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XI. MORAAL IS OOK ONS HANDELEN 
Inhoud 

 Niemand mag struisvogel spelen 

Hoe kunnen we handelen? 

            “Ik wil mij niet binden” 
De G1000 

Haalt het wel iets uit? 

Besluit 

 

 “Wie passief gebleven is, weet dat hij zich moreel schuldig heeft gemaakt, 

telkens hij ontbrak op het appèl, door niet elke gelegenheid te hebben 

aangegrepen om te handelen, teneinde bescherming te bieden aan wie 

bedreigd werd, om onrechtvaardigheid te verminderen, om weerstand te 

bieden” Karl Jaspers
1
.   

 

Waarden, het goede, het slechte, verbodsbepalingen, verplichtingen: het 

zijn niet alleen woorden op papier of grote redevoeringen, of nobele 

gevoelens in ons hoofd. Neen, onze daden weerspiegelen onze moraal, ze 

zijn onze moraal. In voorgaande hoofdstukken illustreren de vele 

voorbeelden uit de actualiteit en geschiedenis, dat moraal pas haar 

volledige impact krijgt, op het individu en op de samenleving, in de 

gestelde handelingen, maar ook in het ontbreken ervan. Zolang de regels 

alleen in een boek staan, of in onze hersenschors, zonder ons gedrag te 

                                                 
1
 Duits psychiater en filosoof (1883-1969). Professor in Heidelberg. Auteur van een 

standaardwerk, “Algemene Psychopathologie”, in het Engels nog herdrukt in 1965. 

Schreef in 1946 “De schuldvraag”, over de verantwoordelijkheden tegenover het 

nazisme. Tijdens de naziperiode werd hij uit de universtaire bestuursorganen gezet 

(1933), en ontslagen als hoogleraar met publicatieverbod (1937). Hij en zijn joodse 

vrouw ontsnapten nipt aan deportatie in maart 1945, dankzij de oprukkende 

geallieerde legers. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/301541/Karl-

Jaspers/3676/Postwar-development-of-thought 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/301541/Karl-Jaspers/3676/Postwar-development-of-thought
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/301541/Karl-Jaspers/3676/Postwar-development-of-thought
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beïnvloeden, wijzigen ze de wereld niet; andere mensen en onze 

nakomelingen zullen er niets van merken. 

Dit onderscheid tussen papieren regels, en anderzijds hun toepassing in 

de praktijk, lijkt misschien muggenzifterij. Ware het niet dat de niet-

toepassing van wetten en morele principes meer regel dan uitzondering is. 

Het principe van seksuele onthouding door priesters en paters, tegenover 

wat er in de feiten gebeurt: het is één actueel voorbeeld onder vele – wat 

afgezaagd zult u zeggen. Het woord “schijnheilig” weerspiegelt dat we in 

onze cultuur van oudsher deze spreidstand beseffen
2
. 

Wereldwijd zien we het niet in praktijk brengen van de 

mensenrechten op voedsel en drinkwater, onderwijs, een woning, 

menswaardige en betaalde arbeid, gewetensvrijheid...Evengoed als in de 

tijd van Jezus zijn de hongerigen niet gespijsd, de dorstigen niet gelaafd, 

de naakten niet gekleed, de gevangenen niet bezocht: die elementaire 

behoeften, door de christenen genoemd “werken van barmhartigheid”, 

zijn al tweeduizend jaar vrome woorden, maar niet gerealiseerd; ook niet 

door de christenen. Behalve dan tengunste van een kleine minderheid op 

de aardbol (waartoe schrijver, en waarschijnlijk de lezers van dit boek 

behoren). 

“Ik mocht als consulent werken in de jongensgevangenis van 

Everberg (...) Ik leerde van hen dat ik niet besefte hoe dikwijls 

mensenrechten geschonden worden zonder dat we dat ongewoon vinden: 

armoede, uitsluiting, de vernederende vragen aan wie beroeps studeert”. 

(prof. Peter Adriaenssens in 2010)
3
.  

“Miljoenen onschuldigen zijn het slachtoffer geworden van deze 

‘war on drugs’. Miljoenen onschuldigen worden ook in gevangenissen 

gestopt en als dieren behandeld”. Dat is de schokkende conclusie van 

professor Paul De Grauwe, in 2011
4
.  

Amnesty International schrijft op basis van duizenden ervaringen 

en dossiers: “Er is straffeloosheid. Twee groepen zijn daarvan het 

slachtoffer. Dat zijn enerzijds journalisten, advocaten, mensenrechten-

activisten of de politieke oppositie in een land; en anderzijds zijn dat de 

meest kwetsbaren in een samenleving. Door de wereldwijde economische 

crisis worden de armsten het hardst getroffen”5. 

                                                 
2
 In het Engels: sanctimonious. De woordstam bestaat niet in het Frans: hypocrite is 

oud-Grieks, en betekent…toneelspeler. 
3
 Opdracht in zijn boek “Laat ze niet schieten”, Lannoo. 

4
 “Maak drugs legaal”. Naar aanleiding van het rapport van voormalige wereldleiders 

over de mislukte oorlog tegen drugs. De Morgen 4/6/2011. 

http://www.globalcommissionondrugs.org/ 

http://www.globalcommissionondrugs.org/Report  
5
 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/05/27/amnesty-international-wijst-op-

gebrek-internationale-gerechtigheid  

http://www.globalcommissionondrugs.org/
http://www.globalcommissionondrugs.org/Report
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/05/27/amnesty-international-wijst-op-gebrek-internationale-gerechtigheid
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/05/27/amnesty-international-wijst-op-gebrek-internationale-gerechtigheid
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Dries van Agt, jurist en oud-premier van Nederland (voor het 

Christen-Democratisch Appel) heeft een lijst van internationaal erkende 

rechten vergeleken met hun niet-toepassing op de Palestijnen, door de 

staat Israël
6
. 

Wegens de vreselijke gang van zaken in Irak, werd in 2009 door 

Irakezen een klacht ingediend tegen AmerikaansE oud-presidenten en 

Britse eerste-ministers.  De klagers werden hierbij geholpen door  de 

internationale organisatie BRussels Tribunal. Een dossier van 900 

bladzijden werd ingediend bij een Spaanse rechtbank, omdat de 

wetgeving daar een klacht mogelijk maakte over misdaden in een ander 

land. De klacht overspande 19 jaar, ook de periode van sancties tegen het 

land, die een overtal van 1,5 miljoen doden uitlokten, vooral van 

kinderen
7
. De klacht zette het principe voort dat in Nüremberg was 

toegepast, nl. dat niet kleine garnalen, maar ministers en presidenten 

moeten gestraft worden. Het Spaanse parlement werkte echter aan een 

wetswijziging, en de klachten werden geclasseerd. 

Een Palestijnse en een Israëlische advocaat, Sami Ershied en 

Daniel Seidemann, voeren samen een jurische strijd tegen de kolonisatie 

                                                 
6
 http://www.driesvanagt.nl/index.php?type=tekst&item=17  

Het Vierde Haagse Verdrag verbiedt een bezettende mogendheid om permanente 

veranderingen aan te brengen in bezet gebied, tenzij deze militair noodzakelijk zijn 

(in de enge zin van het woord) of worden aangebracht in het belang van de lokale 

bevolking die onder bezetting leeft. De nederzettingen die Israël vanaf 1967 op grote 

schaal in de Palestijnse gebieden heeft gebouwd, zijn echter een permanente 

verandering die militair niet noodzakelijk is en die niet in het belang is van de lokale 

Palestijnse bevolking. De Vierde Conventie van Genève verbiedt een bezettende 

mogendheid om delen van zijn eigen burgerbevolking over te brengen naar bezet 

gebied (artikel 49). De vestiging van honderdduizenden Israëlische kolonisten in de 

bezette gebieden, gestimuleerd en gesubsidieerd door opeenvolgende Israëlische 

regeringen, is onmiskenbaar een ernstige schending van deze conventie. 

Over de Muur: Het Hof heeft uitgesproken (2004) dat Israël verplicht is deze 

schending van het recht dadelijk te beëindigen en dadelijk af te breken wat er op bezet 

gebied gebouwd is. Bovendien is Israël verplicht alle schade te vergoeden die door de 

wederrechtelijke bouw al aan Palestijnen is toegebracht. Ook heeft het Hof gesteld 

dat staten geen hulp of bijstand mogen verlenen aan deze onwettige bouw. Voorts dat 

alle staten die partij zijn bij de Vierde Conventie van Genève ervoor moeten zorgen 

dat Israël de uitspraak naleeft. 

Twee internationale verdragen zijn in 1966 vastgesteld: het Verdrag inzake 

Burgerrechten en Politieke Rechten en het Verdrag inzake Economische, Sociale en 

Culturele Rechten. Zij garanderen volgende grondrechten: 

Het recht op eigendom; Het recht op huisvesting en een adequate levensstandaard; 

Bewegingsvrijheid; Het recht op vrije beschikking over natuurlijke hulpbronnen; Het 

recht op gelijkheid; Het recht op zelfbeschikking. Elk van deze rechten van de 

Palestijnen wordt door Israël geschonden. 
7
 http://www.brussellstribunal.org/Genocide070909.htm   

http://www.brussellstribunal.org/LegalCaseSpain070210.htm  

http://www.driesvanagt.nl/index.php?type=tekst&item=17
http://www.uu.nl/faculty/leg/NL/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/onderdelen/studieeninformatiecentrummensenrechten/documentatie/instrumenten/Documents/BuPoVerdrag.pdf
http://www.uu.nl/faculty/leg/NL/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/onderdelen/studieeninformatiecentrummensenrechten/documentatie/instrumenten/Documents/BuPoVerdrag.pdf
http://www.uu.nl/faculty/leg/NL/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/onderdelen/studieeninformatiecentrummensenrechten/documentatie/instrumenten/Documents/Ecosocverdrag.pdf
http://www.uu.nl/faculty/leg/NL/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/onderdelen/studieeninformatiecentrummensenrechten/documentatie/instrumenten/Documents/Ecosocverdrag.pdf
http://www.driesvanagt.nl/index.php?type=tekst&item=51
http://www.driesvanagt.nl/index.php?type=tekst&item=52
http://www.driesvanagt.nl/index.php?type=tekst&item=53
http://www.driesvanagt.nl/index.php?type=tekst&item=54
http://www.driesvanagt.nl/index.php?type=tekst&item=55
http://www.driesvanagt.nl/index.php?type=tekst&item=55
http://www.driesvanagt.nl/index.php?type=tekst&item=56
http://www.brussellstribunal.org/Genocide070909.htm
http://www.brussellstribunal.org/LegalCaseSpain070210.htm
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van Palestijnse grond in Oost-Jeruzalem. Daar worden huizen onteigend, 

de inwoners om drie uur ‟s morgens eruit gezet door een grote Israëlische 

politiemacht, en hun huis wordt afgebroken op hun kosten. Het klinkt als 

een nachtmerrie, maar zo gebeurt het. De Israëlische overheid subsidieert 

het. En het is in strijd met zowel internationaal als Israëlisch recht. De 

advocaten schreven er een rapport over, en trachten processen te voeren
8
. 

Rabbis for Human Rights in Israël, in de VS en elders leveren een morele 

en juridische strijd voor de rechten van de Palestijnse burgers
9
.  

   
Bulldozers vernielden Beit Arabyia voor de zesde maal. Anata, West Bank, 5.11.2012 

Parashat Hashavua, Rabbis for Human Rights:  
http://rhr.org.il/eng/index.php/2012/11/planning-without-discrimination-newsletter-for-parashat-

chayei-sarah/ 

 

In Vlaanderen geeft een decreet ieder gezin recht op een minimum 

stroom- en gaslevering ook indien de vorige rekening niet betaald is. In 

de praktijk worden toch nog gezinnen afgesloten; de uitvoering van het 

recht is in de feiten niet gewaardborgd. Door de koude winter van 2011-

12 en de gestegen prijzen ontvangen het Sociaal Verwarmingsfonds en 
                                                 
8
 De Morgen 3/6/2011. www.asf.be . VN rapporten van sept 2011, evenals joodse 

organisaties zoals Btselm, bevestigen de dagelijkse schending van mensenrechten 

door de Israëli‟s: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11431&La

ngID=E   

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11363&La

ngID=E    

http://theonlydemocracy.org/2011/09/another-round-of-israeli-military-vandalism-at-

umm-al-kheir/  

http://theonlydemocracy.org/2011/08/freedom-theatre-attacked-again/  

http://www.btselem.org/settler_violence     http://salsa.democracyinaction.org/ 
9
 http://rhr.org.il/eng/index.php/2012/11/its-really-about-bulldozers-opening-words/ 

http://rhr.org.il/eng/index.php/2012/11/planning-without-discrimination-newsletter-for-parashat-chayei-sarah/
http://rhr.org.il/eng/index.php/2012/11/planning-without-discrimination-newsletter-for-parashat-chayei-sarah/
http://www.asf.be/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11431&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11431&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11363&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11363&LangID=E
http://theonlydemocracy.org/2011/09/another-round-of-israeli-military-vandalism-at-umm-al-kheir/
http://theonlydemocracy.org/2011/09/another-round-of-israeli-military-vandalism-at-umm-al-kheir/
http://theonlydemocracy.org/2011/08/freedom-theatre-attacked-again/
http://www.btselem.org/settler_violence
http://salsa.democracyinaction.org/
http://rhr.org.il/eng/index.php/2012/11/its-really-about-bulldozers-opening-words/
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OCMW‟s steeds meer oproepen. Maar een recht op leidingwater is zelfs 

nog niet vastgelegd, en ook drinkwater wordt soms afgesloten, driemaal 

meer in 2010 dan ervoor, nl. in 2.362 gezinnen. In 2011 werden 4500 

gezinnen afgesloten, bijna weer het dubbele
10

. 

  

Niemand mag struisvogel spelen 

Schokkend is de passiviteit van veel mensen, dit wil zeggen: hun 

niet-handelen: “het is niet onze taak, om rechten van anderen te 

handhaven”. Die uitvlucht is heel oud: “Ben ik mijn broeders hoeder?” 

(Caïn). Meestal worden één of andere overheid, de regering, de 

politiekers genoemd als verantwoordelijk voor een oplossing. Of nog: 

“iedereen moet de vrijheid behouden om al of niet een taak op te nemen”. 

Sommige ideologische visies en politieke partijen willen juist niet dat de 

overheden zich met van alles moeien: de overheden moeten hoofdzakelijk 

de vrijheid garanderen. De hypermodernste term is “responsabilisering”: 

ieder moet voor zichzelf zorgen. Extreme voorbeelden zijn landen waar  

een beklaagde zelf moet betalen voor zijn gevangenis, zijn overleven 

aldaar, zijn vervoer naar de rechtbank, zijn rechters
11

.  

Vandaag lezen en horen we steeds vaker, dat wie in de problemen zit, er 

zelf maar iets aan moet doen; is het niet hun eigen schuld? Dat gaat al 

aardig in de richting van het boek van Loïc Wackant uit 2004: “Straf de 

armen”; hij bedoelde dat zeer letterlijk, over het Amerikaanse zwarte 

subproletariaat. De gevangenisbevolking in de VS is 5 maal toegenomen 

tussen 1975 en 2000, 8 maal meer dan in België. “In de VS worden de 

gevangenissen gebruikt om armoede te kanaliseren. In Europa wordt 

vooral de politie daarvoor gebruikt”, zegt Wackant in 2012
12

.  

                                                 
10

 Michèle Hostekint, Sp-a. http://www.michelehostekint.be/artikel/news/dubbel-

zoveel-gezinnen-afgesloten-van-drinkwater-2/  

http://www.michelehostekint.be/artikel/news/sociaal-tarief-voor-drinkwater-nog-

geen-stap-verde/ 
11

 zie Emmanuel Kanobana,“Dipenda. Témoignage d‟un Zaïrois plein d‟illusions., 

L‟Harmattan, 2011. 
12

 Wackant is professor aan de universteit van Berkeley in California. Vertaal bij 

EPO: “Straf de armen. Het nieuwe beleid van de sociale zekerheid”. 2010. 

http://loicwacquant.net/papers/recent-papers/  

 http://loicwacquant.net/assets/Papers/BODYGHETTOPENALSTATE.pdf  

http://loicwacquant.net/assets/Papers/DESTANDAARD-InterviewMarch2012.pdf  
Wacqant: “Het aantal mensen dat zonder enige vorm van beschuldiging een dag lang wordt 

vastgehouden door de politie, is in Frankrijk de afgelopen tien jaar verdriedubbeld. En wie wordt 

vastgehouden? Altijd opnieuw dezelfde mensen, in altijd dezelfde buurten.‟ in Europa is de aanpak van 

straatcriminaliteit de laatste jaren een soort van theater geworden, een nummertje dat de overheid 

opvoert om haar legitimiteit te bevestigen. De overheid kan het inkomen en de jobs van haar burgers 

niet meer beschermen,biedt hoe langer hoe minder een sociaal-economisch vangnet – en dat probeert 

ze te compenseren door meer politie op pad te sturen. Terwijl het straatgeweld, en ook het seksueel 

geweld trouwens, de afgelopen decennia alleen maar is afgenomen. Alleen is onze tolerantie ook 

afgenomen, daarom valt dat geweld meer op.‟ 

http://www.michelehostekint.be/artikel/news/dubbel-zoveel-gezinnen-afgesloten-van-drinkwater-2/
http://www.michelehostekint.be/artikel/news/dubbel-zoveel-gezinnen-afgesloten-van-drinkwater-2/
http://www.michelehostekint.be/artikel/news/sociaal-tarief-voor-drinkwater-nog-geen-stap-verde/
http://www.michelehostekint.be/artikel/news/sociaal-tarief-voor-drinkwater-nog-geen-stap-verde/
http://loicwacquant.net/papers/recent-papers/
http://loicwacquant.net/assets/Papers/BODYGHETTOPENALSTATE.pdf
http://loicwacquant.net/assets/Papers/DESTANDAARD-InterviewMarch2012.pdf
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Bij ons lijkt het wel dezelfde weg op te gaan. We huren 

gevangenissen in Nederland. We hebben zoveel gevangenissen te kort dat 

een opsluiting minder dan 3 jaar niet wordt uitgevoerd, en rechters 

verzwaren hun vonnissen om een celstraf te kunnen toepassen. Een ander 

aantal van die burgers zitten in VOORhechtenis, dus zijn niet 

veroordeeld. Werklozen zien hun uitkering snel afnemen, en in vele 

landen stopt ze gewoon na een tijdje. Zo verdwijnen ze zelfs uit de 

statistieken. Maar fatsoenlijk betaald werk krijgen ze niet aangeboden, 

gewoon omdat er voor de meesten geen werk is (de cijfers zijn duidelijk). 

Wie biedt er een vooruitzicht en motivatie aan deze mensen? Soms alleen 

nog de god waarin ze geloven. 

Dit resulteert in grote ongelijkheden. De verklaring is dat vrijheid 

alléén, zonder doelmatige mechanismen ter bescherming van rechten van 

allen, gunstig is voor een deel van de mensen (een minderheid), en 

nadelig voor vele anderen.  

 Een veel gehoorde verklaring voor het niet-handelen luidt: “we 

kunnen er toch niets aan doen”. De meeste media verspreiden 

voortdurend de boodschap van de onmondige en onmachtige burger, die 

weerloos staat tegenover de machtigen der aarde. Nochtans leven we in 

democratische regimes waar de bevolking het beleid bepaalt, toch zeker 

tendele. De hele volwassen bevolking beslist wie de verkiezingen wint, 

en men kan moeilijk beweren dat zulks geen gevolgen heeft! Denk aan de 

winnaars en verliezers van de laatste federale verkiezingen, en hoe dat 

leidde tot honderden dagen zonder nieuwe regering. Ook de (eerste) 

verkiezing van Barack Obama was een belangrijk nieuw feit; al zullen we 

nog even wachten om te besluiten in welke richting hij zijn eigen land en 

de wereld veranderd heeft. 

 

Hoe kunnen we handelen? 

 Individueel hebben we een beperkte impact; al is die toch groter 

dan op het eerste gezicht: door ons beroep, dat we tientallen jaren 

uitoefenen, ieder in zijn/haar branche. In de handel, in de productie, in het 

onderwijs, in de zorgsector, als kunstenaar, als ambtenaar of 

treinbestuurder: de hele tijd doen we iets voor anderen. Wie kinderen 

opvoedt, geeft mee vorm aan de komende generatie, vooral door de 

mogelijkheden tot ontwikkeling die we als ouder bieden (een veilig thuis, 

goede voeding en onderwijs, en het voorbeeld dat we zelf zijn). De 

                                                                                                                                            
Q: Is er een verband tussen criminaliteit en etniciteit? 

Wacqant: „Nee, er is een verband tussen criminaliteit en sociale klasse. In de statistieken zijn 

postkoloniale migranten oververtegenwoordigd, maar als je corrigeert voor sociale achtergrond en 

positie in de samenleving, is dat niet meer het geval. Er zijn verschillende manieren om een inkomen te 

verwerven: werk, bijstand, familie of illegale activiteiten. Als die eerste drie deuren gesloten zijn, kies 

je de laatste deur.‟ 
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gezamenlijke impact van alle ouders kan gewoon niet overschat worden – 

hij kan ook negatief zijn, helaas: als bij de ouders de middelen, opleiding 

 

http://www.driesvanagt.nl/index.php?type=fotos&item=1  
en/of ervaring ontbreken. Onze persoonlijke levensstijl aanpassen vereist 

geen vereniging of grote aantallen gelijkgezinden, alleen ons eigen 

bewustzijn: minder vlees, minder auto. 

Naast de verkiezingen (gemeentelijke, provinciale, regionale, 

federale en Europese!) kunnen we invloed uitoefenen door in groep 

gezamenlijk op te treden (“Eendracht maakt macht”, is de terechte spreuk 

van de Belgische natie). De meest invloedrijke organisaties zijn de 

politieke partijen, maar, meer nog, de verenigde werkgevers en 

beheerders van grote kapitalen (banken), en, in heel wat landen, de top 

van het leger en van de veiligheidsdiensten. Tot deze laatste groepen 

hebben slechts weinig burgers toegang. Daarentegen staat lidmaatschap 

van een partij naar keuze, en zeker van een vakbond of 

beroepsorganisatie, open voor allen, en is zulks de sterkste hefboom voor 

gewone mensen in het Belgisch maatschappelijk leven.  

Vervolgens zijn er de zogenaamde middenveld organisaties: zij 

vertegenwoordigen specifieke groepen zoals consumenten, zieken, en  

burgers met culturele, levensbeschouwelijke, artistieke, ecologische 

(milieu), ontwikkelings- (derde wereld, fair trade), wetenschappelijke 

doelen of idealen, beroepsorganisaties
13

. In het voetbal hebben de 

                                                 
13

 Voor zowat elk beroep bestaat een belangenorganisatie, soms met zuiver financiële 

http://www.driesvanagt.nl/index.php?type=fotos&item=1
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gezamenlijke fans van een club een onmiskenbare maatschappelijke 

macht. Jeugdbewegingen geven vorm aan de moraal en idealen van hun 

leden. Studentengroeperingen hebben nog veel andere activiteiten dan 

dopen en bierdrinken: groeps- en ideologische vorming
14

. Regelmatige 

bezoekers van muziekfestivals ervaren gemeenschappelijke belangen en 

daarmee wordt in het beleid rekening gehouden, zowel door overheden 

als commerciële organisaties (denk aan de geluidsnormen). Bezitters van 

zware motoren vormen ook een herkenbare groep die onderlinge 

regelgeving en solidariteit hoog in het vaandel dragen. 

Het Vrouwen Overleg Komitee dat op 11.11 de reeds traditionele 

vrouwendag organiseert, maar daartussen vele andere activiteiten
15

, is 

zeker een inspiratiebron en thuishaven – is feministen hier een juiste 

term? 

 Er zijn ook nieuwe bewegingen ontstaan als antwoord op actuele 

uitdagingen (armoede; klimaatverandering; bankencrisis; internationale 

conflicten), zoals de anders-globalisten die wereldwijd ageren zoals 

ATTAC, of het Financieel Actie Netwerk FAN. De snelle 

internetverbindingen hebben al geleid tot vorming van netwerken van 

zeer veel individuen die elkaar niet ontmoet hebben, maar één of ander 

gemeenschappelijk doel hebben. Het voorbije jaar zagen we op vele 

plaatsen grote internet bewegingen groeien (Occupy Wall Street e.d.) 

zonder dat ze zelfs een programma hebben. Sommige zijn een kort leven 

beschoren: de Witte Mars tegen kindermisbruik (kort na Dutroux)(1996); 

de jongeren op 23 januari 2011 tegen de moeilijke regeringsvorming 

(SHAME)
16

.  

                                                                                                                                            

doeleinden, soms voor de inhoudelijke ondersteuning, zoals wetenschappelijke 

verenigingen,  of bvb. de leraars niet-confessionele zedenleer: www.nczedenleer.org 

http://www.digimores.org/  Nu bestaat ook een drukkingsgroep die de lessen 

zedenleer en godsdienst wil afschaffen (Patrick Loobuyck LEF; hun voorstel heeft 

echter geen vat op het Vrij Onderwijs (30 nov 11).  
14

 Het Taalminnend StudentenGenootschap ‟t Zal Wel Gaan werd opgericht in 1852 

(achttien is geen typfout!); het kwam tegelijk op voor de Nederlandse cultuur (tegen 

de franskiljons in Vlaanderen) als tegen de pastoors. In de BOL, Bond der OudLeden, 

vinden we heel wat bekende figuren. http://student.ugent.be/tzal/   De katholieke 

studentenbewegingen KVHV e a zijn eveneens sedert een eeuw de kweekbodem van 

politici en van specifieke maatschappij visies, komen uit die kring o.m. Wilfried 

Martens, Peter De Crem, Bart De Wever, Bart Maddens.    
15

 http://www.vrouwendag.be/  waarvoor ook het ABVV reclame maakt: 

http://www.abvv.be/web/guest/actions-nl/-/action/1035662/;jsessionid=ZScdcLJD-

1ghLr5PSxGeXMN&p_l_id=10188  
16

 Pieter Marechal van de CD&V jongeren trachtte er wel een politieke inhoud aan te 

geven: méé besparen, langer werken… 

http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2011/01/13/welke-eisen-op-de-betoging-

van-23-januari  

http://www.nczedenleer.org/
http://www.digimores.org/
http://student.ugent.be/tzal/
http://www.vrouwendag.be/
http://www.abvv.be/web/guest/actions-nl/-/action/1035662/;jsessionid=ZScdcLJD-1ghLr5PSxGeXMN&p_l_id=10188
http://www.abvv.be/web/guest/actions-nl/-/action/1035662/;jsessionid=ZScdcLJD-1ghLr5PSxGeXMN&p_l_id=10188
http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2011/01/13/welke-eisen-op-de-betoging-van-23-januari
http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2011/01/13/welke-eisen-op-de-betoging-van-23-januari
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Drukkingsgroepen of lobbyisten hebben wel heel preciese eisen, en 

zij zijn talrijk en invloedrijk; ze worden meestal aangeworven en betaald 

om buiten de camera‟s beslissingen te sturen (bijvoorbeeld vanuit diverse 

nijverheidstakken: de chemische industrie, de farma-industrie, Febelfin, 

Assuralia, UNIZO, VOKA, VBO enz., enz.). Nog meer macht hebben de 

internationale Bilderberggroep
17

, de Trilaterale Commissie
18

, de Council 

on Foreign Relations
19

, het Transatlantic Institute
20

 en andere pro-

Israëlgroepen: AIPAC in de VS, en in ons land
21

. Lidmaatschap van deze 

zeer invloedrijke groepen is beperkt tot selecte personen en corporaties. 

Wie als individuele consument/ werknemer/ wereldburger een 

tegengewicht wil bieden, beschikt nauwelijks over middelen, men moet 

zich dus verenigen. Verenigingen rond een specifiek thema bestaan sedert 

mensenheugenis, er komen er steeds nieuwe bij, ieder individu zou ergens 

zijn gading moet kunnen vinden.  

Een kenmerk van al deze ad-hoc organisaties is, dat zij specifieke 

belangen vertegenwoordigen; niet deze van de hele samenleving iedereen 

incluis. Sommige zijn regionaal of natie-gebonden, andere overspannen 

de hele wereld
22

. De grote vakbonden verdedigen ook de sociale rechten 

                                                                                                                                            

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/17/marktsoevereiniteit-en-techno-

totalitarisme  
17

 Aanwezigen op recente Bilderbergbijeenkomst: 
http://nederlandvrij.com/2011/06/bilderberg-2011-full-official-attendee-list/ 
18

 http://www.trilateral.org/  Leden zijn de centrale bankiers, topfiguren uit het 

bedrijfsleven in de VS, Europa en Azië, oud-ministers en toekomstige ministers, en 

nogal wat professoren. Mario Monti was Europees voorzitter tot hij ontslag nam 

omdat hij premier werd van Italië (eerder was hij al Europees Commissaris). Enkele 

bekenden: Condoleeza Rice, Heinrich Kissinger, Negroponte, Paul Volcker, 

Lawrence Summers, Timothy Geitner. Uit BE o.m. Luc Coene, Daniël baron Janssen 

van Solvay, Thomas Leysen, Jacques graaf Rogge. 

http://www.trilateral.org/download/file/TC_list_10-12.pdf  
19

 Op de ledenlijst staan de grootste bedrijven.  http://www.cfr.org/ 

http://www.cfr.org/about/corporate/roster.html         Geeft ook Foreign Affairs uit. 
20

 In Brussel opgericht door Amerikaanse joden. Wil een censuur instellen op teksten 

die vijandig staan tegenover Israël.     

http://wikispooks.com/wiki/Transatlantic_Institute  

http://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Institute 
21

 Lucas Catherine, “De Israël Lobby”, EPO, 2011. Israël weet zich verzekerd van een 

stevige lobbygroep, ook in België. Relevant is waarom groepen, partijen en 

individuen zich in een lobby integreren, en, in dit geval, waarom ze zich achter Israël 

scharen. Lucas Catherine onderzoekt in dit boek wie binnen het Belgische 

establishment Israël steunt en waarom. Vaak blijken die verdedigers van Israël politici 

en intellectuelen te zijn die in hun eigen ideologie raakpunten met die van Israël 

vinden. Welke zijn die raakpunten, hoe gaan zij te werk en hoe effectief zijn ze? 
22

 Tot werelddelen overspannende organisaties behoren het netwerk van centrale 

banken, verenigd in het Basel netwerk; de WereldHandelsOrganisatie WTO, die 

regels oplegt aan naties, en tegelijk rechtbank is die boetes uitspreekt. Het 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/17/marktsoevereiniteit-en-techno-totalitarisme
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/17/marktsoevereiniteit-en-techno-totalitarisme
http://nederlandvrij.com/2011/06/bilderberg-2011-full-official-attendee-list/
http://www.trilateral.org/
http://www.trilateral.org/download/file/TC_list_10-12.pdf
http://www.cfr.org/
http://wikispooks.com/wiki/Transatlantic_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Institute
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van de personeelsleden die géén lidgeld betalen; en, omdat ze de 

koopkracht trachten te verhogen, profiteren daar ook handel, productie en 

zelfs banken van. Vakbonden zijn wel internationaal georganiseerd, maar 

hun voorstellen zijn onderworpen aan het akkoord van de werkgevers (in 

lokale, nationale en internationale paritaire structuren). Zij kunnen dus 

maar iets verkrijgen indien zij de werkgevers onder druk kunnen zetten 

(of indien in het parlement een meerderheid gevonden wordt voor hun 

eisen). De patroons van hun kant trachten de syndicale rechten en 

actievormen in te perken, onder meer door Europese wetgeving en 

vonnissen. 

         

 
 http://www.dewereldmorgen.be/video/2012/09/15/met-10000-op-straat-voor-behoud-koopkracht-  

  
“Ik wil mij niet binden” 

 Veel Vlamingen willen liever geen lid worden van een partij, of 

van een levensbeschouwelijk getinte groepering. Dat politieke partijen al 

jaren in een slecht daglicht worden gesteld door de grote media (zie 

                                                                                                                                            

Internationaal Muntfonds IMF en de Wereldbank oefenen grote druk uit op 

individuele regeringen, als voorwaarde voor een lening. De Veiligheidraad van de VN 

kan ook bindende beslissingen opleggen, maar dat gebeurt eerder zelden tengevolge 

van het vetorecht van de vijf grootste mogendheden: VS, UK, Frankrijk, Rusland en 

China. Verschillende onderafdelingen van de VN: het kinderfonds UNICEF; de 

culturele organisatie UNESCO; De Food and Agricultural Organisation FAO; de ILO, 

de internationale Arbeidsorganisatie, een paritair comité waarin vakbonden en 

werkgevers zetelen. De RK Kerk van Rome, die een eigen staat heeft, het Vaticaan, 

en in alle landen diverse vertegenwoordigers en agenten. En tenslotte de confederatie 

van werknemers-vakbonden, de International Trade Union Confederation? ITUC  

www.ituc.org 

http://www.dewereldmorgen.be/video/2012/09/15/met-10000-op-straat-voor-behoud-koopkracht-
http://www.ituc.org/
http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/09/14/10000-betogen-in-brussel-voor-meer-koopkracht
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hoofdstuk 4), is zeker één verklaring: men wil niet geassocieerd worden 

met „de misbruiken‟.  

Maar er is nog een andere reden die mensen zelf uitspreken: ik wil 

mij niet binden, ik sta op mijn onafhankelijkheid, ik laat mij niet in een 

hokje zetten. In een aantal gevallen is deze houding een ontgroeien aan, 

en zich afzetten tegen de ouderlijke opvoeding, kerk en school. Die 

legden immers altijd maar verplichtingen en regels op vanaf de 

peuterleeftijd. Hoe strenger de kindertijd ervaren werd, hoe groter het 

verlangen om voortaan ongebonden zichzelf te zijn. Er is ook de sociale 

dwang: wie zich wèl zichtbaar bindt en ageert als lid van een organisatie, 

riskeert afkeuring van leeftijdsgenoten en oversten, die zulke stap niet 

gezet hebben, of die een heel andere keuze maakten. Liever zich beperken 

tot hobbies die gemeenschappelijk èn onschuldig zijn: voetbal, muziek, 

dansen… 

 

De G1000 

 Er is dus een grote groep kiezers die nadrukkelijk partijen en 

vakbonden afwijzen: “Het vertrouwen in politici is nooit zo laag 

geweest”, zegt David Van Reybrouck, de initiatiefnemer en bezieler van 

G1000, getiteld “het grootste burgerinitiatief voor democratische 

innovatie in Europa”. Daarom heeft hij 1000 Belgen (uit alle 

landsgedeelten, in 3 talen) uitgenodigd om te discussiëren over wat zij 

belangrijk vinden. Finaal hebben 704 burgers deelgenomen (2011). 

Naderhand heeft een groep van 31 oplossingen uitgewerkt voor één 

probleem, nl. Hoe omgaan met werk en werkloosheid in onze 
samenleving? In deze fase werden vragen voorgelegd aan 

“referentiepersonen”; dus experten. Hun inbreng is van belang, zegt het 

verslag. Op 11.11.12 zijn de resultaten bekendgemaakt
23

. Een 

nieuwigheid is dit experiment zeker; maar het blijft klein, in vergelijking 

met de tienduizenden leden van de politieke partijen, de miljoenen leden 

van de Belgische vakbonden, en de miljoenen betogers in de straten van 

Madrid, Athene, Thessaloniki, Brussel, Berlijn, Praag en zovele andere 

steden. 
De tussentijdse resultaten van de discussies waren reeds 

interessant.  Bij de uitkozen prioritaire onderwerpen staat werkloosheid  

bovenaan
24

 ; inderdaad is deze topic wellicht de grootste gesel vandaag en 

in de nabije toekomst. Ik vat samen : 
                                                 
23

http://www.g1000.org/nl/  

http://www.g1000.org/documents/9_Burgerpanel_Eindrapport_NL.pdf  
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/11/g1000-waarover-zal-het-gaan 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/08/david-van-reybrouck-over-

particratie-en-democratie 
24

 G1000 Tussentijdse http://www.g1000.org/nl/resultaten_fase_2.php  

http://www.g1000.org/nl/
http://www.g1000.org/documents/9_Burgerpanel_Eindrapport_NL.pdf
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/11/g1000-waarover-zal-het-gaan
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/08/david-van-reybrouck-over-particratie-en-democratie
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/08/david-van-reybrouck-over-particratie-en-democratie
http://www.g1000.org/nl/resultaten_fase_2.php
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Werkloosheid: 2 voorstellen haalden de grootste steun : uitkeringen 

beperken in de tijd  (een eis van de werkgevers en hun politieke 

supporters !): 36%; werk aantrekkelijker maken door minimumlonen te 

verhogen: 38% (een maatregel die de vakbonden reeds jaren verdedigen, 

met kleine resultaten want het kost aan de patroons; maar de formulering 

impliceert dat het lage loon werkzoekenden tegenhoudt, terwijl het eerder 

de beschikbaarheid van jobs is. De grote afwezige bij deze voorstellen, is 

het scheppen van nieuwe, bijkomende jobs, paradoxaal, omdat het 

verdwijnen van jobs alle dagen voorop staat in de actualiteit. Voor mij is 

dit een vorm van selectieve blindheid, die al jaren gepropageerd wordt, 

o.m. door Frank Vandenbroucke, als minister van Werk en later als 

gastprofessor. 

Herverdeling van de welvaart: haalden de meeste stemmen: Financiële 

TransactieTax (Tobin); en verlagen van de achterpoortjes in de 

vennootschapsbelasting: 43% ! 

Immigratie: plicht tot integratie kreeg de meeste stemmen: 31% ; snellere 

procedures 26%, Europese harmonisatie 25%. Dat hier alleen van 

« plicht » wordt gesproken, en niet van recht en gelijke kansen, is eerder 

bedroevend. Migranten worden immers gediscrimineerd, zeker door een 

aantal autochtone werkgevers, en naar mijn aanvoelen, ook door de 

politie (die in opdracht werkt). 

 In het definitieve rapport over werk en werkloosheid werden 

volgende vragen besproken :  

• De kloof tussen hoge en lage inkomens 

• Kwaliteitsvol werk voor een kwaliteitsvol leven? 

• Hoe kunnen we de factor loonkost aanwenden om nieuwe 

werkgelegenheid te creëren? 

• Het begeleiden van de toegang tot werk (in het kader van een sociaal 

Europa) 

• Werk en onze toekomstige generaties 

• Discriminatie op het werk 

  Ik kies het 3
E
 punt uit, omdat het in de formulering reeds een 

stelling draagt, nl. dat de loonkost van groot belang is voor het scheppen 

van werkgelegenheid. Dat idee propageren de media alle dagen, maar 

vraagt men zich af WIE de bijkomende jobs wil scheppen, en WAAROM 

hij/zij dat zou doen? 

“We denken spontaan dat loonkostverlaging automatisch jobs zullen 

creëren (een lagere prijs leidt tot meer vraag) maar eigenlijk hebben we 

geen zicht op de concrete relatie en dat zicht hebben we nodig om zo 

precies mogelijk aanbevelingen te kunnen formuleren”. Zo staat in het 

begin van dit hoofdstuk van de G31. 
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Ofschoon nadien nogmaals de vraag goed geformuleerd wordt, of 

verlaging van de loonkost inderdaad wel jobs creëert, eindigt dit 

hoofdstuk met het advies:  

“De economische modellen stellen een correlatie (tussen 0 en 100%) vast 

tussen de verlaging van de loonlasten en jobcreatie. Daarom vinden wij 

het noodzakelijk om de loonlasten te verlagen voor de werkgevers en de 

werknemers, op voorwaarde dat er in ruil daarvoor jobs gecreëerd 

worden en/of de laagste salarissen netto verhoogd worden”. 

Wat het betekent “loonlast verlagen voor de werknemers” begrijp ik niet. 

Misschien een zoethoudertje door een specialist bedacht? 

Welke die „economische modellen‟ zijn, staat er niet bij; maar hier 

herkennen we de cruciale inbreng van de referentiepersonen, de experten. 

Het woord „model‟ impliceert al, dat het over ingewikkelde formules gaat 

die theoretische voorspellingen doen.  Daartegenover staat de realiteit van 

elke dag, dat in België en grote delen van Europa tienduizenden jobs 

geschrapt worden. Welke patroon gaat dan in deze situatie nieuwe 

arbeidsplaatsen scheppen omdat de loonkost wat omlaag gaat? De reden 

waarom de werkgevers hun personeelsbestanden verkleinen, is dat de 

verkoop vèr achterblijft bij de productie. Trouwens, als in alle landen de 

loonkost daalt (het is aan de gang) levert dat geen voordeel op voor 

hogere afzet; alleen de winsten zullen stijgen door de lagere loonkost.  

Zeer duidelijk zijn de G1000, in feite de G31, meegestapt in het 

discours van de grote media en van de experten die door de patroons 

betaald worden. Als David Van Reybrouck dit werk nog verder wil 

zetten, zou hij nu aan alle patroons moeten vragen, hoeveel bijkomende 

jobs ze zullen scheppen, in ruil voor welke loonkostvermindering. 

Of dit initiatief later nog een maatschappelijke rol blijft spelen, is 

moeilijk te voorspellen. Velen zullen ermee het hunne trachten te doen, 

door te selecteren uit de teksten. Wel was vanaf het begin duidelijk, dat 

voorbijgegaan werd aan de expertise (kennnis van zaken) en motivering 

(wiens belang dienen) die generaties lang zijn opgebouwd door politieke 

partijen en vakbonden, en voor specifieke problemen door andere 

middenveld organisaties. Het is eigenlijk een schizofrene toestand: een 

groep burgers die vrijwillig willen werken aan de oplossing van 

maatschappelijke problemen, maar opzettelijk bestaande organisaties uit 

de weg gaan. Het is niet dat die partijen en vakbonden niet communiceren 

over hun werkwijze en doelstellingen; dankzij het internet is die 

informatie beter beschikbaar dan ooit
25

, zeker in vergelijking met de 
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 Vakbondseisen op de actiedag van 14/11/2012: ETUC, ABVV: 

http://www.abvv.be/web/guest/actions-nl/-/action/1058810/&p_l_id=10188  

http://www.etuc.org/a/10550 

De Nieuwe Werker: 

http://issuu.com/abvv/docs/2012_dnw18?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fski

http://www.abvv.be/web/guest/actions-nl/-/action/1058810/&p_l_id=10188
http://www.etuc.org/a/10550
http://issuu.com/abvv/docs/2012_dnw18?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
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pamfletten uit de tijd van Daens. Maar veel burgers willen niets te maken 

hebben met politieke en sociale informatie vanuit die hoek. Zegt één van 

de 31 van de G1000 aan De Morgen: “het was veel zuiverder dan 

partijpolitiek: er worden geen spelletjes gespeeld en er is respect voor 

iedereens mening”. Soms weten actieve burgers zelfs niet dat partij- en 

syndicale informatie vlot beschikbaar is. We lezen het toch in de krant, 

denken ze. Maar dagelijks spannen de commerciële media zich in, om de 

  

 
http://picasaweb.google.com/AlbumsACV/EuroManif?feat=directlink#5522611732530931906  

EUROBETOGING, Brussel, 29/9/2010. 

 

betrouwbaarheid van politici en syndicalisten te ondergraven, en allerlei 

geruchten te verspreiden over personen die naast de kwestie zijn (zoals 

„spelletjes‟, seksuele avonturen, ruzies, of financieel betwistbaar gedrag), 

en intussen te zwijgen over de grond van de zaken (zoals hoe het geld 

stroomt, wie profiteert en wie betaalt). Ook de vele syndicale acties 

ontgaan de meeste burgers; die zeggen wel: en wat doen de vakbonden? 

 Hoe begrijpelijk ook, een afstandelijke houding van burgers gaat 

voorbij aan de vele voordelen die de brede georganiseerde samenleving 

biedt aan allen. Zonder het te beseffen is elkeen gebonden aan een 

waterbedrijf, broodwinning en sociale rechten (werk of geen werk!), wijk 

waar men woont, school, ziekenfonds, vele andere personen waarmee we 

in  betrekking staan. Daarvan “profiteren” we allen. Verplicht ons dat om 

                                                                                                                                            

n.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true  

Echo:http://issuu.com/abvv/docs/echo201208?mode=embed&layout=http%3A%2F%

2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true  

 

http://picasaweb.google.com/AlbumsACV/EuroManif?feat=directlink#5522611732530931906
http://issuu.com/abvv/docs/echo201208?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
http://issuu.com/abvv/docs/echo201208?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
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ook mee te helpen aan deze samenleving, aan de verdediging en aan de 

verbetering? Het is één van de vele morele keuzen waaraan niemand 

ontsnapt (al denken sommigen dat ze niet kiezen). Iemand kan zeker 

kiezen om enkel profiteur te blijven, en soms gelukt dat ook heel aardig; 

maar soms mislukt het jammerlijk
26

. 

 

Haalt het wel iets uit? 
 

 
 

 
 

 
 

 Levert gezamenlijke actie wel resultaat op? Vaak slaat moeheid of 

ontmoediging toe. Stakers worden ontslagen, doodgeschoten, of gaan 

toch weer aan het werk met slechtere voorwaarden. De zoveelste betoging 

is voor de kranten een fait divers. Verkiezingen worden gewonnen of 

                                                 
26

 “Ik heb geen vakbond/verplichte ziekteverzekering nodig, laat de anderen maar 

betalen, ik ben slim genoeg”. Tot het bedrijf herstructureert, of ziekte toeslaat. 

http://cgtp.pt/component/banners/click/2
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verloren; maar daarna moet een coalitie gevormd worden, door een 

compromis waarin veel principes worden opgeofferd. Dat laatste is niet 

nodig in geval van een absolute meerderheid; maar dan nemen de andere 

49% geen deel in het bestuur... Een actueel voorbeeld van de 

ingewikkelde machtsverhoudingen tussen kiezers en regering toont het 

dilemma van president Obama, meteen na zijn herverkiezing. 

Nobelprijswinnaar Paul Krugman legt het uit: door hun meerderheid in 

het Huis van Afgevaardigden willen de Republikeinen het hele beleid van 

de regering blokkeren, teneinde de belastingsvermindering voor de 

rijksten (ingevoerd door Bush) te redden. Ofschoon volgens enquetes de 

meeste Amerikanen willen dat de rijksten méér betalen. Krugman zegt 

aan de president: Niet toegeven!
27

 

Objectief gezien is succes van acties door burgers nooit verzekerd. 

De belangrijkste reden hebben we in het vorige hoofdstuk aangegeven: de 

maatschappelijke macht verschuift langzaam maar zeker van de 

democratisch verkozenen naar een kleine groep van superrijken en 

militairen, die een leger van experten, en de media in dienst hebben. 

Daardoor kan de bredere publieke opinie ingezet worden tegen elke actie. 

Dat zien we herhaaldelijk bij stakingen, en vandaag weer, nu 11.11.11 

nadert. Er komen experten op het scherm en boeken in de winkel, die 

zeggen dat er héél veel geld naar ontwikkelingshulp gaat maar dat het 

slecht gebruikt wordt, en dat er geen controle is op het gebruik. Bij 

Kathleen Cools in Terzake krijgt een zogeheten onderzoeksjournaliste in 

Nederland driemaal zoveel tijd als Bogdan Vandenberghe. Ze liegt er 

maar op los, en slaat alles door elkaar, de mislukte tussenkomst van de 

Wereldbank met die van ngo‟s en noodhulporganisaties die terplaatse 

drinkwater, voedsel en medische hulp uitdelen. Cools zelf kondigde de 

item aan met de mededeling dat er minder giften binnenkomen, wat 

Bogdan Vandenberge onmiddellijk tegensprak. Zo kunnen de media een 

valse realiteit fabriceren. Tot slot wenst Cools 11.11.11 succes … 

 Het is dus een open deur, dat elke actie haar communicatie naar het 

bredere publiek grondig moet voorbereiden, en daarvoor niet mag 

vertrouwen op kranten, radio en TV. Media hebben hun eigen 

prioriteiten, zoals uiteengezet in hoofdstuk 4. De vooringenomenheid van 

de media maakt het voor politici bijna onmogelijk nog een inhoudelijke 

boodschap te brengen.  David Van Reybrouck (G1000) beseft hoe politici 

“voor een bijna onmogelijke opgave staan. Je moet als politicus vandaag 

een olifantenvel combineren met zeer fijne antennes. De stroom van 

kritiek is werkelijk oneindig. En de kritiek wordt er niet milder op”
28
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 http://www.nytimes.com/2012/11/09/opinion/krugman-lets-not-make-a-deal.html  
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 Interview in De Morgen 10/11/2012. 

http://www.nytimes.com/2012/11/09/opinion/krugman-lets-not-make-a-deal.html
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 Het sterkste argument voor een verantwoordelijk burger om niet op 

te geven, is, dat wij dit aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht zijn. 

Zij erven de wereld die wij achterlaten. Ook kent u de mooie spreuk, 

toegeschreven
29

 aan Guillaume d‟Orange, de Zwijger: “Point n‟est besoin 

d‟espérer pour entreprendre, ni de réussir pour perséverer”. Wanneer we 

troost nodig hebben, is er de muziek of de liefde, liefst beide natuurlijk. 
 

Besluit 

Het is de plicht van ons allen om een (kleine of grotere) bijdrage te 

leveren, aan het streven naar een betere wereld, naast onze job, en naast 

onze taken jegens onze kinderen en ouders. Dit is uiteindelijk 

eigenbelang, door onze grote afhankelijkheid van de andere mensen, de 

georganiseerde samenleving, en van de rijkdommen van de natuur.  

Of we de goederen der aarde voor onszelf willen reserveren, terwijl 

de anderen creperen; dan wel eerlijk verdelen onder allen, het is een 

keuze tussen twee maatschappijen. Ik besef dat machtige groepen oorlog 

voeren voor de eerste soort, maar mijn voorkeur gaat naar een solidaire 

wereld. Ik roep de lezer op om samen hiervoor te strijden.  

 
Meerdere videos van betogingen tegen de besparingen in Madrid, Berlijn, Praag, 2009 

http://www.etuc.org/a/6419       Alle Europese vakbonden: http://www.etuc.org/a/82  

http://www.cgil.it/ 

http://cgtp.pt/internacional-gg/5686-jornada-de-luta-europeia-14-de-novembro  

http://www.flickr.com//photos/ugt_portugal/sets/72157631967293353/show/  

 

 

XII. BESTAAT DE VRIJE WIL? 
wordt vervolgd 
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 De spreuk wordt nergens gevonden in de eigen teksten van Willem van Oranje: 

http://www.dutchrevolt.leiden.edu/dutch/spreuken/Pages/point%20n%27est%20besoi

n%20d%27esp%C3%A9rer.aspx  
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