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V. HOE KIEZEN WE ONZE NORMEN EN WAARDEN ? 

 

 
In Irak: Wie is verantwoordelijk? 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/15/vrouwelijke-vs-militairen-massaal-verkracht-

door-hun-collega-s-seksuele-verneder  en voetnoten 90 en 172. 

 

INHOUD VAN HOOFDSTUK 5 

 Vrijzinningen tegen gelovigen? 

Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid: 
Minderjarigen 

Opgesplitste taken èn verantwoordelijkheden 

Nucleaire veiligheid 

Outsourcing bij de ijzeren weg 

Gellingen, OIP 

Hoe verantwoordelijk zijn banken? 

Delegeren! 

De verantwoordelijkheid van robotten 

Beursalgoritmes 

Wie is verantwoordelijk voor niet-bedoelde gevolgen? 
Wapenleveringen 

Armoede in de derde wereld 

Rol van computer-gedreven handel 

Gevolgen van oorlogen 

Agent Orange in Viëtnam 

Uitvluchten 

Wie is verantwoordelijk voor het Bhopal drama? 

Wie vergoedt de gevolgen van een kernramp? 

Tellen de gevolgen, of alleen de bedoeling? 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/15/vrouwelijke-vs-militairen-massaal-verkracht-door-hun-collega-s-seksuele-verneder
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/15/vrouwelijke-vs-militairen-massaal-verkracht-door-hun-collega-s-seksuele-verneder
http://www.dewereldmorgen.be/sites/default/files/imagecache/slideshow_1680x1050/2012/03/15/1_abu_ghraib-1.jpg
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Indien alleen de intentie telt... 

Gedroomde uitvlucht 

Verantwoordelijkheid zonder regels 

Schuldig? Neem een schikking! 

Nieuwe Belgische wet over minnelijke schikking 

De ministeriële omzendbrief over de minnelijke schikking  

“Op gezag van…” 

Intuïtieve moraal, traditie? 
 Waarden kiezen zonder goddelijke wet 
Emoties liggen aan de basis 

Zijn gevoelens dan de waardemeters, de gouden standaard voor de moraal? 

Emoties die de redelijkheid tarten. 

Angst kan ons opjagen 

Euthanasie, zelfdoding 

Onbestemde angst 

Angst als drijfveer in de actualiteit 

Bewapening en veiligheidsobsessie 

Waarom geen pleidooi voor geweld? 

Mededogen, empathie 

__ 

 

In ons eerste hoofdstuk hebben we al benadrukt dat godsdiensten, en vooral 

de drie “van het boek”, uitgebreide morele voorschriften propageren. Nu gaan we 

in op de methode waarmee een vrijzinnige humanist zijn/haar moraal kan 

opbouwen, zonder beroep te doen op goddelijke openbaringen.  

Dit is wel het moeilijkste, en meest betwistbare deel van mijn wegwijzer. De 

keuze van waarden, en de manier waarop die keuze wordt verantwoord, zal 

verschillen tussen individuen: waarden en normen zijn niet eeuwig, niet universeel 

en niet definitief. Zelfs voor gelovigen die hun god zien staan achter elk 

voorschrift, veranderen de regels naargelang de pausen, kardinalen en pastoors en 

rabbijnen, naargelang het land, het tijdsgewricht, de sociale klasse, de huidskleur, 

de afstamming.... Ook heeft mijn uiteenzetting iets persoonlijks; ze is vooral als 

voorbeeld bedoeld. Niet iedereen voelt de behoefte wakker te liggen van vragen 

over goed en kwaad; maar anderen dan weer wel, zeker in kritieke situaties die zich 

nog niet eerder hebben voorgedaan, en waarvan de gevolgen lijken vèrstrekkend te 

zijn; bijvoorbeeld trouwen of niet, scheiding; kinderen of niet en hoeveel; seks of 

niet en wanneer, zwangerschapsonderbreking, eutanasie, enz. 

 

Vrijzinnigen tegen gelovigen? 

Een voorafgaandelijke opmerking: normen en gedrag van een ongelovige humanist 

moeten niet noodzakelijk op alle punten verschillen van deze van een gelovige 

christen, jood, moslim enz. Uiteraard zijn de verschillen groot in typisch 

godsdienstige handelingen. Maar in het publieke leven is het verschil tussen 
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gelovigen en vrijzinnige humanisten vaak niet opvallend. Als voorbeeld herinner ik 

mij een protestmars in Brussel, ik dacht tegen de atoomproeven (of tegen de 

Amerikaanse kernkoppen in België?) waar een groep katholieke zusters krachtig 

mee opstapten. Ze waren goed herkenbaar aan hun grijze kleed en droegen 

uiteraard een hoofddoek. Pax Christi zit sedert decennia op dezelfde lijn als 

vredesactivisten van uiteenlopende levensbeschouwingen. Zuster Jeanne Devos 

organiseert de rechteloze vrouwen die in India werken als huispersoneel, en 

verkrijgt van de grote vakbonden en werkgevers in de Internationale 

Arbeidsorganisatie hun erkenning als werknemers
1
. Aartsbisschop Desmond Tutu, 

en de vermoorde dominee Martin Luther King zijn beroemde en terecht geprezen 

voorvechters van mensenrechten (telkens tegen blanke machtshebbers!) wiens 

maatschappelijke invloed niet kan overschat worden. De Duitse dominee Martin 

Niemöller preekte publiek tegen de politiek van Hitler, en bracht van 1937 tot het 

einde van de oorlog in concentratiekampen door. Zijn bekende uitspraak is: “Toen 

ze de communisten kwamen aanhouden, heb ik niet geprotesteerd, want ik was geen 

communist. Toen ze de vakbonders aanhielden, heb ik niet geprotesteerd, want ik 

was geen syndicalist. Toen ze de joden aanhielden, heb ik niet geprotesteerd want 

ik was geen jood. Toen ze mij kwamen aanhouden was er niemand meer om te 

protesteren”
2
. Deze uitspraak kan als zeer algemeen voorbeeld gelden voor de 

morele plicht om solidair te zijn, want het is finaal in ons eigen belang. 

Zijn collega-dominee Bonhoeffer nam deel aan het geheime verzet en werd door de 

nazi‟s opgehangen.     

Een ander voorbeeld zijn de standpunten van de christelijke vakbonden; historisch 

werden die opgericht als tegengewicht tegen de socialistische vakorganisaties, en 

tegen de liberale antiklerikalen. Maar sedert decennia werken de drie vakbonden 

meestal samen al blijven er accentverschillen doordat hun leden andere familiale 

tradities hebben. 

In Guatemala organiseerden paters Scheutisten mee de boerenorganisatie CUC 

(Comité de Unidad Campesina), door het drukken en verspreiden van vlugschriften 

die o.m. opriepen tot staking. Hun inspiratie was de bevrijdingstheologie. 

Legerofficieren getraind in marteltechnieken in een school in Panama opgericht 

door Washington, leidden doodseskaders waarvan meerdere paters het slachtoffer 

werden. Soms werden slachtoffers uit een helikopter in een vulkaan gegooid, de 

Pacaya of de Fuego nabij Antigua
3
. De Scheutist Serge Berten uit Menen verdween 

spoorloos, evenals de Filippijn Conrado de la Cruz, op 1 mei 1980; Walter 

                                                 
1
 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/16/iao-keurt-conventie-huisarbeid-goed  

2
 Op een Amerikaanse Holocaust website is “communist” vervangen door “socialist”. www 

3
 De Morgen 21/1/2012. 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/16/iao-keurt-conventie-huisarbeid-goed


Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit                                                                        Hoofdstuk 5 

Frank Roels 4 

Voordeckers en Ward Capiau werden doodschoten. In 1994 volgde nog Fons 

Stessels.   

In de patroonsorganisaties zijn katholieken en vrijzinnigen niet meer te 

onderscheiden en ze treden samen op
4
. Wetenschappers van hetzelfde team kennen 

vaak elkaars geloof of levensbeschouwing niet. De soms bitsige concurrentie in de 

wetenschap heeft andere dan filosofische oorzaken. 

Ofschoon dus gelovigen zich (gedeeltelijk) op een god steunen om hun 

moraal te rechtvaardigen, en ongelovigen een andere aanpak hebben, zullen ze 

vaker dan niet, gelijkaardig gedrag vertonen. Een verklaring hiervoor is, enerzijds 

een aantal behoeften die gemeenschappelijk zijn bij alle menselijke wezens (zie 

verder);  anderzijds de grote invloed van de omgeving, de samenleving, op ons 

moreel denken en handelen. We zullen zien dat hier een logica achter schuilt. 

Omgekeerd zullen gelovigen behorend tot dezelfde godsdienst zich verschillend 

opstellen naargelang ze in Italië of Nederland wonen, in een dorp versus 

wereldstad
5
, indien ze een heel ander beroep hebben, en vaak ook volgens het 

niveau van hun opleiding (we spreken hier wel over gemiddelde tendensen). 

 

Een eerste moreel principe, als concreet voorbeeld: eenieder moet aansprakelijk 

zijn voor zijn/haar daden. 
 

Vooraf even iets over de formulering. In het gewone spraakgebruik zeggen we 

vaak: hij/zij is aansprakelijk. Of we vragen: wie is verantwoordelijk? Ofschoon de 

vorm “is” lijkt over een feit te handelen, betreft het wel degelijk een morele norm, 

een moeten. Ook zeggen we gemakkelijk: wiens schuld is het? Dat gaat reeds in de 

richting van “wie moet gestraft worden?”.   

Bijna iedereen zal akkoord gaan met deze zeer algemene formulering van 

morele en juridische verplichting van aansprakelijkheid, zoals hierboven. Maar, 

zodra we meer concrete gevallen bespreken, zal de lezer vaststellen dat telkens 

opnieuw een keuze moet gemaakt worden. En dan zullen de meningen gaan uiteen 

lopen! Want in de toepassing van het principe botsen we op uitzonderingen en 

zware discussiepunten: 

 

i) Minderjarigen worden zelden aansprakelijk geacht, idem voor geesteszieken; 

wèl hun ouders of voogd. Toch hebben in ons land 2000 minderjarigen een 

strafblad
6
. Bovendien is er een evolutie aan de gang in meerdere ontwikkelde 

                                                 
4
 Zie als voorbeeld hun campagne “Laat ons ondernemen”, Roels 

https://biblio.ugent.be/record/852307  
5
 Als voorbeeld het hedendaagse verhaal van een katholiek meisje opgevoed in de stikkende en 

authoritaire sfeer van een kleine stad, Tielt: Ann De Craemer, “Vurige tong”, 2011. 
6
 De Morgen 26/9/2012. 

https://biblio.ugent.be/record/852307
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landen om minderjarige boefjes streng te straffen, ze op te sluiten in een “open” of 

gesloten instelling – over de ouders horen we dan weinig. Zopas vernemen we dat 

een Canadese jongeman ervan beschuldigd wordt op de leeftijd van 15 jaar in 

Afghanistan een Amerikaanse soldaat te hebben gedood. Het proces wordt gevoerd 

voor een Amerikaanse militaire rechtbank. Reeds 8 jaar zit hij zonder proces 

opgesloten in het concentratiekamp van Guantánamo. Een vertegenwoordiger van 

de Verenigde Naties protesteert tegen de vervolging van een minderjarige; er zijn 

heel veel kindsoldaten op onze planeet
7
. Palestijnse kinderen die met stenen gooien 

naar Israëlische soldaten zitten wekenlang in eenzame opsluiting in de Israëlische 

Al Jalame gevangenis, zonder aanklacht. Israëlische ex-militairen getuigen over de 

systematische mishandeling van kinderen
8
. 

 Maar ook in landen waar geen conflicten heersen, veranderen de morele en 

juridische regels. Federaal minister Joëlle Milquet (cdH) heeft een wetsontwerp 

klaar om de leeftijd te verlagen voor de gemeentelijke administratieve sancties 

(GAS), van 16 naar 14 jaar; dit werd voorbereid door haar voorgangster Annemie 

Turtelboom (O-VLD)
9
  Burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens (Sp-a) zegt 

dat hij al jaren nog lager wil gaan: tot 12 jaar
10

. Bij GAS komt er dus geen 

rechtbank aan te pas
11

. Criminologen aan de VUB, Jenneke Christiaens en Els 

Dumortier, stellen de vraag of deze kinderen verantwoordelijk zijn voor 

maatschappelijk factoren zoals “scholentekort, een tekort aan sociale woningen, een 

tekort aan vrije ruimte, een groeiende kloof tussen arm en rijk, een hoge 

jeugdwerkloosheid, een intolerante samenleving met een latent en niet zo latent 

racisme” ? Volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind ligt de 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid op achttien jaar. 

 

                                                 
7
 De Morgen 11/8/2010. 

8
 Reportage uit de Westbank, http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/22/palestinian-children-

detained-jail-israel?INTCMP=SRCH       http://www.btselem.org/ 

http://www.breakingthesilence.org.il/wp-

content/uploads/2012/08/Children_and_Youth_Soldiers_Testimonies_2005_2011_Eng.pdf   
9
 De Morgen 12/01/10. 

10
 24/1/2012  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-

Gedachte/article/detail/1384298/2012/01/24/Geen-stok-maar-een-stok-achter-de-deur.dhtml 

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1386597/2012/01/28/De-lastige-

kinderen-van-de-flinkse-burgemeester.dhtml 
11

 De Liga voor de Mensenrechten heeft klachten ingediend bij de Raad van State. De Liga zegt: 

niemand weet nog wat strafbaar is of niet, omdat elke gemeente zijn eigen overlast definieert. 

Prof Eric Corijn: stel je voor dat we morgen stakerspiketten gaan straffen met overlastboetes. De 

Morgen 14/9/2012.   

http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/22/palestinian-children-detained-jail-israel?INTCMP=SRCH
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/22/palestinian-children-detained-jail-israel?INTCMP=SRCH
http://www.btselem.org/
http://www.breakingthesilence.org.il/wp-content/uploads/2012/08/Children_and_Youth_Soldiers_Testimonies_2005_2011_Eng.pdf
http://www.breakingthesilence.org.il/wp-content/uploads/2012/08/Children_and_Youth_Soldiers_Testimonies_2005_2011_Eng.pdf
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1386597/2012/01/28/De-lastige-kinderen-van-de-flinkse-burgemeester.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1386597/2012/01/28/De-lastige-kinderen-van-de-flinkse-burgemeester.dhtml
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ii) Daden gesteld op bevel: ofschoon door het internationaal proces van Nüremberg 

tegen de Nazi-kopstukken het “Befehl” is verworpen als verschoningsgrond, 

blijven we vandaag met dubbelzinnige situaties geconfronteerd. 

Indien de daad zelf niet strafbaar is, zullen velen aanvaarden dat een 

ondergeschikte ze niet moet weigeren, en ook niet moet opdraaien voor de 

gevolgen. Mag een ambtenaar, militair, en eender welke arbeider of bediende die in 

opdracht van een werkgever daden stelt, gestraft of zelfs enkel met de vinger 

gewezen worden, voor bijvoorbeeld, productie van clusterbommen, van onveilige 

apparatuur of wagens; voor belastingontwijking (=legale constructies) ten voordele 

van de “klant”; geheime spionage voor politieke, militaire en bedrijfsmatige 

belangen; verspreiden van foutieve of verwrongen informatie…?  

Na de genocide in Rwanda in april-juni 1994  werd het argument “j‟ai suivi des 

ordres” opnieuw veelvuldig gebruikt; terwijl anderen dan weer loochenden de 

orders gegeven te hebben. Martin Kinami heeft in een kort essay beschreven dat 

massamoorden een efficiënte organisatie vereisen waaraan velen meewerken. Die 

medewerkers doen, ieder van hen, hun “werk”, dat door ervaring steeds beter 

werd
12

. De piloten, de tankbestuurders, de „marines‟ in de Viëtnamese jungle: ze 

voerden de opdracht van “my country” uit, zonder te zien wat ze aanrichten tegen 

weerloze boeren, vrouwen en kinderen. Zo klinken de getuigenissen afgenomen 

van Viëtnamveteranen van laag tot hoog, inbegrepen generaal Westmoreland. Deze 

laatste zegt: “Voor de Aziaten heeft leven minder waarde dan voor ons”. Regisseur 

Peter Davis en producer Bert Schneider lieten met opzet alléén voorstanders van de 

oorlog aan het woord, zonder kommentaar of tegenstem. Sommige zijn later tot 

inzicht gekomen; zij komen het psychisch niet te boven. Maar anderen gaan voort 

hun vaderlandse boodschap uit te dragen voor alle schoolkinderen van het land en 

worden als helden vereerd
13

.   

Een heel actueel voorbeeld is de beslissing van president Barack Obama om 

uitvoerders van waterboarding, d.i. het bijna verdrinken van verdachten tijdens de 

ondervraging, niet te vervolgen, omdat ze instructies uitvoerden van de C.I.A., 

zoals nu uit officiële documenten gebleken is. Is dit een afwijking van de principes 

waarop de Nuremberg vonnissen waren gesteund? Ik denk het niet, want de 

uitvoerders zijn lagere ondergeschikten, geen opdrachtgevers. Het wordt nu 

spannend of de chefs van de C.I.A., en de ministers uit de Bush periode wèl zullen 

aangeklaagd worden. 

                                                 
12

 Martin Kimani, Granta 109, pp 233-244, 2009. De auteur werkt aan aan boek over 

katholicisme en de genocide in Rwanda. 
13

 Documentaire “Hearts and Minds”, uit 1974, op 28/4/2010 terug vertoond op Canvas, ter 

gelegenheid van de 35e verjaardag van het officiëel einde van de oorlog: de vlucht van de 

Amerikanen uit Saigon. 
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Na het doden van Osama Bin Laden werden (oud)leden van het Amerikaans 

elitecorps SEALs geïnterviewd: “Deze mensen hebben al deze procedures 

ontelbare keren geoefend. Ze zijn zo getraind dat ze niet meer over hun 

handelingen nadenken”
14

. Mensen worden dus opgeleid om als perfecte machines 

te presteren; zij zijn moeilijk hierop af te rekenen, maar wie dan wel? De trainers, 

de minister, de president? 

Over de details van elk militair treffen met de Palestijnen krijgen de Israëlische 

soldaten allereerst een “debriefing” met hun oversten, waarbij volledige 

confidentialiteit gewaarborgd is. Wat zij daar zeggen mag nooit in een proces tegen 

hen gebruikt worden
15

. Door deze standaardprocedure doen ze afstand van hun 

verantwoordelijkheid; wat dan weer weinig bevorderlijk is voor moreel gedrag.    

Onlangs werd een kantoorhouder van Citibank vrijgesproken (voor het geven van 

foute informatie bij het verkopen van effecten van Lehman Brothers) omdat de 

rechtbank oordeelde dat Citibank verantwoordelijk is, niet de werknemer
16

. 

 

Opgesplitste taken èn verantwoordelijkheden. 

Nog ingewikkelder is de verantwoordelijheid voor de misdaden begaan door 

privé-milities zoals Blackwater
17

 die door het Amerikaans leger worden ingehuurd; 

wie is daar verantwoordelijk: de man die persoonlijk gemoord, gemarteld heeft; of 

de baas van de militie; of de finale opdrachtgever, dat is dus de minister. Eén 

bewakingsfirma, G4S, heeft wereldwijd al 650.000 agenten
18

; wie neemt 

verantwoordelijkheid voor al dezen?  

In het beschaafde Europa woedt de discussie of de hoofdaannemer van 

bouwwerken verantwoordelijk kan worden gesteld voor handelingen van de talrijke 

                                                 
14

 De Morgen 7/5/2011. 
15

 Militaire inspecteur, geinterviewd door Simone Bitton, in de film “Rachel”, een reconstructie 

van de dood van Rachel Corrie (2003). Corrie was een Amerikaanse vredesactiviste die een 

Israëlische militaire bulldozer trachtte tegen te houden die Palestijnse huizen vernietigde. 

Filmbespreking:http://electronicintifada.net/content/film-review-simone-bittons-investigative-

documentary-rachel/3582  FILM: http://freedocumentaries.org/int.php?filmID=280 

http://freedocumentaries.org/teatro.php?filmID=280&lan=en&size=big 

Andere film van Bitton “Mur”: http://www.youtube.com/watch?v=2-mVXfDfZDg  
16

 De Morgen 19/1/10. 
17

Veranderde zijn naam in Xe Services, wegens een proces over valse facturen. Een VN 

commissie stelt de afwezigheid van regulering en controle vast: “The US government has 

outsourced many of the military and security functions to these private security companies. 

They‟re not regulated and they‟re not controlled – this is what we are extremely concerned 

about. We‟re calling for regulation on a national and international level, so that these companies 

are accountable,” Jose Luis Gomez del Prado from the UN Working Group on Mercenaries says. 

http://rt.com/news/america-war-contractors-scandal/ 
18

 De Morgen17/7/2012. 

http://electronicintifada.net/content/film-review-simone-bittons-investigative-documentary-rachel/3582
http://electronicintifada.net/content/film-review-simone-bittons-investigative-documentary-rachel/3582
http://freedocumentaries.org/int.php?filmID=280
http://freedocumentaries.org/teatro.php?filmID=280&lan=en&size=big
http://www.youtube.com/watch?v=2-mVXfDfZDg
http://rt.com/news/america-war-contractors-scandal/
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onderaannnemers
19

, bijvoorbeeld inzake zwartwerk, het niet respecteren van 

loonschalen en sociale wetgeving, veiligheid, milieu…Het Europees parlement is 

voorstander van de aansprakelijkheid van de hoofdaannnemer, maar in België werd 

een wetsvoorstel uit 2008 van Hans Bonte en Meryame Kitir (Sp-a) bij herhaling 

weggestemd. Nu heeft ook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 

Racismebestrijding aangedrongen op hoofdelijke aansprakelijkheid van 

opdrachtevers, na het proces tegen Carestel. Deze firma liet de toiletten in 

snelwegrestaurants onderhouden door het Duitse bedrijfje Kronos dat Oost-

Europeanen 3 eur per uur, 450 per maand betaalde als schijnzelfstandigen, 

zeventien uur per dag en zeven dagen per week. Kronos betaalde hiervoor aan 

Carestel. De eigenaar van Kronos, een Rus, paste eerder gelijkaardige voorwaarden 

toe met Bronfman Reinigingsservice, dat veroordeeld werd in Duitsland (de 

zogeheten “toiletmaffia”)
20

. Het Belgisch proces tegen verantwoordelijken van 

Carestel zou een eerste case zijn van vervolging wegens overtredingen door een 

onderuitbater  

De Belgische Bouwunie heeft alvast een groot aantal bezwaren tegen een 

regeringsontwerp, omdat de controle van zoveel onderaannemers te ingewikkeld en 

te duur zou worden
21

. Indien een bedrijf in een ander Europees land gevestigd is, 

worden in België geen sociale bijdragen betaald. Zopas bleek ook de schoonmaak 

van de Brusselse spoorwegstations te zijn uitbesteed aan GOM-Facilicom Services, 

die het uitbesteedt aan Local Cleaning die beweert zelfstandigen ermee te belasten; 

                                                 
19

 De onderaannemers verantwoordelijk stellen mislukt in praktijk omdat ze onbekend zijn bij de 

overheid, sociale zekerheid en vakbonden e.d., en slechts zeer kortstondig aktief zijn op de 

bouwwerf. Omgekeerd komt het de hoofdaannemer ook goed uit omdat de bestaande wet hem 

geen verplichtingen oplegt over de onderaannemers. Een arbeider vertelt: “We gingen van de ene 

naar de andere onderaannemer. We werkten twee, drie dagen voor Juan, dan weer voor Pedro. Zij 

trokken wel sociale bijdragen af, maar stortten die niet door. Al dat geld zijn we kwijt” (geciteerd 

door FOS, februari 2010). O.m. het ACV heeft meermaals de ontduiking aangeklaagd van de 

sociale wetgeving door schimmige onderaannemers met valse adressen, De Morgen 19/1/10.  

http://acv-bouw-industrie-energie.acv-

online.be/Images/Congresboek%20Werken%20met%20derden%202011%20Ndl%20LR_tcm31-

260262.pdf     http://acv-voeding-diensten.acv-

online.be/Images/Persbericht%20ACV%20Voeding%20en%20Diensten_tcm47-258653.pdf  
20

 De Morgen 3/10/2011. 
21

 http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1085613/sp-a-maak-opdrachtgevers-aansprakelijk-

voor-sociale-fraude-van-onderaannemers.aspx  

http://www.hansbonte.be/federaal/gedaan-met-slavernij.html  

http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid1083400/aannemers-hoofdelijk-verantwoordelijk-voor-

minimumloon.aspx  Zogenaamde “toiletmaffia”: 

http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=TB3GFKHT&word=carestel  

http://acv-bouw-industrie-energie.acv-online.be/Images/Congresboek%20Werken%20met%20derden%202011%20Ndl%20LR_tcm31-260262.pdf
http://acv-bouw-industrie-energie.acv-online.be/Images/Congresboek%20Werken%20met%20derden%202011%20Ndl%20LR_tcm31-260262.pdf
http://acv-bouw-industrie-energie.acv-online.be/Images/Congresboek%20Werken%20met%20derden%202011%20Ndl%20LR_tcm31-260262.pdf
http://acv-voeding-diensten.acv-online.be/Images/Persbericht%20ACV%20Voeding%20en%20Diensten_tcm47-258653.pdf
http://acv-voeding-diensten.acv-online.be/Images/Persbericht%20ACV%20Voeding%20en%20Diensten_tcm47-258653.pdf
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1085613/sp-a-maak-opdrachtgevers-aansprakelijk-voor-sociale-fraude-van-onderaannemers.aspx
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1085613/sp-a-maak-opdrachtgevers-aansprakelijk-voor-sociale-fraude-van-onderaannemers.aspx
http://www.hansbonte.be/federaal/gedaan-met-slavernij.html
http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid1083400/aannemers-hoofdelijk-verantwoordelijk-voor-minimumloon.aspx
http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid1083400/aannemers-hoofdelijk-verantwoordelijk-voor-minimumloon.aspx
http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=TB3GFKHT&word=carestel
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de Oost-Europese schoonmakers werken zeven dagen op zeven onder het 

minimumloon
22

. 

 Een heel ander geval van gespreide verantwoordelijkheid kwam in de media 

ter gelegenheid van de zware bosbranden in Rusland, die Moskou bedreigden en 

een radioactief gebied bereikten. Door een wet van 2006 werd het aantal 

boswachters van de overheid gehalveerd, en de beveiliging tegen brand mochten 

(privé-)  houtbedrijven overlaten aan een ander bedrijf (outsourcing). Dit laatste 

bleek tijdens de branden helemaal niet uitgerust en zelf over onvoldoende 

watereserves te beschikken
23

. Wie is nu verantwoordelijk: de wetgever, het 

houtbedrijf, of de beveiligingsfirma – die blijkbaar door niemand gecontroleerd 

werd? 

 

Nucleaire veiligheid 
Het fenomeen van onderaanneming veroorzaakt vèrdragende risico‟s in de 

kerncentrales omdat het onderhoud en veiligheidscontrole door diverse kleine 

bedrijfjes worden uitgevoerd waarvan de expertise en zorgvuldigheid onbekend 

zijn
24

. Na de catastrofe in Fukusjima werd ook in de Verenigde Staten opnieuw de 

aandacht gevestigd op meerdere veiligheidsrisico‟s en onduidelijke 

verantwoordelijkheden in de Amerikaanse kerncentrales. De Nuclear Regulatory 

Commission kan in principe een centrale stilleggen als represaille tegen 

overtredingen inzake regelgeving. Maar dat gebeurt vrijwel nooit. Eén eigenaar van 

een centrale verlaagde meerdere malen de norm voor de dikte van de koelleidingen, 

tot ze zo verroest waren dat bij een controle het metalen borsteltje er een gat in 

maakte. Zelfs nadat het parlement van een staat gestemd had dat een 

exploitatievergunning niet mocht verlengd worden, deed de NRC het toch. Een 

commentator merkt op dat de leden van de Commissie nadien vaak gaan werken 

voor de nucleaire sector. In Japan ontvingen 22 leden van de controlecommissie, 

waaronder de voorzitter, cadeau‟s van energiebedrijven
25

. Veiligheidsnormen 

werden geleidelijk aan strenger maar werden niet toegepast door TEPCO, de privé 

eigenaar van de kerncentrales; de officiële controleorganen namen geen sancties. 

Na de ramp was er voortdurend onduidelijkheid wie verantwoordelijk was voor de 

hulpverlening en veiligheid
26

. In het Verenigd Koninkrijk pleegde een 

                                                 
22

 De Morgen 27/2/2012. 
23

 DM 9/8/2010. 
24

 Reportage in Lichtpunt op Canvas dd 10/1/10. 
25

 De Morgen 2/1/2012. 
26

 Uit het gedetailleerde rapport opgesteld in opdracht van het Japans parlement, de Diet. Eén 

factor die de coördinatie van de maatregelen in de war deed open, was de uitval van de stroom 

zodat veel verbindingen niet werkten. Echter, het bedrijf had ook geen behoorlijk draaiboek voor 

een zeer grote ramp. 
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regeringsambtenaar uitgebreid emailoverleg met drie nucleaire bedrijven (EDF, 

Areva, Westinghouse), teneinde de veiligheid van centrales te benadrukken, en de 

gevolgen van een ramp te minimiseren. De politie gaf informatie over 

demonstranten door aan een andere energieproducent
27

. Toen in een Amerikaanse 

centrale ontdekt werd dat radioactief water (met tritium) weglekte in de bodem, 

loog de privé-exploitant dat er geen ondergrondse buizen lagen. In een andere 

centrale werden door een brand de electrische leidingen beschadigd die de 

noodkoeling moesten voeden; vele jaren later bleek het nieuwe materiaal voor de 

brandbeveiliging slecht te zijn en getest door een obscuur bedrijfje
28

. 

Een ander soort risico leert ons Best Medical Belgium, een bedrijf in Fleurus 

dat radioactieve materialen verkocht. Het was eigendom van een Amerikaan, en 

ging failliet. Nadien ontdekte men plastic zakken met radioactieve afval 

achtergelaten in een hangar. 16 miljoen euro reserve, voorzien voor het opruimen, 

blijken verdwenen. Nu het gerecht een klacht onderzoekt wegens verduistering, 

dreigt de eigenaar 30 miljoen schadevergoeding te eisen van de Belgische staat. 

Dat ontwijken van verantwoordelijkheid niet beperkt blijft tot domheid of 

misdrijven, toont de bewaking van de Britse kernwapens (TRIDENT raketten). Die 

is door de regering-Cameron ge-outsourct naar een consortium van privé bedrijven; 

het contract loopt tot 2025. Het argument van het Brits ministerie: we hebben te 

weinig gespecialiseerd personeel in het leger
29

. Het klinkt als het begin van een 

horrorfilm. In de luchtvaart worden veel vluchten uitgevoerd door een ander 

bedrijf, dat de vliegtuigen bezit of least, maar niet met de klanten omgaat. DHL, 

Jetair, FedEx, Clubmed, de VN: die bestellen vluchten bij ASL Aviation, een 

dochter van de Compagnie Maritime Belge dat 90 vliegtuigen bezit. blz 21 DM21/9  

 

Outsourcing bij de IJzeren Weg 

De privatizering van British Rail onder de regeringen Thatcher en Major 

resulteerde in een onontwarbaar kluwen van meer dan 100 bedrijfjes die 

systematisch aan outsourcing doen, d.w.z. ze splitsen de taken op en schuiven de 

stukjes door naar andere bedrijfjes. Hun motivatie is om steeds de laagste loonkost 

te bekomen, wat volgens sommigen eindigt bij mensen die onvoldoende 

opleiding/ervaring hebben, maar wel onder zware werkdruk staan, genoemd “work 

intensity”. De verantwoordelijkheden worden ontraceerbaar, wat bleek uit het 

                                                 
27

 De Morgen, 2/7/2011. Informatie opgeëist door de krant The Guardian. 
28

 The New York Herald Tribune 9/5/2011. 
29

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/08/14/britse-trident-basissen-voortaan-beheerd-

door-privebedrijven   

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/08/14/britse-trident-basissen-voortaan-beheerd-door-privebedrijven
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/08/14/britse-trident-basissen-voortaan-beheerd-door-privebedrijven
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vonnis na het dodelijk treinongeval in Hatfield in 2000: voor onvrijwillige doodslag 

werd niemand veroordeeld
30

.  

Door het outsourcen en de gevolgen vandien werden in feite belangrijke 

ethische keuzes gemaakt – maar die werden niet in ogenschouw genomen door 

regering, publiek en volksvertegenwoordiging, op het ogenblik van de beslissing. 

Na de treinramp van Buizingen konden we eerder toevallig vernemen dat de 

opleiding van de onze NMBS treinbestuurders al een heel tijdje is uitgegeven aan 

Deloitte, een veelpotige privé-onderneming die winst maakt met zeer uiteenlopende 

diensten
31

. De opleiding die zij aflevert aan de treinbestuurders is van uitstekend 

niveau, zo vertelt de man die ze daar zelf geeft, aan de media. Maar de cursus- en 

instructieteksten worden herschreven door mensen die het meest elementaire van 

treinen niet kennen. Na de ramp berichtten de media over de uitgebreide gewoonte 

van de NMBS en Infabel om taken uit te besteden aan winstgevende bedrijfjes, 

voor tientallen miljoenen euro, niet alleen voor technische problemen, maar ook 

voor de verkoop van tickets, en de boekhouding, Dankzij parlementaire vragen 

bleek dat bij onze spoorwegen ongeveer 2500 externe “consultants” rondlopen die 

soms dagelijks 2000 euro per man kosten
32

. Sommigen blijven jaren in dienst van 

de NMBS.  Bij de informaticadienst van de NMBS, ICTRA, werken 600 externen, 

op een totaal van 900 personeelsleden. Het Rekenhof pluisde uit dat over 7 jaar de 

NMBS 837,5 miljoen uitgaf aan externe raadgevers (“consultants”)
33

. Deze 

uitbesteding heeft o.m. voor gevolg dat ervaring en know-how van eigen NMBS 

personeel verloren gaan, terwijl aan de expertise van de externen minstens moet 

getwijfeld worden. Volgens de vakbond ACOD is één motivatie van al dit 

outsourcing, de gemakkelijkheidsoplossing: om moeilijke knopen door te hakken: 

dus: om de verantwoordelijkheden af te schuiven. 

Het verhaal lijkt als twee druppels op de invoering door het bestuur van de 

universiteit van een boekhoudkundig systeem ontwikkeld door de multinational 

SAP. Al snel liep de prijs op omdat het complexe programma niet was aangepast 

                                                 
30

 www.cps.gov.uk/news/press_releases/144_05/ . Twee onderaannnemers hadden al voor het 

vonnis zware boetes gekregen voor het niet-respecteren van de voorschriften. Echter, van de 

Britse regering ontvingen ze nog een groter bedrag (20,9 miljoen pond) om hun proceskosten te 

betalen…Zie ook o.m. nog Ian Jack, “The crash that stopped Britain”; het toneelstuk van David 

Hare “The permanent way”. Ook de prachtige film van Ken Loach, “The Navigators”. Ofschoon 

privatisering en outsourcing financiële drijfveren hebben, is de kost van de spoorwegen in de UK 

nu veel hoger dan toen British Rail een overheidsmaatschappij was; althans voor de reiziger en 

belastingbetaler. Het geld gaat nu naar de honderden bedrijven met winstoogmerk. 
31

 Zoals belastingsconsult in 60 landen, zie www.deloitte.com/dits/, een afdeling in Rwanda,… 
32

 David Geerts, Sp-a parlementslid, De Morgen 6/3/10. 
33

 Het Rekenhof vermeldt uitbestedingen aan zowat alle privé consultantcybedrijven in ons land: 

SAP, ERP, Deloitte, Boston Consulting, AT Kearney, Arthur D Little, CSC. De Morgen 

11/6/2012. 

http://www.cps.gov.uk/news/press_releases/144_05/
http://www.deloitte.com/dits/
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aan de specifiek universitaire functies, en zeer gebruiksonvriendelijk.  In elke dienst 

moesten één of twee personeelsleden worden vrijgemaakt om de opleiding te 

volgen, en nadien de updates van die lessen. Vandaag hebben de meeste 

professoren niet voldoende training om de rekeningen van hun afdeling te 

controleren, ofschoon zij daarvoor verantwoordelijk zijn; ze zijn overgeleverd aan 

de goede trouw van één ondergeschikte. 

 

Gellingen, OIP 

Nog in eigen land hebben rechters  uitspraak gedaan in de ramp van 

Gellingen, van al  6, 7 jaar geleden. Er vielen 24 doden en 132 gewonden, vooral 

verbrandingen die de mensen op hun huid blijven meedragen. Niemand gaat in de 

gevangenis. Er was natuurlijk ook geen kwaad opzet; zie over “collateral damage” 

verder in dit hoofdstuk. Maar toch was het geen onvermijdbare natuurrampwas. 

Neen, alles was man-made. Want opnieuw waren er diverse (onder)aannemingen 

met personeelsleden die (kleine) fouten maakten maar telkens niet DE oorzaak 

waren van de doden en levenslange invaliden. In mijn krant lees ik niets over wat 

dadelijk na de ramp wèl werd gevraagd: wie was in „t bezit van de plannen van de 

ligging van de gasleiding, want iedereen mag toch zomaar niet overal beginnen 

graven? Toen eerder in San Bernardino in Californië een gelijkaardige ramp 

gebeurde, ook mede veroorzaakt door een graafmachine, was er sprake van 

veiligheidskleppen in gasleidingen die automatisch moesten sluiten bij drukverlies, 

en de firma werd veroordeeld
34

. Bij Fluxys moest er eerst beslist worden OF de 

leiding wel zou afgesloten worden (en volgens hun woordvoerder mag dat niet 

lichtvaardig, onderverstaan: dan krijgen we klachten en financieel verlies).  In 

beroep zijn Fluxys en Husqvarna veroordeeld, maar alleen tot 

schadevergoeding????Intussen werd alweer elders een gasleiding opengescheurd, 

want “we wisten niet dat hier een buis lag”. En zes maand later alweer, onder de 

Koninklijke Baan in Blankenberge… 

 Door outsourcing is er meestal geen controle meer op de activiteiten. Slimme 

uitzendkrachten werkzaam bij de Belgische post gingen gedurende jaren frauduleus 

lopen met gefactureerde bedragen die ze deden storten op hun eigen rekening, en 

vervolgens doorsluisden naar het buitenland
35

. 

 In plaats van outsourcing kan een bedrijf ook veranderen van eigenaar 

zonder dat zulks zichtbaar is in naam en adres. Overnames van één onderneming 

door een andere zijn legio; wie is dan de echte baas, wie is aansprakelijk? Oudere 

Gentenaars kennen nog “den Optique” (OIP), fabrikant van lenzen en microscopen. 

Het heet nog steeds OIP, maar is sedert 2003 eigendom van Elbit Systems, een 

                                                 
34

 Voetnoot nr 30, bij Roels “Naar een andere economie”, 2007, http  
35

 De Morgen 22/6/2011. 
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grote Israëlische wapenfabrikant, o.m. van de onbemande vliegtuigjes Skylark en 

Heron. OIP produceert nu vuurgeleidingssystemen, infraroodkijkers e.a. Door wie 

worden de beslissingen genomen? 

 

Hoe verantwoordelijk zijn banken? 

De wereldwijde strijd tegen clusterbommen (die jaren nadien nog multipele 

slachtoffers blijven maken; een derde zijn kinderen) is dankzij België een relatief 

succes. Maar de wettelijk voorziene opstelling van lijsten van producenten en hun 

geldschieters (beleggingsfondsen)
36

 werd nagelaten door minister Reynders; 

bestaande (niet-openbare) lijsten  zijn opgesteld door privé studiebureaus die 

geheime criteria toepassen. Amnesty International heeft onthuld dat de Verenigde 

Staten in december 2009 clustermunitie gebruikten in het dorp al-Majalla in Yemen 

maar dit camoefleerden als een aanval door het Yemenitische leger. Minstens 52 

burgers werden gedood grotendeels vrouwen kinderen
37

. Tijdens de inval in Irak in 

2003 schoten de VS en UK 13000 clusterbommen af onder meer in de grote steden. 

Israël vuurde in 2006  4 miljoen clusterbommen af op Libanees gebied dat daardoor 

onbruikbaar wordt. Nadien heeft Belgisch leger geholpen bij het opruimen ervan, 

een beslissing van minister Flahaut, PS.   

 Hoe groot is de verantwoordelijkheid van de banken die financieel steun 

verlenen aan producenten van deze wapens? 36 miljard dollar tussen mei 2008 en 

2011 investeerden ze in 8 producenten; Deutsche Bank en Royal Bank of Scotland 

staan in deze “hall of shame”
38

. SOFEX is de grote beurs waar tweejaarlijks 350 

standhouders nieuwe wapens demonstreren, tot en met een heel „oorlogsdorp‟ om 

te oefenen. Generaals en militaire adviseurs doen hier boodschappen met miljarden 

overheidsgeld. Verkopers en kopers voelen zich geenszins verantwoordelijk voor 

de ellende die de inhoud van hun shoppingbags zullen scheppen
39

. 

De bankencrisis was volgens de baas van Goldman-Sachs deels eraan te 

wijten dat teveel financiële instellingen en beleggers hun risicobeheer uit handen 

gegeven hadden en zelf geen analyses meer maakten
40

. Wie is verantwoordelijk, 

moreel gesproken (voor een rechtbank is het nog ingewikkelder) voor de gevolgen 

                                                 
36

 Zoals voorzien door de Belgische wet; zie Netwerk Vlaanderen e a De Morgen 13/2/10. 

www.netwerkvlaanderen.be/nl/index.php www.bankgeheimen.be/bankgeheimen.html?lang=en 
37

 De Morgen 30/5/2011. 
38

 Rapport van Netwerk Vlaanderen en Pax Christi Nederland. 

www.netwerkvlaanderen.be/nl/index.php www.bankgeheimen.be/bankgeheimen.html?lan 
39

 The Special Operations Forces Exhibition and Conference, onder de auspiciën van koning 

Abdullah II van Jordanië. Documentaire The business of war, Vranckx op Canvas 16/6/2012. 
40

 Metro 14/1/10. Zie de rol van de “quants”, voetnoot 208. Een nieuwe activiteit zijn de 

computermodellen voor de “risicobeheersing” en rapportering aan toezichtouders bestemd o.m. 

voor banken; deze worden weer ontwikkeld door aparte bedrijven zoals FinancialArchitects. Dit 

bedrijf is grotendeels in handen van een beleggingsfonds, NIB Capital. De Morgen 9/2/10. 
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van beursstransacties die per 1/10 seconde worden beslist èn uitgevoerd, het zgn. 

high frequency trading, door zeer ingewikkelde wiskundige modellen, terwijl geen 

menselijk oordeel meer tussenkomt – dat oordeel heeft alleen plaatsgegrepen bij de 

uitwerking en aankoop van het computerprogramma – dat meestal nog in een 

„black box‟ zit, d.w.z alleen de maker, de “quant”, kent er het fijne van.  Maar die 

quant hoeft dan weer niets te weten over de wereldwijde financiële, economische 

en sociale gevolgen: die zijn niet zijn zaak… 

Een recenter voorbeeld is het krediet verstrekt door de bank Goldman-Sachs 

aan de vorige Griekse regering zonder dat de risico‟s duidelijk waren maar het 

deficit in de begroting hielp verbergen
41

; wie zou deze Amerikaanse financiële 

experten niet vertrouwen, toch? Naderhand gaat Griekenland bijna failliet (volgens 

de media), en dat moest opgelost worden door verlaging van lonen en door 

afdankingen en verkoop van publiek bezit. 

Banken en beursagentschappen dekken zich vandaag in tegen klachten, door 

voorafgaand aan elk order een “disclaimer” te plaatsen: “dit is geen voorstel of 

advies dat enige aansprakelijkheid zou kunnen meebrengen”. 

Een steeds uitdeinende sector waar het uitbesteden van opdrachten de 

verantwoordelijkheden spreidt – zodat ze onherkenbaar en eindeloos betwistbaar 

worden – is de IT uitrusting die zowel door overheden, non-profit als commerciële 

bedrijven tegen betaling overgelaten wordt aan derden. Informatica is een 

gespecialiseerde techniek en daardoor ontstaat bij velen de indruk dat “experten” 

meest geschikt zijn om allerlei problemen op te lossen. Maar in de praktijk 

beantwoorden de resultaten niet noodzakelijk aan de verwachtingen/behoeften van 

de opdrachtgever. Dat blijkt pas achteraf als het te laat is, dus als de opdracht 

formeel is uitgevoerd en de factuur betaald. De Belgische minister van Justitie 

Laurette Onkelinckx verbrak na meerdere jaren het contract omdat de Amerikaanse 

firma niets bakte van het uniforme informatica netwerk van alle parketten en 

rechtbanken. De inschrijving van kinderen in Brusselse scholen werd overgelaten 

aan een informatica bedrijf en het liep meteen in de vernieling. In ons veeltalig land 

durven luie “verantwoordelijken” PC programma‟s gebruiken om een Franse tekst 

in het Nederlands te vertalen; alsof ze niet weten dat die PC er niets van verstaat. 

De resultaten zijn hilarisch
42

, maar ook dramatisch indien ze toegepast worden met 

juridische gevolgen. Aan de oorsprong ligt de anonieme informaticus die misschien 

zelf een derde moedertaal heeft, maar hij is dan aansprakelijk te noemen? Of is het 

de winkel die het programma verkocht? Of de financiële ambtenaar die de factuur 

goedkeurde? 

                                                 
41

 Alle details bij Bloomberg:  

www.bloomberg.com/apps/news%3Fpid%3Demail_en%26sid%3DasBNXSLtlN9E  
42

 voorbeeld in De Morgen 5/3/10. 

http://www.bloomberg.com/apps/news%3Fpid%3Demail_en%26sid%3DasBNXSLtlN9E
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Nu in de economische crisis veel bedrijven afdelingen sluiten, neemt het 

verschijnsel van de „franchising‟ toe: een kleine zelfstandige koopt bijvoorbeeld 

een vestiging over van een supermarkt, bank…en baat die uit onder eigen financiële 

verantwoordelijkheid. De naam en de producten van het moederbedrijf moeten wèl 

op de markt blijven. Zo schuift het moederbedrijf de risico‟s af, die zijn voor de 

kleine, soms beginnende ondernemer, terwijl het blijft profiteren van de verkoop 

van zijn producten/diensten. Franchisenemers zijn vandaag vaak kaderleden die 

ontslagen werden tijdens de besparingen in het moederbedrijf. Liever dan werkloos 

te worden, nemen zij het risico, indien ze tenminste een lening kunnen krijgen, of 

familiaal kapitaal bezitten, om de franchise te kopen. Op de kwaliteit en prijs van 

de producten heeft de franchise-nemer geen greep, maar als zelfstandige is hij/zij 

wel juridisch aansprakelijk. Voor ziekteverzekering en pensioen wast het 

moederbedrijf  de handen in onschuld…       

 

Verantwoordelijken gekend, maar…  
Tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk martelden 

Franse militairen ook politieke opponenten, zoals dagbladdirecteur Henri Alleg. 

Daarbij gebruikten ze electrische stroom op de geslachtsorganen. Toen het verslag 

van Alleg uit de gevangenis kon gesmokkeld worden en gepubliceerd, verwekte het 

wel een schandaal. Velen vroegen zich af hoe Fransen, dragers van cultuur en 

erfgenamen van grote morele waarden zoals broederlijkheid, konden martelen. 

Jean-Paul Sartre schreef daarover een diepgaand commentaar, dat naast een 

vernietigende veroordeling, ook een verklaring voorstelde: de militairen hadden 

opdracht de Algerijnse guerilla uit te roeien die ondergronds was en gesteund door 

de bevolking
43

. In feite was de koloniale politiek van Parijs verantwoordelijk voor 

deze uitwassen. Wie zou men dus moeten vervolgen? In werkelijkheid is niemand 

vervolgd. Marcel Bigeard was eerste commandant van de para‟s in de Franse 

Viëtnamoorlog (Dien Bien Phu), en vanaf 1955 in Algerije. Hij bestreed de 

Algerijnse weerstanders door ze vanuit een helicopter in zee te droppen nadat hij 

hun voeten in cement had vastgezet, een kwestie van voldoende gewicht
44

. Hij 

wordt geroemd in een boek en een film. In 1975 benoemt president Valéry Giscard 
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d‟Estaing hem tot staatssecretaris van Defensie. In 2000 beschuldigt hij 

overlevende Louisette Ighilariz die in 1957 gemarteld werd, van pure leugens. Hij 

wordt 94. 

 Op 15 sept 2003 stierf Baha Mousa, een Iraakse gevangene, na twee dagen te 

zijn mishandeld door Britse militairen; hij vertoonde 93 verwondingen. Een 

onderzoekscommissie concludeerde dat de Britse legerleiding een zware 

verantwoordelijkheid draagt door de illegale “verhoormethoden” toe te staan. 

Eerder was al een korporaal veroordeeld tot één jaar cel
45

. Het is nu de vraag of 

hoge militairen, of de minister, zullen terechtstaan. Misschien krijgen ze een 

voorwaardelijke waarschuwing? Veel voorbeelden van oorlogsmisdaden leren 

immers dat generaals en ministers slechts vervolgd en veroordeeld worden indien 

ze de oorlog verloren hebben. Recenter heeft een Brits Hof van Beroep een verzoek 

gegrond verklaard van 140 Iraakse burgers tot onafhankelijk onderzoek wegens 

foltering door Britse militairen; in plaats van een onderzoek door een commissie 

van het ministerie van Defensie eerder gesteund door het Hooggerechtshof
46

.   

    

U kan, lezer, veel voorbeelden toevoegen. Uw keuze zal wellicht verschillen 

naargelang u zelf regelmatig opdrachten uitvoert die u niet gekozen heeft, of, 

omgekeerd, zich slachtoffer voelt van foutieve daden van anderen… 

 

In een oorlog gebeuren steeds dingen die anders nooit zouden getolereerd worden. 

Er zijn militairen die weigeren deze bevelen uit te voeren, bijvoorbeeld de 

Israëlische piloten die niet willen schieten en bombarderen indien ze uit de lucht 

geen onderscheid kunnen maken tussen militaire doelen of anderzijds de 

(Palestijnse of Libanese) burgerbevolking, of volledig dienstweigeren
47

. Recent 

getuigden veel Israëlische militairen in “Breaking the silence” over wat zij ervaren 

hebben als moreel ontoelaatbaar
48

. Het oordeel over deze moedigen zal fel 

verschillen, vrees ik, naargelang de partij die men in de oorlog kiest, of niet wil 

kiezen. Er is ook nog de keuze voor discipline en gezag, ongeacht van de gevolgen: 

“Soldaten moeten bevelen opvolgen, waar zouden we anders naar toe gaan!”.  

 

Onze vaststelling dat de keuze van een individu bepaald wordt door zij/haar eigen, 

onmiddellijk belang nl. de situatie tegenover een superieur, is dat wel een goede 
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basis voor ethische beslissingen? Sommigen zullen dit beamen: het individu moet 

voorrang krijgen op andere belangen. Maar als we wat verder kijken dan onze neus 

lang is, volgt uit zo‟n houding dat de normen van één individu zal verschillen van 

de normen van elk ander, en hun gedragingen zullen meestal tegenstrijdig, 

conflictueus worden met dat van andere individuen. Dit zal afspraken en 

samenwerking ondermijnen, en vaak tot conflicten leiden. Moeten we integendeel 

niet streven naar zoveel mogelijk gemeenschappelijke normen - tenminste in onze 

verhouding met anderen, met de samenleving? Maar ook hieraan moeten grenzen 

zijn: de kleur van mijn hemd, zeker mijn onderhemd, noch mijn seksuele 

voorkeuren (om enkele voorbeelden te noemen) zou, ik liever niet onderwerpen aan 

een algemene normering... 

 

Delegeren! 

Het spreiden van verantwoordelijkheden, tot ze onzichtbaar worden, is al 

langer aan de gang, nl. met de positieve waarde die wordt toegekend aan 

“delegeren”. Delegeren wordt aanbevolen om de werkbelasting van één persoon te 

verlichten; er klinkt ook een element van democratie in: anderen mogen mee 

beslissen. Het werd ook genoemd: “eigen verantwoordelijkheid” of “autonomie”, 

van andere personen en organisaties. Deze waarde werd eerst gepromoot vanuit de 

privé-sector
49

, en waaide dan over naar de overheden en officiële administraties, 

scholen, hospitalen…Maar wie weet nog hoevèr de eigen verantwoordelijkheid 

reikt? –zeker  NIET tot aan het finaal resultaat als dat onvoldoende is of falikant 

afloopt. Daarvoor staan altijd anderen in; of “de leiding”, of “de structuur”.  

 We beschrijven nog twee speciale gevallen van gedeelde 

verantwoordelijkheid, waarover menigeen een andere mening zal hebben. In 

principe beslist de president, die dus verantwoordelijk is. Maar als blijkt dat 

dezelfde expert-raadgever al meerdere presidenten heeft geadviseerd en geldt als dè 

specialist terzake: wat kan Obama nog doen, behalve hem ontslaan? We hebben het 

hier over Dennis Ross, de Witte Huis expert voor Israël
50

.  

 Het tweede dilemma is de verantwoordelijkheid van de professoren die de 

daders opgeleid hebben; het gaat hier om hoge militairen die door het VN-tribunaal 

in Arusha veroordeeld zijn voor de genocide in Rwanda in 1994. Het zijn de 

legerstafchef generaal Augustin Bizimungu en het hoofd van de Rijkswacht 

Ndindiliyimana; beiden kregen hun vorming in de Koninklijke Militaire School te 

Brussel
51

. Natuurlijk hebben de professoren van de KMS niet deelgenomen aan de 
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genocide die minstens 800.000 levens kostte; maar welke ethica, welke militaire 

regels hebben zij aangeleerd? Lesgevers riskeren de doodstraf, maar dan in een heel 

ander geval: de VS zal voor een militaire rechtbank in Guantanamo de doodstraf 

eisen wegens het uitzoeken van vliegscholen voor de kapers die op 9/11 in New 

York in twee WTC torens crashten; en voor het leiden van een trainingskamp in 

Afghanistan
52

.  

 Opleiden van militairen van een ander land is schering en inslag, soms 

ingekleed als ontwikkelingshulp tengunste van de bevolking. Maar wie is 

verantwoordelijk en strafbaar, indien die getrainde elitetroepen worden ingezet 

tegen protesten van de bevolking, zelfs over de grens? Dat gebeurde in Bahrein, 

door 1200 man van de Saoedische Nationale Garde die jarenlang getraind werd 

door de Britten
53

.  

Onlangs las ik dat Groen! protesteert tegen een komend Vlaams decreet dat 

de controlebevoegdheid van het Belgisch Rekenhof beperkt. Daardoor kunnen 

uitgaven van belastingsgeld en publiek eigendom ontsnappen aan de inzage door de 

volksvertegenwoordiging. Als voorbeeld geeft Groen! het BAM, de 

beheersmaatschappij Antwerpen mobiel, dat de viaduct De Lange Wapper over de 

stad wilde bouwen: die miljarden zouden onttrokken worden aan controle
54

. Het 

interessantste hier is, dat dit decreet door de Vlaamse regering is ingediend; de 

meerderheid geeft dus opzettelijk verantwoordelijkheid uit handen. 

Een tweede geval waar de overheden verantwoordelijkheid ontvluchten, zijn 

de veiligheidstests voor de kerncentrales. De Europese regeringen hebben beslist 

dat ze geen test gaan opleggen tegen terroristische aanslagen op centrales. Frankrijk 

en Groot-Brittanië wilden eerst zelfs geen rekening houden met aardbevingen en 

tsunami‟s, alleen met menselijke fouten. TEPCO, de eigenaar van de kerncentrales 

van Fukushima hield geen rekening met de mogelijkheid van een groot ongeval; 

maar de controleinstanties evenmin.  In deze voorbeelden is de verklaring 

waarschijnlijk dat de regeringen de eigenaars van de centrales (die in privé-handen 

zijn) willen beschermen tegen strengere normen, waaraan sommige centrales 

misschien niet zouden voldoen. Het wil ook zeggen dat de terrorisme-dreiging heel 

verschillend wordt ingeschat, of beter gebruikt, naargelang de nadelen voor 

rekening zijn van de gewone mensen ofwel van zeer grote ondernemingen. 

Uit Nederland komt nog een voorbeeld. Zowat 4000 patiënten kregen de Q-

koorts die zich verspreidde vanuit geitenfokkerijen. Nu is de Nederlandse 
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gezondheidsdienst voor dieren gedelegeerd aan een particuliere organisatie. 

Eigenaar zijn boeren en melkerijen. De dienst liet na tijdig de minister van 

Landbouw in te lichten die kon beslissen de besmette fokkerijen te sluiten en de 

dieren de doden
55

. Dit is één van vele voorbeelden waar een politieke meerderheid 

bij de overheid de regulering overdraagt aan “de sector”, met het argument dat daar 

de kennis van zaken zit. Deze denkwijze gaat voorbij aan een ander aspekt, nl. dat 

er verschillende, soms tegenstrijdige belangen spelen. Een inbreker is ook een 

expert; maar de bewaking van een bank laat men niet aan hem over. Evenwel lijkt 

dit W7L de bedoeling te zijn van de conservatieve fractie in het Europees 

parlement: Marianne Thyssen, verslaggever en oud-voorzitter van de CD&V, wil 

inderdaad een raad onder de koepel van de Europese Centrale Bank, belasten met 

het bankentoezicht. De ECB heeft ervaring en credibiliteit, zegt ze
56

. 

 Als een patiënt overlijdt, of verkeerd behandeld wordt; indien bij de 

inrichting van examens er iets fout loopt; indien de politie een toevallige 

voorbijganger aanhoudt, opsluit, ondervraagt; indien een rechtbank een onschuldige 

tot levenslange opsluiting veroordeelt; indien in het huis van Dutroux de kelder niet 

ontdekt wordt waar An en Eefje nog levend zaten opgesloten…Iedereen roept dan, 

zoals de leerling in de klas, op de vraag wie de vaas van Soisson heeft 

kapotgeslagen: “Ik niet, mijnheer!”. Of die prachtige BBC persiflage op het 

programma van Esther Ransen, die de miserie van consumenten voorlegde aan de 

bedrijven. Die antwoordden steeds met de dooddoener: „we have nothing to do with 

this‟. 

 

De verantwoordelijkheid van robotten. 

Reeds 43 landen bezitten onbemande wapentuigen, vliegtuigen, zogenaamde 

drones of UAV‟s
57

, zowel als landvoertuigen die op rupsbanden eruit zien als een 
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kleine tank. De VS bezit zowat 7000 drones en 12000 landrobots
58

. Ze zijn 

uitgerust met gesofisticeerde zintuigen, waaronder een oog, en sommige types 

dragen wapens: raketten, kleine kanonnen. Ze worden sedert enkele jaren ingezet 

door de VS en Israël in hun militair optreden in Afghanistan, Pakistan, Irak, 

Palestina, Iran; en ook boven Nederland om wietplantages op te sporen. Ze 

vervullen spionageopdrachten, maar vernietigen ook doelwitten, vaak mensen. Zo 

kan de Reaper tot 1700 kg aan bommen en raketten meenemen. De Amerikaanse 

legerleiding zegt dat op afstand steeds controle gebeurt door een getrainde militair; 

deze blijft verantwoordelijk. Diens besef van verantwoordelijkheid zou wel eens 

verlaagd kunnen zijn, vermits deze “joystick piloten” veel minder posttraumatische 

stress vertonen dan vliegers in oorlogsgebied (4% vs 1/3). Dat was de uitkomst van 

een onderzoek door de Amerikaanse luchtmacht zelf. Pax Christi besluit dat drone 

bestuurders moreel minder betrokken zijn
59

. Volgens kapitein-vlieger David Galand 

van de Belgische Luchtmacht “bereiden de drones alles in de puntjes voor”: “We 

droppen pas bommen als is aangetoond dat we geen slachtoffers kunnen maken”
60

. 

Deze overtuiging houdt geen steek zodra men weet hoeveel slachtoffers er in feite 

vallen
61

. Trouwens, de luchtmacht zorgt dat er aalmoezeniers en medici in de buurt 

zijn om dronepiloten bij te staan als ze een slechte dag hebben (lezer: let op de 

woordenschat!), als ze zien dat een kind per ongeluk is gedood, of een Amerikaanse 

militair om het leven komt bij een mislukte actie. De opdrachten met de grootste 

psychologische druk zijn de sluipschuttermissies. Een dronepiloot en zijn partner 

die de camera van het vliegtuigje bedient, observeren de leefgewoonten van een 

opstandeling. Ze zien hoe hij met zijn kinderen speelt, hoe hij met zijn vrouw praat 
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en hoe hij buren bezoekt. Ze proberen toe te slaan als hij alleen is, bijvoorbeeld als 

de rest van het gezin naar de markt is. Zo bericht een Amerikaanse reportage
62

. 

Dergelijke beschrijving weerspiegelt een bepaalde ethiek. De terdoodveroordeling 

en executie vanuit de lucht lokken geen discussie uit; de uitvoerders steunen zich 

op blind respect voor een gezagsdrager die zelf anoniem blijft. Bezorgdheid voor de 

vrouw en kinderen van de terdoodveroordeelde is er evenmin, wèl voor het 

psychisch evenwicht van de beulen. Een andere vraag is, of de lezers van deze 

reportage, Amerikanen en Vlamingen, zich mede-verantwoordelijk voelen, omdat 

immers hun legers deelnemen aan de oorlog, met hun belastingsgeld, en beslist 

door hun minister.    

Recent vliegen nu ook in Vlaanderen drones rond. Eén is aangekocht door de 

politie. Die schrijft in haar tijdschrift: “Omdat er in België nog geen specifieke 

wetgeving is, wordt gewerkt aan een nieuw wettelijk kader dat ervoor moet zorgen 

dat UHV‟s in de toekomst…”
63

. Zonder wettelijk kader dus! Uit een bericht van de 

U.Gent blijkt dat ze een drone gehuurd hebben, om archeologische foto‟s te maken. 

Blijkbaar kan gelijk wie vandaag over onze schouder meekijken wat we doen. 

Een specialist robotica, en Peter W. Singer die er een boek over schreef
64

, 

wijzen op de steeds groter wordende autonomie van deze tuigen, en hun snelheid 

die groter wordt dan de snelheid waaraan onze hersenen werken. Menselijk 

ingrijpen vertraagt de efficiëntie waarmee de robotten “de vijand” kunnen 

vernietigen, er moet beslist worden in enkele seconden De technologie in 

ontwikkeling zien we reeds aan het werk in science fiction films: zwermen van 

robots die met elkaar communiceren, afspraken maken wie wat zal doen, en waarbij 

menselijke controle over hun beslissingen vanzelf verdwijnt. Een ander verlies van 

verantwoordelijkheid ontstaat doordat deze tuigen ook door de CIA worden 

ingezet, de Amerikaanse contraspionage. Deze werkt in het geheim, hun daden 

staan niet onder gezag van het leger, noch van het verkozen Congress, en ze hoeven 

geen militaire opleiding te hebben gevolgd. Gebruik van onbemande drones door 

de CIA in Pakistan is bijna nooit legaal, was het besluit van een onderzoek door de 

VN gezant Philip Alston. Tot dat besluit komen ook twee Amerikaanse 

rechtsfaculteiten
65

. Toch heeft president Obama hun opdracht sterk uitgebreid. 

Oud-president Jimmy Carter noemt het gebruik van militaire drones in 
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Afghanistan, Pakistan, Somalië, Yemen… in strijd met de mensenrechten: 

“personen worden aangeklaagd, veroordeeld en bestraft zonder dat er sprake is van 

een proces. Er zijn ook honderden burgerslachtoffers, vrouwen en kinderen, zegt 

hij
66

. Nobelprijswinnares Jody Williams
67

 leidt in de VS de campagne tegen deze 

onbemande tuigen.  

Een eerste proces voor het inzetten van drones heeft de Pakistaanse student 

Noor Khan ingespannen tegen de Britse regering. Zijn vader werd op 17 maart 

2011 gedood samen met zeker 40 dorpelingen door een Amerikaanse raket. De 

Amerikanen zouden gebruik maken van inlichtingen doorgegeven door de Britten. 

Ook Pakistanen met een Brits paspoort zijn al omgekomen bij aanvallen
68

.  

 

Beursalgoritmes 

Machines die beslissen in plaats van de experten, en buiten de kennis van 

deze laatsten, zijn de zeer complexe computerprogramma‟s die de bliksemsnelle 

handel uitvoeren op de aandelenbeurzen wereldwijd. Bij het zogenaamde high-

frequency trading komt het er op aan een milliseconde sneller te zijn dan een 

andere trader, om een gunstige aan- of verkoop uit te voeren. Het beursagentschap 

Turquoise kon in 2010 in 124 microseconden een beurstransactie uitvoeren. Door 

de grote volumes zijn zeer kleine prijsverschillen al zeer winstgevend. De 

producten zijn materieel onbestaande aandelen of allerlei afgeleide beurseffekten. 

Ongeveer de helft van de beurshandel is in 2011 uitgevoerd door deze 

computerprogramma‟s; hij verloopt dus buiten de controle van de opdrachtgevers 

en eigenaars (banken en investeringsfondsen). Zelfs achteraf is het moeilijk om te 

achterhalen wanneer en waarom verkocht/gekocht is geweest: de computer koos het 

gunstigste moment. Daarom spreekt men ook van black boxes. In deze boxes 

bestaan reeds programma‟s die zichzelf verbeteren, met als criterium winst en 

verlies op de beurs. De algoritmen veranderen dus zonder tussenkomst en zonder 

medeweten van de eigenaars
69

. Veel orders worden rondgestuurd om de koers te 

wijzigen of om andere handelaren te beïnvloeden (zeg maar: misleiden); slechts 1 

op 60 van de orders wordt werkelijk uitgevoerd, de andere worden geannuleerd
70

. 

Het financieel dagblad De Tijd schrijft: “Wall Street heeft een monster gecreëerd 
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 De Morgen 5/7/2012;  

http://www.nytimes.com/2012/06/25/opinion/americas-shameful-human-rights-record.html   
67

 Nobelprijs voor de Vrede 1997, voor de strijd tegen de antipersoons landmijnen.  
68

 De Morgen 26/5/2012. 
69

 Panorama op Canvas op 8/5/2011, reportage van de VPRO: 

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2009-2010/Crisis-als-kans/quants-de-alchemisten-van-wall-

street.html  http://nymag.com/news/business/55687/ 

http://www.nytimes.com/2009/07/29/opinion/29wilmott.html?_r=4      http://www.wilmott.com/  
70

 De Tijd 11/8/2012. 
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waar niemand nog controle over heeft. Integendeel, het monster controleert Wall 

Street”.  

Wie is verantwoordelijk/aansprakelijk? 

   

iii) WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR NIET BEDOELDE GEVOLGEN 

“Collateral damage”: deze beroemde term hoorden we voor „t eerst van de 

NATO woordvoerder toen een autobus met schoolkinderen op op een brug in 

Yoegoslavië gebombardeerd werd. De bedoeling was alleen de brug te vernietigen. 

De gevolgen (de dode kinderen) waren onbedoeld. In Afghanistan worden door 

Amerikaanse en NAVO bombardementen regelmatig vrouwen en kinderen 

getroffen, alleen al door Duitse NAVO troepen werden 142 burgers gedood; en het 

gebeurt steeds opnieuw, alweer eind mei 2011 - onbedoeld uiteraard (al zou men 

aan dat laatste gaan twijfelen, wegens de hardnekkige herhalingen). Dat een BBC 

journalist door een Amerikaanse soldaat werd doorgeschoten, is door de NAVO 

toegegeven. Wikileaks heeft nieuwe gevallen van burgerdoden toegevoegd, door 

het publiceren van (confidentiële) Amerikaanse militaire verslagen
71

. In Pakistan 

doodden ultramoderne onbemande Amerikaanse vliegtuigen 687 mensen waarvan 

slechts 14 zogenaamde doelwitten, d.w.z. AlQuaeda leiders
72

. Maar wat telt er voor 

de familie en de Afghaanse en Pakistaanse bevolking? Het drijft hen tot steun aan 

de Taliban, naast de psycho-sociale en economische drama‟s van zo‟n 

“vergissingen”. Ter gelegenheid van de bombardementen op Gaza en Libanon waar 

iedereen zich afvroeg welke militaire doelen Israël wilde treffen – het afvuren van 

raketten door de tegenpartij ging verder door - zei de Israëlische stafchef: “Wij 

mikken niet op burgers”. Toen in 2008 en 2009 bijzonder veel kinderen van Gaza 

getroffen werden, was het excuus van het Israëlisch leger dat de kinderen door hun 

ouders blootgesteld werden aan de beschietingen en bombardementen
73

.  

Maar moeten deze militairen vrijuit gaan?
74

 Is er dan nog een grens aan de 

gruwelen die zij “onbedoeld” zullen toebrengen aan andere mensen? En wat met 
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 http://wikileaks.org/afg/ 
72

 De Morgen 2/1/2010. De aanvallen gebeuren meestal op aanwijzing van plaatselijke spionnen 

bij de bevolking; maar die blijken dus andere motieven te hebben – mogelijk gewoon geld krijgen 

van de VS. Recente Amerikaanse gegevens: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/09/27/drones-en-terrorisme-zoek-de-verschillen  
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 De Israëlische president Peres zei voor de televisie o.m.:”Waarom zijn er zoveel dode kinderen 

bij de bevolking van Gaza, en geen bij ons? Omdat wij zorgen voor onze kinderen” (“because we 

care for our children”). Israëlische militairen hebben getuigd over de operaties tegen burgers in 

Gaza: http://www.breakingthesilence.org.il/      http://www.breakingthesilence.org.il/wp-

content/uploads/2012/08/Children_and_Youth_Soldiers_Testimonies_2005_2011_Eng.pdf  

www.haaretz.com…….. 
74

 De Israëlische dienstweigeraars vinden alvast wel dat zij als persoon verantwoordelijk zijn. Zie 

http://www.youtube.com/watch?v=acPE9qdPwYI  Tegelijk zijn de soldaten die werkelijk 
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hun oversten (de president, de generaal)? Die waren er natuurlijk niet bij, maar 

schepten wel de omstandigheden die de gruwelen mogelijk maakten, en gaven 

bevelen die er rechtstreeks toe geleid hebben. U en ik zullen met grote zekerheid 

geen land bombarderen, want het wordt ons (gelukkig) niet opgedragen. Dus zijn 

ook de president, de ministers, de generaals verantwoordelijk voor de misdaden van 

de kleine korporaal. Of niet soms ? Wat denkt u daarvan? Mogelijk vindt u dat in 

een oorlog men niet zo rap over “misdaden” moet spreken, m.a.w. hanteert u een 

andere norm dan in vredestijd, of voor militairen een andere dan voor burgers. Ik 

kan niet nalaten mij te herinneren dat in ons land het pistool van een politieman 

“plots afgaat”, of dat zo‟n man “zich bedreigd voelde”. Ja, sta maar eens temidden 

van zo‟n bende stakers die hun broodwinning kwijt zijn, of tussen studenten, 

meestal rijke-lui zonen en dochters, die teveel gedronken hebben… 

Leden van de openbare macht worden meestal vrijgesproken wanneer zij een 

dodelijk “ongeval” of levenslange invaliditeit van een burger veroorzaken. Dit is 

een bekend voorbeeld van nuances of uitzonderingen op de algemene regel “gij zult 

niet doden”. 

Maar we zien toch ook het erkennen van schuld, nl. over longkanker bij 

rokers: na lange processen zijn de tabaksproducenten toch veroordeeld, of waren ze 

bereid grote schadevergoedingen te betalen. En voor longvlieskanker 

(mesothelioom) door asbest bij werknemers en omwonenden en bevolking: onze 

Vlaamse bedrijfsleider Karel Vinck werd in Italië veroordeeld, in beroep 

vrijgesproken; hij pleitte onwetendheid, in die tijd, over de gevaren van zijn 

eternitprodukten. Maar onze professor Karel Vuylsteek van de  U.Gent schreef 

reeds in 1962 een waarschuwing voor de Europese commissie. Tijdens het proces 

in Turijn trekken de advokaten van bedrijfsleiders van Eternit hun hele trukkendoos 

open. De historiek van de ontkenningen door het bedrijf, in zijn vele vestigingen, 

van het verband tussen asbest en longvlieskanker, en de totale zorgeloosheid 

waarmee de gevaarlijke stof werd rondgestrooid en door reclamecampagnes werd 

gepromoot: het leest als een misdaadroman
75

. Maar dan wel echt gebeurd; het 

verwerpen van verantwoordelijkheid. En de geschiedenis herhaalt zich: 

Braziliaanse en Canadese bedrijven blijven massaal asbest produceren en 

verspreiden; en winst maken.  

 

Wapenleveringen 

                                                                                                                                                              

deelnemen aan de vuurgevechten, hinderlagen, vernietigingsopdrachten... slachtoffer van het 

onmenselijk geweld. Velen lijden aan het posttraumatisch stress syndroom, ook al bekend uit de 

twe wereldoorlogen (“shell-shock”); een aantal pleegt later zelfmoord. Zie de Amerikaasne 

organisatie “Wintersoldier” http://ivaw-europe.blogspot.com/ 
75

 Humoreportage 7/6/2011.  
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Een goed en steeds actueler voorbeeld zijn wapenleveringen aan het 

buitenland. Wegens meningsverschillen in de Belgische regering werd de 

exporttoelating geregionaliseerd, dus het Vlaams Gewest is bevoegd. In 2010 

werden 329 vergunningen voor “strategische goederen” toegekend, voor een totale 

waarde van 320,5 miljoen euro; een verdubbeling in vergelijking met 2005.  Het 

zijn dus niet alleen de grote mogendheden die wapens verkopen. Maar waar gaan 

die wapens naartoe? Naar „bevriende‟ landen; die ze echter kunnen verder sturen. 

Van 3/4 is de eindbestemming niet gekend
76

. Maar ook naar Irak, Egypte, Jordanië, 

Bahrein, Oman, Verenigde Emiraten. Bovendien, indien de bestemming 

bijvoorbeeld Libië is, gaat de Waalse exportinstantie er van uit dat ze niet in strijd 

met de mensenrechten zullen gebruikt worden. Maar als dat wèl gebeurt, wie is 

verantwoordelijk? 

Nog duidelijker is het verbergen van de verantwoordelijkheid door wapens 

officieel te bestemmen aan een andere fabriek, alsof deze de eindverbruiker zou 

zijn – nonsens natuurlijk. Na de beschietingen van betogers in Bahrein kwam aan 

het licht dat de Saoedische pantservoertuigen vervoerd waren door een Vlaams 

bedrijf met bestemming…Groot-Brittanië (goedgekeurd door minister Fientje 

Moerman (O-VLD)!
77

 Minister Vanraes (O-VLD) van de Brusselse 

Gewestregering keurde de export goed van F-16 onderdelen naar het Amerikaanse 

Lockheed Martin – dat deze vliegtuigen verkoopt aan Israël. Nochtans hadden de 

drie gewestregeringen afgesproken na de Israëlische bombardementen op Gaza 

(2880-2009) geen wapens meer aan Israël te leveren. Ook de overheid knijpt een 

oogje dicht voor de vliegtuigen van El Al die munitie vervoeren en uit Bierset 

opstijgen: hun lading wordt niet gecontroleerd (wat de Nederlandse regering wèl 

deed in Schiphol). Bedrijven zoals Barco vragen dat de nieuwe wetgeving soepeler 

zou worden, zodat ze bijvoorbeeld hun simulator, ontwikkeld samen met het 

Israëlische Elbit voor het trainen van bommenwerperpiloten, kunnen exporteren
78

. 

Elbit ontvangt geld van de Europese Commissie voor een wetenschappelijk 

project
79

. Dat werd aangeklaagd door 260 academici uit de hele wereld, maar de 

subsidie is volgens Maire Geoghegan Quinn, EU Commissaris for Research, 

Innovation and Science, goedgekeurd door de bevoegde ethische commissie.  

 

Armoede in de derde wereld 
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 De Morgen 23/2/2011. 
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 De Morgen 17/3/2011. 
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Wie is verantwoordelijk voor de armoede in derde-wereldlanden die eerder 

toeneemt na beslissingen van bedrijfsleiders in de rijke landen, van het IMF
80

 en de 

Wereldbank, regeringen…? Die armoede is niet opzettelijk bedoeld, althans dat is 

moeilijk te bewijzen
81

. Maar sommige, tegendraadse, economisten en anderen, 

hebben ze wel voorspeld. Een nettostroom van geld en van goedkope grondstoffen 

gaat al jaren van de arme naar de rijke landen, en dit tengevolge van duizenden 

aparte beslissingen: genomen door bedrijven (handel en exploitaties) en door 

overheden van vele landen en internationale instanties zoals IMF, 

Wereldhandelsorganisatie en handelsakkoorden (leningen, belastingen, in- en 

uitvoerrechten). Reeds in 1971 publiceerde de Urugyaanse journalist Eduardo 

Galeano “The open veins of Latin-America. Five centuries of the pillage of a 

continent”
82

. Een Oxfamrapport uit 2002 berekende dat ontwikkelingslanden 100 

miljard dollar per jaar mislopen doordat aan hun landbouwproducten hoge 

invoerrechten worden opgelegd door de rijke landen, vooral de EU. Omgekeerd 

geven rijke landen subsidies aan eigen industrie, ten belope van 51 miljard, en een 

veelvoud aan hun landbouw; zo worden de bedrijven uit de ontwikkelingslanden 

doodgeconcurreerd. Recent heeft men berekend dat van 1970 tot 2008 Afrika 1800  

miljard dollar is misgelopen - door fraude, bestolen op deels legale wijze, en slechts  

voor 3% door corruptie
83

.  

                                                 
80

 Het IMF heeft leningen gegeven aan vele regeringen, maar koppelt daar steeds voorwaarden 

aan (zgn. structurele aanpassingen), zoals afschaffing (of verlaging) van invoertarieven, en 
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verklaring, zie bvb. recent bij Frank Vandenbroucke : 

www.centrumvoorsociaalbeleid.be/docs/20100210164124XYKT.pdf  
82

 “Las venas abiertas de America Latina”. In het Engels vertaald en heruitgegeven, met een 

voorwoord van Isabel Allende in 2009,  www.SerpentsTail.com,  Profile Books Ltd, London. 
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Het is voorspelbaar dat stijging van de voedselprijzen méér ellende brengt voor de 

lagere inkomensklassen, vooral waar geen sociale zekerheid hun bescherming 

biedt. Op één jaar tijd steeg de graanprijs van 100 euro per ton naar 270 euro (De 

Morgen 17/8/2012). Maar wie doet die prijzen plots omhoog schieten? Twee 

bedrijfsleiders uit de voedingsindustrie geven een aantal oorzaken
84

. Voedsel wordt 

internationaal verhandeld op de vrije markt, en de schommelingen van de prijzen 

worden hoofdzakelijk veroorzaakt door vraag en aanbod. Een beetje tekort in het 

aanbod kan enorme schommelingen teweeg brengen. Door de aardappelmisoogst 

in Rusland is de prijs in enkele weken verdrievoudigd (ofschoon er geen tekort is 

ontstaan). Een andere factor zijn de wisselkoersen: toen de roebel daalde wilde 

niemand voedsel verkopen aan Rusland. Speculatie is nog een oorzaak; met 

producten die goed te bewaren zijn (graan, aardappelen) kan je gemakkelijk 

speculeren
85

. De prijzen zullen blijven stijgen omdat de grondstoffen beter moeten 

vergoed worden, de landbouwers moeten geld verdienen, de zaaigoedproducenten 

moeten investeren, en ook de logistieke systemen moeten verbeterd worden – 

daarvoor is allemaal geld nodig”.  

Echter, dat geld en menselijk gedrag een cruciale rol spelen, wordt door de 

media onder de mat geveegd: ”Door de droogte in de VS schieten de prijzen de 

hoogte in”
86

. Expert duurzame ontwikkeling prof. Louise Fresco (U. Amsterdam) 

ziet nog een andere factor: er zijn te weinig boeren (terwijl er in een nieuwsbericht 

getoond wordt dat goede landbouwgronden in Afrika nu eigendom zijn 

bijvoorbeeld Beford Fuels voor biobrandstof). Vier jaar na de OESO, is de 

Europese Commissie zopas tot het besluit gekomen, dat de EU tevéél heeft ingezet 

op biobrandstof door die sector zwaar te subsidiëren. Oxfam Novib Nederland 

berekende dat met de gronden die nu in Europa gebruikt worden voor biofuel, 127 

miljoen mensen hadden kunnen gevoed worden
87

. Zie verder nog hoofdstuk 9: 

“Waarom is er een derde wereld?” 

 

Rol van computer-gedreven handel 

 De handel in grondstoffen gebeurt vandaag, zoals ook van elektriciteit en van 

beurseffecten, door computers waarop complexe programma‟s draaien. Menselijke 

beslissingen komen niet meer tussen in de aan- en verkopen die per tiende van een 

seconde doorgang vinden. Er hebben zich al enkele malen grote schommelingen 

van de koersen voorgedaan op enkele minuten tijd, die achteraf verklaard zijn 

doordat wereldwijd de computers van handelaars hetzelfde signaal gaven, 
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bijvoorbeeld “verkopen”. Een sneeuwbaleffect leidt tot de “flash crash” van de 

koersen
88

. Omgekeerd stijgen de prijzen, van bijvoorbeeld graan, wanneer 

meerdere kooporders kort na elkaar worden gegeven. De computerprogramma‟s 

zijn uiterst ingewikkeld zodat hun gedrag op een bepaald ogenblik niet 

voorspelbaar is. Maar hun doel is wel dat de handelaar, die voor het programma 

betaald heeft en het doet functioneren, winst zou maken, door zijn waar (graan, 

enz) te verkopen aan een hogere prijs.  

Deze verklaringen – van mensen die de sector goed kennen – tonen dat de 

toegankelijkheid van voedsel ondergeschikt is aan de wijze van handeldrijven en 

aan wie daar allemaal geld aan kan verdienen. Er is geen verband met de noden van 

de bevolkingen; armoede ontstaat “vanzelf”
89

. 

 

Gevolgen van oorlogen 

 En wat met de chaos en moordpartijen en destructie van hele samenlevingen 

in Irak, in Afghanistan, in Libië, na de Amerikaanse en Britse NAVO bezetting/ 

resp. bombardementen? Waren die gevolgen bedoeld? Neen waarschijnlijk; het was 

een samenloop van domheid, andere prioriteiten, geloof in militaire macht, enz. 

Volgens het internationaal recht, en ook volgens mijn ethisch aanvoelen, is een 

bezettende macht wel verantwoordelijk voor de ordehandhaving, de 

voedselvoorziening en gezondheid en andere basisbehoeften van de bevolking. Ook 

de regering van George W. Bush leek te vermoeden dat ze hierop wel eens zou 

kunnen aangesproken worden en bijvoorbeeld verplicht om schadevergoeding te 

betalen: inderdaad legde ze steeds meer de nadruk op de “autonomie” van de 
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gekocht; gevolg was een verlies van 440 miljoen, zodat het bedrijf deels moest verkocht worden 

aan nieuwe geldschieters. Een Londense bankier, Pascal De Paepe, onderlijnt dat het 

topmanagement zich geen rekenschap geeft van de risico‟s van de ingewikkelde technologie. 

Dagelijks verhandelen ze 350 miljoen aandelen. Zo, wie is verantwoordelijk?   
89

 Een mogelijkheid om betaalbare prijzen te verzekeren is in het verleden toegepast: de 

overheden houden grote reserves aan, die ze bij stijgende marktprijzen goedkoop aan de 

bevolking verstrekken. Voor olie bestaan zgn. „strategische voorraden‟. Echter, hierdoor worden 

een deel winsten onttrokken aan de private sectoren. Dat laatste geldt ook indien voedsel 

rechtstreeks van boer aan consument wordt geleverd, binnen dezelfde regio; of nog indien alle 

gezinnen zelf een deel van hun voedsel produceren, wat het geval was gedurende duizenden 

jaren. Zie o.m. http://www.foodsovereignty.org  Sommige “onafhankelijke 

landbouwspecialisten” verwerpen het voorstel van een graanvoorraad, zoals gelanceerd door de 

voorzitter van de Nederlandse landbouworganisatie; met het argument dat het voor de overheid te 

duur is. Dat komt erop neer dat de consumenten de prijsstijgingen maar moeten betalen. 

http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2011/04/29/wie-belist-over-onze-elektriciteitsprijs
http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2011/04/29/wie-belist-over-onze-elektriciteitsprijs
http://www.foodsovereignty.org/
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regering in Bagdad (die wel geconfronteerd wordt met een bestaande chaos
90

, en, 

misschien, dankzij deze chaos, aan de macht mag blijven). Toen in 2002 het 

Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) van Den Haag werd 

opgericht, stelde de VS regering meteen dat Amerikaase militairen er niet konden 

vervolgd worden (door een speciale wet, de American Servicemembers Protection 

Act). Israël erkent het Strafhof niet. In 2010 is een discussie gestart om de 

bevoegdheid van het Hof uit te breiden tot “agressie door een staat”, en tot interne 

conflicten wanneer gif, gas, vloeistoffen of kogels die „onnodig lijden veroorzaken‟ 

door de openbare macht gebruikt worden. Opnieuw liggen grote mogendheden
91

 

dwars: het zou immers hun bewegingsvrijheid beperken om geweld in te zetten.   

Vergelijkbaar scenario in de Palestijnse gebieden: de Israëlische regering, en veel 

andere regeringen, oordelen dat de verantwoordelijkheid voor handhaving van de 

orde, de terroristische aanslagen, onderwijs, ziekenzorg, voedselvoorziening, e.a. 

ligt bij de Palestijnse autoriteit en Hamas; dezen zijn echter afhankelijk van en 

ondergeschikt aan de militaire en economische beslissingen van ht Israëlisch leger; 

en aantal Palestijnse politici zitten  echt in een Israëlische gevangenis. 

                                                 
90

 Onmiddellijk na de val van Saddam Hoessein heeft de Amerikaanse overheid alle Iraakse 

militairen, politie en ook ambtenaren lid van de Baath-partij ontslagen. Hierdoor werd de Iraakse 

samenleving nagenoeg onbestuurbaar. Vgl. met de tegenovergestelde politiek van de Duitse 

bezetter tijdens de wereldoorlogen, die politie- en ambetanerenapparaat verder liet functioneren, 

mits enkele mensen aan de top te vervangen indien nodig, en bekende tegendraadsen 

(“Duitsvijandigen”) te ontslaan. Zie Nico Wouters “Oorlogsburgemeesters; “De Fuhrerstaat; B. 

De Wever, H. Van Goethem, N. Wouters “Local government in occupied Europe (1939-1945), 

2006. De uitmoording van academici en van journalisten in Irak moet dan wel weer een zeer 

gericht opzet zijn van het nieuwe regime, zie de serie artikels door Dirk Adriaenssens: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/13/iraakse-journalisten-verwaarloosd-door-

westerse-collegas http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/07/brandende-vuren-fictieve-

diploma-s-en-geweren-met-geluidsdempers . Opzettelijk zijn ook de martelingen onder controle 

van het Amerikaans leger, zie militaire getuigenissen en vonnis 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26690    

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/18/kuala-lumpur-getuigenissen-uit-de-

folterkamers-van-abu-graib-bagram-jadiriya-en-  
91

 VS, Frankrijk, UK, Rusland, China; alle zijn permanente leden van de Veiligheidsraad. In deze 

raad kunnen ze met een veto hun eigen veroordeling tegenhouden, maar dat gelukt hun niet meer 

in een internationale rechtbank. Ze gebruiken de uitdrukking “het zou het ICC politiseren”. Een 

Amerikaanse wet geeft de president de toelating met alle middelen Amerikaanse verdachten te 

bevrijden uit de gevangenschap van het Internationaal Strafhof. De Tijd 29/6/2002. 

Langdurige maneuvers door de grootmachten om de bevoegdheid van de ICC te beperken: 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jun/22/icc-hypocrisy-article-124-war-

crimes?INTCMP=SRCH 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jun/14/state-aggression-international-criminal-

court 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/13/iraakse-journalisten-verwaarloosd-door-westerse-collegas
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/13/iraakse-journalisten-verwaarloosd-door-westerse-collegas
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http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/07/brandende-vuren-fictieve-diploma-s-en-geweren-met-geluidsdempers
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26690
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/18/kuala-lumpur-getuigenissen-uit-de-folterkamers-van-abu-graib-bagram-jadiriya-en-
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/18/kuala-lumpur-getuigenissen-uit-de-folterkamers-van-abu-graib-bagram-jadiriya-en-
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http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jun/14/state-aggression-international-criminal-court
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jun/14/state-aggression-international-criminal-court
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In Afghanistan veroorzaken de bezettende Westerse troepen steeds vaker 

onschuldige burgerslachtoffers; in één bericht gaat het over 52 doden, met één 

raket. Wie vuurde de raket af? “de NAVO”. Zo wordt de nationaliteit van de 

legereenheid, en de identificatie van de rechtstreeks verantwoordelijken 

verdoezeld
92

. Bovendien blijven deze “onbedoelde ongelukken” of “vergissingen” 

zich herhalen, wie houdt nog de tel bij? Nu gebeurt het ook in Libië
93

. Dit bewijst 

dat er een systeem- of structurele oorzaak is, dit wil zeggen: de doeleinden en de 

uitwerking van de militaire tussenkomst die beslist werden in Washington, het 

Pentagon en een aantal Europese hoofdsteden, hebben andere prioriteiten dan de 

bescherming en welvaart van de Afghaanse bevolking, al wordt door de 

propaganda nog zo luid geroepen dat deze wèl de eerste zorg zijn. 

De verantwoordelijken voor de verwoesting in Syrië zijn nog ingewikkelder. 

Rebellen begonnen een gewapende strijd tegen de regering, waarop het leger tanks 

inzette. Wie welke doden veroorzaakt, wie wat verwoest heeft, welke huizen, 

scholen, hospitalen, is objectief niet meer uit te maken. Deels komt dit omdat de 

rebellen kunnen rekenen op de media, en op steun van Turkije en westerse 

regeringen en organisaties: deze scheppen een eenzijdig beeld
94

. Katholieke paters 

en nonnen die sedert jaren in Syrië werken, hebben een heel andere ervaring dan 

waarnemers in Londen en New York, en journalisten die te gast zijn bij de 

rebellen
95

. 
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 De Morgen 27/7/2010. Vorige week alweer 8 vrouwen gedood, en een aantal gewond door een 

NAVO luchtaanval; ze waren in de bergen hout en noten aan het verzamelen. De Morgen 

17/9/2012. 
93

 Zoals gefotografeerd door Bruno Stevens, De Morgen 21/6/2011. Obama zette ook de 

onbemande vliegtuigjes, “Predators” in boven Libië. Officieel nog steeds om humanistiare 

redenen. De Morgen 23/4/2011. Na de dood van Khadaffi komen er steeds meer meldingen van 

mensenrechtenschendingen door fracties van de nieuwe machthebbers, die ook gewapende strijd 

onder elkaar leveren. De Amerikaanse ambassadeur in Tripoli was slechts één van de vele 

slachtoffers. Reeds een jaar eerder: http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2011/08/27/libi-

fotos-voor-en-n  
94

 Op 1/10/2012 meldt Lode Delputte dat de eeuwenoude soek in Aleppo, een Unesco 

werelderfgoed, in brand is geschoten door zware artillerie van het rebellenleger FSA. De 

overdekte markt en winkels zijn grotendeels vernietigd. Moeten we president Assad ook hiervoor 

aansprakelijk stellen? 
95

http://www.maryakub.org/Video_pour_recolter_argent_pour_Syriens_en.html   

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=105368  

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/2437-angst-voor-religieuze-dictatuur-in-

syrië.html     http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2012/09/24/daniel-maes-op-de-syrie-

conferentie-in-de-postel-abdij-video-nl/         

http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2012/09/09/brief-aan-minister-rosenthal-van-een-

vlaamse-pater/  http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2012/08/27/11497/  

http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2011/08/27/libi-fotos-voor-en-n
http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2011/08/27/libi-fotos-voor-en-n
http://www.maryakub.org/Video_pour_recolter_argent_pour_Syriens_en.html
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=105368
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/2437-angst-voor-religieuze-dictatuur-in-syrië.html
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/2437-angst-voor-religieuze-dictatuur-in-syrië.html
http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2012/09/24/daniel-maes-op-de-syrie-conferentie-in-de-postel-abdij-video-nl/
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http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2012/09/09/brief-aan-minister-rosenthal-van-een-vlaamse-pater/
http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2012/08/27/11497/
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Agent Orange in Viëtnam 

40 jaar na het officiële einde van de Amerikaanse oorlog tegen Viëtnam blijft 

Agent Orange verwoestingen aanrichten in de menselijke lichamen. Van dit 

ontbladeringsmiddel sproeiden Amerikaanse vliegtuigen 79 miljoen liter over 

oerwoud èn akkers. De stof is erg stabiel. Het heeft bij 3 miljoen Viëtnamezen 

onherstelbare vaak groteske aangeboren misvormingen veroorzaakt (zoals open 

rug, zgn. spina bifida aperta, Siamese tweelingen, en 121 andere afwijkingen). Dat 

gaat nog steeds verder, nu reeds bij de 3e generatie. Wie de beelden gezien heeft, 

zou kunnen denken dat er een vloek is uitgesproken over dit volk
96

.  Het Franse 

filosofenechtpaar Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir noemen het een 

genocide. 

De Viëtnam Association of Victims of Agent Orange (VAVA) tracht 

schadevergoeding en financiële hulp te verkrijgen, en wordt ondersteund door een 

Amerikaanse ngo, the Vietnam Agent Orange Relief and Responsibility 

Campaign
97

. In 2009 heeft het Amerikaans Hooggerechtshof dit afgewezen, terwijl 

Amerikaanse oud-militairen en hun kinderen die eveneens getroffen zijn door AO, 

wel per maand 1500 dollar ontvangen.  Het vonnis zegt: “het doel achter het 

sproeien van Agent Orange was enkel gewassen te vernietigen en levens te redden 

van Amerikanen en die van hun bondgenoten, en niet van schade toe te brengen 

aan de bevolking”
98

. Hier worden we letterlijk geconfronteerd met het juridisch 

argument dat de aansprakelijkheid bepaald wordt door de „bedoeling, intentie‟; 

deze laatste moet  gescheiden worden van de feitelijke schade. We komen later 

terug op dit belangrijk ethisch principe. 

Monsanto, Dow Chemical en andere bedrijven die de leveranciers waren van 

AO, zeggen dat het verband tussen AO en ziekte niet bewezen is. De firma heeft nu 

bureaus in Viëtnam en zet boeren onder druk om maïs- en korenzaden te kopen die 

                                                                                                                                                              

http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2011/10/19/jezuietenpater-frans-van-der-lugt-

informeert-vanuit-syrie/ http://mediawerkgroepsyrie.files.wordpress.com/2012/06/nobel-peace-

laureate-maired-maguire-no-war-in-syria.pdf  
96

 Beelden van misvormingen: 

http://www.youtube.com/watch?v=JDdzr7KTZ8Y&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=kkbnFfldsOc&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=hqG9C8lPm6k&feature=related   

Historiek: http://www.youtube.com/watch?v=wgLlkjsg1uo&feature=related 
97

 Amerikanse ngo: http://www.vn-agentorange.org/  

Viëtnamese organisatie (vertaald): 

http://translate.google.be/translate?hl=nl&sl=vi&u=http://www.vava.org.vn/&ei=XkkQT4j9NJHJ

8gPwt9H8Aw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CFgQ7gEwBQ&prev=/search

%3Fq%3Dvietnam%2Bassociation%2Bvictims%2Bagent%2Borange%26hl%3Dnl%26client%3

Dfirefox-a%26hs%3Doqj%26rls%3Dorg.mozilla:en-GB:official%26prmd%3Dimvns 
98

 http://www.unhcr.org/refworld/publisher,USA_CA_2,,,47d7981e2,0.html 

http://mediawerkgroepsyrie.wordpress.com/2011/10/19/jezuietenpater-frans-van-der-lugt-informeert-vanuit-syrie/
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http://translate.google.be/translate?hl=nl&sl=vi&u=http://www.vava.org.vn/&ei=XkkQT4j9NJHJ8gPwt9H8Aw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=6&ved=0CFgQ7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3Dvietnam%2Bassociation%2Bvictims%2Bagent%2Borange%26hl%3Dnl%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Doqj%26rls%3Dorg.mozilla:en-GB:official%26prmd%3Dimvns
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genetisch gemodificeerd zijn (GGO). Wie hierover klaagt wordt bedreigd
99

. Privé 

stichtingen in de VS – die geen verantwoordelijkheid dragen voor het drama - 

bieden wel hulp: de Ford Foundation, het Aspen Institute
100

. Er is ook een 

wetvoorstel aanhangig in het Huis van Afgevaardigden, o.m. om de zwaarst 

besmette plaatsen in Viëtnam op te kuisen. 

 

Uitvluchten 

Wie met zijn auto een dodelijk ongeval veroorzaakt, wordt meestal gestraft. Of toch 

ook niet? Zelfs met twee doden heeft een rechter al vrijspraak gegeven. Voor vier 

doden, een voorwaardelijke gevangenisstraf. Of alleen een rijverbod. Diverse 

verschoningsgronden zijn dan: het slachtoffer keek niet uit, de chauffeur was niet 

dronken, reed niet te snel, heeft een blanco strafblad, was verblind door de zon, kon 

het slachtoffer niet zien want in de dode hoek…Dode mensen  alleen zijn dus niet 

voldoende voor schuld en schadevergoeding. Achtergebleven familieleden, moeder, 

vader, begrijpen dit niet van die rechter.  

Tja, die dode hoek: is dat de schuld van de bestuurders van vrachtwagens die steeds 

vaker voetgangers en fietsers wegmaaien? Wie legde de wegen aan? Vergeet niet 

dat de bestuurders in opdracht rijden en meestal geen eigenaar zijn van hun 

vrachtwagen. Waarom produceert en verkoopt “men” die levensbedreigende 

gevaarten? Wat is de verantwoordelijkheid van de fabrikant, die op zijn beurt zal 

aanvoeren dat “de regering” deze vrachtwagen op de baan heeft toegelaten. Bij 

bedrijfsleiders, hun PR-managers en reclamemakers, is er toenemend gebruik van 

het argument: „het is de consument die beslist, wij laten hem vrij‟
101102

. In een 
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 http://www.corpwatch.org/article.php?id=11638  www.marjoriecohn.com  
100

 http://www.aspeninstitute.org/policy-work/agent-orange/program-home/us-vietnam-dialogue-

group-declaration-plan     

Amerikaanse reportage uit 2011 door Risto Vuorinen, uitgezonden door Acht TV op 21/12/2011: 

http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2011/09/2011928111920665336.html   
101

 Meerdere voorbeelden dat de consument de schuld krijgt vindt men in Roels, 2007, 

https://archive.ugent.be/handle/1854/6319. 
102

 Het vaststellen van de verantwoordelijkheid, van de samenhang van oorzaken, feiten en 

gevolgen, wordt extra bemoeilijkt door de wijze van berichtgeven door de grote media. Let maar 

eens op hoe regelmatig de passieve vorm gebruikt wordt om ernstige feiten te beschrijven; wie ze 

gepleegd heeft, staat er dus niet bij. Enkele voorbeelden: “de oorlog/gevechten braken uit”, 

terwijl in feite bijna steeds een beslissing genomen wordt door een staatshoofd/militair etc. “In de 

bombardementen kwamen X vrouwen en kinderen om”. Terwijl men perfekt weet wie 

gebombardeerd heeft, al is het inderdaad vaak heel moeilijk uit te vinden welke persoon het bevel 

heeft gegeven. “X arbeidsplaatsen sneuvelen”, terwijl dit steeds een beslissing is door de 

afgevaardigde-beheerder, de personeelschef of de raad van bestuur van het bedrijf is kwestie. “De 

nationele loterij staat onder druk”. Van wie? Wat betekent het eigenlijk? “De stroom in Gaza 

valt regelmatig uit”; ingewijden weten dat de olie die de stroomgeneratoren moet voeden, wordt 

afgesneden door het Israëlische leger. “Als gevolg van de crisis kwam Fortis in moeilijkheden”. 

http://www.corpwatch.org/article.php?id=11638
http://www.marjoriecohn.com/
http://www.aspeninstitute.org/policy-work/agent-orange/program-home/us-vietnam-dialogue-group-declaration-plan
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discussie over zuinige energie en minder CO2 uitstoot zei een professor: “We 

willen geen zuinige wagens, want wie rijdt er 80 op de autostrade?”. 

Bovenstaande zijn ook voorbeelden dat de rechtspraak niet steeds samenvalt 

met ons moreel oordeel (vrijspraak van een doodrijder).  

Nijpende gevallen waar de rechter in feite misdrijven ongestraft laat, zijn deze waar 

het voor de rechtbank niet voldoende kan bewezen worden dat de beklaagde met 

kwaad opzet heeft gehandeld, of iets  heeft nagelaten dat verplicht was.  Zeven 

voorbeelden: zie hierboven de treinramp in Hatfield,  de gasontploffing in 

Gellingen, en Agent Orange. Telecom Italia werd vervolgd voor het afluisteren van 

klanten (o.m. hun bankgegevens), maar de grote baas (CEO) Marco Provera was 

niet ongerust: ze kunnen nooit bewijzen dat hij ervan wist
103

. Nadat aan „t licht was 

gekomen dat de bank Goldman-Sachs aan de Griekse schatkist gevaarlijk krediet 

had geleverd (default swabs), was meteen het juridisch commentaar: het zal 

moeilijk zijn om te  bewijzen dat de bank bewust (“knowingly”) het risico heeft 

verborgen
104

.  

In ons land kwamen softenonslachtoffers recent in het nieuws, door hun 

proces voor schadevergoeding tegen de Belgische Staat. Die had immers de 

verkoop niet verboden ofschoon wetenschappers wisten dat het kalmeermiddel 

aangeboren misvormingen van de ledematen veroorzaakt (phocomelie: handen en 

voeten zitten vast aan de romp). In andere landen was het al uit de handel genomen, 

in de VS geraakte het zelfs nooit goedgekeurd door de FDA (maar om een andere 

reden). De erkenning van deze mensen als gehandicapten bleef aanslepen. Maar nu 

heeft de rechter gevonnist dat de zaak verjaard is…De firma Grünenthal die vanaf 

1957 softenon (thalidomide, contergan) met veel publiciteit aan de artsen had 

                                                                                                                                                              

Vele factoren speelden een rol in het Fortis-saga, maar de beleggingen in rommelhypotheken is 

wel beslist door de heren L., V. en X…; de overname van ABN-Amro zonder dat Fortis daarvoor 

het geld had, is voorgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de aandeelhouders; 

zoals trouwens ook de verkoop aan BNP Paribas. “Volgens Europa moet dit/mag dat niet”; maar 

alle beslissingen in de EU worden door personen genomen, hetzij door een Europees 

commissaris, maar meestal door de betrokken Raad van ministers van alle lidstaten. Idem voor 

het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank: nationale regeringen stellen het bestuur samen, 

(maar wat hun afgevaardigden ginder beslissen wordt uit het nieuws gehouden) (John Vandaele, 

“Het recht van de rijkste. Hebben andersglobalisten gelijk?”, Houtekiet, 2005. 

http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F1784.html ). Het is niet overdreven te 

stellen dat in een aantal gevallen de grote media opzettelijk de identiteit van de verantwoordelijke 

personen verzwijgen; zie ook hoger over de motieven van de nieuwsmakers.  
103

 De Tijd 19/7/08.  http://tijd.be/r/?t=1&id=7878921 
104

 www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=asBNXSLtlN9E 

Dat de Griekse minister van schuldbeheer, Petros Christodoulou, vroeger gewerkt heeft voor 

Goldman-Sachs(!) zal ontgetwijfeld invloed hebben op de vaststelling van de 

verantwoordelijkheden…(De Morgen 20/2/10). 

http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F1784.html
http://tijd.be/r/?t=1&id=7878921
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=asBNXSLtlN9E
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aanbevolen, is nooit veroordeeld, ofschoon ze op haar website wèl 

verantwoordelijkheid erkent
105

. 

 

Wie is verantwoordelijk voor het Bhopal drama? 

Deze fabriek in India was eigendom van het Amerikaanse Union Carbide, dat 

echter in 2001 ingelijfd werd door Dow Chemicals. Dit laatste weigerde 

verantwoording of schadevergoeding voor de ramp in de nacht van 2-3 december 

1984. Toen ontplofte een tank met methylisocyanide gas; meteen stierven 4000 

mensen in het stadje, en het dodental steeg in volgende jaren tot ongeveer 24000. 

Talrijke fouten in het technische beleid kwamen aan het licht, maar desondanks 

stelde de Supreme Court van de staat de managers buiten vervolging. Een bedrag 

voor schadevergoeding werd vastgelegd; maar het ging uit van een veel kleiner 

aantal slachtoffers, zodat het uiteindelijk verdeeld moest worden over 5 maal meer 

mensen. In 1996 kwam er een nieuw vonnis, niet voor doodslag of verwondingen, 

maar voor verwaarlozing, waarop kleinere straffen staan. De Amerikaanse manager 

Warren Anderson liet de Indiase overheid vertrekken, en in 2004 weigerde de VS 

zijn uitlevering. In 2011 weigerde het Indiaas Hooggerechtshof het verzoek van de 

federale politie om de straffen te verzwaren wegens onvrijwillige doodslag
106

. 

 Dit jaren aanslepend drama, waarvoor duizenden actievoerders zich hebben 

ingezet, toont gebrek aan verantwoording door het bedrijf, de managers, de latere 

eigenaars, maar ook de rechtbanken en Indiase uitvoerende overheden, die lijken 

onder één hoedje te spelen met de schuldigen; en tenslotte de Amerikaanse regering 

die de manager en de firma in bescherming neemt. Ook oefent de Amerikaanse 

regering druk uit op India om “geen verkoeling van het investeringsklimaat te 

veroorzaken”.     

In West Virginia stopte Bayer Cropscience onlangs de productie van 

methylisocyanide, en dit dankzij acties van Bhopal overlevenden en van lokaal 

publiek; echter pas nadat er al een bijna-ramp was gebeurd
107

. 
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 Het proces tegen 9 stafleden van de firma begon in 1968, en werd in 1970 opgeschort. Op zijn 

website wijst de firma erop dat er in 1957 geen Duitse wet bestond over toelating van 

medicamenten tot de markt; de verantwoordelijkheid voor eventuele testen lag bij de fabrikant 

("self-monitoring"); prenatale giftigheid (teratogene effecten) moest niet onderzocht worden. 

Grünenthal en de familie Wirtz stortten samen 114 miljoen Duitse mark in een fonds voor 

softenon slachtoffers, en de Duitse overheid 100 miljoen. Bij een herdenking in 2012 spreekt de 

firma van een tragedie, en biedt verontschuldigingen aan. 

http://www.contergan.grunenthal.info/grt-ctg/GRT-

CTG/Stellungnahme/Rede_anlaesslich_Einweihung_des_Contergan-Denkmals/224600963.jsp 
106

 De Morgen 12/5/2011. 
107

 http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-06-08/india/28297273_1_deadly-methyl-

isocyanate-gas-compensation-gas-disaster  

www.studentsforbhopal.org   www.bhopal.net  

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-06-08/india/28297273_1_deadly-methyl-isocyanate-gas-compensation-gas-disaster
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-06-08/india/28297273_1_deadly-methyl-isocyanate-gas-compensation-gas-disaster
http://www.studentsforbhopal.org/
http://www.bhopal.net/
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Wie vergoedt de gevolgen van een kernramp? 

 Onder de indruk van de ramp in Fukushima debatteerde het Belgisch 

parlement over de bedragen die de eigenaar van een kerncentrale enerzijds, en de 

overheid anderzijds, moeten vergoeden voor de schade (gezondheid van personen 

ook op grote afstand, gebouwen, vervuiling van het milieu, andere bedrijven…). Of 

het nu om een klein ongeval gaat, of over een massale catastrofe, type Tsjernobyl 

of Fukushima: de totale schadevergoeding is vooraf geplafonneerd, zowel voor de 

rekening van de uitbater van de kerncentrale alsook voor de overheid
108

. In Japan is 

de industrie aansprakelijk voor 1,2 miljard dollar, maar dat is lang niet genoeg voor 

de naar schatting 25 tot 150 miljard – anderen zeggen 90 - die nodig is om de 

ontmanteling- en aansprakelijkheidskosten van de ramp in Fukushima te dekken. In 

Canada is de industrie bij een ramp aansprakelijk voor slechts 75 miljoen dollar. In 

India is dat 110 miljoen en in Groot-Brittannië 220 miljoen, in België 1,5 miljard 

eur. In de Verenigde Staten is elk bedrijf dat een kerncentrale exploiteert, verplicht 

ongeveer 100 miljoen dollar per reactor in een verzekeringsfonds te storten. In het 

fonds zit momenteel zo'n 10 miljard dollar. In al deze landen is de verzekering dus 

veel kleiner dan de kosten van een groot ongeval. 

Dit betekent: indien de catastrofe groter is dan het verzekerde bedrag, gaan het 

bedrijf of een reservefonds dat niet meer betalen. In praktijk zullen de burgers en de 

overheden de boel mogen opkuisen – indien die genoeg geld hebben. Geen enkele 

verzekeringsmaatschappij ter wereld wil een maximaal ongeval verzekeren. Het 

impliceert dat eigenaars van kerncentrales geen rekening houden met een maximale 

catastrofe: die gaan ze toch niet betalen. Hier hebben we dus een voorbeeld van 

openlijke afwijzing van verantwoordelijkheid. Evenwel is het grote publiek zich 

hiervan niet bewust. Ook sussen de PR bureaus onze ongerustheid met een discours 

over de uiterste zeldzaamheid van een groot ongeval, en de grootste zorgvuldigheid 

in de controles en voorzorgen. 

 Een rapport over de Fukushima-ramp ontdekte dat de privé constructeur, 

eigenaar en uitbater TEPCO niet hadden voorzien in een onafhankelijke bron van 

elektriciteit voor noodgevallen (zoals in alle hospitalen bijvoorbeeld). Dit had o.m. 

het absurde gevolg dat communicatie tussen ingenieurs en hoofdkwartier uitviel 

toen de batterijen van hun gsm‟s leeg waren. De achterliggende filosofie (steeds 
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 (297,5 miljoen voor Electrabel, en 140 miljoen voor de regering). De Morgen 22/6/2011. In 

het parlement wordt voorgesteld het bedrag tot 700 miljoen te verhogen. Groen! en Ecolo willen 

het bedrag per installatie op 2,5 miljard brengen, zoals in Duitsland. De nieuwe regering-DiRupo 

heeft begin mei 2012 de aansprakelijkheid van de privé bedrijven Electrabel, Belgonucléaire en 

AREVA verhoogd tot 1,5 miljard. Vergelijk deze cijfers met de jaarlijkse nettowinst van 

Electrabel: 2,57 miljard in 2006; 1,55 miljard in 2009. Voor 2010 zijn alleen officiële cijfers 

voorhanden van het moederbedrijf GDF-Suez: ongeveer 7 miljard nettowinst. 
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herhaald in discussies over nucleaire risico‟s) was, dat de omstandigheden 

ondenkbaar waren, dus praktisch nooit konden optreden. De onderzoekcommissie 

is echter van mening dat de grote zeldzaamheid geen excuus is voor het nalaten van 

voorzorgen; deze laatste hadden de ramp controleerbaar kunnen maken. Het is een 

vaak gehoorde redenering: dat er geen aansprakelijkheid is voor zeer zeldzame 

gevolgen. Zijn wij het daarmee eens? Of delen we de mening, dat zonder 

omniumverzekering, uitbaters wettelijk geen toelating mogen krijgen (prof. Aviel 

Verbruggen)?    

 

Tellen de gevolgen, of alleen de bedoeling? 

Bij het oordeel over verantwoordelijkheid of schuld duikt steeds vaker de 

visie op, dat de bedoeling doorslaggevend is; niet de feitelijk geleden schade of de 

doden. Er wordt geëist dat het bewijs wordt geleverd dat de gevolgen ook bedoeld 

waren. In deze opvatting zijn goede bedoelingen met kwalijke gevolgen niet 

strafbaar, en is de dader ook moreel niet aansprakelijk. Twee actuele voorbeelden: 

het NAVO militair ingrijpen in Libië heeft de bedoeling de burgerbevolking te 

beschermen tegen geweld gepleegd door de Libische overheden of leger. Met deze 

doelstelling waren vele landen bereid hun legers en luchtmacht in te zetten. Echter, 

in de feiten zijn er vele en diverse gevolgen. In de eerste plaats kan de veiligheid 

van de bevolking tijdens bombardementen niet gewaarborgd worden. Maar 

daarnaast werden ook gebouwen, wegen, havens, industriële installaties 

beschadigd. Onmiddellijk schept dit nieuwe risico‟s voor de bevolking, en 

veroorzaakt een vluchtelingenstroom, met alle miserie vandien. Bondig gezegd: in 

een oorlog is de bevolking het slachtoffer, ondanks de edele bedoeling ze te 

beschermen. 

 Nog recenter is de nieuwe interpretatie die oud-rechter Richard Goldstone 

geeft aan het rapport over de oorlog tegen Gaza, door de VN-missie die hijzelf 

voorzat. Nadat het Israëlisch leger interne onderzoeken opende over het doden van 

bewoners van Gaza, schrijft Goldstone dat de intentie om burgers te doden niet 

bewezen is. Hij gebruikt ook de uitdrukking: burgers waren niet het doelwit 

volgens de instructies (“as a matter of policy”). Tevens introduceert hij een 

bijkomend criterium, nl. het recht en de plicht van elk land (Israël) zich te 

verdedigen; alsof dit recht de feiten zou wijzigen van doden en vernielingen, ende 

veroordeling van deze feiten, en de schuld van de daders. Goldstone gaat niet zovèr 

te zeggen, dat de Palestijnse doden, en de vernieling van woningen, water- en 

energievoorzieningen, enz. – door het Israëlisch leger uitgevoerd, over dit laatste is 

geen twijfel! – gerechtvaardigd zijn. Iedereen zou aan Goldstone de vraag moeten 

stellen, WIE dan wèl verantwoordelijk is voor de doden en schade…? God in de 

hemel, of het Noodlot, zoals de oude Grieken dachten? 
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 In een vorig hoofstukje hebben we reeds dezelfde argumentatie ontmoet in 

het Amerikaans vonnis over de gevolgen van het ontbladeringsmiddel Agent 

Orange. 

 

Indien alleen de intentie telt... 

Indien we zouden eisen, dat het bewijs van opzettelijkheid moet geleverd 

worden, verandert dit ingrijpend de morele normen over schuld en rekenschap 

geven. Vele daders zouden vrijgepleit worden van de schadelijke gevolgen. Auto-

ongevallen zouden niet meer moeten vergoed worden; er is zelden bewijs dat ze 

opzettelijk werden veroorzaakt. De vervuiling van de oceanen door olielekken 

(denk aan BP) was niet intentioneel; enz. Maar het gaat nog veel verder. Wat in het 

hoofd is omgegaan van een dader is immers niet nauwkeurig te achterhalen. De 

dader kan andere motieven naar voor schuiven dan het doden van vrouwen en 

kinderen, bijvoorbeeld de veiligheid van zijn land, of nog: de ontvangen bevelen. In 

die bevelen staat niet beschreven dat burgers moeten gedood worden, neen, er 

wordt wellicht tegen gewaarschuwd. In het hoofd van de verantwoordelijken zitten 

meestal “goede” bedoelingen, tenminste vanuit hun standpunt. Het Israëlisch leger 

werd vrijgesproken voor de dood van Rachel Corrie, die bedolven werd door een 

militaire bulldozer.  Vanzelfsprekend zeiden noch de bestuurder, noch zijn oversten 

dat ze Rachel wilden doden; het was een ongeluk. De rechter zei ook, dat de staat 

niet verantwoordelijk was omdat het incident gebeurde in een oorlogssituatie
109

. 

Dat is een héél interessante redenering en principe. Want vinden wij daarvan, lezer? 

Voor passionele moorden geven daders zeer diverse redenen op; “hij hield 

zoveel van zijn vrouw dat hij ze niet met een ander kon delen”. Maar is het geen 

oud gezegde: de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen? De intentie 

verandert niets aan de feiten; en iemand moet daarvoor opdraaien: de slachtoffers, 
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 Rachel Corrie was een Amerikaanse activiste die de afbraak van Palestijnse huizen trachtte te 

verhinderen; ze ging voor de bulldozer staan. Er zijn videobeelden en audio-opnamen van het 

leger, maar die van het cruciale ogenblik ontbreken (2003). Zie de documentaire van de Frans-

Israëlische Simone Bitton (link eerder in dit hoofdstuk). De ouders spanden een proces in dat 

doorging in Haifa; uitspraak was op 28/8/2012. Ze roepen nu verder op tot divestment o.m. van 

Caterpillar die speciale gepanstserde bulldozers bouwt; en tot hulp aan de Palestijnen. 

http://wedivest.org/2012/08/human-rights-advocates-intensify-call-for-divestment-as-israeli-

court-fails-to-provide-justice-in-killing-of-american-peace-activist/ 

http://rachelcorriefoundation.org/multimedia/2012/08/rachel-poster1.pdf 

Persbericht vonnis: http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israeli-court-u-s-activist-

rachel-corrie-s-death-was-an-accident.premium-1.461156  

Kommentaar Amira Hass: http://www.haaretz.com/news/features/what-can-we-learn-from-the-

rachel-corrie-case.premium-1.460874  

Gideon Levy: o.m. over het doden van andere activisten:http://www.haaretz.com/opinion/behold-

rachel-behold.premium-1.461559 

http://wedivest.org/2012/08/human-rights-advocates-intensify-call-for-divestment-as-israeli-court-fails-to-provide-justice-in-killing-of-american-peace-activist/
http://wedivest.org/2012/08/human-rights-advocates-intensify-call-for-divestment-as-israeli-court-fails-to-provide-justice-in-killing-of-american-peace-activist/
http://rachelcorriefoundation.org/multimedia/2012/08/rachel-poster1.pdf
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israeli-court-u-s-activist-rachel-corrie-s-death-was-an-accident.premium-1.461156
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israeli-court-u-s-activist-rachel-corrie-s-death-was-an-accident.premium-1.461156
http://www.haaretz.com/news/features/what-can-we-learn-from-the-rachel-corrie-case.premium-1.460874
http://www.haaretz.com/news/features/what-can-we-learn-from-the-rachel-corrie-case.premium-1.460874
http://www.haaretz.com/opinion/behold-rachel-behold.premium-1.461559
http://www.haaretz.com/opinion/behold-rachel-behold.premium-1.461559
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of de daders. Ook zijn er gevallen waar een derde instantie betaalt voor de schade: 

bijvoorbeeld bij een auto-ongeval waar de bestuurder onbekend of niet verzekerd 

is, dan vergoedt het Garantiefonds gezamenlijk gespijsd door alle andere 

verzekerden. 

 In de ziekenzorg is een foute afloop geen uitzondering. Verkeerde of te late 

diagnose, verkeerde behandeling, goed voorschrift maar foute uitvoering…; steeds 

met de beste bedoelingen. Processen tegen artsen en ziekenhuizen zijn duur en 

slepen aan omdat iemands fout moet bewezen worden. Een nieuwe Belgische 

wetgeving zorgt voor schadevergoeding zonder bewijs van een fout. Dat is 

natuurlijk een vooruitgang voor de patiënt of diens familie. Maar de samenleving, 

en de medische beroepen missen de analyse van de verkeerde beslissing: waardoor 

precies liep het in het honderd?  

Zopas werd uitspraak gedaan in een proces van 17 kankerpatiënten die 

verkeerd werden bestraald, doordat het toesta in het universitair ziekenhuis slecht 

was afgeregeld
110

. De fabrikant, de leverancier, het ziekenhuis en de technici 

kregen opschorting van straf maar zullen schadevergoeding moeten betalen; de 

geneesheren werden buiten vervolging gesteld. Even vermelden dat veel van de 

patiënten intussen overleden zijn… 

In de rechtspraak wordt het begrip verbintenis gehanteerd. Volgens 

vonnissen verbindt een arts zich niet tot een resultaat, enkel tot het toepassing van 

alle gepaste methoden, de zogenaamde middelenverbintenis. Als het resultaat slecht  

is in vergelijking met de verwachtingen van de klant/patiënt kan de arts geen fout 

verweten worden, zolang hij alle middelen heeft aangewend die door andere artsen 

(inter)nationaal nodig worden geacht. Echter, is de arts dan niet meer 

verantwoordelijk voor de afloop? Indien niet /zij, wie dan wel? Het Noodlot, zeiden 

de Oude Grieken. O.L.H., zeggen gelovige christenen. Sommigen vinden dat de 

patiënt een deel van de schuld draagt, want onvoorzichtig/zondig geweest. Moeten 

alle artsen, de ziekenhuizen, de medische bedrijven geen conclusie trekken uit de 

slechte afloop, bijvoorbeeld een betere aanpak, meer expertise, en moet de schade 

voor de patiënt niet vergoed worden? 

De Hoge Raad en een oud-inspecteur voor de gezondheidszorg in Nederland 

hebben een vergelijkbare verschoning bedacht wanneer artsen of een ziekenhuis 

een fatale fout maken, nl. als het risico gekend is en dus aanvaard (door 

specialisten; maar door de patiënt?), of als de fout niet opzettelijk gebeurde maar 

door onachtzaamheid of afleiding van de aandacht (genoemd: “double capture 

slip”)
111

. Ik vrees dat dergelijke advocatentruc leidt tot minder besef van 

professionele verantwoordelijkheid, minder aandacht en zorgvuldigheid.   
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 De Morgen 17/5/2011. 
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 Mediator, april 2012. 
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 Hier ligt dus een heel fundamentele ethische keuze die we moeten maken: 

telt alleen de bedoeling, of ook de feitelijke gevolgen? 

 

Gedroomde uitvlucht 

Ik durf ook voorspellen dat de regel van de intentionaliteit dè gedroomde 

uitvlucht of voorwendsel wordt die daders zullen aanleren en inoefenen. Misschien 

zijn er al legers waar soldaten worden getraind in het geven van “onschuldige” 

antwoorden indien ze ooit zouden ondervraagd worden...Intenties zijn per definitie 

subjectief, ze bestaan alleen bij de dader, er zijn geen objectieve feiten om ze aan te 

tonen. Natuurlijk zullen niet alle daders even vlot met dit trucje wegkomen; andere 

eigenschappen van de dader, de behendigheid en aantal van zijn advocaten, de 

invloed van de media... 

Oud-rechter Goldstone schrijft dat het een evidentie is dat de raketten die 

vanuit Gaza worden afgeschoten, op burgers gericht zijn. De intentie lijdt voor hem 

geen twijfel, en dus is het een oorlogsmisdaad. Hamas – want deze partij wordt dan 

meteen genoemd als verantwoordelijk (maar niet in het oorspronkelijke UN-

rapport) krijgt hierover niet het voordeel van de twijfel tot een proces op 

tegenspraak een vonnis velt.  

Maar misschien zouden handige advocaten kunnen aantonen, met wapenexperts 

erbij, dat de primitieve Palestijnse vuurpijlen zonder besturingssysteem (anders dan 

de V1 en de V2 van Wernher von Braun) tientallen of honderden meters kunnen 

afwijken van hun oorspronkelijk doel; dat in en tussen de joodse kolonies vaak IDF 

soldaten rondlopen/rijden, en zij zijn uiteraard legale militaire doelwitten voor de 

Palestijnen die het recht hebben zich te verdedigen; dat de Israëlische wegen 

gebruikt worden door het IDF en dus militaire doelwitten zijn (in alle oorlogen 

werden/worden spoorwegknooppunten en bruggen getargetted). Zelfs zwembaden 

waar Israëlische militairen kunnen komen ont-stressen, zijn van militair belang, 

evengoed als elektrische- en waterleidingen, elektrische centrales, 

waterzuiveringsstations, industriële installaties allerhande – kortom, alles wat 

volgens het Israëlisch leger en luchtmacht in Gaza mocht gebombardeerd 

worden… 

 In ons land heeft de regering een nieuw wetsontwerp goedgekeurd over de 

bestrijding van belastingfraude en/of ontwijking. Maar het stelt dat er alleen sprake 

is van strafbaarheid indien de motieven van de constructie waren minder 

belastingen te betalen
112

. Belasting advocaten zullen pleiten dat er goede trouw is, 
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 "2)  De onderneming krijgt daarop de kans om het tegenbewijs te leveren. Zij zal moeten 

bewijzen dat de keuze voor de constructie door andere motieven is ingegeven dan 

belastingontwijking". Voorgesteld door staatssecretaris John Crombez. 

http://www.samenaanhetwerk.be/fraudebestrijding/eerste-pakket-maatregelen-fraudebestrijding-

goedgekeurd  

http://www.samenaanhetwerk.be/fraudebestrijding/eerste-pakket-maatregelen-fraudebestrijding-goedgekeurd
http://www.samenaanhetwerk.be/fraudebestrijding/eerste-pakket-maatregelen-fraudebestrijding-goedgekeurd
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en dat heel andere bedoelingen voorlagen: de studiekosten van de kinderen, 

aanzuiveren van verlies geleden door het bedrijf, scheppen van arbeidsplaatsen, 

investeringen, innovatie...Deze doelen zijn zeer edel; de belastingontwijking is 

enkel een middel tot edele doelen. Advocaten spreken van „vergissingen‟. Ze 

hanteren volgende definitie van „goede trouw‟ in de rechtbank: “de interne 

overtuiging van een persoon dat hij in een situatie verkeert die in overeenstemming 

is met de wet, en aanvoelt te handelen zonder iemand anders zijn rechten te 

schenden”
113

. Merk op: “overtuiging”, “aanvoelt”.  

Zowat elk misdrijf of ongewenst gedrag kan alzo vergoelijkt worden; de 

samenleving is het slachtoffer. Indien er twijfel is, zullen de rechtbanken de staat 

ongelijk geven, dat is algemene regel.  

 Een A merikaan stuurde een racistische grap rond over president Obama. Zijn 

verdediging luidt: „ik heb de mail niet gestuurd omdat die racistisch is. Ik heb die 

gestuurd omdat hij anti-Obama is‟. We zouden deze man een grappenmaker kunnen 

noeman, ware het niet dat hij zelf rechter is
114

. 

 De intentie wordt ook gebruikt als criterium om een misdrijf te bewijzen; het 

vergrijp ligt hier enkel in de bedoeling. Dat is het geval indien een Europese burger, 

niet-Belg, OCMW steun ontvangt en “alleen naar ons land is gekomen met die 

bedoeling”. Dan is hij/zij een „onrechtmatige steuntrekker‟, en de 

verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Ter informatie: OCMW-steun wordt slechts 

verleend nadat men minstens drie maand gewerkt heeft en bijdragen betaald. Het 

zijn ambtenaren die beslissen welke bedoelingen de burger heeft gehad
115

. Lezer, ik 

voel mij niet gelukkig bij zo‟n regelgeving. Wat is de overtreding? Naar België 

komen? OCMW steun aanvragen? De twee achtereenvolgens? Wat vindt u?   

 

Verantwoordelijkheid zonder regels 

De individuele verantwoordelijkheid maar zonder regels wordt verdedigd 

door Hilde Laga, professor vennootschapsrecht aan de K.U.L. “Hoe meer regels, 

hoe minder men beroep doet op de individuele verantwoordelijkheid (…)De regels 

zullen nooit het ethisch en deontologisch gedrag van bestuurders en management 

in de hand werken (…) Ik ben geen voorstander van meer en meer regelgeving. Er 

is een onvermijdelijk spanningsveld tussen regelgeving en ondernemerschap”
116
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 Dirk Van Belle van Dauginet Advocaten, in De Morgen 26/7/2012. 
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 De Morgen 2/3/2012. 
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 Dienst Vreemdelingenzaken en FOD Maatschappelijke Integratie beslissen hierover. In het 

eerste half jaar 2012 werden 1.244 buitenlanders om die reden uitgewezen; 914 in 2011. De 

Morgen 27/7/2012. 
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 De Morgen 2/4/2011. Prof. Laga vindt ook dat de berekeningsbasis van de bonussen niet moet 

bekendgemaakt worden. Bedrijven mogen zelf uitleggen waarom ze hun gedragscodes niet 
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Ik ken nog mensen die erg tegen regels zijn, in hun eigen beroep dan. Het is 

duidelijk dat regels de vrijheid beperken. Ze kunnen ook verstikkend zijn, 

bijvoorbeeld indien de toegelaten of verplichte kromming van bananen en 

komkommers zou worden vastgelegd; dit zou ook tot veel verspilling leiden. Maar 

er zijn meer zinvolle wetten: de contracten met het personeel, hun veiligheid en 

deze van de consumenten, de belasting bijdrage aan de gemeenschap, de 

bescherming van eigendommen… 

 Maar hoe kan de gemeenschap iemand ter verantwoording roepen indien er 

vooraf geen regel bestond? Dat is een elementair principe van de rechtspraak, en 

mijns inziens ook de moraal: de regel of wet moet duidelijk zijn. Eigenlijk schept 

de visie van Hilde Laga een situatie van straffeloosheid; zonder wet kan niemand 

vervolgd worden. Er is maximale vrijheid voor de ondernemer die zijn individuele 

beslissing kan rechtvaardigen met zijn/haar eigen argument waarover de 

gemeenschap niet te beslissen heeft. Voorstanders van deze opvatting zullen wel 

toepassing van regels verwachten vanwege anderen; die zullen hun contracten 

moeten nakomen, op tijd op het werk zijn, de opgelegde quota per dag halen, enkel 

naar het toilet gaan tijdens de pauze, enz., enz. Dit is dus een samenleving waar de 

ondernemer, de werkgever, de rijkste, regels vereist van de anderen, maar er voor 

zichzelf zo weinig mogelijk aanvaardt. Het is de moeite hierover goed na te denken. 

Wellicht verzekert dit de meeste kansen om veel winst te maken; wat allicht het 

doel is van veel ondernemers en eigenaars. Wat zei Jean de la Fontaine (1621-

1695) alweer: “Selon que vous êtes riche ou misérable, … 

 

Schuldig? Neem een schikking! 

Een truc om ware verantwoordelijken NIET te moeten zoeken, is een procedure die 

voor Amerikaanse rechtbanken zeer regelmatig wordt toegepast, maar nu ook in 

Europa veel succes heeft. Bedrijven die vervolgd worden, hetzij door consumenten 

hetzij door de overheid, kunnen hun proces doen stilleggen door een som geld te 

betalen; dit heet “settlement”, “schikking”. Tabaksproducenten hebben daar 

veelvuldig gebruik van gemaakt, toen ze vervolgd werden wegens het niet 

waarschuwen van rokers tegen long- en andere kankers; ze hadden hiervoor 246 

miljard dollar veil.  Citibank legde in de VS een financiële reserve aan van 6,7 

miljard om diverse zogenaamde “claims” te compenseren. Nu in ons land ook een 

proces tegen Citibank wordt gevoerd, in verband met het verkopen van producten 

van Lehman Brothers dat later failliet ging, offreert het bedrijf een “compensatie”  

die dan wel het intrekken van de klacht impliceert. Grote farmabedrijven zoals 

Pfizer, Eli Lilly & Co, Bristol-Myers Squibb Co. hebben sedert 2004 meer dan 7 

                                                                                                                                                              

gevolgd hebben; “dat geeft hun soepelheid op op hun manier de doelstelling te bereiken. Teveel 

regels is ook niet goed”. 

http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=LLY%3AUS
http://www.justice.gov/opa/pr/2007/September/07_civ_782.html
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miljard dollar betaald zowel aan boetes als aan schikkingen
117

. Eén van de 

betalingen door Pfizer betreft het testen van een geneesmiddel op kinderen in 

Nigeria in 1996; Pfizer huurde ook detectives in om de procureur te discrediteren. 

Het bedrijf betaalde 75 miljoen aan de provincie Kano voor een regeling, maar de 

vervolging voor de federale rechtbank over 6 miljard werd in 2009 geseponeerd, na 

een confidentiële deal
118

. Ook de oliegigant Shell werd door 69.000 Nigerianen 

voor een Britse rechtbank gedaagd, en heeft de verantwoordelijkheid aanvaard voor 

een dubbele olielek in de grote pijplijn van Bodo naar Bonny Terminal. Een rapport 

van het milieuagentschap van de VN, de UNEP, beschrijft de vervuiling van 

rivieren, viswaters, drinkwater en akkers die het gevolg zijn van ontelbare 

olielekken. Het betreft een oppervlakte van minstens 20 vierkante kilometer in 

Ogoniland. De schoonmaak zou 1 miljard dollar kosten, en 25 jaar duren
119

. Daar 

hebben meerdere generaties van de bevolking geen boodschap aan. Shell trok zich 

al terug in 1993, en pas in augustus 2011 wordt de mistoestand ernstig aangepakt. 

Wel betaalde Shell 15 miljoen aan de nabestaanden van de bekende schrijver Ken 

Saro-Wiwa, die wegens zijn protesten tegen Shell werd opgehangen. Intussen zijn 

veel olielekken ontstaan sommige door gebrek aan onderhoud, andere door 

sabotage of onwettig aftappen van olie. Na Shell zet een andere maatschappij de 

exploitatie voort.  
  De bank Goldman-Sachs betaalt 550 miljoen dollar, om te ontsnappen aan 

vervolging voor verkopen van beursproducten waarvan ze tevens een verzekering 

verkochten die erop rekende dat ze in koers zouden dalen
120

. 

 Het Britse farmareus GlaxoSmithKline (GSK) stemde in met de betaling van 

een recordboete van 3 miljard dollar (2,4 miljard euro) in het kader van een 

schikking met de Amerikaanse autoriteiten. De farmareus had op een agressieve 

manier bij het medische corps in de Verenigde Staten een aantal geneesmiddelen 

gepromoot voor toepassingen waarvoor het bedrijf in de VS geen toestemming had. 

3 miljard dollar is slechts een fractie van de winst die GSK door de praktijken heeft 

kunnen realiseren
121

. Het jaar voordien betaalde GSK aan de VS een schikking van 

750 miljoen dollar, om een rechtsaak te vermijden. GSK had in zijn fabriek in 

Puerto-Rico vervuild water gebruikt voor twintig van zijn producten waaronder 

babyzalf en antidepressiva. De werkneemster van GSK, Cheryl Eckard die geen 
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 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=email_en&sid=aJ2Ppws07jf8  
118

 Kwam aan het licht dankzij door Wikileaks gelekte cables: 

http://www.guardian.co.uk/business/2010/dec/09/wikileaks-cables-pfizer-nigeria  
119

 De Morgen 5/8/2011. 
120

 De bank verkocht tegelijk verzekeringen (zgn. CDS, credit default swaps) tegen het dalen van 

de beurskoers van hun eerste product. Nog meer bedrijven die een “schikking” betalen: 

Tessenderlo Chemie; …?? 
121

 De Tijd 7/7/2012. 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=email_en&sid=aJ2Ppws07jf8
http://www.guardian.co.uk/business/2010/dec/09/wikileaks-cables-pfizer-nigeria
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gehoor vond en de mistoestand signaleerde bij de controleinstantie FDA, werd door 

GSK ontslagen. Ze kreeg later schadevergoeding. 

 Na de olie- en milieuramp in de Golf van Mexico biedt de oliemaatschappij 

BP 15 miljar dollar aan de Amerikaanse overheid; de laatse eist zelf 25 miljard. 

Met particulieren en bedrijven maakte BP reeds schikkingen ten belope van 7,8 

miljard
122

. 

 Facebook betaalt 10 miljoen dollar als minnelijke schikking met 5 

gebruikers. De rechter gaf gelijk aan de klagers over het gebruik van de “vind ik 

leuk”-knop, die fB aanwendt om reclame te zenden aan de vrienden
123

. fB kan 

hiermee nu verder doen, vermits het niet veroordeeld is. 

Schikkingen zijn het gemakkelijkst voor bedrijven die de kost op hun klanten 

kunnen afwentelen; die schikking wordt in hun boekhouding verrekend, samen met 

andere uitgaven. Wie dan elke vorm van straf ontloopt zijn dus de personen die de 

daden hebben gesteld of bevolen, welke geleid hebben tot de klachten. Het systeem 

lijkt erg op de aflaten die rijke zondaars aan de Katholieke Kerk betaalden – één 

van de praktijken die Martin Luther al moreel veroordeelde, maar nog maar onlangs 

officieel werden afgeschaft door Rome
124

. Toch zijn er voorstanders van het 

financieel afkopen van verantwoordelijkheid en straf; beklaagden die over veel geld 

en macht beschikken hebben ook veel medestanders. En hun argument is steeds dat 

ze niet willens en wetens de schade hebben veroorzaakt – het was “collateral 

damage”. 

Ook een beklaagde voor moord kon al genieten van een financiële afkoop, 

ditmaal betaald door de Amerikaanse overheid. Die kreeg zo een CIA-agent vrij in 

Pakistan. Er zou 700.000 dollar betaald zijn per Pakistaanse familie. Washington 

beweerde ook dat de man diplomatieke onschendbaarheid genoot
125

  

 

Nieuwe Belgische wet over minnelijke schikking 

 In maart 2011 keurde de senaatscommissie reeds een regeringsontwerp goed 

om voor bijna alle misdrijven een “afkoop” mogelijk te maken (behalve zware 

aantasting van lichamelijke integriteit). Tijdens het gerechtelijk onderzoek of zelfs 

tijdens het proces kan een beklaagde onderhandelen en betalen…en „we spreken er 
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 De Morgen 11/6/2012 
123

 De Morgen 18/6/2012. 
124

 Zie evenwel bij de huidige regeling voor gedeeltelijke aflaten: “Een gedeeltelijke aflaat wordt 

verleend aan alle gelovigen, die door de geest van geloof geleid, zichzelf of zijn goederen 

prijsgeeft ten dienste van zijn medemensen die in nood verkeren”. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aflaat  
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 http://rt.com/usa/news/cia-davis-charged-murder-pakistan-released/  

http://rt.com/usa/news/lahore-murders-usa-cia/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aflaat
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niet meer over‟. De feiten verdwijnen uit de annalen van justitie
126

. Indien meerdere 

klagers tegelijk dezelfde feiten hebben aangekaart (class action suit), geldt de 

schikking voor allen.  

Meerdere verenigingen van magistraten hebben gewaarschuwd dat alzo rijke 

beklaagden (bedrijven…) er onderuit komen. Minister Stefaan De Clercq van 

Justitie (CD&V) verdedigt het ontwerp, en ook Carl Devlies (CD&V), 

staatsscretaris voor fraudebestrijding. Deze zegt dat “het doel is de werkdruk op de 

rechtbanken te verlichten, zodat het gerecht zich op echt zware dossiers kan 

concentreren en kan voorkomen dat in deze dossiers nog verjaring optreedt”
127

. 

Het gaat dus om een lapmiddel voor overbelaste rechtbanken; terwijl de correcte 

oplossing zou moeten zijn: meer middelen en hogere productiviteit van het 

gerechtsapparaat, en een strafblad voor de verantwoordelijke personen. Devlies 

schrijft boven zijn artikel: “minnelijke schikking wapen tegen klassejustitie”. Bij 

mij komen dan spontaan de woorden op: die Devlies heeft vast bij de jezuieten 

gestudeerd…(sorry aan wie ik daarmee kwets!)  Welke argumenten er ook zijn pro 

deze wet, in elk geval holt ze opnieuw het principe van de 

verantwoordelijkheid/toerekenbaarheid uit. 

 Zonder de nieuwe wet af te wachten werd er al een schikking toegepast, door 

de “beurswaakhond”, de FSMA. De banken ING en de Waalse vleugel van KBC 

komen er met 50.000, resp 150.000 euro vanaf. Waarover gaat het? ING 

speculeerde op de beurs met Dexia aandelen, door onder een bedekte naam 

(verkoop)orders door te sturen, die dan echter werden geschrapt of gewijzigd voor 

de uitvoering. Zo werd de koers van het aandeel gemanipuleerd, met de bedoeling 

winst te maken, wat hen ook gelukte zij het voor een bedrag dat lager ligt dan de 

boete. Maar ING ontsnapt dus aan een proces en veroordeling; ook de trader van 

ING wordt niet vervolgd
128

.  

Zodra de nieuwe wet gestemd was, maakte de Franse Société Générale er 

gebruik van. Mits betaling (officieel werd het bedrag niet meegedeeld, maar het zou 

om 40 miljoen gaan) wordt de bank niet vervolgd; wel echter nog een aantal 

personen en bedrijven die de fraude pleegden. De ingewikkelde combine lijkt 

geplukt uit een misdaadthriller. Ze komt erop neer dat belastingsschuld van een 20-

tal bedrijven werd verkocht aan buitenlandse zakenlui (Zweden). Die veranderden 

de naam van de bedrijven, en verdwenen met de noorderzon. Dit alles dankzij 

technische how-know van de Société
129

. 
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 De Morgen 27/4/2011. 
128

 De CBC bank werd betrapt op een prospectus die vervallen was. De Morgen 30/6/2011. 
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Vervolgens is het bedrijf Henco aan de beurt. Het parket van Antwerpen gaat 

akkoord om de vervolging op te schorten in ruil voor 100 miljoen die de familiale 

eigenaar op tafel legt
130

. 

Patokh Chodiev, volgens de pers de rijkste Belg, ontsnapt aan een proces 

wegens een witwaszaak en een klacht van Tractebel. De instructie duurde 15 jaar 

zodat er mogelijk verjaring zou zijn gepleit. Chodiev betaalde een niet 

bekendgemaakt bedrag; er is sprake van tientallen miljoenen
131

.  

Google kreeg een voorstel om 150.000 eur te betalen, zoniet komt er een 

proces, wegens het zonder toelating draadloos registreren van Emails en 

paswoorden. 

 

De ministeriële omzendbrief over de minnelijke schikking  

 De minister van Justitie heeft een lijst heeft rondgestuurd, welke misdrijven 

in aanmerking komen voor een minnelijke schikking, en welke niet. Een schikking 

wordt beslist door de openbare aanklager, op gelijk welk moment van de 

strafprocedure. De rechter en onderzoeksrechter komt er niet meer aan te pas. Als 

een rechter toch al een veroordeling heeft uitgesproken, zal de aanklager nog onder 

de straf mogen gaan die de rechter heeft uitgesproken. De beklaagde die kan 

betalen, behoudt vervolgens een blanco strafblad. Andere beklaagden kunnen nog 

wel veroordeeld worden.  

Als de onderhandeling tussen procureur en beklaagde niet tot een akkoord 

leidt, mag het gerecht ook niets doen met de informatie of documenten die tijdens 

de gesprekken zijn opgedoken. Die mogen niet meer als bewijs worden gebruikt, 

ook niet in andere procedures. Zelfs niet als over andere personen strafbare feiten 

aan het licht kwamen.  

Beseft men welke gevolgen die kan hebben voor de samenleving? Zo wordt 

een vorm van straffeloosheid ingevoerd, en een uitvagen van verantwoordelijkheid, 

voor de crimineel die kan betalen. De minister zegt dat er voldoende waarborgen 

zijn omdat “slachtoffers tussenbeide komen bij de onderhandelingen én moeten ze 

hun zegen geven aan de schikking”. 

De lijst van minister Turtelboom (O-VLD) maakt het afkopen legaal mogelijk voor 

o.m. corruptie, alle mogelijke vervalsingen, faillissementsfraude, heling en 

witwassen, oplichting, opzettelijke slagen en verwondingen tenzij ze 

arbeidsongeschiktheid of ziekte veroorzaakten, bendevorming zonder gebruik van 

geweld, alle vormen van bedrog en oplichting, diefstallen zonder geweld, 

onopzettelijke brandstichting tenzij er doden vallen
132

. 
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 Wie deze lijst leest, moet besluiten dat de burger voortaan minder veilig is. 

Hebben de parlementsleden die de nieuwe wet stemden, beseft waartoe ze kan 

leiden?  

*** 

Hoe komt het dat steeds meer de verantwoordelijkheid verdund of ontdoken 

wordt? 

We kunnen enkele oorzaken bedenken, maar het is ethisch een foute evolutie omdat 

het samenleven en in vertrouwen samenwerken moeilijker wordt, en conflicten 

bevorderd worden. Het afkopen van een misdrijf is één mechanisme waardoor voor 

de rijken andere regels gaan gelden, en waardoor ze steeds grotere macht 

verwerven.  Een variant hiervan zijn verzekeringsmaatschappijen die verbieden aan 

hun cliënt van schuld of aansprakelijkheid te bekennen. Dat geldt van 

autoverzekeringen tot medische ongevallen. De verklaring ligt voor de hand: 

verantwoordelijkheid erkennen zal hun geld kosten, en dus hun winst verminderen. 

Rik Pinxten zegt dat het „escapisme‟ in de hand gewerkt wordt door de 

godsdienst: door te verwijzen naar gods wil onttrekt men zich aan zijn 

aansprakelijkheid tegenover de mensenmaatschappij
133

. Maar de konkrete 

voorbeelden die we gaven, tonen aan dat er nog andere factoren zijn, zoals 

financiële belangen. Amnesty International merkt op: “…regelgeving die de 

aansprakelijkheid afdwingt van bedrijven die mensenrechten schenden, is 

zeldzaam”
134

. 

 

“Op gezag van…” 

Kunnen wijzelf een keuze maken tussen al deze varianten van het principe dat 

eenieder verantwoordelijk moet worden gesteld voor zijn/haar daden ? Of moeten 

we ons laten leiden door een god, of door een andere gezagsdrager, autoriteit, een 

Leider, de Führer, de Grote Roerganger, het Genie der Karpaten, een 

plaatsvervanger van God op aarde? Dit zijn allemaal titels die deze personen boven 

de gewone stervelingen plaatsten. 

“Waar het op aankomt is dat ons eigen oordeel en onze eigen wijsheid, zich 

onthullend voor onze ogen, vernietigd moeten worden en uitgeroeid uit ons hart en 

uit ons ijdel ik”
135

. Dit is een oude tekst, maar die duidelijk is: mensen mogen zelf 

niet oordelen over goed en kwaad.  
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 Pinxten citeert hier het oordeel van de beroemde Cherokee kunstenaar Jimmy Durham. 
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Evengoed vandaag als in vorige eeuwen en generaties wordt gezag aangewend om 

morele keuzes op te dringen: “Het zal wel zo zijn want HIJ zegt het”. Velen (om 

niet te zeggen iedereen) zijn vatbaar voor dit mechanisme. We worden hiertoe 

geconditionneerd door kerkelijke figuren die beweren namens god te spreken; maar 

ook door onze ouders, vooral in de vader-kind relatie. Immers in het gezin, en 

tijdens de opvoeding wordt respekt voor het gezag aangeleerd. Gezagsdragers 

veranderen naargelang de tijd en de cultuur: vroeger waren het keizer en bisschop, 

later de pastoor, de onderwijzer en mijnheer doktoor; vandaag zogenaamde 

experten, mediafiguren en BV‟s, succesvolle sportlui, popartiesten. We citeerden al 

het blind vertrouwen van rechtbanken in de Britse professor Roy Maedow die als 

expert meerdere moeders de gevangenis in praatte. Dit geval illustreert dat het 

wetenschappelijk dom is aan een gezagsargument geloof te hechten.  

Jean-Luc Dehaene: “Vandaag hangt gezag af van de persoonlijke uitstraling. En 

omdat dat vooral langs de visuele media gebeurt, is de factor perceptie daarbij 

meer doorslaggevend dan inhoud”.  

Een hedendaags voorbeeld uit de krant geplukt: “Hij is een gerespecteerd man en 

als iemand met zo‟n reputatie zo‟n uitspraak doet, dan moet dat au serieux 

genomen worden”
136

. De hier gebruikte woorden doen denken aan de redevoering 

van Marcus Aurelius, na de moord op Julius Caesar: “Brutus zei dat Caesar 

ambities koesterde, en Brutus is een eerbiedwaardig man”
137

.  

Gezag wordt soms versterkt door het zweren van een eed. De eed van trouw aan 

Hitler weerhield veel Duitse officieren om in opstand te komen, of bevelen te 

negeren, ofschoon hun verstand hun zegde dat deze voor Duitsland op een militair 

fiasco gingen uitlopen. Respekt voor een eed vroeger gezworen in andere 

omstandigheden, is een soort blanco check of blinde gehoorzaamheid. 

Deze blinde onderwerping van onze ethiek aan een gezag wijzen de 

vrijzinnige humanisten af; a priori staan ze sceptisch tegenover elk 

gezagsargument. 

 

Intuïtieve moraal, traditie? 

Een variant die we ook afwijzen is handelen volgens traditie, of volgens een 

spontane intuïtie. Professor Herman De Dijn van de KUL verdedigt deze basis van 

                                                 
136

 zegt Michael Freilich van Joods Actueel, sprekend over Frits Bolkestein, oud-commissaris van 

de Europese Commissie, liberaal boegbeeld van de Nederlandse VVD. De uitspraak van 

Bolkestein was de raad dat “bewuste” joden beter Nederland zouden verlaten “omdat ze er nog 

weinig toekomst hebben, door het antisemitisme van Marokkaanse Nederlanders” 

http://www.depers.nl/binnenland/529411/Joden-emigreer.html  
137

 William Shakespeare laat hier Marcus Aurelius door zijn ironische toon het gezag van zijn 

tegenstanders ondermijnen. 

http://www.depers.nl/binnenland/529411/Joden-emigreer.html
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moraal
138

. Maar wat noemen we „intuïtie‟? Wanneer we de oorsprong van een 

overtuiging niet bewust beseffen. Zoals een bron van informatie meestal vergeten 

wordt (bronamnesie) herinneren we ons de gezagsdrager niet – pastoor, 

leeftijdsgenoot, media, „iedereen‟ – die ons de norm heeft ingegeven. Etienne 

Vermeersch heeft een aantal voorbeelden gegeven van intuïtieve of traditionele 

waarden die wij toch verwerpen
139

.  

In de actualiteit, o.m. door de film “De Fremde”
140

, is de traditie van 

„eremoord‟ gepleegd op een jonge vrouw door haar eigen vader of broer, wegens 

een echtscheiding in een gearrangeerd huwelijk, een voor- of buitenhuwelijkse 

verhouding, of andere „aantasting van de eer van de familie‟. “Eer, waardigheid”: 

wat betekent dit anders dan verwijzen naar traditionele regels over onderwerping 

van (volwassen) vrouwen aan de willekeur van mannen, inbegrepen lichamelijk 

geweld tot doding. Het gaat om morele principes breed verspreid in een cultuur; ze 

geven ook zekerheid in zich snel wijzigende omstandigheden zoals migratie. Maar 

waar is de redelijkheid en het respekt voor elke medemens? De vader en broers zijn 

er zelf toch ongelukkig over of twijfelen over de moord die ze afspreken: het lijkt 

alsof ze gehoorzamen aan een boven- of buitenmenselijk gezag
141

. 

 Een variant van traditionele, intuïtieve moraal is “het mystieke kwaad” en 

goed: “Het kwaad an sich kunnen we immers niet verklaren vanuit ons verstand. 

Kwaad is niet te meten, uit te leggen, te berekenen, rationeel te duiden. Alleen een 

spirituele benadering laat toe om het kwaad te zien in zijn volle breedte en diepte, 

want bij kwaad krijgen we te maken met het fundamentele mysterie van de 

menselijke existentie”. Het is onthutsend dat we deze wereldvisie nog in 2011 

kunnen lezen, in een kwaliteitskrant. De auteur, Mark Van De Voorde, is raadgever 
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 Hij stelt dit tegenover een beredeneerde opbouw van normen, gesteund op de objectieve 

gevolgen in de realiteit, zoals verdedigd door Etienne Vermeersch. DeMorgen 1/2/2011. 
139

 Ondergeschiktheid van de vrouw; homoseksualiteit is ziekelijk, immoreel, zelfs misdadig, tot 

circa 1950 in Europa, en vandaag nog steeds in talrijke landen; slavernij was aanvaardbaar, tot…; 

doodstraf voor minderjarigen, nu nog mogelijk in de VS; elke vorm van abortus en euthanasie 

strafbaar; kannibalisme: in extreme omstandigheden is het toch aanvaardbaar, zie het 

vliegtuigongeval in de Andes. De Morgen 2/1/2011. Ook de mijnwerkers in Chili opgesloten 

onder de grond zonder eten dachten aan de mogelijkheid desnoods zich te voeden met een dode 

kameraad; maar het kwam zovèr niet (BBC documentaire). 
140

 Van de vrouwelijke regisseur Feo Aladag, Oostenrijk. 
141

 „t Is maar een film. Maar kijkend hoe de vader en oudere broer reageren tegen hun 

onafhankelijke dochter/zuster, herkent de bioloog in mij hier dominante mannetjes die een 

vrouwtje van hun familie weghoudt van vreemde mannen. Dit is dus een hormonaal 

geconditioneerd gedrag. Een tweede aspekt is het geld dat de vader van een dochter moet betalen 

bij het uithuwelijken; een vrouw die van haar man wegloopt is een gevaar voor het familiebezit. 

Hier gaat het dan om bescherming van eigendom. In het hoofdstuk over seksuele moraal zoeken 

we verder naar wetenschappelijke verklaringen. 
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van premier Yves Leterme en van minister van BZ Steven Vanackere
142

 (allebei 

van de christen-democratische partij).  

Merk op dat de auteur rationele benadering nadrukkelijk afwijst van een 

maatschappelijk verschijnsel (de plunderingen in Britse steden). Het kwaad krijgt 

hier geen omschrijving of definitie, het lijkt overal te zijn. Het doet denken aan het 

oude begrip van de Duivel, en aan zijn tegendeel: God. In het verleden zijn mensen 

die met de Duivel te doen hadden, gemarteld, verbrand, opgehangen, voor de ogen 

van hun kinderen en ouders. De Duivel is vanzelfsprekend het ultieme Kwaad, 

maar slechts sommige begenadigden herkennen Hem. Dezen moeten het mensdom 

verlossen; alle middelen zijn gerechtvaardigd.  

Vrijzinnige humanisten denken daar anders over. 

We moeten zelf, ieder voor zich maar ook samen, een beslissing nemen. Die 

keuze moeten we baseren op hoe we zelf behandeld willen worden, en welke 

soort maatschappij we willen. Het is ons leven in een gemeenschap die de regel 

rechtvaardigt dat alle leden moeten kunnen aangesproken worden op hun 

daden; dit is in ieders belang.  

 

HOE KOMEN WE TOT EEN KEUZE VAN WAARDEN EN NORMEN DIE 

GEEN BEROEP DOEN OP EEN GODDELIJKE WET? 

Laten we eenvoudig beginnen. We hechten waarde aan, houden van, onze 

partner, onze kinderen, onze ouders. Het leven heeft waarde voor mij dankzij al wie 

ik liefheb. Hun rechten wil ik dus ook beschermen, en dit werkt wederkerig. Daar 

wil ik heel veel (“alles”) voor doen, voor vechten. 

We houden ook van fris water als we dorst hebben, en van lekker brood en een 

appel (reeds van in het paradijs!). Wanneer we honger hebben, lusten we zelfs 

beschimmeld brood. We hebben behoefte aan een dak ter bescherming tegen regen 

en storm, en kleding en muren tegen de koude, en schaduw om niet te verbranden 

in de zon. Een dokter als er iemand ziek is. Onderwijzers die onze kinderen leren 

lezen en schrijven. Dit verzekeren voor de onzen die we liefhebben, is een must. 

Maar we houden ook van een mooi schilderij, muziek, een spannend verhaal, al of 

niet met prinsen en princessen, helden, goeden en slechten, heiligen en duivels, 

tovenaars en heksen, of met Bruin de Beer, of Bagheera de Zwarte Panter, of 

Reinaert De Vos, of Robin Hood, of Tijl Uilenspiegel. 

 Elke lezer, atheïst of gelovige, zal bovenstaande waarden herkennen, en 

beamen. Zou ik durven zeggen dat ze universele waarden zijn van alle mensen op 

de planeet? De verhalen zullen soms anders klinken volgens het continent en 
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 De Morgen 12/8/2011. 
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tijdsgewricht; maar hebben het Gilgamesh epos
143

, de Trojaanse oorlog, de bijbelse 

zondvloed niet veel gemeenschappelijks?
144

  

 Is het nog nodig hier een parentese te openen dat de konkrete, dagelijkse 

invulling van deze waarden erg verschilt tussen kulturen, sociale klassen en 

individuen? Dat hun kinderen het kostbaarste op aarde en in de hemel is wordt door 

alle moeders bevestigd; maar ze zullen dit op diverse manieren uiten. Voor 

sommigen betekent het dat hun kinderen altijd (te)veel te eten hebben, of dat ze 

verwend worden met duur speelgoed en ieder kind een eigen TV, playstation…. 

Anderen uiten hun moederliefde door het duurste pensionaat/universiteit in het 

buitenland te kiezen; nog anderen door dagelijks het huiswerk na te kijken; of hun 

zoon binnen te brengen in de familiezaak, en nog vele varianten.  

 

Emoties liggen aan de basis 

Vooraleer we de bredere, maatschappelijke implicaties zien van onze 

bovenstaande waarden, past hier een heel nodige paragraaf over de drijfveer van 

onze verlangens: houden we van onze kinderen, onze partner…omwille van 

rationele overwegingen of wetenschappelijke argumenten? Neen, de drijfveer, de 

basis van deze verlangens is emotioneel. “Houden van”, “verlangen naar” is een 

gevoelen. Het duidelijkst is dat natuurlijk in de passionele liefde voor onze partner; 

maar ook in de allesoverheersende bezorgheid en opoffering van moeders voor hun 

kroost. Hier realiseren we ons de zeer grote rol die emoties in feite spelen in onze 

strevingen, onze wensen, en daardoor in wat we belangrijk, waardevol vinden. Aan 

de oorsprong van vele waarden liggen gevoelens, geen redeneringen. Dat verklaart 

ook het (bijna) universele karakter van deze eerste groep normen: immers, (bijna) 

alle mensen hebben deze (bijna) zelfde gevoelens
145

. 
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 Teruggevonden in spijkerschrift op kleitabletten van 2000 jaar voor Christus; in Mesopotamië, 

nabij Uruk, gelegen in het huidige Irak. 
144

 Indien we even abstractie maken van de verhalen zelf, bevatten ze dan geen verlangens en 

waarden die we terugvinden bij vele diersoorten? Wie deze gedachtengang kan volgen krijgt 

meteen een suggestie over de oorsprong van deze eerste groep waarden: die lijkt biologisch te 

zijn, d.w.z. eigen aan vele dieren. Het zijn waarden waarvan de verwezenlijking zorgt voor de 

voortzetting van de soort: zorg voor de kinderen en voortplanting. Maar we wijken af. Jan 

Verplaetse heeft een dik en lezenswaardig wetenschappelijk boek geschreven over de de 

verschillende oorsprongen van onze moraal. Hij onderscheidt hechtingsmoraal, geweldmoraal, 

reinigingsmoraal, samenwerkingsmoraal, en beginselenmoraal. “Het morele instict. Over de 

natuurlijke oorsprong onze moraal”, uitg. Nieuwezijds, Amsterdam, 2008. 
145

 Het quasi universeel karakter van de liefde en zorg voor de eigen familie heeft een biologische 

oorsprong: alle dieren zijn hiertoe geconditioneerd door hun erfelijkheid, hormonen en 

aangeleerd gedrag. Prof. Lucien De Coninck (1909-1988), bioloog, hoogleraar aan de Universteit 

Gent en stichter van het Humanistisch Verbond, heeft herhaaldelijk de nadruk gelegd op de 

biologische oorsprong èn rechtvaardiging van onze moraal, zie zijn tekst 
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De grote rol die emoties spelen in onze morele keuzen wordt niet steeds 

erkend en herkend. Veelal worden, nadàt we gekozen hebben, allerlei redeneringen 

opgebouwd die onze gevoelens verbergen. Soms loochenen we vlakaf dat onze 

gevoelens mee bepalend zijn, alsof dat een schande zou zijn, of onbetrouwbaar. Een 

mooi voorbeeld vindt men in het interview met de voorzitter van een grote politieke 

partij. Ze zegt “Ik ben niet echt met emoties bezig. Ik heb geen behoefte aan 

emoties. Ontroerd zijn bij een boek, huilen bij een film? Het zal me niet gauw 

overkomen”. Uit het lange interview blijkt echter dat ze voortdurend keuzes maakt 

die op gevoel zijn gesteund: “Ongelijke kansen doen haar pijn. „Ik zie nog talloze 

vormen van georganiseerde solidariteit, gezinnnen die een asielzoeker opnemen, de 

ziekenzorg…Ik ben een keer of zeven in Afrika geweest; dan weet je wat armoede 

is… Het slimste meisje van mijn klas moest naar de beroepsschool, ik vond dat niet 

rechtvaardig…We waren met vakantie, je zag mannen in een minuscuul slipje, 

naast hen alleen vrouwen in een zwarte boerka, op het strand nota bene. Toen ben 

ik heel erg kwaad geworden”
146

. 

Toen bij een andere partijvoorzitster de tranen in de ogen sprongen op een 

ledencongres, zegt ze nadien: “Dat was een beetje abnormaal. Dat zal een 

combinatie geweest zijn van extreme vermoeidheid, en lang met het gevoel moeten 

leven van: ik sta er alleen voor. (…) ik was ook een beetje beschaamd want je staat 

daar echt wel in je nakie”
147

. Over de schijnbare ongevoeligheid van Koningin 

Elisabeth II na de dood van prinses Diana, zegt Helen Mirren (die haar rol speelt in 

“The Queen”): zij had geleerd dat ze als staatshoofd geen persoonlijke emoties 

mocht tonen. 

Dat gevoelens geloochend worden bij het maken van keuzen en het nemen 

van belissingen wordt in belangrijke mate geëist door de kultuur, de 

maatschappelijke gewoonten. Kinderen en kunstenaars mogen hun gevoelens de 

vrije loop laten, en iedereen mag het bij zware droefenis zoals het overlijden van 

een geliefd familielid,. Maar vooral mannen, en vooral leidende figuren die gezag 

willen uitoefenen, worden verondersteld zuiver rationeel en koel te blijven, op het 

ongevoelige af, keihard. “We moeten mensen afdanken, om de economie te redden”, 

of “de wet is de wet, dus asiel wordt geweigerd”. Emoties daarentegen leiden 

zogezegd tot zwakheid. In de passionele liefde zijn gevoelens heel sterk, en dit 

wordt veelal als een gevaar beoordeeld: wie zich teveel “overgeeft” aan zijn 

verlangens, doet domme dingen nietwaar? Romans en films die liefdesdrama‟s 

                                                                                                                                                              

http://www.fondsluciendeconinck.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=46&Itemid=64  
146

 Voorzitter van CD&V, Marianne Thyssen. De Morgen 1/8/09.  
147

 Caroline Gennez, Sp-a, HUMO 11/8/9 

http://www.fondsluciendeconinck.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=64
http://www.fondsluciendeconinck.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=64
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levendig tonen eindigen vaak triest
148

. We hebben in België nog eens een minister 

gehad die meermaals zijn emoties toonde, en soms weende; maar hij werd daarom 

door de media en vele burgers uitgelachen
149

; tranen worden in onze kultuur 

geassocieerd  met machteloosheid. Wanneer een president van de V.S. blijkt zijn 

(gezonde) seksuele lusten niet honderd procent te hebben bedwongen, wordt 

meteen een afzettingsprocedure ingezet
150

.  

 

Zijn gevoelens dan de waardemeters, de gouden standaard voor de moraal? 

De grote rol van emoties in de keuzen “waar we van houden”, zoals 

hierboven uiteengezet, houdt natuurlijk een risico in. We kunnen namelijk ons 

gedrag zo maar niet door onze gevoelens ALLEEN laten bepalen. Zeker niet als het 

over spontane en kortstondige emotionele reacties gaat. Mannen vermoorden de 

minnaar van hun vrouw, of plegen een inbraak/moord omdat ze eventjes geld nodig 

hebben: het zijn helaas universele gedragingen; maar hun gevolgen zijn gevaarlijk 

voor vele anderen, en dus worden ze als “slecht” beoordeeld door de gemeenschap, 

de wetgever…Emoties sturen ook in belangrijke mate ons koopgedrag: “dat wil ik 

hebben, vind ik mooi”, enz. Reclame- en merkmakers weten dat. Maar iedereen 

begrijpt dat we beter even nadenken: heb ik het wel nodig? Kan ik het betalen? En 

meer prozaische aspekten: heb ik wel plaats in mijn woning, e.d.  

Om tot een verdedigbare moraal te komen moeten we onze verlangens afwegen 

tegenover een nauwkeurige kennis over de maatschappelijke gevolgen – voor 

onszelf, onze naasten, en al het andere op de planeet dat we onmisbaar vinden, 

zoals vermijden van honger en dorst, individuele vrijheid, de natuur, en zoveel 

ander waardevols. 

 

Emoties die de redelijkheid tarten. 

Hoe gevaarlijk gevoelens kunnen zijn voor onszelf, en voor een stabiele en 

rechtvaardige maatschappij, tonen de verwoestende kracht van jaloersheid (vaak 

seksuele jaloezie, maar ook naar het materiële bezit van anderen), en de woede die 

tot geweld leidt. In beide gevallen zijn vooral mannen vatbaar voor deze heftige en 

moeilijk te beheersen emoties
151

. Dat heeft te maken met hun hoog testosteron dat 

al heel vroeg bij de fetus de hersenen wijzigt. Jaloers gedrag zien we bij zeer veel 

                                                 
148

 We kunnen verwijzen naar Adam die door Eva verleid werd tot de erfzonde: verjaagd uit het 

paradijs, en wat er allemaal daarna misliep. Of naar het mooie lied “Er waren twee 

koningskinderen/ Zij hadden elkander zo lief”. Of naar Romeo en Juliet. Telkens eindigt het met 

de dood van de geliefden.  
149

 Bert Anciaux was minister van jeugd, kultuur en sport. 
150

 Bill Clinton; de afzettingsprocedure mislukte uiteindelijk, nadat de president op de TV bekend 

had dat hij verkeerd was geweest (“I was wrong”). 
151

 Voorbeelden vindt de lezer in de dagelijkse actualiteit. 
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diersoorten: een mannetje verdraagt geen concurrent, en soms wordt er serieus 

gevochten
152

. Bovendien wordt jaloers gedrag van mannen in vele 

mensenmaatschappijen aangeleerd en zelf toegejuicht. Om onszelf in bedwang te 

houden leren we regeltjes, zoals “als je erg kwaad bent, tel dan eerst tot honderd”, 

en dergelijke. Maar dat helpt niet indien jaloers geweld tot norm is verheven, zoals 

bij de zogenaamde eremoorden, en in de oude joodse wet die overspel tot één van 

de grootste drie zonden rekent, samen met erkenning van de verkeerde god, en 

doden van een andere jood  

Liefde, passionele liefde voor een partner, is ook heel meeslepend en 

overweldigend. Veel boeken met morele voorschriften en ongeschreven regels 

leggen aan deze liefde vèrgaande beperkingen op, zelfs tot algehele onthouding, die 

in de RK kerk een voorwaarde is tot volledige dienstbaarheid aan de godheid
153

. 

We zullen in een later hoofdstuk hierop terugkomen. Ik stel hier tegenover dat 

liefde tussen de mensen juist een positieve inbreng is voor de individuen, èn voor 

de maatschappij die baat heeft bij gelukkige mensen. Maar in seksuele relaties loert 

het risico van jaloezie om de hoek; weliswaar heeft die een biologische oorsprong 

maar kan ook door de opvoeding en de godsdienst al of niet bevorderd worden. De 

eis (moreel principe) van eeuwige trouw aan één partner, en jaloezie gaan samen. 

Wie aan die laatste ten prooi valt, gaat tot het einde van de wereld om de ontrouwe 

partner te betrappen, inbegrepen privé-detectives, afluisteren van gsm‟s, hacken 

van e-mail, en helaas, soms geweld. We zouden beter verdraagzaamheid 

aanprijzen, een fundamentele basiswaarde in een harmonische samenleving, en ook 

gunstig in relaties tussen geliefden. 

 

Angst kan ons opjagen 

Een zeer sterke emotie die we bijna niet rationeel kunnen beheersen, is angst. 

Ons ganse leven door is er wel één of andere angst op de achtergrond. Herinner u, 

lezer, uw kindertijd: waarvoor was u bang? Soms is angst gerechtvaardigd, tijdens 

een oorlog, of als we grote schulden hebben, of vrezen betrapt te worden op een 

misdrijf of overtreding, of als er werkloosheid dreigt, of onze liefste dreigt ons te 

verlaten. Vertrouwen of wantrouwen: ze hebben vaak geen bewijsbare basis, maar 

ze kunnen ons denken en handelen domineren. 

 Voortvloeiend uit onze biologische natuur is de angst voor de dood. 

Ofschoon de meeste andere levende wezens een minder ontwikkeld bewustzijn en 

redeneringsvermogen bezitten, vertonen ze alle een gedrag dat tracht de dood te 

vermijden. Deze angst berust niet op een precieze kennis over een leven NA de 
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 Denk aan het gedrag van de kater, hengst, stier, haan… 
153

 Paus Benedictus Ratzinger heeft nu een uitzondering gemaakt voor Anglicaanse priesters die 

getrouwd zijn en willen overstappen naar de katholieke kerk. Seks als machtsinstrument? – neen 

zo vèr denkt de Paus niet. Of toch? 
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dood: de wetenschap zegt daar niets over behalve dat ons lichaam, hersenen en 

moleculen dan uit elkaar vallen. In vele kulturen trachten mensen deze angst te 

bedwingen door verhalen over het hiernamaals. Het gaat van rijstpap met gouden 

lepeltjes, tot 70 maagden. Maar is er ook sprake van branden in de hel; de angst 

voor de dood wordt hier gebruikt als afschrikkingsmiddel tegen zonden en 

misdrijven, dus om de toepassing van morele en wettelijke regels af te dwingen. Dit 

mechanisme ontsnapt aan verstandelijk en bewust redeneren door het individu, 

zoals we het in dit boek verdedigen. In sommige omstandigheden kan iemand door 

deze angst geterroriseerd worden zodat alle redelijkheid wegvalt; geen goede basis 

voor beslissingen dus. Maar de angst voor de dood is eigenlijk een uiting van de 

overlevingsdrang die alle levende wezens kenmerkt (hiermee bedoel ik hun gedrag; 

niet een bewustzijn zoals mensen dit ervaren). Door de overlevingsdrang en de 

diverse verdedigingsmechanismen van het lichaam kunnen de meest ongunstige 

omstandigheden overwonnen worden. De hoop op redding houdt zelfs kinderen in 

leven onder het puin van ingestorte gebouwen, op Haiti, in Luik. De kracht om niet 

op te geven, en de hoop om zijn vrouw en kinderen terug te zien deed mijn vader 

overleven in het nazi-concentratiekamp, en zette hem aan te vluchten op het juiste 

ogenblik, voor het te laat was. Door hun overlevingsdrang en hun hoop vechten 

volkeren tegen een buitenlandse bezetter, zoals de Viëtnamezen uiteindelijk de VS, 

het militair sterkste land ter wereld, verdreven. Veel van deze kracht is dus emotie, 

verlangen; de uitvoering daarentegen was zeker heel rationeel berekend en 

overdacht. 

 

Euthanasie, zelfdoding 

 De angst voor de dood speelt ook een rol in het debat over euthanasie en 

zelfdoding. Het idee alleen al dat iemand opzettelijk en bewust kiest om te sterven 

roept bij anderen sterke emoties op. Die worden verwoord in zeer negatieve termen, 

zoals “decadent en barbaars”, “capriolen”
154

, “deze dodelijke regelgeving…een al 

bij aanvang slechte en gevaarlijke wet. Het begrip lijden verwordt echter meer en 

meer tot een subjectief, oncontroleerbaar containerbegrip dat het actieve doden 

aanvaardbaar moet maken”…”deze wet ondergraaft de solidariteit”
155

. Een 

                                                 
154

 Advocaat Fernand Keuleneer, plaatsvervangend lid van de federale controlecommissie 

Euthanasie. Hij fulmineert tegen het idee dat zelfdoding een recht zou worden waarbij anderen de 

opdracht hebben te helpen. Zo ziet hij de hypothetische kliniek voor levensbeëindiging, die prof 

Wim Distelmans voorstelt als oplossing voor de weigering van katholieke instellingen om 

euthanansie toe te passen. 
155

 Artikel op de medische website UNIVADIS, alleen toegankelijk voor artsen en gefinancierd 

door het farmaceutsich concern MERCK SHARP & DOHME. Hier spelen dus commerciële 

belangen (verkoop van geneesmiddelen).  

http://www.univadis.be/medical_and_more/MedicalNewsArticle?news=dutch&searchtype=univa

http://www.univadis.be/medical_and_more/MedicalNewsArticle?news=dutch&searchtype=univadisbemedical&articleItemId=d1ff731f4cf5faec9fe66df51b01d6ae
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briefschrijver zegt over het debat: “ik wordt er bang van”; hij voelt zichzelf dus 

bedreigd. Ook andere dieren schrikken, en rouwen soms, wanneer zij het sterven 

van een soortgenoot meemaken. Maar we moeten steeds goed onderscheid maken 

en op een rijtje zetten: onze angst enerzijds; anderzijds ons medevoelen met de 

lijdende medemens, en onze plicht tot solidariteit. Willen we de morele gevoelens 

van de hulpverlener mee laten beslissen over het al of niet uitvoeren van een 

verzoek om euthanasia, zoals Chris Gastmans, professor Medische Ethiek aan de 

K.U.L. bepleit?
156

. Dat is het omgekeerde van autonomie voor het lijdende 

individu. De vrijzinnige verenigingen pleiten ervoor om het recht van de lijdende 

mens op euthanasie uit te breiden
157

.  
 

Onbestemde angst 

Soms is het voorwerp van de angst vaag en ondefinieerbaar. De angst voor 

het donker, bijvoorbeeld. Ook die heeft een biologische oorsprong: de menselijke 

soort kan zeer slecht zien in het duister, geen kleuren, en onze reuk is ook al slecht 

ontwikkeld. Hierin lijken we op de meeste vogels: die steken gewoon hun kop in de 

pluimen op een veilige stok of boom, zodra het duister invalt. Behalve de uilen dan. 

Olifanten zien zo slecht in het donker dat ze dan zelfs kwetsbaar worden voor 

leeuwen, die, zoals katten en wolven, wèl jagen des nachts. Ook vandaag is de 

ontwikkelde mens nog bang voor het donker. U kent vast wel mensen die niet meer 

durven buiten komen „s avonds. Of niet meer kijken wie er „s avonds aanbelt. Ook 

in Bethlehem was de herberg vol.  Vooral in donkere straatjes loert…ja wat? Door 

de media wordt die angst aangewakkerd: overvallen, verkrachtingen, allochtonen, u 

kent het. Want media “willen inspelen op wat de mensen bezig houdt”. Zo 

versterken de media onze primitieve biologische angst. Betere straatverlichting 

geldt tegenwoordig als een onmisbare eis in een beschaafde wereld. Zelfs in 

kantoren of andere werkplaatsen wordt eerst en vooral het licht aangestoken, de 

ganse dag door. 

 

Angst als drijfveer in de actualiteit 

                                                                                                                                                              

disbemedical&articleItemId=d1ff731f4cf5faec9fe66df51b01d6ae  
156

 “…patient en hulpverleners in wederzijds vertrouwen en respect voor elkaar mening samen 

zoeken naar wat het beste zorgantwoord is op de noden van de patiënt. Dit gezamenlijk 

zoeken…De waarden van de patient, maar ook de waarden van de hulpverlener, van de 

zorginstelling en van de samenleving moeten aan elkaar worden getoetst”. De Morgen 

14/12/2011. 
157

 Een voorafgaandelijke wilsverklaring geeft de mogelijkheid om euthanasie te vragen indien je 

zelf je wil niet meer kan uiten. Spijtig genoeg is dit „niet meer bewust zijn‟ door de wet beperkt 

tot een onomkeerbare coma. Dementie, Alzheimer, onomkeerbare hersenaandoeningen vallen 

buiten de wet. Ook minderjarigen kunnen niet om euthanasie vragen. http://www.h-

vv.be/EUTHANASIE-tijd-voor-de-volgende-stap   http://www.h-vv.be/hvw-dossiers/euthanasie  

http://www.h-vv.be/EUTHANASIE-tijd-voor-de-volgende-stap
http://www.h-vv.be/EUTHANASIE-tijd-voor-de-volgende-stap
http://www.h-vv.be/hvw-dossiers/euthanasie
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 Angst bepaalt mee ons denken en onze gedragingen. Redelijkheid heeft geen 

vat op de bange geest; dat er objectief minder gevaar is, of zelfs geen, geloven we 

niet.  Angst verklaart onze vijandigheid tegenover “vreemdelingen”. Dit is deels 

een biologische reflex: alle dieren zijn op hun hoede wanneer ze een andere soort 

tegenkomen; genetisch zijn ze geprogrammeerd om natuurljke vijanden te 

schuwen. Dieren die van jongsaf samen opgroeien kunnen leren samenleven; zo 

ook bij de mens door opvoeding. Maar de grote media doen het tegenovergestelde; 

ze wakkeren de angst aan. reclame voor bewakingscamera‟s, en alarmsystemen en 

werken dit in de hand. Men gaat over tot geweld, zelfs moord, om de ander voor te 

zijn
158

. In de internationale verhoudingen speelt angst een grote rol. Voortdurend 

wordt geargumenteerd over het gevaar dat „anderen‟ („aliens‟ uit de Amerikaanse 

science fiction films) betekenen, niet alleen voor diefstallen of ons leven. Een 

nieuwe bedreiging is deze tegen onze “identiteit”, een woord dat ieder individu 

anders begrijpt
159

 – maar dat identiteit wel heel waardevol is, dat is de boodschap!  

Reportages selecteren extremen van zeldzame godsdienstbekeerlingen
160

 die als een 

bedreiging overkomen voor velen.  

“Ontmantel de angst die ons verlamt”, schrijft prof. Peter Adriaenssens (K.U.L.). 

“De vijand vandaag is voor de een de islam als geheel of het 

moslimfundamentalisme als uitspatting ervan. Voor de ander zijn het de politici en 

de Aziaten, de bankensector of de klimaatverandering of een combinatie van dit 

alles. En voor en groeiende groep mensen is het simpelweg “de jeugd”. (…) Maar 

sommige zogenaamde bedreigingen berusten meer op angst dan op werkelijkheid, 

en nog andere zijn niets anders van het product van pure fantasie”
161

. 

                                                 
158

 De ethische keuze waarbij het preventief uitschakelen (doden), of achtervolgen op het eigen 

terrein van de “vijand” wordt aanbevolen, vindt men terug in diverse militaire strategieën; en 

expliciet in de orthodoxe Joodse moraal zoals ze neergeschreven is in de Halakhah, gebaseerd op 

de Babylonische Talmud, en vandaag opnieuw verspreid door rabbijnen bij bvb. Israëlische 

soldaten in de oorlog tegen de Palestijnen. Vijand is elke niet-jood tenzij er zekerheid is over 

diens goede bedoelingen. Zie Israël Shahak: “Jewish history, Jewish religion. The weight of three 

thousand years”. Voorwoorden van Gore Vidal, Edward Said, Norton Mezvinsky, Ilan Pappe. 

148 blz. New edtion, 2008, Pluto Press, London.  www.bintjbeil.com/E/occupation/shahak.html    

www.flwi.ugent.be/cie/CIE2/shahak.htm. 
159

 Een poging om het woord objectief te duiden: “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 kultuur. 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 afzonderlijk daar een eigen 

inhoud aan geeft.    
160

 Canvas, serie “In godsnaam”, door Annemie Struyf. 
161

 In zijn boek “Laat ze niet schieten!” Lannoo 2010. 

http://www.bintjbeil.com/E/occupation/shahak.html
http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE2/shahak.htm
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 De laatste decennia is de angst voor “de ander” aan het toenemen, zegt de 

prof. Paul Verhaeghe (Psychoanalyse, U.Gent). Dat komt door de maatschappelijke 

ontwikkelingen: “een wereldwijde markt, waar enkel winst de toon zet. Het middel 

daartoe is bikkelharde concurrentie. Iedereen wordt permanent geëvalueerd via 

criteria waar hij geen zeggingschap over heeft. Het Rank and Yank systeem 

(„Rangschik en gooi buiten‟) is dodelijk voor sociale netwerken en reduceert elke 

ander tot een te duchten en vrezen concurrent is”
162

. Prestatiemetingen allerhande, 

overgenomen uit de markt, worden door buitenstaanders opgelegd (“consultants” 

bijvoorbeeld). Deze laatsten kunnen de criteria willekeurig veranderen (zgn. 

flexibiliteit) zodat grote onzekerheid ontstaat. Meetbaarheid in cijfers determineert 

wat kwaliteit is; wat erbuiten valt telt niet meer mee. Arbeidsvreugde en zelfrespect 

worden ondermijnd. Competitie is verplicht, leidend tot faalangst en sociale angst. 

Verhaeghe noemt dit meritocratie, de macht van de zogenaamde merit of 

verdienste.  

Ook psychiater prof. Dirk De Wachter is overtuigd van de negatieve invloed 

van de hedendaagse samenleving: “Het is onwaarschijnlijk hoe verbitterd, jaloers 

en bang wij zijn geworden, ondanks al onze luxe en comfort. Dat, veel meer dan de 

toename van het aantal depressies, kenmerkt onze tijd. We zijn malcontent en 

afgunstig omdat de andere meer heeft dan wij, en we zijn doodsbang dat we gaan 

verliezen wat wij hebben. Met de crisis is die vrees ook reëel geworden. Dat is niet 

op te lossen met een psychiatrische behandeling, dat kan alleen door een 

maatschappelijke omwenteling. “Al wie niet meedraait in ons gekmakende 

kapitalistische systeem, krijgt van onze samenleving een psychiatrisch label, zoals 

borderline. We zijn allemaal „niet-patiënten‟. Tot er iets gebeurt. Sommige 

patiënten weten zich staande te houden ten koste van anderen. En die noemen we 

dan geen patiënten, maar wel: „geslaagd‟”. “Bij ons heerst de meritocratie: wij 

zijn verantwoordelijk voor ons eigen geluk”. 

 De mensen hebben angst om verlaten te worden, vooral als ze oud en afhankelijk 

zijn
163

. 

 Durft u ‟s avonds in Brussel nog buiten komen? Staatssecretaris Maggie De 

Block vergelijkt onze hoofdstad met Kaboel
164

.  

                                                 
162

 Het Vrije Woord nov. 2010. en http://www.liberales.be/essays/verhaegheneo  Hij verwijst ook 

naar Hans Achterhuis, De utopie van de vrije markt, 2010. 

Ookwww.liberales.be/essays/neovergif Film van lazing 30/1/2012:  

www.dewereldmorgen.be/video/2012/02/03/paul-verhaeghe-over-inleveren-voor-tegen-het-

neoliberalisme      
163

 teksten prof. Dirk De Wachter: http://www.klasse.be/ouders/24113/iedereen-borderline/ 

http://koenbrowaeys.blogspot.com/2011/09/de-morgen-zoeken-naar-geluk-maakt.html 

http://koenbrowaeys.blogspot.com/2012/01/de-morgen-de-grens-tussen-ziek-en.html 

http://www.liberales.be/essays/verhaegheneo
http://www.liberales.be/essays/neovergif
http://www.dewereldmorgen.be/video/2012/02/03/paul-verhaeghe-over-inleveren-voor-tegen-het-neoliberalisme
http://www.dewereldmorgen.be/video/2012/02/03/paul-verhaeghe-over-inleveren-voor-tegen-het-neoliberalisme
http://www.klasse.be/ouders/24113/iedereen-borderline/
http://koenbrowaeys.blogspot.com/2011/09/de-morgen-zoeken-naar-geluk-maakt.html
http://koenbrowaeys.blogspot.com/2012/01/de-morgen-de-grens-tussen-ziek-en.html
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Heeft u een computer? Dan kan hij gehackt worden, uw bankrekening 

geplunderd; of uw pc wordt ingeschakeld, buiten uw weten, in een internationaal 

misdadig netwerk die cyberaanvallen uitvoert op instellingen van overheid, 

defensie, financiën, het Olympisch comité, non profit, industrie, 

communicatiesatellieten…Meer dan 70 internationale organisaties kregen al bezoek 

van ongewenste bezoekers op hun computer. Dan hebben we nog de virussen die 

alles uitvagen! De belangrijkste manier om een Mac te infecteren is valse 

beveiligingssoftware installeren. „t Zijn experten die het zeggen: het 

beveiligingsbedrijf McAfee…
165

. 

Een concreet voorbeeld hoevèr angst een ontwikkeld land kan brengen, is de 

Amerikaanse wet die een inreisverbod oplegt aan HIV seropositieve mensen. Op 5 

januari 2010 hebben we vernomen dat het verbod is opgeheven nadat het 22 jaar in 

voege is geweest. Nog niet langgeleden werd een Brits AIDS-specialist 

teruggestuurd omdat hij waarheidsgetrouw zijn seropositiviteit had ingevuld. 

De door de media opgepepte emoties over de voorwaardelijke vrijlating van 

Michèle Martin leidden onmiddellijk tot een regeringsontwerp om de procedure 

voortaan strenger te maken. Verenigingen van magistraten en advocaten, en de Liga 

voor de Mensenrechten kanten zich tegen een verstrenging, omdat dit de 

voorbereiding tot re-integratie in de samenleving zal bemoeilijken. 

 

Bewapening en veiligheidsobsessie 

Legeroefeningen die breed in de media worden uitgesmeerd dragen bij tot 

een klimaat van onredelijke angst. Tijdens de koude oorlog met de Sovjet-Unie 

werden in vele landen en steden oefeningen gehouden van atoomalarm
166

. Sedert de 

S.U. uit elkaar is gevallen, houden de Belgische en Amerikaanse 

veiligheidsdiensten en de NAVO zich bezig met nucleair terrorisme. De kans 

daarop wordt groter ingeschat dan een nieuw Tsjernobil, door de specialist prof 

Matthew Bunn van Harvard University
167

. Of we vernemen: “Taliban verdreven uit 

Oostende”; het waren “oefeningen”. “Verhoogd terreuralarm voor alle Brusselse 

                                                                                                                                                              
164

 Om het terugsturen van 20-jarige asielzoeker Parweis naar Afghanistan te rechtvaardigen. 

Diens vader werd daar eerder vermoord.  
165

 Groot artikel in De Morgen; géén reclame! 4/8/2011. 
166

 Zie bvb. een officiële Nederlandse brochure uit 1961 met raadgevingen aan de bevolking, 

verspreid op 3,3 miljoen exemplaren: 

http://www.ncbb.nl/menu%27s/Menu_2_Algemeen/Publ_Wenken.htm  
167

 Bunn schat de kans op 1% op 10 jaar. Barack Obama bestelde en ontving een update van de 

aanbevelingen, “Planning guidance for response to a nuclear detonation”. De Morgen 8/1/2010. 

Intussen heeft de nucleaire ramp in Fukushima plaatsgevonden, en zijn de schattingen 

vermoedelijk door de feiten achterhaald. 

http://www.ncbb.nl/menu%27s/Menu_2_Algemeen/Publ_Wenken.htm
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gemeenten”
168

. Een TV-reportage in 2010 over olie- en gasbevoorrading laat 

specialisten aan het woord die een oorlog met China en Iran als onafwendbaar 

voorstellen.  

Angst rechtvaardigt bewapening; die is duurder dan gelijk welke andere 

menselijke onderneming. Ofschoon ze voor fabrikanten en verkopers de grootste 

rijkdom schept, levert ze voor de consument zelden iets op. Tegelijk vergroot 

bewapening de wederzijdse angst: wapens kunnen immers gebruikt worden, en dat 

gebeurt in vredestijd ook effectief. Amerika heeft de meest bewapende burgers ter 

wereld, en nergens zijn er zoveel gewelddelicten door burgers, ook door jongeren 

(de school in Columbine, 1999, e.a.). In de staat Utah is het toegelaten vuurwapens 

te dragen overal op hogeschoolcampussen; in Arizona heeft het parlement een 

gelijkwaardige wet goedgekeurd, met uitzondering binnen de gebouwen. Het 

procent voorstanders van vrij wapenbezit neemt toe, al zijn er grote verschillen 

tussen mannen en vrouwen, blank en zwart, Republikein of Democraat-kiezers. 

Van blanke Republikeinse mannen is 72% voor
169

.  

Lang geleden heeft de psychoanalyticus Erich Fromm erop gewezen dat het 

denkpatroon en gedrag in internationale betrekkingen grote gelijkenis vertonen met 

vervolgingswaan (paranoia vera). Alle feiten worden geïnterpreteerd in functie van 

de overtuiging dat „de vijand‟ van alles in het schild voert; en dit is wederzijds
170

. 

Wat slechts theoretisch mogelijk is, wordt als waarschijnlijk beschouwd, als feiten. 

Wantrouwen leidt de gedachten. Fromm schreef zijn boek tijdens de koude oorlog. 

Maar zijn visie is vandaag toepasselijk op het denken en handelen van de in 

oorsprong christelijke (“westerse”) landen en Israël, tegenover Noord-Korea, 

China, en wat “de moslimlanden” genoemd wordt: Iran
171

, Afghanistan – in feite 

                                                 
168

 Nadat een Fransman twee Brusselse politievrouwen waaronder een moslima met een mes 

ernstig had verwond. Omdat de man dit rechtvaardigde als heilige oorlog, spreekt de 

onderzoeksrechter van een “zogezegde lone wolf, iemand die in zijn eentje terroristische daden 

pleegde”. De Morgen 11/6/2012. Over de terrorismewetgeving, zie ons hoofdstuk “De waarde 

van vrijheid”. 
169

 Peiling in april 2012, door Pew Research Center, De Morgen 23/7/2012. 
170

 Erich Fromm “May Man prevail. An inquiry into the facts and fictions of foreign policy”, 

1961, Doubleday Anchor books.  
171

 Denk aan de voortdurende media- en politieke aandacht voor wat bekend staat als het Iraanse 

atoomgevaar. Terwijl het vaststaat dat in veel andere landen atoomwapens gebruiksklaar staan 

o.m. in Israël, dat uitgewerkte plannen heeft om Iran te bombarderen. Israël heeft met 

conventionele wapens reeds effectief Syrië, Libanon en Gaza gebombardeerd. Onmiddellijk nadat 

het Internationaal Atoomagentschap een nieuwe voorzitter kreeg (na de Egyptenaar El-Baradei) 

schreef het een rapport dat meteen door alle media gezien werd als een bewijs dat Iran inderdaad 

aan een atoombom werkt. In het verslag wordt een formulering gebruikt die perfect past in de 

paranoia-theorie van Fromm: “Alles samen genomen wekt de verzamelde feitenkennis over 

wapenwerken en het ontbreken van verklarende samenwerking bezorgdheden over het mogelijk 

bestaan in Iran van vroegere of huidige niet-bekendgemaakte activiteiten   de ontwikkeling van 
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slechts enkele van vele moslimlanden; Egypte, Indonesië, Saoedi-Arabië, de 

Verenigde Emiraten, Pakistan worden in een andere categorie gerangschikt omdat 

hun betrekkingen met de VS vriendschappelijker zijn.  

Onze angsten trachten we vandaag te bedaren door steeds meer “veiligheid” 

te eisen. Elke burger verstaat daar iets anders onder, het is dus een dooddoener.  

Het woord is bijna een obsessie geworden in de hedendaagse politieke propaganda, 

en het leidt tot diverse maatregelen die slechts aanvaard worden dankzij de 

irrationele angst van velen
172

. Veiligheid was, en is ook vandaag, de prioriteit in de 

aanpak - behandeling is hier een verkeerd woord – van verstandelijk gehandicapten 

in sommige instellingen, zelfs in de zogenaamde beschaafde landen. Mensen 

worden vastgebonden in bed, of aan de muur; terwijl in een andere instelling 

therapieën worden toegepast die vrijheid combineren met zinvol bezig zijn en   

vrolijkheid
173

. In rusthuizen worden bejaarden volgepropt met antipsychotica die 

zouden moeten voorbehouden worden voor schizofrenie
174

. 

Op de obsessie voor veiligheid en de gevolgen ervan voor onze vrijheden, 

komen we terug in het hoofdstuk „De waarde van vrijheid‟. 

 

                                                                                                                                                              

een nucleaire kernlading voor een raket” (“Iran has refused to answer about evidence that it may 

have worked on the difficult problems of developing a warhead. Altogether, the accumulated 

evidence of weapons work and lack of explanatory cooperation raises concerns about the 

possible existence in Iran of past or current undisclosed activities related to the development of a 

nuclear payload for a missile”). Onbewezen geruchten en veronderstellingen houden het idee 

levend; evenwel noemt de hoogste godsdienstige autoriteit in Iran, ayatolla Khamenei, het 

gebruik van kernwapens een zware en onvergeeflijke zonde. Zie bijvoorbeeld de Israëlische krant 

Haaretz:  

http://www.haaretz.com/news/middle-east/report-iran-scientist-in-charge-of-nuclear-weapons-

program-resumes-his-work.premium-1.461618  
172

 Zoals het afluisteren van telefoon en gsm, opvragen van emails. Door de Belgische anti-

terrorisme-wet (in de VS: de Patriot Act, ingevoerd na 9/11) is lidmaatschap van een organisatie 

strafbaar indien deze organisatie terroristische bedoelingen heeft; er hoeft dus geen aanslag of 

ander misdrijf gepleegd te zijn. Op grond hiervan werd o.m. de Belgische journalist Kimyongur 

enkele malen veroordeeld, bijna uitgeleverd aan Turkije, maar uiteindelijk vrijgesproken. Zie ons 

hoofdstuk “De waarde van vrijheid”. 

Maar reeds door een wet van 1991 moet een maatregel van de overheden niet meer gemotiveerd 

worden indien er “gevaar is voor de buitenlandse veiligheid van de staat” of voor “de openbare 

orde”; op basis hiervan besliste een Brusselse rechtbank in 2009 dat een leraar die les gaf aan 

gevangenen verbod kreeg opgelegd zonder opgave van argumenten. 

http://lukvervaet.blogspot.com/    Informatie over foto‟s van mishandelingen van gevangenen  

wordt niet vrijgegeven „omdat de veiligheid van onze soldaten en Amerikaanse in gevaar zou 

komen‟, zo besliste het Congress op voorstel van de regering Obama (DeMorgen 17/11/009).  
173

 http://www.uitgesprokeneo.nl/reportage/vastgeketend-het-hoeft-niet/  
174

 Doctoraatsonderzoek van Majda Azermai aan de U.Gent: 

http://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/persberichten/gedragsproblemen-dementie.htm 

http://www.haaretz.com/news/middle-east/report-iran-scientist-in-charge-of-nuclear-weapons-program-resumes-his-work.premium-1.461618
http://www.haaretz.com/news/middle-east/report-iran-scientist-in-charge-of-nuclear-weapons-program-resumes-his-work.premium-1.461618
http://lukvervaet.blogspot.com/
http://www.uitgesprokeneo.nl/reportage/vastgeketend-het-hoeft-niet/
http://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/persberichten/gedragsproblemen-dementie.htm
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Waarom geen pleidooi voor geweld? 

We spelen nu even de advocaat van de duivel: zou ik niet beter kiezen voor 

het geweld, voor een maatschappij waar ik, als sterkste/snelste/best bewapende, niet 

geremd wordt door regels die de anderen (“de zwakkeren”) beschermen; dus kiezen 

voor de jungle? Want: “La raison du plus fort est toujours la meilleure”
175

, schreef 

reeds Jean de la Fontaine (1621-1695), in zijn fabel over de wolf en het lam. 

Zo denkt blijkbaar de Amerikaanse familievader die zijn dochtertjes van 

jongsaf traint om met oorlogswapens te schieten. Want, zegt hij, bij een grote 

catastrofe, bijvoorbeeld een atoomramp, zal iedereen willen overleven tenkoste van 

de anderen; wie het eerst schiet, en liefst raak, heeft de meeste kans
176

 (zie foto uit 

Humo). 

 
 

Jongens die oorlogje spelen - tegenwoordig zijn het de computer spellen 

“Call of Duty I en II”, vroeger was dat cowboy en indiaan - kunnen dat geweldig 

vinden. Jonge mannen dromen ervan F-16 piloot te worden, en laten zich 

fotograferen met een bazooka, kalashnikov of uzi. Oorlogsfilms zijn niet te tellen, 

en meestal kan de kijker zich identificeren met de goede/overwinnaar, zodat het in 

feite propagandafilms worden. Er zijn jonge volwassen mannen die ook in de 

werkelijkheid kiezen voor een leven van waarachtig doden en verkrachten en 

stelen: huursoldaten, allerlei bewapende groepen in Latijns-amerika, Afrika, 

Amerikaanse privé-milities in Irak…; en ook heel wat leden van reguliere 

regeringstroepen – niet alleen in het verleden, zo is te vrezen
177

. Robert Kagan, één 

van de Amerikaanse neoconservatives, heeft een boek gewijd aan de ethiek van de 
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 Vrij vertaald: “het argument van de sterkste is altijd het juiste”. 
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 Docu in Telefects Zomer, 23/6/2012, kommentaar in Humo 31/7/2012. 
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 Jim Frederick heeft 3 jaar onderzoek gedaan voor hij een boek schreef over de vier reguliere 
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(militaire) macht (power) als positieve waarde. „De VS doet tenminste iets‟, is een 

herhaald argument
178

. Maar wat doet de VS in feite – dat moeten wij dan vragen. 

Kagan zegt: ik ben een Amerikaan, geen wereldburger
179

; anders gezegd, zijn 

solidariteit is beperkt. 

Robert Zoellick was mede-ondertekenaar van het Project for a New 

Amerikcan Century, dat begin 1998 aan president Clinton werd overhandigd. 

Hierin werd o.m. gepleit om in Irak Saddam Hoessein af te zetten
180

. Hij bekleedde 

een reeks machtige functies: directeur bij Goldman-Sachs, adjunct-minister, White 

House Deputy Chief of Staff onder president Bush, president van de Wereldbank 

en vele andere
181

.  

Richard Perle was assistent-minister van Defensie, en werkt voor het 

American Enterprise Institue. Hij is tegen een multilaterale aanpak in de wereld, 

want dergelijke coalitie is ondoelmatig (“ineffectual”): “do nothing”. Hij doelt, 

zonder het duidelijk te zeggen, op militair ingrijpen; zoals tegen Iran “wanneer dit 

naar de eindmeet stormt”. Die „eindmeet‟ is dat “de Iraniërs zonder vertraging een 

atoomwapen programma opbouwen, terwijl ze terrorisme en subversie 

ondersteunen in Afghanistan, Irak, Libanon, Syrië en Israël”
182

. Deze oud-minister 

heeft bijna uit principe gekozen voor de oorlog, en somt als rechtvaardiging een 

reeks onbewezen beschuldigingen op. Op het terrein kennen we de gevolgen, uit 

films en getuigenissen uit Irak, Afghanistan, Libië en Syrië: burgers worden 

regelmatig afgeslacht. Vergissingen of oorlogsmisdaden?  

Onze historische kennis leert dat slechts weinigen de “overwinnaars” zijn - 

en dan nog voor hoelang?; maar velen het slachtoffer –  ikzelf misschien, of mijn 
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 “Of paradise and power. America and Europe in the new world order”, 2003. Kagan is, of 

was, director of het “U.S. Leadership project” van het “Carnegie Endowment for International 

Peace”. Hij werkte op het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken 1984-88. Kagan is 

samen met William Kristol de stichter van „The Project for a New American Century‟ (PNAC, 
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kinderen. Het militair machtigste land ter wereld kan al sedert enkele generaties 

zijn oorlogen niet winnen.  

Dat ik persoonlijk niet kies voor de jungle-wet komt waarschijnlijk omdat ik 

bijlange niet de sterkste en de slimste ben – dat is althans de verklaring die Robert 

Kagan geeft waarom een aantal individuen, alsook het “oude” Europa, de 

Verenigde Staten niet steunen in hun inspanningen om de wereld te organiseren 

dankzij hun “power”. Recent hebben echter Frankrijk, onder Nicolas Sarkozy, en 

het Verenigd Koninkrijk sedert premier Cameron, de VS vervoegd in hun rhetoriek 

en militair optreden in Libië. Hetzelfde willen ze doen tegen president Assad van 

Syrië; maar in de Veiligheidsraad houden Rusland, China en India dat voorlopig 

tegen. 

 Dit laatste nieuws toont aan dat onze palavers over moraal en morele keuzen 

meteen concrete en praktische implicaties hebben, nl. kiezen voor deze of voor 

gene samenleving, voor oorlogsgeweld of voor onderhandelingen, voor of tegen 

ingrijpen in de samenleving in andere landen. 

 

Mededogen, empathie  

 Wanneer we mede-voelen met het verdriet van een vriend, met de pijn van 

moeder of vader of kind: dàt is ook een emotie, maar dan bijna het omgekeerde van 

angst voor anderen. Het hoeven niet noodzakelijk naaste verwanten te zijn: een 

kind dat niet gered wordt uit een aardbeving of overstroming in een ver land, de 

kinderogen van honger in Afrika: het treft ons méér dan de zuiver rationele 

overweging dat “het erg is”. Zelfs onbekende vluchtende mensen zien doodschieten 

op ons televisiescherm geeft een onaangenaam gevoel in onze buik. Frans De Waal, 

wereldberoemd onderzoeker van het gedrag van chimpansees en andere primaten, 

zegt dat empathie en samenwerking tussen individuen een aangeboren eigenschap 

is. “Ook ratten beleven pijn als ze zien dat een andere rat pijn heeft”. Dit ligt aan de 

werking van de hersenen. “Als een proefpersoon een beeld te zien krijgt van een 

geliefd persoon die een naald in het lichaam krijgt, toont de hersenscan activatie 

van de pijncentra van de proefpersoon”. Sommige zenuwcellen noemt men daarom 

“spiegelneuronen”. Op dezelfde manier voelen we een zeker plezier door iets voor 

een ander te doen
183

. Chimpansees troosten elkaar, en de trouw van een hond en een 

paard aan hun meester(es) is spreekwoordelijk. Empathie is in de evolutie een zeer 

oude reflex, die begint met de zorg van de moeder voor haar nageslacht, een 

absolute voorwaarde voor de overleving van de soort. 
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 Psychopaten missen volgens prof. De Waal dit aangeboren medevoelen: de 

uitwerking van hun gedrag op anderen laat hen koud. Op hersenscans vertoont hun 

empathiecircuit afwijkingen (volgens prof. Simon Baron-Cohen, Cambridge). Het 

is niet geruststellend dat psychopathische gedragskenmerken zijn teruggevonden bij 

sommige beursspeculanten, mensen met macht, kaderleden van grote 

vennootschappen. De gevolgen van hun daden voor andere mensen is niet hun 

eerste zorg…
184

. 

 Het mede-voelen is waarschijnlijk de basis van de morele regel: „behandel 

uw naaste zoals uzelf‟, en „doe niet aan een ander…‟. Onze spontane empathie en 

solidariteit is meestal sterker naar de dichtsbije verwanten toe. Dat er echter sterke 

argumenten zijn om solidariteit uit te breiden naar onbekenden, zelfs naar de hele 

planeet, tonen we aan in de volgende hoofdstukken.  
(wordt vervolgd) 
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