niet-strafbaar gedrag, van hangjongeren, of nog van cannabiskopers in 

koffieshops, wat omwonenden stoort. Ook spelende kinderen zorgen voor klachten 

van overlast. Waarin de overlast precies bestaat, is heel onduidelijk en divers; hij is 

lastig voor sommige mensen. En hij kan nu beboet worden, met een „Gemeentelijke 

administratieve sanctie‟, GAS. 
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 Zie ook Roels, http://hdl.handle.net/1854/LU-430413 

http://www.rvdj.be/
http://hdl.handle.net/1854/LU-430413
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Pluralisme: meestal: gelijktijdige aanwezigheid en gelijkberechtiging van diverse 

levensbeschouwingen: pluralistische samenleving, bijvoorbeeld pluralistisch 

onderwijs. Maar recent zei Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams 

Katholiek Onderwijs: “…de specifieke gevoeligheden van de pluralistische visie die 

wij willen uitdragen. Wij willen de opvoeding en vorming van jongeren vanuit de 

christelijke inspiratie voortzetten” (De Morgen 19/1/10). De tweede zin lijkt in 

tegenspraak met de eerste. Recenter zegt de katholieke jeugdorganisatie Chiro, bij 

monde van haar voorzitters, dat ze pluralistisch is (De Morgen 15/2/10). Chi-Ro 

zijn de eerste twee Griekse letters van Christus.  

Politisering 
Populistisch: oorspronkelijk: uitspraak of programma dat het gewone volk begrijpt 

of aanspreekt. Maar tegenwoordig heeft het een bijkomende negatieve inhoud: 

goedkoop succes, niet ernstig te nemen. Let op de morele implicatie in volgende 

toepassing: “Populistische toon. Obama sloeg de laatste weken een nieuwe 

populistische toon aan. Vorige week kondigde hij een speciale crisisbelasting voor 

de banken aan. Gisteren kondigde hij nieuwe regels aan om de financiële 

instelllingen te kortwieken” (Tom Vandyck uit de VS, De Morgen, 22/1/10). Als 

scheldwoord gebruikt, maar met wisselende inhoud naargelang de spreker. Politici 

die men wil discrediteren noemt men populist, bijvoorbeeld Silvio Berlusconi 

(nadat hij afgetreden was als premier!), Viktor Orban (premier van Hongarije), 

Alexis Tsipras (van de linkse Syriza in Griekenland), Geert Wilders
22

. David Van 

Reybrouck heeft in een boekje een positieve, en meer complexe inhoud aan het 

begrip gegeven.  

Prestaties, succes: het begrip “prestaties” of “succes” is erg in de mode. Onze 

maatschappij is duidelijk prestatiegericht. Merk op dat het vooral als een positieve 

waarde wordt gezien, meer nog dan als een weergave van feiten; een voorbeeld dus 

hoe ons woordgebruik feiten en waarden door elkaar haspelt. Prestaties van een 

leerling (punten op het examen) is nog vrij eenvoudig. Van een ambtenaar of 

werkman is al moeilijker: gepresteerde uren? kwaliteit van het werk? hoeveelheid 

werk? Bij een bedrijfsleider (CEO) bedoelt men meestal: de prestaties van het 

bedrijf – maar waarover gaat het dan? De winst, of de productie, of de beurskoers, 

of de werkgelegenheid, of de innovatie, het milieubewustzijn, de prijs van de 

producten? Dit is van groot praktisch belang vermits president Sarkosy en anderen, 

CEO‟s willen verlonen (met bonussen) op basis van prestaties, positieve en 

negatieve (“malus”). Prestaties en groei worden meestal niet uitgedrukt in absolute 

cijfers maar in percentages; maar ten opzichte waarvan is dan de vraag. Meestal in 

vergelijking met drie maand geleden, of een jaar geleden. Zelden wordt de 

„prestatie‟ van een bedrijf door de media vergeleken met het aantal geschrapte 
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 “Tien gevaarijkste Europa‟s politici”, volgens Der Spiegel en De Morgen, 10/8/2012. 



Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit                         Hoofdstuk 1-4  

   Frank Roels  12 

banen. Succes van een politicus: aantal stemmen? aantal wetsontwerpen, aantal 

malen op TV, kostennota…? En wat zijn de „prestaties‟ van een school, een 

ziekenhuis? (winst, volgens sommigen…).     

Publieke opinie: synoniem: “de burger”. Gaat steeds over een deel van het publiek, 

dat echter zelf niet geraadpleegd is. M.a.w. iemand verklaart in de plaats van “het 

publiek” wat diens mening is. Meestal zijn het één of enkele journalisten die 

meedelen wat de publieke opinie denkt. 

Racisme  

Rechtvaardigheid  

Regime, het regime: zeer pejoratieve betiteling van een regering of staat. Werd 

frequent toegepast sedert de opstanden in Tunesië, Egypte, Libië, Syrië en Yemen. 

Ook over Noord-Korea. Impliceert dat deze regeringen het land niet 

vertegenwoordigen. Historisch: het naziregime, het Sovjetregime, de 

communistische regimes. 

Religie: betekent religie hetzelfde als godsdienst? Sommigen gebruiken beide door 

elkaar. In het Frans en Engels is er zelfs maar één term: religion. Bijvoorbeeld, het 

Centrum Pieter Gillis aan de U.Antwerpen organiseerde een symposium over 

“Religious education”, terwijl er „levensbeschouwelijk onderwijs‟ werd bedoeld. 

Toch moet een verschil gemaakt worden tussen a) een ondergeschiktheid aan, in 

dienst staan van een god die bovenmenselijk of buitenaards is, - (d.i. een 

georganiseerde godsdienst of kerk, met een hele reeks verplichtingen tegenover die 

god, met een grote maatschappelijke impact; dit zijn de 3 godsdiensten met een 

boek; maar ook het Hindoeïsme met meerdere goden, en de Griekse en Romeinse 

goden). En anderzijds b) gevoelens van eerbied of ontzag voor of verbondenheid 

met natuurlijke fenomenen zoals Moeder Aarde, de zon, de maan, het Noodlot, de 

mensen…Rik Pinxten definieert religie als een actie van mensengroepen die 

symbolen gebruiken om een relatie (verbondenheid) vorm te geven. Hij 

onderscheidt in religie 3 soorten activiteiten: riten; mythen; sjamanistische 

activiteiten. Religie omvat dus een heel breed palet of spectrum dat soms moeilijk 

te definiëren is; in een aantal gevallen legt ze geen gedetailleerde voorschriften op. 

De uitdrukking “religieuze atheïst” is dus geen tegenstrijdigheid.   

Relschopper  
Scherp: zag ik verschijnen in de 2e helft van 2010. Wordt gezegd zowel van een 

persoon, sportman/vrouw bvb., als instelling, bedrijf, grootheid bvb. onkosten. Is 

lovend bedoeld, maar de feitelijke betekenis wordt meestal aan de verbeelding 

overgelaten. 

Sluipverkeer: verkeer voor mijn deur dat mij stoort (definitie van burgemeester 

Louis Tobback); verkeer dat een omweg maakt om hindernissen zoals files of 

wegenwerken te vermijden, maar met negatieve beoordeling, ongewenst; verkeer 

dat de Vlaamse regering wil tegenhouden.. 
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Sociaal  

Stabiliteit: Noam Chomsky, van beroep hoogleraar linguïstiek, legt uit dat 

“stabiliteit” gebruikt wordt door de VS om een situatie van dominantie van de VS 

te omschrijven; omgekeerd betekent “instabiel” dat een regering/natie zich 

onafhankelijk opstelt, of een eigen standpunt inneemt. Van deze laatste geeft 

Chomsky als voorbeelden: het Chili van president Allende, Cuba, Iran, Noord-

Korea; en Irak onder Sadam Hoessein
23

. Ik voeg nog toe; Frankrijk en België 

vooraleer Washington de aanval op Irak inzette in 2003, want hun regeringen waren 

gekant tegen deze oorlog. Maar nadat België 240 antitankraketten (type: Javelin 

Block I) heeft besteld, noemt het Pentagon ons land “een belangrijke speler voor de 

politieke en economische stabiliteit in het noorden van Europa”(…) “de verkoop 

zou kunnen helpen om de nationale veiligheid van de VS te verbeteren door de 

veiligheid van een NAVO-bondgenoot te verhogen”
24

.  

Structurele hervormingen: wordt meestal positief begrepen, maar is een zeer 

verhullende uitdrukking: over welke concrete hervormingen het gaat moet ieder 

raden. Soms wordt gepreciseerd: “van de arbeidsmarkt”; ook hier is een heel goede 

verstaander nodig
25

.  

Terreurverdachten: een verdachte is juridisch onschuldig zolang er geen vonnis 

is. Echter dit woord heeft een negatieve bijklank. Velen verstaan eronder dat het 

een zeer gevaarlijk individu betreft (al is daarvan feitelijk niets bewezen), die in een 

speciaal beveiligde gevangenis moet opgesloten blijven. In de praktijk verliezen 

terreurverdachten meerdere basisrechten die andere verdachten wel hebben, zoals 

een advocaat spreken, hun familie verwittigen, verbod van lichamelijke of 

psychologische mishandeling e.a. Bij het grote publiek lokken ze angst uit, en 

daarover valt nauwelijks te redeneren.       

Terrorisme, terroristische organisatie: in de praktijk kunnen we vaststellen dat 

het begrip terrorisme toegepast wordt op acties en organisaties die het opnemen 

tegen nationale of internationale overheden (regeringen, leger), tegen een 

buitenlandse bezettingsmacht, maar ook tegen erkende privébedrijven, bijvoorbeeld 

petroleumfirma‟s. Vroeger moesten er gewelddadige acties uitgevoerd zijn, 

bijvoorbeeld (zelfmoord)aanslagen. Maar door de invoering van talrijke anti-

terroristische wetten en praktijken is het voorbereiden van een actie strafbaar, en 

kan een individu gestraft worden voor het lidmaatschap alleen. Bovendien worden 
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 www.zcommunications.org  
24

 De Morgen 8/8/2012. 
25

 Prof. Paul De Grauwe schrijft: “Wat die hervormingen zijn beginnen we ook stilaan te weten: 

minimumlonen verlagen, afdankingsprocedures versoepelen, de arbeidsmarkten flexibeler maken 

zodat de lonen kunnen dalen (niet lonen te verhogen want dat is altijd slecht)”. De Morgen 

6/8/2012. 

 

http://www.zcommunications.org/
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sancties niet noodzakelijk uitgesproken door openbare rechtbanken, maar door 

leden van de uitvoerende macht: leger, politie, administratie; en 

privébewakingsfirma‟s. Deze functioneren nagenoeg geheim en er zijn geen 

vastliggende beroepsprocedures. Weerstandbewegingen tegen een bezetting of 

dictatuur, vakbonden en politieke partijen kunnen onder deze zeer brede 

interpretatie van terrorisme vallen indien een regering dat wenst
26

.  

Veiligheid: dat is toch positief? Maar iedereen verstaat er iets anders onder. Voor 

president George Bush: een wereld zonder Saddam Hoessein, zonder Al-Qaida, 

Noord-Korea en zonder Fidel Castro. Voor de meeste regeringen: behoud van 

handelsrelaties en investeringen, desgevallend van militaire basissen. Voor de 

bejaarde dame die „s avonds niet meer buiten durft: “meer blauw op straat”; 

“allochtonen weg uit mijn buurt”; voor de politie- en “veiligheidsdiensten” : meer 

materiaal, en meer bevoegdheden zoals afluisteren, snuffelen in e-mails, overal 

camera‟s; voor het leger: meer manschappen en duurdere wapens; voor de 

brandweer: geen brandbare installaties en materialen en open vluchtwegen; voor de 

belegger: geen dalende beurskoersen; voor de werknemers en zelfstandigen: sociale 

zekerheid en bescherming tegen broodroof; in de Joodse Staat geen Arabieren; in 

de Brusselse metro geen bedelaars; enz, enz.   

Vrijdenker: meestal bedoelt men “ongelovige”, die ongodsdienstig is, niet 

gebonden aan een goddelijke openbaring, vrijzinnige. Maar  Walter Pauli in De 

Morgen paste de term toe op pater dominicaan professor Schillebeeckx, een 

katholiek theoloog.   

Vrijheid; vrije meningsuiting: zie verder ons hoofdstuk “De waarde van vrijheid”. 

Waarnemer: bron van informatie die anoniem is maar toch betrouwbaar (zonder 

bewijs echter).  

Weigerambtenaar: u mag driemaal raden
27

 

 

Waardeoordelen zijn onderverstaan  
De lezer merkt dat veel van deze woorden ook een zeker waardeoordeel 

inhouden, positief of negatief. Enkele laatste voorbeelden, uit de Belgische 

actualiteit: “Wie zal in ons land opnieuw met een toekomstvisie komen omtrent de 

echte uitdagingen zoals overheidswerking, gezondheidszorg, pensioenen, 

arbeidsmarkt of fiscaliteit: wie licht de hypotheek die al te lang op ons bestel rust? 
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 Zie o.m. Liz Fekete, “A suitable enemy. Racism, migration and Islamophobia in Europe”, Pluto 

Press 2009. Ook verder ons hoofdstuk: De waarde van vrijheid.  
27

 De Morgen 5/9/2012. Christelijke ambtenaar van de burgelijke stand die weigert een 

samenlevingscontract tussen homo‟s te sluiten. De gemeente (in Engeland) zette de vrouw op 

non-actief. Dat vocht ze aan voor de rechtbank, verloor het proces in hoger beroep, en trekt nu 

naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.  
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De bevolking weet dat structurele maatregelen zich opdringen”
28

. Dit is een 

opstapeling van vage, dubbelzinnige woorden, die niet nader worden verklaard, en 

die tegelijk een sterk morele veroordeling en aansporing inhouden – maar wat ze 

betekenen moet iedereen raden. En wat denkt u van “Brusselse beursdag ontaardt 

in wilde achtbaanrit” ? 

Of nog een oefening: wat betekent: “Iedereen is aan het einde van zijn latijn, 

ze zitten op hun tandvlees. Dat is nu eenmaal wat je krijgt wanneer je vaststelt dat 

iets failliet is. Het democratisch gehalte van ons land gaat iedere dag achteruit. De 

openbare dienst die recht moet spreken kan niet meer functioneren. Men hongert 

justitie uit.(…)Die magistraten kunnen niet anders dan vaststellen dat er een paar 

wielen aan het aflopen zijn. (…) Ze bevinden zich dan ook allemaal in dezelfde 

situatie, ze worden uitgerookt. De rook is intussen zo dik en giftig dat het 

onmogelijk is om nog te blijven zitten. (…)De rechterarm weet niet wat de linkarm 

aan het doen is”
29

. Deze zinnen bewijzen de literaire kwaliteiten van de sprekers, 

maar bevatten geen andere informatie dan hun eigen allergrootste ontevredenheid. 

In ethische discussies zullen we voortdurend vage en dubbelzinnige 

begrippen tegenkomen, en we moeten dus vooraf goed afspreken wat we er precies 

mee bedoelen, onverschillig of we er nu voor of tegen zijn. Het kan dan gebeuren 

dat de discussie al bij de definitie blijft steken… 

Het gebruik van een vage terminologie, of begrippen met meerdere 

betekenissen, of zelfs nieuwe woorden, is aantrekkelijk wanneer men zoveel 

mogelijk mensen wil plezieren of overtuigen: hoe vager een begrip, hoe meer 

mensen er het hunne onder verstaan. Dit is de regel in de reclame, de media, de 

politiek en de godsdiensten. In feite is het een vorm van misleiding, we moeten er 

zeer aandachtig voor zijn – tenzij we ons om de tuin willen laten leiden omdat het 

mooier klinkt.  

 

Wetenschappelijk experimenteren gaat niet; of toch? 

Een tweede probleem is dat in de samenleving experimenten moeilijk uit te 

voeren zijn (zoals wèl de methode is in de natuurkunde of de moleculaire genetica): 

maatschappelijke experimenten vereisen wijzigingen in de wetgeving, en in het 

gedrag van de mensen, en ze hebben een groot risico: wat als het experiment anders 

afloopt dan gehoopt? Wetenschappers kunnen deze beslissingen niet nemen, ze 

hangen af van onder meer politieke en commerciële belangengroepen. Maar 

wetenschappers kunnen wel, door analyse van alle reeds bekende feiten, 

hypothesen en argumenten naar voren schuiven. Van groot belang is in de 
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 Yvan Van de Cloot, hoofdeconoom van de onafhankelijke denktank Itinera, De Morgen 

4/1/2011. 
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 Meningen over het Belgische gerechtelijk apparaat. Prof. Paul Van Orshoven, KUL, en 

advocaat Hans Rieder, ter staving van de kritiek geuit door magistraten. De Morgen 3/9/2011. 
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wetenschap, zich niet te beperken tot één aspect, maar alle factoren in de 

samenleving in rekening te brengen – dat maakt het probleem juist zo complex. 

Soms kunnen maatschappelijke beslissingen achteraf als een “experiment” 

geanalyseerd worden. De Amerikaanse professor Steven Levitt heeft meerdere 

factoren onderzocht die zouden kunnen bijgedragen hebben tot een afname van de 

geweldcriminaliteit in de VS in de laatste decennia. Bekende verklaringen zijn de 

“zero tolerance” van de New Yorkse burgemeester Giuliani en zijn 

hoofdcommissaris; maar dat klopt niet omdat de cijfers voordien al aan het dalen 

waren, en ook in andere grote steden. Meer politie op straat zou een deel van de 

daling kunnen verklaren
30

. Maar geheel onverwacht vond Levitt dat de daling in de 

tijd overeenstemt met de periode na de legalisering van abortus. Deze was niet 

gelijktijdig in alle staten van de VS, maar ook de cijfers van de criminaliteit niet, 

zodat men in feite van meerdere “experimenten” mag spreken. Deze zuiver 

statistische vondst vereist natuurlijk een nieuwe hypothese naar het mechanisme 

voor de daling van de criminaliteit. Levitt vermoedt dat het ongewenst zijn van vele 

kinderen (in de periode voorafgaand aan de legalisering) zou kunnen samengaan 

met diverse ongunstige factoren, zoals verwaarloosde opvoeding en emotionele 

verstoting door een ouder, jonge alleenstaande moeders die onvoorbereid zijn en 

geen inkomen hebben, enz. Mijn korte samenvatting doet geen recht aan de 

voorzichtigheid van de auteurs, die men best zelf zou lezen
31

. 

 

Het glazen plafond 

Een volgend voorbeeld dat meteen morele emoties oproept, maar eerst een 

nauwkeurige feitenanalyse vereist, is de mogelijke achterstelling van vrouwen in 

allerlei gebieden van de hedendaagse samenleving: de politiek (hoeveel procent 

vrouwelijke ministers, kandidaten op de lijsten?), in het bedrijfsleven (lagere lonen 

voor hetzelfde werk
32

, hoeveel procent vrouwelijke afgevaardigde-beheerders en 

topmanagers?), in de wetenschap en universiteiten, in de culturele wereld, enz. Men 

spreekt van „het glazen plafond‟: een onzichtbare hindernis waar vrouwen tegen 

botsen als ze opklimmen. Er wordt dan soms met een beschuldigende vinger 

gewezen naar mannelijke vooroordelen bij de overheden; maar ook naar een gebrek 

aan ambitie bij de vrouwen zelf, en allerlei andere verklaringen. De oudste uitleg is 

                                                 
30

 Ofschoon dat maar effect kan hebben indien gekliste boeven ook snel van een rechtbank een 

doelmatige straf krijgen. Maar daar laat justitie het vaak afweten, bijvoorbeeld in ons land (door 

verjaringen; of geen strafuitvoering). 
31

 Freakonomics, door Steven Levitt en Stephen Dubner (2005), ook in het Nederlands vertaald.  
32

 Zie proces tegen Amerikaanse supermarktketen Wal-Mart, één van de grootste werkgevers: 

http://www.care2.com/causes/civil-rights/blog/wal-mart-may-have-discriminated-against-

millions-of-women/  Uiteindelijk ging Wal-Mart vrijuit, omdat de rechtbank opzettelijke 

discriminatie niet bewezen acht.  

http://www.care2.com/causes/civil-rights/blog/wal-mart-may-have-discriminated-against-millions-of-women/
http://www.care2.com/causes/civil-rights/blog/wal-mart-may-have-discriminated-against-millions-of-women/
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dat vrouwen van nature minder capaciteiten hebben, of niet geschikt zijn voor 

specifieke taken en beroepen
33

, wèl voor het krijgen van kinderen en het 

huishouden. Maar zijn dit vaststaande feiten? In de RK kerk zijn vrouwen van 

oudsher uitgesloten van de gewijde ambten, ze worden gestraft met 

excommunicatie evenals wie de wijding zou uitvoeren
34

. Dit is een morele, 

ideologische keuze. De Franse revolutie lanceerde de drie grote waarden: vrijheid, 

gelijkheid, broederlijkheid. De Rechten van het volk en van de burger werden 

geproclameerd; maar aan de helft van de bevolking, de vrouwen, werd niet gedacht. 

Integendeel, de Française Olympe de Gouges die de “Verklaring van de Rechten 

van de vrouw en de burgeres” schreef (1791), en ook toneelstukken en een essay 

tegen de slavenhandel, werd terechtgesteld!
35

. Op 6 maart 2004 (!) werd haar 

betekenis geëerd door de naamgeving van een „Place Olympe de Gouges‟ in Parijs.  

                                                 
33

 Frans Daels (1882-1974), bekend Vlaams verloskundige, hoogleraar tot 1944, en bewonderaar 

van de Nieuwe Orde, zei in 1941: “Inzake hogere studieën en vrije beroepen...passen voor haar 

natuurwetenschappen, taalkundige wetenschappen, geschiedenis,...de kindergeneeskunde, de 

oogheelkunde...,doch minder de vrouwenziekten met de gebeurlijk uitgestrekte heelkundige 

tussenkomsten. In de geneeskunde mogen de deuren niet breed worden opengezet voor de vrouw, 

omdat niet vele vrouwen den nodigen aanleg bezitten tot streng wetenschappelijk werk” (zie in 

Roels, http://hdl.handle.net/1854/7578   https://biblio.ugent.be/record/369878   
34

Artikel 5 van de congregatie voor de Geloofsleer (=”de Inquisitie”), zie Rose Maes in De 

Morgen dd. 19/7/2010. Ze schrijft: “De kerk zoals ze zich vroeger en nu toont, belangt ons niet 

(meer) aan. Het is een instituut dat gestoeld is op macht, door mannen uitgeoefend, en 

daarenbovenop religieus gelegitimeerd. In zo‟n kerk willen we geen priester worden”. Rose 

Maes werkt op de studiedienst van de Christelijke Arbeidersvrouwenbeweging en voorheen 15 

jaar als pastoor van de Universitaire parochie aan de KUL. Kardinaal Danneels antwoordde op de 

vraag van Siegfried Bracke over deze uitsluiting, dat “Jezus dit zo gewild heeft”. In werkelijkheid 

heeft Jezus (volgens de evangeliën) daarover niets gezegd. De eerste in het christendom die zich 

zeer negatief uitliet over de vrouw is de heilige Augustinus (354-430); zie voetnoot in ons 

hoofdstuk De seksuele moraal.   
35

 De rechtbank oordeelde dat zij het Ancien Régime wilde herstellen, dit op basis van een 

onvoltooid toneelstuk en een pamflet, en haar kritiek op het schrikbewind van Robespierre en op 

de terechtstelling van Louis XVI.  Eén van haar toneelstukken, “Le marché des Noirs” werd 

geweigerd door de Académie Française en verbrand na haar dood. 4 maanden naar haar 

terechtsteling werd de slavernij verboden (later weer ingevoerd door Napoléon). Het vonnis: 

http://chnm.gmu.edu/revolution/d/488/  Haar lezenswaardige “Déclaration”: 

http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/FR_03.htm   Lijst van haar talrijke publicaties: 

http://www.women-philosophers.com/Olympe-de-Gouges.html  

Zie ook Magda Michielsens, http://www.moh.be  De Engelse schrijfster Mary Wollstonecraft 

(1759-1797) verdedigde de idealen van de Franse Revolutie, maar betrok er ook de Rights of 

Women bij (1792). Pas in 1987 werd ze aan de vergetelheid onttrokken door de heruitgave van al 

haar artikels in 7 delen. Joke J. Hermsen citeert in haar studies over Belle Van Zuylen (1740-

1805) de vrouwonvriendelijke opvattingen van de verlichters Rousseau, Diderot, Kant, de 

Encyclopédie; gelijkheid was wel het ideaal, maar alleen voor mannen. De filosoof Kant eiste van 

http://hdl.handle.net/1854/7578
https://biblio.ugent.be/record/369878
http://chnm.gmu.edu/revolution/d/488/
http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/FR_03.htm
http://www.women-philosophers.com/Olympe-de-Gouges.html
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 Terechtstelling van Olympe de Gouges, 1793. 

 

Ook in uitgesproken vrijzinnige kring woedt de discussie over de geestelijke 

capaciteiten van vrouwen tot in de 20e eeuw. Pas in 1912 werd de eerste gemengde 

Belgische vrijmetselaarsloge opgericht
37

. Stemrecht voor vrouwen werd in 

Zwitserland pas goedgekeurd in 1971, en het  bestaat nog steeds niet in 

Vaticaanstad. Het internationaal Verdrag over de afschaffing van alle vormen van 

discriminatie tegen vrouwen werd in 1979 afgekondigd, België ratificeerde het in 

1985; maar het Vaticaan niet
38

. Totnogtoe zijn prinsessen achtergesteld in de Britse 

troonopvolging; dat vernemen we in 2011 doordat de regering een wetswijziging 

wil voorstellen
39

. In de Amerikaanse private elitegolfclub Augusta National worden 

de eerste twee vrouwen toegelaten in augustus 2012; in 1990 werden niet-blanken 

(mannen) toegelaten
40

. De vrouwen komen dus 22 jaar na de negers… 

De evolutie gaat niet steeds in de goede richting: het Vaticaan verzet zich 

tegen een consensus over vrouwenrechten en familieplanning in de VN-

conferenties van Caïro en Beijing, en tegen seksuele opvoeding indien 

geboortecontrole daar besproken wordt, tegen overheidssubsidies of 
                                                                                                                                                              

de vrouw vooral kuisheid.    http://www.dbnl.org/tekst/herm022over01_01/colofon.htm  

http://www.jokehermsen.nl/   
37

Gita Deneckere, “De verborgen geschiedenis van de eerste Gentse vrijmetselaar, Céline 

Dangotte”, in Brood en Rozen Special, AMSAB-ISG, 2009. 
38

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm 
39

 De Morgen 29/10/2011. 
40

 Deze twee zijn de zakenvrouw Dora Moore, en Condoleezza Rice, universiteitsrector en 

minister van BZ onder president G W Bush. De Morgen 22/8/2012. 

http://www.dbnl.org/tekst/herm022over01_01/colofon.htm
http://www.jokehermsen.nl/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm
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ziekteverzekering voor familieplanning, tegen abortus zelfs na verkrachting
41

. In de 

VS verzetten presidentskandidaten en Congresleden zich tegen terugbetaling van de 

pil (verdedigd door president Obama); ze laten zich daarbij adviseren door een 

groep van uitsluitend mannen: priesters en dominees
42

. Intrekken van subsidies aan 

de consultatiebureau‟s van Planned Parenthood, scholen waar alleen onthouding 

wordt aangeleerd, vicepresidentskandidaat Paul Ryan die een hele reeks sociale 

voorzieningen wil schrappen waardoor vooral vrouwen getroffen worden
43

.  

In Afghanistan dat bezet is door NAVO troepen die het bewind controleren, heeft 

president Karzaï op 31/3/2009 een wet ingevoerd die verkrachting in het huwelijk 

toelaat. De toestand van veel Afghaanse vrouwen is rampzalig, met veel 

zelfverminkingen en zelfmoorden; een vrouw die haar man verlaat wordt 

gelijkgesteld met overspelig
44

. De linkse Afghaanse vrouwenorganisatie RAWA
45

 

verzet zich zowel tegen de Amerikaanse en NAVO-bezetting als tegen de 

krijgsheren en de Taliban. In Nederland werd de SGP (Staatkundig Gereformeerde 

Partij) veroordeeld door de Hoge Raad omdat ze vrouwen weert van de 

                                                 
41

http://www.catholicsforchoice.org/topics/reform/documents/2006womenreproductiverightsandt

hecatholicchurch.asp 
42

 Amerikaanse Planned Parenthood Fund: 

https://secure.ppaction.org/site/SPageNavigator/pp_ppaf_5things.html?autologin=true&s_src=F

%20iveThings_0212_c4_e1&JServSessionIdr004=2qw5xp3jd1.app210b 
43

 http://www.care2.com/causes/with-ryan-as-vp-culture-wars-come-front-and-center.html  

http://www.care2.com/causes/dispatches-from-the-war-on-women-house-gop-make-

contraception-an-election-issue.html      http://www.care2.com/causes/abstinence-sex-ed-

california.html 

http://www.care2.com/causes/dear-women-conservatives-want-you-constantly-

pregnant.html#ixzz26H9m8DnW http://www.care2.com/causes/what-is-controversial-about-

birth-control.html   http://www.care2.com/causes/less-birth-control-more-ultrasounds-how-the-

gop-wants-to-force-women-to-bear-more-children.html  
44

 Amnesty International: http://www.rawa.org/ai.htm 

http://www.rawa.org/temp/runews/2012/07/09/execution-of-afghan-woman-occurred-under-

western-noses.html 

HumanRightsWatch: /http://www.nytimes.com/2012/03/29/world/asia/report-finds-continued-

jailing-for-afghan-girls-running-from-abuse.html 

http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2012/01/afghanistan-violence-against-women.html 

Afghan women network: 

ghhttp://www.afghanwomennetwork.af/Latest%20Updates/Letter%20to%20the%20President-

%20English%20Final.pdf 
45

 RAWA Revolutionary Association of the Woman of Afghanistan    

http://www.rawa.org/women.php  

http://www.catholicsforchoice.org/topics/reform/documents/2006womenreproductiverightsandthecatholicchurch.asp
http://www.catholicsforchoice.org/topics/reform/documents/2006womenreproductiverightsandthecatholicchurch.asp
https://secure.ppaction.org/site/SPageNavigator/pp_ppaf_5things.html?autologin=true&s_src=F%20iveThings_0212_c4_e1&JServSessionIdr004=2qw5xp3jd1.app210b
https://secure.ppaction.org/site/SPageNavigator/pp_ppaf_5things.html?autologin=true&s_src=F%20iveThings_0212_c4_e1&JServSessionIdr004=2qw5xp3jd1.app210b
https://secure.ppaction.org/site/SPageNavigator/pp_ppaf_5things.html?autologin=true&s_src=F%20iveThings_0212_c4_e1&JServSessionIdr004=2qw5xp3jd1.app210b
http://www.care2.com/causes/with-ryan-as-vp-culture-wars-come-front-and-center.html
http://www.care2.com/causes/dispatches-from-the-war-on-women-house-gop-make-contraception-an-election-issue.html
http://www.care2.com/causes/dispatches-from-the-war-on-women-house-gop-make-contraception-an-election-issue.html
http://www.care2.com/causes/abstinence-sex-ed-california.html
http://www.care2.com/causes/abstinence-sex-ed-california.html
http://www.care2.com/causes/dear-women-conservatives-want-you-constantly-pregnant.html#ixzz26H9m8DnW
http://www.care2.com/causes/dear-women-conservatives-want-you-constantly-pregnant.html#ixzz26H9m8DnW
http://www.care2.com/causes/what-is-controversial-about-birth-control.html
http://www.care2.com/causes/what-is-controversial-about-birth-control.html
http://www.care2.com/causes/less-birth-control-more-ultrasounds-how-the-gop-wants-to-force-women-to-bear-more-children.html
http://www.care2.com/causes/less-birth-control-more-ultrasounds-how-the-gop-wants-to-force-women-to-bear-more-children.html
http://www.rawa.org/ai.htm
http://www.rawa.org/temp/runews/2012/07/09/execution-of-afghan-woman-occurred-under-western-noses.html
http://www.rawa.org/temp/runews/2012/07/09/execution-of-afghan-woman-occurred-under-western-noses.html
http://www.nytimes.com/2012/03/29/world/asia/report-finds-continued-jailing-for-afghan-girls-running-from-abuse.html
http://www.nytimes.com/2012/03/29/world/asia/report-finds-continued-jailing-for-afghan-girls-running-from-abuse.html
http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2012/01/afghanistan-violence-against-women.html
http://www.afghanwomennetwork.af/Latest%20Updates/Letter%20to%20the%20President-%20English%20Final.pdf
http://www.afghanwomennetwork.af/Latest%20Updates/Letter%20to%20the%20President-%20English%20Final.pdf
http://www.rawa.org/
http://www.rawa.org/
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kandidatenlijst voor verkiezingen; de SGP heeft 2 parlementszetels in juni 2010. In 

Israël bestaan een aantal vrouwonvriendelijke tradities
46

.   

Een zeer controversiële vraag is of ten voordele van vrouwen positieve 

discriminatie nodig/gerechtvaardigd is, en welke. Bijvoorbeeld een wettelijk 

verplicht quotum (percentage)
47

. De enen vinden dit nodig, de anderen verkeerd: 

dat zijn dus weer morele oordelen. Maar wat zeggen de feiten?  

Professor Janet Mertz van de universiteit van Wisconsin heeft vergelijkende 

resultaten van jongens en meisjes bij examens en internationale wedstrijden 

samengevat, voor wat betreft de wiskunde
48

. In de VS vindt ze iets meer jongens bij 

de allerknapsten. Maar er blijken grote verschillen tussen landen, en binnen één 

land: blanke Amerikaanse meisjes scoren slechter dan deze uit Aziatische families; 

en er is grote vooruitgang de laatste 30-40 jaar. De VS leggen minder goede 

vrouwelijke prestaties voor dan IJsland, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije, 

Rusland en Servië. Oost-Duitsland deed het beter dan West-Duitsland voorafgaand 

aan de hereniging in 1991; Slovakije beter dan Tsjechië, beide na de splitsing in 

1993. In de twee laatste vergelijkingen kunnen we opnieuw bijna spreken van een 

experiment. De auteurs besluiten dat (talrijke) maatschappelijke factoren aan de 

basis liggen van de verschillen; welke factoren precies, vereist verder onderzoek
49

. 
                                                 
46

Voorbeelden opgezocht door Wim Hofman: Bij een aantal buslijnen moeten vrouwen achterin 

de bus zitten; mannen voorin: http://www.forward.com/articles/128820/  

Een Jood mag niet trouwen met een niet Jood: 

http://telaviv.usembassy.gov/consular/acs/marriage.aspx  

In Israël mogen getuigen bij een huwelijk geen vrouwen zijn, en de bruid is niet aanwezig bij 

ondertekening van de akte door de rabbijn en de bruidegom. VRT Terzake 26/7/2003. 

Israëlische kranten halen met photoshop vrouwelijke leden van de regering weg uit foto's: 

http://thelede.blogs.nytimes.com/2009/04/03/setbacks-for-women-in-israel-pakistan-and-

afghanistan/   Zie verder in ons laatste hoofdstuk: vrouwonvriendelijke godsdiensten. 
47

Quota voor vrouwen bestaan reeds op allerlei vlakken, bijvoorbeeld op de Belgische 

kiezerslijsten (ritsen). De Palestijnse vakbond PGFTU maakte in 2004 een percentage vrouwen 

verplicht, zie interview: www.ituc-csi.org/spip.php?article3936&var_recherche=Egypt  De 

Belgische senaat stemde in juni 2011 voor de invoering van een quotum van 1/3 vrouwen in de 

raden van bestuur van private bedrijven; maar er was en blijft felle kritiek hierop. Europees 

Commissaris Viviane Reding wil 40% vrouwen verplicht maken in de raden van bestuur. Echter, 

dit is een fundamentele aanslag op de vrijheid van ondernemen, zegt Caroline Ven, CEO van het 

ondernemersplatform VKW. De Morgen 5/9/2012. Het VKW “erkent het christelijke erfgoed als 

spirituele basis”; de K staat vermoedelijk voor katholiek maar dat is in 2012 niet meer terug te 

vinden. 
48

 Newsletter, American Society for Cell biology, 32:8, aug. 2009. Bevat de verwijzingen naar 7 

oorspronkelijke publicaties, o.m. www.pnas.org/content/106/22/8801.long   
49

 Individuele getuigenissen kunnen een aanwijzing geven. Katrien Bottez, succesvol creative 

director van het groot reclamebureau Duval-Guillaume, ziet twee majeure factoren in onze 

maatschappij: a) de moeilijkheid het moederschap te verzoenen met een veeleisende topfunctie, 

wat goede kinderopvang vereist, tenzij de vader in staat is vele taken over te nemen, wat dan weer 

http://www.forward.com/articles/128820/
http://telaviv.usembassy.gov/consular/acs/marriage.aspx
http://thelede.blogs.nytimes.com/2009/04/03/setbacks-for-women-in-israel-pakistan-and-afghanistan/
http://thelede.blogs.nytimes.com/2009/04/03/setbacks-for-women-in-israel-pakistan-and-afghanistan/
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article3936&var_recherche=Egypt
http://www.pnas.org/content/106/22/8801.long
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Zo werkt in Nederland een meerderheid van de vrouwen deeltijds, wat hun 

doorstroming naar topfuncties verhindert. Dit land heeft in heel Europa het laagste 

cijfer voor vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven (19%). De hoogste cijfers 

vindt men in Litouwen (44%), Bulgarije (43), Rusland (40), Estland (37), Servië 

(36), Oekraïne (35), Roemenië (34), Hongarije (33), In Polen en Zweden 30%, in 

België 29%, Turkije 26%, Italië 22%, Duitsland 20%. Jurgen van den Brink van het 

privé adviesbureau Mercer verklaart de hoge score van de ex-communistische 

landen, “doordat het in die tijd enorm gestimuleerd werd om vrouwen op te nemen 

in hoge functies. Nu de markt is opengebroken blijkt het moeilijk de stimulans hoog 

te houden en wordt het verschil (met mannen) weer groter”
50

.  Vergelijk met de 

wiskunde uitslagen in dezelfde landen. 

In de derde wereld zijn vaak de familiale taken van meisjes oorzaak dat ze 

niet naar school gaan: ze moeten bijvoorbeeld dagelijks uren besteden aan het halen 

van drinkwater (er zijn geen kraantjes!)
51

. In België konden vrouwen zeer moeilijk 

universitaire studies volgen zolang er geen secundaire humaniorascholen 

bestonden
52

. In 2012 zegt Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Katholiek 

Onderwijs, dat vrouwen vaak een te laag zelfbeeld hebben, ze schatten hun eigen 

capaciteiten te laag in
53

. “Er zijn te weinig voorbeelden voor jonge vrouwen, ze 

stellen zichzelf sneller in vraag” (topmanager bij Telenet Martine Tempels).  In de 

kwaliteitskranten De Morgen en De Standaard komen vrouwen zeer vaak negatief 

in het nieuws, “hallucinant” zegt Marion Reiziger die in opdracht van de 

Vrouwenraad twee jaar lang krantenknipsels verzamelde. Experten en successtories 

zijn dan weer mannelijk; vaak doen journalisten dit automatisch
54

. 

Meer dan 150 jaar geleden schreef Multatuli al zijn triestige Achtste 

geschiedenis van gezag over het meisje Thugater dat even verstandig is en even 

onafhankelijk wil zijn als haar broers, ofschoon die er alles aan doen om dat te 

                                                                                                                                                              

verenigbaar moet zijn met zijn beroep; b) wanneer winst de belangrijkste drijfveer is, worden 

mannelijke eisen gesteld: competitiviteit, ambitie, jezelf kunnen verkopen. Cineaste Caroline 

Strubbe zegt over het moederschap: “Wat wordt er tegenwoordig niet van een moeder gevraagd? 

Eigenlijk is het een onmenselijke job” (De Morgen 12/9/09). Manager Martine Tempels van 

Telenet heeft drie kinderen en een echtgenoot, maar moest een betaalde inwonende hulp erbij 

nemen (De Morgen 22/2/2012). CEO Martine Reynaers met vier kinderen had ook een 

inslapende dame (23/2/2012). Dat is een onmogelijke luxe voor de overgrote meerderheid van de 

Belgische gezinnen. 
50

 De Morgen 23/2/2012. 
51

 Schoolbezoek door meisjes wordt ook geremd door de afwezigheid van toiletten, 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Girlshavearighttoknow.aspx 
52

 In 1900 studeerde de eerste vrouwelijke arts af aan de Rijksuniversiteit Gent (Bertha de 

Vriese); zij had moeten examen afleggen voor de Centrale Examencommissie na privélessen.  
53

 De Morgen 22/2/2012. 
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 De Morgen 4/9/2012. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Girlshavearighttoknow.aspx
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verhinderen, want zij moet dagelijks de koeien melken. Het verhaal eindigt met de 

raad van de broers aan haar vader: “Zeg haar dat weten, begrijpen en 

begeren...zondig is voor een meisje”. En Multatuli besluit: “En het bleef alzoo tot 

op dezen dag”.   

Maar wanneer vrouwen die opgeleid zijn de kans krijgen, spelen ze een 

belangrijke, zelfs doorslaggevende rol. Er zijn vrouwelijke presidenten (Mary 

Robinson, Ierland; Dilma Roussef, Brazilië; Ellen Johnson Sirleaf, Liberia; Joyce 

Banda, Malawi; Cristina Fernandez de Kirchner, Argentinië), Eerste ministers 

(Golda Meïr, Margaret Thatcher, Indira Ghandi, Benazir Bhutto, Angela Merkel, 

Julia Gillard, Helle Thorning-Schmidt); de topvrouw van het Internationaal 

Muntfonds Christine Lagarde; Europese commissarissen, bedrijfsleiders
55

, 

vakbondsleiders zoals Sharan Burrow, secretaris-generaal van de internationale 

vakbondsorganisatie ITUC. De vrouwen moesten de klimaattop in Durban redden – 

althans ze sleepten nog iets uit de brand, tegen het algemene defaitisme in. 

Christina Figueres, VN klimaatchef, en Zuid-Afrikaanse voorzitter Maite Nkoana-

Mashabane riepen een aantal landen apart samen, en dankzij Europees commissaris 

Connie Hedergaard, de Indiase (vrouwelijke) minister Jayanthi Natarjan en Zuid-

Afrikaanse minister Edna Molewa kon een globaal akkoord worden ondertekend, 

om vanaf 2020 CO2-reductie na te leven. Voor België speelde de Brusselse 

Evelyne Huytebroeck een positieve rol, vorig jaar in Cancun de Mexicaanse 

voorzitter Patricia Espinosa en Vlaamse minister Joke Schauvliege
56

. 

De lijst van beroemde vrouwen in alle kunsten en wetenschappen is te lang 

om hier te vermelden. 

Welke wijzigingen/waarden willen we nu nastreven? Dat is voor latere 

discussie. 

 

Tweede voorbeeld: werkloosheid 

Dit zeer actueel voorbeeld waar we allen wel het juiste antwoord op willen 

kennen: welke maatregelen zullen de werkloosheid doen afnemen? Meerdere 

voorstellen circuleren daarover, of zijn al van toepassing, maar ze doen alle beroep 

op het gezag van experts, en minder op overtuigende bewijzen. Zo is het een 

frequente stelling dat langer werken ook nieuwe arbeidsplaatsen zal scheppen. Men 

verwijst als argument naar landen waar de gemiddelde loopbaan langer is dan bij 

ons, en tegelijk ook het percentage werklozen lager ligt. Maar zuiver 

                                                 
55

Vrouwelijke bedrijfleiders bij: Pepsico, HP, IBM, Petrobas, Xerox, Kraft Foods, 

Wereldgezondheidsorganisatie, WallMart, Burberry, Time-Warner, Anglo American, Vogue, 

World food Program UN, Prada, Amerikaanse Security and Exchange Commission, DuPont de 

Nemours, president van Harvard University, Amerikaanse Food and Drug Administration, World 

Bank, McDonalds USA, Rockefeller foundation e a.    http://www.forbes.com/power-women/  
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 Een mooie vrouwelijke groepsfoto in De Morgen 14/12/2011. 

http://www.forbes.com/power-women/


Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit                         Hoofdstuk 1-4  

   Frank Roels  23 

wetenschappelijk gezien moet worden bewezen wat oorzaak is, en wat gevolg; dan 

wel, of de langere loopbaan èn de geringere werkloosheid niet beide het gevolg zijn 

van een derde factor zoals betere verkoop, meer innovatieve of meer 

maatschappelijk bewuste werkgevers, consumenten, wetgever
57

. Ook moeten we 

weten wie de bijkomende jobs zal scheppen. Sedert de economische crisis eind 

2008 is begonnen, vragen bedrijven en werkgevers steeds meer financiële 

stimulansen van de overheden; tegelijkertijd schrappen ze massaal banen om de 

rentabiliteit van het bedrijf te verhogen. De meest verspreide visie is dat 

investeringen door de bedrijven de werkloosheid zullen terugdringen; maar in 

werkelijkheid gaan investeringen meestal gepaard met een besparing op de 

loonkosten
58

. Activering en begeleiding van werkzoekenden, die hun verplichten te 

solliciteren en/of opleidingen te volgen, wordt sedert een aantal jaren toegepast 

door de Vlaamse overheid; wie niet meewil krijgt een sanctie, gaande tot stop van 

uitkering
59

. Maar hier wordt voorbijgegaan aan relevante cijfers, nl. dat er steeds 

vele malen minder vacante arbeidsplaatsen zijn dan werkzoekenden
60

. 

Eurocommissaris Olli Rehn wil de competitiviteit (=concurrentiekracht) van de 

bedrijven verbeteren, bijvoorbeeld door lagere loonlasten, en verwacht daardoor 

meer arbeidsplaatsen. Ook de premier van Denemarken, Helle Thorning-Schmidt, 

verbindt competitiviteit en werkgelegenheid
61

. Maar betekent competitie juist niet, 

dat klanten, en daardoor (misschien) arbeidsplaatsen, verschuiven van één bedrijf 

naar een ander – nieuwe komen er niet bij?  

Een andere kritiek op de remedie “investeren”, is de betwisting of de 

overheden zoveel geld mogen uitgeven vermits ze het moeten lenen; ze zouden 

beter minder uitgeven
62

! Hetzelfde argument wordt nog vaker gebruikt telkens de 
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 zie o.m. een vergelijking uit de geneeskunde: Roels, https://archive.ugent.be/handle/1854/6320 
58

 zie Roels: “Wat doen ondernemingen ermee wanneer ze geld hebben?” 

http://hdl.handle.net/1854/LU-605793 
59

 http://www.facebook.com/topic.php?uid=57253967150&topic=15729تverwijderd! Nieuw?  
60

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/16/iedereen-aan-het-werk-maar-waar-zijn-de-

jobs ;   http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/24/frank-vandenbroucke-voor-een-

europees-sociaal-investeringspact     
61

 “…calling  for strengthening our competitiveness. This is essential if we are to create jobs and 

preserve our social model”.    http://eu2012.dk/en/NewsList/Februar/Week-9/PM-speech  
62

 Economisten zeggen sedert vele generaties, sedert Keynes e.a., dat tijdens een crisis de 

overheidsuitgaven moeten verhoogd worden, zelfs als dit het begrotingsdeficit versterkt. Zie o.m. 

nobelprijswinnaar Paul Krugman: Obama doet te weinig overheidsuitgaven met te weinig effect 

op de werkgelegenheid: 

http://www.nytimes.com/2010/10/25/opinion/25krugman.html?ref=columnists 

Begroting verminderen tijdens een economische crisis verdiept de crisis: 

http://www.nytimes.com/2010/10/22/opinion/22krugman.html?ref=columnists 

Werkloosheid in de VS: “Bijna 26 millioen mensen, bijna 17% van de werkende bevolking. Het 

is een leger van werklozen, méér dan 10 maal het aantal van de Amerikaanse militairen en 

http://www.facebook.com/topic.php?uid=57253967150&topic=15729تverwijderd
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/16/iedereen-aan-het-werk-maar-waar-zijn-de-jobs
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/16/iedereen-aan-het-werk-maar-waar-zijn-de-jobs
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/24/frank-vandenbroucke-voor-een-europees-sociaal-investeringspact
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/24/frank-vandenbroucke-voor-een-europees-sociaal-investeringspact
http://eu2012.dk/en/NewsList/Februar/Week-9/PM-speech
http://www.nytimes.com/2010/10/25/opinion/25krugman.html?ref=columnists
http://www.nytimes.com/2010/10/22/opinion/22krugman.html?ref=columnists
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overheden categorieën van consumenten financieel ondersteunen, zoals bij gratis 

vervoer met De Lijn, of korting op de energierekening, of uitkeringen voor 

tijdelijke werkloosheid, enz. 

Tenslotte verdedigen sommigen een ethische keuze die voorrang verleent aan 

de belangen van de bedrijven: “voor de bedrijfswereld is het beter dat er steeds een 

aantal werklozen zijn want bij volle tewerkstelling rijzen de lonen de pan uit”. Hier 

ligt het na te streven goed al vast, op basis van het eigenbelang; een ingewikkelde 

analyse van de feiten komt er niet meer bij te pas. Een gelijkaardige houding 

verhindert meestal een discussie over een herverdeling van de werktijd, d.w.z. 

kortere werktijden per werknemer naargelang zijn/haar productiviteit toeneemt (“de 

bedrijven zijn daar tegen”).   

 

Feiten uit het verleden 

De werkelijkheid kennen wordt nog moeilijker wanneer we het hebben over 

het verleden: rechtstreekse waarnemingen door wetenschappers, en uiteraard 

experimenten zijn niet meer mogelijk, men moet zich steunen op een kritische 

analyse van geschreven bronnen, kunstwerken, opgravingen, dateringen met 

ultramoderne methoden, genetica, en soms alleen van mondelinge getuigenissen. 

Historici hebben steeds meer betrouwbare methoden ontwikkeld die vaak leiden tot 

“misschien” of “waarschijnlijk” – of “we weten zeer weinig”.  

Een recent en boeiend voorbeeld is het leven van Jezus van Nazareth, dat 

door de schrijver Dan Brown helemaal in de actualiteit is geplaatst met zijn “Da 

Vinci Code”, later gevolgd door het publiceren van de vertaling van het evangelie 

van Judas (dat geen deel uitmaakt van het Nieuwe Testament erkend door de 

officiële christelijke leer). Marianne Frederickson had reeds eerder een mooie 

roman geschreven, nl. verteld vanuit de ervaringen van Maria Magdalena en haar 

verhouding met Jezus, geïnspireerd op het “Evangelie van Maria Magdalena”
63

. 

Maar de roman van Frederickson, noch de fantasieën van Dan Brown, zijn 

historische wetenschappelijke studies.  

 Dat laatste is wel de bedoeling van de historicus Bart Ehrman, hoogleraar 

aan de universiteit van Chapel Hill, NC, USA. Hij bestudeert al jaren het vroege 

                                                                                                                                                              

reservisten. Nu zijn ze wanhopig. Maar indien ze ooit kwaad worden zouden ze Occupy Wall 

Street doen lijken op…wel, een teaparty”. http://www.marketwatch.com/story/army-of-

unemployed-is-now-entrenched-in-us-2011-10-14?pagenumber=2   
63

 Bart D. Ehrman, “Lost scriptures. Books that did not make it into the New Testament”, 2003, 

Oxford University Press (over geschreven bronnen over Jezus die echter door de kerken niet als 

goddelijk worden erkend; het evangelie van Judas is nog niet opgenomen). Ander boek van 

Ehrman: “Misquoting Jezus. The story behind who changed the Bible and why” (over de latere 

wijzigingen/fouten aangebracht in de evangeliën), 2005, uitg HarperOne.  “The lost gospel of 

Judas Iscariot”, Oxford University Press, 2009.  

http://www.marketwatch.com/story/army-of-unemployed-is-now-entrenched-in-us-2011-10-14?pagenumber=2
http://www.marketwatch.com/story/army-of-unemployed-is-now-entrenched-in-us-2011-10-14?pagenumber=2
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christendom, en schreef er meerdere leesbare boeken over, zoals “Waarheid en 

fictie in de da Vinci Code”
64

. Hij legt uit hoe wetenschappers te werk gaan om iets 

te weten te komen over gebeurtenissen 2000 jaar geleden die mondeling werden 

overgeleverd en slechts jaren nadien, tussen 50 en 120 jaar na Jezus‟ geboorte, zijn 

opgetekend. Eén van de problemen is, dat de verschillende verhalen van de 

apostelen (= de evangeliën) slechts gedeeltelijk overeenstemmen. Toch moet een 

wetenschapper met alle bronnen rekening houden, bijvoorbeeld evengoed met de 

evangeliën die door de Kerk niet in het Nieuwe Testament zijn opgenomen, de zgn. 

apocriefe, zoals deze van Thomas, van Petrus, van Philippus, van Maria 

Magdalena, van de Nazarenen, van de Egyptenaren, van de Ebionieten, en het 

kinderevangelie van Thomas, bijna 50 in aantal.  In tegenstelling tot de Kerk die 

deze andere teksten verwerpt (dogmatische houding), is een wetenschapper blij 

telkens er iets nieuws gevonden wordt. Ook joodse bronnen die helemaal niets 

vertellen over Jezus (want deels ouder, bijvoorbeeld de Dode Zee rollen) geven 

belangrijke informatie over de religieuze en maatschappelijke tradities in de tijd 

waarin Jezus leefde. De onderzoeker moet de oorspronkelijke teksten gelezen 

hebben. Zo kan Ehrman snel aantonen hoe (on)betrouwbaar de bewering is van Dan 

Brown “dat volgens het evangelie van Philippus, Maria Magdalena de vrouw was 

van Jezus”. Volgens Brown werd het Aramees woord voor echtgenote gebruikt. 

Ehrman weet echter dat de bewaarde versie van dit evangelie in het Koptisch 

geschreven is, en bovendien staat er het Griekse woord voor “metgezellin”
65

. 

Een ander voorbeeld van Ehrmans werkwijze is dat 5 evangeliën éénstemmig 

beweren dat een vrouw – volgens de meeste: Maria van Magdala - als eerste 

ontdekte dat het graf van Jezus leeg was, en daaruit concludeerde dat deze uit de 

doden was opgestaan. Ook vermelden meerdere evangeliën dat Jezus op zijn reizen 

vergezeld werd door vrouwen, die hem onderhielden, en ook publiek met hem 

discussieerden.  Vrouwen speelden dus een zeer vooraanstaande rol in het vroege 

christendom, wat ook later nog blijft voortleven in vele voorstellingen over het 
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 “Truth and fiction in the Da Vinci Code”, Oxford University Press, 2004. 
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 Op het einde van het evangelie van Maria (van Magdala), dat waarschijnlijk in de 2e eeuw 

werd opgeschreven en waarvan slechts fragmenten bewaard zijn, staat een passage waar de 

apostelen Andreas en Petrus hun twijfels uitspreken over het verslag dat Maria geeft over haar 

gesprek met Jezus. Ze worden terechtgewezen door Levi die o.m. zegt: “Ongetwijfeld kent de 

Heiland haar zeer goed. Om die reden hield hij meer van haar dan van ons” (vertaald door FR 

uit Bart D. Ehrman, Lost Scriptures, 2003, Oxford University Press). Lucas Cranach schildert 

“Jezus en Maria”, beider aangezichten naast elkaar in close-up. Jezus is een al wat oudere man 

met bezorgd gelaat; maar Maria is mooi, ros-blond en oogt jonger dan Jezus. Kan zij zijn moeder 

zijn, of is zij de andere Maria? Dat laatste is ook de interpretatie van deze Nederlandse 

kunstverkoper: http://www.kunstkopie.nl/a/lucas-cranach/christusundmariamagdalena.html 

http://fineartamerica.com/products/christ-and-mary-lucas-cranach-the-elder-poster.html 

Meerdere schilders beelden Maria Magdalena af met een het aureool van een heilige.  

http://www.kunstkopie.nl/a/lucas-cranach/christusundmariamagdalena.html
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leven van Jezus
66

. Lucas Cranach (1472-1553) schildert niet minder dan vijf 

vrouwen die op Golgotha Jezus in zijn laatste uren bijstaan, en geen enkele 

mannelijke volgeling. Pas geleidelijk worden vrouwen tot een tweederangs positie 

gedegradeerd
67

, en zelfs nog vandaag in de Kerk van Rome uitgesloten van de 

hiërarchie.  

 
“Jezus en Maria”, door Lucas Cranach. Zie voetnoot 65. 

 

Alle mensen zijn ongelijk 
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 Is de discussie beslecht, o.m. gelanceerd door Dan Brown, of de blonde figuur aan de 

rechterhand van Jezus in Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci, al of niet Maria van 

Magdala is? 
67

 In het oude Keltische (Gaelic) recht dat in Ierland van kracht was tot in de 12e eeuw (de brehon 

laws), kreeg een echtgenote bij ontbinding van het huwelijk haar eigen bezittingen terug, evenals 

een berekend deel van de samen verworven goederen. Dochters waren ook steeds erfgenaam. De 

Noormannen uit Wales, en later de Engelsen voerden de christelijke wetten in waardoor 

echtscheiding onmogelijk werd, de vrouw onvermogend, en de oudste zoon erfgenaam. De 

verovering van Ierland in 1171 door de Engelse koning Henry II gebeurde op aansporing van de 

pausen van Rome. Hij werd hierbij geholpen door Vlaamse (!) huursoldaten. Zie: Patrick C. 

Power, Sex and marriage in ancient Ireland, Mercier Press, 1997; John O‟Heirne Ranelagh, A 

short history of Ireland, Cambridge University Press, 1999; Breandan O hEithir, A pocket history 

of Ireland, O‟Brien Press, 2000. Ook in het oude Griekenland (Sparta, Delphi, Tessaloniki) waren 

vrouwen eigenaar van 35-40% van het land:   http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_rights  

Uitspraken tegen vrouwen zijn talrijk in de katholieke en joodse traditie. De vrouw is maar een 

rib van de man, en de zondeval in het oude testament is aan Eva te wijten. De Spaanse jezuïet 

Baltasar Gracian schreef: “Er is maar één ding erger dan een vrouw, en dat is twee vrouwen” . 

Orthodoxe joden bidden dagelijks tot hun god: “Ik dank u dat ik niet als vrouw geboren ben”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_rights
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Ik ontleen dit titeltje aan het boek van professor Hans Galjaard
69

. Zonder 

hem te kopiëren wil ik ermee onderlijnen, dat individuen grote onderlinge 

verschillen vertonen, in zowat alles wat kan gemeten of geschat of beoordeeld 

worden (zelfs wanneer ze tot eenzelfde groep gerekend worden). 

Dit klinkt heel abstract en theoretisch. Concreet dus nu. Niet alle Vlaamse jongens 

zijn even groot en even zwaar, dat ziet meteen iedereen.  Ook bij de vrouwelijke 

politici (bijvoorbeeld) zijn er zichtbare verschillen in gewicht en omvang, 

waarschijnlijk van het enkele tot het dubbele. Ander bekend voorbeeld: het 

inkomen van mensen (of gezinnen) loopt geweldig uit elkaar. Een afgevaardigde-

beheerder, zogenaamde CEO, kan jaarlijks meerdere tientallen miljoenen euro‟s 

binnenhalen, aan bonussen, aandelenopties, onkostenvergoedingen en vaste 

verloning samen. Daartegenover staat het Belgisch leefloon van een 

samenwonende: 493,5 euro per maand
70

. Ook pensioenen vallen erg laag uit indien 

men geen volledige loopbaan (45 jaar) kan bewijzen, of als zelfstandige zelf alle 

(hoge) bijdragen moest storten.  

Als jonge onderzoeker ondervond ik, tot mijn ontsteltenis, dat in een groepje 

van vijf of tien proefdieren die een identieke behandeling hadden gekregen, de 

resultaten zodanig uiteenliepen, dat een interpretatie onduidelijk werd. Had de 

behandeling al of niet een effect gehad? Alvast niet zichtbaar bij één of twee van de 

individuen. Zelfs bij hetzelfde dier leidde herhaling van (biochemische of 

microscopische) metingen tot verschillende getallen. Wat te doen? Alle 

wetenschappelijke onderzoekers leren dan, dat een vergelijking met de 

onbehandelde controlegroep moet gebeuren met inachtneming van de spreiding van 

de cijfers tussen de metingen, tussen de individuen, ook tussen de controledieren. 

Daarvoor bestaan statistische formules. De eenvoudigste vertrekken van een 

bevolking waarbinnen de cijfers een zogenaamd “normale verdeling”  hebben; ook 

genoemd naar de wiskundige Gauss. In grafiek uitgezet krijgt men een klokvormige 

curve. Het gemiddelde ligt in het midden van de klok, en veel individuen zitten 

rond dat gemiddelde; de helft erboven, de helft eronder.  Wiskundigen hebben de 

kans berekend hoeveel een gemiddelde kan afwijken van een staal van dezelfde 

populatie waarvan de spreiding (de verdeling) gekend is. Pas als het gemiddelde 

nog sterker verschilt van de controlegroep, is de kans klein dat het verschil 

toevallig is (kans van bijvoorbeeld 1 op 100); het verschil is dus vermoedelijk te 

wijten aan de behandeling. 
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 Nu emeritus van de Universiteit van Rotterdam. In oorsprong arts en biochemicus, wereldwijd 

bekend als geneticus, maar ook als socialistisch raadgever van regeringen.  
70

 Voor een alleenstaande: 726 eur/maand. http://www.aclvb.be/werknemers/sociale-uitkeringen-

loonplafonds/leefloon/ . Anderzijds ligt de armoedegrens op 899 of 980 eur per persoon, 

naargelang de wijze van berekenen. 

http://www.aclvb.be/werknemers/sociale-uitkeringen-loonplafonds/leefloon/
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Maar in de natuur en in de samenleving zijn de meeste populaties helemaal 

NIET “normaal” verdeeld, maar asymmetrisch, met de meerderheid van de 

individuen aan lage, of aan hoge waarden. Het gemiddelde van zo‟n asymmetrische 

populatie zegt niets over de hoogste en laagste waarden, en evenmin iets over de 

verdeling van alle individuen daartussenin. Extreme waarden (zeer hoge, zeer lage) 

trekken het gemiddelde sterk naar die kant; maar dat leert ons niets over al de 

andere individuen. 

Om te berekenen of verschillen in deze bevolkingen toevallig zijn, dan wel 

betekenisvol, moeten andere testen aangewend worden (zogenaamd niet-

parametrische testen). Gemiddelden vergelijken heeft dan geen wetenschappelijke 

waarde. 

En dat is dus het grote belang ervan, dat „alle mensen ongelijk zijn‟. 

Gemiddelden zeggen niets over al die ongelijke mensen. De gemiddelde lengte van 

de Belg: wie interesseert dat nu? Of het gemiddelde gewicht? Soms spreekt men 

van de gemiddelde levensduur; maar wat telt is mijn levensduur en die van mijn 

dierbaren; en deze kunnen enorm afwijken van het gemiddelde: een ongeval, een 

vroege kanker, een beroepsziekte, aids...Indien iemand zou vragen: wat is het 

gemiddelde diploma van de Belg? zou deze wat meewarig bekeken worden. Of 

nog: het gemiddelde inkomen, of de gemiddelde spaarpot van “de” Belg: in feite 

heeft zowat iedereen ofwel méér, ofwel minder – de grootste hoop bezit minder.  

In de VS wordt jaarlijks het inkomen van gezinnen ingezameld (de zgn. 

census), en er wordt ook de mediaan berekend: dat is de waarde waar de helft van 

de bevolking boven ligt, en de andere helft eronder
71

. De mediaan geeft iets meer 

informatie; hij daalde gedurende meerdere jaren terwijl het gemiddelde steeg door 

de zeer hoge inkomens. Voor België zijn (bij mijn weten) de medianen niet gekend. 

Wel weten we dat er in ons land 77.000 dollarmiljonairs zijn, in 2011, meer dan in 

2010, toen er al 9,8% meer waren dan in 2009
72

. Ongeveer 1000 Belgen bezitten 30 

miljoen of meer. 10% van de gezinnen is eigenaar van 2/3 van de Belgische 

rijkdom. Tegelijk leefde 15% van de bevolking onder de armoedegrens (2008, 

Eurostat; 14,7% in 2010 volgens Jaarboek van de armoede) 

 Toch worden door de media veel cijfers verspreid van gemiddelden: “Belg 

wordt weer wat rijker. De gemiddelde Belg heeft in 2010 zijn nettovermogen zien 

stijgen tot bijna 167.000 euro”
73

. De doorsnee-Belg heeft 85.000 euro in 
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 Indien de populatie “normaal” verdeeld is, vallen gemiddelde en mediaan samen. 
72

 Niet meegerekend waarde van eerste woning. World Wealth Report van consulenten 

Capgemini en RBC Health; studie van Barclays bank. 

http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/luxe/Belgie_land_van_miljonairs.8286398-2215.art  

http://trends.knack.be/economie/nieuws/finance/75-600-dollarmiljonairs-in-belgie/article-

1195042592573.htm Ook cijfers bij Stefaan Van Hecke, parlementair voor Groen! 
73

 De Tijd, geciteerd door De Morgen 20/4/2011. 

http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/luxe/Belgie_land_van_miljonairs.8286398-2215.art
http://trends.knack.be/economie/nieuws/finance/75-600-dollarmiljonairs-in-belgie/article-1195042592573.htm
http://trends.knack.be/economie/nieuws/finance/75-600-dollarmiljonairs-in-belgie/article-1195042592573.htm
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beleggingsportefeuille”
74

; “het gemiddelde vermogen van de Belgische gezinnen 

bedraagt 330.000”. Bent u een doorsnee-Belg, beste lezer?  

Ook kenners durven zeggen dat “de welvaart toegenomen is”, “de armoede 

neemt af” – van wie? Pas door de cijfers per individu of gezin, of per kleinere 

groepen, te bekijken, ziet men dat de inkomens van een klein aantal personen sterk 

gestegen zijn; van velen zijn ze minder sterk gestegen; en van sommige gedaald. 

Het aantal mensen die de laagste uitkering, een leefloon, ontvangen, is in Brussel 

gestegen in tien jaar tijd, van 23.477 tot 40.889, of met 76%
75

. De laatste decennia 

zijn het de hoogste inkomens die het meest stegen, terwijl de laagste inkomens 

achteruit gingen. Wie werkloos wordt bijvoorbeeld, ziet het inkomen snel dalen. 

Het gevolg is dat de inkomensongelijkheid is toegenomen
76

. Maar dat kan men niet 

aan het gemiddelde zien, dat gestegen is dankzij de hoogste cijfers. Pas wanneer 

een onderzoek mensen opsplitst in kleinere groepen, ziet men de verschillen. De 

verbruikersorganisatie vroeg 700 mensen of, en welke van hun uitgaven gewijzigd 

waren sedert de crisis. Ja, dat was het geval voor gemiddeld 37-43%, naar gelang 

de bestemming van de uitgaven. Maar: “de bescheiden sociale groepen zijn de 

zwaarst getroffen groep. Bij hen moeten zo goed als alle posten van hun 

gezinsbudget eraan geloven (o.m. voedingsuitgaven en gezondheidszorg). Enkel de 

sociale groepen met hogere inkomens zeggen dat ze hun consumptie- of 

spaargewoonten niet veranderd hebben”
77

. Deze vaststelling is van groot belang 

wanneer we de effecten van financiële maatregelen willen inschatten. 

 Op wereldniveau moet men eveneens de ongelijke spreiding van de welvaart 

(of armoede) in ogenschouw nemen. Brazilië, China: iedereen kent de geweldige 

vooruitgang van hun economie en rijkdom. Maar daartegenover staan landen waar 

oorlog gevoerd wordt en waar de bevolking er steeds slechter aan toe is: Irak, 

Afghanistan, de Palestijnse gebieden, Somalië, Ivoorkust, Libië, Syrië. Al zullen 

ook daar bepaalde groepen minder te lijden hebben dan andere, of zelfs profiteren 

van de oorlog of de bezetting door vreemde troepen. “Op financiële lichtzinnigheid 
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 De Morgen 20/7/2011. Volgens de Nationale Bank 70.000 € per Belg, zonder vastgoed. Cijfers 

over de verdeling zijn niet beschikbaar. De Morgen 20/7/2012. 
75

 Mededeling door minister-president Charles Picqué. Metro 6/5/2011. 
76

 Persconferentie Jos Geysels, prof Jan Vranken : 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/22/armoedebestrijders-trekken-aan-alarmbel 

Volgens EU cijfers van 2/1/2012 is de armoede kans in België 23%; voor alleenstaande ouders 

35%. http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120102_047 

Lage werkloosheidsuitkering in de U.K.: http://www.guardian.co.uk/politics/2010/apr/30/general-

election-unemployment-poverty 

De 99% van de bevolking, en de 1% (uitdrukking van de Occupy beweging): 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/oct/26/how-1-got-richer-99-poorer  
77

 http://www.demorgen.be/dm/nl/997/Consument/article/detail/1323179/2011/09/23/Gezinnen-

besparen-door-crisis-almaar-meer-op-gezinsbudget.dhtml 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/22/armoedebestrijders-trekken-aan-alarmbel
http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120102_047
http://www.guardian.co.uk/politics/2010/apr/30/general-election-unemployment-poverty
http://www.guardian.co.uk/politics/2010/apr/30/general-election-unemployment-poverty
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/oct/26/how-1-got-richer-99-poorer
http://www.demorgen.be/dm/nl/997/Consument/article/detail/1323179/2011/09/23/Gezinnen-besparen-door-crisis-almaar-meer-op-gezinsbudget.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/997/Consument/article/detail/1323179/2011/09/23/Gezinnen-besparen-door-crisis-almaar-meer-op-gezinsbudget.dhtml
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volgt vroeg of laat honger”, een bijna bijbelse uitspraak, die verwijst naar de 

gevolgen van de krediet- en economische crisissen na 2008, en de antwoorden van 

regeringen en beursspeculanten
78

. Maar ook hier kwam de lichtzinnigheid van de 

enen; en zijn het anderen, een paar miljard, die honger lijden. 

 Het veelvuldig gebruik door media van gemiddelden heeft een normatief 

effect: het gemiddelde wordt als “normaal” beschouwd, maar nu als richtlijn, als 

ethiek, en iedereen zou daar best naar streven. Daarentegen zijn individuen (of 

landen) die daar ver af liggen, “afwijkend”; ze moeten zich aanpassen. Het 

gemiddelde, dat in feite een wiskundige grootheid is, wordt zo vervormd tot een 

morele richtlijn. Dit wordt herhaaldelijk toegepast in de vergelijking tussen landen 

die lid zijn van de EU.  

 Nog een eigenschap van de mensen waar het gemiddelde als norm naar voren 

wordt geschoven, is de seksuele activiteit van de mensen. In werkelijkheid varieert 

die activiteit enorm van de ene persoon tot de andere, en bij dezelfde persoon met 

verloop van de tijd, naargelang allerlei omstandigheden. Dit was één van de 

bijzondere ontdekkingen van Alfred Kinsey en medewerkers, door ondervraging 

van duizenden mannen en duizenden vrouwen. Hierover meer in het hoofdstuk over 

seksuele moraal. 

 

De toekomst voorspellen? 

Met kennis van zaken spreken over de toekomst lijkt meer op waarzeggerij 

dan op wetenschap. Nochtans gebeurt dat in de moderne maatschappij dagelijks. De 

weersvoorspellingen bijvoorbeeld, worden steeds nauwkeuriger. Waar de maan en 

de planeten zullen staan binnen vijf, zelfs 50 jaar, is nauwkeurig geweten: 

natuurkundige wetten determineren dit. Ook verwachten we met vrij grote 

zekerheid hoeveel een brood of een treinbiljet kost, en onze huurprijs of afbetaling 

– deze zaken worden door afspraken geregeld. Meer discussie en onzekerheid 

bestaan over hoe dramatisch de gevolgen zullen zijn van de klimaatopwarming, op 

vlak van landbouwopbrengst, drinkwatervoorziening en overstromingen, stormen, 

hittegolven, stijgen van het zeeniveau…We lezen voortdurend voorspellingen over 

de staatsschuld, de betaalbaarheid van de pensioenen; maar we beseffen wel dat 

zulks afhangt van toekomstige regeringsbeslissingen, en van de opbrengst van de 

belastingen, dus van de bedrijfswinsten, het verbruik (BTW) en de 

werkgelegenheid (personenbelastingen). 

Maar we nemen ook beslissingen waarvan de langetermijngevolgen minder 

voorspelbaar zijn. Een kankerpatiënt die chemoterapie krijgt, of al wie 

geneesmiddelen slikt tegen vernauwing van de bloedvaten: een individuele persoon 
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 Paul Huybrechts, voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggers, column in De Morgen 

23/5/2011. 
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heeft weinig houvast hoe het binnen tien jaar gaat aflopen – hoogstens bestaan 

cijfers van kansen bekomen door studies op 1000 gevallen, maar die individueel 

anders verlopen zijn. Nog moelijker te voorspellen want heel persoonlijk, is 

hoelang een huwelijk het uithoudt, in goede conditie… 

We moeten dus leren rekening houden met diverse maten van onzekerheid, 

en dit afwegen vooraleer te beslissen. 

Eén van de grootste wissels op de toekomst zijn maatregelen waarvan de 

gevolgen duizenden jaren duren: het produceren van radioactieve stoffen met lange 

levensduur. Dit gebeurt nu permanent rondom ons, in de kerncentrales. We weten 

met zekerheid (natuurwetten!) dat de straling vele mensengeneraties zal overleven; 

de verantwoordelijken en experten die er gisteren over beslist hebben, zullen al lang 

tot atomen vergaan zijn, inbegrepen hun kinderen, kleinkinderen, 

achterkleinkinderen.... Plutonium (gevormd in kerncentrales) is ook zonder 

radioactiviteit een onvoorstelbaar giftige stof. Maar er bestaat géén ervaring hoe we 

deze stoffen veilig kunnen opstapelen, in steeds grotere hoeveelheden. 

Experimenten daarover moeten vaak nog beginnen, en hun uitslag zal pas na 20, 

50, 200 jaar gekend zijn; en dan kan blijken dat ze ongunstig zijn.  

 

Hoofdstuk IV. HOE KIJKEN WE NAAR HET NIEUWS?  

 

Een correcte kennis van de feiten, oorzaken en gevolgen is nodig om 

gefundeerde, morele keuzes te maken. Meestal worden beslissingen 

gerechtvaardigd door een voorstelling van de werkelijkheid. Maar hoe weten we 

welke voorstelling juist is, of onvolledig, of een leugen? Dat is vèr van eenvoudig, 

ondanks of misschien door de overvloed en beschikbaarheid van informatie. 

Onze dagelijkse informatie komt van kranten, radio en TV. Het zijn dus 

journalisten en nieuwsagentschappen
79

 die de inhoud bepalen. Nu voelt iedereen 

wel aan dat journalisten minder betrouwbaar zijn dan wetenschappers, 

“specialisten”, “experten”, e.d. Daarom voeren de media voortdurend mensen op 

die als experten, analisten, enz. betiteld worden. Helaas is dat allesbehalve een 

waarborg voor correcte informatie. Niet alleen omdat de media „hun‟experten zelf 

kiezen, en creatief zijn om diens soms genuanceerde mening sterk in te korten en te 

wijzigen. Maar bovendien zijn meningen van een expert niet automatisch 

betrouwbaar. Twee voorbeelden:  

i) Joe Vanholsbeek werd in het Centraal Station in Brussel neergestoken door 

mensen van Noord-Afrikaanse origine. Dat stond in alle kranten, en het bericht 

kwam van Belga, dat het kreeg van het Brussels parket.  
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 Zoals Belga, Reuters, AFP, AP, Dow Jones, Bloomberg… 
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ii) De regeringen van Washington en Londen begonnen de oorlog tegen Irak omdat 

er wapens voor massavernietiging gemaakt werden.  

Een hele tijd later weet iedereen dat in beide gevallen de informatie vals was. 

Hoe kon een eenvoudige sterveling zoals u en ik weten wat hij moest geloven? 

Wel, een wetenschapper vraagt naar de bewijzen. Voor de Noord-Afrikanen waren 

dat zogezegd “meerdere getuigenissen”; maar toen we de chronologie van de 

berichtgeving erop nazochten bleek dat het enkele dagen duurde voor er getuigen 

gevonden werden. Op hun verhaal was dus het zeer vroege bericht niet gesteund. 

Bovendien, wie kan zomaar aan iemands uitzicht beoordelen dat het om een Noord-

Afrikaan gaat? Wie even nadenkt snapt dat dit van in den beginne een 

onbetrouwbaar bericht was. 

 De wapens voor mass destruction in Irak werden door minister Colin Powell 

op satellietfoto‟s getoond aan de Veiligheidsraad. Wij konden allen die beelden 

zien op TV. Men zag daar gebouwen staan, en vrachtwagens. Maar wapens waren 

niet te herkennen. Echter, welke van de media (de journalisten) merkten dit laatste  

op?
80

. Evenmin dat de tekeningetjes die Powell toonde, niets bewijzen (zie kopie). 

 Was het domheid, of spreekt men een Amerikaans minister niet tegen? 

Daarover kunnen we lang filosoferen. Wat ik wil betogen is dat ieder van ons zich 

uiterst kritisch een eigen oordeel moet trachten te vormen, en niet klakkeloos moet 

geloven wat ons was voorgeschoteld. 

Dit wordt ons moeilijk gemaakt door verschillende fenomenen: 

1- het weglaten van belangrijke feiten, en formuleringen die wel suggereren maar 

geen feiten geven. Vaak dekt de titel de inhoud niet.   

2- commerciële bronnen, reclame 

3- dissonantie met onze eigen mening, emotie en onbewuste voor- en afkeuren. 
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 Betoog van Colin Powell op 5/2/2003, met de foto‟s en tekeningen op: 

http://www.informationclearinghouse.info/article3710.htm   

Tien jaar na 9/11, de aanslag op het World Trade Center in New York, heeft Robert Fisk gewezen 

op een nog grotere leugen: het officiële Amerikaanse rapport waarin Saddam Hoessein als 

schuldige is aangewezen, wat tot vandaag herhaald wordt. De Morgen  5/9/2011.  Dit bedrog lijkt 

zich te herhalen tegen Iran. De wereldpers toonde op 28/11/09 een satelliet- of spionagefoto die 

zogezegd een Iraanse uraniumfabriek moet uitbeelden. Dit wordt voorgesteld als het bijna-bewijs 

dat Iran aan een atoomwapen werkt. Bijna dagelijks wordt nu gesproken over „het Iraanse 

atoomwapenprogramma‟, alsof het een vaststaand feit is. Hierdoor zijn de wapenverkopen door 

de VS, Duitsland en Groot-Brittannië aan Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Emiraten, Koeweit 

en Oman sterk toegenomen. In 2011 was het totale bedrag 52,3 miljard dollar. De Morgen 

28/8/2012.   

http://www.informationclearinghouse.info/article3710.htm
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Tekening door Colin Powell getoond aan de Veiligheidsraad.  

 

1. VOORBEELDEN VAN ONVOLLEDIGE OF FOUTE VOORSTELLINGEN 

 “Allende werd aan de kant gezet en kwam om” (VRT Nieuws). Wie zette hem aan 

de kant, wie doodde hem? Hij was immers de wettige president. Zijn plaats werd 

ingenomen door wie? “De dichter Federico Garcia Lorca stierf voor het 

vuurpeloton”. Wat was zijn misdaad, wie veroordeelde hem? 

“Leven dubbel zo duur als 25 jaar geleden” (DM 25/4/2006). Dit bericht bekeek 

enkel de nominale (cijfermatige) prijsstijgingen; in werkelijkheid zijn de inkomens 

aangepast aan de index en daarbovenop ook reëel gestegen zodat de koopkracht 

sterk is toegenomen (althans in de rijke landen en ook niet voor iedereen evenveel).  

“De Herald of Free Enterprise kapseisde omdat de bemanning had vergeten de 

boegdeuren te sluiten”(veralgemeende berichtgeving t.g.v. de herdenking). Hier 

ontbreekt dat de bouw van dit type schepen onveilig was
82

, wat van belang is voor 

de verantwoordelijkheid en voor de preventie van nieuwe ongevallen. 
                                                 
82

 Naderhand zijn talrijke veranderingen aangebracht in het zusterschip van de Herald, dat 

vroeger “Pride of Free enterprise” heette, nu “Oleander”: een tweede boegdeur werd toegevoegd; 

het ruim werd verdeeld in compartimenten zodat water zich moeilijker kan verplaatsen; op de 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Powell_UN_Iraq_presentation,_alleged_Mobile_Production_Facilities.jpg
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“Welvarend ondanks klein pensioen” (titel van artikel, DM 5/3/09). Maar onder 

deze titel kon men lezen dat volgens prof. Bea Cantillon 11 procent van de Vlaamse 

ouderen consistent arm zijn omdat ze hun pensioen onvoldoende kunnen aanvullen 

met spaarcenten. Dat percentage ligt hoger dan het Europees gemiddelde (8%) of 

dan Nederland (4%). Bijna 30% van de Vlamingen leeft onder de Europese 

armoedegrens, volgens COVIVE.  

“Frequentie ziekteverzuim hoogst bij min-30jarigen”(ondertitel, De Morgen). Maar 

bij meer aandachtige lezing blijkt dat bij 50-plussers de duur van de ziekte langer 

is. Hoe de kost van het ziekteverzuim (8,2 miljard!) werd berekend zegt het bericht 

niet. 

“Alleen in bouw 12000 vacatures”. Dit soort titels kon men regelmatig lezen en 

horen. Wie echter de kleine lettertjes ontcijfert verneemt dat die vacatures verwacht 

worden – ze zijn er dus nog niet. Raadpleging van de VDAB site geeft een nog 

complexer beeld. Maar er zit meer achter dan alleen wat overdrijving in de cijfers, 

nl. een politieke en sociaal-economische agenda. Daarover heb ik al eerder artikels 

geschreven
83

. In 2009 vroeg minister Frank Vandenbroucke aan de VDAB beter te 

letten op nep-vacatures die bedrijven op de site zetten. 

“Lijsttrekker is nog steeds een man” (titel in De Morgen). In de  tekst kan men 

lezen dat bij één partij (Sp.a) de helft van alle lijsttrekkers vrouw is; bij andere 

partijen zijn er resp. 1, 2, en 3 vrouwelijke lijsttrekkers. De “studie” werd 

uitgevoerd door het Centrum voor politicologie van de Katholieke Universiteit 

Leuven. 

“Door het barsten van de vastgoedzeepbel vol rommelkredieten werden 2 miljoen 

woningen in de VS onteigend”
84

. Hier wordt een soep gemaakt van onduidelijke 

begrippen en een omkering van oorzaak en gevolg. In feite begonnen de prijzen van 

de woningen te dalen doordat er vele tegelijk te koop waren gezet door de banken 

en hypotheekagentschappen toen de niet-solvabele eigenaars de lening niet konden 

afbetalen. De banken hadden deze gevaarlijke hypotheekleningen onzichtbaar 

verpakt in beursproducten die elders waren verkocht, maar die hun beurswaarde 

verloren toen de huizenprijzen daalden. Het woord „zeepbel‟, dat veel gebruikt 

wordt in de financiële berichtgeving, suggereert dat er alleen lucht in zit; in 

werkelijkheid zijn er ontelbare miljarden mee verdiend, althans door sommigen, ten 

koste van de anderen die hun geld kwijtspeelden. 

                                                                                                                                                              

commandobrug werden geïnstalleerd: een TV scherm dat continu de binnenzijde van de 

boegdeuren filmt, en rode verklikkerlichten die aangeven of de deuren al dan niet gesloten zijn; 

achter de boegdeuren zijn sensoren voor water geplaatst; er wordt geen ballast meer geladen in de 

boeg tijdens het laden, omdat de wagens nu tegelijk op twee dekken kunnen binnenrijden; de 

vrachtwagens moeten nu vastgebonden worden (bron: reportage Canvas, 6/3/2007).  
83

 http://hdl.handle.net/1854/LU-426682 http://hdl.handle.net/1854/7577     
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 De Morgen 20/10/09. 

http://hdl.handle.net/1854/LU-426682
http://hdl.handle.net/1854/7577
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“Bij anderen is paradoxaal de koopkracht (in deze crisis) zelfs gestegen. Want ze 

hebben dit jaar een indexaanpassing gekregen”
85

 Iedereen zou behoren te weten 

dat indexaanpassingen een laattijdig gevolg zijn van prijsverhogingen die eerder 

reeds een verlies van koopkracht veroorzaakten. Bovendien weerspiegelt onze 

„gezondheidsindex‟ niet alle uitgaven: autobenzine en tabak zijn uitgesloten.  

“Loonsverhoging: WACHTEN TOT 2011”. Deze vette titel stond op de voorpagina 

en is ondertekend door de hoofdredacteur. Maar de kleine lettertjes eronder zeggen: 

“dat komt omdat de spilindex maar niet overschreden geraakt. Wel integendeel is 

er negatieve inflatie”
86

. De lezer wordt dus door de titel tweemaal misleid. Niet 

alleen dalen een aantal prijzen (=negatieve inflatie) zodat de koopkracht voor 

sommige producten lichtjes toeneemt. Maar bovendien is een indexaanpassing geen 

loonsverhoging maar een inhaalbeweging, zie het vorige voorbeeld. 

“RVA Win-win-plan helpt verloren generaties aan werk”
87

. Bedoeld wordt: 

langdurige werklozen. Wie het ganse artikel leest komt tot het besluit dat er 

arbeidskaarten werden uitgereikt; maar of iemand daadwerkelijk werd 

aangeworven wordt niet gezegd. 

“Di Rupo gaat even op vakantie”(titel, op de eerste bladzijde). Di Rupo was op dat 

ogenblik pre-formateur en dus de eerste verantwoordelijke voor de 

regeringsvorming. De kleine lettertjes in het artikel zeggen: “Volgende week 

nemen de onderhandelaars enkele dagen vakantie. Di Rupo zelf en N-VA-voorzitter 

Bart De Wever werken wel voort”. 

"Assange, held van pedofielen" (grote titel over 4 kolommen). De argeloze lezer 

koppelt dit meteen aan de klacht tegen Assange over seksueel misbruik, waarvoor 

hij aangehouden werd. Maar bij aandachtige lezing blijkt het te gaan over de 

beveiliging van computergegevens die door de Wikileaks-oprichter bedacht werd 

(wordt beweerd), en die OOK gebruikt werd door de Nederlandse 

pedofilieverdachte Robert M.
88

 

“Top gear”, de wekelijkse TV-demonstraties voor autofanaten, wordt door Nissan 

ervan beschuldigd de test voor hun elektrische wagen oneerlijk te hebben opgezet, 

door de batterijen de avond daarvoor half leeg te rijden. De kijkers zagen de auto 
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 Yves Desmet, De Morgen 8/12/09. Hij neemt deze formulering over van ING-econoom 

Philippe Ledent in de krant. Deze voegt er als bijkomende verklaring aan toe: een 

belastingsvermindering in Vlaanderen en versnelde terugbetaling van (onterecht geïnde) 

personenbelasting. Uit zijn tekst blijkt dat Ledent zeer goed weet dat de prijsstijgingen vorig jaar 

plaatsgrepen, en de indexaanpassing dit jaar. Hij doet dus bewust aan manipulatie van het 

publiek. 
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 Luc Vander Kelen in Het Laatste Nieuws, 7/10/09. 
87

 De Morgen 19/1/10. De bron is hier een mededeling van de minister van Werk, Joëlle Milquet. 

Het plan verleent 500 of 750, 900, 1000 tot 1100 euro subsidie aan werkgevers die deze mensen 

in dienst nemen. 
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 De Morgen 4/1/2011. 
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stilvallen. De programmaproducent werpt tegen dat ze één aspect wilden tonen, en 

niet verplicht volledig moeten zijn
89

.  

De BBC nieuwslezer in Londen, en de BBC correspondente in New York vertelden 

op 11 september 2001 (9/11) dat de 3
e
 toren, WTC7, ingestort was. In feite stond 

hij nog overeind, zoals op de film te zien is
90

. 

 

Kritische analyse van berichten 

Dergelijke analyse van de mediaberichtgeving gebeurt vandaag ook in de 

cursus “fact-checking” aan een hogeschool in Tilburg (NL) en aan de universiteit 

Leiden
91

. Aan de universiteit van Cardiff (Wales) werd vastgesteld o.m. dat 19% 

van de nieuwsberichten in feite afkomstig zijn van public-relations-bureau‟s, en van 

zgn. enquêtes. Drie concrete voorbeelden illustreren wie daarachter schuilgaan: de 

farmagigant Glaxo-Smith-Kline, een verzekeraar en een goudverkoper – die ieder 

commerciële belangen hadden bij die berichten. Op redacties zijn ook journalisten-

controleurs aan het werk om de oorsprong en betrouwbaarheid van elk bericht uit te 

vlooien; maar ze verdwijnen geleidelijk omdat managers van media commercieel 

redeneren.  

De televisie heeft hier nog een verdere bedreiging ingevoerd van volledige 

en juiste informatie: nl. een sterke inkrimping van het aantal seconden dat een item 

behandeld wordt, en dat het antwoord van een “expert” (wetenschapper, 

politicus…) mag duren. Een nieuwe techniek van de media is dat een journalist een 

andere journalist ondervraagt – vaak van dezelfde zender/krant. Weer recenter is de 

methode van journalisten om een geïnterviewde regelmatig te onderbreken zodat 

deze zijn zin niet kan beëindigen. Ook worden de antwoorden regelmatig in twijfel 

getrokken, zowel door een wederwoord van de journalist, als door diens/haar 

gelaatsuitdrukking, die ongeloof of verbazing of ironie demonstreert. 

 Onderzoekers van UA en KUL chronometreerden Vlaamse TV journaals en 

vonden dat Franstalige federale politici slechts voor 22% aan het woord komen, en 

bovendien minder seconden krijgen om te spreken dan Nederlandstalige. Dit moet 

natuurlijk een verwrongen beeld scheppen van het federale bestuur, en van de 

                                                 
89

 De Morgen 3/8/2011. 
90

 Het bericht was volgens de BBC afkomstig van het agentschap Reuters, dat het volgens eigen 

zeggen kreeg van een “local news story”. 

http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2008/07/controversy_conspiracies_iii.html    

Film van de correspondentie uit New York: http://www.youtube.com/watch?v=6mxFRigYD3s  

Hoe die bron kon weten dat de toren later zou instorten is officieel niet onderzocht. 
91

 www.nieuwscheckers.nl; fhjfactcheck.wordpress.com  

http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2008/07/controversy_conspiracies_iii.html
http://www.youtube.com/watch?v=6mxFRigYD3s
http://www.nieuwscheckers.nl/
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anderstalige verkozenen
92

. Stel u voor dat een wetenschapper alleen met Vlaamse 

publicaties zou rekening houden… 

  Goede informatie wordt opgeofferd aan de kijkcijfers omdat 

programmamakers overtuigd zijn dat “nieuws” evengoed showbusiness kan zijn, 

„infotainment‟, en dat ze klanten verliezen als er “te” lang of te ernstig wordt 

stilgestaan bij een item. “Onze journalist moet geen Midden Oosten-specialist zijn. 

HLN is de beste krant van Vlaanderen omdat die door de meeste mensen gelezen 

wordt”
93

. Indien we deze houding zouden overbrengen naar wetenschappelijke 

studies zouden deze hun resultaten gaan aanpassen aan wat aantrekkelijk gevonden 

wordt. En zouden we dat willen ? 

 

Wat journalisten zelf zeggen 

Wat journalisten zelf zeggen over de manier waarop ze hun beroep vorm 

geven, leert ons erg veel:
94

 

“In een geglobaliseerde wereld, geanimeerd door meer en meer mediabedrijven die 

almaar korter op de bal spelen, zijn verrassende berichten met grote gevolgen 

onvermijdelijk. Om deze berichten snel te ontvangen, de gevolgen te doorzien en er 

adequaat op te reageren, moet men niet alleen constant alle media op de voet 

volgen maar ook extreem snel kunnen reageren. Een onmogelijke opdracht. 
Zeer vaak wordt overdreven gereageerd op een onheilsbericht om daarna te 

herstellen als het stof is gaan liggen. Ingrijpen op het meest kritische moment kan 

                                                 
92

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/09/08/vlaamse-tv-journaals-bieden-vervormd-

beeld-van-belgische-federale-politiek 
93

 Uitspraken van Siegfried Bracke. 
94

 Jef Lambrecht, oud-joernalist bij de VRT, vertelt in zijn boek “verhalen die niet konden 

worden verteld omdat de jacht op het anekdotische nieuwsfeit ze verdrong, en niet mochten 

worden verteld omdat ze “te moeilijk” werden geacht voor een publiek dat intussen was afgericht 

op aanrijdingen in de mist, familiedrama‟s, misdaadverhalen en plotse sneeuwval”. Zie: “De 

heilige wereldoorlog. Halfweg de kruistocht tegen het moslimterrorisme”. Uitg Van Halewijck, 

2009.  

Cas Goossens, oud-programmaverantwoordelijke VRT, “Macht van de media. De markt is de 

baas”. Uitg Van Haelewijck, 2009 

Nick Davis: “Flat Earth News”: an award-winning reporter exposes falsehood, distortion and 

propaganda in the global media Chatto & Windus, London 2008; Uitg Vintage Books, 2009; ook 

vertaald: “Gebakken lucht”, 2010. 

http://www.flatearthnews.net/chapter-one-bug-ate-world  Met Flat Earth News heeft de Britse 

sterjournalist Nick Davies het meest spraakmakende boek over de media in jaren geschreven. 

Uitzonderlijk goed gedocumenteerd toont hij aan hoe kranten, onder  druk van 

commercialisering, bol komen te staan van leugens, vervormingen en propaganda. Davies‟ boek 

is dusdanig onthutsend en  inktzwart dat het de kiem van rebellie in zich draagt. 

  

http://www.flatearthnews.net/chapter-one-bug-ate-world
http://www.flatearthnews.net/
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in veel gevallen minder gunstig uitdraaien dan te wachten tot de rust is 

teruggekeerd” (beleggersmagazine Budgetweek, Test-Aankoop, 14/12/09). 

“…een klein groepje mensen die vindt dat je per definitie elke politicus die 

binnenwandelt eerst een paar kletsen tegen zijn bakkes moet geven. Jarenlang is 

dat soort attitude verkocht als kritische zin, terwijl het daar niets mee te maken 

heeft”…Ik heb glorieuze momenten meegemaakt toen ik hoorde dat politici bang 

voor mij waren. Toen dacht ik, echt  waar, dat ik goed bezig was” (Siegfried 

Bracke, 10/11/07). 

“We willen vooral op zoek gaan naar de dieperliggende beweegredenen van onze 

gast. Hoe ijdel zijn politici? Hebben ze nog een leven naast de politiek? (Yvan de 

Vadder en Kathleen Cools, over De Keien van de Wetstraat, DM 5/9/07). 

“Het moet interessant en aangenaam zijn“ (Liesbeth Imbo). “Zijn de interviews 

korter geworden? “Dat lijkt alleen maar zo. Als je zou timen zie je dat het nog altijd 

om 5 à 6 minuten gaat”…”Je kunt een politicus uitnodigen om uitleg te geven. 

Maar als het over een dossier gaat waar veel kritiek op is, dan kun je hem ter 

verantwoording roepen” (Annelies Beck). “Ik denk dat het beter is als ze met een 

gerust gemoed komen. Dan kun je veel meer bereiken dan als ze geharnast de 

studie binnenstappen en meteen op hun achterste poten staan” (Liesbeth Imbo). 

“Je zult niet snel zien dat we ons zeer expliciet tegen iemand uitspreken”.  

 

‘Une poupée qui fait non’ 

De reportage over Joëlle Milquet (cdH) op de tonen van „Une poupée qui fait 

non‟ in Terzake: was dat geen stemmingmakerij? “Dat is toch zo flauw. Eén 

reportage zou de stemming gezet hebben? Ik zie alleen dat er nog altijd over 

gesproken wordt en dat het dus is blijven hangen”( Liesbeth Imbo)
95

.   

“Maar die trend dat alles flitsend en life meteen moet…Ter plaatse zijn (in het 

buitenland) is belangrijker dan wat je te vertellen hebt. Reporters proberen 

dagenlang binnen te geraken in Kosovo. Als dat eindelijk lukt stellen ze de 

camera‟s letterlijk een paar meter over de grens op. Ze weten niks méér over de 

situatie dan een halfuur voordien, maar meteen gaan ze live in de ether”…”Maar 

het is ontzettend moeilijk om die beeldvorming bij te sturen want het aanbod van de 

nieuwsagentschappen is overdonderend en je kan ze nooit in snelheid 

pakken”(Johan Depoortere, 7/4/09). 

“Je hebt intussen een jonge generatie journalisten die opgefokt is met het geloof dat 

nieuws bestaat uit plotse sneeuwval, ramkraken, familiedrama‟s en botsingen in de 

mist. (…) De gedachte dat alleen kijk- en luistercijfers van tel zijn en de opvatting 

dat die cijfers afhankelijk zijn van de graad van trivialiteit zijn ondertussen 

gemeengoed geworden.(…) snelle babbels, zo weinig mogelijk analyse. Bij ons 
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 Interview in DeMorgen, 12/1/08.  
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heeft een van de hoofdredacteurs die aanpak zelfs bij decreet opgelegd. Toen de 

Amerikaanse hypotheekverleners Freddy Mac en Fannie May in september 2008 

plots staatssteun vroegen, werd dat nieuws niet in het ochtendjournaal opgenomen; 

terwijl dat moment het startpunt was van de financieel-economische crisis. Met het 

argument: te ingewikkeld, liet de VRT het economische nieuws van de eeuw 

schieten”.(…) Omdat wij journalisten net als Rupert Murdoch vinden dat wij 

moeten produceren wat het volk wil kopen, en niet wat het volk zou moeten weten. 

We zijn steeds minder met informatie bezig en steeds meer met koopwaar”. Merk 

op dat hier een sterk ethische stelling wordt ingenomen! “Als je de kwestie vanuit 

democratisch oogpunt bekijkt, vraag ik me af wie er garen spint bij het dom houden 

van de mensen?”
96

. “Het publiek, de kiezer is te weinig geïnformeerd door de 

media die zijn gedegradeerd tot leveranciers van entertainment, en moeilijke of 

verontrustende kwesties liever uit de weg gaan”(Jef Lambrecht)
97

. 

 

Adverteerders, geruchten, schandalen, liefdesaffaires 

“Waarom hebben wij indertijd dit magazine opgestart? Om u nieuws te brengen 

over cultuur en lifestyle. En ook omdat we op die manier nieuwe adverteerders 

konden aantrekken die we met de krant niet konden bereiken”(Peter 

Vandermeersch, hoofdredacteur De Standaard)  

“…het kan niemand nog schelen of iets waar is. Waarheidsvinding is een 

uitgestorven begrip in die journalistieke kringen. Het gaat om de sensatie, om het 

beeld, om de kreet”…”Er worden technieken gebruikt die doen denken aan 

folterkamers…Een beproefde techniek is die van de ontkenning. Een journalist 

roept iets, en de aangesprokene mag zeggen dat het niet waar is…De beste manier 

is beroep doen op anonieme bronnen; ze hebben altijd gelijk. Ze hebben ook nog 

het gezag van geheimzinnigheid” (Hugo Camps)
98

. 

“De tijd is gekomen dat de media toegeven dat The National Enquirer een excellent 

team van journalisten in huis heeft, die het grootste politiek schandaal van 2009 

naar buiten brachten”
99

 

“Als je een publiek wil strikken, moet je onderhoudend zijn, of provocatief, of als 

het kan beide tegelijk”. FoxNews probeert zijn doelpubliek te identificeren en 

spreekt politieke vooroordelen rechtstreeks aan
100

.  
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 Interview met Jef Lambrecht, VRT radiojournalist bij zijn afscheid, DeMorgen 20/6/09. 
97

 Jef Lambrecht, DM 28/8/2010. 
98

 over het voyeurisme van de gespecialiseerde bladen, DM 26/9/09. 
99

 The National Enquirer betaalt tipgevers. Het dingde mee naar de prestigieuze Pulitzer Prize. 

Het brengt regelmatig geruchten over "schandalen” uit, zoals een presidentskandidaat die een 

buitenechtelijk kind heeft; of een moeder die haar eigen kind opeet. De Morgen 26/2/10. 
100

 Over Roger Ailes, De Morgen 15/1/10. 
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“Wat is een goed interview? Als de interviewer zelf geboeid geraakt” (Yvan De 

Vadder, op Klara, 4/2/10). 

“Als de politici allemaal een keer boos zijn geweest, hebben we goed en objectief 

gewerkt”(Kris Hoflack, hoofdredacteur VRT-Nieuwsdienst, 11/6/2010)
101

. Merk op 

hoe de verhouding gezien wordt tussen de volksvertegenwoordiging en goede 

journalisten; en welke interpretatie ze aan het woord “objectief” geven. Bij vtm zei 

verantwoordelijke Goens: “Wij en wij alleen beslissen wie deelneemt aan de 

(verkiezings)debatten. En als ze nee zeggen komen ze in geen enkel debat meer aan 

bod”
102

. 

"Hier (Nederland) wordt nauwelijks gelekt uit het formatieberaad. Dat is een 

schande voor ons, mij frustreerde dat mateloos. Daar gaan we echt meer aan 

moeten doen. Zodat je ook zelf de nieuwsagenda bepaalt. (...) De droom dat we via 

internet geld gaan verdienen hebben de meesten opgegeven (PV). The New York 

Times heeft wereldwijd 2 miljoen lezers bijgekregen sedert de inhoud gratis op het 

net staat, maar het heeft hun, buiten wat advertenties, geen dollarcent opgeleverd. 

Het model werkt niet (Phil.R). 92% van de Standaard-lezers vindt dat we geen 

letter hadden mogen vuilmaken aan de liefdesaffaire tussen een Vlaamse tv-

journaliste en een minister. Alleen: de artikels daarover waren niet alleen die dag 

het meest aangeklikt, het waren zelfs de meest aangeklikte van het hele jaar 2005, 

ook al hadden er toen toch wat bomaanslagen in Londense metro‟s en andere faits 

divers het nieuws gehaald (PV). Zo is het gewoon, die hypocrisie bestaat. (…)Een 

lezer is niet alleen een stel hersenen, maar heeft ook een hart en zelfs andere 

lichaamsdelen” (Phil.R)(lang interview met de nieuwe hoofdredacteur van de 

NRC, Peter Vandermeersch, en de hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe 

Remarque), De Morgen 8/10/10). 

“Onze premier is geen haar beter dan Bill Clinton en Anthony Weiner. Leterme 

liegt pertinent en hij weet het. Ik zou liever mijn perskaart inleveren dan dit putje 

gedekt te houden”(Thomas Siffer, creatief directeur bij Story
103

). 

“Frederik De Swaef (hoofdredacteur van Story) is geen journalist (…), hij is een 

handelaar in bedrukt papier en dat tracht hij aan zoveel mogelijk dames te slijten 

(…). Waarom we dat blad maakten? Om euro‟s te verdienen – en wellicht een 
                                                 
101

 Kris Hoflack, verantwoordelijk voor de duidingsprogramma‟s bij de VRT, o.m. Villa Politica, 

verlaat de openbare omroep (De Morgen 15/11/2011). Er werd een andere hoofdredacteur 

benoemd (Luc Rademakers). Hoflack was volgens de pers binnenshuis kritisch voor de VRT 

directie, o.m. over de samenwerking met het privé productiehuis Woestijnvis. Hoflack leidt nu 

het pas opgerichte TV productiehuis Borgerhof & Lamberigts, van de gelijknamige uitgeverij 

DM 6/4/2012.  
102

 De Morgen 11/6/10. Eric Goens is nu ontslagen door vtm, onder meer door achteruitgang van 

de kijkcijfers, in vergelijking met de journaals van de VRT - De Morgen 28/4/2011.  
103

 Over het verhaal door een beweerde oud-minnares van Yves Leterme, aan wie een aanstelling 

in het ministerie zou zijn aangeboden. De Morgen 22/6/2011. 
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beetje ijdelheid” (Jan Dijkgraaf, oud-hoofdredacteur van HP/De Tijd, Binnenhof, 

Metro, PowNed
104

). 

 

Feiten, fantasie of roddel? 

Het onderscheid tussen feiten (waarheid) en fantasie of roddel, onder het 

etiket „vrije meningsuiting‟, is in sommige publicaties/uitzendingen verdwenen. 

Wouter Deprez heeft dit uitstekend verwoord: de ondertitel van een boek (die een 

leugen was), is volgens zijn auteur maar een „vrije mening‟, “niet iets wat feitelijk 

moet worden aangetoond”. De leugen was trouwens bedacht door een 

marketingbureau dat zegt aan agressieve marketing en promotie te doen
105

. Een 

ander reclamebureau was zeer tevreden met de media-aandacht voor hun 

gefantaseerd bericht over het neerstorten van een meteoor in Letland; daarvoor 

groeven studenten een diepe krater en fotografeerden die. Drie journalisten van Het 

Laatste Nieuws waaronder de hoofdredacteur werden door een rechtbank 

veroordeeld tot zware schadevergoedingen wegens lasterlijke en onbewezen 

koppen zoals “Lefevere 30 jaar doping”. Heel merkwaardig gingen de 

verantwoordelijke uitgever en het bedrijf zelf vrijuit
106

. Deze keuze van de rechter 

weerspiegelt een maatschappijmodel dat alleen de ondergeschikte uitvoerder 

verantwoordelijk maakt maar de werkgever uit de wind zet – enigszins 

vergelijkbaar met het straffen van lagere Amerikaanse militairen voor het toepassen 

(in Irak) van instructies die goedgekeurd waren door hun oversten en minister 

Rumsfeld. Een journalist van de Britse Daily Star bekent dat hij verzonnen anti-

moslimverhalen opdiste, en daarvoor beloond werd
107

. 

Hoe sommige journalisten en hoofdredacteurs hun taak opvatten is bewezen 

door de publicatie, in meerdere bladen, van ronduit verzonnen verhaaltjes over 

celebrities; die waren als testcase bedacht en rondgestuurd
108

. Tijdens de lange 

federale regeringscrisis onder premier Leterme schreven buitenlandse kranten zulke 

fantantische verhalen over België, dat “onze” journalisten er zich blauw aan 

ergerden
109

. 
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 De Morgen 25/6/2011. 
105

 Over het boek van Thierry Debels dat op zijn omslag stelde:”Honderd euro in de collectebus 

van  11.11.11 levert slechts één euro in het Zuiden op”. In het boek zelf staat niets over 11.11.11. 
106

 De uitgever van HLN is De Persgroep, de verantwoordelijke uitgever CEO Christian Van 

Thillo. De Morgen 31/10/09. Tegen “Dag Allemaal”, eveneens uitgegeven door De Persgroep 

loopt een ander proces wegens laster en eerroof; met naam en toenaam vernamen de lezers dat 

“zij was opgelicht door haar beste vriendin”. De Morgen27/10/09. 
107

 http://www.guardian.co.uk/media/2011/mar/04/daily-star-reporter-quits-protest  

http://www.guardian.co.uk/media/2011/mar/04/daily-star-reporter-letter-full  
108

 De documentaire “Starsuckers” gemaakt door Chris Atkins. De Morgen 15/10/09. 
109

 De Morgen 11/9/07. 

http://www.guardian.co.uk/media/2011/mar/04/daily-star-reporter-quits-protest
http://www.guardian.co.uk/media/2011/mar/04/daily-star-reporter-letter-full
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Sensatie krijgt voorrang 

Veel observatoren hebben reeds gewezen op de trend dat sensatie en 

entertainment, amusement, voorrang krijgen op informatie, en dat de inhoud van de 

berichten daaraan wordt aangepast. Vandaar de nieuwe term „infotainment‟. Alles 

wat „grappig‟ is heeft uit zichzelf een grote waarde in de media.  

“Aangezien een oproep tot sociale verantwoordelijkheid van de media een slag in 

het water is, blijft er niets over dan te waarschuwen tegen het misleidende karakter 

van deze reeks”(Etienne Vermeersch)
110

.  

“Twintig procent van de items in het nieuws van VTM gaan over criminaliteit. Bij 

de VRT is dat 13,5 procent. In beide zenders nam de tijd aan criminialiteit besteed 

sterk toe tussen 2003 en 2005. Dat is vooral onrustbarend omdat het niet 

overeenstemt met de realiteit. Terwijl het aantal geregistreerde moorden ongeveer 

gelijk bleef, verdubbelde op VTM de tijd voor berichtgeving over moorden. We 

weten dat er een sterk verband bestaat tussen de berichtgeving over criminaliteit en 

het onveiligheidsgevoel bij de bevolking. Het effect van die berichtgeving is een 

cyclus van angst en onbehagen bij de kijkers” (Prof S. Walgrave, U. Antwerpen). 

Deze trend wordt als volgt verdedigd door de journalisten en 

programmaverantwoodelijken: “Ja er is meer aandacht voor criminaliteit, maar zo 

brengen wij wel een debat op gang. Onze redactionele keuzes worden ook niet 

gemaakt op basis van statistieken. Wij kiezen voor onderwerpen die leven bij het 

publiek” (Stef Wauters, vtm). “Te weinig aandacht voor gewelddadige incidenten 

zou evenzeer zorgwekkend zijn. Vroeger was er veel te weinig aandacht, 

bijvoorbeeld 30 seconden voor een vijfvoudige moord” (Peter Knaepen; hoofd 

VRT nieuwdienst)
111

. In 2010 was criminaliteit het belangrijkste item in het TV 

nieuws, 18% op de VRT, 23% op vtm. Cultuur vertegenwoordigt 6% (Julie De 

Smedt, Marc Hooghe en Stefaan Walgrave). 

Omgekeerd krimpt de tijd die besteed werd aan het buitenland, zowel op het 

VRT als het vtm nieuws, met 10% sedert 2003. In het Journaal van de VRT was het 

in 2010 nog 35%, op vtm 30%. Daarbij werd hoofdzakelijk bericht over oorlog, 

rampen, criminaliteit en politiek, en verdwenen Latijns-Amerika en Afrika in 2010 

uit beeld. 

“Dit soort kranten drijft eigenlijk op sport. (…) Zeker in vrouwenbladen is een 

volledige afstemming van de commerciële agenda van bedrijven die lipstick willen 

verkopen en waar alle redactionele aandacht naartoe gaat. (…) Die telex bovenaan 

de website van De Standaard wordt gegenereerd door een computer die nieuwtjes 

haalt waar ze te halen zijn…societyroddels over bekende Nederlanders…” (Geert 
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 over de serie op VTM over paranormale gaven en helderziendheid. 
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 DeMorgen 11/9/07. 
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Buelens, dichter en hoogleraar Universiteit Utrecht; auteur van “Tot de vierde 

macht. Waarom de mediacrisis een gevaar vormt voor de democratie”). 

De acteur John Malkovich gaat nog verder: “De media willen ons leven regelen, ze 

willen de politici verkiezen, ze willen ons vertellen wat we moeten doen, ze willen 

de wereld beheersen. Dat is allemaal zeer zorgwekkend. En dat geldt trouwens 

voor elke andere macht die geen enkele verantwoording hoeft af te leggen”
112

. 

 

Dave Eggers 

“Dat soort travestie is nu al een jaar of tien de gewoonste zaak van de 

wereld als het over de islam gaat. Een van de belangrijkste TV zenders interviewt 

een compleet krankjorume tiep die geen enkele islamitische organisatie 

vertegenwoordigt, er kwam geen verstandig woord uit – gewoon een mafkees die ze 

op straat hadden gevonden. Een gewone moslim wordt er niet bijgehaald” (Dave 

Eggers, Amerikaans schrijver en journalist, over de reacties in de media, nadat de 

legerpsychiater majoor Hasan aan het moorden was geslagen toen hij vreesde naar 

Afghanistan te worden gestuurd. Eggers zegt nog dat op een moslimbijeenkomst in 

San Francisco de mensen er absoluut kapot van waren, want zij zijn 

Amerikanen)
113

.   

“Geen mens kan ontkennen dat er een politieke invloed uitging van het programma 

(„De Slimste Mens‟). De media bepalen de steeds luchtigere formats waarin 

politici mogen opdraven. Maar diezelfde politici zijn evenzeer vragende partij voor 

formats waarin ze eens niet door een kritische en afstandelijke journalist op het 

rooster worden gelegd” (Bart De Wever, in het boek “De vierde onmacht” 

(DeMorgen 16/10/2010). 

“Media houden geen rekening met het algemeen belang, maar spelen in op de 

sentimenten bij de bevolking. Dat roept instant-emoties op die geweldig veel plaats 

en aandacht krijgen, en waarbij geëist wordt van de politici dat ze meteen ter 

plaatse zijn en instant-oplossingen formuleren”  (Jean-Luc Dehaene (CD&V), oud-

premier en meermaals minister, na zijn afscheid van de politiek, in De Morgen). 

“De communicatietechniek van de financiële sector is zo goed, dat mensen die nog 

geloven ook. Sneller dan ze ons geloven”  Luc Cortebeeck, afscheidnemend 

voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond, in De Morgen 31/8/2011. 

“Misinformation travels very fast” (Peter Ustinov). 

 

Oplagen, kijkcijfers, commerciële belangen 

Onlangs oefende een oud-minister felle kritiek uit op de berichtgeving 

aangaande de verdachte van een dubbele moord, en noemde rechtstreeks het 

                                                 
112

 De Morgen 8/11/08 
113

 Interview in HUMO, 26/1/10. 
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verband met oplage en financiële opbrengst. Hierop reageerden de hoofdredacteurs 

van kranten en VTM met enkele laatdunkende scheldwoorden
114

. En dat is perfect 

begrijpelijk: voor de leiding van de media gaat het om hun broodwinning, hun 

onderneming moet zoveel mogelijk succes hebben, en er is ook de onderlinge 

concurrentie. Een bijkomende regelgeving zou hun vrijheid beperken. De discussie 

wat “goede” of slechte” journalistiek is, is geen technische kwestie, maar handelt in 

feite over de ethische keuze wat de prioriteit is voor een blad of zender. De 

principes van de rechtsstaat wegen niet op tegen kijk-, luister- en leescijfers, schrijft 

de voorzitter van de Vlaamse advocaten
115

; hij heeft het over het vermoeden van 

onschuld, bescherming van de privacy, geheim van het onderzoek, waarborgen 

tegen onrechtmatige hechtenis. 

Thans woedt een discussie over het uitgesteld TV kijken, en wordt openlijk 

gesproken over “het businessmodel van de commerciële omroepen”. Immers, er 

wordt voorgerekend hoeveel winst ze kwijtspelen doordat kijkers de reclamespots 

doorspoelen (zie hierover verder nog).    

 

Vermenging van media met commerciële groepen  

Dat hoofdredacteurs van een “kwaliteitskrant” afkomstig zijn van de 

commerciële televisie
116

, verbetert het niveau van de berichtgeving niet; en 

onderlijnt dat een steeds kleiner wordende groep baas is over de berichtgeving. De 

vermenging van commerciële belangen gebeurt ook in de openbare omroep: de 

netmanager en vervolgens mediadirecteur van de VRT, Mieke Berendsen, 

verzorgde eerder de reclameregie bij De Persgroep
117

 die zelf mede-eigenaar is van 

de concurrerende zender vtm. De nieuwe VRT-baas Sandra De Preter heeft een 

lange loopbaan achter de rug als leidinggevende bij de vrouwenbladen Flair en 

Libelle, en Story, TeVe-blad, Feeling, Evita, Vitaya Magazine en Glam-It; bij 

Sanoma was ze eindverantwoordelijke van Humo. Ze begon bij British American 

Tobacco (o.m. Lucky Strike en Dunhill), vervolgens bij koekjesbedrijf Delacre, en 

chocoladeproducent Barry Callebaut
118

. Over haar voorganger, Piet Van Roe, zei de 

CEO van de Vlaamse MediaMaatschappij (vtm, 2BE en Q-Music): “Hij begrijpt 

perfect de belangen van de commerciële omroep en daar handelt hij ook naar”. De 

nieuwe hoofdredacteur van de VRT, Luc Rademakers, was eerst hoofdredacteur 

van de Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg, en hoofd van uitgever 

                                                 
114

 Bert Anciaux. Zie De Morgen 11/1/10. 
115

 Mster Jo Stevens, De Morgen 8/1/10. 
116

 Bij DeMorgen, zie Hans Vandeweghe, voetnoot 23. 
117

 De Morgen 6/1/2010. 
118

 Sandra De Preter werd uitgekozen door Vlaams mediaminister Ingrid Lieten van S-p-a. De 

Morgen 24/7/2010. 
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Concentra Limburg.  Thierry Tacheny, bestuurder van VT4 en VijfTV, was vroeger 

directeur bij de reclameregie van RTL. 

 De interpenetratie tussen verschillende media wordt rechstreeks getoond 

door het overstappen van De Standaard door de nieuwe hoofdredacteur van De 

Morgen, Wouter Verschelden, en door Steven Samyn, ook naar DM. De laatste 

werkte eerder voor De Tijd, en in het VRT-programma De Laatste Show. De 

hoofdcommentator van De Morgen, Yves Desmet, presenteerde op vtm “Polspoel 

en Desmet”. Klaus Van Isacker, algemeen hoofdredacteur van De Morgen, was 

vroeger hoofd informatie bij vtm; hij gaat nu werken voor een online project van 

De Persgroep. Eric Goens, ontslagen directeur informatie van vtm, gaat werken 

voor De Vijver om VT4 en VijfTV op poten te zetten, en publiceert nu interviews 

in HUMO. Jan Stevens, voormalig netmanager van Canvas, is nu directeur van 

Humo (Sanoma). Tom Coninx, sportpresentator van VRT, is overgestapt naar vtm. 

Dirk Abrams vertrok van VRT naar het privé productiehuis deMENSEN. Liesbeth 

Vrieleman, eerder hoofdredacteur VRT-nieuwsdienst, gaat zorgen voor het succes 

van de nieuwe concurrent SBS. Kris Hoflack, ex-redacteur van de VRT 

Nieuwsdienst, leidt nu Borgerhoff & Lamberigts TV. Vooral de ervaring en know-

how opgedaan in dienst van de VRT wordt op prijs gesteld door de privébedrijven 

die de VRT beconcurreren. Tegelijk verklaart het de vèrgaande uniformiteit van 

inhoud en vorm. 

 

Het belang van woordenschat 

De woordenschat die door journalisten wordt gebruikt speelt een grote rol in 

de indruk die de lezer/kijker krijgt. Vaak impliceert het woord al een 

waardeoordeel, zodat de mening van de lezer/kijker gemanipuleerd wordt, terwijl 

op de juistheid, detail en verklaring van feiten zelf nauwelijks wordt ingegaan. Dit 

kan eenieder dagelijks meemaken als we maar onze aandacht hierop toespitsen. 

Verhullend taalgebruik wordt toegepast om de echte betekenis te verdoezelen, vaak 

te verschonen; het werd al indringend beschreven in de futuristische romans “Brave 

New World” van Aldous Huxley, en “1984” van George Orwell (“newspeak”). 

Vandaag spreekt de Vlaamse regering van “efficiëntiewinst” bij de overheid 

waarmee bedoeld wordt: harder werken met minder personeel. “Besparen” is zelf 

een eufemistische term: eigenlijk betekent het: minder geld uitgeven; maar wie er 

minder krijgt moet men raden. “Herstructureren” noemen bedrijven een 

reorganisatie van hun productie en personeelsbeleid; in praktijk worden 

personeelsleden in groep ontslagen en hun banen geschrapt. “Moderniseren”, 

“saneren”, “op orde stellen” klinkt overtuigend positief – maar de vaagheid  zou 

ieders argwaan moeten wekken. Negatieve termen in de dagelijkse berichtgeving 

zijn “ontsporen”, “in ademnood geraken”, “de pan uitswingen” “verhitten” “rode 

knipperlichten”, “besmetten”, “onder druk staan”, “de slechtste leerling van de 
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klas” – allemaal uitdrukkingen die praktisch geen informatie geven over de feiten, 

maar des te meer een negatief oordeel vellen en een paniekerig klimaat scheppen. 

“Begeleiding van werklozen naar een nieuwe job” is een standaard eufemisme 

geworden, voor wat in feite neerkomt op allerlei verplichtingen voor de werkloze, 

zogenaamde activering, en ook subsidies aan werkgevers; en slechts nu en dan een 

job
119

. Brugpensioen noemt men regelmatig “vervroegd uitstappen”, terwijl het de 

patroon is die collectief ontslaat
120

. “Onafhankelijk” heet een persoon, organisatie, 

voorstel of rapport die verborgen houden welke belangen of ethische keuze gediend 

worden, wie de sponsor en eigenaar zijn. “Marge” lees ik dagelijks in de 

economische berichtgeving; eigenlijk bedoelt men winstmarge, maar dat klinkt 

minder sympathiek.  “Menselijk afval” werd gevonden in de magen van (dode) 

albatrossen; maar neen, het zijn geen menselijke beenderen, een foute term wordt 

gebruikt die verdoezelt dat het in feite industrieel afval is, nl. plastic
121

. 

Dagelijks is nu sprake van de “schulden”, de schuldencrisis, de 

overheidsschuld, en de dwingende noodzaak die schuld af te bouwen. Prof. Paul De 

Grauwe vestigt er de aandacht op dat het woord „schuld‟ tevens een tweede 

betekenis heeft, nl. een morele, zelfs juridische veroordeling; adjectief: schuldig. 

Zo krijgt het uitstaan van een lening (wat voor beide partijen economisch veel 

voordelen kan opleveren) een moreel negatieve klank, die de besparingen en 

soberheidsmaatregelen rechtvaardigt
122

. In het christelijke “Onze Vader” vragen we 

Hem, onze schulden te vergeven; wat toch wel het allergrootste belang van „schuld‟ 

onderlijnt. 

Daartegenover zijn “donorlanden” moreel hoogstaand: zij zijn de 

barmhartige Samaritanen: Duitsland, Nederland, Finland, Oostenrijk; want ze 

„schenken‟ aan de schuldige Grieken, Spanjaarden, Italianen, Ieren, Portugezen
123

.  

 

Schelden op politici 

Over politici wordt in de media met een bijzondere terminologie gesproken: 

minachtend of kleinerend of vernederend, beledigend, soms met echte 

scheldwoorden
124

,
125

. Insinuaties over persoonlijke verrijking, misbruiken, 
                                                 
119

 Zie o.m. Roels: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/16/iedereen-aan-het-werk-

maar-waar-zijn-de-jobs 
120

 Zie o.m. Roels: http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/07/07/quaad-op-uitstap-het-

uitstoot 
121

 De Morgen 19/12/09. 
122

 De Morgen  23/1/2012. 
123

In werkelijkheid stroomt er meer geld naar de donoren: hoge intresten op de leningen, 

betalingen voor exportproducten (Duitse onderzeeërs!), en aankoop aan lage prijzen van 

overheidsbezittingen uit de zuiderse landen die verplicht geprivatiseerd worden.    
124

 “Het partijtje moddergooien van de president (Obama) en FoxNews”;  (een partij)“het 

sympatieke vriendenclubje dat toch even vierkant draait”; “onze kakelverse minister van cultuur”; 
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vriendjespolitiek, persoonlijke vetes en afrekeningen, schandaaltjes, incompetentie, 

geheimdoenerij, verborgen bedoelingen, gaande tot bedrog, dit alles wordt 

dagelijks zonder bewijs gesuggereerd, gezegd, en geschreven over de verkozen 

volksvertegenwoordigers of partijleiding. In de gestelde vragen zit al het antwoord. 

In interviews op televisie gedragen journalisten zich vaak alsof ze 

onderzoeksrechter zijn die een misdrijf moet uitpluizen. Hun lichaamstaal en 

gelaatsuitdrukking tonen dat zij/hij toch niet gelooft wat de ondervraagde zegt.  Dit 

                                                                                                                                                              

(de minister) “met de discrete charme van een doodshoofdaapje”, “de handen fijntjes 

samengevouwen”; “Mazarine, de onechtelijke (!) dochter van president Mitterand heeft hij 30 

jaar geheimgehouden”; “mensen worden vaak voorgelogen door de politiek”; “deze clown” (over 

een Waals minister); “zij (de minister) heeft een hoog bobo-gehalte en is een jockey mum”; “hij 

heeft de uitstraling van een zandkasteel voorbij de vloedlijn” (over een volksvertegenwoordiger 

en ondervoorzitter van een partij); “hij heeft het charisma van een natgeregend kartonnen 

bekertje” (partijvoorzitter en later minister);“hij is een bedreiger, een brandstichter, een 

bommenlegger, een linkse hooligan, een Rara-activist, kortom een gevaarlijk mannetje” (over een 

groenlinkse politicus); “Luc Vandenbossche veranderde in een dreigende leeuw toen de 

kwaliteiten van zijn welp Freya in vraag werden gesteld” (over een minister en oud-minister); 

“het was mierenneuken op het scherpst van de snede. Het was een wielerkoers, het was vuile 

politiek op zijn mooist (…) Ze (oud-minister) was ook heel goed. Ze zette een geloofwaardige 

politieke proleet neer, een buitengewoon ordinair parlementair mormel” (columnist Bert 

Wagendorp, over het debat betreffende de verlenging van de bijdrage van Nederland aan de 

NAVO oorlog in Afghanistan). “de roekeloosheid en schofterigheid en de grimmmige waarheid 

achter de façade van toegewijde echtgenoot” (over de Amerikaanse politicus John Edwards die 

bleek een buitenechtelijk kind te hebben); “in short is erover; deze man hoort niet in Peking” 

(Hans Vandeweghe over oud-minister Bert Anciaux); “echt waar, niets is erger dan politici. Wie 

zou die mensen in godsnaam nog geloven?”(dan volgen voorbeelden van ongeloofwaardigheid 

van alle partijen); “zelfingenomen, oppermachtig, verpletterend, overmoedig en misschien wel 

crimineel” (Walter Pauli over Dominique Strauss-Kahn). Tijdens de reportage over het afscheid 

van Joëlle Milquet als voorzitter van cdH speelde de VRT nog eens het liedje „Une poupée qui 

fait non, non, non‟. “Deze melaatse lazarij” (over CD&V) … “de Vlaamse tafel-en-

bedpartijvoorzitters”… “deze Vlaamse sloren” (over CD&V, Sp-a en O-VLD)(Jean-Pierre 

Rondas, 6/9/2011). De voorzitter van de Nederlandse SP, Emile Roemer, wordt druipend van 

bloed afgebeeld met een kettingzaag in de hand, een verwijzing naar de horrorfilm The Texas 

Chainsaw Massacre (yuppenblad Quote). 
125

 Journalisten laten zich duidelijk niet intomen door de wetgeving die weliswaar de vrije 

meningsuiting beschermt maar daar toch beperkingen oplegt, nl. strafbaarheid van de aantasting 

van de goede naam, laster en eerroof. Dit wordt goed uiteengezet in een recent vonnis. De 

socialistische oud-minister Flahaut won een proces tegen een persoon en een joodse organisatie 

die hem antisemitisme hadden verweten en een perscampagne tegen hem hadden gevoerd. Vonnis 

met copyright in www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20091023_086 

Recenter werden door een rechtbank in Ecuador de journalisten veroordeeld die president Rafael 

Correa hadden beschuldigd van misdaden tegen de mensheid, en hem negen maal dictator hadden 

genoemd, na het neerslaan van een gewapende staatsgreep. Voor Lode Delputte van De Morgen 

is het vonnis een bewijs dat Correa de persvrijheid bedreigt. 22/8/2012. 

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20091023_086
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is dan ook het beeld dat veel kiezers/burgers krijgen over “de politiek”: 

„onbetrouwbaar‟, „niemand gelooft ze nog‟, en „„t is in alle partijen hetzelfde‟. Zelfs 

overtuigde partijleden praten vaak na wat in hun krant/op hun scherm is verschenen 

– zonder dat ze beseffen waar ze hun “mening” vandaan gehaald hebben. Wie 

vraagt naar meer gefundeerde informatie of het negatieve imago in twijfel trekt, 

wordt als een naïeveling uitgelachen. Ze kunnen moeilijk toegeven dat ze 

journalisten napraten. Wie een grondiger gesprek wil voeren, krijgt soms als 

antwoord dat ze van de politiek niets verstaan en ook niets willen weten. 

Ieder beseft, na enig nadenken, dat politici beoordelen op basis van 

scheldproza niet ernstig is. Toch worden de media als bron gebruikt door media-

wetenschappers om een psychologisch persoonlijkheidsprofiel (profiling) op te 

stellen van de 30 belangrijkste Belgische politici. De auteurs zeggen dat hun 

proefpersonen passeerden langs de “divan”, maar niets is minder waar. Het gaat om 

„assessment at a distance‟ 
126

. 

 

Politieke en sociaal-economische voorkeuren  

Dat commerciële bladen ook een politieke, sociaal-economische e.a. keuze 

aanhangen en verdedigen, staat niet in zoveel woorden gedrukt. Eerder wordt die 

keuze omfloerst of dubbelzinnig gehouden: ze zou een aantal lezers kunnen 

afschrikken. Vroeger bestonden partijgebonden kranten die hun aanhorigheid op de 

voorpagina toonden, en daardoor taboe waren voor de andersdenkenden. Vandaag 

wordt toch soms een tipje van de sluier opgelicht tijdens een interview: “Ik denk dat 

we op de sociaal-economische breuklijn heel dicht bij De Standaard liggen. Wij 

zullen iets meer de nadruk leggen op het belang van de sociale zekerheid, het 

belang van het sociaal overleg. Maar als de vakbonden te onnozel beginnen doen 

dan zeggen wij ook: „Mannekes het zal wel gaan‟. Het besef dat je eerst welvaart 

moet creëren alvorens dat je welvaart kunt verdelen. En dan heb je nog een 

discussie over hoeveel van de welvaart je moet verdelen en in welk tempo. Maar 

dat zijn nuances. Fundamenteel verschillen we daar niet in. Het grote verschil zit 

voornamelijk op ethische dossiers. Daar zijn wij uitgesproken linkser dan De 

Standaard”
127

.  

De directe economische macht van media kwam tot uiting bij het failliet van 

twee banken: herhaaldelijk werd het bericht verspreid dat de klanten hun 

rekeningen leeghaalden. Geen enkele bank heeft daarvoor voldoende cash in huis. 

Northern Rock werd tijdig genationaliseerd door de Britse regering; DSB in 

Nederland ging effectief failliet waardoor alle rekeningen geblokkeerd werden. 

                                                 
126

 “De clash der titanen”, door Pascal De Sutter, UCL, en Chris‟l De Landtsheer, hoogleraar 

U.Antwerpen, uitgeverij ASP. 
127

 Yves Desmet, vroeger hoofdredacteur, nu politiek commentator van De Morgen. Interview in 

Briefing, Oud-Studenten Bond VUB, 39:4, aug-sept 2009. 
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Maar even belangrijk als de inhoud hechten journalisten eraan dat zij erkend en 

gerespecteerd worden. Politici zijn er als de dood voor niet meer te worden 

gevraagd omdat ze niet vriendelijk genoeg zijn, of de media bekritiseren. Salvatore 

Adamo vertelt dat zijn naam gedurende twee jaar weggelaten werd in het grootste 

Franse dagblad omdat hij de pers niet uitgenodigd had op zijn trouw. Om een 

vergelijkbare reden is Helmut Lotti de laatste tijd kop van jut van populaire 

blaadjes. 

 Op de ideologische kleur van de media komen we nog uitvoerig terug in het 

hoofdstukje over reclame. 

 
Maken lezersbrieven iets goed?  

Bovenstaande kritiek op de media wordt slechts zeer onvolledig in evenwicht 

gebracht door de lezersbrieven of opinies die in de gedrukte en internetpers 

verschijnen. De meeste commentaren worden nooit gepubliceerd (“plaatsgebrek”). 

Maar op de inzendingen wordt bovendien een heel strenge selectie toegepast, en in 

de tekst wordt geknipt, een titel of zin zelfs gewijzigd. Soms wordt het echte 

censuur als VN rapporten over criminele daden gepleegd door Israël herhaaldelijk 

worden doodgezwegen
128

.  De precieze regels van het beleid behoren tot het best 

bewaarde geheim van de redacties; ook blijft de verantwoordelijke journalist niet 

steeds dezelfde. Verder stelt men vast dat de auteurs van vele “opinie-artikels” door 

de redactie zelf zijn uitgekozen of aangezocht, en overgenomen uit andere 

kranten
129

.  

Als voorlopig besluit kan men hieruit afleiden dat we niet aandachtig en kritisch 

genoeg de berichtgeving kunnen bekijken, en ons telkens afvragen of er niets 

belangrijks ontbreekt, en waar er een moreel oordeel ingebakken zit zonder 

motivatie.  

 

Verdediging van de huidige media. 

                                                 
128

 De VN rapporten zelf maar ook twee lezersbrieven werden door De Standaard en De Morgen 

niet gepubliceerd. Zie:  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/29/de-israelis-stelen-branden-en-vernielen-

waterbronnen  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/07/censureert-de-israel-lobby-de-grote-media
 

129
  Lezers van DeMorgen bijvoorbeeld kennen de columns of terugkerende opinies van Bart De 

Wever (nu beëindigd), Caroline Ven (Ondernemersplatform Metena), Thomas Friedman, 

Maureen Dowd, Herman Mathijs, Yvan Van de Cloot, Marc De Vos, Paul De Grauwe, Rik Torfs, 

Carl Devos, Jan Denys (Randstad), Paul Huybrechts (Beleggersverenigingen), Jules Hanot, 

Pascal Paepe; overnames uit andere commerciële media.   

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/29/de-israelis-stelen-branden-en-vernielen-waterbronnen
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/29/de-israelis-stelen-branden-en-vernielen-waterbronnen
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/07/censureert-de-israel-lobby-de-grote-media
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Ondanks alle banbliksems die ik hierboven heb losgelaten op de 

massamedia, worden deze vandaag ook verdedigd, en niet alleen door de 

journalisten zelf en hun werkgevers.  

Zo wordt het recht op informatie van het publiek en het openbare belang als 

argument voor het gedrag van de media aangevoerd door de ombudsman van de 

raad voor journalistiek. Ofschoon hij vindt dat een aanscherping van de regelgeving 

zou kunnen overwogen worden, is zijn besluit dat de media zichzelf moeten en 

kunnen reguleren
130

. Deze denkwijze maakt abstractie van de reële inhoud van de 

berichtgeving en waarover de media soeverein beslissen, en neemt a priori aan dat 

deze in het belang is van het publiek. 

19 media-verantwoordelijken en experten geven te kennen dat het succes bij de 

kijkers/luisteraars een doorslaggevend criterium is om VRT te beoordelen; slechts 

een paar vermelden ook de „hoogst mogelijke kwaliteit‟ en de „emancipatorische, 

niet-commerciële rol‟ van de openbare zender, en vragen „bijzondere aandacht voor 

informatie die de commerciële zenders niet brengen
131

.  

  De media worden ook verdedigd door Bram Delbecke van de KUL-

Kortrijk : “ook in de negentiende-eeuwse pers kregen strafzaken disproportioneel 

veel aandacht. (…) Wie bijvoorbeeld de verslaggeving uit 1863 over het proces van 

de roofmoordenaar en bendeleider Karel Kesteleyn opnieuw leest, merkt weinig 

verschillen met de hedendaagse berichtgeving. (…) De huidige problematisering 

van de mediabelangstelling hoeft niet per se te betekenen dat de pers steeds verder 

afglijdt in sensatiejournalistiek, maar kan evengoed geduid worden als een uiting 

van groeiend journalistiek normbesef”
132

 

Of hoe men kritiek kan omkeren tot lof… 

Naar aanleiding van de mediaroddels na de zelfdoding van zangeres en 

presentatrice Yasmine, wordt professor Communicatiewetenschappen Hilde Van 

den Bulck geïnterviewd, over de vraag: gaan we naar een Vlaamse 

schandaalpers?
133

 Ze zegt: Beroemdheden zijn de nieuwe toetsstenen geworden: 

“het publiek identificeert zich met hen.(…) Toch worden ook op die manier zaken 

bespreekbaar gemaakt (…). De heisa over Tiger Woods toont aan dat „overspel‟ 

iets is dat mensen bezighoudt. Dat is volgens mij ook het nut van celebrity‟s. Ze 

reiken, gewild of ongewild, thema‟s aan waar mensen over praten. Maar het 

publiek volgt deze berichtgeving niet blindelings. Het neemt actief deel aan de 

discussie, en accepteert niet klakkeloos wat wordt gepubliceerd over de 

beroemdheid in kwestie. (…). Sinds ook kranten roddelnieuws brengen en 
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dergelijke nieuwtjes ook op hun websites tot de meest gelezen berichten horen, zijn 

de populaire bladen bijna verplicht om verder te gaan graven in het privéleven van 

beroemdheden. (…) als je het vergelijkt met Nederland is de Vlaamse roddelpers 

altijd al braaf geweest. De roddelpers wordt scherper; grenzen worden afgetast en 

verlegd. Maar enkel in de mate dat het publiek mee is. Roddelbladen hebben er 

geen baat bij het publiek tegen te hebben. En dat denkt er het zijne van. Op de 

nieuwssites geven mensen hun mening op de schunnigste manieren te kennen. Als 

ze vinden dat het blad in kwestie ter vèr gaat, zullen ze dat ook laten weten. (…) Net 

zogoed kan die cultuur aanzetten tot positieve zaken als solidariteit, kijk maar het 

succes van de Studio Brussel actie Music for Life. Je kunt dus volgens mij niet 

stellen dat we met zijn allen aan het verloederen zijn omdat er morele grenzen zijn 

overschreden in de berichtgeving rond de dood van Yasmine” 
134

. 

De argumentatie van prof. Van den Bulck bevat dus volgende punten: 

a) roddelen heeft ook positieve kanten, nl solidariteit (Music for Life) en het doet 

mensen spreken met elkaar (over overspel) (voor dit laatste voorbeeld verwijs ik 

naar het later hoofdstuk over onze seksuele moraal). 

b) bladen zijn verplicht te streven naar het grootste aantal lezers (vergelijk met onze 

vaststelling dat media commerciële motieven hebben). In een ander interview 

gebruikt de professor de typisch commerciële term “return on investment”. 

c) het publiek mag beslissen wat mag en wat te vèr gaat. Wie dat publiek is kan 

men enigszins afleiden uit “geven hun mening op de schunnigste manieren”. Er zijn 

immers vele soorten publiek; critici van de sensatie- en schandaalschepperij zijn er 

ook maar zij tellen blijkbaar niet mee. Het deel van het publiek dat andere kranten 

leest, of helemaal geen, heeft blijkbaar geen recht van spreken. Mogelijk zal de 

professor hierop repliceren: maar dat is een minderheid! Maar is dat wel behoorlijk 

onderzocht? Bovendien: het principe dat “de meerderheid” mag beslissen voor 

allen, is absurd in kwesties van feiten, de kennis van de werkelijkheid. Waar zou de 

wetenschap dan staan! Maar ook voor morele en wettelijke normen is dit principe 

onhoudbaar; dan zouden bijvoorbeeld in de wereld de ongeschoolden mogen 

beslissen over de geschoolden want ze zijn vèruit in de meerderheid.  

d) prof. Van den Bulck gaat er in haar beschouwingen aan voorbij hoe de 

betrouwbaarheid en de ernst van het nieuws worden beïnvloed, laat staan 
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gewaarborgd, door de huidige evolutie. Zijn de media ontheven van enige morele 

verplichting, behalve om sommige klanten te amuseren en voor hun eigenaars of 

sponsors geld en invloed op te brengen? Of moeten zij juiste, volledige, en 

maatschappelijk zinvolle berichtgeving brengen? De juistheid van een feit, de 

resultaten van wetenschappelijk of juridisch onderzoek worden niet bepaald door 

de goedkeuring of succes bij een grote groep onbekende lezers/kijkers. Of in Iran al 

of niet atoomwapens worden gemaakt („t is maar een voorbeeld) wordt niet 

vastgesteld door een “vrije mening” of “instemming” van het publiek.  

Is het eigenlijk niet onrustwekkend dat mediamakers aan het anonieme 

„volksgevoel‟ overlaten wat waarheid is, fout is, en leugen? In het Duits luidt dit 

woord: “volksempfinden”; het werd door Hitler en zijn regering als argument 

gebruikt voor allerlei maatregelen. Het volksgevoel werd voorgeschreven door het 

Ministerie van Volksvoorlichting en Propaganda van Joseph Goebbels. Dit 

mechanisme had een verbijsterend succes, men moet maar eens oude foto‟s en 

films bekijken van de honderdduizenden die Hitler toejuichen.      

 Lezer, luisteraar, kijker, we zijn gewaarschuwd. 

 Het tegenoverstelde principe is de leidraad van het Centrum voor Gelijkheid 

van kansen en racismebestrijding. Directeur Johan De Witte: “Wij verdedigen de 

heersende opinie niet, wij verdedigen de mensenrechten. Onze referentie is de wet, 

de grondwet en de internationale verdragen”
135

. Met andere woorden, morele 

waarden. 

 

News of the world: ook positief? 

 Nadat het Britse „News of the World‟ door zijn eigenaar Rupert Murdoch 

opgeheven werd, is toch een positief commentaar te lezen vanwege professor Mark 

Deuze, universiteit van Indiana, VS. “De roddelpers doet wat ik bij kwaliteitsmedia 

mis. Hun journalisten gaan scherper en agressiever te werk. Goede journalistiek 

irriteert mateloos, schopt, duwt en trekt. (…) Op de redacties van de Nederlandse 

rioolpers wordt constant en hevig over ethiek gediscussieerd: wat kan wel, wat 

doen we niet”. (…) “Ik maak geen inhoudelijke analyse”
136

. Voor wie voorrang 

geeft aan goede informatie is deze laatste zin de belangrijkste,; voor Deuze is de 

inhoud bijkomstig, hoofdzaak is de vorm, en de emoties die worden opgewekt.         

 

2. COMMERCIELE MEDIA EN RECLAME 

wordt vervolgd 
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