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 VIII- VERDRAAGZAAMHEID 

De behoefte aan verdraagzaamheid volgt uit onze grote afhankelijkheid 

van andere mensen, dus uit de samenwerking die we op elk ogenblik onder één 

of andere vorm koesteren, of, omgekeerd, met tegenzin moeten volhouden.   

Wederzijdse verdraagzaamheid is vereist om aan de anderen maximale vrijheid 

te gunnen – en die zelf ook te krijgen van de anderen. Het is geven om te krijgen 

– dat is de realistische, de minst mooie, de minst idealistische argumentatie om 

samenwerking en verdraagzaamheid na te streven. Want anderen verdragen is 

niet altijd makkelijk, noch prettig. Het kost inspanning, en toegevingen. 

Er zijn vele niveaus en vormen van verdraagzaamheid. Niet alle zijn even 

aanbevelenswaardig – opnieuw moeten er ethische keuzen gemaakt worden, 

voor of tegen. Hier komen concrete gevallen. 

De meest vanzelfsprekende verdraagzaamheden zijn deze in het huwelijk, 

het gezin, waar diverse persoonlijkheden heel dicht met elkaar functioneren, op 

elkaar moeten afgestemd zijn, elkaar moeten vertrouwen. Hebbelijkheden tracht 

men best niet te bestrijden maar te verdragen.  

Buren zitten ook dicht bij onze huid; ze kunnen vreselijk pesterig zijn, of 

daarentegen onmerkbaar of discreet behulpzaam, lawaaierig, of stil; pronkerig, 

uit de hoogte, of overdreven vriendelijk tot neerbuigend en superieur. Maar we 

moeten daar rustig mee kunnen omgaan, er zijn ergere zaken. Wat als ze een 

klacht indienen omdat bladeren van onze boom op hun terras vallen? Door de 

motorisering van tuinonderhoud, bouw- en wegenwerken, schoonmaak, 

tweewielers wordt de publieke ruimte nooit meer stil, tenzij op de Galapagos 

eilanden.  

Hoevèr moet onze verdraagzaamheid gaan? Een gouden regel is natuurlijk 

dat iedereen zich in de plaats moet denken van de anderen: doe niet aan een 

ander..., een heel oud principe. Dat eist dan weer veel zelfdiscipline. Waarom is 

het toch zo ingewikkeld? Doordat we met enorm velen op een kleine 

oppervlakte samenleven, in Vlaanderen, in de groeiende steden die zich aan 

elkander gerijgd hebben in het landschap.  

Onze beroepsomgeving vereist opnieuw verdraagzaamheid. We moeten 

samenwerken, als ondergeschikte meestal, soms als overste. Telkens moeten we 

de professionele kwaliteiten van de mensen beoordelen, niet hun karakter, 

godsdienst, stemgeluid, woordenschat, huidskleur, zuiver persoonlijke waarden 

en normen, kleding, seksuele voorkeur. 

Recreatie ruimten zijn onmisbaar in onze verstedelijkte omgeving; maar 

voor omwonenden die niet aan die recreatie deelnemen, een bron van ergernis. 

De vrederechter komt er bij te pas, zoals in Asse waar zowel scouts die tot in de 

nacht bier drinken, als schreeuwende kinderen naast hun tuin enkele bewoners 

tot woede brachten. Daarom moeten er minimum regels gerespecteerd worden 

zoals het oude begrip nachtlawaai. Kunnen geluidsschermen niet? 

In overvolle treinen hebben de eersten een zitplaats, maar reizigers uit het 

volgende station moeten rechtstaan. Ik vind dat zwangere vrouwen, 
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gehandicapten, al wie moeilijk te been is, voorrang moeten krijgen op kleine 

kinderen die een hele plaats bezetten. Liefst zou ik ook werkenden voorrang 

verlenen op vakantiegangers. Rugzakken en valiezen mogen niet op de zetels 

terwijl mensen moeten rechtstaan. 

Blèrende transistorradio‟s zijn nu opgevolgd door gsm‟s en luide 

gesprekken die moeten bewijzen hoe belangrijk de beller wel is. Vrolijke 

kleuters die jonge ouders meenemen naar een klassiek concert of lezing, kunnen 

geweldig op mijn zenuwen werken. Dubbelparkeerders die tweemaal daags aan 

een school zoon of dochter opwachten, en hen bovendien aan de kant van de 

rijweg laten in- en uitstappen - er zijn grenzen en simpele normen die eenieder 

kan verzinnen, als we maar eventjes onszelf in andermans plaats zetten. 

 

Rookverbod en beperking van decibels 

Dit zijn recente discussiepunten. Sommige rokers, maar vooral veel cafés 

en horecazaken, maken geweldig misbaar tegen het wettelijk rookverbod, omdat 

het hun klanten zou kosten. Inrichters van muziekfestivals en de experten van de 

geluidsversterkers hebben de Vlaamse minister kunnen overtuigen haar nieuwe 

wet uit te stellen (beperking tot 100 decibel). Beide overheidsbemoeienissen 

worden aangevoeld en beschreven als perverse regelneverij; waarom de mensen 

niet vrij laten, we leven toch in een democratie? Er zijn ook technische 

voorwendsels: metingen zijn ingewikkeld, er zijn pieken maar ook stille 

perioden, muren in jeugdhuizen weerkaatsen het lawaai, etc.   

Mijn aanpak van deze problemen begint natuurlijk bij de 

wetenschappelijke bewijzen over de schadelijkheid van roken (ook passief) en 

van hoge geluidssterkte gedurende vele uren. Wat is hier schadelijk te noemen? 

Het gaat in oorsprong niet om ethische normen, maar over meerdere vormen van 

kanker, groeiachterstand bij de ongeboren foetus; of over irreversibel verlies aan 

gehoorscherpte, door afsterven van de haarcellen in het slakkenhuis. Deze 

wetenschappelijke feiten heb ik niet horen vernoemen tijdens de discussies in de 

grote media, en vermoedelijk weten de tegenstanders van de verbodsbepalingen 

er ook weinig over. 

Dat de overheid (het parlement) hier “onverdraagzaam” is, vind ik moreel 

gerechtvaardigd, ter bescherming van zowel rokers als niet-rokers, 

festivalbezoekers, technici, zangers en muzikanten. Ik durf het vergelijken met 

de leerplicht. Wat zou er gebeuren indien we jongeren vrij zouden laten naar 

school te gaan of niet? Of indien we ouders zouden die keuze laten: school of 

geen school – zoals ze nu wèl de keuze hebben: welke school, welk 

niveau...Verplichte vaccinaties tegen kinderverlamming (men moet de getroffen 

kinderen gezien hebben...), tegen mazelen, rode hond...is van dezelfde orde. 

Soms vinden we godsdienstigen op onze weg die zulks ingrijpen tegen Gods 

orde noemen. 

 

Godsdienstvrijheid  
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Godsdienstvrijheid is nog een waarde die van andersdenkenden veel 

verdraagzaamheid vergt; maar die volstrekt noodzakelijk is indien we een 

minder gewelddadige en rechtvaardiger samenleving willen nastreven.  Geweld, 

oorlog teneinde een godsdienstig geloof, of een andere overtuiging, te 

bestrijden, zijn ethisch nooit gerechtvaardigd. Uit onze vaderlandse geschiedenis 

zouden we de martelingen op bevel van  de hertog van Alva en de Spaanse 

katholieke Inquisitie, of het afslachten van de Franse Katharen
1
, calvinisten en 

Hugenoten nog als afschrikking moeten koesteren. Volgens Rik Pinxten 

schatten historici dat tijdens de godsdienstoorlogen tussen christenen 1/3 tot 2/3 

van de Duitse bevolking werd omgebracht: het was geen oorlog door een 

vreemde mogendheid, neen, burgers vochten tegen burgers, iedereen tegen 

iedereen. De Afghaanse bevolking bombarderen om daar de politieke of 

fundamentalistische islam te bestrijden is van hetzelfde kaliber; alleen technisch 

hoger ontwikkeld.  

Verdraagzaamheid jegens godsdiensten! Natuurlijk wordt ik als atheïst en 

humanist er niet vrolijk van, dat ik voor de camera‟s eerste-minister Leterme, de 

ministers van Justitie en Landsverdediging en de minister-president van de 

Vlaamse regering de hostie zie ontvangen uit de handen van de nieuwe 

aartsbisschop Leonard
2
. Als de Vlaamse minister-president zegt te geloven in 

een hiernamaals. En wanneer de eerste-minister samen met ons staatshoofd naar 

Rome reist om de zaligverklaring van een dode Paus, Johannes Paulus, bij te 

wonen. Hoogstens zal ik oproepen niet voor deze partijen te stemmen, omdat ze 

de scheiding tussen Kerk en Staat zichtbaar teniet doen. Zij geven aan het volk 

het signaal dat zij de waarden ondersteunen die de Kerk van Rome vandaag, en 

doorheen de eeuwen heen, in de praktijk brengt
3
; en dat vandaag katholiek zijn 

alvast geen kwaad kan. Alsof in het België en West-Europa van 2012, de Franse 

revolutie en de veelgeroemde “Verlichting” nooit hebben plaatsgevonden. Ik 

vind het ronduit verschrikkelijk dat vicepresident Joe Biden aan het Europese 

                                                 
1
 Heilige oorlog tegen de “hérétiques Albigeois”, afgekondigd door de paus: 1208-1321. 

Velen werden levend verbrand, o.m. Montsegur na 10 maand belegering. De Inquisitie 

gebruikte volgende techniek: hen de biecht afnemen, alles te archiveren, en ze dan op basis 

hiervan te vervolgen (het Registre van Jacques Fournier, Cisterzenzer monnik en bisschop 

van Pamier, bevat 578 ondervragingen). Een aantal Katharen vluchtte naar Bosnië en werd 

moslim. Guilhèm Bélibaste, hun laatste aanvoerder, stierf op de brandstapel. Eén element van 

hun ketterij was de stelling dat de vrouw (Eva) niet schuldig is aan de zondeval in het 

paradijs. Eén bewijs hoe vrouwonvriendelijk het dominante christendom is. Katharen waren 

o.m. tegen de luxe waarin de kerkhoofden leefden. 
2
 Op 28/2/10, in de Mechelse kathedraal. Aanwezig waren: de premier (Yves Leterme, 

CD&V) Pieter De Crem (Landsverdediging, CD&V), Kris Peeters (Vlaams minister-

president, CD&V), Bart Somers (O-VLD), burgemeester van Mechelen. 
3

 Waaronder de wereldwijde discriminatie tegenover de vrouw en de seksueel 

andersgeaarden,  het bestrijden van de geboortecontrole, van abortus, van vrij gekozen 

euthanasie, en het propageren van een gezagsgetrouw en dogmatisch denken over goed en 

kwaad, over de oorsprong van het heelal en de mens…  
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parlement komt zeggen: “Moge God onze troepen beschermen”
4

, en dat 

president Obama op het joodse nieuwjaar een TV toespraak houdt alsof hij de 

joodse godsdienst aanhangt, en tegelijk oproept tot tolerantie
5
. “We are one 

nation under God” is een frequente slogan in de VS. Maar wat ik dan zal 

bekritiseren, is niet de godsdienst van onze ministers, van Biden en Obama, 

maar het misbruik dat ze ervan maken om mensen te doden en verre landen te 

bezetten: wat een pretentie te suggereren dat welke god ook, dàt zou 

ondersteunen. Dat zou dan een god van wraak, wreedheid, onmenselijkheid zijn; 

of misschien één voor wie bankrekeningen voorrang krijgen op het leven. 

 

Maar waarom verdedigen we de vrijzinnigheid niet? 

 Leidt onze verdraagzaamheid jegens gelovigen en godsdiensten er niet 

toe, dat we onze eigen levensbeschouwing en moraal-zonder-god opgeven en 

vrij spel laten aan de godsdiensten? In onze steden en platteland klinken al 

eeuwenlang de kerkklokken, en in sommige Europese centra horen we vandaag 

ook vijfmaal per dag de oproep tot het gebed van de muezzin. In het straatbeeld 

kunnen we orthodoxe joden van vèr herkennen, en Palestijnen ondervinden 

dagelijks hoe agressief sommigen zijn. De atheïstische visie daarentegen lijkt er 

het zwijgen toe te doen, ofschoon die nochtans ook een boodschap te brengen 

heeft, van vrij onderzoek, ontwikkeling van elk individu, voor gelijkheid en 

broederlijkheid. Anne Provoost pleit voor een meer actieve aanpak: beminde 

ongelovigen, toont uw overtuiging zonder schaamte. 

 Wel, inderdaad, daartoe verzorgen deMens.nu (eerder: Unie der 

Vrijzinnige Verenigingen) de uitzendingen van Lichtpunt op Canvas, en op de 

Radio 1, Het Vrije Woord (op de RTBF: La pensée et les hommes,  één van de 

verenigingen onder de Franstalige koepel Comité d‟Action Laique
6
,

7
). De 

vrijzinnige organisaties geven meerdere tijdschriften uit, organiseren discussies, 

kunstmanifestaties en atheïstische trefdagen
8
. Dankzij de erkenning door de 

                                                 
4
 op 6/5/2010. 

5
 http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/video-obama-s-rosh-hashanah-message-

seize-year-of-opportunity-for-middle-east-peace-1.312783 
6
 http://www.lapenseeetleshommes.be/     http://www.laicite.be/le_cal  

Hun uitzendingen vond ik niet terug in de programma-info in de Vlaamse pers. 

http://www.lapenseeetleshommes.be/horaire.htm 
7
 Deze “uitzendingen door derden”, zoals ze officieel heten, worden in nu vraag gesteld, o.m. 

door Dany Vandenbossche, ere-volkvertegenwoordiger voor Sp-a en nu o.m. voorzitter van 

het A. Vermeylenfonds (De Geus, O.Vl, sept 2012). Zijn argument is dat iemand op de 

Evangelische Omroep abortus een georganiseerde genocide noemde. Maar dergelijke visies 

zullen niet verdwijnen door de uitzendingen af te schaffen, wèl zouden dan ook 

andersdenkenden hun toegang tot de radio en TV kwijtspelen. Dit is een goede demonstratie 

dat wij onze tegenstanders aan ‟t woord moeten laten indien we zelf gehoord willen worden. 
8

www.h-vv.be  www.demens.nu   www.humanieuws.wordpress.com 

www.facebook.com/HumanistischVrijzinnigeVereniging http://student.ugent.be/tzal/wie-zijn-

we/  

http://www.lapenseeetleshommes.be/
http://www.laicite.be/le_cal
http://www.lapenseeetleshommes.be/horaire.htm
http://t.ymlp192.com/umadauuwwarammapaqeh/click.php
http://t.ymlp192.com/ubaaauuwwaiammaxaqeh/click.php
http://t.ymlp192.com/ujaiauuwwanammalaqeh/click.php
http://student.ugent.be/tzal/wie-zijn-we/
http://student.ugent.be/tzal/wie-zijn-we/
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wetgever zijn er honderden lesgevers van niet-confessionele zedenleer. Zij 

dringen geen levensvisie op, maar leren kritisch nadenken over morele vragen, 

en de antwoorden te confronteren met het standpunt van anderen, vrijzinnigen 

en gelovigen
9
,
10

. Zo kan de nieuwe generatie in alle schoolniveaus kennis maken 

met een moraal zonder god, indien tenminste de ouders voor dit vak kiezen. 

We hebben ook de vrijzinnige Centra voor Morele hulpverlening, Feniks, het 

Feest van de Vrijzinnige Jeugd, Werkgemeenschap Leraren Ethiek, e.a. 

 Maar dit heeft zijn beperkingen. Geloof in een god is een emotioneel 

gebeuren dat niet wijkt voor de rationele  argumentatie van een ongelovige. 

Reclame tegen het bestaan van god is uiteraard toegelaten; maar ondoelmatig en 

misschien zelfs contraproductief. Wel moeten we trachten door ons redeneren en 

ons moreel handelen een voorbeeld te zijn voor gelovigen. Ik hoop dat dit boek 

zou ertoe zal bijdragen. Actief bestrijden van hun godsdienst stelt een slecht 

voorbeeld: dat van gewetensdwang en superioriteit, en het wordt vlug 

geïnterpreteerd als discriminatie tegenover gelovigen. Een extreem en actueel 

voorbeeld zijn de katholieke artsen die weigeren van een gevraagde abortus of 

euthanasie uit te voeren: dan moeten wij ze niet daartoe verplichten. Maar zij 

moeten wèl, evengoed als de vele katholieke klinieken en rusthuizen, duidelijke 

en voorafgaandelijke informatie geven aan de zieken en gasten. Zieken mogen 

niet met zalvende woorden gelokt worden, om dan op het kritieke moment te 

ervaren dat ze in de val zitten.  

 Waarom ben ik zo soft op dit punt? Uit eigenbelang, om anderen te 

behandelen zoals ikzelf wil behandeld worden. Discriminatie, uitsluiting, 

gewetensdwang jegens atheïsten is ons immers al te wel bekend; gaande tot 

beroepsverbod voor wie geen positief advies van de pastoor kan voorleggen, of 

niet uit het katholieke net komt.  

 

                                                 
9
 De moreel vormende waarde van de lessen niet-confessionele zedenleer is duidelijk voor 

wie de inhoud ervan kent, of de kans krijgt de lesdocumenten in te kijken (zijn verkrijgbaar in 

het Geuzenhuis te Gent, www.geuzenhuis.be ). Echter slechts een kleine minderheid in de 

Vlaamse samenleving maakt hiermee kennis, omdat de meesten katholieke godsdienst hebben 

gevolgd. Onder deze laatsten is er een actie gaande om de lessen zedenleer af te schaffen, of 

facultatief te maken. Zie Roels https://biblio.ugent.be/publication/1179374 

http://hdl.handle.net/1854/LU-1179374 
10

 Over de inhoud van de lessen nc Zedenleer zegt inspecteur Eddy Borms: “de cursus 

zedenleer is opgebouwd uit 5 grote procesdoelen: 1) zelfstandig denken en zelfstandig 

handelen 2) solidariteit maakt deel uit van autonomie, zich kunnen inleven in de ander 3) 

humanisering van de samenleving 4) verantwoordelijke houding tegenover huidige en 

toekomstige generaties 5) zingeving.  Zie het magazine van deMens.nu,  sept-okt 2011. “Er 

zit meer in de zedenleer”: interviews met meerdere leerkrachten zedenleer, en politici. 3 

willen de cursus zedenleer hervormen, in feite het aantal uren verminderen: Ludo Sannen (Sp-

a), Wouter De Vriendt (Groen!,) Jean-Jacques De Gucht (O-VLD). Mieke Van Hecke wil 

geen zedenleer in haar katholieke scholen, want zedenleer wijst de godsdienst af, zegt ze 

(voordracht op 4/10/2012 te Gent). 

http://www.demens.nu/export/sites/default/nl/Publicaties/info/Zedenleer.pdf 

http://www.geuzenhuis.be/
https://biblio.ugent.be/publication/1179374
http://hdl.handle.net/1854/LU-1179374
http://www.demens.nu/export/sites/default/nl/Publicaties/info/Zedenleer.pdf
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De “allochtonen”! 

Sedert de tweede migratiegolf in onze landen hebben we geleerd hoe 

moeilijk sommige medeburgers het hebben met een andere taal, huidskleur, 

kleding, godsdienstige riten, familietradities – andere dan de onze. Lawaai, 

muziek, een vreemd gebedshuis: het is even slikken. Maar levensbedreigend is 

het niet. Toch voelen heel wat medeburgers zich bedreigd: door de ramadan, het 

suikerfeest, de hoofddoek, en de zogenaamde “eremoorden” op vrouwen. 

Hoeveel emoties en inkt zijn over de hoofddoek al niet over gevloeid – als hij 

gedragen wordt door een moslima, wel te verstaan. Joodse en christenvrouwen 

hebben eeuwen lang het hoofd omwikkeld, we zien het op schilderijen, en 

vandaag nog in Zuid- en Oost-Europa, Latijns-Amerika, en bij onze zeldzaam 

geworden kloosterzusters; en daar was niets mis mee. Maar aan moslims worden 

kleding, symbolen, rituelen die zij verbinden met hun geloof of hun traditie, 

verboden in sommige situaties, zoals een school, een openbaar loket, maar ook 

een commercieel bedrijf. Rechtbanken hebben uitspraken gedaan dat een verbod 

niet in strijd is met de vrijheid van godsdienst
11

. De gelovige ervaart dat anders, 

vrees ik. Al was het maar omdat christelijke symbolen niet/nooit verboden 

 

    
 
 O.L.Vrouw met hoofddoek

12
                              

                                                 
11

 Vonnis van de arbeidsrechtbank: een privé bedrijf mag de hoofddoek verbieden als 

“uitwendige tekenen van geloof”, en dit is niet in strijd met grondwettelijke vrijheid van 

godsdienst. DM 28/5/10. De Raad van State verzette zich niet tegen een hoofddoekverbod in 

scholen. 
12

 Rogier Van der Weyden, Aanbidding der koningen, fragment. 
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Joodse prent. Moeder met hoofddoek. 

 

 

 

    IJsjes eten met hoofddoek 
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geweest zijn, en in vele landen in stadhuizen, ziekenhuizen, scholen, 

rechtbanken, eedformules, officiële Te Deums verankerd zijn. Als vrijzinnige 

heb ik geleerd daarmee te leven, zonder al te veel ergernis, zolang ik niet 

verplicht wordt om mee te doen, alsof ik katholiek of joods zou zijn. Ik wil niet 

verplicht worden op een katholieke begrafenis ter offerande te gaan, noch een 

keppeltje te dragen op een joods afscheid of in een synagoog. 

Rituelen, symbolen: ze behoren niet alleen tot de drie grote godsdiensten, 

maar tot alle religies en veel levensovertuigingen; met hun aanwezigheid 

moeten we leren leven. Er zijn vandaag christenen èn vrijzinnigen die vinden dat 

moslims zich onverdraagzaam opstellen door hun herkenbare klederdracht, 

gebedshuizen en rituelen.  De stad Charleroi heeft een lerares wiskunde 

definitief ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen; de Raad van 

State gaf de stad gelijk
13

. Ik vind dit ethisch fout, het is broodroof om 

filosofische redenen, en meten met twee gewichten. Verdraagzaamheid moet in 

de twee richtingen gaan. De vrijzinnige humanist die door gelovigen wil 

gerespecteerd worden, moet hetzelfde respect ook op gelovigen toepassen. 

Deze dreiging van hedendaagse onverdraagzaamheid: ik denk dat ze een 

biologische achtergrond heeft: een dier wantrouwt meteen een andere soort, en 

binnen dezelfde soort kunnen individuen, vooral mannetjes, elkaar meestal niet 
                                                 
13

 De Morgen 23/12/2010. 
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uitstaan. In een tuin kan maar één kater thuis zijn. Maar er zijn natuurlijk vele 

voorbeelden van het omgekeerde: dieren die in groep leven en elkaar helpen en 

beschermen, met verschillende rolpatronen per individu. Zouden die ook 

onverdraagzaam zijn onder elkaar? Ja, wanneer we het gedrag van de grote apen 

observeren. Maar finaal moet iedereen, iedereen verdragen, en blijft de groep als 

geheel functioneren
14

 (tenzij een vijand van buiten een slachtpartij aanricht, 

zoals die andere Grote Apen vaak doen met hun geweren en vallen).  

Maar naast deze biologische hypothese is er weinig twijfel dat de 

onverdraagzaamheid jegens “vreemden”  door de media méér bevorderd wordt 

dan veroordeeld. Immers, voortdurend wijzen ze op verschillen tussen “onze” 

levenswijze, en “hun” gedrag en godsdienst. Een voorbeeld is de scheiding van 

mannen en vrouwen, en de eisen die sommige moslims hierover stellen. Maar 

ook in het christendom waren tot voor kort meisjes en jongens gescheiden op 

school; en nu nog steeds in de jeugdbeweging, in alle professionele sporten 

(behalve valschermspringen en diepzeeduiken!), in kloosterorden, en natuurlijk 

in de hiërarchie van de RK Kerk. Ik heb een begrafenis bijgewoond in een 

Vlaamse dorpskerk waar de mannen links, en de vrouwen rechts zaten. In mijn 

jonge jaren waren de zwembaden in Antwerpen op sommige dagen unisex. In 

Italië moeten vrouwen die een kerk bezoeken, hun blote armen en haar afdekken 

(vandaag niet overal wellicht, maar het is wel een katholieke traditie). 

Verdraagzaamheid, en vrijheid zolang die de vrijheid of belangen van de 

anderen niet schaadt, dankzij gemeenschappelijke regels die iedereen moet 

toepassen: zo kunnen gemeenschappen overleven, en een grote meerwaarde 

betekenen voor alle leden. 

Onze strafwet geldt evenzeer voor, bijvoorbeeld, Bulgaren en Saoedi‟s (voor 

handelingen verricht in ons land). Ook ons verkeersreglement is toepasselijk op 

buitenlandse chauffeurs, Europese evengoed als Zuid-Amerikaanse. Maar er is 

een terrein waar buitenlanders officieel niet aan de Belgische regels zijn 

gebonden: dat zijn de Belgische lonen en sociale wetgeving. Daarover schreven 

we al in het vorige hoofdstuk; het is een gevolg van de interpretatie van het 

Europese verdrag over vrije circulatie van personen.  

__ 

 

IX. COMPLEXITEIT EN GEVAAR VAN UNIDIMENSIONELE 

BESLISSINGEN: 6 VOORBEELDEN 

De vorige concrete gevallen illustreren dat we in een complexe 

maatschappelijke situatie moeten rekening houden met alle diverse aspecten en 

gevolgen van beslissingen, voor onszelf, en voor de anderen. Hoe groter de 

draagwijdte van een beslissing, hoe ingewikkelder het wordt alle gevolgen te 

                                                 
14

 Lees de wetenschappelijke boeken van Frans De Waal over het maatschappelijk gedrag van 

de grote apen. 
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voorzien. Toch is het ethisch onvermijdelijk: we kunnen onze 

verantwoordelijkheid van onze daad tegenover de andere mensen en de natuur 

niet partieel kiezen, niet voor een stukje maar. Dit zou immers het vreedzaam 

samenleven in gevaar brengen: de anderen, of de natuur, zullen de ongewenste 

gevolgen in ons nadeel en van onze kinderen doen uitvallen. 

Om complexe situaties goed in te schatten, wordt met succes gebruik 

gemaakt van controlelijsten of checklists, waarover de chirurg Atul Gawande 

een boek schreef. Bij het besturen van de moderne vliegtuigen, bij de organisatie 

van chirurgische ingrepen, in de bouwsector, en bij het wekelijks bezoek aan de 

supermarkt, staat op papier aan welke tientallen punten we allemaal moeten 

denken, wat we niet mogen vergeten. Maar deze drie voorbeelden zijn nog 

eenvoudig in vergelijking met de maatschappelijke en globale impact van de 

hieronder besproken complexe problemen. Door het niet inschatten van 

sommige complexe (onbedoelde) gevolgen van een daad krijgen we pas later, of 

veel later, het deksel op de neus, de rekening gepresenteerd. Paradoxaal genoeg 

wordt dit in de hand gewerkt doordat beslissingen aan superspecialisten worden 

overgelaten – die opgeleid zijn om één of twee aspecten voor 100% te kennen, 

maar niet alle andere gevolgen die tot andere specialisaties of disciplines 

behoren. Unidimensioneel beslissen: slechts naar één aspect kijken, één 

specifiek beperkt doelwit, maar niet naar alle andere gevolgen.     

 

1) UITPUTTING EN VERVUILING VAN DE PLANEET 

Sedert minstens een halve eeuw hangen enkele wetenschappers en eerder 

zeldzame politici aan de alarmbel. In 2008 overschreden wij met ons allen de 

draagkracht van de planeet met 40%, zoals berekend met de ecologische 

voetafdruk
15

. 

Het slordige energieverbruik is een luxe voor wie het kan betalen; maar 

dat de fossiele brandstoffen schaarser worden, en het CO2 gehalte van de lucht 

hoger, de temperatuur van de planeet stijgt, en ook het waterpeil: dat was niet 

ingecalculeerd. Nu zitten we ermee. De industriële overbevissing van veel zeeën 

bracht goedkope vis, gezond voedsel, op de markt – maar het zal niet blijven 

duren als vissen schaarser en schaarser worden. In het actuele klimaatdebat is 

vereenvoudiging troef, bijvoorbeeld “we moeten meer verwachten van Coca-

Cola dan van Obama”. Ook de petroleumreus Chevron en de supermarktketen 

Wal-Mart worden genoemd wegens hun positieve bijdrage
16

. Sommige zeer 

                                                 
15

 zie bvb: www.voetafdruk.be - wwf-footprint.be/nl – www.footprintnetwork.org -  

http://time-for-change.net/publications/2009/Overconsumption_Sep09.pdf   Prof. Lucien De 

Coninck, bioloog, stichter van het Humanistisch Verbond, wees al in de jaren ‟50 op de 

overbevolking, en hoe dit de uitputting van de natuur ging uitlokken. 

www.fondsluciendeconinck.be   https://biblio.ugent.be/record/934149  
16

 Prof Jared Diamond van de Amerikaanse universiteit UCLA en Pulitzerprijswinnaar, in 

DeMorgen. Coca-Cola recycleert zijn water. Wal-Mart laat voortaan de motoren van zijn 

vrachtwagens niet meer de hele nacht draaien. Chevron voorkomt olielekken en respecteert nu 

http://www.voetafdruk.be/
http://www.footprintnetwork.org/
http://time-for-change.net/publications/2009/Overconsumption_Sep09.pdf
http://www.fondsluciendeconinck.be/
https://biblio.ugent.be/record/934149
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invloedrijke factoren worden officieel zelfs niet besproken, zoals de snelle groei 

van de bevolking (Jean-Paul Van Bendegem, Etienne Vermeersch). Het 

vleesverbruik wordt gestimuleerd door reclame van de commerciële sector, ook 

op de VRT, terwijl de kwekerijen één der grootste vervuilers zijn (John 

Vandaele). Industriële vervuiling van de oceanen kwam even onder de media-

aandacht door de bron in de golf van Mexico, die BP maar niet afgesloten kreeg. 

Maar veel minder is bekend dat miljoenen oliebronnen blijven lekken (olie en/of 

gas) nadat hun exploitatie gestopt is. Olieboringen begonnen zowat 130 jaar 

geleden, maar voor het definitief afsluiten bestaat geen veilige techniek; en ook 

geen sluitende wetgeving
17

, In de Noordzee waren er meer dan honderd 

gevaarlijke gas- of olielekken in 2009 en 2010; kleine lekken worden zelfs niet 

gesignaleerd. Samen met de N-O deel van de Atlantische oceaan is er meer dan 

één lek per dag. Het gaat om tienduizenden tonnen olie, van Shell, Maersk 

(DK), BP, het Canadese Talisman. Pas nu stemde de milieucommissie van het 

Europees Parlement dat het Europees agentschap ook boorplatformen moet 

inspecteren
18

. 

Tekort aan zoetwater is reeds jaren een hoofdprobleem in droge streken; 

maar nu bedreigt het ook de oogsten waar de rijke landen mee gevoed worden
19

. 

Industriële landbouw en veeteelt slorpen enorme massa‟s zoet water op. 

 Tegelijk worden deze problemen geminimaliseerd door de meeste 

invloedrijke media en vele bedrijven. Vereenvoudigend kunnen we zeggen, dat 

het “opgebruiken” van de planeet veel winst oplevert, dus mag dat niet teveel 

worden afgeremd. 

 

2) MIGRATIE 

De West-Europese industrielanden hebben in opeenvolgende golven 

buitenlanders aangetrokken om hier in de koolmijnen en hoogovens te werken: 

eerst de Italianen en Algerijnen (in Frankrijk), Grieken in Limburg, later Turken 

en Marokkanen, en na de uitbreiding van de Europese Unie tot 27, een groeiend 

aantal “Oost-Europeanen”. De eerste gewenste gastarbeiders zijn vlot in onze 

samenleving opgenomen, maar nu zijn allerlei samenlevingsproblemen ontstaan, 

zoals minder scholing en selectieve werkloosheid, een “vreemde” godsdienst, en 

“vreemde” kleding en taal en gebruiken. Dat deze klachten pas geuit worden 

tegen de jongere generatie die hier geboren is, is merkwaardig. De tolerantie van 

                                                                                                                                                         

meer de plaatselijke bevolking. Dat oliebedrijven en transport één van de grote bronnen zijn 

van CO2 blijft dus buiten de redenering. 
17

 Steven Kotler, “Abandoned oil and gas wells are leaking. Zmagazine april 2011. Vertaald 

en ingekort in Vrede, 409, mei-juni 2011. 
18

 Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid. Op voorstel van Bart Staes, Groen! De 

Morgen 7/7/2011. 
19

 Watertekorten overal bedreigen de graanoogsten: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/21/watertekorten-bedreigen-graanoogsten-

analyse#comment-19171 
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de reeds gevestigde bewoners wordt kleiner; de „oude‟ nieuwe Belgen 

beschuldigen de nieuwst aangekomenen: Turken tegen Bulgaren, enz. 

Deze gevolgen waren niet voorzien, ze leidden tot veel media-aandacht, 

tot een “onveiligheidsgevoel” bij een aantal mensen, en zelfs tot de bloei van 

nieuwe partijen. Anti-migranten gevoelens leven ook bij politie
20

 en andere 

overheidsambtenaren, die immers een staal vormen van de totale autochtone 

bevolking. Voor een deel hebben de wrijvingen en ergernissen te maken met de 

toename van de bevolking in de steden, waar de nieuwe Belgen wonen; 

veelgehoord zijn klachten over lawaaierige kinderen op straat en op de tram, en 

over dubbel parkeren. Pas laattijdig zoeken de overheden naar antwoorden
21

, 

maar ze hebben geen greep op allerlei factoren, zoals de scholing van de eerste 

generatie en de normen binnen de families, noch op de privé-werkgevers zodat 

een grote werkloosheid heerst bij de jonge nieuwe Belgen. Het risico om in 

armoede te belanden is hoger dan voor autochtone Belgen (risico 12%), 18% 

voor Noord-Europeanen, 22% voor Zuid-Europeanen, 33% voor Turken, 54% 

voor iemand van Marokkaanse origine
22

.  

Uit getuigenissen blijkt dat ouders die uit rurale gebieden afkomstig zijn, 

niet weten hoe ze kinderen moeten opvoeden die opgroeien in de hedendaagse 

West-Europese steden; vaak verstaan de ouders één van de nationale talen niet
23

. 

Huisvesting van grote families in benepen appartementjes drijft de jongens de 

straat op waar ze overlast veroorzaken. Dit is dus vergelijkbaar met de laagste 

sociale klassen uit de autochtone bevolking, maar bovendien hebben ze een 

taalhandicap en een andere godsdienst, en zijn ze visueel vaak herkenbaar.  

Deze herkenbaarheid maakt het gemakkelijk voor populaire media om een 

negatief klimaat op te bouwen tegen nieuwe Belgen, en zo klanten aan te 

trekken steunend op hun angst voor vreemden. “De bevolking leeft in angst”, 

zegt een hoge magistraat. Iedereen heeft een biologische reflex om op zijn hoede 

te zijn voor een levend wezen met een vreemd uitzicht: de eerste zwarten in een 

blanke samenleving, vandaag de eerste boerka in het straatbeeld
24

. Opvoeding 

kan dit tegengaan: “spoken bestaan niet”. Maar circulaire mails, fB en twitter 

verspreiden het verhaal van burgers die “de sinterklaaspolitiek en verpampering 

beu zijn. Die angst voor het onbekende mag je niet weglachen”, zegt magistraat 

                                                 
20

 Zie bvb. het intern rapport van de Antwerpse politie, De Morgen 23/4/2011.  
21

 Zoals het uitwijzingbeleid, het verplichte inburgeringstrajekt, waarvan het niet naleven nu 

ook boetes oplevert, zie: 

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/78/antw.078.doc Of het 

opleggen van taalcursussen vooraleer een sociale woning te kunnen kopen (Vilvoorde). 
22

 Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting 2011, Oases.be, Universiteit Antwerpen. 
23

 “Ouders van de „Verloren generatie‟”, interviews door Nathalie Carpentier, De Morgen 

22/4/2010. 
24

 Sam Van Rooy vertelt hoe hij geschokt was door een ontmoeting met vrouwen in boerka: 

“Opeens kwam dat tuig langslopen (…) Of moet ik normaal vinden dat mijn rust in 

Scheveningen wordt verpest door dat soort geïmporteerde achterlijkheid van de islamitische 

zandbak?”. De Morgen 18/7/2011. 

http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/schv/2009-2010/BOURGEOIS/78/antw.078.doc
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Piet Van Den Bon
25

. Op de landkaart van Vlaanderen worden de gemeenten met 

véél buitenlanders zwart ingekleurd, met minder vreemdelingen rood, en de 

„blanke‟ gemeenten heldergeel
26

. In kleine lettertjes kan de aandachtige lezer 

ontdekken dat de meeste vreemdelingen Nederlanders zijn…Het aantal 

allochtonen wordt altijd te hoog geschat, zo blijkt uit de bevraging in 40 

gemeenten. “Zelfs in regio‟s waar geen migranten leven, denkt men dat er veel 

wonen”
27

. 

De taalhandicap, één oorzaak van de slechte studieresultaten en geringe 

kansen op de arbeidsmarkt, wil de minister van Onderwijs Pascal Smet 

bestrijden door een verbod van de taal van oorsprong, en bijkomende 

Nederlandse taallessen. Maar de taalhandicap omvat ook de woordenschat en 

zinsvormen die sterk verschillen tussen de schoolse taal met abstracte begrippen, 

en de dagelijkse spreektaal in gezinnen met lagere opleidingsniveaus (zie 

voorbeelden bij Jaspers
28

). Deze handicap is gelijkend tussen nieuwe Belgen en 

kinderen van laaggeschoolde autochtonen; daarover spraken we eerder al bij 

ongelijkheid in het onderwijs. Ontwikkeling van een rijkere woordenschat in de 

moedertaal, simultaan met de lessen Nederlands, wordt om die reden 

aanbevolen. In Gent worden in 4 scholen lessen in het Turks gegeven in de 1
e
 en 

2e leerjaar basisonderwijs, dus het omgekeerde van een verbod (project 2008-

2013, met wetenschappelijke evaluatie)
29

.   

 De recente maatregelen om nieuwkomers harmonisch in te passen, 

worden alweer gedwarsboomd, deels uit financiële, mogelijk ook uit 

ideologische drijfveren. In Nederland bouwt de VVD-CDA regering het 

inburgeringsbeleid af, schrijft de Vlaamse minister Marino Keulen
30

. Wie niet 

slaagt in zijn taalexamen krijgt een boete, maar zal ook rechten verliezen in de 

sociale zekerheid en soms verblijfsrecht. Maar de nieuwkomer moet op eigen 

kosten het examen voorbereiden. Aan zijn vroegere nationaliteit moet men 

verzaken. Een gemeente kan weigeren een Europees burger in te schrijven; maar 

zonder wettelijk adres treden allerlei normale rechten niet in functie. De VVD-

schepen van Vaals zeg: “Mensen die inkomen noch spaargeld hebben, sorry, 

maar die moeten we niet. Negen procent van mensen die hier instromen vragen 

bijstand, dat is verdacht veel”
31

. In Vlaanderen daarentegen zorgt de overheid 

                                                 
25

 Advocaat-generaal van het Antwerps Arbeidshof, bij de opening van het gerechtelijk jaar. 

De Morgen 2/9/2011.  
26

 Kwaliteitskrant De Morgen, okt 2012. 
27

 Doctoraatsonderzoek aan de K.U.L., door  Tuba Bircan. De Morgen 4/5/2012. Volledige 

tekst online echter alleen beschikbaar voor medewerkers van katholieke onderwijs-

instellingen, hetzij op aanvraag. https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/346061  
28

 Jürgen Jaspers in De Nieuwe Gemeenschap, August Vermeylenfonds, juni 2010. 
29

 Pieter Van Avermaet, De Nieuwe Gemeenschap, juni 2010. 'Ontwikkelen van schoolse 

vaardigheden via thuistaal', Stad Gent: http://www.pbdgent.be/node/24  
30

 De Morgen 18/6/2011. 
31

 Interview in De Morgen, 3/8/2011. Opmerking: 9 % ligt in de grootte orde van het aantal 

werklozen in vele EU landen, en is dus niet “verdacht” te noemen.  

https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/346061
http://www.pbdgent.be/node/24
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voor verplichte lessen in taal, maar ook in maatschappelijke oriëntatie, over de 

essentiële waarden van de westerse samenleving; deze laatste worden gegeven 

in de taal van de nieuwkomer. Maar er zijn klachten over te weinig plaatsen in 

die lessen, met wachtlijsten.  

 

Verjaagd uit Oost-Europa 

Helemaal niet voorbereid of overdacht door de regeringen, zijn de 

gevolgen voor groepen zigeuners die uit Italië en sommige Oost-Europese 

landen verjaagd worden, doordat hun werk wordt afgenomen, hun woningen 

worden afgebroken en/of verbrand, en hun kinderen naar scholen gestuurd voor 

minder begaafden
32

.  

Discriminatie 

Amnesty International zegt dat overal in Europa Roma‟s gediscrimineerd 

worden
33

. In Italië heeft Berlusconi het publiek opgehitst en werden 

woonwagens in brand gestoken. In Hongarije werden kort na elkaar 5 Roma 

vermoord, meer dan 30 huizen van Roma werden in brand gestoken, het gerecht 

onderzoekt 18 gevallen van geweld tegen Roma, maar verrichtte nog geen 

aanhoudingen. Er worden anti-Roma-marsjen gehouden, zoals ook in Tsjechië. 

Daar leven 300.000 Roma. Een familie met een kleuter werd er aangevallen met 

molotovcocktails
34

. President Sarkosy kondigde een wetswijziging aan om 

zogenaamde nomaden als illegalen te kunnen straffen en zelfs uit te wijzen 

                                                 
32

 De regering Berlusconi bevorderde actief de geweldadige heksenjacht op zigeuners; maar 

ofschoon hij nu opgevolgd is door Mario Monti, gaan de zuiveringen verder. In Kosice, 

Slovakije, werden oude appartementsgebouwen vernietigd en de Roma-bewoners op straat 

gezet. De werkgelegenheid is ook massaal teruggelopen. Amnesty International heeft in 2010, 

en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al in 2007, de discriminatie van de 

Romakinderen in het Tsjechisch onderwijs veroordeeld: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR71/003/2012/en/afb73b78-d8dd-428c-b27f-

25e110c8f50f/eur710032012en.pdf    En in Slovakije: 

 http://www.amnesty.org/en/news/class-apart-slovakia-s-segregation-romani-students-2012-

08-31 Over Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Slovenië, Serbia: zie 

www.amnesty.nl/zoeken?q=roma  
33

 Uit een rapport van Amnesty International blijkt dat een groep van meer dan honderd 

Roemeense Roma al sinds 2004 in ijzeren containers woont nabij een bedrijf waar afval wordt 

verwerkt. In 2004 werden ze verplicht vanuit een bouwvallig gebouw in het centrum van 

Miercurea Ciuc in Roemenië naar de containers te verhuizen. Zes jaar later wonen ze er nog 

steeds. Bij hun uitzetting werden ze enkel mondeling verwittigd, en dat 24 uur op voorhand. 

De levensomstandigheden waarin deze mensen vertoeven zijn mensonwaardig en schenden 

bovendien zowel de nationale als internationale verplichtingen van Roemenië in verband met 

discriminatie, het recht op een gezonde leefomgeving en het recht op huisvesting. In heel 

Europa worden de Roma op systematische wijze gediscrimineerd en aangevallen, zegt 

Amnesty. In verschillende landen worden ze hardhandig uit hun verblijfplaats gezet.  

http://www.aivl.be/actie/roemenie-roma-behandeld-als-afval/21134    

Italië 2012: http://www.amnesty.org/en/stay-informed/enewsletters/the-wire    

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR30/018/2012/en  
34

 De Morgen 4/5/2009. 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR71/003/2012/en/afb73b78-d8dd-428c-b27f-25e110c8f50f/eur710032012en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR71/003/2012/en/afb73b78-d8dd-428c-b27f-25e110c8f50f/eur710032012en.pdf
http://www.amnesty.org/en/news/class-apart-slovakia-s-segregation-romani-students-2012-08-31
http://www.amnesty.org/en/news/class-apart-slovakia-s-segregation-romani-students-2012-08-31
http://www.amnesty.nl/zoeken?q=roma
http://www.aivl.be/actie/roemenie-roma-behandeld-als-afval/21134
http://www.amnesty.org/en/stay-informed/enewsletters/the-wire
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR30/018/2012/en
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ofschoon ze tot de Europese Unie behoren
35

. Hij wilde Romakampen 

ontmantelen, en ouders van veroordeelde jongeren celstraf geven. Criminaliteit 

en migranten worden voortdurend in één adem genoemd; maar twee recente 

zware rellen begonnen met het op straat doodschieten van een jongeman door de 

politie. Sarkosy‟s minister van Binnenlandse zaken Brice Hortefeux werd 

onlangs wegens racistische uitspraken veroordeeld
36

. Reeds 40 kampen van 

zigeuners werden ontruimd en de bewoners verjaagd; 300 kampen waarbij deze 

van de Franse reizigers (“Voyageurs”) krijgen de stempel illegaal. Frankrijk 

wordt berispt door de VN commissie voor de uitroeiïng van raciale discriminatie 

CERD: “sommige uitspraken van Sarkosy komen neer op aanzetting tot haat”
37

; 

door de Europese commissaris Viviane Reding, en door Amnesty 

International
38

. Roma‟s worden op een vliegtuig gezet naar Oost-Europa, 

ofschoon er binnen de Unie vrij verkeer van personen is. Heel interessant is de 

woordenschat die in de berichtgeving over de uitzettingen wordt gehanteerd: 

journalisten spreken over “repatriëringen” ofschoon sommige Roma‟s en de 

Voyageurs al generaties in Frankrijk wonen; en plots verschijnt ook de term 

“veiligheid”, maar zonder verklaring of uitleg: het gaat om het scheppen van 

angst en conditionering van het publiek.  

Roma‟s hebben zich in beperkte mate georganiseerd om hun rechten als 

gewone burgers te verdedigen
39

. De Raad van Europa heeft kortelings een 

voorlichtingssite gelanceerd over de geschiedenis, cultuur en vervolgingen van 

de Roma
40

.  

In de VS is van oudsher de immigratie van overzee streng gecontroleerd, 

maar nu worden ze overstroomd met Mexicanen. Ze verrichten meestal 

onderbetaalde arbeid maar zijn voor sommige politici en overheden toch niet 

welkom. Aan de grens wordt een muur gebouwd, strenge politie- en gewapende 

burgercontroles maken jacht op “illegalen”, tot en met lokale wetten die 

aanhouding rechtvaardigt op basis van raciale kenmerken
41

. 

 In Duitsland willen leden binnen de christendemocratische partij IQ-tests 

voor migranten invoeren. In Canada moeten kinderen van migranten een hoger 

                                                 
35
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IQ hebben dan plaatselijke kinderen
42

. In Hongarije haalde de xenofobe partij 

Jobbik 47 zetels, ze spreken over “Roma terreur”, en in maart 2011 organiseren 

ze knokploegen tegen de Hongaarse Roma‟s, zogenaamde “vigilantes”. 

Amnesty International lanceerde hierover een dramatische oproep
43

. De laatste 

jaren worden Roma‟s verjaagd uit Roemenië, Bulgarije, Kosovo, ofschoon ze 

burgers zijn van die landen; onder het vorige regime kregen ze werk en woning; 

ze gingen er naar school. Nu worden de appartementsblokken afgebroken, 

volgens de Bulgaarse minister omdat de bewoners ze lieten verloederen en de 

metalen balustraden afbraken om het metaal te verkopen. In de kelders vond de 

minister 5000 kilogram uitwerpselen
44

.  

 En wat in België? De Vlaamse overheid wil dat er 950 residentiële 

plaatsen zijn voor woonwagenbewoners, en 400 staanplaatsen voor 

doortrekkers. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten stelde in 2005 

een draaiboek op om dit te realiseren, vijf jaar geleden dus. De provincies 

moeten dit coördineren. Maar wie wil er niet mee? De gemeenten realiseren 

slechts de helft, resp. 80 van de normen. “Verhalen in de pers over zeshonderd 

‘zigeuners’ die een privéterrein bezetten, en burgemeesters die ‘alle harde 

middelen zullen inzetten’ – dit vergroot de negatieve beeldvorming”, zegt Dirk 

Beersmans van het Vlaams Minderhedencentrum. Het Brussels parlement 

stemde in 2004 een resolutie om meerdere doortrekkersterreinen in te richten. 

Maar de realiteit evolueert in tegenovergestelde richting. In Haren wordt een 

bestaand terrein gesloten, en de hoofdvogel wordt afgeschoten door Bertin 

Mampaka, schepen van „...en internationale solidariteit‟  die een bestaande 

speelweide doet omploegen en wilde bezaaien met mosterdgras, zeggende “om 

zigeuners af te schrikken”
 45

. 

Herman De Loor (Sp-a-burgemeester van Zottegem), is de uitzondering, hij 

zegt: “We krijgen vaak zigeuners op bezoek en dat vertaalt zich nooit in een 

stijging van de criminaliteit”
46

. Ook de steden Leuven en Gent zorgen voor 

terreinen met sanitair, tegen betaling van de standplaats; ze zijn meteen 

volgeboekt. Uit de toename van processen tegen het Antwerpse OCMW blijkt 

dat aan geregulariseerde nieuwkomers OCMW-steun geweigerd wordt omdat ze 

onvoldoende Nederlands kennen (907 afwijzingen in 2010)
47

.  

  De Ligue des Droits de l‟Homme zegt dat de er een soort oorlog of 

heksenjacht op migranten is tot stand gebracht, die slecht bekend is bij het 
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publiek
48

. De Europese Unie heeft Frontex opgericht, belast met de controle op 

de Europese buitengrenzen. Dit agentschap bezit sedert 2005 diverse 

bevoegdheden en middelen, die voortdurend worden uitgebreid, waaronder 

regeling van de activiteiten van de doeane, risico-analyse, steun aan de 

uitzettingen. Frontex beschikt over militaire en politionele middelen om elke 

migratie op te sporen over land, zee en luchtvervoer. Met 113 schepen, 25 

helikopters en 21 vliegtuigen vormt Frontex een echt leger tendienste van het 

beleid tegen migranten wier fundamentele rechten onvoldoende beschermd 

worden. Recent draagt België bij om de migranten uit Griekenland te weren
49

.  

 In de derde wereld worden „illegalen‟  als misdadigers in schandelijke 

omstandigheden opgesloten, kinderen inbegrepen. Maleisië heeft de 

vluchtelingenconventie van de VN zelfs niet ondertekend. Tijdens nachtelijke 

razzia‟s worden honderden arbeiders en hun gezinnen geboeid en als dieren 

weggevoerd. Wat wordt er van deze kinderen? Tegelijk is er in dat land 

ongelofelijke rijkdom
50

.  

 

De verstrenging van de gezinshereniging in België 

Op 27 mei 2011 stemde in de Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers een ongewone meerderheid van N-VA, CD&V, Open 

VLD, MR en SP.A deze nieuwe wet. PS en cdH onthielden zich, de Groenen 

stemden tegen. “Vooral nieuwe Belgen worden door de wetswijziging 

geviseerd. (Nieuwe) Belgen en niet-EU'ers die een familielid willen laten 

overkomen, moeten kunnen bewijzen dat ze over behoorlijke huisvesting en 

voldoende bestaansmiddelen (120% van het leefloon) beschikken. 

Gezinshereniging kan voor Belgen straks ook enkel wanneer ze 21 jaar zijn. 

Voor niet-EU'ers worden enkel aanvragen vanuit het buitenland aanvaard. Een 

partner en kinderen laten overkomen wordt moeilijker. Ouders laten overkomen 

naar ons land wordt bijna onmogelijk” (De Standaard 26/5). 

De paradoxale partijdigheid in deze wet is, dat ze Belgen benadeelt 

tegenover andere EU burgers, voor wie deze regels niet gelden – omdat de 

wetgever de nieuwe Belgen wil treffen. Prof. Eva Brems, U.Gent, wijst op de 

tegenstrijdigheid met de Europees migratierichtlijn uit 2004, die 

gezinshereniging aanbeveelt, omdat samenleven van kinderen en ouders een 

mensenrecht is. De Raad van State, het Europees Hof van Justitie, de Orde van 

Vlaamse Balies, Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, 

het Kruispunt Migratie en Integratie, alle hadden kritiek op het ontwerp dat nu 

goedgekeurd is. Moeten aantonen dat iemand over 120 procent van het leefloon 

beschikken vooraleer hij aan gezinshereniging mag doen is ook immoreel - 

discriminerend ten aanzien van wie minder geld heeft. Nu de wet op honderden 
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aanvragen wordt toegepast, zien we waartoe ze leidt: een Belg kan zijn 

Marokkaanse echtgenote niet laten overkomen omdat hij interim jobs verricht – 

en dat is geen stabiel werk. “De N-VA haalt graag de mosterd bij het 

Nederlandse kabinet, dat gedoogsteun geniet van de partij van Geert Wilders. 

Deze week trokken ze nog trots op 'schoolreis' om ideeën te sprokkelen. De 

Nederlandse wetgeving omtrent migratie blinkt echter uit in veroordelingen 

door het Europees Hof van Justitie”
51

. Ook de “snel-Belg-wet”, om de 

Belgische nationaliteit te verwerven, werd verstrengd. Terwijl de OESO België 

prijst omwille van zijn eenvoudige procedure. Want, zo blijkt uit onderzoek, 

migranten die Belg werden vinden sneller een job, raken sneller geïntegreerd, 

raken sneller opgestart als zelfstandige en hun kinderen presteren beter op 

school
52

. Berekeningen over de toekomstige evoluties door de Commissie 

Vergrijzing wijzen op de bijdrage die het werk van migranten zullen leveren aan 

onze arbeidsmarkt en aan onze pensioenen. 

 

De lijdensweg van asielzoekers  
De jarenlange lijdenswegen van asielzoekers rechtvaardigt een 

afzonderlijk boek. Ze komen uit oorlogsgebieden, uit Afrika en Azië, vaak als 

verscheurde gezinnen, nadat ze hun bezittingen verkocht hebben aan 

mensenhandelaars. Na een levensgevaarlijke reis halen velen hun bestemming 

niet. Maar in ons land worden ze allesbehalve gastvrij onthaald. Oorlog is 

wettelijk geen voldoende grond voor asiel. Tegelijk worden door de NAVO 

materiaal en mensen ingezet om oorlog te voeren, het is die oorlog die de 

mensen ontvluchten; Afghanistan, Irak, Libië
53

. Om deze wanhopigen te 

verhinderen verder te reizen, spannen de overheden van alle landen zich in, door 

internationale akkoorden. Asielzoekers zitten soms jaren geblokkeerd zonder 

dak boven het hoofd, zonder geld. Duizenden sterven tijdens hun vlucht, zoals 

de tocht overzee en in sneeuw over bergketens. Elementaire hulp door de rijke 

landen wordt pas geboden op het ogenblik dat ze aangekomen zijn; niet 

onderweg. Iraanse asielzoekers worden teruggestuurd, ondanks richtlijnen van 
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de VN Vluchtelingenorganisatie
54

. Moeten we tot het besluit komen dat onze 

regeringen welbewust de vluchtelingen laten sterven? Opzettelijk of niet, het 

zijn mensonterende toestanden. In welke ethica kan dit goedgepraat worden?  

België is in 2006 en 2009 veroordeeld door het Europees Hof voor de 

Rechten van de mens, wegens het opsluiten van minderjarige kinderen in 

gesloten centra. In 2012 lezen we in de krant over 8-jarige tot 14-jarige 

asielzoekers, zonder familie. Vaak komen ze uit Afghanistan (u weet, lezer, 

waar het al decennia-lang oorlog is…); “ze zijn ziek door hun trauma‟s, er zijn 

er die hallucineren en zelfmoordpogingen doen. Eén stond met een mes voor 

mij; een 11-jarige is weggelopen, we weten niets over hem. Wij kunnen ze niet 

helpen, daarvoor ontberen we tijd en kennis”
55

. En middelen, natuurlijk. Die 

middelen gaan in honderdvoud naar het winnen van de oorlog. 

 

De vreemden tegenhouden! 

Achtereenvolgende regeringen hebben vooral getracht de stroom af te 

remmen, terwijl een deel van de ambtenaren en publiek radicaal tegen 

asielzoekers gekant is: stuur ze terug! Zo ontstaan bij ons schrijnende toestanden 

waar kinderen worden opgesloten, of families in tenten, garages van een 

universiteit, of kerken een onderkomen vinden. Verplichte uitzettingen uit het 

land, met gebruik van geweld door de politie. Absurde administratieve 

toestanden ontstaan, zoals procedures die tien jaar duren terwijl de kinderen al 

perfect de plaatselijke taal spreken en op school uitstekende resultaten behalen – 

maar dan uitgewezen worden.  Wie een arbeidscontract kan voorleggen kan 

worden geregulariseerd – maar die procedure duurt maanden, en de patroon kan 

zolang niet wachten. Hoogopgeleiden (bachelor, of een bruto maandsalaris 

vanaf 3000 euro) kunnen na enkele weken een arbeidskaart krijgen, afhankelijk 

van de gemeente in Vlaanderen; maar op de verblijfsvergunning wachten duurt 

veel langer
56

. De wet op de inburgering eist dat het Nederlands onderwezen 

wordt door een lesgever die de taal van de nieuwkomer kent – maar die zijn 

soms moeilijk te vinden; de lessen zijn overdag en dus incompatibel met 

werken, en er zijn wachtlijsten. Paradoxaal – of misschien toch niet! – wil 

minister Pascal Smet mensen zonder papieren niet meer toelaten tot het 

anderstalig volwassenenonderwijs
57

. Asielzoekers moeten een bewijs tonen van 
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hun land van herkomst – maar die ambassade is noch snel, noch van goede wil, 

en er ontstaat een illegaal handeltje in dure paspoorten. 

Ofschoon regularisatie van mensen zonder papieren volgens een aantal 

regels mogelijk is, worden in de feiten nieuwe drempels toegepast. Dat bleek uit 

een overzicht van 28.000 dossiers, door het Forum Asiel en Migratie. Sommige 

gemeenten  stelden onwettige eisen zoals een schriftelijk huurcontract, en 

voeren onaangekondigde huisbezoeken uit (huiszoekingen is misschien een 

juister woord?). In afwachting van de behandeling van dossiers worden soms 

mensen opgesloten, in wat een „centrum‟ wordt genoemd, maar in feite een 

gevangenis is
58

. 

 Door dergelijke pesterijen worden “mensen zonder papieren”, d.i. zonder 

Belgische werk- en verblijfsvergunning, tot paria‟s gemaakt, in feite omdat hun 

niet de rechten worden toegekend die het eigen volk als vanzelfsprekend 

beschouwt. In oktober is een wetswijziging gestemd waardoor asielzoekers nog 

slechts recht hebben op opvang bij een eerste aanvraag, en evenmin wie zelf 

middelen heeft vergelijkbaar met een leefloon. Dit wordt door de media en de 

wetgevende meerderheid beschreven als ”misbruik bestrijden”, “asielzoekers 

zullen niet meer in de vrieskou belanden”. Ook wordt “de aanhoudende 

asielcrisis gemilderd” – blijkbaar is de „crisis‟ niet die van hopeloze mensen, 

maar die van onze OCMW‟s en sommige verkozenen die geen asielzoekers 

meer kunnen zien... Ja: de overheden hebben er geen geld voor, dat geld zit 

elders. Empathie heeft een prijs, letterlijk. 

 Etienne Verhoeyen, historicus van de tweede wereldoorlog, ziet 

parallellen tussen de hedendaagse houding tegenover asielzoekers, en de 

behandeling van joodse vluchtelingen uit nazi-Duitsland door talrijke 

democratische landen. In deze laatste wogen extreemrechtse organisaties op het 

beleid. Onbegeleide joodse kinderen die niet een Duitse ausweis konden 

voorleggen, werden teruggestuurd, o.m. met het argument dat er anders een 

toevloed van joodse kinderen zou komen. Veelal gingen landen er vanuit dat 

joden vrijwillig weggegaan waren uit Duitsland, en dus geen vluchtelingen 

waren. De term “ongewenste vreemdeling” maakte opgang
59

.  

Tijdens het nazi-regime waren de zigeuners vroegtijdig het mikpunt van 

een hele reeks stapsgewijze maatregelen, waaronder gedwongen sterilisatie 

(vanaf 1934). Lokale overheden kregen vrije hand om streng op te treden, pas 

later werden rijkswetten afgekondigd. Roma werden tot staatslozen verklaard 

ofschoon ze generaties lang in Duitsland vaste woonplaatsen hadden. Ze werden 

naar kampen gedeporteerd, later naar concentratiekampen: in Treblinka, Lodz, 

Hrastina, Auschwitz-Birkenau, ons reeds bekend van de jodenvervolgingen. De 

SS-arts Josef Mengele onderwierp Roma-kinderen aan “medische 
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experimenten”. In alle bezette Europese landen werden Sinti en Roma ter dood 

gebracht, naar schatting tussen 220.000 en 500.000. Zopas werd herdacht dat de 

laatste groep van 2,897 Roma and Sinti, hoofdzakelijk oudere mensen, vrouwen 

en kinderen, op 2 augustus 1944 werden gedood in het Auschwitz-Birkenau 

uitroeiingskamp in. In het totaal stierven ongeveer 23,000 Roma and Sinti in de 

"Zigeunerlager" en gaskamers van Auschwitz-Birkenau
60

. Na de oorlog bleven 

dezelfde rassenexperten en zigeunerpolitie bevoegd voor onderzoek naar 

schadevergoeding. Duitse Zigeuners bleven staatloos tot in jaren „50
61

.   

 

“Migranten brengen criminaliteit” 

 We zagen reeds dat buitenlandse afkomst een groter risico meebrengt op 

armoede. Steeds vaker wordt migratie in één adem genoemd met criminaliteit: 

drugshandel, vervalsing van merkkledij, vrouwenhandel, fictieve 

genootschappen, schimmige firma‟s en sociale fraude, koppelbazen, 

schijnzelfstandigheid, misbruik van sociale zekerheid, huisjesmelkers, afpersing, 

onveiligheid, tot financiering van terrorisme toe
62

. “We stevenen af op het einde 

van de democratie” donderpreekt procureur-generaal Yves Liégois in 

Antwerpen
63

. Merk op dat deze magistraten meerdere morele standpunten 

innemen – in persoonlijke naam natuurlijk... Ze bekritiseren democratisch 

goedgekeurde wetten en decreten, en schenden m.i. het gelijkheidsbeginsel: 

niet-Belgen zouden minder mensenrechten verdienen dan Belgen. Uit één recent 

voorbeeld, de Antwerpse Seefhoek, blijkt het ingebreke blijven van het 

Belgische gerecht, dat aangehouden overtreders weer vrijlaat en niet veroordeelt 

(overbelasting, slechte organisatie, te weinig middelen, incompetentie, of alle 

tegelijk, wie zal het zeggen?). Veel van deze misdrijven bestonden eerder al bij 

rasechte Belgen en Europeanen, sommige migranten zijn dus goede leerlingen. 

Ze krijgen daarbij hulp van gespecialiseerde consultancy bureaus. De Gentse 

OCMW-voorzitter Versnick (O-VLD) zegt dat het gerecht niet stringent genoeg 

optreedt, en pleit voor een beleid dat de juiste mensen aantrekt; bedoeld: die 
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http://www.osce.org/odihr/81364
http://assets.rug.be/img_art/site/images/7AE2DA55-417E-4542-BB80-FE9EC9326D84.pdf
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onze bedrijven nodig hebben. Dat laatste was historisch ook de reden om 

Italianen, Grieken, enz., naar hier te halen: voor onze koolmijnen. Geen 

solidariteit dus, maar eigen voordeel.  

 Door op de publieke tribune vreemdelingenhaat te prediken, en de 

wetgever en uitvoerende macht aan te vallen, leiden sommige figuren in de 

magistratuur de aandacht af van het falen van een aantal parketten en 

rechtbanken. 

 Het dagelijks aanhouden en een nacht opsluiten van groepen transit 

asielzoekers is nog een nieuwe evolutie. Het stadsbestuur van Oostende 

rechtvaardigt dit met “risico voor de openbare orde”, maar ook het niet-

vervolgen van vastgestelde misdrijven door het parket
64

 – dus opnieuw justitie 

die in gebreke blijft. Het resultaat is weer criminalisering van een hele generatie. 

In Canada heeft de regering een lijst op internet gezet van criminele migranten 

die het land moeten verlaten
65

; zo wordt weer een verband gelegd en zelfs beide 

groepen vermengd. Ofschoon binnen de Europese Unie vrij verkeer een 

basisprincipe is, heeft België al van duizenden Europese burgers de 

verblijfsvergunning ingetrokken: omdat ze een „onredelijke last‟ vormen voor de 

sociale steunmaatregelen
66

. 

  

Mijn besluit is dat de huidige houding van meerdere rijke landen tegenover 

migranten dus evolueert naar regelrechte discriminatie en criminalisering. 

Egalité, gelijke kansen, gunnen ze blijkbaar niet aan „vreemden‟
67

. De 

christelijke landen zijn vèr verwijderd van de opdracht van Jezus: “de 

vreemdelingen opnemen”, één der werken van barmhartigheid. Het standpunt 

van de Sp-a in het parlement is: “niet-EU-burgers die enkel op zoek zijn naar 

een beter leven, kunnen hier niet blijven”
68

. Daarentegen zegt Johan De Witte, 

Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding: migratiebeleid moet 

gesteund zijn op mensenrechten, naast een langetermijnvisie, voldoende 

instrumenten en cijfers. Chris Kesteloot, KUL: “Schaarbeek, dat is een 

                                                 
64

 zegt John Crombez, Sp-a fractieleider en Oostendenaar. De Morgen 8/9/2011. Oud-minister 

Johan Vandelanotte, hoogleraar en grondwetspecialist, zegt dat deze aanhoudingen perfect 

legaal zijn. 
65

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/26/canada-oogst-kritiek-met-zwarte-lijst-

criminele-migranten  
66

 1.224 tijdens de eerste 7 maanden van 2012; 940 in 2011. Ze kregen een leefloon en 

verbleven nog geen drie jaar in België. De Morgen 3/8/2012. 
67

 Zie een aantal cijfers over migratie: http://www.pala.be/nl/nieuws/op-zoek-naar-werk-en-

een-beter-leven-214-miljoen-migranten  
68

 Karin Temmerman in ledenblad Kd., nov-dec 2011. Ze zegt ook “We moeten erover waken 

dat we ons sociaal systeem niet onderuit halen”. M.i. is dat geen valabel argument: wie werkt 

draagt bij aan de sociale zekerheid. Het probleem zou kunnen zijn dat er geen (betaald) werk 

genoeg is; maar dat wordt hier niet gezegd. Wel in het doctoraatswerk van Tuba Bircan: “Het 

is de werkloosheid die zorgt voor misdrijven, niet het aantal allochtonen”. De Morgen 

4/5/2012.  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/26/canada-oogst-kritiek-met-zwarte-lijst-criminele-migranten
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/26/canada-oogst-kritiek-met-zwarte-lijst-criminele-migranten
http://www.pala.be/nl/nieuws/op-zoek-naar-werk-en-een-beter-leven-214-miljoen-migranten
http://www.pala.be/nl/nieuws/op-zoek-naar-werk-en-een-beter-leven-214-miljoen-migranten
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geschiedenis van veertig jaar lang negeren, treiteren en problematiseren. Als je 

mensen jarenlang als een probleem behandelt en hen nadrukkelijk aan de kant 

schuift, krijg je dit soort conflicten”
69

. 

 Evolutiewetenschappers zeggen dat het contraproductief is van tegen 

migratie te zijn. Genetisch zowel als cultureel zijn de migratiefenomenen 

bevruchtend, en ze bevorderen het overleven van een soort; ze zijn het 

omgekeerde van inteelt. Het verwerven van beweging was een enorme stap 

vooruit voor de dierenwereld. Migratie van mensen bevordert meestal hun 

culturele, sociale en politieke ontvoogding. De homo sapiens is 

hoogstwaarschijnlijk ontstaan in Afrika, en van daaruit gemigreerd over de het 

Europese continent. Eén derde van de blanke Amerikanen heeft nog Afrikaanse 

genen (DNA analyse).  Beroemde wetenschappers zijn vaak migranten (Marie 

Curie-Sklodowska, Albert Einstein, George Palade...); vandaag wijzen de namen 

boven topwetenschappelijke artikels op hun meest diverse origine (Russen,  

 

 
 

                                                 
69

 Na de rellen met dertig jongeren in Vilvoorde. Na een identiteitscontrole door de politie, 

werden ruiten van auto‟s in geslagen door twee mannen; drie politiemensen werden gewond. 

Schepen Hans Bonte zegt dat vroegere politiedossiers bij het parket op de stapel belandden. 
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Chinezen, Indiërs...). In het Franse chanson kennen we als toppers van 

buitenlandse afkomst: Charles Asnavour, Salvatore Adamo, Georges Moustaki, 

Serge Reggiani, Henri Salvador, Rocco Granata; ook Jacques Brel is geen 

Fransman, maar een Vlaming
70

. Al jaren zijn Europese en Amerikaanse 

nationale ploegen bevolkt met gekleurde sporters.   

 

3) WAAROM IS ER EEN DERDE WERELD? 

 
1986, Un village de brousse: “Il est beau tot bébé” – “C’est 

vrai? Si tu veux, je te le donne, prends-le et emmène-le avec toi” – 

“Comment s’appelle-t-il?” – “Babacar” (France Gall71). 

  

Moeders die hun kind weggeven omdat ze er niet voor kunnen zorgen, dat 

is wel het meest schokkende bewijs van de ongelijkheid in de wereld. Het lijkt 

alsof Hansje en Grietje, die het bos van de toverheks werden ingestuurd omdat 

hun ouders te arm waren, nog steeds ronddwalen. Het  verhaal van France Gall 

uit 1986 wordt vandaag duizend keren herhaald. 870 miljoen mensen gaan elke 

dag slapen met honger (FAO, Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN). 

Ligt het aan te weinig ontwikkelingshulp? Want de subsidie per Europese 

koe is ongeveer 110 maal zoveel als de hulp per Afrikaan (cijfer van de VN). 

Neen en ja, zoals we hieronder uitleggen. De hoofdoorzaak is de onafgebroken 

stroom van arm naar rijk. 

Aan de ontwikkelingslanden werden door de rijke landen 

vrijhandelsakkoorden opgelegd, in de Wereld Handelsorganisatie (WTO) maar 

ook in bilaterale verdragen (EPA‟s). Het doel daarvan is: “buitenlandse 

handelspartners en investeerders worden beter beschermd tegen het schrijnende 

misbruik door de douane. Eigendomsrechten van buitenlandse investeerders 

worden beter beschermd tegen concurrenten en overheden” (economist prof. 

Koen Schoors, die voorstander is
72

).  Merk dus op: “buitenlandse”;  de lokale 

bevolking is van geen tel. 

De gevolgen zijn begrijpelijk. Door de verplichte verlaging van de 

importtarieven in het Zuiden steeg de export van de rijke landen sterk, ook 

bevorderd door de miljarden exportsubsidies van hun overheden en Europese 

Unie. Dus groeide de winst voor vele bedrijven in de rijke landen. Maar in de 

ontwikkelingslanden verloren de plaatselijke producenten hun klanten, lokale 

landbouw en handel gingen failliet, hele bedrijfstakken verdwenen definitief. Er 

                                                 
70

 Jacques Brel, Marieke  http://www.youtube.com/watch?v=faMV_drSouA 

Le Plat Pays:  http://www.youtube.com/watch?v=-I9knLqa-P0&feature=related 

Henri Salvador: Syracuse http://www.youtube.com/watch?v=tbY9ZJXdH1w&feature=related 

Rocco Granata: Marina  http://www.youtube.com/watch?v=0wXiJgCRH4Y 

Charles Aznavour: She:  http://www.youtube.com/watch?v=1Kl6u6rIbPo 
71

 France Gall zingt Babacar: http://www.youtube.com/watch?v=8HOlWFkJjqY 
72

 De Morgen 19/12/2011. Volgens de voorstanders “zal dit uiteindelijk leiden tot een opener, 

democratischer en competitiever land”. Armoede of welvaart worden niet vermeld.  

http://www.youtube.com/watch?v=8HOlWFkJjqY
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ontstond bijkomende werkloosheid, armoede, en een nieuwe afhankelijkheid 

van het buitenland
73

. Om dit proces om te keren, is herstel nodig van de lokale 

economie, voedselvoorziening door plaatselijke landbouw van diverse gewassen 

voor de plaatselijke behoeften, in plaats van monocultuur voor export, en zonder 

dure geïmporteerde chemicaliën  

De enorme commerciële transporten tussen werelddelen zijn op zichzelf 

een bron van energieverbruik en CO2; maar dat stoort de regeringen die 

onderhandelen in de WTO tot nog toe geenszins; daar is een andere conferentie 

voor... 

 

Twee nieuwe intercontinentale handelsakkoorden 

Twee nieuwe wereldwijde handelsakkoorden zijn einde 2012 in de fase 

van afwerking: 1) door het “Transatlantic Policy Network”, dat dus ook Europa 

omvat; en 2) het “Trans Pacific Partnership” (TPP). In beide gevallen is de 

bekendheid bij burger en kiezer onbestaande, terwijl wel zogenaamde 

raadpleging van de bevolking gebeurt, maar met zeer korte deadlines (nog op 31 

oktober 2012?). Amerikaanse Congressleden hebben geprotesteerd omdat ze 

niet geïnformeerd worden, terwijl het over een bindend internationaal verdrag 

gaat
74

. Samengevat in een notedop, willen de zakenmiddens die de verdragen 

mee voorbereiden, dat alle hindernissen worden opgeruimd voor onbeperkte 

handel, investeringen en ondernemerschap. Dus de hele sociale en 

milieuwetgeving, vennootschapsbelasting, prijscontrole, strafwet, en alle 
                                                 
73

 “Trading our jobs away”, http://www.waronwant.org/resources/publications?start=20 

Vrijhandelsakkoord met Colombia, Peru: http://www.vrede.be/tijdschrift/174-nr-412--

november-december-2011/2214-de-europese-vrijhandelsakkoorden-met-colombia-en-peru  

Zie reeds hoger ons hoofdstuk “Perverse handel”.  Olivier De Schutter (UCL), VN rapporteur 

voedselveiligheid, klaagt het nieuwe EU programma aan dat weer 50 miljard euro subsidies 

geeft aan Europese landbouwexport; “de belangrijkste slachtoffers zijn de boeren in de 

ontwikkelingslanden die verdrongen worden uit hun eigen markt door Europese producten”. 

Zie ook zijn pleidooi voor diversiteit in de plaatselijke landbouw, met ondersteuning voor de 

overheden door transport, communicatietechnologie, opslagplaatsen. http://www.srfood.org/  
74

 TransPacificPartnership: https://en.avaaz.org/760/tpp-secret-talks-free-trade-agreement  

VS verkozenen willen meer openheid: 

http://www.techdirt.com/articles/20120627/13091319516/over-130-representatives-spell-out-

their-concerns-with-tpp-letter-to-ron-kirk.shtml  

http://infojustice.org/archives/26456  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/10/19/mexicaanse-aardappelboeren-vrezen-

amerikaanse-invasie  

Trans-Atlantisch handelsakkoord, Transatlantic Policy Network TPN: 

http://www.no-transat.be/ 

http://www.no-transat.be/signataires/associations-organisations-syndicales-partis-ong-

collectifs 

4e officieel TPN verslag okt 2011: 

http://www.tpnonline.org/pdf/TPN_Report_Towards_a_Strategic_Vision_For_the_Transatlan

tic_Market_October_2011.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/consultations/documents/consul_146.pdf  

http://www.waronwant.org/resources/publications?start=20
http://www.vrede.be/tijdschrift/174-nr-412--november-december-2011/2214-de-europese-vrijhandelsakkoorden-met-colombia-en-peru
http://www.vrede.be/tijdschrift/174-nr-412--november-december-2011/2214-de-europese-vrijhandelsakkoorden-met-colombia-en-peru
http://www.srfood.org/
https://en.avaaz.org/760/tpp-secret-talks-free-trade-agreement
http://www.techdirt.com/articles/20120627/13091319516/over-130-representatives-spell-out-their-concerns-with-tpp-letter-to-ron-kirk.shtml
http://www.techdirt.com/articles/20120627/13091319516/over-130-representatives-spell-out-their-concerns-with-tpp-letter-to-ron-kirk.shtml
http://infojustice.org/archives/26456
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/10/19/mexicaanse-aardappelboeren-vrezen-amerikaanse-invasie
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/10/19/mexicaanse-aardappelboeren-vrezen-amerikaanse-invasie
http://www.no-transat.be/
http://www.no-transat.be/signataires/associations-organisations-syndicales-partis-ong-collectifs
http://www.no-transat.be/signataires/associations-organisations-syndicales-partis-ong-collectifs
http://www.tpnonline.org/pdf/TPN_Report_Towards_a_Strategic_Vision_For_the_Transatlantic_Market_October_2011.pdf
http://www.tpnonline.org/pdf/TPN_Report_Towards_a_Strategic_Vision_For_the_Transatlantic_Market_October_2011.pdf
http://trade.ec.europa.eu/consultations/documents/consul_146.pdf
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„remmen‟ waar we nu zelfs nog niet aan kunnen denken. De teksten bevatten 

geen lijst van al de nationale wetten die moeten verdwijnen, maar integendeel 

principiële formuleringen, die, eenmaal ondertekend door de landen, juridisch 

bindend worden. Vervolgens zal elk bedrijf, of een federatie van 

ondernemingen, of een buitenlandse regering, hinderende wetten of regels 

kunnen doen ongeldig verklaren, in elk land dat deel uitmaakt van de verdragen 

– en dat zijn bijna alle landen ter wereld. De term “handelsakkoord” is in feite 

newspeak, een omfloerst en neutraal woord, dat staat voor de geleidelijk afbraak 

van bevoegdheden van de nationale parlementen en regeringen, en dit op 

juridische basis. 

Aan ons, lezer, om snel te beslissen of ieder van ons voorstander is van de 

onbegrensde ondernemersvrijheid; dan wel of we blijven waarde hechten aan 

een paar honderd jaar democratische wetgeving in het belang van de bevolking.   

 De prijzen van verhandeld voedsel komen tot stand op internationale 

veilingen die vandaag elektronisch werken, zoals de beurskoersen: grote 

opkopers doen de koers omhoog schieten, terwijl de hoeveelheden die nog 

blijven te koop staan, inkrimpen. Op een korte tijd zag men in 2010 een bijna 

verdubbeling van de graanprijs omdat de verwachte oogsten wat lager zullen 

zijn, bijvoorbeeld in Rusland 70 miljard ton in plaats van 95. In 2008 ontstond 

plots een dramatische voedselcrisis; zoals o.m. in de Amerikaanse senaat reeds 

was beweerd, werd ze vooral veroorzaakt door speculatie op de beurs, zo 

bevestigt een verslag van de Wereldbank, voor dit thema een onverdachte 

bron
75

. “Na de kredietcrisis hebben de hefboomfondsen en andere 

grootspeculanten zich op de landbouwgrondstoffenbeurzen gestort (zoals de 

Chicago Commodity Stock Exchange). Met termijncontracten en futures drijven 

ze de basisvoedselprijzen naar astronomische hoogten. Een ton graan kost 

vandaag 270 euro op de wereldmarkt. Die prijs lag een jaar geleden ongeveer 

op de helft. Rijst steeg met 110 procent. Mais met 63 procent
76

” (Jean Ziegler, 

vroeger rapporteur aan de VN over voedselveiligheid). Het 

Wereldrampenrapport 2011 van de Internationale Federatie van het Rode Kruis 

en de Rode Halve Maan Verenigingen stelt vast dat de voedselprijzen op 

recordhoogte staan
77

. In augustus 2012 kost een ton graan gemiddeld 270 eur, 
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 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/08/27/voedselcrisis-2008-het-waren-de-

speculanten 
76

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/29/de-verboden-toespraak-van-jean-

ziegler-op-salzburger-festspiele 
77

 De oorzaken waarom voedselprijzen naar recordhoogtes worden gestuwd, zijn divers, zegt 

het rapport. Er is het gebrek aan voedselstocks in de ontwikkelingslanden; voedingsstoffen 

worden gebruikt voor biobrandstof, er is een scherpe daling van de lokale landbouwproductie, 

en tevens de invloed van de klimaatverandering. Het rapport wijst echter ook de speculanten 

op de grondstoffenmarkten met de vinger. Zij kopen oogsten op, er ontstaat schaarste tot ze er 

hoge winsten kunnen uit slaan. "Het is onaanvaardbaar dat een handelaar in Londen of New 

York kan bepalen of een vader in een land als India het zich al dan niet kan veroorloven om 

zijn gezin te voeden". Zie ook Olivier De Schutter, http://www.srfood.org/  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/29/de-verboden-toespraak-van-jean-ziegler-op-salzburger-festspiele
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/29/de-verboden-toespraak-van-jean-ziegler-op-salzburger-festspiele
http://www.srfood.org/
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een jaar eerder 100 eur
78

. Over de beursspeculatie met voedsel schreven we 

eerder in het hoofstukje Handel, en in hoofdstuk 5 over de verantwoordelijkheid 

voor de gevolgen van voedselspeculatie. 

 Over de gevolgen van de financiële crisis, zie ook de documenten van het 

Comité voor de annulatie van de schuld van de derde wereld CADTM
79

. 
Prijsstijgingen veroorzaken massale tekorten bij de armste 

bevolkingsgroepen, omdat tegelijk de werkloosheid toeneemt, en dus de 

koopkracht daalt. “De honger in de wereld zal een historische hoogte bereiken 

in 2009 met 1.020 miljoen mensen die elke dag honger lijden” (raming door de 

Food & Agricultural Organisation van de Verenigde Naties). In 2011 lijdt een 

miljard mensen honger, zegt Olivier De Schutter, speciale rapporteur van de 

VN-Raad voor mensenrechten. In 26 landen is er hongersnood, zegt een 

krantenbericht op 13 oktober 2011. Oogsten worden geëxporteerd in plaats van 

te dienen voor de lokale bevolking. In juli 2012 kondigt opnieuw een 

hongerramp zich aan voor één miljard mensen, door een stijging van de 

internationale prijzen voor graan en soja. Droog weer in de VS, en verbruik van 

granen en mais voor biograndstof en vleesproductie doen speculanten grote 

hoeveelheden wegkapen uit de markt
80

. Futures voor graan gaan de hoogte in
81

.   

In Burundi heeft overheid de wasserijen voor groene koffiebonen 

verkocht aan een privéinvesteerder, zodat de boeren nu enkel nog de opbrengst 

krijgen van de onbehandelde bonen. Ze vallen terug op 40% van hun vroegere 

inkomsten, en het land zelf verliest zijn belangrijkste (84%) export product, 
Volgens de reportage van de RTBF gebeurde de verkoop onder druk van de 

Wereldbank die overal privatiseringen eist als voorwaarde voor leningen
82

. 

Belangrijk is dat we begrijpen dat de opbrengst van de koffieboompjes nu naar 

iemand anders gaat dan de bevolking. Dat is de drijfveer voor dergelijke 

hervormingen. 

 De FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN) heeft vorig jaar 

een lange reeks maatregelen voorgesteld tegen de hoge voedselprijzen
83

. Verbod 

of beperken van de speculatie is daar niet bij. Prijzencontrole wordt afgewezen 

omdat, zo staat er, de prijzen van producenten (de winst!) zullen dalen en dus de 

productie, dus toename van de tekorten. Publieke reserves geleidelijk op de 

markt brengen is goed, maar “moet in nauw overleg met de private sector 

gebeuren”. Vergroten van de landbouwoppervlakte is een mogelijkheid, maar 

                                                 
78

 De Morgen 17/8/2012. Zie ook: “De hongermakers”: 

http://foodwatch.de/foodwatch/content/e10/e45260/e45263/e45553/foodwatchreport_TheHun

gerMakers_observationsandcallsforaction_ger.pdf 
79

 http://www.cadtm.org/La-Dette-ou-la-Vie 
80

 Olivier De Schutter en Thierry Kesteloot (Oxfam Solidariteit) in De Morgen 27/7/2012. 
81

 De Morgen 10/8/2012. Futures zijn contracten die een toekomstige aankoop vastleggen, 

inbegrepen de prijs; ze worden op de beurzen verhandeld en drijven de prijzen omhoog.  
82

 RTBF reportage 24/7/2012. 
83

 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/revisedISFP_guide_web.pdf  

http://foodwatch.de/foodwatch/content/e10/e45260/e45263/e45553/foodwatchreport_TheHungerMakers_observationsandcallsforaction_ger.pdf
http://foodwatch.de/foodwatch/content/e10/e45260/e45263/e45553/foodwatchreport_TheHungerMakers_observationsandcallsforaction_ger.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ISFP/revisedISFP_guide_web.pdf
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wordt omringd met diverse waarschuwingen: bossen, weiden, duurdere 

huizenbouw. Geen vermelding van grootgrondbezit. Uitdelen van zaden en 

bemesting is zeer nuttig, maar opnieuw heeft de FAO diverse bezwaren; en het 

moet tijdelijk zijn en self-supporting. Een logische gedachte, die echter in de 

FAO afwezig lijkt, zou zijn, dat voedselvoorziening, zoals drinkwater, onderwijs 

en gezondheidszorg, in handen moet genomen worden door organisaties zonder 

winstoogmerk; overheden, of coöperatieven, of vzw‟s…Dat botst natuurlijk met 

de winstoogmerken van bedrijven.   

 

“Landgrabbing” 

 De risico‟s van voedseltekorten kennende, kopen China, Zuid-Korea, 

India en de rijke landen rond de Arabische golf reusachtige landbouwgebieden 

op in Afrika, het zogenaamde landgrabbing. Naast aankopen gaat het ook over 

pachten. In 2009 werd wereldwijd beslag gelegd op 45 miljoen hectare 

landbouwgrond (dat is 15 keer de oppervlakte van België)
84

. Echter, de grootste 

verkoop gebeurt aan Westerse bedrijven, volgens het Amerikaanse Oakland 

Institute. Amerikaanse universiteiten hopen op een opbrengst van 25% op 

gronden verworven langs een Brits hefboomfonds, Emergent. De Wereldbank 

berekende dat de voorbije drie jaar zowat 60 miljoen hectare, de oppervlakte van 

Frankrijk, in handen kwam van buitenlandse bedrijven. In Sierra Leone zal de 

grond gekocht door het Zwitserse Addas dienen om ethanol te produceren voor 

de Europese auto‟s, en dit gedurende 50 jaar, zolang loopt het huurcontract. 

Ethiopië verkocht meer dan 3,5 miljoen hectare, Mali 540.000 hectare, 

Mozambique 7 miljoen (aan Zuid-Afrikaanse zakenlui), Zuid-Soedan 600.000 

hectare aan een bedrijf uit Texas
85

. Behalve landbouwgrond wordt ook het 

levensnoodzakelijke zoet water door het contract onbeperkt afgestaan aan een 

buitenlands project. Door deze contracten verliezen de lokale boeren hun grond 

(162.000 in Tanzania), en het voedsel dat er zal worden geproduceerd, zal 

worden verscheept. Driekwart van de mensen die honger hebben, leven op het 

platteland, en  de meesten werken als voedselproducenten. Het is schrijnend dat 

deze mensen die zelf voedsel produceren, honger lijden. 

Zopas sloot China een contract voor 20 jaar met Argentinië: de 

sojaopbrengst van landbouwgronden evengroot als de provincie Limburg 

(230.000 ha.) zal integraal naar China verscheept worden. 

Prof. Saskia Sassen, Columbia University en doctor honoris causa van de 
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U. Gent, geeft cijfers over deze landroof, en ziet deze als een nieuwe vorm van 

accumulatie van kapitaal, waarbij de arbeidskrachten en de consumenten (die 

vroeger zorgden voor de winst) geen rol meer spelen. Integendeel, de bevolking 

wordt verdreven van het opgekochte land, ze is alleen maar hinderlijk. De 

exploitatie gebeurt door machines en een minimum aan ingevoerde tijdelijke 

personeelsleden
86

: Het resultaat is verarming van miljoenen, en de opstapeling 

van meer winst bij kleine kapitaalgroepen. 

De Committee on World Food Security van de FAO, de voedsel- en 

landbouworganisatie van de VN, heeft met medewerking van de 

voedselindustrie, vrijwillige principes vastgelegd voor regeringen, hoe de 

verkoop (“access”) moet verlopen, bijvoorbeeld transparant. Traditioneel 

landbezit moet geregistreerd worden. De onderhandelingen duurden 3 jaar. Nu 

gaat het Committee technische handboeken maken hoe de principes kunnen 

geïmplementeerd worden in elk land
87

. Volgens de discours worden kleine 

boeren nu beschermd door deze guidelines, en wordt voedselveiligheid 

verbeterd. Maar is dat zo? Het lijkt erop, dat nieuwe verkopen beter 

gelegitimeerd zullen worden, in plaats van ze onmogelijk of moeilijk te maken. 

Integriteit van een grondgebied in het belang van de bewoners is nog verder 

verwijderd. De traagheid van de consensusprocedure kan ervoor zorgen, dat er 

de lokale bevolking geen grond meer over heeft wanneer eindelijk een 

regelgeving van toepassing wordt.  

Het optreden van „de Chinezen‟ in Afrika heeft een slechte pers, en is met 

mythes omgeven. Prof. Deborah Brautigam, American University in 

Washington, heeft uitvoerig de berichtgeving over de Chinese landroof in 

Mozambique gedeconstrueerd. Zoekend naar de oorsprong van herhaalde 

berichten, ontdekte ze een zekere Horta, die als student een bericht had 

samengepuzzeld, en door het succes in de Westerse media, ermee doorging. Zijn 

nota‟s en bronnen had hij verloren… In een zeer gedocumenteerd artikel 

ontleedt Marc Vandepitte de groeiende Chinese handel met, en investeringen in 

Afrika. Deze verschillen op talrijke vlakken van de die van het Westen. Ze zijn 

natuurlijk niet belangloos, maar bevorderen wel de zelfredzaamheid van de 

Afrikaanse landen, in tegenstelling tot het Westers beleid
88

. 

 Behalve landgrabbing is er ook “zeegrabbing”. Door internationale 
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verdragen mogen hypermoderne vissersvloten nabij Afrikaanse kusten opereren. 

De Afrikaanse vissersfamilies die sedert eeuwen met houten kano‟s vissen, 

lijden nu honger (TV reportage). Ook zijn visgronden verkocht aan buitenlandse 

bedrijven, de vissers die sedert duizend jaar rond het Victoriameer wonen, 

mogen er nu niet meer vissen
89

. 

 En er is ook de greep op de zaden - die onmisbaar zijn voor elke 

landbouwproductie. Enkele grote bedrijven (Monsanto, Bayer) ontwikkelen 

zaden waarvan zij de eigenaar zijn, met patent (al of niet ggo, genetisch 

gemodifieerd). Met steun van de Amerikaanse FDA
90

 worden deze met 

marketingtrucs opgedrongen aan regeringen en aan boeren, die telkens opnieuw 

moeten betalen, goede oogst of niet. Boeren kunnen geen eigen zaden meer 

oogsten.   

 Het is een open deur dat gebieden rijk aan grondstoffen, olie en 

mineralen, belegerd worden door andere regeringen en ondernemers. Een rijke 

ondergrond van arme landen is bron van oorlog en diefstal – juist een vloek voor 

hun bevolking. Met Congo als voorbeeld: de regering heeft in „t geheim 

mijnconcessies verkocht, voor 200 miljoen, aan onbekende postbusbedrijven op 

de Maagdeneilanden – terwijl de marktwaarde 4,3 miljard bedraagt, een diefstal 

tenkoste van de bevolking van 4,1 miljard, maar perfect legaal volgens de regels 

van de vrije markt. Achter de transactie zou de Israëlische zakenman Dan 

Gertler schuilgaan, die reeds over andere Congolese mijnconcessies beschikt
91

.   

Een conclusie: na de vroegere kolonisatie door Europa worden vandaag 

de armste bevolkingen opnieuw de uitgebuiten en de slachtoffers. “Nieuw 

kolonialisme” noemt ook Piet Van Themsche het; ook bij ons pleit een rapport 

voor leasing van gronden in Afrika, met hun opbrengst voor ons
92

. Omdat de 

landroof door de privé-sector juridisch goed onderbouwd is, is het de vraag hoe 

ze kan teruggedraaid worden. Regeringen hebben de macht uit handen gegeven, 

en contract is contract. 

Een recent rapport gesteund op cijfers van de Wereldbank en 

Internationaal Muntfonds maakte een raming van het bedrag dat Afrika misliep 

– ontstolen werd. Door ongelijke handelsrelaties, en geld versluist naar de rijke 

landen verloor Afrika 1800 miljard dollar tussen 2008 en 1970; dat is dus NA de 
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koloniale periode
93

. In de loop van de jaren stegen de bedragen, ongeveer met 

11,9% per jaar. Over het “leegbloeden”van Latijns-Amerika schreef Eduardo 

Galeano al in 1971 een standaardwerk, met de ondertitel “Vijf eeuwen van 

plundering van een continent”
94

. In feite begon het zelfs al vroeger:  de Spaanse 

pater Bartolomé de la Casas vergezelde Hernan Cortes tijdens de verovering van 

Mexico, en schreef één van de drie ooggetuigenverslagen. Zijn boekje gaf hij de 

veelzeggende titel: “Zeer kort verslag van de vernietiging van las Indias” (de 

toenmalige naam van de kolonie)
95

. 

Oorlogen die ganse samenlevingen vernietigen zijn vandaag nog even 

actueel. Soms lijken het, op afstand, burgeroorlogen; maar wel met 

(grondstoffen)belangen in de rijke landen (Afrika, Syrië). Soms zijn het 

gewoonweg bezettingen door de VS, UK, NAVO, Israël. Toch houdt het 

discours stand dat zulks in het belang is van de bevolkingen; veel regeringen, 

journalisten en ondernemers vinden het goed. De Europese Unie krijgt zelfs de 

Nobelprijs voor de vrede; Yoegoslavië en Kosovo liggen blijkbaar niet op het 

Europese continent. Wat denkt u, lezer?  

 

Schuldenberg doet de rijken rijker worden 

Naast de handelsrelaties bestaat een tweede belangrijk mechanisme 

waardoor geld van de arme naar de rijke landen blijft stromen: de ontelbare 

leningen die de arme landen moeten terugbetalen, met daarbovenop de intresten 

die met de jaren blijven stijgen. Men moet beseffen dat verstrekkers van krediet 

er steeds beter van worden, terwijl integendeel de ontvangers méér terugbetalen 

dan ze gekregen hebben. De schulden van de arme landen hebben ongelofelijke 

afmetingen aangenomen, doordat de Wereldbank en rijke landen steeds vlot 

nieuwe leningen aanboden – waarvan ze zelf rijker worden. Acties voor 

kwijtschelding van de schuld zijn soms succesvol, maar stellen dan aan de 

bevolking eisen van soberheid, en afbouwen van overheidsvoorzieningen. Het 

CADTM, Comité pour l‟Abolition de la Dette du Tier-Monde, heeft hierover 

uitgebreide documenten en ook een nieuwsbrief. Vanuit ethisch standpunt wordt 

verdedigd dat deze schulden niet eindeloos moeten terugbetaald worden; ze 

maken de armer armer, en de rijken rijker
96

.    

In al deze bekende voorbeelden werden beslissingen gemotiveerd door het 

onmiddellijk voordeel voor de enen; zonder rekening te houden met nadelen 
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voor de anderen, of nadelen op langere termijn. Iedereen is emotioneel vatbaar 

voor de verleiding van een snel voordeel, zonder te kijken wat er daarna komt. 

Grote invloed heeft de mooie woordenschat waarmee maatregelen met multipele 

effecten worden ingekleed, aangeprezen – door wie er het meeste belang bij 

heeft. Het gaat over ontwikkeling, groei, democratie, vrijheid… Dus moet 

eenieder leren verder kijken dan zijn neus lang is; zulks moet ethisch opgelegd 

worden – ‘t is eigenlijk ook alweer eigenbelang, maar dan verder verwijderd, in 

de toekomst. 

 

4) EEN NIEUW GEZONDHEIDSPROBLEEM 

Het nieuwe gezondheidsprobleem is het toenemend overgewicht van een 

groeiende bevolkingsgroep, eerst in de VS, nu ook in Europa. Reeds is een 

epidemie van suikerziekte ingezet, en andere stoornissen. Waarschijnlijk heeft 

niemand deze gevolgen opzettelijk gewild
97

. De vraag is, nu de vooruitzichten 

gekend zijn: wie is verantwoordelijk om deze evolutie om te keren, voor de 

maatregelen die meerdere kwalen kunnen indijken. Dit in ‟t belang van de 

getroffen personen èn van de maatschappij. Toch is er geen eenstemmigheid 

waar er moet ingegrepen worden. Zijn de individuen de schuldigen omdat ze 

hun honger niet kunnen bedwingen en steeds meer calorieën blijven opstapelen? 

Moet de ziekteverzekering de zwaarlijvigen sanctioneren door aan hen de 

bovenmatige kosten door te rekenen? Of gaat het juist om een ziekte, genetisch 

of niet, waar de slachtoffers machteloos tegenover zijn? Wordt bovenmatig eten 

niet gestimuleerd door de reclame, de mediale verheerlijking van koks, door de 

kookprogramma‟s op TV, door de ontelbare kookboeken? Wat is de 

oorzakelijke rol van de voedingsindustrie die zowel samenstelling
98

 als grootte 

van de porties heeft gewijzigd zodat een verslaving is ontstaan, een vicieuze 

cirkel – een stelling die met veel gegevens verdedigd wordt door David Kessler, 

het vroegere hoofd van de Amerikaanse Food en Drug Administration
99

. De 

Belgische Hoge Gezondheidsraad publiceerde eind 2009 nieuwe 

voedingsaanbevelingen
100

. Daarin lezen we dat een belangrijke opname van de 
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suiker fructose leidt tot insulineresistentie (oorzaak van diabetes), overgewicht 

en verstoring van de vetten in het bloed. Sedert een aantal jaren wordt fructose 

rijkelijk toegevoegd aan frisdranken en andere bereide voedingsmiddelen 

(zonder dat de voedingsindustrie gewaarschuwd heeft voor die gevolgen, 

uiteraard –FR). Nierspecialisten concludeerden in 2010: excessieve fructose zou 

moeten beschouwd worden als een toxine met grote gevolgen voor de 

gezondheid. Met een zekere argwaan lezen we dat de Belgische 

voedingsindustrie een akkoord sloot met de minister om obesitas te bestrijden
101

; 

kan de sector aldus verhinderen dat maatregelen worden genomen die voor de 

winsten ongunstig zouden zijn?   

Intussen is er een hele economische sector ontstaan die inspeelt op de 

obesitas, zoals chirurgen voor maagverkleining, diëten, kleding en mode, en 

zeker de grote restaurantketens die de onstilbare honger beantwoorden met maxi 

bekers, frieten, gratis chips, maxi sandwiches. Voedingsspecialisten zijn plots 

overal, het ene vermageringsdieet volgt op de rage van het vorige, een bekend 

Vlaamse politicus is in ijltempto zo veranderd, dat hij verandering als titel van 

zijn verkiezingsslogan kiest – met succes in de stembus. Maar of we nu een halt 

hebben toegeroepen aan de obesitas epidemie is twijfelachtig. 

Naast een wetenschappelijk probleem (oorzaken en remedies) is er een 

maatschappelijk en een individueel probleem. Welke beslissingen zijn hier de 

goede, enerzijds in hoofde van het individu, anderzijds van de overheden? 

Telkens de nadelen van een voedingsbestanddeel worden aangetoond (zoals 

onlangs keukenzout), krijgen de consumenten de schuld: “Zoutjunks spelen met 

hun leven”. Tegelijk wordt gezegd dat veel zout onzichtbaar wordt toegevoegd 

tijdens de industriële productie
102

. De overheid lanceert een 

informatiecampagne, maar beperkt niet bij wet overtollig zout in producten.   

 

 5) DRUGS 

Het thema drugs of roesmiddelen is bijzonder beladen met morele emotie. 

Ook juridisch gaan drugs en misdaad meestal samen. De wereldwijde strijd van 

de openbare machten tegen de drugs blijft sedert generaties veel geld, miserie en 

bloed kosten.  

Er zijn echter uitzonderingen: tabak en alcohol zijn niet alleen maatschappelijk 

aanvaard (mits voorbehoud voor alcohol in moslimlanden), maar maken zelfs 

verplicht deel uit van de dagelijkse cultuur (feesten, festivals...
103

). Traditie en 

historiek hebben hiertoe geleid. Echter, de ravages op de gezondheid zijn 
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welbekend
104

. Dronkenschap en alcoholisme waren al wijdverspreid bij de oude 

Romeinen, en het christendom heeft ze van hen overgenomen. De wetgever 

bestrijdt vandaag alcoholgebruik in specifieke situaties: openbare dronkenschap, 

een voertuig besturen onder invloed. Voor tabak staan waarschuwingen op de 

verpakking (althans in de rijke landen), in ziekenhuizen en in vliegtuigen geldt 

een verbod, en nu ook in gebouwen behalve de eigen woning. Echter, de 

verkoop van alcohol en tabak is vrijwel onbeperkt. Europese tabakstelers krijgen 

subsidies van de Europese Unie. 

 Nochtans staan alcohol en tabak bovenaan in rangschikkingen van 

schadelijkheid: op nummer één en twee voor de schade op bevolkingsniveau, op 

de 3e en 4e plaats voor schade aan het individu, en op 1 en 3 voor wat betreft 

chronische toxiciteit
105

. 

Een geheel verschillende houding neemt de maatschappij aan tegenover 

cannabis, opium, heroïne, en de vele nieuwe synthetische roesmiddelen. Zelfs 

op gebruikers worden administratieve sancties toegepast (in Antwerpen bvb.). 

Voor cannabis bestaat in enkele landen een gedoogbeleid. In België heerst een 

dubbelzinnige juridische toestand: 3 gram bezit en gebruik heeft een lage 

prioriteit voor vervolging; maar verkoop, kweken met winstoogmerk en 

transport worden zwaar aangepakt. Politie en rechtbanken steken veel energie en 

tijd in opsporen en vernietigen van kwekerijen
106

.  

Het maatschappelijk belangrijkste gevolg van strenge verbodsbepalingen, 

is de enorme winst die gemaakt wordt in de illegale drughandel en productie. 

Hoe strenger de wet en hoe succesvoller de opsporing, hoe hoger de prijzen en 

winsten (Paul De Grauwe). Het stimuleert de ontwikkeling van nieuwe drugs, en 

het pushen van nieuwe afhankelijkheid van gebruikers. Op enkele jaren tijd 

noteerde de EU 114 nieuwe psychotrope producten. Met dit geld kunnen 

drugsbaronnen ook een deel van de financiële wereld en andere economische 

takken overnemen. Prof. Cyrille Fijnaut, Nederlands criminoloog met een lange 

loopbaan, zegt dat het grote geld uit de drugshandel wordt witgewassen in het 

onroerend goed
107

. Hij citeert Job Cohen, toen burgemeester van Amsterdam: er 

zijn in de binnenstad illegale machtsstructuren die wij met bestaande middelen 

niet de baas kunnen. De burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens, zegt in 

2011 dat de federale regering moet helpen, de stad alleen kan de dealers niet de 
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 O.m. op de ongeboren fetus; levercirrhose en hersenbeschadiging bij chronisch alcohol 

gebruik; verkeersongevallen; luchtwegenkanker door sigaretten, keel- en blaaskanker, hart- en 

slagaderlijden. 
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 Op een lijst van 15 verslavende middelen. Rangschikking door het Nederlands Rijks 

Instituut voor Middelen, 2009. Cannabis en benzodiazepines (valium e d) staan halverwege. 
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 Trek uw Plant vzw. heeft daarvoor een juridische oplossing gevonden: per betalend lid 

wordt slechts één plant gekweekt die eigendom is van het lid. http://www.trektuwplant.be/csc/  
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 Onderzoek uit 1996. De Morgen 12/8/2011. 

http://www.trektuwplant.be/csc/
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baas
108

. In Mexico verwerven de drugsbaronnen economische posities voor 50 

miljard per jaar
109

. 

Een deel van de bevolking wordt meegesleurd in de gewapende oorlog die 

uitgevochten wordt tussen drugsbenden onderling, en met de politie. Als 

drugskoeriers worden veel jonge mensen misbruikt die geen deftig inkomen 

hebben; ze zijn de eerste slachtoffers
110

. In Acapulco zijn de scholen gesloten 

omdat de leerkrachten bedreigd worden door drugsbendes. 

Gebruik en verslaving aan heroine, cocaïne, methamphetamine e.a.  

nemen toe bij mensen in precaire situaties: verlies van job en/of inkomen; dat 

zeggen hulpverleners, de arts Elly Van Reusel en Robbrecht Keymeulen (de 

Sleutel). Verslaving bevordert nogmaals sociale uitsluiting. Sedert de 

besparingsmaatregelen in Griekenland is het heroïne gebruik toegenomen. De 

epidemiologen prof. Wilkinson en prof. Pickett tonen een grafiek hoe 

ongelijkheid in een land gecorreleerd is aan gebruik van verboden middelen
111

.  

 

Internationale drugscommissie van staatslieden, schrijvers en ondernemers. 

In 2011 heeft de internationale Global Commission on Drugs 

geconcludeerd dat de oorlog tegen drugs mislukt is, ondanks de groeiende 

middelen die overheden hebben ingezet. Hij heeft geleid tot duizenden doden en 

een groei van de georganiseerde misdaad. Bovendien zijn meer mensen drugs 

gaan gebruiken. Het is een eerlijke bekentenis door staatslieden van wie er 

vroeger de oorlog tegen drugs hadden bevolen: de oud-presidenten van Mexico, 

Colombië en Brazilië. De leiding van de Commissie is zonder meer 

indrukwekkend: Kofi-Annan, George Shultz (vroeger VS minister van BZ), 

Javier Solana (EC), de Mexicaanse schrijver Carlos Fuentes, Mario Vargas 

Llosa (Peru), Richard Branson (Virgin), Asma Jahangir (oud-VN rapporteur, 

Pakistan), George Papandreou (Griekenland), Louise Arbour (oud-VN-

rapporteur), Thorvald Stoltenberg (Noorwegen), e.a. 
112

  

Als oplossing pleit de Commissie voor vormen van legalisering, d.w.z. onder 

controle brengen door de wetgever en van de overheid van productie en 

verkoop. Ook geneesmiddelen, tabak en alcohol zijn alle gevaarlijk voor de 

gezondheid, en dat zal blijven gelden voor alle drugs. Maar de misdadige 

gevolgen van de verboden business zullen door legalisering vermeden worden; 

de financiële basis van het misdaad wordt opgeheven
113

. Dat het drugsverbruik 
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 De Morgen 16/8/2011. 
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 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/21/mexicaanse-misdaad-versluist-50-miljard-dollar-per-

jaar#comment-41043 
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 Ook vrouwen die willen ontsnappen aan de armoede. Zie o.m. de film “Maria, full of 

grace”, van Joshua Marston, USA en Columbia, 2004. http://film.canvas.be/archief/film-

maria-full-of-grace-2/ 
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 The Spirit Level, Penguin Books, 2010. Zie ook hoofdstuk 6, en www.equalitytrust.org.uk    
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 http://nos.nl/op3/artikel/245356-war-on-drugs-is-mislukt.html  

Volledige tekst: http://www.globalcommissionondrugs.org/ 
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 Prof. Paul De Grauwe, De Morgen 4/6/2011; tevens interview in HUMO. 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/05/21/mexicaanse-misdaad-versluist-50-miljard-dollar-per-jaar#comment-41043
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zou toenemen wordt tegengesproken. De ervaringen in Nederland, Australië en 

Portugal wijzen in die richting, maar ook het historisch “experiment” met de 

„drooglegging‟ voor alcohol in de VS: de misdaad boomde, het verbruik bleef. 

Wettelijke regelgeving maakt ook medische bijstand en preventie 

gemakkelijker.  

 

Morele bezwaren 

 Legaal ter beschikking stellen van drugs, als middel tegen de 

georganiseerde misdaad, wordt fel bestreden vanuit moreel oogpunt: 

drugsgebruik is slecht, en moet gestraft worden. Er wordt dan ook gewezen op 

de gezondheid. Het feit dat de criminalisering van drugs voor de gezondheid 

gevaarlijker is, wordt niet bekeken. Morele oordelen zonder vooraf de gevolgen 

in te schatten: dat is dogmatische moraal, zoals ook de godsdiensten ons 

opleggen. “Het gaat om het principe”, luidt het dan. Twee vergelijkingen 

verduidelijken dit nog. AIDS patiënten behandelen, met dure geneesmiddelen 

waarvoor de gemeenschap mee betaalt: dat kan men ook “onzedig” noemen. 

Want AIDS lijders hebben meestal „gezondigd‟. Of nog: gratis condomen een zo 

breed mogelijke verspreiding geven, als voorbehoedsmiddel tegen AIDS èn 

tegen ongeplande zwangerschap: dàt zou ook de onzedelijkheid bevorderen, ja 

belonen. Deze visie komt hierop neer: “Er staat geschreven wat zondig is, en dat 

mogen wij mensen niet veranderen. Het is eeuwig”.  

 Mogelijk bestaan naast deze ethische bezwaren ook maatschappelijke 

belangen die legalisering in de weg staan. De duizenden experten en honderden 

organisaties die nu met drugsbestrijding belast zijn, en daarvoor royale middelen 

ontvangen, geloven niet in legalisering. Ook wapenfabrikanten en handelaren 

die leveren zowel aan politie als aan de drugkartels, zullen geen heil zien in de 

stopzetting van de bloedige oorlog.  

Natuurlijk moet de aantasting door drugs van de gezondheid van 

foetussen en kinderen voorkomen worden; evenzeer als de gevaren van tabak, 

alcohol, geneesmiddelen en foute voeding
114

. Maar drugs totaal verbieden lijkt 

daarvoor geen middel
115

.   

                                                 
114

 Er is een veelheid van wetenschappelijke waarnemingen. Over de gevolgen van cannabis 

bij jongeren, zie bvb. de longitudinale studie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22927402 
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 De EU heeft sedert 2005 een strategie en een programma lopen tegen drugs; naast veel 

rhetoriek streeft het vooral naar politionele bestrijding van de drugstrafiek 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-571_en.htm?locale=en . Franse psychiaters 

en sociologen vragen depenalisatie van de gebruiker van drugs, en medische aanpak van 

verslaafden, o.m. substitutie. In feite bestaat dit al in België. Ze onderscheiden dit duidelijk 

van legalisatie. http://www.pouruneautrepolitiquedesaddictions.fr  

De Britse Drug Policy Commission bracht op 14 okt 2012 opnieuw een rapport uit, getiteld: 

“A fresh approach”.  De UK geeft jaarlijks 3 miljard pond uit aan drugsbeleid, maar dit blijkt 

nauwelijks effect hebben, behalve een sterke daling van nieuwe HIV infecties dankzij het 

omruilen van injectienaalden. Als “frisse” aanpak wordt aanbevolen gebruikers niet te straffen 

als criminelen maar met boetes (!), en kwekers van een paar planten minder streng. Dus zeer 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-571_en.htm?locale=en
http://www.pouruneautrepolitiquedesaddictions.fr/
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6) HOEVEEL KINDEREN MOGEN WE MAKEN? 

Een zeer veel voorkomend type beslissing die complexe en onvoorziene 

gevolgen zal hebben, is of een echtpaar kinderen wil en hoeveel. Meestal liggen 

sterke emoties ten grondslag aan een kinderwens. Indien de vrouw niet snel 

genoeg in verwachting geraakt, wordt de kinderwens tot een obsessie. 

Godsdiensten kunnen zeer formeel de verplichting opleggen tot voortplanting. 

Henri Rosenberg, professor Joods Recht schrijft dat de het goddelijk gebod uit 

Genesis (de Thora) “Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u” in oorsprong tot 

de dieren gericht is. Maar door de Talmoed wordt het dwingend uitgebreid tot 

de mens, en orthodoxe joden nemen dit zeer letterlijk zodat gezinnen met 10 of 

meer kinderen tot de norm behoren
116

. 

De geboortepremie en het royale maandelijkse kindergeld, is voor 

sommigen een aansporing, in elk geval een beloning, voor een volgende spruit. 

Echter niets dwingt de vader met die cash zijn kinderen te verzorgen, en hoe hij 

dat interpreteert. Dit is niet goed; tenzij we het grootst mogelijk aantal kinderen 

als ideaal stellen. Daarom, terwijl de samenleving wèl alles moet doen om alle 

kinderen de beste toekomst te waarborgen, zou dat beter niet gebeuren met 

munten, maar wel door middel van goedkope diensten: kinderopvang, onderwijs 

vanaf 2,5 jaar (met meer individuele aanpak, dus méér onderwijskrachten); 

woningen, sportfaciliteiten, èn volwassenenonderwijs voor de ouders.  

Niet alle toekomstige ouders overleggen vooraf hoe ze later de opvoeding 

zullen combineren met hun werk. Dat zal zeker niet de eerste zorg zijn bij de 

recente golf van opzettelijke tienerzwangerschappen in meerdere landen. 

Wanneer na de eerste spruit een tweede, en een derde worden verwekt – iets wat 

wel vanzelf gaat – wordt plots het dagelijkse leven veel ingewikkelder. Ik houd 

mijn hart vast wanneer ik een jong moedertje met twee kinderen op de (speciale) 

fiets zie laveren door het piekverkeer. Andere moeders (of vaders) rijden 

viermaal per dag in hun 4x4 heen en weer naar school, tennis- of dansles...Veel 

echtparen schakelen permanent de grootouders in, om te babysitten, zieken op te 

vangen, de peuter af te halen aan school, om de jonge doodvermoeide ouders 

met zijn tweetjes op vakantie te laten gaan... Zelfs komt het jonge gezin 

inwonen in afwachting dat het nieuwe huis klaar is...Maar met sommige 

grootouders gelukt dat niet, en de stress neemt toe. Meestal vindt de echtgenoot 

dat de moeder maar voor de kinderen moet zorgen, en er ontstaan onenigheden 

tussen beiden. Niet zelden evolueert dit naar een alleenstaande moeder die de 

                                                                                                                                                         

halfslachtige voorstellen, ofschoon de commissie de schadelijkheid beschrijft van het huidige 

beleid. De minister (Conservatives) liet al weten het beleid niet te zullen wijzigen.   

http://www.ukdpc.org.uk/publication/a-fresh-approach/ 

BBC samenvatting en bespreking: http://www.bbc.co.uk/news/uk-19942378 
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 Overbevolking is geen probleem dat de orthodoxe joden aangaat, vermits zij het woord 

gods moeten toepassen. Persoonlijk meent Rosenberg dat ook een andere redenering kan 

gevolgd worden: in tijden van hongersnood zijn geslachtsbetrekkingen verboden volgens de 

joodse wet. Het Vrije Woord, november 2011. 
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kinderzorg niet meer kan combineren met een betaalde job – en dan slaat de 

armoede toe, en lijkt er geen weg terug. En hier spreken we alleen over ons rijk 

land, nog niet over de derde wereld zonder sociale zekerheid. 

Hoe ouder de kinderen worden, en bijvoorbeeld school lopen, hoe 

zwaarder de ouderlijke taken worden. In de puberteit worden de jongens 

onhandelbaar en gewelddadig, de meisjes kunnen zwanger worden. Risico‟s van 

drugs, slechte vrienden...Smeken en preken help niet meer. De emotionele 

ravage bij moeder en vader kan verwoestend zijn. 

Dit alles hadden de verliefde ouders niet gepland en geïncludeerd tijdens 

die verrukkelijke vrijpartij waar de baby wordt gemaakt, en waar wij 

gedomineerd worden door onze biologische achtergrond (er worden ook wel 

eens kinderen gemaakt uit koele berekening, voor de erfenis, de zaak, het 

publieke imago). Maar evengoed in deze gevallen is de baby het begin van een 

enorme verantwoordelijkheid die langer duurt dan de volwassenheid van de 

zoon of dochter. Of is het ethisch verdedigbaar dat ouders zich onttrekken aan 

die verplichtingen tegenover hun kroost, maar ook tegenover de ganse 

maatschappij die met de nieuwe generatie verder moet en tegelijk hen nodig 

heeft? Nu veel gesproken wordt over de rechten van kinderen – hebben ZIJ 

gevraagd in deze wereld te worden geworpen? 

Ouders die verantwoordelijkheden afschudden, het gebeurt helaas; en 

steeds vaker? Een jeugdrechter zegt dat de kinderen die misdrijven plegen bijna 

altijd uit gezinnen komen waar al problemen waren. Gelukkig dringt de biologie 

aan veel moeders een beschermende reflex op, zoals bij alle andere dieren; en 

natuurlijk stellen ook de gemeenschap, dus de andere mensen, hun eisen. Alleen 

volstaat dit niet om zelfredzame en maatschappelijk geïntegreerde individuen te 

vormen. Steeds vaker zien we tienerzwangerschappen – die gewild zijn– waar 

de piepjonge ouders niet beseffen hoe groot de verplichtingen zijn die zij 

moeten opnemen, gedurende vele jaren. 

150 jaar geleden schreef Multatuli een vlijmscherpe parabel over een 

vogelliefhebber die op reis moet, maar de verzorging van zijn pupillen niet durft 

overlaten aan zijn beste vriend. Maar, zo eindigt Multatuli, er zijn duizenden 

ouders die niets kennen van het opvoeden van kinderen. Dat is Douwes Dekker 

zwaar verweten, want hij was in Brussel gaan wonen met zijn tweede vrouw en 

had zijn kinderen bij hun moeder gelaten…Daaraan moest ik denken bij de 

reportage over de 26.000 kinderen in Vlaanderen die in de bijzondere jeugdzorg 

zitten. De meesten zijn geen delinquenten, maar kinderen die thuis in gevaar 

verkeren. Het gaat over ouders “die hun kroost om zeep helpen”. Die moeder of 

vader zaten soms vroeger ook in een instelling
117

.  

De overbevolking van onze planeet is een beschouwing die bij slechts een 

kleine minderheid met een kinderwens meetelt. Wie dat wel doet, wordt op zeer 

emotionele reacties onthaalt: onze vrijheid om kinderen te hebben...! Maar er 
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zijn ook miljoenen vrouwen die ongewenst zwanger worden, omdat hun de 

middelen tot geboortecontrole ontbreken: 75 miljoen elk jaar, zegt Marleen 

Temmerman. En jaarlijks 14 miljoen meisjes die een kind krijgen voor hun 14e 

verjaardag
118

. We spreken hierover verder in ons hoofdstuk over vrijheid. 

 

GEEN GEZAGSMORAAL, MAAR BEREDENEERDE REGELS EN 

AFSPRAKEN 

Voor kerk-, synagoog- en moskeegangers worden vele morele regels 

aangebracht door de godsdienstige tradities. Sommige staan beschreven in 

boeken (die zeer oud zijn, zoals de lezer weet); maar steeds worden ze vertaald 

en elke dag opnieuw geïnterpreteerd door de mond van de priesters/ dominees/ 

rabbi‟s/ imams. Deze regels vereenvoudigen moeilijke ethische keuzen; maar ze 

onderwerpen ons gezond verstand en onze verlangens aan een gezag dat beweert 

van god te komen. Van die oorsprong is men zich niet steeds bewust: men 

spreekt van traditie, of intuïtieve moraal, iets dat de mens spontaan aanvoelt. Ik 

pleit met de vrijzinnige humanisten voor nieuwe regels, en toetsing van de oude, 

door beredeneerde, op de moderne wetenschap gesteund feitenkennis, en gericht 

op de rechten die we aan onszelf en aan onze kinderen toekennen, maar ook aan 

alle anderen.  

 

***** 

 

X. DE WAARDE VAN VRIJHEID 
Wordt vervolgd 
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 Prof Marleen Temmerman, senator Sp-a, wordt in de Wereldgezondheidsorganisatie hoofd 

van het departement Reproductieve Gezondheid. Het Vaticaan, de VS en een aantal 

katholieke landen zoals Polen en Malta houden overal de toegang tot anticonceptie tegen. De 

Morgen 9/7/2012. 


