
Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit          Hoofdstuk 10 

Frank Roels 1 

 
 

© 2012 Planned Parenthood Action Fund 

 

X. DE WAARDE VAN VRIJHEID 

INHOUD  

Politieke en levensbeschouwelijke vrijheid 

 In de feiten zijn die vrijheden beperkt 

 Overeenkomsten, contracten, wetgeving, schulden  

Beperkingen wegens overlast 

 Vrijheid van informatie 

 Vrije meningsuiting 

 Vrije uiting van een afwijkende mening 

 Vrije meningsuiting in ons beroepsleven 

 Vrije mening met het leven betaald 

 Burgerlijk proces om schadevergoeding 

 Moeten er morele grenzen zijn aan de vrije meningsuiting? 

 Mag ook aansporing tot moord? 

 Dichterlijke vrijheid 

 De politieke vrijheid 

 Staken en betogen zijn niet vrij 

 Rellen, amokmakers 

 Selectief betogingsverbod? 

 Vaak voelen mensen zich onvrij 
De onvrijheid van het rookverbod 

Alcohol en autovrije straten 

 Vrijheid van voortplanting 

 De nieuwe bedreiging van onze vrijheden: de toepassingen van de 

antiterrorisme wetgeving. 

http://www.ppaction.org/site/R?i=gNmtjZhfutumdMldd4LdMQ
http://www.ppaction.org/site/R?i=gNmtjZhfutumdMldd4LdMQ


Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit          Hoofdstuk 10 

Frank Roels 2 

Wat is terrorisme? 

Wat met moreel gewettigd verzet? 

Het geval van Hamas 

De zwarte lijsten 

Big Brother aan het werk   

Angsten aanwakkeren 

De concrete impact in de praktijk 

Guantanamo, en nog méér 

Geen toeval, geen rotte appel, maar een systeem 

Gerichte moorden op academici en journalisten 

Blijft België gespaard van grote vrijheidsschendingen? 

Orkaan Katrina en het terrorismegevaar 

Is het beter in Europa? 

Er zijn ook uitzonderingen 

Ontmaskeren van terroristen, of provocatie door de veiligheidsdiensten? 

Hypothesen, speculaties, vervolgingswaan? 

Wat plant de financiële sector? 

Irak, 9/11… 

Samenvattend over vrijheid 

 

 X - DE WAARDE VAN VRIJHEID 

 

Keuzen maken: het is een dagelijkse beslissing in ons handelen en in onze 

moraal, zoals we in bovenstaande hoofdstukken voortdurend hebben 

benadrukt. Anderzijds is het vrij onderzoek altijd een basiswaarde 

geweest voor vrijzinnige humanisten. In vorige hoofdstukken hebben we 

al veel voorbeelden gegeven van “onvrij” onderzoek, en het gevaar dat 

onze waarneming van de feiten hierdoor vervalst wordt. Er mag geen 

taboe zijn voor het onderzoek van feiten, geen beperkingen mogen 

worden opgelegd door wie ook. Ook moet eenieder gewetensvrijheid 

krijgen om zijn/haar filosofische visie aan te hangen, in tegenstelling tot 

de dwang die georganiseerde godsdiensten van jongs af aan uitoefenen 

(immers kinderen worden geïndoctrineerd lang voor ze zelf kunnen 

kiezen).  

Daarom moeten we ook een hoofdstuk wijden aan vrijheid in alle 

betekenissen en context. Voor velen is “vrijheid” zelfs de belangrijkste 

waarde. 

 Maar wat wordt er precies mee bedoeld? Silvio Berlusconi heeft 

zijn partij “Het volk van de vrijheid” genoemd; Geert Wilders leidt de 

“Partij voor de Vrijheid”, Ayaan Hirsi Ali eist de vrijheid op om de islam 

te beledigen
1
. In de futuristische dictatuur “1984” van Georg Orwell 

                                                 
1
 Goede documentaire en discussie van de VPRO van mei 2009, met Peter Sloterdijk, 

Stanley Fish, Rob Wijnberg: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2008-2009/een-

partijtje-vrijheid.html  

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2008-2009/een-partijtje-vrijheid.html
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2008-2009/een-partijtje-vrijheid.html


Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit          Hoofdstuk 10 

Frank Roels 3 

betekent vrijheid: mogen uitspreken wat voor iedereen evident is, zoals 2 

+ 2 = 4
2
. 

Zoals steeds moeten we eerst de definitie van het begrip begrenzen, of 

beter de diverse betekenissen op een lijstje zetten. 

 Historisch betekende „vrij‟: “geen slaaf”, of “geen lijfeigenene”. In 

het oude Athene kon een boer en zijn gezin slaaf worden door zijn 

schulden niet terug te betalen; dat was een wet van Drakoon uit 621 v.C. 

Eigenaars van de slaven waren de rijken. Solon schafte in 592 v.C. deze 

wet af en schold de schulden kwijt. Zo werden vele mensen vrij, vertelt 

Aristoteles later (384-322 v.C.)
3
. Een historiek waaraan vandaag met 

groot nut moet herinnerd worden...  

Vanaf de vroege Middeleeuwen waren de meeste beroepen 

(handelaars, ambachten, kunstenaars) ondergeschikt aan het lidmaatschap 

van een gilde, een organisatie die zowat een monopolie bezat, en allerlei 

regels oplegde waardoor o.m. de concurrentie werd bestreden. Niet-

gekeurd vlees werd verhandeld op een vrije bank. Een boer-pachter was 

afhankelijk van de graaf of kasteelheer. Vrije beroepen waren alleen 

geestelijken, geneesheren en juristen; maar zij waren sterk onderworpen 

aan hun Orde.  

Vrij betekent natuurlijk ook “niet gevangen”, dus: ik kan gaan en 

staan waar ik wil, zonder muren of grenzen, maar ook zonder controle 

van overheden, politie... 

In onze rijke landen betekent het vandaag in de eerste plaats: “geen 

overheidsinmenging”: in de media, in de winkelprijzen, in het beleid van 

de banken (wat ze doen met ons spaargeld, hoeveel intrest ze aanrekenen) 

en de bedrijven (zoals besteding van de winst, lonen, personeelsbeleid...), 

in de marktwerking, vandaar het begrip  “vrije markt”. Dit laatste is dus 

vrijheid op economisch gebied. Maar we zouden haast vergeten dat voor 

de meeste mensen op aarde in de allereerste plaats geldt: vrij zijn van 

honger en dorst, en van geweld. Zelfs de welgestelde burger moet 

regelmatig naar de bakker of supermarkt; stel u voor dat die niet meer 

bevoorraad zouden worden! 

Beperkingen opgelegd door privé personen of organisaties worden 

meestal niet als “onvrijheid” bestempeld, maar behoren tot de rechten van 

de private instanties. Bijvoorbeeld beslist een krant, een uitgever wat er 

gepubliceerd wordt, en wat niet. Een werkgever heeft het recht zijn 

bedrijf te verkopen, te sluiten, of personeel af te danken. 

Beleggingsfondsen verplaatsen enorme sommen uitsluitend onder 

controle van hun eigen bestuur of CE. Indien de overheid hierin  zou 

                                                 
2
 http://www.newspeakdictionary.com 

3
 Laurent Flutsch, directeur van het Romeins museum, Vidy. Mijn dank aan Jacques 

da Costa voor deze info. 

http://www.newspeakdictionary.com/
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tussenkomen, wordt dit als onvrijheid, dictatuur of „geleide economie‟ 

betiteld.  

 

Politieke en levensbeschouwelijke vrijheid 

Op politiek gebied denkt men bij vrijheid aan “geen dictatuur”, 

bijvoorbeeld geen inmenging in de godsdienstbeleving (zeer belangrijk 

tijdens de godsdienstoorlogen), in het onderwijs: in ons land spreken we 

van “vrij onderwijs” (dit betreft de inhoud
4
 van het onderwijs; want 

financieel is de tussenkomst van de overheid onmisbaar). Voor de media 

is vrijheid heel belangrijk: de overheid mag geen censuur instellen (zoals 

de Belgische Grondwet zegt), maar ook niet tussenkomen in de 

verspreiding van berichten, in negatieve of in positieve zin. Dat geldt ook 

voor de publieke omroep.  

Vaak wordt vrijheid gelijkgesteld aan een meerpartijensysteem in 

de politiek: “vrije verkiezingen” moeten tussen minstens twee partijen 

gaan.  

Vrijheid is ook: niet bezet zijn en geregeerd worden door een 

andere mogendheid, door een buitenlands leger: tijdens WO I en II waren 

de Belgen niet vrij. Zouden de Afghanen, de Irakezen, de Palestijnen vrij 

zijn? Onder een dictatuur zijn de burgers niet vrij; de twee termen, 

vrijheid en dictatuur, zijn vrijwel elkaar tegenovergestelde. Veel 

Vlamingen voelden zich destijds niet vrij toen het openbare leven, de 

rechtbanken, het leger, het onderwijs...nog in een andere taal, het Frans, 

functioneerden; de eigen taal werd in vele omstandigheden niet aanvaard. 

 

Voor het individu 

Voor het individu betekent vrijheid: niet beperkt door wetten en 

regels, door dreiging van sancties, vrij zijn/haar mening mogen uiten, vrij 

zijn woning kunnen kiezen, kunnen gaan en reizen, kunnen trouwen met 

de partner van zijn/haar keuze, het aantal kinderen kunnen kiezen...Voor 

het individu is vrijheid in de eerste plaats het subjectief gevoel, dat alles 

mogelijk is, al is dat in de praktijk niet gerealiseerd.  

 

In de feiten zijn die vrijheden beperkt.  

Er zijn massa‟s wetten en regels, maar ook financiële en sociale 

beperkingen. 

                                                 
4
 Hier is voor een ongelovige het begrip “vrij” een paradox. Immers, dit onderwijs is 

confessioneel, dus geïnspireerd door een godsdienst. Andere levensovertuigingen zijn 

er afwezig, of toch minder waard. Er is hier géén vrijheid van godsdienst, 

bijvoorbeeld geen les niet-confessionele zedenleer, of islam les. Dit onderlijnt 

nogmaals hoe belangrijk het is een woord of begrip precies te definiëren, afhankelijk 

van de context waarin het gebruikt wordt.  
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Onze woonplaats wordt in grote mate bepaald door de prijs van de 

woningen. Idem voor reizen; en natuurlijk door uitreis- en 

immigratiewetten in veel vormen en kleuren. Een Amerikaan die 

terugkeerde van een reis naar Cuba, kreeg 6500 dollar boete
5
. Sterk 

vereenvoudigend kan men zeggen dat alleen burgers van het rijke Westen 

en de joodse burgers van Israël zich min of meer vrij mogen vestigen. 

Maar zowel in rijke als arme landen hebben de herhaalde overstromingen 

zichtbaar gemaakt dat steeds sommige huizenwijken getroffen worden, en 

andere steeds droog blijven. De media melden meestal niet of de prijs van 

de bouwgronden daarmee verband houdt. Na de catastrofale 

overstromingen in Pakistan protesteerden getroffen bewoners tegen de 

rijke wijken die droog bleven. Ook bij ons zijn sommige bouwgronden 

onbetaalbaar behalve voor de rijksten.      

Werken en broodwinning zijn aan nog méér beperkingen 

onderhevig. Asielzoekers mogen niet werken, ze moeten een arbeidskaart 

krijgen en daarvoor is een vast adres vereist. Werken in de VS is voor 

niet-Amerikanen zeer moeilijk. Voor iedereen is de afstand tussen 

woonplaats en werk een feitelijk remmende factor, afhankelijk van de 

(on)mogelijkheden en kosten van vervoer. Maar de nieuwe wetgeving 

(1/1/2012) eist dat een werkloze een job aanvaardt tot 60 km van 

zijn/haar woning, of tot 4 uur verplaatsing per dag, of 12 uur van huis. 

Het begrip „passende dienstbetrekking‟ is niet meer ondergeschikt aan 

diploma of ervaring, na 3 of 6 maand werkloosheid, met andere woorden: 

een werkloze moet alle werk aanvaarden
6
. Nog niet wettelijk verankerd, 

maar wel bij opiniemakers en sommige politici, is de veroordeling van 

een studiekeuze “waarvoor op de arbeidsmarkt geen vraag is”. “Ik wil 

niemand zijn droom afnemen, en een archeoloog omturnen tot metser lijkt 

me weinig efficiënt. Maar het beter screenen van beschikbare 

functieprofielen kan wel een match blootleggen” (Fons Leroy, hoofd van 

de VDAB)
7
.  

Vrijheid van verplaatsing is zelfs buiten de beroepsuitoefening 

beperkt: sportlui moeten voortdurend hun “whereabouts” vooraf  opgeven 

aan de juiste instantie. Wie zelfs maar 10 minuten “onzichtbaar” is 
                                                 
5
 De Morgen 30/7/2012. Nog meer ongelofelijk wedervaren van Cuba reizigers: 

http://www.michelcollon.info/Etat-de-siege-Les-sanctions.html?lang=fr 
6
 http://www.abvv.be/web/guest/files-nl/-/file/789330/&p_l_id=10184#controle  

http://www.abvv.be/web/guest/files-nl/-/file/789330/&p_l_id=10184#wijzigingen  
7
 Interview in De Morgen 13/3/2012; discussie met prof. Jan Blommaert in DWM: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/31/studeren-voor-de-

kenniseconomie-open-brief-aan-fons-leroy  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/04/20/open-brief-aan-jan-blommaert  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/19/utilitair-onderwijs-de-vdab-kiest-

voor-de-korte-termijn  

 

http://www.michelcollon.info/Etat-de-siege-Les-sanctions.html?lang=fr
http://www.abvv.be/web/guest/files-nl/-/file/789330/&p_l_id=10184#controle
http://www.abvv.be/web/guest/files-nl/-/file/789330/&p_l_id=10184#wijzigingen
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/31/studeren-voor-de-kenniseconomie-open-brief-aan-fons-leroy
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/31/studeren-voor-de-kenniseconomie-open-brief-aan-fons-leroy
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/04/20/open-brief-aan-jan-blommaert
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/19/utilitair-onderwijs-de-vdab-kiest-voor-de-korte-termijn
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/19/utilitair-onderwijs-de-vdab-kiest-voor-de-korte-termijn
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geweest, wordt geschorst. Dit zijn private reglementen van nationale en 

internationale beroepsverenigingen; ze worden gerechtvaardigd door de 

strijd tegen doping. Uiteraard mag niemand zijn werkplaats verlaten 

tijdens de werkuren, tenzij onder specifieke voorwaarden. In sommige 

bedrijven is toiletbezoek gereglementeerd. Beseffen we wel hoe erg we in 

feite gebonden zijn? 

 

Overeenkomsten, contracten, wetgeving, schulden 

 Zowel personen als organisaties zijn onderworpen aan allerlei 

verplichtingen. Wie een aankoop gedaan heeft, is verplicht te betalen. 

Wie zijn kredietkaart gebruikt, moet zijn rekening van krediet voorzien; 

van een lening voor een huis, bijvoorbeeld, mogen geen afbetalingen 

overgeslagen worden. We weten dat vandaag nogal wat mensen hier niet 

tijdig aan voldoen. Een contract moet worden uitgevoerd, èn betaald; 

verbreken kan, maar is meestal heel duur. Wat als de leverancier met 

vertraging is, of het geleverde niet voldoet aan de verwachtingen? 

Iedereen kent voorbeelden. 

 Een vzw, vereniging zonder winstoogmerk, mag geen winst 

uitkeren aan zijn leden. Daarentegen een nv, naamloze vennootschap, 

eigenaar van een bedrijf, heeft precies dat oogmerk. Loonschalen worden 

afgesproken tussen patroons en vakbonden in een cao, collectieve 

arbeidsovereenkomst; maar als er geen cao geldt, beslist de bedrijfsleider 

naar goeddunken over de verloning, aanstelling en ontslag, zonder opgave  

van reden. Bovendien vallen personeelsleden die gedetacheerd zijn vanuit 

het buitenland, niet onder de cao. Daarentegen is een statutair benoemde 

ambtenaar van de overheid beschermd tegen willekeurig ontslag, tenzij 

hij/zij een misdrijf heeft begaan.  De wedde is door een wet of KB of 

decreet vastgelegd. Deze statutairen worden vandaag stilaan zeldzaam… 

 Overheden zijn onderworpen aan massa‟s nationale wetten en 

Europese regels; hun handen zijn veel meer gebonden dan de meeste 

mensen denken. Naast de juridische verplichtingen (soms uitgedrukt in 

een vonnis van het Europees Hof van Justitie, of het Hof voor de Rechten 

van de Mens) ontvangen ze voortdurend adviezen (bijvoorbeeld van de 

OESO, het IMF, de Wereldhandelsorganisatie WTO, één of andere 

Eurocommissaris, de Nationale Bank, het Planbureau, …) en zogenaamde 

ratings, door de private ratingagentschappen. De meest recente 

ontwikkeling is dat de regeringsbegroting, vroeger exclusief onderworpen 

aan het parlement, nu ondergeschikt is aan Europese regels. Bij niet-

naleving kunnen honderden miljoenen boete worden opgelegd aan een 

staat. De landen van de EU zijn verplicht de schuld op de 

overheidsbegroting op korte tijd af te bouwen; in ons land gaat het om 

vele miljarden in enkele jaren. Op termijn mogen regeringen geen tekort 

meer op hun begroting hebben (max. 0,5%), en hun totale schuld mag 
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maximaal 60% van het BNP zijn. Dit is vastgelegd in meerdere nieuwe, 

juridisch bindende, Europese verdragen, zoals het Begrotingsverdrag
8
. 

Dat deze verdragen zijn ondertekend door een meerderheid van nationale 

regeringen (meestal door één minister), vermindert in niets hun dwingend 

karakter: ze kunnen niet teruggedraaid worden. Parlementen hebben 

weinig andere keuze dan in te stemmen;  bevolkingen hebben al helemaal 

geen keuze. 

De onvrijheid van de overheden in de EU om geld te lenen, in 

dienst van hun bevolking, geldt niet voor de private sectoren. Daar is 

werken met geleend geld de basis van hun groei en winst. De financiële 

sector (banken) functioneert met spaargeld van de klanten en met 

leningen, ten belope van tientallen malen hun eigen kapitaal (zogenaamde 

hefboom)
9
. 

De onvrijheid van derdewereld landen is nog veel groter, door de 

onoverkomelijke schulden aan de rijke landen. De morele rechtvaardiging 

daarvoor wordt betwist, en ongehoorzaamheid is gerechtvaardigd
10

. Het 

CADTM verdedigt dat ook de Belgische overheid moet ontlast worden 

van de tientallen miljarden waarborgen voor de Dexia-holding. 

 

Beperkingen wegens overlast 

Het nieuwe wetsontwerp van minister van binnenlandse zaken 

Joelle Milquet voorziet niet alleen in administratieve boetes (GAS: 

gemeentelijke administratie sanctie), maar ook in straatverbod voor 

jongeren die overlast veroorzaken. Er bestaat reeds een stadionverbod 

voor voetbalsupporters die betrapt werden op herrieschoppen bij 

voetbalwedstrijden (“hooligans”). Het begrip „overlast‟ wordt 

gedefinieerd uit praktische ervaring: “enkele gekende prostituees in de 

atheneumbuurt”, “agressieve hardnekkige bedelaars en bepaalde 

hangjongeren”, een paar jongeren in de buurt van de Turnhoutsebaan na 

de voetbalrellen”, “speeltuigen die in brand werden gestoken tot 

ingeslagen autoruiten” (Antwerpen, burgemeester Patrick Janssens)
11

. In 

2009 verklaarde de Raad van State een straatverbod onwettig dat als 

                                                 
8
 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/03/europees-begrotingsverdrag-

doodsteek-voor-de-overheden 
9
 Totale assets van banken bedroegen van 5 tot 30 maal hun eigen kapitaal (eigen 

aandelen); gemiddeld 13 maal. Spaargeld van klanten (depositos) vertegenwoordigde 

gemiddeld 65%, soms tot 96%. Studie van Duran en Lozano-Vivas, Universiteit van 

Malaga, van de 15 euro landen in de periode 2002-2009: “Moral Hazard, Risk 

Shifting and the Financial Structure of Banks”.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2114058  De Tijd 20/10/2012. 
10

 Eric Toussaint e.a. http://cadtm.org/Eric-Toussaint-et-Maria-Lucia  

 http://cadtm.org/Le-droit-de-desobeir-aux   http://cadtm.org/Indispensable-

desobeissance    Dexia: http://cadtm.org/Le-CADTM-rappelle-qu-un-nouveau  
11

 De Morgen 3/4, 4/4/2012. 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/03/europees-begrotingsverdrag-doodsteek-voor-de-overheden
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/03/europees-begrotingsverdrag-doodsteek-voor-de-overheden
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2114058
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2114058
http://cadtm.org/Eric-Toussaint-et-Maria-Lucia
http://cadtm.org/Le-droit-de-desobeir-aux
http://cadtm.org/Indispensable-desobeissance
http://cadtm.org/Indispensable-desobeissance
http://cadtm.org/Le-CADTM-rappelle-qu-un-nouveau
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sanctie wordt opgelegd door de gemeente; maar het kan wel „als 

preventie‟. Criminoloog prof. Brice De Ruyver (U. Gent) zegt: “Overlast 

is een containerbegrip waaronder heel vele gedragingen schuil gaan die 

als zeer storend worden ervaren en het onveiligheidsgevoel 

aanwakkeren; bijna altijd gedragingen in groep. Gedrag dat niet het 

hunne is wordt als overlast bestempeld, een mooi voorbeeld zijn de 

klachten tegen speelpleinen”. Ondanks deze relativering en 

waarschuwing is De Ruyver toch voorstander: “Een plaatsverbod is het 

ideale instrument om concentraties, bijvoorbeeld van junks en 

prostituees, en van gedragingen die storend zijn, tijdelijk onder controle 

te houden”. 

Maar 30 sociaal-culturele bewegingen die in Vlaanderen actief 

zijn, schrijven in een open brief, dat de boetes worden misbruikt om op te 

treden tegen mensen die op vreedzame wijze actie voeren. "De GAS-

boetes maken het voor ons moeilijk om sociale acties te organiseren 

zonder dreiging van sancties. Door vreedzaam protest over dezelfde kam 

te scheren als kleine criminaliteit of 'overlast', doen we onze eigen 

felbevochten democratische rechten oneer aan"
12

.  

Concrete gevallen waar een GAS-boete werd uitgeschreven, zijn: 

de plaatsing van een klein verkiezingsbord op het openbaar domein; op de 

leuning van een bank zitten; zes Brusselse studenten die uit solidariteit 

met sans-papiers het PS-hoofdkwartier symbolisch kwamen bezetten en 

er een spandoek ontrolden; PVDA-lijsttrekker Peter Mertens die GAS- in 

Antwerpen met een paar partijgenoten een korte manifestatie hield om 

zijn eis voor gemeentelijke aanplakborden kracht bij te zetten. Dat hij 

later over de grond van de zaak gelijk kreeg van de rechtbank, veranderde 

daar niets aan. Een Antwerpenaar kreeg een boete omdat hij wuifde en 

claxonneerde naar een vrouw. Die vrouw was zijn echtgenote.  

De voorbeelden maken duidelijk dat de definitie van overlast of 

sanctioneerbaar gedrag niet nauwkeurig begrensd is en sterk emotioneel 

bepaald. Daardoor zal de toepassing willekeurig zijn naargelang de 

gemeente, de politieagenten, de ambtenaar, of zelfs de media-aandacht. 

Juristen wijzen erop dat gemeentelijke sancties, in tegenstelling tot een 

rechtbank, geen openbaar tegensprekelijk debat noch verzachtende 

omstandigheden toelaten. Dat prostituees telkens als overlast vermeld 

worden wijst op een morele motivatie. Plaatsverboden leidden meestal tot 

verplaatsing van het verschijnsel; niet tot een aanpak van de oorzaken en 

motivaties. Burgemeester Thielemans van Brussel voerde overlastboetes 

in tegen straatprostituees. Patrick Janssens benadert prostitutie helemaal 

                                                 
12

 O.m. de Liga voor de Rechten van de Mens: 

http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/gas_boetes_is_opkome

n_tegen_onrecht_overlast 
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anders: de verloedering van de buurt wordt door de stad aangepakt 

(renovatie van de huizen die ter beschikking komen van de vrouwen, 

propere straten, openbare toiletten); raamprostitutie wordt beperkt tot 

enkele straten
13

. 

Mechelen kwam in het nieuws omdat de GAS boetes eerder lijken 

op pestgedrag, zegt schepen Caroline Gennez (Sp-a)
14

. Een broodje eten 

op de trappen van een gesloten kerk kost 100 euro; met bloot bovenlijf na 

voetbal in de kruidtuin, gsm-en op de fiets, moeder die K3 zingt in haar 

auto met peuters is een „boomcar‟. Burgemeester Somers gaat het 

systeem nu evalueren, en binnen 6 (!) maand conclusies trekken… 

 

Vrijheid van informatie 

 De vrijheid van informatie wordt beperkt door wie die informatie 

controleert, of in bezit heeft. In sommige landen zijn dat de overheden, in 

de meeste andere zijn het kapitaalkrachtige bedrijven die de meerderheid 

van de journalisten in loondienst hebben. News Corp van Rupert 

Murdoch bezit tientallen kranten, TV stations, de filmstudio 20th Century 

Fox (zie ook ons hoofdstuk 4). Tijdens zijn bezoek aan China heeft 

president Obama gepleit voor onbeperkte toegang tot het internet, omdat 

de Chinese autoriteiten vaak berichten verwijderen, en Facebook en 

Twitter onbereikbaar maakten
15

. Maar de grote Amerikaanse 

nieuwsgroep CNN ontsloeg Octavia Nasr, verantwoordelijke voor het 

Midden-Oosten, wegens een positieve uitspraak over de pas overleden 

islam geestelijke Ayatollah Sayyed Mohammed Hussein Fadlallah
16

. Bij 

de Duitse openbare omroep ZDF werd de aanstelling van de 

hoofdredacteur niet verlengd door de raad van bestuur waarvan de 

meerderheid tot de politieke strekking behoort van kanselier Angela 

Merkel; hiertegen werd door 35 hoogleraren grondwettelijk recht 

geprotesteerd
17

.  In het Vlaamse commerciële medialandschap zijn 

                                                 
13

 De Morgen 13/9/2012. 
14

 Vanaf minuut 30: http://www.canvas.be/programmas/terzake/server1-

1d74866%3A13a649438c2%3A-7dc0#panel-epi  
15

 Google heeft de Chinese censuur omzeild door vanuit Hong-Kong te opereren; het 

haalt op de Chinese markt een inkomen van 600 miljoen dollar (DeMorgen 23/3/10). 
16

 Nadien zei ze dat ze doelde op de progressieve houding van Fadlallah tegenover 

vrouwenrechten: “Fundamenteel zijn mannen en vrouwen gelijk, vrouwen moeten in 

gelijke mate bijdragen aan de ontwikkeling van de familie”. Hij veroordeelde 

huiselijk geweld, en stelde dat een vrouw die geslagen wordt, mag terugslaan. Hij was 

ook een mentor van de Libanese partij Hezbollah die op de VS en EU lijst van 

terroristenorganisaties staat. Zie 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/07/09/kritiek-op-snelle-ontslag-van-

cnn-medewerkster en Catherine Vuylsteke in De Morgen 5/7/10. 
17

 De Morgen 29/11/09. De reden voor het ontslag van Nikolaus Brender vermeldt 

deze krant niet. Volgens Der Spiegel gaat het officieel om de zwakke kijkcijfers 

http://www.canvas.be/programmas/terzake/server1-1d74866%3A13a649438c2%3A-7dc0#panel-epi
http://www.canvas.be/programmas/terzake/server1-1d74866%3A13a649438c2%3A-7dc0#panel-epi
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/07/09/kritiek-op-snelle-ontslag-van-cnn-medewerkster
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/07/09/kritiek-op-snelle-ontslag-van-cnn-medewerkster
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ontslagen van journalisten en hoofdredacteurs schering en inslag (zie 

eerder hoofdstuk 4). 

 De vrijheid van de media en andere commerciële bedrijven 

brengen mee dat onwaarheden vrij spel krijgen. In de VS werd de 

regelgeving die een evenwicht of „fairness‟ oplegde aan radio en TV, 

afgeschaft onder president Reagan (1987). Tijdens de laatste 

verkiezingscampagne werd dan ook gelogen dat het een lust was, schrijft 

prof. Kevin Kruse, Princeton.   

Er bestaan in alle naties ook wetten die specifieke informatie 

ontoegankelijk maakt, zoals militaire gegevens
18

, alles wat met de 

“veiligheid” te maken heeft, of zou kunnen hebben; verder de interne 

bedrijfsgegevens die als private eigendom worden beschouwd; en privé-

gegevens over personen behalve indien het “publieke” personen betreft 

(politici). Zelfs de persoonsgegevens over zichzelf kan een burger slechts 

met moeite, of niet, verkrijgen indien ze opgeslagen zijn door 

bijvoorbeeld de Veiligheid van de Staat
19

, of in een medisch dossier
20

. 

                                                                                                                                            

(“quota”) van de nieuwsberichten. De critici waaronder de bond van journalisten en 

de Socialistische en de Groene verkozenen, zeggen dat het een partijpolitieke 

afrekening is. De maatregel werd voorbereid na de lokale verkiezingsnederlaag van de 

CDU. In de raad van bestuur was er staking van stemmen 7-7 over de verlenging van 

Brender. Juristen betwisten de bevoegdheid van de raad, omdat de aanstelling van de 

redacteuren gebeurt door de Intendant (afgevaardigde beheerder), en die was 

voorstander van een verlenging. Zie: http://www.spiegel.de/thema/nikolaus_brender/ 
18

 In ons land mogen de regering of volksvertegenwoordigers niet bevestigen of 

ontkennen dat er (Amerikaanse) atoombommen opgesteld staan. Tijdens de oorlog in 

Libië bleef het militair geheim waar en wat de Belgische F-16‟s gebombardeerd 

hadden, en of er slachtoffers waren gevallen. In Israël krijgen soldaten na elke 

operatie een debriefing, en alles wat zij vertellen mag nooit meer gebruikt worden in 

een rechtbank. De-briefing betekent dus eigenlijk “uitvagen”, “schrappen uit het 

geheugen”. Idem na het doden van Osama Bin Laden en het verdwijnen van zijn lijk. 

In het officieel NIST verslag over de ineenstorting van het derde WTC gebouw in 

New York, op 11 sept. 2011, staat vooraan dat heel wat getuigenissen (“a substantial 

proportion of evidence”) niet zijn opgenomen omdat geheimhouding is beloofd 

(nondisclosure agreements). Nog over de instorting van de WCT torens meldde The 

New York Times dat veel belangrijke informative, verzameld voor een betwisting 

tussen eigenaar en verzekeringsmaatschappij, geheim blijft. 

http://911research.wtc7.net/cache/wtc/official/details_sealed.htm  De grootste massa 

van het stalen geraamte van de WTC torens kon niet onderzocht worden, omdat ze in 

de eerste weken na de aanslagen werd opgeruimd en weggevoerd naar China: 

http://911research.wtc7.net/wtc/groundzero/cleanup.html   Dagelijks krijgen 21.500 

Amerikaanse overheidsdocumenten de stempel „geheim‟ (Michael Parenti, die het 

Information Security Oversight Office uit 2009 citeert). 
19

 een nieuwe vorm van geheime gegevens neemt snel uitbreiding sedert de toepassing 

van de antiterrorisme wetten en de internationale samenwerking of vervlechting van 

politiediensten. Uit enkele processen en anekdotische gevallen is aan het licht 

gekomen dat een burger in Europa geen besef heeft welke data waar over hem/haar 

http://www.spiegel.de/thema/nikolaus_brender/
http://911research.wtc7.net/cache/wtc/official/details_sealed.htm
http://911research.wtc7.net/wtc/groundzero/cleanup.html
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Inbeslagnames bij kranten en zenders komt niet alleen in dictaturen voor: 

de Belgische veiligheidsdiensten vernietigden onlangs in Brussel de 

Koerdische zender en arresteerden de medewerkers
21

. Maar behalve 

staten hebben ook private bedrijven het recht om alle mogelijke 

informatie af te schermen. Ik denk dan niet aan een fabrieks- of 

productieproces dat hun eigendom is; maar hun macht breidt zich uit tot 

zaken van algemeen belang. Recent voorbeeld is de oliegigant BP, die 

alleen geselecteerde personen toeliet in de brede omgeving van het 

dramatische olielek in de Golf van Mexico, zelfs in internationale 

wateren
22

. 

 De lekken door Wikileaks van Amerikaanse diplomatieke mails 

heeft ons erop gewezen dat zelfs in de democratische regimes massa‟s 

belangrijke informatie achtergehouden wordt voor de kiezer/burger. Wie 

ze wèl bekendmaakt, wordt van landverraad beschuldigd. Ze onderlijnen 

ook dat de verhalen die aan de bevolking worden verteld flink verschillen 

van de echte drijfveren en achtergronden. Het is niet verwonderlijk dat 

ethisch betwistbare, of zelfs strafbare, handelingen door deze 

geheimhouding worden beschermd; dat verklaart de woede van de 

“ontblote” verantwoordelijken, in de regeringen en in de privésector. 

 Onlangs zond Canvas een oude film uit van Pontecorvo, over de 

Frans-Algerijnse oorlog, naar het boek van Saadi Yassef; in Frankrijk 

was hij lange tijd verboden. 

 

Vrije meningsuiting 

De meningsuiting is pas heel vrij wanneer de omgeving, de groep 

waarin men zich bevindt, dezelfde mening heeft. Zodra onze mening 

afwijkt van de groep, ontstaan spanningen die nadelig, zelfs gevaarlijk 

zijn voor het afwijkende individu. Daarom wordt in een heterogeen 

gezelschap hoofdzakelijk over het weer gesproken, of over neutrale 

onderwerpen – zeker niet over het geloof, de schoolkeuze en politieke 

partij voor wie men stemt (tenzij we weten dat ze dezelfde zijn voor alle 

                                                                                                                                            

ergens opgeslagen liggen, en nog minder hoe die daar terecht gekomen zijn noch 

waarvoor ze gebruikt worden en door wie. Van openbare controle op de 

waarachtigheid van de data is geen sprake.  
20

 De Orde der Geneesheren oordeelde dat medische gegevens voor een gehandicapte 

wèl moeten ter inzage zijn, terwijl de Belgische overheid dit recht alleen toekent aan 

de arts. De Morgen 24/11/09. 
21

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/04/belgisch-gerecht-haalt-

koerdische-zender-uit-de-ether 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/25/koerden-vrijgelaten  
22

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/07/07/golf-van-mexico-journalisten-

riskeren-boetes-en-gevangenis en  

http://www.naomiklein.org/articles/2010/05/bp-and-us-government-command-center-

guarded-company-afghan-embassy-hazing-scandal  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/04/belgisch-gerecht-haalt-koerdische-zender-uit-de-ether
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/04/belgisch-gerecht-haalt-koerdische-zender-uit-de-ether
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/25/koerden-vrijgelaten
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/07/07/golf-van-mexico-journalisten-riskeren-boetes-en-gevangenis
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/07/07/golf-van-mexico-journalisten-riskeren-boetes-en-gevangenis
http://www.naomiklein.org/articles/2010/05/bp-and-us-government-command-center-guarded-company-afghan-embassy-hazing-scandal
http://www.naomiklein.org/articles/2010/05/bp-and-us-government-command-center-guarded-company-afghan-embassy-hazing-scandal
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aanwezigen!). “Het is beter een uitgesproken mening niet uit te spreken” 

(Loesje). 

Wie een afwijkende mening heeft voelt zich onvrij, en zal daarover 

klagen – liefst zonder de afwijkende mening te benadrukken. Wie het 

gevoel krijgt dat er nooit rekening wordt gehouden met hem/haar, zal ook 

snel van dictatuur spreken. Zelfs in ons land wordt nu en dan een 

tijdschrift of boek verboden door een rechter, vroeger zelfs door de 

postdiensten. Onze Grondwet van 1830 verbiedt censuur; maar als 

syndicale krantjes opriepen tot staking, nam de onderzoeksrechter de 

drukpers en de abonnentenlijsten in beslag. Wanneer later de rechter 

gelijk gaf aan de uitgevers, kwam de krant deze de klap niet meer te 

boven. Andere juridische vondsten om meningen te onderdrukken is 

“aansporing tot ongehoorzaamheid aan de wetten”. Hiervoor kregen de 

voormannen van de Belgische Werklieden Partij, Eduard Anseele sr. en 

Alfred Defuisseaux, 6 maand gevangenis
23

. Anseele had in het dagblad 

Vooruit de moeders van de onder de wapens zijnde soldaten bezworen 

hun kinderen „snel‟ te schrijven, niet op de arbeiders te schieten, tijdens 

de staking van 1886. Defuisseaux was de auteur van de “Catechismus van 

het Volk”.  

Recent zijn meerdere internetgebruikers veroordeeld wegens het 

bezit van beelden op hun computer die als kinderporno geclasseerd 

worden. Victor Hissel uit Luik, vroeger nog advocaat van de ouders van 

Julie en Melissa, en van Paul Marchal, kreeg 10 maand gevangenisstraf 

met uitstel wegens het bekijken van kinderporno. In de UK werd 

effectieve gevangenis uitgesproken wegens bezit van kinderporno. De 

„pedofiel‟ mocht geen internet meer gebruiken en niet in gezelschap van  

minderjarigen komen; in beroep werden deze straffen geschrapt
24

. 

 

Vrije uiting van een afwijkende mening 

Een hele reeks objectieve maatschappelijke factoren beperken de 

vrije uiting van een afwijkende mening. Tenzij iemand al tevreden is dat 

zijn mening aan de café toog wordt gehoord, of in zijn vriendenkring, 

Maar voor een breder gehoor zijn de media onmisbaar: dus kranten of 

weekbladen met een zekere oplage, TV optredens, soms een internetsite 

die veel bekeken wordt, een boek... De toegang tot deze middelen is 

beperkt tot een kleine selecte groep van burgers, zeer vaak dezelfde die 

steeds terugkomen. Professionele journalisten vormen de meerderheid, en 

zij staan in dienst van een werkgever die de berichtgeving stuurt (over 

deze afhankelijkheid heb ik al geschreven in het hoofdstuk “Hoe kijken 
                                                 
23

 Dit soort processen stopte in 1919 door de invoering van het algemeen enkelvoudig 

stemrecht. Volgens historicus Dr. Bram Delbecke (FWO) omdat vanaf toen in de 

jury‟s niet alleen meerbegoeden zetelden. De Morgen 21/2/2012.  
24

 De Morgen 22/8/2011. 
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we naar het nieuws”). Niet-journalisten die wat ruimte krijgen in een 

krant, of enkele minuten zendtijd, moeten zich voegen naar de tijdslimiet 

en de vragen die hen gesteld worden. Een grotere vrijheid bieden de 

nieuwe sociale netwerk sites zoals Facebook en Twitter, en hun impact 

wordt belangrijk geacht tijdens de verkiezing van president Obama, en de 

volksopstanden in Tunesië en Egypte; in ons land met de oproep voor de 

betoging van 23 januari 2011 tegen het uitblijven van een federale 

regering. Telkens ging het om korte oproepen tot een specifieke actie. 

Veel minder doelmatig zijn deze media voor de verspreiding van 

gedetailleerde informatie en meningsuitingen in de diepte. Anderzijds 

veroorzaakt de anonimiteit, of schuilnamen, van de auteurs een hoog 

percentage aan ongecontroleerde en oncontroleerbare beweringen en 

waardeloos scheldproza. Bovendien zijn al heel wat voorbeelden gekend 

waar faceBook eigenmachtig een site afsloot, zoals deze van tegen de 

regering protesterende studenten, tijdens het Brits prinselijk huwelijk van 

William en Catherine.  

 

Vrije meningsuiting in ons beroepsleven 

Onze vrije meningsuiting wordt ook beperkt door onze 

afhankelijkheid in het beroep. Voor onze carrière is het beter niet teveel 

van mening te verschillen met collega‟s en bazen. Om benoemd te 

worden in een katholieke instelling is kerkbezoek in de jeugd meestal een 

voordeel, terwijl omgekeerd kritiek spuien op Rome of op de pastoors, 

uw kansen verkleint. Nog in het jaar des Heren 2011 kan een ingezonden 

brief melding maken van het afwijzen voor leraar wiskunde in het 

katholieke net van een kandidaat die zedenleer had gevolgd en zich 

ongelovig noemde
25

. Een syndicaal afgevaardigde van Roularta die in het 

paritair comité vroeg wanneer de overuren zouden vergoed worden, kreeg 

ontslag om dringende reden, en de arbeidsrechtbank gaf hem ongelijk, 

omdat de brief van zijn advocaat beledigend was. Zelfs politici, wier taak 

het is diverse meningen van hun kiezers tot uitdrukking te brengen, 

ondervinden nadeel: “Voor een zelfstandige of werknemer uit de privé die 

politieke kleur heeft bekend, ligt de vervolgcarrière soms moeilijk”. Dat 

zegt Herman De Croo
26

, liberaal, meerdere malen minister, 

Senaatsvoorzitter en parlementair verkozene gedurende generaties.  

Nieuwe Belgen die werk zoeken zijn al benadeeld door hun naam, 

uitzicht en accent; maar als ze dan nog nadrukkelijk hun (islamitische) 

godsdienst belijden, is er meestal een betere kandidaat voor de vacature. 

Politieke opinies mogen zogezegd geen criterium zijn voor benoeming of 

ontslag bij een overheid, de realiteit is anders. Tariq Ramadan, een 

                                                 
25

 Brief van de vader, Thierry Defauw, Hertsberge. De Morgen, 26/8/2011 
26

 De Morgen 22/12/11. 
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Zwitserse filosoof die veel publiceert over de islam, is ontslagen door het 

stadsbestuur van Rotterdam als integratieadviseur, wegens zijn 

medewerking aan Press TV. Deze zendt vanuit Londen maar wordt 

gefinancierd door Iran. Ramadan daagt iedereen uit te bewijzen dat hij het 

bewind in Teheran zou steunen
27

. Sommige journalisten voeren een 

permanente campagne tegen Ramadan
28

. Nadat Humo had uitgebracht dat 

Siegfried Bracke, N-VA parlementair na een loopbaan als VRT journalist, 

in een vorig leven een socialistische partijkaart had bezeten, en onder 

pseudoniem artikels had geschreven in een partijblad, waren de 

commentaren niet van de lucht: “zoiets doet men niet”, “de VRT moet 

gedepolitiseerd zijn”. Blijkbaar geldt de zo vaak geprezen politieke 

vrijheid van ons democratisch systeem niet voor journalisten
29

. De 

kritieken richtten zich vooral tegen de zichtbaarheid van de politieke 

kleur. Wie erin slaagt zijn opinies handig en onmerkbaar te verpakken 

heet onafhankelijk en neutraal. Maar in werkelijkheid neemt iedereen 

standpunten in, al wordt dat geloochend in alle toonaarden.  

Zelfs de Amerikaanse president wordt beperkt in zijn freedom of 

speech wanneer hij als Nobelprijswinnaar voor de vrede meer troepen 

stuurt naar de oorlog in Afghanistan. Dat zegt de speechwriter van Guy 

Verhofstadt, Koert Debeuf
30

.  

De Amerikaanse priester Thomas Doyle, 27 jaar lang 

klokkenluider over kindermisbruik in de Kerk, werd ontslagen kort voor 

zijn pensioen; daardoor heeft hij geen recht op een uitkering. Hij klust nu 

bij als stervensbegeleider, en met drugs- en alcoholverslaafden, om brood 

op de plank te hebben
31

. 

Nobelprijswinnaar Paul Krugman schrijft in The New York Times 

over de Amerikaanse gedachtenpolitie (“thought police”) omdat de 

overheid alle universitaire e-mails heeft opgevraagd van professor 

William Cronon, historicus aan de University of Wisconsin, die enkele 

malen kritiek leverde op de Republikeinse rechterzijde
32

. Nog in de VS 

werd Prof. Frances Piven die over armoede schreef, bedreigd door 

                                                 
27

 De Standaard 19/8/09; www. 
28

 Caroline Fourest, van het tijdschrift ProChoixNews; zij noemt zichzelf feministe en 

laïque. Zie: www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/?q=tariq+ramadan 
29

 Bijvoorbeeld De Morgen 28/1/2011. Gebeurde dit in een Oost-Europees land of 

buiten Europa, dan spraken de media van bedreiging van de vrijheid. Twee maten en 

twee gewichten. 
30

 De Morgen 11/12/09. 
31

 Hij getuigde voor de Belgische parlementaire onderzoekscommissie. “Liegen, 

stilzwijgen en manipuleren, de Kerk leert niet. Bisschoppen liegen zelfs onder eed” 

Inteview in De Morgen 14/2/2011. 
32

http://www.nytimes.com/2011/03/28/opinion/28krugman.html?src=ISMR_AP_LO_

MST_FB    

http://www.nytimes.com/2011/03/28/opinion/28krugman.html?src=ISMR_AP_LO_MST_FB
http://www.nytimes.com/2011/03/28/opinion/28krugman.html?src=ISMR_AP_LO_MST_FB
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aanvallen van de TV opiniemaker Glenn Beck, en krijgt hij nadien 

doodsbedreigingen
33

  

Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen, stapte naar de 

rechtbank om te verhinderen dat een voordracht van Benno Barnard een 

tweede keer zou verstoord worden, maar dit snoert ook de mond van de 

critici
34

. 

Sedert de toenemende discussies op internet, blijkt dat veel Belgen 

zich niet veilig voelen indien ze hun mening zouden prijsgeven onder hun 

eigen naam. De gebruikte schuilnamen vertonen een groot palet van 

creativiteit; zeer weinigen gebruiken hun echte, volledige identificatie. 

En dat zoiets nare gevolgen kan hebben, ondervond een manager 

van het bedrijf Option, die regelmatig kritiek leverde over zijn werkgever 

op zijn facebookpagina. Hij vloog buiten om dringende reden, dus zonder 

opzegvergoeding, en de arbeidsrechtbank gaf zijn baas gelijk: “zijn 

handelwijze was totaal ongepast en maakte verdere samenwerking 

onmogelijk”. 

Zopas heeft de Belgische parlementaire commissie bijkomende 

eigenschappen goedgekeurd die uitsluiten dat iemand Belg kan worden. 

De kandidaat mag geen “aanhanger zijn van integristische of 

terroristische bewegingen”
35

. Hoe breed „aanhanger‟, „integristisch‟ en 

„terroristisch‟ kunnen geïnterpreteerd worden schept grote 

rechtsonzekerheid. Maar het tast vooral de vrijheid van vereniging en van 

politieke keuze aan. Van een begaan misdrijf is immers geen sprake. Wel 

definieert de tekst onrechtstreeks een nieuw soort misdrijf, dat weinig 

verschilt van een opiniedelict dat door de Inquisitie van de Kerk vervolgd 

werd.  

In 2008 werden politieke overtuiging en beweerd lidmaatschap de 

redenen van de procureur om een naturalisatie tot Belg te verwerpen van 

Deniz Demirkapi, de echtgenote van de Belgische journalist Kimyongur. 

Wie de beschulding leest
36

 wordt terug gekatapulteerd naar de McCarthy 

periode. De rechtbank stelt de beslissing uit. De naturalisatie van Yasar 

Demirel, 67 jaar, werkzaam in ons land sedert 31 jaar, werd om 

gelijkaardige redenen afgewezen. 

Politieke overtuiging en/of lidmaatschap van een partij hebben tot 

beroepsverbod geleid, in normale democratische regimes: Nederland 

(tegen geestelijken, ook journalisten volgens de CDA-minister van 

                                                 
33

 http://www.care2.com/causes/politics/blog/professor-receives-death-threats-after-

glenn-beck-targets-her/ 
34

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/12/exuberante-dwangsommen-

tegen-debatverstoorders-zijn-preventieve-censuur 
35

 De Morgen 19/1/2011. 
36

 Vonnis tegen Deniz http://www.leclea.be/pdf/Deniz_jugement.pdf  

http://www.care2.com/causes/politics/blog/professor-receives-death-threats-after-glenn-beck-targets-her/
http://www.care2.com/causes/politics/blog/professor-receives-death-threats-after-glenn-beck-targets-her/
http://www.leclea.be/pdf/Deniz_jugement.pdf
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Justitie
37

); Duitsland (1972; 2006
38

). Maar ook vandaag worden in 

Turkije tientallen militanten van de overheidsvakbond KESK, allemaal 

vrouwen, maandenlang opgesloten, en sommigen, ondanks internationaal 

protest, veroordeeld zonder openbare acte van beschuldiging
39

.  

 

Vrije mening met het leven betaald 

Het hedendaags typevoorbeeld van het slachtoffer van vrije 

meningsuiting is Theo Van Gogh, de Nederlandse theater- en filmmaker 

die meermaals moslims en de islam met nadruk schoffeerde
40

 en om die 

reden werd doodgeschoten door een gelovige. Van Gogh is helaas niet de 

enige markante figuur die omwille van zijn opinie om het leven werd 

gebracht, andere voorbeelden staan in ons hoofdstuk over de 

nieuwsgaring
41

: de Zweedse minister Anna Lindh
42

, de Israëlische eerste-

minister en oud-generaal Itzhak Rabin
43

, de Russische journaliste Ana 

                                                 
37

 wegens “op te ruien of aan te zetten tot haat of geweld”. Daarmee staan volgens de 

minister niet meteen universele mensenrechten op de helling:   

http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2010/01/30/nieuwe-straf-beroepsverbod-voor-bv-

bestuurders-en-geestelijken/   
38

 In 2006 nog tegen een leraar, lid van een “extremistische” antifascistische 

beweging, Michael Csaszkóczy  http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/urteil-

berufsverbot-fuer-linken-lehrer-a-405708.html   In 1972 tegen kommunisten. 
39

 ACOD, De Tribune, nov 2012; ook  http://www.epsu.org/a/8690   

http://www.epsu.org/IMG/pdf/joint_solidarity_letter_KESK_trade_unionist.pdf  
40

 “geitenneukers” was zijn bekendste uitdrukking. Hij maakte o.m. de film 

”Submission” over zijn interpretatie van de islam. 
41

 Dat de vrijdenker Francisco Ferrer, stichter van de Escuela Moderna in 1909 in 

Barcelona werd gefusilleerd onder een conservatieve klerikale regering had zeker met 

zijn opinies te maken. Wat later was de dichter Federico Garcia Lorca het slachtoffer 

van het Franco-regime. Welbekende moorden wegens opinies of activiteiten waren 

die op parlementslid Julien Lahaut, Bisschop Romero, de Chileense gitaarcomponist 

Victor Jara, Jean Laperches, minister van Staat André Cools, Pim Fortuyn, dierenarts 

Karel Van Noppen, rijkswachter Peter De Vleeschauwer… 

Zweden heeft een trieste geschiedenis van politici en diplomaten die in de uitoefening 

van hun functie op gewelddadige wijze om het leven zijn gekomen. Anna Lindh is de 

jongste uit deze rij; Raoul Wallenberg, graaf Folke Bernadotte, VN-secretaris-

generaal Dag Hammarskjöld, premier Olof Palme, en Bernt Carlsson gingen haar 

voor. www.forumdemocratie.nl/europese_leiders_anna_lindh 
42

Anna Lindh, socialistisch minister van buitenlandse zaken van Zweden, werd 

doodgestoken in 2003, door zogenaamd een gek. De Anna Lindh Foundation met 

zetel in Alexandrië, promoot “intercultureel dialoog, samenwerking, uitwisseling en 

mobiliteit”. Het netwerk opgericht in de landen rond de Middellandse zee, heeft nu 

organisaties in 43 landen. Zie www.annalindhfoundation.be/  

http://www.euromedalex.org/anna_lindh 
43

 4 november 1995. De moordenaar was een diep-gelovige joodse student. Hij wilde 

de afspraken met de Palestijnen tegenhouden die Rabin in Taba had onderhandeld. In 

sommige joodse middens werd gejuicht. Indien men de evolutie tot 2009 in 

ogenschouw neemt kan deze student tevreden zijn. Na zijn aanhouding zei hij: “Ik heb 

http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2010/01/30/nieuwe-straf-beroepsverbod-voor-bv-bestuurders-en-geestelijken/
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2010/01/30/nieuwe-straf-beroepsverbod-voor-bv-bestuurders-en-geestelijken/
http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/urteil-berufsverbot-fuer-linken-lehrer-a-405708.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/urteil-berufsverbot-fuer-linken-lehrer-a-405708.html
http://www.epsu.org/a/8690
http://www.epsu.org/IMG/pdf/joint_solidarity_letter_KESK_trade_unionist.pdf
http://www.annalindhfoundation.be/
http://www.euromedalex.org/anna_lindh
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Politkovskaja
44

, Martin Luther King, president John Kennedy en zijn 

broer en minister Robert; abortusartsen in de VS
45

, meerdere 

Amerikaanse rechters (Congresslid Gabrielle Giffords overleefde nipt de 

moordpoging maar moest ontslag nemen uit het parlement)
46

; talrijke 

vakbondsmilitanten
47

 en boerenleiders van wie wij de naam niet kennen, 

                                                                                                                                            

alleen gehandeld, misschien toch wel met gods hulp” (Marc Ooms, BRTN-joernalist, 

“Israël na Rabin”, Standaard Uitgeverij, 1996.   
44

Had veel kritiek op Russische regering over de vuile oorlog in Tsjetsjenië. Russische 

journaliste van Novaja Gazeta; doodgeschoten toen ze haar appartement binnenging 

in 2006. Er is gesuggereerd dat regeringskringen achter de moord zaten. Het 

Russische Hooggerechtshof heeft een eerdere vrijspraak verworpen. De vermoedelijke 

moordenaar is aangehouden eind mei 2011; hij zou zich een tijd in België verborgen 

hebben (De Morgen 1/6/2011). Nadien volgde de aanhouding van een gepensioneerde 

politieoverste uit Moskou, Dmitri Pavljoentsjenkov (De Morgen 26/8/2011).  
45

 Abortusarts en 7 anderen vermoord in de VS (o.a. Dr. David Gunn, Dr. George 

Tiller, Dr. John Bayard Britton, Dr. Barnett Slepian; clinic staff members Shannon 

Lowney and Leanne Nichols); en 17 moordpogingen 

:http://www.care2.com/causes/womens-rights/blog/violent-rhetoric-has-

consequences-just-ask-abortion-providers/     In 2012 zijn in talrijke steden in de UK 

anti-abortus betogingen gehouden: http://www.care2.com/causes/us-style-abortion-

protests-raise-intimidation-concerns.html  
46

 Federale rechter John Roll http://www.care2.com/causes/death-of-judge-john-

roll.html   Rechter Robert Vance 1989 in Alabama, door een bombrief: 

http://www.nytimes.com/1989/12/17/us/letter-bomb-kills-us-appeals-judge.html 

http://www.nytimes.com/1997/02/11/us/judge-gives-letter-bomber-death-

sentence.html  De bommenzender Walter Moddy werd veroordeeld in 1997; hij wilde 

17 rechters vermoorden; ook een advocaat stierf door een bombrief. Vorige jaren 

waren nog 2 rechters vermoord. 

Tot de politieke acties van Gabrielle Giffords behoren harde steun aan de Healthcare 

wet van Obama, strijd tegen de strenge immigratiewetten van Arizona (migranten zijn 

criminelen), maar ook voor het vrij bezit van wapens. Clifford is gelovig joods: 

http://www.nytimes.com/2011/01/10/us/10religious.html?src=me&ref=general&_r=0 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/g/gabrielle_giffords/index.

html   
47

 recent nog in de Filippijnen, Guatemala, Columbia, Swaziland; zie o.m. www.lef-

online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=reportages&rec=1260614854&display=record  

De namen van 166 Colombiaanse vakbondsmilitanten, vermoord in de periode 2007 

tot juni 2010, werden meegedeeld op een internationaal congres in Brussel. De lijst 

met datum, plaats en vakbond, is opgemaakt door de Central Unitaria de Trabjadores, 

Workers Uniteing (UK, Ierland en US enCanada) en Justice for Colombia, een 

mensenrechtenorganisatie van de Britse Trade Union Congres TUC. Vrijwel niemand 

werd voor deze moorden vervolgd. De organisaties roepen op geen 

“Vrijhandelsverdragen” te sluiten met Colombia, omdat daarin de vakbondsvrijheid 

aan banden wordt gelegd en de vervolging van militanten officieel goedgekeurd 

wordt. In Swaziland gaan de manifestaties van mei 2011 gepaard met aanhouding en 

dood van syndicale militanten van TUCOSWA, SNAT, NAPSAWU, SWADNU.  

De internationale vakbondskoepel IVV zegt dat wereldwijd in 2010 101 vakbonds-

militanten hun sociale strijd met de dood hebben moeten bekopen. Vooral in Latijns-

http://www.care2.com/causes/womens-rights/blog/violent-rhetoric-has-consequences-just-ask-abortion-providers/
http://www.care2.com/causes/womens-rights/blog/violent-rhetoric-has-consequences-just-ask-abortion-providers/
http://www.care2.com/causes/us-style-abortion-protests-raise-intimidation-concerns.html
http://www.care2.com/causes/us-style-abortion-protests-raise-intimidation-concerns.html
http://www.care2.com/causes/death-of-judge-john-roll.html
http://www.care2.com/causes/death-of-judge-john-roll.html
http://www.nytimes.com/1989/12/17/us/letter-bomb-kills-us-appeals-judge.html
http://www.nytimes.com/1997/02/11/us/judge-gives-letter-bomber-death-sentence.html
http://www.nytimes.com/1997/02/11/us/judge-gives-letter-bomber-death-sentence.html
http://www.nytimes.com/2011/01/10/us/10religious.html?src=me&ref=general&_r=0
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/g/gabrielle_giffords/index.html
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/g/gabrielle_giffords/index.html
http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=reportages&rec=1260614854&display=record
http://www.lef-online.be/cgi-bin/csvdb.cgi?db=reportages&rec=1260614854&display=record
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zelfs in ons land (Zwartberg; Grâce-Berleur), andersglobalisten (Genua), 

linkse priesters, klokkenluiders, journalisten in de landen waar de macht 

van de „doodseskaders‟ groter is dan die van de rechtssystemen – het was 

schering en inslag “vroeger”, en is het ook vandaag nog. Sinds de 

Amerikaanse bezetting van Irak zijn daar door doodseskaders al meer dan 

300 journalisten vermoord, en duizenden academici
48

; in Columbia zijn 

het syndicale leiders. Het laatste verslag van Amnesty International is één 

gruwelverhaal van folteringen, kindergevangenissen, moorden op kleine 

boeren en diefstal van land, indianen, straffeloosheid van politie en 

doodseskaders. Wie achter deze misdaden staat en er voordelen uit haalt, 

is bekend of te vermoeden.  

Op 24 of 25 mei 2011 zijn in Brazilië Joao Ribeiro da Silva en zijn 

vrouw Marfia Santo vermoord, beiden bekende milieuactivisten die 

campagne voerden voor behoud van het regenwoud. Ze meldden 

regelmatig illegale houtkap, en ontvingen doodsbedreigingen van 

veetelers en houthakkersbedrijven
49

. 

In mei 2011 zijn door het Spaans gerecht 20 militairen, waaronder 

de toenmalige opperbevelhebber tevens minister van Defensie, Rafael 

Humberto Larios, en een tweede generaal (intussen overleden) van het El 

Salvadoraans leger in beschuldiging gesteld, voor de moord op de rector 

van de universiteit van Centraal-Amerika, vijf andere paters jezuïeten, 

hun huishoudster en haar 16-jarige dochter in november 1989
50

. De 

                                                                                                                                            

Amerika komen veel 'vakbondsmoorden' voor. http://survey.ituc-csi.org/?lang=en   

De Standaard  Het ABVV voert in 2011 opnieuw actie tegen moorden op 20 

Columbiaanse vakbondsmensen en ander geweld, waar een Spaans en Canadees 

bedrijf bij worden genoemd: 

http://www.dewereldmorgen.be/blogs/vlaamsabvv/2011/10/11/colombia-

protestkaravaan-tegen-antivakbondsgeweld    
48

 www.brussellstribunal.org 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/21/beschouwingen-bij-de-zevende-

verjaardag-van-de-oorlog-irak 

http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/03/24/brussells-tribunal-klaagt-dood-

iraakse-academici-aan     Rapporten van Dirk Adriaenssens: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/23/kafka-in-irak-maliki-s-ruiters-

van-de-apocalyps    http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/23/irak-de-

geheime-vuile-oorlog-van-de-vs   Zopas 16 ambtenaren van het ministerie van Hoger 

Onderwijs en wetenschap, met 150 ontvoerd in 2006, ontdekt in een massagraf: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/10/28/iraakse-massagraven-met-dank-

aan-de-vs#comment-50994  
49

 Kort na de moorden stemde het Braziliaans parlement een versoepeling van een wet 

uit 1965 waardoor méér houtkap zal toelaten worden. De Morgen 26/5/2011. 
50 Toen was de rechtse Arena-regering aan de macht die gesteund werd door de VS. 

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1272027/2011/05/30/Sp

aans-hooggerechtshof-eist-arrestatie-20-Salvadoraanse-soldaten.dhtml 

http://survey.ituc-csi.org/?lang=en
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=I42R91JP
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/vlaamsabvv/2011/10/11/colombia-protestkaravaan-tegen-antivakbondsgeweld
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/vlaamsabvv/2011/10/11/colombia-protestkaravaan-tegen-antivakbondsgeweld
http://www.brussellstribunal.org/
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/21/beschouwingen-bij-de-zevende-verjaardag-van-de-oorlog-irak
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/21/beschouwingen-bij-de-zevende-verjaardag-van-de-oorlog-irak
http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/03/24/brussells-tribunal-klaagt-dood-iraakse-academici-aan
http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/03/24/brussells-tribunal-klaagt-dood-iraakse-academici-aan
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/23/kafka-in-irak-maliki-s-ruiters-van-de-apocalyps
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/23/kafka-in-irak-maliki-s-ruiters-van-de-apocalyps
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/23/irak-de-geheime-vuile-oorlog-van-de-vs
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/23/irak-de-geheime-vuile-oorlog-van-de-vs
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/10/28/iraakse-massagraven-met-dank-aan-de-vs#comment-50994
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/10/28/iraakse-massagraven-met-dank-aan-de-vs#comment-50994
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1272027/2011/05/30/Spaans-hooggerechtshof-eist-arrestatie-20-Salvadoraanse-soldaten.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1272027/2011/05/30/Spaans-hooggerechtshof-eist-arrestatie-20-Salvadoraanse-soldaten.dhtml
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Jezuïeten probeerden te bemiddelen tussen de regering en de linkse 

guerrilla van het FMLN. 

In december 2011 werd officieel een gerechtelijke klacht 

neergelegd over 20 Argentijnse slachtoffers wiens lijken gekneveld en 

gemarteld werden gevonden. Zowat 1500 linkse tegenstanders van de 

militaire dictatuur werden uit vliegtuigen in zee gegooid, tijdens de 

“vuelos de la muerte”, de vluchten des doods. Vijf piloten zijn al 

aangehouden; een marineofficier is in Spanje veroordeeld tot 1.084 jaar. 

De training van de militairen gebeurde in de marine school ESMA
51

.  

 Ouders en vrienden van de in Guatemala vermoorde Vlaamse 

paters-Scheutisten herdenken nog jaarlijks Serge Berten, Ward Capiau, 

Walter Voordeckers, Conrado de la Cruz; later was nog Fons Stessels een 

slachtoffer. Pablo Schildermans werd na martelingen vrijgelaten. Berten 

had een stencilmachine om pamfletten te drukken. De paters steunden de 

boerenorganisaties tegen de militaire dictatuur en grootgrondbezitters. 

Slachtoffers werden vaak vanuit helicopters in twee vulkanen gedumpt. 

600 dorpen werden verwoest; de Waarheidscommissie van 1996 spreekt 

van 150.000 doden en 50.000 vermisten. De Guatemalteekse officieren 

waren afgestudeerden van de militaire school in Panama opgericht door 

de VS, in het kader van de strijd tegen het communisme. Bijzondere 

ondervragingstechnieken, mooipraterij voor martelen, waren een 

belangrijk onderdeel van het lespaketten. Destijds was Leo Tindemans, 

oud-CVP-voorzitter, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken; de 

familie van de vermoorde paters heeft voor hem alleen minachting en 

woede. In het parlement noemde hij het actiecomité „lijkenpikkers‟. Nu is 

de familie er eindelijk in geslaagd, in België  een gerechtelijk onderzoek 

te starten naar de verantwoordelijken voor de moorden
52

.  

Tijdens het schrijven van dit hoofdstuk word ik ingehaald door de 

moorden door Anders Behring Breivik, op de jongeren van de Noorse 

arbeiderspartij
53

. 

 Al deze slachtoffers zijn zorgvuldig uitgekozen als doelwit omdat 

ze een voorbeeld vormen, door hun woord of hun functie; ofwel zijn het 

                                                                                                                                            

Negen militairen zijn zich zopas gaan aangeven; de vraag is of El Salvador ze zal 

uitleveren. DeMorgen 10/8/2011. Volgens een recenter bericht: niet. 
51

 De Morgen 17/12/2011. 
52

 De Morgen 21/1/2012. De toestand in Guatemala vandaag: Jean Ziegler e.a.: 

http://www.michelcollon.info/Guatemala-militaires-et.html?lang=fr 

http://www.michelcollon.info/Quand-les-multinationales.html?lang=fr  

http://www.michelcollon.info/Bataille-pour-la-terre-au.html?lang=fr  
53

 Over het ideologische visie van Breivik (1516 blz!): 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/24/killer-breivik-over-zijn-

ideologische-wortels   Ook Roels: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/24/schieten-op-links  

http://www.michelcollon.info/Guatemala-militaires-et.html?lang=fr
http://www.michelcollon.info/Quand-les-multinationales.html?lang=fr
http://www.michelcollon.info/Bataille-pour-la-terre-au.html?lang=fr
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/24/killer-breivik-over-zijn-ideologische-wortels
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/24/killer-breivik-over-zijn-ideologische-wortels
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/24/schieten-op-links


Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit          Hoofdstuk 10 

Frank Roels 20 

anonieme betogers waarop de schietende politie of soldaten worden 

losgelaten. 

Niet vermoord maar wel monddood gemaakt, door 18 jaar 

gevangenis, en nog eens 6 maand, nu onder huisarrest, is Mordechai 

Vanunu, de Israëlische nucleaire technicus. Hij maakte in 1986 het 

bestaan van het Israëlische atoombomprogramma bekend. Onze media 

doen mee aan de geheimhouding die Israël hierover bewaart. De 

Internationale Liga voor de Mensenrechten heeft in 2010 aan Vanunu de 

medaille-Carl von Ossietzky toegekend, maar Vanunu mocht Israël niet 

verlaten, ondanks steun van Nobelprijswinnaars en andere grote namen
54

. 

Dat ging in onze media onopgemerkt voorbij. Vanunu is in goed 

gezelschap van de Sovjet-Russische schrijver Boris Pasternak; 

vakbondsleider en later Pools president Lech Walesa; de Birmaanse 

politica Aung San Suu Kyi; en recent de Chinese kunstenaar en dissident 

Liu Xiaobo: allen kregen ze verbod van hun regering om hun Nobelprijs 

af te halen.  

 

Burgerlijk proces om schadevergoeding. 
Nog een geheel ander gevaar bedreigt klokkenluiders die 

mistoestanden aankaarten: nl. een burgerlijk proces om 

schadevergoeding. Bedrijven die in een slecht daglicht worden gesteld 

kunnen voor de rechtbank laten gelden dat ze omzet en winst verliezen. 

De rechtbank kan schadevergoeding uitspreken – de bedragen daarvan 

zijn zo groot dat ze elk individu of organisatie ruïneren. De 

waarheidsgetrouwheid van een bericht beschermt de boodschapper 

geenszins tegen de vergoeding voor de commerciële schade die het 

gevolg is van zijn optreden. Boodschappers worden enigszins beschermd 

door de afkeer van vele bedrijven voor negatieve publiciteit die een 

openbaar proces meebrengt. Een bedrijf zal dus liever zijn advocaten 

doen dreigen met een eis tot schadevergoeding – en dat kan vreselijk 

doelmatig zijn om het deksel op de doofpot te houden. Enkele recente 

voorbeelden: The Guardian kreeg verbod om te berichten over 

giflozingen voor de Ivoorkust; en advocaten van Kauphtingbank 

verhinderden een uitzending over de enorme schuldenlast; later ging de 

bank failliet
55

. Wikileaks, de site die zich toelegde op verborgen 

informatie, zegt: “We hebben ons de voorbije jaren voortdurend tegen 

allerhande schadeclaims moeten verdedigen. (...) Grote krantentitels 

laten zich geregeld censureren uit vrees voor zo’n schadeclaim”. 

                                                 
54

 http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/12/2009123085324385350.html  

http://www.ilmr.de/wp-content/uploads/2010/12/Haaretz_20112010EN.pdf   

www.ilmr.de 

http://www.uruknet.de/index.php?p=m61719&hd=&size=1&l=e 
55

 De Morgen 10/2/10. 

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/12/2009123085324385350.html
http://www.ilmr.de/wp-content/uploads/2010/12/Haaretz_20112010EN.pdf
http://www.ilmr.de/
http://www.uruknet.de/index.php?p=m61719&hd=&size=1&l=e
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De directeur van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in 

Antwerpen, prof. Bruno Gryseels, werd gedagvaard door een 

farmaceutisch bedrijf met een schadeclaim van 1 miljoen euro. Hij had 

kritiek uitgeoefend op de beweringen van het bedrijf aangaande de 

antimalaria behandeling met hun pil, en op hun bedrieglijke promotie
56

. 

Terwijl het proces aansleepte gedurende vier jaar, mocht de professor 

geen verklaringen meer afleggen onder bedreiging van een dwangsom 

van 5000 euro. Intussen verspreidde de firma haar product ongestoord in 

Afrika. 

Leden van Greenpeace werden vervolgd wegens “bendevorming” 

omdat ze in 2006 spandoeken uithingen op het terrein van Electrabel en 

een berg steenkool stortten aan de hoofdzetel. Pas na jaren besliste een 

rechter tot buiten vervolgingstelling. 

Drie Limburgse klokkenluiders zullen door de politieraad van de 

zone Hasselt, Zonhoven, Diest, voor de rechtbank gedaagd worden, om 

hun zogenaamd onrechtmatige lonen terug te betalen. Zij hadden in het 

Panoramaprogramma politieoversten beschuldigd van…onrechtmatige 

vergoedingen
57

.   

In 2011 werd een proces ingespannen tegen oud-president Jimmy 

Carter en zijn uitgever, wegens zogenaamd feitelijke onjuistheden in zijn 

boek uit 2006 “Palestina: peace, not apartheid”
58

. De advocaat verwijst 

naar een vorig proces waar een schrijver en uitgever “schikkingen” 

betaalden aan de kopers van een boek dat veel fantasieën bevatte.  

De laatst bekende slachtoffers van informatievrijheid zijn 

natuurlijk Julian Assange, spreekbuis van Wikileaks, en US-soldaat 

Bradley Manning die in solitary confinement is opgesloten. Hun 

tegenstanders zijn overheden, vooral de Amerikaanse, die ook steun 

krijgen in Zweden, en van talrijke financiële instellingen zoals Paypal, 

Mastercard, Visa en banken die Wikileaks financieel blokkeren. Het is 

des te belangrijker omdat de compromitterende berichten niet door 

Assange zelf worden bekendgemaakt (hij heeft geen rechtstreekse 

toegang tot het grote publiek) maar pas breed verspreid werden dankzij de 

grote kranten
59

. De opsluiting van Manning, en later van Assange, lokte 

slechts weinig afkeurende commentaren uit bij overheden in het Vrije 

Westen. Op de persoonlijkheid van Assange werd en wordt door 

                                                 
56

 De firma Dafra uit Beerse beweert dat 1 dag behandeling volstaat, terwijl zo‟n korte 

termijn volgens wetenschappers snel zal leiden tot resistentie van de malariaparasiet. 

De firma verloor het proces maar promootte verder haar product. HUMO 9/2/10.  
57

 De Morgen 8/8/2012. 
58

 http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/02/02/class-action-suit-filed-against-jimmy-

carter-book/  

http://commentisfree.guardian.co.uk/soumaya_ghannoushi_/2006/12/article.html 
59

 The New York Times, The Guardian, El Pais, Der Spiegel, Le Monde. 

http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/02/02/class-action-suit-filed-against-jimmy-carter-book/
http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2011/02/02/class-action-suit-filed-against-jimmy-carter-book/
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meerdere reporters karaktermoord gepleegd door zijn talrijke slechte 

eigenschappen te onderlijnen, waaronder zijn seksuele activiteiten; terwijl 

dit niets van doen heeft met de waarde van de onthulde informatie
60

.  

De negatieve publiciteit van de zaak-Assange verschilt treffend van 

de regelmatige pleidooien voor klokkenluiders in China, Cuba, 

Venezuela, Rusland, en ook van de verdediging van de tekenaars van de 

Deense en Zweedse Mohamed-cartoons, en destijds van de romancier 

Salman Rushdie. Ook over de vrije meningsuiting in Egypte, Tunesië, 

Libië en Syrië zijn onze media zeer ongerust. Het verschil in benadering 

wijst op een ideologische (of politieke) achtergrond van critici en 

verdedigers. Lokale media begonnen pas sympathie te tonen voor 

Assange na zijn aanhouding en wereldwijde internetcampagne en 

publieke steun van o.m. Noam Chomsky, Ken Loach,  Joop.nl. e.a. 

De opvolger van Assange tijdens diens gevangenschap is Kristinn 

Hrafnsson, vroeger medewerker van de openbare omroep in IJsland. 

Wikileaks maakte nl. ook de boekhouding bekend van de Kauphting 

Bank, die later failliet ging door onveilige beleggingen. In Irak 

interviewde Hrafnsson de weduwe en kinderen van slachtoffers van de 

Amerikaanse helicoptermoorden uit 2007. Drie maand later werd hij 

ontslagen door de omroep, officieel zonder enig verband met deze 

activiteiten
61

.      

De Amerikaanse Luchtmacht sloot voor zijn personeel 25 websites 

af waaronder enkele grote kranten: The New York Times en The 

Guardian, omdat deze kranten berichten publiceren geselecteerd uit de 

Wikileaks-onthullingen over de Amerikaanse militaire optredens
62

. 

Ik sluit mij aan bij een formulering van Koen Vidal: “Wikileaks 

gaat over mensenrechten, het oorlogsrecht, privacy, (geheime) 

                                                 
60

 Juist voor de grote lek publiceerde The New York Times een bijzonder 

onsympathiek portret. Oud-medewewerkers bij Wikileaks en bij The Guardian laat 

men frustraties spuien. Al in januari 2011 verscheen een boek gevuld met negatieve 

roddel over Assange, “de rauwe ex-computerhacker”: “Inside Assange’s war on 

secrecy”: “De stichter van Wikileaks was tot grote roem gecatapulteerd…Maar was 

hij nog controleerbaar?…een immer wispelturige Assange die zich niet stoort aan 

afspraken en heftige ruzies uitlokt…hij haalde er andere partners bij ondermeer Al-

Jazeera…een wat slonzige man die voortdurend andere gsm-nummers had, 

gecodeerde e-mails stuurde, nooit meer dan enkele dagen op een zelfde locatie bleef 

en altijd op zijn hoede was. Soms vermomde hij zich zelfs als oud vrouwtje om 

mogelijk achtervolgens van de CIA af te  schudden…werkte vaak hele nachten door, 

sliep aan gat in de dag en vergat zich vaak te wassen of andere kleren aan te 

doen…de koppigheid en hang naar roem…En toen werd hij ook nog eens beschuldigd 

van verkrachting en dreigde alles (sic!- FR) op losse schroeven komen te staan”.  

Citaten uit het boek, De Morgen 11/2/2011. 
61

 De Morgen 10/12/2010. 
62

 De Morgen 16/11/2010. 
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geopolitieke deals, kinderrechten, bronnengeheim en doofpotoperaties”
63

. 

Hij herinnert aan de doofpotpoging, vervolgens goedpraterij, tenslotte 

heldenverering in de VS, van de militairen die op 20 juli 1968 504 

burgers van het Viëtnamees dorpje My Lai verkrachtten en vermoorden, 

vrouwen en kinderen inbegrepen
64

. Uitgebracht door de journalist 

Seymour Hersh, wordt slechts één (lagere) militair gestraft, luitenant 

William Calley, tot levenslange dwangarbeid. Amerikaanse betogers 

protesteren tegen het vonnis. Na 3 dagen is hij al vrij, op bevel van 

president Nixon. Die zal later aftreden na leugens over het afluisteren van 

de oppositiepartij in het Watergate gebouw. Over soldaat Bradley 

Manning schrijft Johann Hari, journalist bij The Independent, the New 

York Times en Le Monde, dat Manning één van de echte helden van 

2010 is.  

Private media kunnen ongegeneerd censuur toepassen, zonder het 

zo te noemen. Het Amerikaanse Facebook sloot al meerdere klanten af: 

Humo, Studio Brussel, Acht, en een outdoorketen. Wellicht wil Facebook 

er geld uit slaan, of ging het over een conservatieve anti-seks kritiek op 

een bloot plaatje
65

. Vodafone, de  Britse mobilofoon provider, sloot al 

zijn Egyptische klanten af op bevel van de regering in Cairo, tijdens de 

massale betogingen tegen president Moebarak. In ons land maakt de 

overheid gebruik van artikel 39bis uit het Strafwetboek om sommige 

websites te blokkeren, de lijst daarvan is niet openbaar
66

. Indien 

individuele personen worden afgesloten zullen we dat minder snel weten. 

De andere media beslissen soeverein wie ze aan het woord laten, en wat 

er wèl en niet mag gezegd worden. De webmaster van Canvas en een 

onbekende medewerker bij De Morgen schrappen zonder verpinken een 

belangrijke zin uit mijn tekst; het Sp-a fB forum met mijn artikel 

verdwijnt spoorloos. Maar  hoeveel mensen weten dit behalve ikzelf?  

 

Moeten er morele grenzen zijn aan de vrije meningsuiting?  
Daarop heeft de (Belgische) wetgever alvast antwoord gegeven: 

eerroof en laster zijn strafbare feiten. Ook schending van de openbare 

zeden kan bestraft worden, bij tentoonstellingen en affiches; hierover 

meer in ons hoofdstuk over seksuele moraal. 

Persoonlijk leg ik een morele grens bij opzettelijke beledigingen en 

vernedering van personen. Dat gaat dus vooral over woordgebruik, of het 

kunnen ook gebaren zijn (de middenvinger!), of tekeningen. Mogen 

kunstenaars die grens overschrijden, binnen de “dichterlijke vrijheid” ? Ik 
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 De Morgen 30/12/2010. 
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 http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/64344.stm  

http://en.wikipedia.org/wiki/My_Lai_Massacre  
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 De Morgen 15/12/2010. 
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 De Morgen 10/2/2011. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/64344.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/My_Lai_Massacre
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vind van wel, als het tenminste duidelijk is dat het kunst is, en geen 

weergave van de werkelijkheid, of een oordeel met maatschappelijke 

consequenties. Ik zou dus zelf geen Mohammed tekenen die een bom op 

het hoofd draagt, en de profeet met het lichaam van een hond, een onrein 

dier voor moslims. Een beeld van Jezus van Nazareth himself die een F-

16 bestuurt boven Irak en Afganistan en een huwelijksfeest uitmoordt, of 

een abortusarts doodschiet in de VS, zou een feitelijke leugen zijn, en de 

schuld leggen bij alle christenen ter wereld. Toen ik schreef: “Deed Jezus 

het met Maria van Magdala?”
67

 heb ik dat bedoeld als persiflage op de 

Deense Mohammed-bom cartoons; en bovendien zie ikzelf de liefde 

tussen deze eerste twee christenen als een waardevol voorbeeld voor 

allen. Moreel verwerpelijk vind ik het verbranden van de Koran, door de 

Amerikaanse christelijke dominee Terry Jones, die daarvoor zijn kerk 

uitkoos, en de scene op video liet opnemen en verspreiden. Hij verklaarde 

dit als een straf zoals uitgesproken door een “jury” van kerkgangers, voor 

aanslagen in Afghanistan: “de koran werd schuldig bevonden, en de straf 

uitgesproken”
68

. Boekverbrandingen, een fanaat die zich rechter waant, 

en een plaatsvervanger van god die zijn gezag misbruikt: dit is alles wat 

een vrijzinnige humanist verafschuwt. Door welke hersenkronkel kan 

iemand een boekverbranding gelijkstellen aan een vrije meningsuiting die 

moet verdedigd worden? Dat vindt nochtans de Nederlander Paul Cliteur, 

die zegt verontrust te zijn dat de daad van Jones scherp veroordeeld werd 

door Hillary Clinton, door de baas van de VN, de paus en Angelina Jolie. 

“Belangrijke politici zijn bereid toch fundamentele grondrechten even 

opzij te zetten om toch geen aanstoot te geven aan een religie die 

mogelijk zou kunnen terugslaan”
69

. Boekverbranding een grondrecht? 

Indien ik een boek van Cliteur publiekelijk zou verbranden (waartoe ik 

niet het minste verlangen voel!) zou hij dààrover waarschijnlijk verontrust 

zijn. Elk boek is een stukje beschaving, en het verbranden is een stuk 

barbaarsheid. 

 Nu en dan lezen we over grafschenners die het vaak op joodse 

kerkhoven gemunt hebben. Men moet niet geloven in het hiernamaals of 

in de rituelen, om zulks schandelijk te vinden, een opzettelijke 

vernedering en besmeuring van een nagedachtenis. Nog minder 

toelaatbaar is het vernietigen van graven wanneer dit grootschalig met 
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Dè Geus, maart 2006 blz 14-15. 
68

 De Morgen 4/4/2011. In Afghanistan verbrandde Amerikaanse militairen een stapel 

korans, wat het signaal was tot woedende betogingen en geweld door 

bevolkingsgroepen. De rechtvaardiging door de Amerikanen was, dat er in de boeken 

nota‟s waren geschreven die als mogelijke boodschappen door terroristen konden 

gebruikt worden.  
69

 Interview in De Morgen 13/8/2011. Meerdere jaren reeds komt Cliteur in het 

nieuws met de boodschap dat de islam de vrije meningsuiting bedreigt.   
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bulldozers gebeurt: Israëlis vernietigen het Palestijns kerkhof in West-

Jeruzalem, inclusief de lichamelijke overschotten
70

.  

President Sarkozy schreef, ter gelegenheid van het wettelijk verbod 

van minaretten in Zwitserland, dat we ons op godsdienstig gebied moeten 

onthouden van “provocaties” maar wel vrijheid geven aan iedereen voor 

het belijden van de godsdienst van keuze. In de VS leidde het verzet 

tegen een nieuwe moskee (ze is “onnodige provocatie” volgens ex-

kandidaat voor het vicepresidentschap Sarah Palin; “agressie” volgens 

Newt Gingrich, oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en 

presidentskandidaat) tot de uitspraak door de vicegouverneur van 

Tennessee, Ron Ramsey: de islam valt niet onder de grondwettelijke 

godsdienstvrijheid
71

. Dit is maar één voorbeeld dat verworven vrijheden 

dagelijks in gevaar zijn, zelfs in de VS, de kampioen van de vrijheid 

volgens sommigen. Ook de vrijzinnige humanisten verdedigen de 

godsdienst- en religieuze vrijheid, als onderdeel van de vrijheid van 

levens- en wereldbeschouwing. 

Nadat ik 14 minuten uit “The innocence of muslims” had bekeken 

(en niet alleen het fragment getoond in onze media), draaide mijn maag 

om, van zoveel wansmakelijke kwaadaardigheid. De profeet Mohamed en 

zijn kompanen worden er voorgesteld als met bloed bespatte, sadistische 

vrouwenbeulen en kinderverkrachters. De leugen en provocatie zijn 

duidelijk. De film maakt deel uit van de strijd tegen “het 

moslimterrorisme”
72

. Alleen vrees ik dat sommigen van mijn 

medeburgers die eerder al bang waren van moslims, er een nieuw 

“bewijs” in zullen vinden
73

. Er werd beweerd dat de film kan vergeleken 

worden met “The life of Brian”, van Michael Palin, John Cleese e.a. (film 

die trouwens veel kritiek oogstte uit christelijke kringen). Maar Brian is 

Jezus niet, hij wordt immers per vergissing gekruisigd; en Brian is een 

brave jongen die het slachtoffer wordt van, o.m., de domheid van de op 

sensatie beluste meute die een profeet én een slachtoffer nodig heeft.  

                                                 
70

26/6/2011.http://jnoubiyeh.com/2011/06/to-construct-museum-of-tolerance-

israel.html    De VS financiert hier een museum voor 'verzoening' dat op het kerkhof 

zal gebouwd worden.  
71

 Tom Vandyck, correspondent in de VS van DM. 2/8/2010. 
72

 Onze media vonden het allemaal niet zo erg; Mohamed werd neergezet als een 

vrouwenversierder, schreef De Morgen op 13/9/2012. 
73

 Producer is de christen Nakoula Basseley Nakoula, alias Sam Bacile. Opgenomen 

in Califorië. Nakoula werd in de VS tweemaal veroordeeld, voor fabricatie van 

methamphetamine en later bankfraude. Zie: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Innocence_of_Muslims  14 min van de film: 

http://www.youtube.com/watch?v=MAiOEV0v2RM  Een actrice die meespeelt heeft 

klacht ingediend tegen de producer omdat ze misleid werd over de aard van de film. 

Zie reeds voetnoot 95 in hoofdstuk 4, deel 2. 
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Maar wat zeggen we over het creationisme? Natuurlijk mag er aan 

geen schijn van verbod worden gedacht: ook niet-wetenschappelijke 

theorieën, de grootste onzin, ze hebben recht van spreken. Echter, blijft 

dit gelden indien ze als wetenschap op een universiteit verkondigd 

worden? Ja, zegt de vice-rector van de K.U.Leuven, na een voordracht 

ingericht door buitenlandse studenten, in een universitair auditorium. 

Komen politieke partijen in aanmerking voor zo‟n zaal? Moeilijke vraag. 

Ik zou suggereren, dat creationisme in de tempel der wetenschap enkel 

mag gepropageerd worden op voorwaarde dat op dezelfde spreekgestoelte 

een ervaren bioloog evenveel tijd krijgt om de wetenschappelijke 

argumenten en feiten uiteen te zetten. Ik heb ervoor gepleit om in de 

biologielessen een wetenschappelijke kritiek te maken van het 

creationisme en het zogenaamd intelligent design
74

. 

Kinderachtig, maar wel een vorm van provocatie, is het in groep 

komen zingen van de Vlaamse Leeuw in een moskee. 

In het proces tegen Geert Wilders van de Nederlandse Partij voor 

de Vrijheid vraagt het Openbaar ministerie vrijspraak, omdat het 

beledigen of aansporen tot haat voor een godsdienst niet strafbaar is, 

enkel belediging van personen
75

. Afwijkend hiervan lijkt dan weer mijn 

veroordeling door de Orde der Geneesheren van Oost-Vlaanderen, 

wegens laster en een eerroof jegens deze organisatie. Mijn overtreding 

bestond in het mede-auteurschap van een boekje (1974). Daarin werd aan 

de Orde “collusie” (onder één hoedje spelen) verweten met de Syndicale 

Kamers van geneesheren. Uiteraard vonden velen de veroordeling 

destijds een aantasting van de vrije meningsuiting
76

. Ook vandaag nog 

berispt de Orde een arts die kritiek levert op artsen (niet nominaal maar 

als groep), zoals onlangs in Frankrijk de kinderpsychiater Caroline 

Eliacheff ondervond. Omgekeerd kreeg een journalist van La Dernière 

Heure gelijk van de rechtbank na een klacht van een ambtenaar. De krant 

had geschreven dat de benoeming van de ambtenaar politiek gesjoemel 

was. De rechter zei dat er schade moet bewezen worden alsook de band 

met het krantenartikel
77

.  

 

Mag ook aansporing tot moord?  

                                                 
74

 De Geus van Gent,  
75

 Uitspraken van Wilders zijn o.m. de 'kopvoddentaks‟, een belasting op de 

islmatische hoofddoek; en „haatpaleizen‟ voor moskeeën. 
76

 O.m. de rector van de Universiteit Antwerpen, prof. Laurent Vandendriessche, op 

een persconferentie. 1976. Het ging over een informatiebrief van de Groupe d‟etude 

pour une réforme de la médecine, G.E.R.M., waar o.m. Dr Willy Peers toe behoorde. 
77

 Het betreft de benoeming van Marie-Pierre Fauconnier, hoofd van de directie 

energie van de FOD Economie. De Morgen 30/7/2012. 
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Moet aansporing tot moord beschermd worden als vrije 

meningsuiting? Een bekend voorbeeld is de genocide in Rwanda: twee 

verantwoordelijken  van de Radio Mille Collines zijn veroordeeld door 

Internationaal Strafhof voor Rwanda omdat zij opriepen Tutsi‟s en hun 

Hutu vrienden “als kakkerlakken” uit te schakelen – wat gevolgd werd 

door het afslachten van meer dan 800.000 burgers. Maar sommige 

verdedigers van de vrijheid van meningsuiting argumenteren dat de 

oproepen voorafgaand aan de moord op president Habyarimana NIET 

mochten beperkt worden, noch als misdrijf mochten gestraft worden
78

. 

Israëlische rabbijnen hebben in 2009 een handboek geschreven 

over het doden van niet-joden. Het is o.m. gerechtvaardigd baby‟s van 

niet-joden te doden “wegens het toekomstig gevaar dat ze opgroeien om 

ons schade toe te brengen; of indien men ze toelaat even slecht te worden 

als hun ouders”
79

. Een volgeling van de rabbijnen zegt dat deze laatsten 

niet kunnen vervolgd worden, omdat het slechts gaat om een studie over 

de oude joodse wet, zoals onder meer beschreven door de rabbijnen 

Maimonides (1135-1204) en Nahmanides (1194-1270). 

De dood interpreteren als straffe Gods is al heel oud. Nu heeft een 

rechtbank beslist dat dergelijke uitspraken de grenzen van de vrije 

meningsuiting overschrijden. Ze veroordeelde de woordvoerder van 

Sharia4Belgium tot effectieve opsluiting omdat hij de dood door kanker 

van Marie-Rose Morel een straf van Allah noemde. Echter, dat HIV een 

straf is (voor (homo)seks), is al veel vaker gezegd
80

, en dat mag wel.   

 

Dichterlijke vrijheid 

Dichterlijke vrijheid, een oude uitdrukking, doelt op een aparte 

norm die jegens kunstenaars wordt gehanteerd, en die ik ook wil 

verdedigen. Artiesten zijn geen wetenschappers; enkel deze laatsten 

moeten zo nauwkeurig mogelijk de realiteit bestuderen en verklaren. 

Fouten of leugens moeten vermeden en bestreden worden. Echter, 
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 http://www.idrc.ca/rwandagenocide/ev-108290-201-1-DO_TOPIC.html 
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 Quand est-il permis de tuer des non-Juifs ? Le livre Torat ha-Melekh 

[L‟enseignement du roi], qui vient d‟être publié, a été écrit par le rabbin Yitzhak 

Shapira, doyen de la yeshiva Od Yosef Hai dans la communauté de Yitzhar, avec un 

autre rabbin de la yeshiva, Yossi Elitzur. 

Le livre contient 230 pages sur les lois concernant le meurtre de non-Juifs, une sorte 

de guide pour quiconque se pose la question de savoir si et quand il est permissible de 

prendre la vie d‟un non-Juif. Zie ook : Israel Shahak en Norton Mezvinsky, « Jewish 

fundamentalism in Israel », Pluto Press, 1999. 

http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=7611 

http://www.foxnews.com/politics/2010/08/29/state-department-condemns-rabbi-

prayed-death-palestinians/?test=latestnews  
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 Zo‟n beweringen zijn mijns inziens een voorbeeld van godsdienstwaanzin en 

extreem tekort aan medevoelen. 
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dichters, roman- en toneelschrijvers, beeldende kunstenaars, filmmakers, 

componisten... scheppen schoonheid, zij wekken sterke gevoelens op bij 

hun publiek. Zij mogen al hun fantasie, zelfs waanbeelden, hun 

allerindividueelste ervaringen aanwenden in hun werk. Kunstwerken van 

geestesgestoorden zijn evengoed waardevol. Eerder zelden zijn 

kunstenaars moralisten die normen opleggen of rechtstreeks oproepen tot 

actie. Wij, de toeschouwers en bewonderaars, moeten wel opletten de 

individuele ervaringen van kunstenaars niet als universele waarheid te 

interpreteren, noch de waarden of het gedrag van de romanfiguren over te 

nemen. Vooral de film is een krachtig propagandamiddel dat een 

wereldbeeld en moraal kan opdringen zonder dat de kijker het merkt – 

zoals andere massa-media. 

De artistieke vrijheid wordt natuurlijk niet door iedereen even 

breed of smal geïnterpreteerd. Vlaams Theatermaker Chokri Ben Chikha 

moest de titel van zijn jongerencreatie “Hotel Club Ah!Med”
81

 wijzigen 

onder druk van de advocaten van Club Med. Ayman Abu Aita, een 

Palestijns burger, afgevaardigde van de Fatah-partij in Bethlehem, wordt 

opgevoerd als terrorist in de film Brüno van comedian Sacha Baron 

Cohen; blijkbaar zonder  toestemming van de Palestijn. Zoiets heeft 

concrete familiale, maatschappelijke en financiële nadelen voor deze 

persoon. De schadevergoeding die hij eist vind ik terecht, maar de kans 

dat hij vanuit Palestina een proces wint tegen de joodse “grappenmaker” 

Cohen acht ik klein
82

.  

Wèl veroordeelde een rechtbank in Oslo (inbegrepen 30.000 euro 

schadevergoeding) de schrijfster van “De boekhandelaar van Kaboel”, 

een succesboek vertaald in alle continenten. Asne Seierstad werd 

aangeklaagd voor laster en eerroof door Suraia Rais, de Afghaanse 

echtgenote van de boekhandelaar, die herkenbaar is in het boek; nog 

zeven andere familieleden zullen klacht indienen. Het vonnis spreekt ook 

van “slordige journalistieke praktijken”. Pijnlijk detail (maar ik weet niet 

of dit een rol speelde in het vonnis): de schrijfster werd gedurende 5 

maanden gastvrij ontvangen door de boekhandelaar en zijn familie. Ze 

bood de familie ook geld aan in ruil van het stopzetten van het proces
83

. 

Mijn reactie: Seierstad heeft duidelijk méér intuïtie voor commerce dan 

fijngevoeligheid en eerbied voor Afghaanse burgers, toevallig moslims.   

 Anderzijds lijken mij de betogingen, vlagverbrandingen en  het 

doodvonnis uitgesproken door sommige ayatollahs tegen de romancier 

Salman Rushdie wegens zijn roman over de duivelsverzen van de profeet, 

vergelijkbaar met de Spaanse inquisitie tijdens vele eeuwen, en met de 
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excommunicatie door pausen van Rome van Henri Bergson, André Gide, 

Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, en Philippe Larousse (ja, die van 

het woordenboek!)
84

.  

Mijn oordeel, waar ik de grens trek, is duidelijk persoonlijk. Ik 

verwacht niet dat dit toegevoegd wordt aan de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens. Ik hoop alleen dat ik voorbeelden heb 

aangeboden die u, lezer, doen nadenken, zodat u niet als maatstaf zoudt 

moeten nemen de praat uit uw dagelijkse krant, of de diepgaande 

gesprekken bij de coiffeur. 

 

De politieke vrijheid  

De politieke vrijheid, te omschrijven als de mogelijkheid voor alle 

burgers/kiezers om ongehinderd ideeën te verspreiden, zich te verenigen, 

te vergaderen, actie te voeren, te betogen, te staken – die vrijheid bestaat 

maar in weinig landen. Het recht op vereniging houdt vaak op zodra die 

vereniging ook een activiteit heeft die de overheid, of commerciële 

groepen, niet bevalt. In de Amerikaanse staat Wisconsin heeft de 

Republikeinse meerderheid verboden dat vakbonden collectief 

onderhandelen over de loonvoorwaarden. Een gelijkaardige wet in Ohio 

moet nog gestemd worden
85

. In Zuid-Korea worden honderden leraars en 

andere overheidsambtenaren vervolgd volgens de strafwet tegen steun of 

kritiek op politieke partijen
86

. 

De (deels nieuwe) antiterroristen-wetgeving maakt lidmaatschap 

strafbaar zodra de vereniging beschouwd wordt als “terroristisch”. Dit 

gebeurt sedert 9/11 steeds gemakkelijker; we komen hierop terug. 

Politieke partijen kunnen verboden worden in landen met een 

parlementaire democratie, zoals in Turkije met de partij van de Koerden 

(die talrijke verkozenen heeft in het parlement!), of op andere manieren 

zoals destijds het „beroepsverbod” tegen kommunisten in de Duitse 

Bondsrepubliek. In de VS voerde senator Joe McCarthy in de jaren 1950 

een waar schrikbewind tegen allerlei “linksen”, waaronder filmregisseurs, 

acteurs, journalisten, schrijvers, tot en met de “vader van de atoombom” 

professor Robert Oppenheimer
87

. Ze werden beschuldigd van 
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“onamerikaanse activiteiten” en verloren vaak hun broodwinning. Soms 

konden ze iets verdienen door  voor een ander te schrijven, onder diens 

naam, zoals “The front” van Woody Allen vertelt. 

Beroepsverbod komt ook voor in België. Luk Vervaet die 

Nederlands onderwees aan anderstalige gevangenen, werd op 10/8/2009 

de toegang tot de gevangenissen ontzegd, zonder dat hij werd gehoord en 

zonder opgave van reden, tenzij „redenen van veiligheid‟. Hij vermoedt 

dat zijn kritieken op het gevangenisbeleid hem tot een gevaarlijk man 

maken. De rechter in beroep, en vervolgens de Raad van State, gaven het 

bestuur van het gevangeniswezen ongelijk, maar de maatregel werd niet 

opgeheven. Een nieuw proces moet nog plaatsgrjpen in 2012
88

. 

De vrijheid van meningsuiting is onlangs ingeroepen door het 

Amerikaanse Hooggerechtshof om het honderd jaar oude verbod op te 

heffen voor bedrijven om giften te doen aan politieke partijen. Deze 

vrijheid werd dus als belangrijker beoordeeld, door de meerderheid van 5 

tegen 4, dan het gevaar van omkoperij. Bedrijven krijgen vaak meer 

vrijheid dan de gewone mensen. 

 

Staken en betogen zijn niet vrij 

 

Lonmin stakers 

  

Staken is in vele landen strafbaar voor de wet, of wordt door de patroons 

                                                                                                                                            

ontslagen, geraakte nergens nog aan een job en begon een ranch. Later werd hij leraar 

secundair onderwijs. Robert zelf vond dat hij in het toneelstuk niet waarheidsgetrouw 

wordt voorgesteld.  http://en.wikipedia.org/wiki/J._Robert_Oppenheimer  
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meedogenloos gesanctioneerd met afdanking. Vakbonden die de staking 

uitroepen riskeren een eis tot schadevergoeding vanwege het bestuur van 

het bedrijf, wat zou neerkomen op hun faillissement. Een rechtbank in 

Nairobi legde een zware boete op aan de Kenyaanse vakbondsleider 

Atwoli wegens 2 daagse staking ter verdediging van 100.000 

theeplukkers; in afwachting zit hij in de cel
89

. 34 stakers van de 

platinamijn Lonmin in Zuid-Afrika werden in augustus 2012 door de 

politie doodgeschoten. Vertrekkend van hun loonbedrag, rekende 

Christopher Rodriguez uit, dat een mijnwerker gedurende 13 levens zou 

moeten werken, om evenveel loon te hebben ontvangen als de CEO van 

Lonmin in één jaar. De eis van één van de vakbonden zou erop 

neerkomen dat ze nog 4,26 levens zouden moeten werken…
90

. De mijn is 

Brits eigendom. Na de schietpartij sprak de firma, en alle media berichten 

gedurende weken, over “de bittere strijd tussen twee vakbonden”, alsof 

deze verantwoordelijk waren voor de moorden. Op video-opnamen kan 

men zien dat meerdere waterkanonnen terplaatse staan, maar ze worden 

niet gebruikt, de politie begint zonder waarschuwing te schieten. 

Sommige getuigen zeggen dat een groep stakers ingesloten was en 

vluchtte in de richting van hun moordenaars. 270 stakers die zijn 

aangehouden, zijn in beschuldiging gesteld voor hun rol bij de moorden: 

de wereld op zijn kop, dus
91

. 

In ons land klinkt de eis om “minimale dienstverlening” steeds 

luider, zogezegd opdat de gebruikers (meestal een deel van het publiek) 

er minder last van zouden ondervinden, bijvoorbeeld bij treinstakingen. 

Dit zou een ernstige beperking zijn van de slagkracht van het 

stakingswapen, zonder het officieel te verbieden. Bovendien houdt een 

“minimale dienstverlening” onbekende risico‟s in, en wie zal opdraaien 

voor ongelukken?
92

. Dat laatste geldt ook voor een zgn. betaalstaking. De 
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Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie hebben een 

algemeen directief resp. vonnissen in specifieke gevallen, dat een staking 

in strijd is/kan zijn met het principe van vrije verplaatsing van diensten en 

economische vrijheid. Daardoor kan een staking door een rechtbank 

verboden worden. Dat kan ook nog door een eenzijdig verzoekschrift
93

. 

De gevolgen in de praktijk zullen zich pas stapsgewijze over de jaren 

laten voelen
94

. 

Betogen is ook in de westerse democratieën streng 

gereglementeerd. Elke verzameling op de openbare weg moet tijdig 

worden aangevraagd en vooraf toegestaan. De aanvragers moeten 

persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de goede orde, en met hun naam 

ondertekenen. Bij grensovergangen moeten alle betogers bij naam worden 

geregistreerd
95

. Het is (meestal) de politie die beslist over plaats en 

parcours. Slogans en vlaggen mogen door de politie verboden/verwijderd 

worden, ook na het einde van de betoging
96

. Betogers van Greenpeace 

riskeren tussen 8 dagen en 5 jaar cel, wegens het ontrollen van een 

spandoek (“Save Copenhagen”) tijdens de Europese top van 10/12/2009; 

ze worden ook beschuldigd van valsheid in geschrifte omdat ze valse 

identiteitsbewijzen zouden gebruikt hebben
97

. Naargelang de stad en het 

land, en het soort betogers, treedt de politie meer of minder hardhandig 

op; al is daar niet steeds een lijn in te trekken. Indien een betoger door de 

politie wordt gedood, is bijna nooit duidelijk of dit een individuele 

woede- of paniekreactie is van één agent, of een uitvloeisel van de 

instructies die door oversten (commissaris, of politieke overheid) zijn 

gegeven over “krachtdadig” optreden, “nultolerantie”, dan wel “grootste 

terughoudendheid”. Nadat een politieman met zijn vuurwapen iemand 

                                                                                                                                            

mag, wie niet? Er wordt vast gevochten. De praktische toepassing (uurroosters!) is 

nooit uitgewerkt.  
93
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gedood of gekwetst heeft, luidt de beschrijving dat het slachtoffer “naar 

iets greep”, of “alsof hij naar een wapen greep”. Is dat een 

rechtvaardiging volgens het instructieboekje? Een ander verloop is dat 

experten aangesteld door de rechterlijke macht betwisten dat de dood 

veroorzaakt werd door de politie. Ik vermoed dat de vele incidenten die 

eindigden met doden en gekwetsten, niet door de burgemeesters waren 

gewenst, maar dat het politieoptreden op straat feitelijk oncontroleerbaar 

wordt. Gefilmde scenes waar een groepje politieagenten één betoger 

afranselt, zijn legio, in alle landen. Tijdens de betogingen door  

Zwartberg, 31 januari 1966. De mijnwerker Theo Van Hecken (Wilrijk), in de rug getroffen, ligt op de 

grond. Naast hem knielt een geestelijke van de parochie Hoevezavel. De gastarbeider Antonio Arcila 

kwam ter hulp en werd ook getroffen. Op de achtergrond laadt een rijkswachter terug het geweer. 

Twee mannen warden gedood: de Hongaarse kompel Jean Latos en Valère Sclep. Van Hecken verlaat 

nooit meer het ziekenhuis. 

http://www.npdoc.be/Van-Overstraeten-Toon/De-Grote-Staking/Van-Overstraeten-70.htm  

http://www.npdoc.be/Maertens-Daniel/Maertens-Daniel.htm#27-1-66  

 

andersglobalisten in Genua tegen het Wereld Economisch Forum, schoot 

de politie vanuit een politievoertuig op korte afstand de betoger Carlo 

Giuliani, 23, neer, waarna de 4x4 tweemaal over hem reed
98. Vele jaren 

later zijn nu zware vonnissen geveld tegen meerdere 

politieverantwoordelijken. In Brazilië zijn er jaarlijks 50.000 doden door 

vuurwapens waaronder 1/5 door overheidstroepen. In één regio van de 
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hoofdstad vallen onder mannen méér doden dan er jongens geboren 

worden
99

. 

 

Rellen, amokmakers 

In meerdere ontwikkelde landen komen grote groepen jongeren, 

meestal werklozen, in conflict met de ordetroepen, en escaleren 

betogingen naar zware incidenten met beschadiging van eigendommen, 

gekwetsten en diefstallen. De Parijse faubourgs (voorsteden) moesten 

volgens Sarkozy, toen nog minister van Binnenlandse Zaken, met de 

hooggedrukspuit gereinigd worden (van de relzoekers). In Kopenhagen 

werden met geweld bewoners uit gebouwen gezet ondanks een vroegere 

toelating van het stadsbestuur
100

. Geruime tijd nadat bovenstaande 

geschreven was sloegen jongeren in Britse steden aan het plunderen. Dit 

werd meteen gevolgd door massale aanhoudingen (mogelijk gemaakt 

door de bewakingscamera‟s) en spoedvonnissen. Gezinnen verliezen 

sociale uitkeringen, of worden uit hun huis gezet omdat één van hun 

kinderen heeft deelgenomen aan de beschadigingen. Twee faceBook 

gebruikers die hadden opgeroepen om keet te schoppen op een specifieke 

plaats en uur, werden enkele dagen later al veroordeeld tot 4 jaar 

gevangenisstraf
101

. 

Dat de politie repressief optreedt – en niet preventief, ofschoon het  

hun taak is iedereen te beschermen– kan op diverse wijzen verklaard 

worden.  

Volgens een documentaire van Arte worden telkens bepaalde 

groepen door de overheden afgezonderd van de rest van de bevolking als 

“onaangepast” onder één of andere vorm. Vervolgens is het toegestaan 

hard op te treden, en verzet door de groep wordt dan als misdrijf betiteld 

Amnesty International schrijft in 2011: “Politie en leger nemen de 

burgerbevolking als vijand en de favela-gemeenschap als vijandelijk te 

bezetten gebied”
102

. Geweld tijdens de betogingen in Spanje tegen de 

soberheidsmaatregelen werd blijkbaar door de politie uitgelokt, maar de 

beelden  werden gecensureerd door Youtube
103

. 

 

Selectief betogingsverbod? 
Soms wordt de vrijheid van betogen beteugeld om ideologische 

voorkeuren voor een “bondgenoot”. Tentijde van de Amerikaanse 

bombardementen op Viëtnam moesten in ons land betogers erg op hun 
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tellen passen; een pancarte met “Johnson moordenaar” was strafbaar. 

Recenter sloot de politie acht mensen op die op een vakantiesalon de 

Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al hadden aangeklaagd wegens 

transporten van Amerikaanse wapens naar Israël vanuit België. De 

betogers deelden nagemaakte gratis tiketten uit, en droegen badges die 

leken op deze van El Al. Ze worden vervolgd voor “schriftvervalsing”
104

. 

In Antwerpen werden 37 betogers aangehouden; hun fakkeltocht 

was wel aangevraagd maar niet toegestaan. Er waren geen rellen, maar 

“uit voorzorg werden ze opgepakt” zegt de politie. “De politie blijft een 

oogje in het zeil houden maar het is intussen rustig, dus het lijkt erop dat 

we alle heethoofden hebben gevat”, zegt woordvoerder Bastiaenssens
105

. 

Let op de redenering: “dus”… 

Het Coördinatiecomité van Joodse organisaties diende een klacht in 

tegen 85 verenigingen die een betoging organiseerden pro-Palestijnen en 

tegen de oorlogsmisdaden van Israël, en wel wegens “antisemitische 

slogans”
106

. 

In de Knesset, het Israëlisch parlement, is een wetsontwerp 

goedgekeurd dat oproepen tot boycott van de bezetting van de Palestijnse 

gebieden onrechtmatig noemt; financiële straffen en schadevergoeding  

kunnen door de minister van Financiën opgelegd worden. Het zijn de 

joodse vredes- en mensenrechtenbewegingen die hier geviseerd worden; 

maar ook bedrijven die samenwerken met de Palestijnse Authoriteit en 

Palestijnse bedrijven die weigeren samen te werken met joodse 

kolonies
107

. Zij eisen “the right to resist” op. Uri Avnery noemt de 

boycott-wet flagrant anti-democratisch en een schending van de 

basisrechten van de mens (23/7/2011). 

In Gent gaf de rechter 9 maand cel aan een spuiter van graffiti, die 

ook pamfletten had uitgedeeld. Zijn compagnon kreeg een werkstraf en 

geldboete. Beiden erkenden een actie te voeren tegen een nieuw 
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winkelcentrum in Kortrijk; burgemeester Stefaan De Clerck die ook de 

minister van Justitie is, werd in ‟t bijzonder geviseerd
108

. Of dat een rol 

gespeeld heeft in het vonnis is moeilijk uit te maken. 

Een vorm van actievoeren kreeg onlangs veel aandacht en 

afwijzende commentaren: de hongerstaking. Niet alleen het doel (een 

verblijfsvergunning voor een asielzoeker) ook het middel beoordelen 

velen onaanvaardbaar. De kracht van het middel, nl. de kans dat de 

actievoerder overlijdt, wordt gevreesd; de weigerende instantie zou als 

moreel aansprakelijk kunnen beschouwd worden. Daarom bepleiten 

sommige moralisten (Etienne Vermeersch) dat de hongerstaker 

schriftelijk de overheden ontslaat van verantwoordelijkheid voor zijn 

eventuele dood. Dat de hongerstaker bereid is zijn/haar eigen leven op te 

offeren, dus alle hoop te verliezen, overtuigt de legalisten niet: het 

asielbeleid, dit is uitzetten van „illegalen‟, krijgt prioriteit boven 

menselijkheid en solidariteit
109

.  

 

Vaak voelen mensen zich onvrij 

Op individueel vlak zijn er massa‟s regeltjes die als storend, 

ondemocratisch, onvrij worden aangevoeld: meestal gaat het om regels 

die de anderen beschermen of zelfde rechten geven. Dat laatste inzicht 

verhindert geenszins het onaangename gevoel van onvrijheid dat velen 

stoort – nu en dan, of voortdurend. De laatste tijd is belastingen betalen 

het toppunt van onvrijheid voor velen – zelfs wie er géén betaalt. We 

geven nog een reeks voorbeeldjes. 

 

De onvrijheid van het rookverbod 

Het invoeren van een rookverbod op sommige plaatsen, en onder 

diverse modaliteiten, heeft jaren verhitte discussies en langdurige media-

aandacht uitgelokt. Terwijl vliegtuigmaatschappijen een verbod 

geruisloos invoerden, stoten overheden op soms grimmige protesten, al of 

niet geargumenteerd met economische argumenten. Vele jaren geleden 

schreef Willem Frederik Hermans, een zware roker, al een gruwelijke 

novelle “De laatste roker”, over de onvrijheid in een sigarettenloze 

maatschappij, en machtsmisbruik van de politie, eindigend met de 

zelfmoord van de hoofdpersoon tijdens een martelsessie. De reacties 

tegen een algemeen rookverbod zijn medisch verstaanbaar, omdat rokers 

verslaafd zijn. Ook zijn wij allen generaties lang gebrainwasht door de 

verfijnde reclame van de tabaksfabrikanten, die steeds subtieler en 

creatiever wordt. Horecabedrijven vrezen klanten te verliezen. Maar 
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uiteindelijk hebben de verkozen parlementen of democratische regeringen 

geoordeeld dat de gezondheid belangrijker was, en dat de ziektenkosten 

maar blijven stijgen. Ook ontstaat door publiek roken onvrijheid voor 

niet-rokers waaronder kinderen, aan wie rook wordt opgedrongen. 

Tabaksverkoop wordt echter niet uitgebannen zoals voor andere 

genotmiddelen (cannabis) wel gebeurd is. Toch zullen sommige verstokte 

rokers, sigarettenfabrikanten en –verkopers blijven spreken van dictatuur.  

Voorgaande voorspelling kwam helaas uit in de dagen rond 1 juli 

2011 toen het totale rookverbod in café‟s van kracht werd. Alle grote 

media, Vlaamse en Franstalige, besteedden er uren zendtijd en hele 

pagina‟s aan, waar de man en vrouw van de straat hun kritieken op het 

verbod mochten spuien. Jef Lambrecht, naar ik dacht een ernstig man, 

vergelijkt de maatregel met deze van het nazi-regime, en krijgt daarvoor 

vijf kolommen in de krant
110

. Het was namelijk Adolf Hitler die een 

wetenschappelijk onderzoek beval dat het verband met longkanker 

uitbracht, en vervolgens een hele antirookcampagne lanceerde en deed 

toepassen. Wist u dat de term “passief roken” door de nazi‟s werd 

bedacht? En passant wordt nagetrapt naar de Britse statisticus Richard 

Doll die in de jaren ‟50 overtuigende nieuwe cijfers publiceerde, maar die 

volgens Lambrecht zich liet betalen door chemische bedrijven, Monsanto 

en asbestfabrikanten. Of die bewering al of niet waar is, ze heeft niets van 

doen met de wetenschappelijk evidentie door vele studies over de 

gevolgen van roken. Lambrecht noemt onze bewindvoerders hypocriet, 

spreekt van nieuwe kruisvaarders, en eindigt met de vraag of het de 

bedoeling is het gesprek te smoren. Het is betutteling, in plaats van te 

vertrouwen op de wijsheid en keuze van de onderdanen. Die worden nu 

gedegradeerd tot onverantwoordelijke peuters, aldus Lambrecht. 

De vraag is natuurlijk hoe goed, of hoe weinig, de bevolking is 

voorgelicht over de gevolgen van roken. In de VS en Australië denkt de 

overheid alvast van niet, vermits nieuwe, realistische beelden gaan 

verschijnen op de verpakking. Meteen diende Altria (Phillip Morris) een 

klacht in bij het gerecht, wegens aantasting van eigendom
111

; maar het wil 

wel tot een compromis komen. Vijf andere sigarettenproducenten steunen 

hun klacht op de vrije meningsuiting; de waarschuwing die de Food and 
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Drug Administration hun oplegt, gaat verder dan informatie maar raadt de 

consument af het product te kopen
112

. Vanuit moreel standpunt zien we 

hier een duidelijk conflict tussen commerciële belangen en de 

volksgezondheid, die verdedigd wordt door de overheid. 

Maar ook bij de overheid is niet iedereen even overtuigd dat het 

tabaksgebruik omlaag moet. De Vlaamse Liga tegen kanker ontdekte dat 

Belgische en Luxemburgse ambtenaren, en een kabinetsadviseur van 

minister Vanackere, lid zijn van het “Broederschap  Jean Nicot”, volgens 

een woordvoerder een onschuldige vriendenclub. Hun site zegt: “als doel 

de rechten en vrijheden (ja!) van de rokers te verdedigen”. Leden zijn 

zowat alle bedrijfsleiders van de tabaksector: van Philip Morris, van 

Imperial Tobacco, van de federatie van sigarettenfabrikanten  

 

Alcohol en autovrije straten   
Het verbod van alcohol voor bestuurders, en van de verkoop aan 

kinderen heeft ook een lange historische weg afgelegd. Zelfs in medische 

kringen was gedurende jaren geen eensgezindheid over het toelaatbaar 

cijfer in het bloed; hield dit verband met de liefde voor exquise wijnen 

van een aantal artsen, professoren en sponsorende bedrijven? Dit 

gezondheidsprobleem (autoöngevallen, maar ook levercirrhose, 

aantasting van de foetus – meer doden dan door aids) is cultureel 

gebonden: problematisch alcoholverbruik is vooral een christelijke 

traditie, die we overnamen van de oude Romeinen. De profeet Mohamed 

wees zijn volgelingen op de gevaren.    

Het autoluw maken van woonwijken door het verminderen van de  

parkeerplaatsen, parkeermeters, smallere rijbanen en éénrichtingsverkeer 

wordt als een summum van onvrijheid gevoeld door het doorgaand 

autoverkeer. Maar veel minder door de bewoners en evenmin door de 

voetgangers en fietsers. Het is een veel voorkomend conflict in onze 

steden; de autoluwe stad is een keuze die door de (verkozen) overheden 

aan iedereen opgelegd wordt, maar toch wordt verworpen door velen, en 

dit uit individueel belang. 

 Maar kritiek wegens onvrijheid kan nog dieper ingrijpen in ons 

sociaal model. Professor Bea Cantillon, Universiteit Antwerpen, en 

kenner van de RMZ, onze rijksmaatschappelijke zekerheid, zegt: “de 

sociale zekerheid is niet zomaar een verzekering. Ze verdraagt geen 

keuzevrijheid. Het is een sociale verzekering: betaalbaar voor zwakke 

groepen omdat de sterkere groepen meer bijdragen dan ze in feite - 

vanuit louter verzekeringstechnisch oogpunt - zouden moeten. 

Verzekeraars mogen geen onderscheid maken tussen goede en slechte 

risico’s, en verzekerden mogen niet kiezen voor het stelsel dat hen het 
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beste uitkomt
113

. Sommige mensen bekritizeren deze „onvrijheid‟: “laat 

iedereen toch vrij om al of niet, zelf een ziekte-, werkloosheids- en 

pensioenverzekering te nemen”. Wat zouden de gevolgen zijn? We zien 

dat in zoveel landen waar een verplicht en openbaar systeem niet bestaat, 

en zelfs bij ons bij (weinig) mensen die er niet van genieten, door diverse 

oorzaken. In de VS hebben velen klacht ingediend tegen de wet van 

Obama die een ziekteverzekering verplicht wil maken; het Amerikaans 

Hooggerechtshof moest de knoop doorhakken (er was een nipte 

meerderheid in het voordeel van Obama). 

In ons land werd de verplichte regelmatige opsporing van tuberculose in 

scholen en bedrijven afgeschaft, terwijl de statistieken wijzen op een 

toename van besmettingen en van antibiotica-resistente stammen 

tengevolge van te korte of onvoldoende behandeling. De burgers zijn nu 

vrijer in de zin dat een verplichting is weggevallen; maar ze zijn wel méér 

in gevaar; onder meer de kinderen die sneller slachtoffer zijn. 

 Sommigen noemen het onvrijheid dat de overheid de 

radiofrequenties regelt, en dat de Nationale Bank een aanvraag voor een 

lening vergelijkt met haar lijst van reeds lopende leningen (Els Ampe, O-

VLD verkozen uit Brussel). Maar is dat laatste niet gewoon kwestie van 

overdreven schulden te vermijden, een euvel dat al veel huisgezinnen in 

moeilijkheden bracht?  

Björn Siffer (H-VV) heeft mijns inziens terecht gefoeterd tegen de 

mentaliteit van “ik doe toch wat ik wil”; wat hij libertarisme noemt. Zo 

het saboteren van de snelheidscontroles. “Voor een lijst van 

snelheidscontroles, kijk op pagina zo veel van Teletekst!”. “Er zijn 

vallende sterren gesignaleerd op de E19 tussen Brussel en Antwerpen!”. 

“Zelfs Touring Mobilis heeft de commercie ontdekt en maakt reclame 

voor een sms-dienst die snelheidscontroles meldt. “75 eurocent per 

melding!” Ja zeg, waar zijn we mee bezig”, vraagt Siffer. “Dit is 

belemmering van de openbare veiligheid, en het schept risico‟s voor 

anderen. Het is egocentrisme: ik, en de rest kan stikken. Helaas zijn er 

filosofen en opiniemakers die zeggen dat hebzucht de bron is van 

maatschappelijk welzijn”
114

. Deze laatste visie sluit deels aan bij het 

geloof in het recht van de sterkste of van de rijkste, waarover ik reeds 

sprak in hoofdstuk 5. 

In het hoofdstuk 8 “Verdraagzaamheid” gaven we al voorbeelden 

hoe het in ons gemeenschappelijk belang is, èn van u èn van mij, niet tè 

vaak de vrijheid van anderen te beknotten; maar evenzeer van 

beperkingen te aanvaarden. 
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Vrijheid van voortplanting 

Hoelang het nog mogelijk zal blijven, aan de vrouw of het gezin de 

vrijheid te laten om zelf hun aantal kinderen te kiezen, zal afhangen van 

de uitputting van de natuurlijke rijkdommen zoals drinkbaar water en 

energie. In het beste geval zullen er internationale verdragen komen om 

de dramatische groei van de wereldbevolking terug te draaien. Objectief 

weten we immers dat nu reeds de draagkracht van de planeet 

overschreden is
115

; het is dus enkel een kwestie van tijd vooraleer deze 

vrijheid dwingend zal beperkt worden, door het ene of andere 

mechanisme. Hier treedt dus de individuele vrijheid in conflict met het 

belang van de gemeenschap van alle mensen
116

. Een alternatief is massale 

sterfte in sommige werelddelen, al of niet “spontaan”, eenvoudigweg 

door tekorten of besmettingen. Het kan ook door militair ingrijpen. Beste 

lezer, wat zijn uw ethische voorkeuren?  

Toen Etienne Vermeersch in het zicht van de klimaat- en 

grondstoffenproblematiek de ethica van meerdere kinderen per echtpaar 

in vraag stelde, kreeg hij felle emotionele reacties
117

. Anderen houden vol 

dat dankzij nieuwe technieken zoals genetisch gewijzigde gewassen veel 

meer kan geproduceerd worden; en dat gezinnen spontaan minder 

kinderen zullen maken indien er voorzieningen komen voor de oude dag. 
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Naast zeer persoonlijke argumenten (bijvoorbeeld van wie al meerdere 

kinderen heeft of wil), bestaan er twee krachtige, bijna universele 

motieven tegen kinderbeperking:  

a) de biologische conditionering om ons voort te planten, die genetisch en 

hormonaal geregeld is. Door dit mechanisme hielden deze genen zich in 

stand sedert het ontstaan van levende cellen (Darwinistisch mechanisme).    

b) de waarde van veel kinderen die door de drie grote godsdiensten sedert 

een paar duizend jaar gepropageerd wordt, volgens het voorschrift van 

God uit het Oude Testament: “Gaat en vermenigvuldigt u”
118

. Ondanks 

hun hoge levensstandaard hebben orthodoxe joden zeer veel kinderen
119

.  

Het is dus voorspelbaar dat kinderbeperking, hoe rationeel 

gerechtvaardigd ook, op grote emotionele weerstand zal botsten. Vier 

landen die Etienne Vermeersch vermeldt omdat de overheden met succes 

geboortebeperking actief bevorderden, zijn China, Taiwan, Japan en 

Thailand
120

. We vermeldden reeds India en Zuid-Korea. Het is opvallend 

dat de drie klassieke godsdiensten in geen van deze landen een groot 

politiek gewicht hebben.  

 

De nieuwe bedreiging van onze vrijheden: de toepassingen van de 

antiterrorisme wetgeving. 

 Na de aanslagen op twee World Trade Center gebouwen in New 

York op 11 september 2001 hebben veel landen nieuwe wetten tegen 

terrorisme ingevoerd. Nochtans zijn aanslagen tegen personen en 

eigendommen altijd strafbaar geweest; waarom dan nieuwe wetten? Er 

zijn drie zichtbare veranderingen: a) zwaardere straffen; b) zeer 

uitgebreide bevoegdheden voor politiediensten; c) lidmaatschap van een 

organisatie wordt strafbaar indien die als terroristisch wordt 

gekwalificeerd, zelfs indien ze geen aanslagen heeft uitgevoerd. 

De Belgische wet van 13/11/2003
121

 definieert “Met terroristische groep 

wordt bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee 

personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt 

om terroristische misdrijven te plegen”. 

Art. 140. - § 1: Strafbaar is “Iedere persoon die deelneemt aan enige 

activiteit van een terroristische groep”. 

Volgens art. 137, 6° is ook strafbaar “de bedreiging met het plegen...” 
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Door de wet van 27/12/2005 worden nieuwe bijzondere opsporings-

metoden mogelijk
122

: 

“Indien er ernstige aanwijzingen bestaan van strafbare feiten” zijn 

volgens de wet toegelaten: de telefoon en internet aftappen; preventieve 

hechtenis; op elk ogenblik binnendringen in woningen, inbegrepen 

burelen van advocaten en artsen; bankrekeningen inkijken (deze ingreep 

moet geheim blijven); installeren van afluisterapparatuur en geheime 

camera‟s; werken met geheime infiltranten en tipgevers wier anonimiteit 

gegarandeerd is. De verslagen zijn geheim, voor de verdachten en voor 

hun advocaten. In hun strijd tegen verdachten mogen de onderzoekers en 

tipgevers strafbare feiten plegen mits en na toelating door de procureur. 

De onderzoeksrechter en de procureur worden gehoord door de Kamer 

van Inbeschuldigingsstelling in afwezigheid van de verdachte (of diens 

advocaat), en het opgemaakte dossier blijft confidentieel. 

 

Wat is terrorisme? 

Door de Europese Raad van ministers van 28/11/2008 worden EU 

landen verplicht bijkomende wetgeving in te voeren. Men leest o.m.: 

Opdat een daad strafbaar zou zijn volgens § 2, is het niet noodzakelijk 

dat een terroristische inbreuk daadwerkelijk zou begaan zijn. 

Toegevoegd worden aan de strafbare daden: openbare provocatie om een 

terroristische inbreuk te begaan, recrutering voor terrorisme, opleiding 

voor terrorisme, diefstal met de bedoeling inbreuken volgens artikel 1 te 

begaan, valse documenten aanmaken met deze bedoeling
123

. 

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties had in 2005 ook beslist dat 

“aansporing tot terroristische daden strafbaar moet worden, en dat deze 

aansporing wettelijk moet voorkomen worden (“prevenir”). 

 Vermits in onze wereld dagelijks met bommen en andere 

technieken personen gedood worden en eigendommen vernietigd, moet 

duidelijk gemaakt worden wat wèl terrorisme is, en wat niet. De wet 

preciseert: ze is “niet van toepassing op strijdkrachten van een Staat in 

het kader van hun officiële taken of tijdens een gewapend conflict”. 

 Staten stellen dus per definitie geen terroristische daden. Maar...dat 

wordt in de praktijk wéér anders toegepast, want President George W. 

Bush lanceerde het begrip “rogue states”, of boevenstaten: Noord-Korea, 

Cuba
124

, Iran; zij zijn volgens Bush bronnen van terrorisme. Indien 
                                                 
122
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 Cuba komt op de lijst van 4  jan 2010, na de mislukte aanslag in een vliegtuig 25 dec: 
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daarvoor al een argumentatie gegeven werd, zou ze geen stand houden 

voor een rechtbank of een examen voor een kandidatuurstudent.  

Talrijke bronnen vindt men bij:  

http://leclea.be/abrogation_lois_liberticides/arsenal_liberticide/articles.ht

ml   

Maar hoe wordt een terroristische daad door de wet gedefinieerd? 

Er is sprake van „een land ernstig kan schaden‟ „aanzienlijke 

economische schade‟, maar vooral: „om de overheid of een internationale 

organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen tot het verrichten of het 

zich onthouden van een handeling, of om de politieke, constitutionele, 

economische of sociale basisstructuren van een land of een internationale 

organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen’. Let op 

„onrechtmatige wijze‟: dat vereist een nieuwe definitie, die pas door de 

veiligheidsdiensten zal ingevuld worden. Kunnen NIET als terrroristisch 

worden beschouwd indien het oogmerk uitsluitend politiek, syndicaal, 

menslievend, levensbeschouwelijk of een ander rechtmatig oogmerk’. Op 

het eerste gezicht worden vakbonden en politieke partijen dus beschermd, 

maar ze zullen dus geen ingrijpende economische wijziging mogen 

nastreven, indien ze „schade‟ aanrichten, of hiermee dreigen, of „de 

toevoer van water, elektriciteit of andere essentiële natuurlijke 

hulpbronnen onderbreken‟, „een overstroming veroorzaken, openbare 

vervoermiddelen kapen…‟. 

 

Wat met moreel gewettigd verzet?  
Kan een staking, o.m. met onderbreken van nutsvoorzieiningen, als 

                                                                                                                                            
supplémentaires pour des motifs de sécurité ». 

À la suite de cette nouvelle mesure, les éditorialistes du Washington Post, notamment, ont taxé de « 

ridicule » et d‟ « imméritée » la désignation de Cuba comme « État terroriste », rappelant que notre 

pays n‟est pas une menace pour la sécurité des États-Unis et affirmant que c‟était « perdre son temps » 

que de chercher des terroristes sur des vols en provenance de Cuba.  

Le porte-parole du département d‟État, Philip Crowley, a déclaré que Cuba avait « bien gagné » le 

qualificatif d‟ « État soutien du terrorisme ». Un autre porte-parole a réitéré à l‟AFP les prétextes éculés 

justifiant censément le maintien de Cuba sur cette liste d‟États terroristes. 

En 1982, sous l‟administration Reagan, dans le cadre de la politique d‟hostilités et des campagnes 

d‟intoxication visant à ternir l‟image de la Révolution, que le département d‟État inscrivit injustement 

Cuba sur la liste qu‟il dresse tous les ans des « États soutiens du terrorisme international ». Bien avant, 

donc, l‟attentat contre les Tours jumelles de New York. 

L‟inscription de Cuba sur cette liste entraîna de nouvelles sanctions économiques, dont le gel des 

transactions bancaires, la prohibition de transferts de technologies et des mesures de restriction et 

d‟isolement contre notre pays et ses ressortissants. 

Les différentes administrations étasuniennes ont maintenu Cuba sur cette liste, recourant à divers 

prétextes, absolument infondés, et sans que jamais la moindre preuve ne vienne démontrer la 

participation de notre pays au moindre acte terroriste. 

Le 30 avril 2009, l‟administration Obama a ratifié l‟inclusion absurde de Cuba sur cette liste, réitérant 

que « le gouvernement cubain continue d‟offrir un asile sûr à plusieurs terroristes », que « des membres 

de l‟ETA, des FARC et de l‟ELN étaient restés à Cuba en 2008 » et qu‟ « il continue de permettre à des 

fugitifs des USA de vivre légalement à Cuba 

http://www.michelcollon.info/Scanner-corporel-les-Cubains.html?lang=fr  
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http://leclea.be/abrogation_lois_liberticides/arsenal_liberticide/articles.html
http://www.michelcollon.info/Scanner-corporel-les-Cubains.html?lang=fr


Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit          Hoofdstuk 10 

Frank Roels 44 

terrorisme beschouwd worden? Het nastreven van een sociaal-

economische verandering in de maatschappij wordt niet uitgezonderd in 

artikel 139, en zou als terroristisch beschouwd kunnen worden, indien de 

vakbonden plannen maken om (“terroristische”) daden te plegen die 

“ernstig kunnen schaden”, of om economische basisstructuren ernstig te 

ontwrichten, te doen overstromen, electriciteit of water te verstoren, 

voertuigen te kapen (NMBS, De Lijn, privé-vervoer dat eigendom is van 

bedrijven…) En wat met weerstanders tegen een vreemde bezetting, of 

opstanden tegen dictatuur en verdrukking? Denk aan de gewapende 

weerstand tegen de nazi-bezetting van Europa, tegen de Japanners in 

China, aan de onafhankelijkheidsoorlogen van de Amerikanen tegen de 

Britten, de strijd van het ANC tegen de Apartheid in Zuid-Afrika – de 

geschiedenis is gevuld met gewapende opstanden die pas veel later als 

legitiem erkend werden. Volgens het internationaal recht is opstand tegen 

buitenlandse verdrukkers een mensenrecht. Het internationale recht 

veroorlooft ieder volk onder bezetting zich daartegen te verweren, ook 

met geweld
125

. Goebbels, de propagandaminister van Hitler, noemde het 

Franse verzet en de Russische partisanen terroristen. De Fransen 

gebruikten het woord tijdens de koloniale oorlogen in Viëtnam en in 

Algerije, de Britten in Maleisië. 

 

Het geval van Hamas 

Een actueel voorbeeld onderlijnt het dilemma en de dubbele 

interpretaties die mogelijk zijn: de Hamas-partij in Palestina staat 

internationaal en in ons land te boek als een terroristische organisatie. Dat 

ze in de Gaza-strook de absolute meerderheid haalde in democratische 

verkiezingen telt niet mee. Het etiket “terroristisch” gebruikt het 

Israëlisch leger om ongestraft mensen te doden met de verklaring dat het 

“Hamasmilitanten” zijn. Of ze echt actief Hamaslid zijn, en hoe de 

piloten of tankschutter dat kunnen weten, komt niet ter sprake. Een nog 

moeilijker vraag is: indien we van mening zijn dat de Israëlische 

blokkade van Gaza onmenselijk en onwettig is, alsook diefstal van 

Palestijns grondgebied, kan het dan niet ethisch verantwoord worden dat 

Palestijnen aanslagen plegen tegen Israëlische militairen en tegen 

hedendaagse Israëlische eigendommen? Mag men geweld gebruiken om 

grondbezit terug te eisen dat met geweld werd afgenomen?     

In 2009 startte een internationale petitie om Hamas te schrappen 

van de terroristenlijst; ze werd gesteund door een indrukwekkende reeks 

namen in vele landen, waarbij Nobelprijswinnaars José Saramago en 
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Mairead Maguire, en verder Tom Lanoye, Ludo Abicht, Greta Berlin, 

Hajo G. Meyer, Greta Duisenberg
126

...  

Hoe Hamas op de lijst terecht kwam wekt allesbehalve vertrouwen in de 

rechtsstaat; o.m. werden de beslissingen genomen door de Raad van 

ministers, dus buiten de verkozen wetgevende organen om. Wanneer in 

een parlement vragen worden gesteld worden die afgewimpeld wegens 

“geheime” of “vertrouwelijke” informatie. Commerciële media zoals Het 

Laatste Nieuws en De Standaard noemden Hezbollah terroristisch 

ofschoon deze partij NIET op de Europese lijst stond. Europese 

overheden hanteren een lijst met 34 terreurorganisaties
127

. Rapporteur 

Dick Marty, Zwitsers senator, schrijft in zijn rapport aan de Raad van 

Europa: “De lijsten vormen een inbreuk op de elementaire principes van 

de rechtsstaat en de mensenrechten (…) Een vage verdenking is genoeg 

om op de lijst te komen, en op de lijst staan staat gelijk aan een 

doodvonnis”
128

. De executie hoefde alleen nog maar uitgevoerd te 

worden: de Israëlische bombardementen op Gaza begonnen in december 

2008. 

 Gerechtvaardigde opstand tegen bezetting en onderdrukking is 

vandaag verdedigbaar in Irak, dat door de legers van de VS en hun 

bondgenoten is  afgebroken tot een woestenij vol moordenaarsbenden. 

 

De zwarte lijsten 

Een Iraanse verzetsorganisatie Organisatie van de Mujahedin van 

het Volk" (PMOI) stond ook op de lijst, en ging ertegen beroep bij het 

Europees Hof voor de Mensenrechten: ze kregen gelijk, en moesten uit de 

lijst geschrapt worden (op 26/1/2009). Echter, dit vereiste een zeven jaar 

durende gerechtelijke en politieke strijd, met 50 massabetogingen, 800 

sit-ins en 21 getuigenissen van eminente Europese juristen 

In totaal werden al 18 personen en vijf groepen afgevoerd van de 

lijst door de Europese Raad van ministers. Maar wat blijkt in juli 2011? 

De VS behoudt de Iraanse PMOI op hun lijst, en ook de regering van Irak 

doet dat. Met als gevolg dat PMOI-leden die gevlucht zijn naar Irak, daar 
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 http://www.scoop.co.nz/stories/WO0903/S00023.htm  
127

 http://www.flw.ugent.be/cie/Palestina/palestina468.htm  
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http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc07/edoc11302.pdf 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6733353.stm   De VS plaatste Hamas in 1995 al op 

de lijst van terreurorganisaties, lang dus voor 11 september 2001. In 1995 stelden de 

VS de “Specially designated Terrorist List” (STD) op, die zowat alle bewegingen, 

partijen en organisaties in de derde wereld omvat die hun toevlucht namen tot de 

gewapende strijd. De richtlijn van de EU na 9/11 voor de strijd tegen terreur-

organisaties werd in de wetgeving van de meeste nationale staten overgenomen via 

„copy-paste‟.http://www.vl.attac.be/article1297.html 
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werden afgeslacht door het Iraaks leger. Dat gebeurde in het 

vluchtelingenkamp Ashraf, op 8 april. Europees commissaris Günter 

Verheugen hield een persconferentie om hiertegen te protesteren. Er 

vielen minstens 34 doden en 350 gewonden
129

. 

De Labour regering heeft een reeks draconische antiterroristische 

maatregelen ingevoerd, zoals meest recent de uitbreiding van het recht 

van de politiek terreurverdachten op te sluiten gedurende 42 dagen
130

. 

In tegenstelling tot de EU hanteerde het Turks Hooggerechtshof 

mildere criteria tegenover terrorisme. Het verbrak immers een vonnis 

waarbij levenslang werd uitgesproken tegen een man die aangekondigd 

had het mausoleum van oud-president Atatürk te zullen opblazen. Het 

Hooggerechtshof oordeelde dat enkel het uitvoeren van zulke daad, niet 

de plannen ertoe, deze zware straf rechtvaardigt. De man blijft wel 

opgesloten wegens het opzetten en leiden van een gewapende 

organisatie
131

.  

De Amerikaanse CIA onderhoudt een lijst van personen die moeten 

gedood worden, en deze lijst wordt regelmatig aangevuld. Dit meldden de 

kranten toen de Amerikaan Anwar Al-Awlaki (geboren in New Mexico; 

heeft een universitair diploma) werd toegevoegd, omdat de regering-

Obama oordeelde dat hij was overgegaan van het aanmoedigen van 

aanvallen op Amerikaanse troepen, naar deelname eraan. De regering van 

Jemen zei dat de VS eerst het bewijs moeten leveren van deelname, maar 

wordt dan onder druk gezet door Washington om verblijfplaats van Al-

Awlaki door te geven
132

. De CIA zegt dat de man “genoemd werd”, dat 

“zijn naam opdook” – uiteraard formuleringen die door een normale 

rechtbank nooit als bewijs zouden aanvaard worden. Zonder dat Al-

Awlaki vervolgd was, gaf President Obama bevel tot zijn executie, die 

gebeurde in Yemen, op 31 sept 2011, vanuit een drone, met een Hellfire 

raket. Nog twee andere Amerikanen werden gedood, waaronder de 16-

jarige zoon van Al-Awlaki. De vader van Al-Awlaki, en de moeder van 

Samir Khan zijn in de VS nu een proces begonnen tegen de minister van 

Defensie Panetta, tegen de chef van de CIA, generaal David Petraeus, en 

twee hogere officieren. Vader Al-Alwaki had reeds getracht het doden 
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van zijn zoon tegen te houden, door een eerder proces; maar de rechter 

vonniste dat zulks buiten zijn taak lag. Wie alle details leest in the The 

New York Times vraagt zich af: is dit de onderwereld van Chicago? 

 Nog in de VS gebruikte een rechter de merkwaardige formulering 

“niet-vervolgde co-samenzweerder (co-conspirator)”, met betrekking tot 

meer dan 245 personen en verenigingen; de lijst werd publiek gemaakt 

ofschoon er van geen misdrijf sprake is. In beroep oordeelde de rechtbank 

dat het bekendmaken verkeerd was, maar weigerde dan weer van een 

organisatie te schrappen van de lijst. Het argument was de bewezen 

“associatie met groepen zoals the Holy Land Foundation, the Islamic 

Association for Palestine en de Hamas militant groep”, die als 

terroristisch beoordeeld werden
133

.  

 Het verst gaat het executeren van verdachten toegestaan door 

president Bush en uitgebreid door Barack Obama. Dat gebeurt in de 

grensstreek van Afghanistan en Pakistan, meestal met raketten 

afgeschoten door onbemande vliegtuigjes, drones. Volgens John Brennan, 

de contraterreur adviseur van het Witte Huis, is alles in overeenstemming 

met het Amerikaans en internationaal recht. Hij verwijst naar de toelating 

van het Congress om militair geweld te gebruiken (gestemd na 9/11), en 

de visie dat de VS in gewapend conflict is met Al Qaida, de Taliban en 

hun „partnerstrijdkrachten‟. Het aantal droneaanvallen steeg van 44 onder 

Bush naar 239 onder Obama; van het aantal doden bestaan alleen 

schattingen. Een Pakistaanse generaal vermeldde 964 dode „terroristen‟ 

waaronder 793 Pakistanen
134

. Het aantal burgerdoden is in feite 

onbekend; maar ook de „verdachten‟, betiteld als terroristen zodra ze 

dood zijn, werden niet veroordeeld na een normale rechtsgang, en de 

redenen voor hun executie blijven geheim. De Amerikaanse Civil 

Liberties Union vervolgt de regering om inzage te krijgen in de juridische 

motivatie van een executie in Yemen. Oud-president Jimmy Carter klaagt 

die praktijken aan.  

 

Big Brother aan het werk   
De VS eiste, en verkreeg, al verscheidene jaren inzage in de 

gegevensbanken van SWIFT. Dit privaat bedrijf, met zetel in Terhulpen, 

beheert het financiële verkeer van ongeveer 8.000 banken en instellingen 

en hun klanten. Het gaat om 90 miljoen data per maand (volgens Bart 

Staes, europarlementslid Groen!). De gevens bewaart SWIFT ook in de 

VS. Banken vragen van hun klanten ook privé informatie die geëist wordt 

door de VS. Officieel zegt Washington dat het erom gaat financiers van 
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terrorisme op te sporen.  In 2009 eiste het Europees Parlement respect 

voor de privacy van de Europese burgers. De Europese Raad van 

ministers trachtte een akkoord met de VS te sluiten vooraleer het EP 

zeggenschap verwierf dankzij het verdrag van Lissabon. Het eerste 

akkoord tussen de Europese Commissie en Washington wordt op 10/2/10 

verworpen door Parlement. Martin Schulz (S&D): “Hoe zullen de 

gegevens worden bewaard, kan ik er toegang toe hebben, wanneer 

worden de gegevens gewist, welke mogelijkheid heb ik om informatie in 

te winnen over wat er met mijn gegevens gebeurt?”. 

Maar na woede van Washington, en aanpassingen aan de tekst, wordt het 

goedgekeurd met 484 tegen 102 stemmen
135

. Katholieken en 

Conservatieven en S&D stemmen voor, Groen en klein Links tegen. Het 

lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de bezorgheid van Schulz, zoals 

geformuleerd bij de eerste stemming, in de feiten zal worden opgevangen, 

rekening houdend met de vele voorbeelden van Amerikaanse gedrag 

tegenover mensenrechten, zodra de één of andere het woord terrorisme 

laat vallen. Ook heeft de financiële sector in Wall Street er groot belang 

bij het reilen en zeilen van Europese kapitaalstromen te kennen.  

The Washington Post zocht gedurende twee jaar alle openbare en 

privé-diensten op die zich sedert 9/11 in de VS zogenaamd met 

terreurbestrijding bezighouden. Ze vonden 1271 agentschappen bij de 

overheden, en 1931 in de private sectoren; 75 miljard dollar 

overheidsgeld wordt eraan besteed, dit is 21 maal méér dan voor 9/11. 

Deze zogenaamde veiligheidsdiensten worden bemand door onervaren 

analysten tussen 20 en 30 jaar zonder kennis van de landen en de talen in 

het Midden-Oosten. 854.000 personen hebben toegang tot geheime 

informatie; e-mails van over de hele wereld worden door computers 

gelezen. Voor ons van bijzonder belang is de vondst dat 18 organisaties 

zich bezighouden met het beïnvloeden van de buitenlandse publieke 

opinie
136

.   
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Meerdere regeringen maken een probleem met de diensten op hun 

grondgebied van BlackBerry, van het bedrijf Research in Motion. Het 

telefoon- en internetverkeer van de klanten is nl. door de computer 

omgezet in een code die regeringen niet kunnen lezen. Saoedi-Arabië, de 

Verenigde Emiraten, Libanon, India, Rusland en de VS eisen de code te 

kennen zodat ze alle berichten kunnen afluisteren. In de VS schijnt dat 

mogelijk te zijn gemaakt, al heerst daarover mediastilte. Ter gelegenheid 

van dit conflict vernemen we dat de systemen van Apple, Nokia, Google 

en Microsoft gemakkelijker af te luisteren zijn. Prof Bart Preneel, KUL: 

“De experts willen aanvankelijk de codes veel sterker maken, maar 

verschillende overheden vonden dat een slecht idee. Een sterkere 

beveiliging zou het immers voor hen moeilijker maken omtelefoonverkeer 

af te luisteren
137

. 

 In december 2011 stemde de Amerikaanse senaat met grote 

meerderheid een nieuwe wet, de National Defense Authorization Act, die 

aan militairen de macht heeft om gelijk welke Amerikaan onbeperkt op te 

sluiten zonder rechten, advokaat of proces, indien deze verdacht wordt 

van een binding met terrorisme
138

. President Obama was tegen deze wet, 

maar hij heeft ze toch ondertekend.  Ook oud-president Jimmy Carter, 

Noam Chomsky e.a. schreven tegen de wet
139

. 

De Israëlische vrouwenorganisatie Machsomwatch.org registreert 

al jaren aan checkpoints en in rechtbanken de vernedering en 

mensenrechtenschendingen waaraan Palestijnen worden onderworpen 

door het Israëlisch leger en militaire bewind. Breaking the Silence is een 

stichitng van gedemobiliseerde militairen die na hun legerdienst 

getuigen
140

. Al hun daden worden gedekt door de rechtvaardiging van 

bestrijding van het terrorisme en de veiligheid van de joodse burgers. Met 

deze redenering worden menselijke waardigheid, zelfrespect en 

lichamelijke integriteit opgeofferd, evengoed van de soldaten zelf (die er 

meestal een trauma aan overfhouden), als van de vervolgde Palestijnen. 

Big Brother ingehuurd door grote bedrijven, zoals Coca Cola, Dow 

Chemical, Electricité de France, vormen het studieonderwerp van prof. 

Marc Cools, VUB
141

. Private spionnagebedrijven worden vaak geleid en 

bevolkt door oud-CIA, FBI, M15, KGB, DGSE-agenten en militairen die 

nog (onrechtstreeks) toegang hebben hun vroegere databanken; ze 
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opereren buiten elke regelgeving of overheidscontrole. In opdracht 

verzamelen ze inlichtingen over Greenpeace, dierenrechtenorganisaties, 

activisten voor de slachtoffers van de Bhopal ramp. Zelden wordt zo‟n 

“inlichtingenbureau”, of hun opdrachtgevers, vervolgd en veroordeeld; 

twee toplui van EDF kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete van 

1,5 miljoen euro. Veel wat we weten, is te danken aan Wikileaks, dat 

miljoenen “vertrouwelijke” emails publiceerde
142

.  

Zopas meldt de krant dat in Servië agenten van de veiligheid de 

eigen president en minister van Defensie hebben afgeluisterd. Per 

ongeluk kwam dit aan het licht. Ik breng dit in verband met een ander 

bericht: de nieuwe regering, onder de socialistische premier Ivica Dacic, 

wil een wet invoeren die op de centrale bank een zekere controle 

uitoefent. De president van de centrale bank heeft meteen ontslag 

genomen, want de wet “verstoort de onafhankelijkheid van de centrale 

bank”. Het scenario is gelijkend op de Europese acties tegen een nieuwe 

grondwet in Hongarije, die een waarnemer instelde van de regering bij de 

centrale bank. Democratie is goed, maar niet als de financiële sector zou 

gecontroleerd worden.  
 

Angsten aanwakkeren 

We hebben in een vorig hoofstuk al onderlijnd dat angst één van de 

krachtigste gevoeligsmatige motieven is. Angst en de obsessie voor 

veiligheid rechtvaardigt maatregelen die onze vrijheid sterk inperken. 

Inbegrepen onze vrijheid om een juist beeld te verwerven van de realiteit, 

want cruciale informatie wordt geheim “om veiligheidsredenen”. 

Regelmatig wordt onze angst opnieuw nieuw leven ingeblazen door de 

media, gevoed door militaire bronnen, oorlogen en gewelddadige 

conflicten. Politieambtenaren en high-tech-bedrijven gebruiken dit 

klimaat om massaal vingerafdrukken te nemen en te bewaren in een 

databank: in België 720.000 in 2010; ze worden door het automatisch 

systeem APFIS vergeleken met een nieuwe onbekende afdruk. Op straat 

herkennen camera‟s met beeldanalyse software nummerplaten van auto‟s; 

nu signaleren ze automatisch als er één in de databank van de politie zit 

wegens positieve alcoholcontrole, maar ze kunnen evengoed dienen om 

iemands verplaatsingen te volgen – steeds zonder misdrijf laat staan 

veroordeling. 

Zoals de titel in de krant: “Belgische uitkeringen financieren mee 

terrorisme”
143

. Het zijn betalingen die “verband houden met de 
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financiering van terrorisme” of nog “aan organisaties die terrorisme 

steunen”. In feite echter zijn er alleen onderzoeksdossiers geopend, nog 

geen bewijs gevonden...Hopelijk zal men ooit bekend maken welke die 

organisaties zijn.  

Zoals de chef van de Belgische Staatsveiligheid, Alain Winants: ”op 

termijn is het politieke salafisme veel ontwirchtender voor ons land dat 

het jihadistische. Het zijn mensen die een parallele samenleving 

oprichten, eigen banken, eigen justitie, eigen geneeskunde, eigen 

onderwijs. In die parallele samenleving heersen gebruiken die bij ons niet 

meer gangbaar zijn, polygamie bevoorbeeld, of verwerping van de 

evolutietheorie”. Hij klaagt aan dat zijn dienst geen telefoons mag 

afluisteren, huiszoekingen verrichten, bankgegevens opvragen, in de 

strijd tegen het extremisme. Hij noemt het verontrustend dat zijn dienst 

95-100 man en ook geld te kort komt; maar ook dat hij geen 

verbindingsofficieren heeft in het buitenland, en de federale politie wel. 

Dit lezend, zullen sommigen slecht slapen van die salafistische dreiging. 

Voor mij is het de zoveelste chef die méér mensen en bevoegdheden wil, 

gebruikmakend van een vijandbeeld over andersdenkenden. Winants zegt 

ook: “Die radicale bewegingen passen hun discours aan naarmate de 

persoon tegenover hen, ze hanteren een dubbel discours”. Dat is dus een 

techniek die ze goed hebben gecopieerd van christelijke westerlingen die 

voortdurend spreken over mensenrechten, en tegelijk bloed en honger 

verspreiden.   

Zoals de militaire oefening “Taliban verdreven uit Oostende” 

(krantentitel!)
144

, die suggereert dat we in België een bezetting of aanval 

van de Taliban riskeren. Volgens de legerwoordvoerder was dat een 

voorbereiding op de militaire missie in Afghanistan. Het realisme van de 

vertoning kunnen we inschatten door de inval met vier gepantserde 

voertuigen in het Onze-Lieve-Vrouwcollege en de “aanhouding” door 

zwaar-bewapende militairen van een verdachte, nl. een directielid van de 

school. Was dit geen brainwashing van de toeziende leerlingen? Van op 

een balkon wordt er geschoten (niet met scherp) door “Talibanstrijders in 

burgerkledij vermomd”. Zo rechtvaardigt de minister van Defensie 

zichzelf, en wordt een aanslepende bloedige oorlog tot een spel; twee 

vliegen in één klap. Tijdens de koude oorlog werden er oefeningen voor 

atoombombardementen gehouden, en sommige gezinnen bouwden dure 

maar zinloze atoomschuilkerders in hun tuin. 
    

De concrete impact in de praktijk. 

De concrete impact van de terroristenwetten op het dagelijks leven 

kan men zich niet inbeelden tenzij dankzij individuele gevallen. Zolang 
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we abstrakte regels in hun algemeenheid lezen, stellen we ons de 

nachtmerrie niet voor dat ze zouden toegepast worden op onszelf, of onze 

kinderen, of op onze familieleden en vertrouwde vrienden; wij zijn toch 

immers geen terroristen? Terwijl de “anderen”, die wel last krijgen, die 

zullen wel “iets” op hun kerfstok hebben; geen rook zonder vuur, 

immers? 

Hoe we aldus onszelf bedriegen leren we uit concrete en echt gebeurde 

feiten.  

In de VS deed een linkse activist beroep op de Freedom of information 

Act, om zijn FBI-dossier op te vragen. Het omvatte 440 bladzijden over 

jarenlange 24-uur-spionage van zijn telefoon, emails, belastingscontrole, 

bankrekening, hypotheeklening, videocamera tegenover zijn huis, 

vergaderingen en undercover agents, zijn boekwinkel, een wapenwinkel, 

en zijn vuilniszakken
145

. De FBI vond niets strafbaars, en de man werd 

nooit veroordeeld, ofschoon hij met Greenpeace het hoofdkwartier van 

Exxon-Mobil  bezette, en vocht met Klu Klux Klan tovenaars en 

skinheads. Zoals we allen weten liet dezelfde FBI de kapers van 9/11 hun 

gang gaan. 

In Parijs werd de Spaanse mevrouw Galder Bihotz Cornago Arnaez 

veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf omdat ze lid was van de Baskische 

organisatie ETA. Volgens het minuscule persbericht is dat haar enige 

misdrijf
146

. In Nederland werd de 17-jarige Yehya Kaddouri door de 

politie van de schoolbanken gehaald, en ging voor 6 jaar achter de tralies. 

Hij had Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali bedreigd, en een aanslag 

beraamd op de Israëlische ambassade
147

. In de VS werden 10 moslim 

studenten “wegens samenzwering” veroordeeld omdat ze de Israëlische 

ambassadeur onderbraken tijdens zijn lezing aan hun universiteit
148

. In 

Israël zit een Al-Jazeera journalist vast op beschuldiging dat hij lid is van 

Hamas
149

. 

In september 2012 wordt de Belg Oussama Atar vrijgelaten: hij zat sedert 

2004 in een Iraakse gevangenis. Als twintigjarige was hij, samen met een 

karavaan geneesmiddelen, de Syrisch-Iraakse grens overgestoken zonder 

visum. Voor dat feit veroordeelden de Amerikanen hem tot 10 jaar, maar 
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hij werd vervroegd vrijgelaten; er werd voor hem betoogd voor het 

Justitiepaleis in Brussel
150

.     

 

Guantanamo, en nog méér 

Guantanamo en de onschuldigen die daar gemarteld zijn, worden 

naar waarheid getoond in de Britse film “Road to Guantanamo” (Michael 

Winterbottom en Mat Whitecross); in de Zwitsers-Duitse-Canadese 

documentaire “Het Guantanamo moeras”, over de Duitser Murat Kurnaz 

(Thomas Wallner)
151

; en door de twee Belgen Moesa Zemmouri uit 

Wilrijk
152

, en Mesut Sen uit Schaarbeek
153

 die allen drie jaar onschuldig 

werden vastgezet. Kurnaz beschrijft zijn ervaringen: “ze sloegen me, ze 

hongerden me uit, stopten me 3 maand en 5 dagen in een isoleercel, 

zetten met in ijzige kou of vreselijke hitte, lieten me nachten niet slapen, 

sporten mijn cel vol met peperspray en ondervroegen me soms 50 uur aan 

een stuk”. Van de 779 verdachten uit 23 landen die er opgesloten werden, 

zullen er 46 nooit vrijkomen: ze krijgen geen proces want er zijn 

onvoldoende bewijzen tegen hen
154

: “ze zijn te gevaarlijk, maar men kan 

het voor een rechtbank niet bewijzen”
155

. De meeste gevangenen werden 

opgepakt door Pakistanen en Afghanen die per vermoedelijke terrorist 

soms duizenden dollar kregen van de Amerikanen, in het “Bounty 

programma” van de CIA. 

 De Britse Channel 4 maakte een nagespeelde documentaire 

gebaseerd op het officieel Amerikaans instructieboek en 
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regeringsbeslissingen
156

. 110 resterende gedetineerden zijn geen vijandige 

strijders en waren het nooit, ze zaten dus „zonder reden‟ 8 jaar vast, 

besloot een werkgroep in 2010. Het Amerikaans Hooggerechtshof 

verklaart zich onbevoegd voor de zaak van 5 Chinese Oeigoeren die 

onschuldig zijn bevonden, maar niet willen gedeporteerd worden naar een 

eiland in de Stille Oceaan (Palau), zoals reeds gebeurd is met anderen,
157

.  

Tien jaar lang werd de Syriër Al Janco gemarteld, eerst door de Taliban 

in 2000, na 9/11 in Guantanamo door de Amerikanen. Uiteindelijk sprak 

een rechtbank hem vrij (2009), en omdat hij uit de VS naar België mocht 

vertrekken, beval Obama zijn vrijlating
158

. 

Een klacht tegen zijn ambassade, en de Westerse democratieën in 

het algemeen, spreekt de Canadese ingenieur William Sampson uit die in 

dienst was van een Saoedisch bedrijf. Hij onderging twee jaar de 

martelingen en vernederingen in Saoedische gevangenissen, en ook hij 

moest “bekennen”, voor een aanslag waar hij niets mee te maken had
159

.  

Peter Taylor heeft voor de BBC andere gevallen uitgezocht van 

verdachten
160

. Na 9/11 had de CIA van de Bush-regering de opdracht 

gekregen cost wat cost de terroristen van Al-Quaeda te vinden. Dit sober 

verslag met interviews van CIA-baas Michael Hayden en deze van de 

Britse MI5, barones Manningham-Buller, is bloedstollend voor wie de 

verdachten nog als levende wezens wil beschouwen. Naast onze 

emotionele schok en medevoelen, moeten we ook verbijsterd zijn, nl. 

over de intellectuele blindheid van de ondervragers en hun superieuren en 

sommige rechters. Ze geloven immers dat bekentenissen afgelegd onder 

marteling van beklaagden die tegen betaling werden beschuldigd, 

betrouwbaar zijn voor het ontdekken van de waarheid.  Ex-FBI Al-Qaeda 

expert Ali Soufan geeft in zijn boek voorbeelden: de “bekentenis” dat 

Saddam Hoessein samenwerkte met Al-Qaeda, werd door marteling door 

de CIA afgedwongen van Ibn al-Shaykh al-Liby. Deze bewering is later 

door geen enkel feit bevestigd geworden, maar was voor president Bush 

wel een argument om Irak te bezetten. Jaren later zei al-Liby: jullie 

folterden mij, dus vertelde ik wat jullie wilden horen
161

. Nog anderen 

ondergingen tot 83 of 100 maal waterboarding, zonder dat zulks enige 

                                                 
156

 http://www.humo.be/tws/humo-docu/21168/the-guantanamo-guidebook.html  
157

 Ze mogen van een rechtbank niet vrijgelaten worden in de VS; en kunnen niet 

terug naar China waar ze vervolging zouden riskeren. De Morgen 19/4/2011. 
158

 Abd Al Rahim Abdul Rassak al-Janko, “Van het vagevuur in de hel”, Manteau 

2011. De Morgen 14/1/2012. 
159

 “Confessions of an innocent man. Torture and survival in a Saudi prison”. 

McClelland & Stewart, Toronto, 2005. 
160

 Uitgezonden op 14/3/2011. 
161

 In het boek van Ali H. Soufan, “The Black Banners: Inside de hunt for Al-Qaeda”, 

schrapte de CIA talrijke passages. De Morgen 10/12/2011. 

http://www.humo.be/tws/humo-docu/21168/the-guantanamo-guidebook.html


Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit          Hoofdstuk 10 

Frank Roels 55 

informatie opleverde. De folteringen door het leger werden ook door FBI 

agenten gerapporteerd, die anderen aanspoorden hetzelfde te doen. De 

rechteloosheid van de gevangenen deed zeven militaire procureurs 

ontslag nemen of hun overplaatsing vragen. 

Oud-president Jimmy Carter heeft in 2012 nogmaals “de 

schaamteloze mensenrechten palmares” van de VS aangeklaagd.  

Guantanamo gevangenen die gemarteld werden kunnen er juridisch niet 

naar verwijzen omdat het onder “nationale veiligheid” valt
162

.  

Op 15 oktober 2012 is op de basis in Guantanamo het militair proces 

begonnen tegen de vijf vermoede organisatoren van de aanslagen op 

9/11/2001. President Obama wilde het kamp sluiten (een 

verkiezingsbelofte), en hen in de VS burgerlijk berechten, maar het 

Congress stemde een speciale wet die hun overbrenging verbiedt. De 

aanklager Trivett is van mening dat de Amerikaanse grondwet niet 

onverdeeld geldig is in dit proces. Het Hooggerechtshof had in 2008 wel 

gevonnist dat niet-Amerikanen in Guantanamo sommige rechten hebben, 

nl. hun opsluiting aanvechten en bewijzen eisen; maar sprak zich toen 

niet uit over het recht op een correct proces, en bescherming tegen een 

wrede en ongewone straf. De CIA heeft toegegeven dat één van de 

beklaagden 183 maal onderworpen was aan “waterboarding”, de 

verdrinkingstechniek bij de ondervraging; de openbare aanklager general 

Martins noemt dit betreurenswaardig, maar geen reden om de 

beschuldigingen in te trekken
163

.  

 

Geen toeval, geen rotte appel, maar een systeem 

 De motivatie van de beulen is wellicht een heel andere dan het 

verkrijgen van informatie. Jean-Paul Sartre verklaarde tijdens de 

Algerijnse oorlog de martelingen door Franse militairen, door hun 

panische angst: voor een ongrijpbare vijand die onverwachts toeslaat en 

dan onderduikt in de bevolking. Machteloosheid op het terrein wordt 

gecompenseerd door het botvieren van blinde wraaklust op één 

slachtoffer. De verdachten heten niet toevallig  meermaals Mohamed. 

Hun lijdensweg duurt weken,  achtereenvolgens in Pakistan, Marokko, 

Guantanamo.  In één geval waren er geen bewijzen te vinden en betaalde 

de UK hem een financiële compensatie. Van een tweede verdachte 

eindigde de lijdensweg pas toen hij “bekende” dat hij nucleaire aanslagen 

plande op New York en een reeks andere centra. Ofschoon hij geen 

                                                 
162

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

record.htm  
163

http://www.reuters.com/article/2012/10/16/us-usa-guantanamo-

idUSBRE89E1C020121016  en Les Echos 8/5/2012. Gevangene Muhammed Rahim 

werd opgepakt en ondervraagd door de CIA, maar is van niets beschuldigd; toch 

wordt elke communicatie met hem vooraf beoordeeld door een Security review team. 

http://www.nytimes.com/2012/06/25/opinion/americas-shameful-human-rights-record.htm
http://www.nytimes.com/2012/06/25/opinion/americas-shameful-human-rights-record.htm
http://www.reuters.com/article/2012/10/16/us-usa-guantanamo-idUSBRE89E1C020121016
http://www.reuters.com/article/2012/10/16/us-usa-guantanamo-idUSBRE89E1C020121016
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schuld had aan een uitgevoerde aanslag werd hij tot levenslang 

veroordeeld. Maar waarvoor?  

Hoe kronkelig de hersenen werken van de Amerikaanse terrorisme-

bestrijders blijkt nogmaals uit de verbluffende lotgevallen van 

Guantanamo-gevangenen die nog steeds vast zitten, ofschoon ze niet 

weten waarvoor. Bovendien waren ze informanten van de Britse geheime 

dienst MI6 en de Canadese inlichtendienst, van Britse diplomaten, of 

hadden aan de zijde van de Amerikanen gevochten in Afghanistan
164

. Bij 

herhaling duiken gevallen op van zinloze vernedering van gevangenen: 

militairen die op hen urineren, die gevangenen doen rondkruipen als een 

hond aan een leiband. Dan zijn er nog de geheime gevangenissen van de 

CIA, die door de VS eerst ontkend werden, maar in 2006 toegegeven 

door president Bush
165

. De locaties werden opgespoord door journalisten 

en door senator Dick Marty voor zijn verslag aan de parlementaire 

vergadering van de Raad van Europa: o.m. in Litauwen, Roemenië, 

Thailand, in een Pools militair kamp in Stare Klejkuty. Van deze laatste 

weten we het uit geheel betrouwbare bron: de Poolse procureur Jerzy 

Mierzewski wilde een vervolging instellen, wegens overtreding van de 

Poolse grondwet, onwettige detentie en deelname aan misdaden tegen de 

mensheid. Tegen het internationaal recht was ook het toepassen van 

waterboarding op de gevangenen
166

. Echter, deze procureur is nu 

vervangen... 

In juli 2011 lees ik in The Nation (VS) het lange document over de 

geheime CIA gevangenis in Mogadishu, Somalië. Gevangenen worden er 

zonder advocaat vastgehouden en ondervraagd door Amerikaanse en 

Franse agenten. Over minstens één weten we dat hij van niets is 

beschuldigd, maar wel al een jaar en zeven maand vastzit in een kleine 

cel zonder venster; het is Ahmed Abdullahi Hassan, een Kenyaan die uit 

zijn huis werd gehaald en naar Somalië gevlogen. De Britse 

mensenrechten activiste Clara Gutteridge die zijn geval met advocaten 

behartigt, is het land uitgezet op 11 mei
167

.De veelheid van deze 

gruwelverhalen, en de verklaringen van de autoriteiten, tonen aan dat het 

niet om uitzonderingen gaat, géén spreekwoordelijke  zeldzame “rotte 

appel”. Het is een officieel beleid, weldoordacht, juridisch onderbouwd 

en uitgewerkt. Een Navy officier zegt: “Eenheid 373 in Aghanistan heeft 
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 O.m. de Algerijn Adil Hadj al-Jazairi Bin Hamlili, die is intussen vrijgelaten. De 

Afghaan Mullah Haji Rohullah Wakil; Saifullah Paracha, zakenman uit New York. 

De Morgen 27/4/2011. Dit alles bekend geworden dankzij Wikileaks. 
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 http://www.bbc.co.uk/news/world-12964158  

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16093106 
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 De Morgen 1/6/2011. 
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 http://www.thenation.com/article/161936/cias-secret-sites-somalia?page=0,0  

http://www.bbc.co.uk/news/world-12964158
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16093106
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als opdracht: verjaardagen te stoppen”
168

 – newspeak voor systematisch 

doden. Precies daarom moeten wij, lezer, goed nadenken, of we kiezen 

voor of tegen deze visie, over wat zij goed en kwaad vinden, en haar 

concrete toepassing.  

Dergelijk gedrag van de Westerse regeringen kan niet anders dan 

wereldwijd haat opwekken.  

 

Gerichte moorden op academici en journalisten 

Dirk Adriaensens en het BRussels Tribunal on Iraq hebben 

honderden gegevens verzameld over de selectieve vervolging van Iraakse 

universitairen en journalisten
169

. Tijdens een driedaags seminarie aan de 

Gentse Universiteit in 2011 konden we kennis maken met tientallen 

rectoren en professoren, mannen en vrouwen; ze getuigen van het hoog 

niveau van de academici in een land dat historisch een cultuur heeft 

geërfd van duizenden jaren, lang voor onze tijdrekening (Mesopotamië!). 

Het nieuwe regime, of beter regimes, geïnstalleerd door Washington en 

Londen, is duidelijk bevreesd voor denkende mensen.  

    

Blijft België gespaard van grote vrijheidsschendingen? 

In ons Belgiënland werd de Belgische journalist Bahar Kimyongur 

viermaal voor een rechtbank gebracht (waaronder tweemaal Cassatie!), 

voor dezelfde feiten, en uiteindelijk vrijgesproken zonder kosten. Maar 

hij bracht wel vele malen in de gevangenis door, werd gekidnapt door de 

politie in Nederland en bijna uitgeleverd aan Turkije, wat op het nippertje 

verhinderd werd door een Nederlandse rechter
170

. Ook Fehriye ERDAL 
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 In de documentaire op Canvas over Wikileaks, 31/10/2012. 
169

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/09/de-massamoord-in-haditha-en-

het-brussells-tribunal     

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/29/irak-gerechtvaardigd-verzet-

tegen-illegale-bezetting 

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

verwaarloosd-door-westerse-collegas  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/19/john-pilger-iraaks-bloed-kleeft-

aan-de-handen-van-alle-massamedia  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/04/fallujah-raakt-niet-uit-het-slop 

 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/28/irak-grootste-corruptieschandaal-

uit-de-geschiedenis    

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

diploma-s-en-geweren-met-geluidsdempers  
170

 Dossier: http://www.leclea.be/affaire_dhkp-c/dossier.html . http://vrije-

meningsuiting.be/node/26  . Beschuldiging: “Deel uitgemaakt te hebben van een 

vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op 

eigendommen… Wetens en willens te hebben deel uitgemaakt van een criminele 

organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, ook al had hij niet de 

bedoeling een misdrijf in het raam van deze criminele organisatie te plegen of daaraan 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/09/de-massamoord-in-haditha-en-het-brussells-tribunal
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/09/de-massamoord-in-haditha-en-het-brussells-tribunal
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/29/irak-gerechtvaardigd-verzet-tegen-illegale-bezetting
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/29/irak-gerechtvaardigd-verzet-tegen-illegale-bezetting
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/13/iraakse-journalisten-verwaarloosd-door-westerse-collegas
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http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/19/john-pilger-iraaks-bloed-kleeft-aan-de-handen-van-alle-massamedia
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/01/04/fallujah-raakt-niet-uit-het-slop
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/28/irak-grootste-corruptieschandaal-uit-de-geschiedenis
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/28/irak-grootste-corruptieschandaal-uit-de-geschiedenis
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en 5 andere Belgische leden van de Koerdische vereniging DHPK-C 

betiteld als “terroristische organisatie”, ondergingen dezelfde eindeloze 

rechtsvervolging; maar de 5
e
 rechtbank in beroep verwierp de visie van 

de procureurs. De indruk die ikzelf krijg uit deze gang van zaken is dat 

veiligheids- en politiediensten in overleg met sommige magistraten in 

ieder geval tot een (zware) veroordeling wilden komen, d.w.z. voor hen 

bestond de zekerheid van schuld, van in het begin. Mogelijk wilden ze 

goede vrienden blijven met hun collega‟s in Turkije; want deze staat 

stelde zich burgerlijke partij en was een zichtbare drijfveer in deze 

vervolgingen. Deze gang van zaken is strijdig met het algemeen 

rechtsprincipe in beschaafde rechtsstelsels dat een beklaagde als 

onschuldig wordt behandeld zolang hij/zij niet veroordeeld is volgens de 

korrekte rechtgang. 

 In de Brugse gevangenis zit de jonge zwarte Somaliër Omar 

Mohammed Abdiwahad, “piraat 001”, al maanden vast. Als bewijs van 

zijn deelname aan een kaping twee jaar eerder van het vrachtschip 

Pompei, is er de herkenning op foto door vier blanken die op de Pompei 

waren. Twee van deze getuigen hebben nadien hun verklaringen 

gewijzigd
171

, later is er sprake van slechts één. Zijn vingerafdrukken 

werden niet gevonden
172

, maar wel zijn DNA in ontlasting op de Pompei. 

Zeer belastend vindt men ook 4 telefoons die hij wisselde met een 

bekende piraatleider. De openbare aanklager schets een emotioneel beeld 

van de lijdensweg van de gekaapte bemanningsleden – wat niets zegt over 

de schuld van beklaagde. Een tolk die Somalisch kent was niet aanwezig 

in de rechtszaal. Vonnis: 10 jaar opsluiting. Hij zal in de gevangenis 

kunnen werken om zo schadevergoeding te betalen.  

In een oorlog wordt er door de NAVO troepen niet zo nauw 

gekeken, getuige een grote foto in onze kwaliteitskranten van vijf 

soldaten die een “vermoedelijke talibanmilitant” hebben omsingeld, met 

hun wapen in aanslag. De verdachte is een ongewapende haveloze man 

die zijn blote handen in een hulpeloos gebaar spreidt. Dezelfde dag bood 

de NAVO-kommandent zijn verontschuldingen aan aan president Karzaï 

(!) wegens de dood van 12 burgers door een verkeerde raketaanval.      

                                                                                                                                            

deel te nemen op een van de wijzen bedoeld in de artikelen 66 en volgende van het 

Strafwetboek, thans strafbaar gesteld door artikel 324 ter 1 en artikel 324 bis van het 

Strafwetboek, zoals gewijzigd door de wet van 10 augustus 2005…”. Kimyongur is 

geboren in Sint-Agatha-Berchem in 1974. Ehrdal werd veroordeeld tot 2 jaar 

gevangenisstraf met uitstel. Rechtbank in Gent 7/11/2006; Hof van Cassatie 

19/4/2007; Hof van beroep Antwerpen 7/2//2008; Cassatie 24/6/208; tussenvonnissen 

26/5 en 14/7/2009; eindvonnis 23/12/09, zie 

http://www.progresslaw.net/docs/20100203112923TLFO.pdf 
171

 De Morgen 16/2/2011. 
172

 De Morgen 16/6/2011 en 30/6/2011 
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In ons land zijn Malika El Aroud en haar medestanders in 2010 

veroordeeld tot 8 (acht) jaar cel, wegens “het oprichten, leiden en 

financieren van een bende die jongeren wilde aanzetten tot terroristische 

activiteiten in Afghanistan”
173

. In de pers lezen we nog over deze zaak: 

“terreuractiviteiten”, in Pakistan en Afghanistan, “extremistische 

boodschappen”, “ze zette would-be jihadisten op weg naar een 

trainingskamp
174

. Ze was eerder in Zwitserland veroordeeld met uitstel 

voor het „verspreiden van islamistische proganda‟. Volgens journalisten 

staat ze bekend als “internetjihadiste en “terreurweduwe”, omdat haar 

eerste echtgenoot mee de aanslag pleegde op de Afghaanse commandant 

Massoud, twee dagen voor 9/11 2001. Van enige rol bij deze aanslag 

werd Mevrouw El Aroud in 2003 vrijgesproken; propaganda kost haar 

wel 8 jaar. 

“Potentiële” misdadigers en verdachten staan vandaag op allerlei 

officiële en internetlijsten. Ze komen daarop terecht op vele diverse 

manieren die echter geen bewezen schuld inhouden en geen waarborg 

bieden tegen administratieve fouten
175

. Een bekende naam die samen met 

Osama bin Laden op de Amerikaanse zwarte lijst stond, is de zangeres 

M.I.A. (met haar echte naam Mathangi Arulpragasam)
176

. In praktijk kan 

het individu hiertegen geen beroep aantekenen, ook als is zijn/haar 

onschuld bewezen, door een vrijspraak bijvoorbeeld, en ze blijven dit 

etiket eeuwig blijven dragen. In de mening van een deel van het publiek 

en meerdere politieke partijen, beschermen dergelijke lijsten de 

bevolking. In de discussies hierover worden de begrippen misdadigers en 

verdachten door elkaar gebruikt en verward. Wie ooit veroordeeld was 

wordt beschouwd als een potentiële recidivist. De verdedigers van 

dergelijke lijsten zondigen tegen het principe „doe niet aan een ander wat 

u niet wil dat u gebeurt‟. Dit is verklaarbaar doordat de namen op de lijst 

als minderwaardige mensen worden aangevoeld; ze behoren niet bij ons, 

ze zijn onze naasten niet meer. Zodra iemand in een afzonderlijke 

categorie geplaatst is, verliest hij/zij snel onze “naastenliefde”, en zelfs 

hun wettelijk vastgelegde rechten. De term “vijandige strijders” voor wie 

opgesloten zit in Guantanamo, werd uitgevonden door juristen van de 

regering-Bush, om terroristen te onttrekken aan de internationale 

conventies van Genève en nationaal wettelijk vastgelegde rechtsspraak. 
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 De Morgen 4/5/2012. 
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 De Morgen 17/10/2012. Ook  http://fr.wikipedia.org/wiki/Malika_El_Aroud   

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/02/10/belgium.terror/index.html  
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 Schrapping van een  persoon  of organisatie van dergelijke lijst is gerealiseerd door 

een (langdurig) proces (kliënt van advokaat Jan Sermon; en Iraanse 

oppositiebeweging ), of door een politieke beslissing om voortaan te praten met deze 

mensen (sommige Taliban).  
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 DM 6/8/2010. 
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“Militanten” is een gelijkaardig woord, meestal de rechtvaardiging voor 

doding zonder proces, bijvoorbeeld door het Israëlisch leger. 

 

Orkaan Katrina en het terrorismegevaar 

Een boeiend en leesbaar voorbeeld van menselijk leed tengevolge 

van een terroristisch klimaat is “Zeitoun”, het dikke verslag van de 

Amerikaan Dave Eggers over het wedervaren van de familie met deze 

naam, inwoners van New Orleans. Na de dijkbreuk tijdens de orkaan 

Katrina komen daar gewapende groepen aan de macht. Behalve de 

Nationale Garde en legereenheden, zijn er grenspolitie, nieuwe eenheden 

van de kustwacht opgericht tegen het terrorisme, en speciale FBI agenten, 

en sluipschutters. Bovendien tenminste vijf verschillende soorten privé-

bewakers ingehuurd door grote bedrijven en personen; waaronder  

Blackwater (berucht uit Irak), en Israëlische huursoldaten van de firma 

genaamd “Instinctive Shooting International”. Die halen de inwoners uit 

hun huizen en sluiten ze op in een snel gebouwde elementaire gevangenis 

van staaldraad, zonder enig kontakt met de buitenwereld. De gevangen 

inwoners ondergaan een rectaal onderzoek, hun identiteitspapieren en 

geld worden afgenomen, en ze horen al snel dat ze als „Al-Quaeda” en 

“Taliban” beschouwd worden. Dat sommige van deze inwoners in het 

Midden-Oosten geboren zijn, een Arabische naam hebben en met een 

accent spreken, lijkt een achterliggende redenering van de maatregelen; 

maar evengoed worden “rasechte” Amerikanen opgepakt. Vroegere 

teksten ter preventie van “terrorisme” van één of andere studiecommissie 

vormen een voorwendsel voor bestaande (para)militaire organisaties om 

in actie te komen tegen “potentiële terroristen”. Na langdurige opsluiting 

in kooien worden vele inwoners vrijgesproken, maar hun geld en huis zijn 

ze kwijt.  

Dave Eggers beschrijft hoe tijdens hun kruisweg brave burgers zijn 

overgeleverd aan de willekeur van machtsgeile anonieme figuren, en de 

totale rechteloosheid die evengoed wordt bedreven door leden van het 

rechtsapparaat en officiële ambtenaren. Deze laatsten worden 

geconfronteerd met zwaar bewapende mensen in uniformen allerhande, 

en met complexe situaties waar verantwoordelijkheden liefst worden 

afgeschoven.  

De indruk die ik krijg is dat in ongewone, onvoorziene 

omstandigheden het opheffen van rechten en opsluiten van burgers het 

beste middel wordt gevonden door diverse machthebbers om “alles onder 

controle” te houden. Maar bovendien, dat gewapende groepen de stiuatie 

aangrijpen om hun vervolgingswaan in de praktijk om te zetten.  

Drijvende krachten achter dit handelen zijn angst en machtsmisbruik. 

Niemand heeft immers controle over een orkaan en de overstromingen 

(behalve het versterken van de dijken enz., maar daar was het te laat 
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voor). Ook voor de klimaatveranderingen hebben de burgers en lokale 

overheden angst, maar geen controle, idem voor de financiële en sociaal-

economische crisis. Maar vooral wordt de geest van sommigen 

gedomineerd door de angst voor het groeiend aantal vijanden die de 

American way of life, “our values”, bedreigen in de wereld èn in eigen 

land; vijanden die steeds blijven ontsnappen aan de enorme militaire 

macht en veiligheidsdiensten van de VS
177

: men zou van minder bang 

worden
178

. De media focussen systematisch op deze gevaren, en 

propageren dus angst. 

Het enigen waarop controle en materiële greep snel mogelijk is, 

zijn de eigen burgers, de onderhorigen – om een woord te gebruiken uit 

de oude tijd; vandaag noemt men ze meteen verdachten, (potentiële) 

terroristen of illegalen. Hun persoonlijke bezittingen zijn een bijkomende 

aantrekkingspool. In de pers konden we vernemen dat vele huizen in New 

Orleans die nog bewoonbaar waren of konden hersteld worden, verboden 

werden voor hun vroegere bewoners, en afgebroken. In ongewone 

omstandigheden wordt door slimme jongens steeds geld gesprokkeld (ik 

wil het woord “verdiend” niet gebruiken, al is dat de correcte uitdrukking 

in beschaafd Nederlands). 

 Het realiteitsgehalte van het verhaal van Dave Eggers wordt jaren 

nadien bevestigd door de inbeschuldigingstelling van 16 politieagenten 

voor moorden op burgers, na de orkaan. De feiten dateren van 2005, de 

vervolging werd beslist in 2010; blijkbaar moest er eerst een nieuwe 

minister van Justitie komen (Eric Holder, benoemd door Obama)
179

. 

 Zuiver commerciële motieven lijken de oliegigant BP samen met 

de Amerikaanse overheid te bewegen om de privé-bewakingsfirma 

Wackenhut aan te stellen om alle pottenkijkers uit de buurt te houden van 

het drama in de Golf van Mexico
180

. Dit leidde ertoe dat er, na de 

aanvangsperiode, nauwelijks nog beelden zijn van oliemassa‟s en van 

stervende en dode dieren. 

 

Is het beter in Europa? 
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 Ik ga hier niet in op de legitieme vraag of de Amerikaanse militaire optredens en 

hun veiligheidsdiensten deze oorlogen en aanslagen doen afnemen. Een nog moelijker 

vraag is of die afname wel hun prioritair doel is, vermits hun blunderboek steeds 

dikker wordt. 
178

 Hier sommen we objectieve feiten op als oorsprong van de angst. Maar we hebben 

eerder al betoogd dat angst als gevoel onredelijk en onbeheersbaar is. Angst wordt 

dan ook opgewekt en onderhouden door de perceptie, de kleur die aan feiten wordt 

gegeven. Dit doen de media, die immers voor de meeste gebeurtenissen onze enige 

bron van informatie zijn.  
179

 De Morgen 16/7/10. 
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De gebeurtenissen in New-Orleans hebben typisch Amerikaanse 

kanten. Maar wat te denken van de vier mannen van een privé 

bewakingsdienst die in een Carrefour-supermarkt een dakloze 

“immobiliseren”, “met technieken voorzien door de regels” volgens de 

advocaat van de firma – met verstikking tot gevolg. Het positieve nieuws 

is dat de procureur doodslag vaststelt en een vervolging beveelt
181

; maar 

daar heeft de dode niets aan. De bewakingsmannen worden in Frankrijk 

“vigiles” genoemd, newspeak met een positieve klank; maar die verhult 

welk levensgevaarlijk machtsmisbruik in hun handen werd gegeven die 

ze zelf niet onder controle hebben. 

In België zijn er zowat 13.000 private bewakingsangenten, en een 

aantal van hun bedrijfjes werken illegaal. De nieuwe wet tegen piraterij 

op zee laat toe private bewakers aan te stellen, zogenaamde PSC (private 

security companies). De gevaren hiervan zijn beschreven door Carolin 

Liss (Universiteit van Perth, Australië): in feite geen controle op wat ze 

doen door de geheimhouding; zware wapens die met de piraten een kleine 

oorlog kunnen leiden; commerciëel belang om het konflikt te laten 

aanslepen; inzetten van personeel uit de derde wereld waar de 

arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming ontbreken, zodat zelfs doden 

van weinig belang zijn
182

. Reeds heeft minister Johan Vandelanotte privé- 

firma‟s toegestaan Belgische schepen te begeleiden. Zijn argument is dat 

de rederijen milities eisen, zoniet registreren ze de schepen in 

buitenlandse havens. Het Belgisch leger kan ook militairen inzetten, maar 

die kosten veel duurder dan de privé milities
183

. De vraag is op welke 

kosten de privé-milities zuiniger zijn: lonen, sociale wetten? Want er 

moet toch nog winst overblijven. Een Canadese beveiligingsfirma gaat nu 

in ons land recruteren, zelfs Belgische oud-militairen; alleen de 

socialistische vakbond lijkt daar bezwaar tegen te hebben
184

. 

Natuurlijk worden private beveiligingsfirma‟s ook verdedigd: “Er 

zijn er best wel die fatsoenlijk werk leveren” (Kees Homan van het 

private Clingendael Instituut; de krant noemt hem “specialist”). “Vele 

hebben in Genève een charter ondertekend om de mensenrechten en 

internationaal humanitair recht te respecteren”.  Intussen weten we dat in 

een conflict die wetten overtreden worden, zelfs door reguliere militairen.  

Gaan wij in Europa de weg op van het beruchte Blackwater? Dit is 

het commerciële bedrijf van vechtersbazen die de regering-Bush heeft 

aangeworven (“contractors”), om in Irak vuile werkjes op te knappen die 

officieel niet aan het Amerikaans leger worden opgedragen. Dat zij 

burgerdoden maakten kon voorspeld worden, maar eerst werden ze 
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beschermd tegen vervolging. Later kregen ze toch een proces (wegens 14 

dode burgers), maar de Amerikaanse rechter vond een procedurefout...De 

Amerikaanse regering gaat nu in beroep (28/1/10). Blackwater 

veranderde zijn naam in Xe Services; kwestie van een slechte naam kwijt 

te geraken? 

 In ons eigen Brussel trapten de CGSU elite-eenheden van de politie 

de deuren in van het verkeerde huis, nadat een politieman in Laken met 

een kalashnikov was beschoten. Douglas Deconinck heeft de 

getuigenissen opgetekend van de familie van Fadoua El Oualkili die door 

de politie tenonrechte aanzien werd als de schuldigen
185

. Wie het verhaal 

leest kan niet kijken in de hoofden van de mannen van de CGSU. Maar 

dat hun gedrag gewelddadig en vernederend was, en eerder past in Aboe 

Grayp of Guantanamo blijkt wel uit de klacht die parlementslid Fouad 

Ahidar heeft ingediend. De grootmoeder werd in de boeien geslagen, de 

broers van mevrouw El Oualkili werden verplicht zich naakt uit te kleden 

en werden tot 22 u vastgehouden – terwijl het om een vergissing ging. Op 

deze eenmalige reportage zijn de media niet meer teruggekomen, en van 

verontschuldigingen heb ik nog niets gehoord. 

 Vier leden van de Belgische afdeling van Secours Rouge werden 

opgesloten omdat hun foto‟s in 2007 in Italië waren gevonden bij de 

documenten van een Italiaanse extreem linkse groep. Die voerde actie 

tegen o.m. een TV keten eigendom van Berlusconi. De Belgen werden 

afgeluisterd, hun mails afgetapt, gefilmd door geheime camera‟s in hun 

huizen, gevolgd op buitenlandse reizen met controle op de lijsten van 

andere passagiers, zonder dat enig bewijs werd gevonden. Toch werden 

ze in commandostijl „s morgenvroeg op 5 juni 2008 uit hun huizen 

geplukt. Tijdens ondervragingen moeten ze andere personen identificeren. 

De Kamer van inbeschuldigingstelling beveelt hun vrijlating, maar politie 

en Parket verzetten zich meermaals. Op 25 januari 2012 wordt beslist of 

ze zullen vervolgd worden. Het Comité T besluit dat federaal Parket en 

onderzoeksrechters afglijden naar de bevestiging van een vermoeden van 

schuld, in plaats van onschuld (zoals ons rechtssysteem voorschrijft)
186

. 

 Ook kinderen worden door sommigen gezien als verdachten, als 

potentiële terroristen. Onze minister van Binnenlandse Zaken, Annemie 

Turtelboom (O-VLD) lanceerde een oproep naar scholen, sportclubs en 

jeugdverenigingen om “radicaliserend gedrag” op te sporen, en eventueel 

aan de politie te signaleren. Dit voorstel lokte gelukkig protesten uit van 

o.m. Mieke van Hecke van het Katholiek onderwijs, en van de katholieke 

Chirobeweging, en van meerder politici uit andere partijen
187

. Maar in het 

                                                 
185

 De Morgen 3/2/10. 
186

 http://noproces.wordpress.com 
187

 De Morgen 30/12/2010. 



Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit          Hoofdstuk 10 

Frank Roels 64 

St-Clara-college worden als standaardprocedure vingerafdrukken 

genomen van alle leerlingen en daardoor al hun verplaatsingen gevolgd. 

Willem Debeuckelaere van de Privacycommissie protesteert hiertegen
188

.   

Veiligheid was opnieuw de rechtvaardiging voor de vervolging van 

Greenpeace betogers. Ze gingen zonder moeite door de controle aan een 

bijeenkomst van de Europese regeringshoofden, en ontvouwden een 

spandoek. Veiligheidsexpert Prof. Brice De Ruyver (U.Gent) verdedigt 

het forse optreden van het parket: “Tijdens zo’n top kijkt heel de wereld 

mee en dan is het geen slim idee om de veiligheid belachelijk te maken 

door de vrijheid van meningsuiting te cultiveren.  Rechters kunnen daar 

niet mee lachen”
189

. De Greenpeace leden riskeren 8 dagen tot 5 jaar 

gevangenis. 

11 deelnemers en sympatisanten aan de actie in Wetteren tegen 

genetisch gemodificeerde aardappelen worden vervolgd voor geweld en 

bendevorming. Onderzoekster Barbara Van Dijck is één van hen; ze werd 

reeds ontslagen door Katholieke Universiteit Leuven. De maximumstraf 

is 5 jaar cel. Tevens riskeren ze schadevergoeding te moeten betalen aan 

de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Instituut voor Landbouw en 

Visserij, en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie; die eisen 170.000 

eur
190

.  

Het uitleveren van een Belgisch staatsburger aan een vreemde 

mogendheid waar echter correcte rechtsgang en bescherming tegen 

marteling niet verzekerd zijn, is een ander gevolg van de nieuwe regels en 

houding van overheden onder het etiket “veiligheid”. Protesten door het 

UNO Hoog Commissariaat voor de mensenrechten, door advocaten en 

door Amnesty International, zijn van tel meer. Zoals een Belgische 

consulaire vertegenwoordiger zei: buiten ons grondgebied zijn er twee 

soorten Belgen: die van oorsprong, en de anderen
191

. Het moet je maar 

gebeuren. De zuster van de gemartelde Belg zegt dat onze minister van 

Buitenlandse Zaken niets doet; “de minister zei dat hij me een 

opdringerige en weinig beleefde vrouw vond”. 
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Wie géén Belg is lijkt dan weer te zijn overgeleverd aan de 

middeleeuwse martelkamers of vergeetputten waarover we als 

schoolkinderen met ontzetting leerden in het Gentse Gravensteen. Zo zijn 

er de lotgevallen in 2011 van de Tsjetsjeense vluchteling Arbi Zarmaev. 

Zijn uitlevering aan Rusland werd weliswaar opgeschort door het Hof van 

Straatsburg; maar hij blijft nog NADIEN in de Belgische gevangenis 

afgesloten van advocaat en familie, werd gemarteld en kreeg 

psychofarmaca toegediend. Pikant: onze christelijke minister van Justitie 

De Clerck beval zijn uitlevering en weigert opnieuw zijn vrijlating
192

.  

Terugsturen naar Iran van asielzoekers door België is één van de 

kritieken van Amnesty International op ons land.  

 

Er zijn ook uitzonderingen 

De antiterrorismewetten worden niet op iedereen even streng 

toegepast. Een man had geld en materiële hulp geboden aan de 

bommenleggers in Londen van 2005. Hij organiseerde ook een 

trainingskamp in Pakistan, en bekende dat alles in detail. In 2010 

veroordeeld in de VS, werd hij al in december 2010 vrijgelaten. Er blijkt 

dat hij informant was geworden van de Amerikaanse overheid, en hij 

wordt geprezen door het ministerie van Justitie voor zijn buitengewone 

medewerking
193

. 

In ons land voerden leden van de motorclub The Hells Angels een 

raid uit op het clubhuis van een andere club; ze vuurden 38 schoten af uit 

4 wapens en maakten zwaargewonden. Ze staken ook motoren in brand. 

We lazen niet dat ze als terroristische organisatie vervolgd zullen worden, 

alhoewel ze beantwoorden aan de wettelijke definities
194

. 

 Er heerst dus willekeur, en dat stelt niemand gerust. Het vergroot 

nog het onveiligheidsgevoel.  

 De Belgische Ligue des droits de l‟homme heeft een comité 

samengesteld om de gevaren van de anti-terrorismewetten te 
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documenteren, het “comité T”; een verslag over 2009 kan men 

raadplegen
195

. 

 Door een vreemde hersenkronkel past de Amerikaanse regering de 

benaming “terrorisme” niet toe op de drugsoorlog juist over hun grens, in 

Mexico. Die heeft al ongeveer 47.000 doden gekost, en er is geen enkel 

vooruitzicht op beterschap (zie over drugs reeds ons hoofdstuk 9). De 

Mexicaanse president is aan het Amerikaanse Congress hulp komen 

vragen: stop de stroom van Amerikaanse wapens naar Mexico. Want alle 

wapens van de drugsbendes worden vrij aangekocht in de VS. Hoeveel de 

politie er ook in beslag neemt, de lucratieve handel is niet te stoppen: hij 

brengt zowel de smokkelaars, de handelaars als de wapenfabrikanten geld 

op. De regering in Washington heeft een kleine beperking ingevoerd die 

belachelijk is; Obama is te bang van de  wapenindustrie en lobby
196

. 

 

Ontmaskeren van terroristen, of provocatie door de 

veiligheidsdiensten? 

Het is wettelijk toegestaan dat veiligheidsambtenaren of mensen 

„uit het milieu‟ opdracht krijgen onder een valse identiteit te infiltreren in 

verdachte middens. Dat betrof al eerder drughandel, maar nu ook 

moslimextremisten of potentiële extremisten. Zoals iedereen kan weten 

uit politieseries en reële feiten, bestaat een beproefde methode erin dat 

een misdrijf wordt voorbereid of in gang gezet, om zo verdachten op 

heterdaad te betrappen. Zelfs journalisten passen deze methode soms toe 

in spectaculaire reportages die dan undercover gefilmd worden. 

Echter, waar ligt de grens tussen blootleggen van een bestaand complot 

vlak voor zijn uitvoering, en anderzijds het construeren door de 

veiligheidsdiensten van een misdrijf dat anders nooit zou hebben 

plaatsgevonden? Steeds is het resultaat dat “terroristen” ontmaskerd 

worden, en veroordeeld, en de veiligheidsdiensten geprezen en beter 

gefinancierd. Tegelijk brengen de media breed uitgesmeerd deze 

verhalen: alweer een aanslag verhinderd! Thrillers die echt zijn, ze  

vormen een goudmijn voor de commerciële media. Tegelijk wordt het 

anti-moslim klimaat zo verder gestimuleerd. 

In werkelijkheid zijn er meerdere berichten dat de FBI of andere 

nog onbekende organisaties zelf kandidaat-terroristen tegen betaling 

rekruteren, van materiaal voorzien, en het tot een begin van aanslag laten 

komen
197

. Bij mijn weten is er nog niet bewezen dat daadwerkelijk 
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uitgevoerde aanslagen (zoals 9/11) met medewerking of toelating van de 

veiligheidsdiensten zijn opgezet
198

. 

Ook tijdens, vaker na het einde van, vakbondsbetogingen ontstaan 

“rellen” waarvan de auteurs onbekend zijn, maar in sommige gevallen 

bewezen uit de politie zelf komen
199

. Na moorden op 8 snackbarhouders 

van Turkse afkomst en één Griek (zogenaamde kebabmoorden), kwam 

aan het licht dat een informant van de Duitse veiligheidsdienst erbij 

aanwezig was, en dat hij één van de oprichters was van een 

neonazistische terreurgroep. Deze zou ook een aanslag met een nagelbom 

in Keulen hebben gepleegd waar een Iraanse vrouw zwaar gekwetst werd  

en 21 anderen
200

. Documenten over de moorden werden door leden van 

de veiligheidsdienst vernietigd. De chef van de dienst moest in 2012 

ontslag nemen. 

Provocateurs inzetten om een demonstratie te doen uitmonden in 

vernieling, zelfs doodslag, is allesbehalve nieuw. “De Belgische 

Werkliedenpartij keurt de staking en de gewelddaden af; zij beschuldigt 

de regering ervan zich van provocateurs te hebben bediend. Het proces 

dat twee jaar later zal plaatsvinden, zal doen blijken dat haar 

beschuldiging gegrond is” (1887).  

 

Hypothesen, speculaties, vervolgingswaan? 

Met deze gedachtegang verzeilen we bijna in vervolgingswaan, en 

naar het vermoeden van complotten overal. Merken we echter op, dat de 

officiële versies over het Al-Qaida-terrorisme evengoed op paranoia 

gelijken, en in ernstige analyses in zekere mate tot politieke propaganda 

worden teruggebracht. Herinner u de analyse van de koude oorlog door 

psychiater Erich Fromm. Vandaag zien we iets gelijkaardigs. Drie 

Amerikaanse Congressleden zeggen dat een personeelslid van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken van Hillary Clinton connecties heeft 

met de Moslim Brotherhood; en andere paranoïde roddels. Eén van hen, 

Michèle Bachman, is lid van de parlementaire Commissie Veiligheid en 

spionnage (Intelligence)
201

.   
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Nochtans bestaat geen wereldwijd Al-Qaida netwerk noch een 

centrale leiding; maar losse groepjes plegers van aanslagen met 

uiteenlopende diverse motieven, die wèl het etiket Al-Qaida benutten: dat 

geeft ze meer psychologische impact en legitimiteit tegenover hun 

sympathisanten.  

De Amerikaanse propaganda past in het lange-termijnproject, 

“Project for a New American Century” dat neoconservatieven in de VS 

hebben neergeschreven na de desintegratie van de Sovjet-Unie. Het 

streeft naar de wereldheerschappij door de VS, en vereist „fighting 

multiple theatre wars‟
202

. De gebeurtenissen die plaatsgrepen na de 

publicatie van dit project zijn in overeenstemming met deze plannen: 

Afghanistan, Irak, Libië, deels ook Yoegoslavië. Zijn nog aan de gang: 

Syrië, de anti-Iran campagnes, anti-Noord-Korea, en het doen mislukken 

van een Palestijnse staat. Cuba wordt op dit ogenblik minder agressief 

behandeld, maar weinig zichtbaar is het continue gewroet door 

Washington en de rijke Cubanen in Miami ter ondermijning van de 

Cubaanse samenleving. Deze tussenkomsten door christelijke legers en 

veiligheidsdiensten (FBI, CIA, MI6, Mossad...) eindigen telkens in de 

desintegratie van functionerende staten die een onafhankelijkheid toonden 

tegenover de VS, de EU en Israël. 

In 2010 heeft de NATO, destijds opgericht als militaire alliantie 

tegen het Sovjet-Unie met zijn satellietstaten, een nieuw strategisch  

concept vastgelegd. Aandachtige lezing brengt aan het licht dat de NATO 

ook buiten de grenzen van zijn eigen lidstaten moet ingrijpen, gelijk waar, 

in gelijk welke omgeving, o.m. met expedities en “counterinsurgency”, 

om crisissen en „instabiliteit‟ preventief te voorkomen en te bestrijden. 

Ofschoon gebruik van atoomwapens op dit ogenblik onvoorstelbaar 

wordt genoemd, wordt het principieel niet uitgesloten, en moet de 

atoomparaplu van de VS, UK en Frankrijk worden in stand gehouden
203

.  

Het ontwerp voorbereid door de secretaris-generaal Rasmussen 

werd goedgekeurd door de regeringshoofden, echter zonder enige 

discussie of tussenkomst van de verkozen parlementen. Wat precies het 

doel is van het NATO ingrijpen, wat „crisis‟ en „instabiliteit‟ betekenen, 

wordt erg vaag gelaten. Liberty, democracy, veiligheid: oppervlakkig 

gezien klinkt het goed, maar welke invulling dit krijgt in de feiten kan 

beoordeeld worden aan Irak, Afghanistan, Libië... Het zijn rasechte 

oorlogen, die veel bloedvergieten en materiële vernietiging veroorzaken. 
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Deze gaan nog verder nadat de oorlog officieel voorbij is. Tevens 

ondermijnen de oorlogen de staatsbegroting van de NATO landen, omdat 

deze immense sommen aan wapens e.a. moeten uitgeven. Ofschoon de 

oorlogsindustrie er rijk van wordt, worden sociale en 

overheidsvoorzieningen afgebouwd.   

De woordenschat waarmee dit alles verkocht wordt aan de kiezers 

is gewoon bedrieglijk. Na maanden bombardementen zegt de Franse 

regering “steeds voorstander te zijn geweest van een politiek vergelijk” in 

Libië. Maar (president) Kadhaffi moet wel eerst opstappen voordat er 

sprake van kan zijn
204

. Het is de toepassing in de realiteit van deze 

“newspeak”, de verbloemende en averechtse uitdrukkingen die door de 

wereldregering worden uitgevonden in “1984”, van George Orwell.  

Welke soort wereld bereiden de NATO en de wapenfabrikanten 

voor? Sommigen zien een terugkerend patroon van militaire vernietiging 

van soevereine staten door westerse regeringen. Syrië, Venezuela, Iran 

zouden de volgende zijn
205

. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse 

Zaken (Hillary Clinton) heeft aan de EU gevraagd om militair meer 

aanwezig te zijn in de Zuid-Chinese Zee. Er bestaat een Europese Dienst 

voor Extern Optreden, zeg maar een ministerie van Oorlog
206

. Kiezen wij 

daarvoor? 

 

Wat plant de financiële sector? 

 Prof. Carroll Quigley (Universiteit van Georgetown) beschreef in 

zijn boek (1966) de plannen van bankiers: "…om  een wereldsysteem te 

scheppen van financiële controle in privéhanden, dat in staat is om in elk 

land het politieke systeem te domineren en de wereldeconomie als geheel. 

Dit systeem wordt op feodale manier gecontroleerd door de centrale 

banken over de hele wereld die in samenspraak ageren volgens geheime 

afspraken, overeengekomen in meetings en conferenties. De top van het 

systeem is de BIS (Bank for International Settlements) in Bazel, een 

privaat-bank, in het bezit van en gecontroleerd door de Centrale Banken 

die zelf ook privé-groepen zijn. Iedere Centrale Bank domineert zijn 

regering via de controle van de schatkist-leningen, manipuleert de 

wisselkoersen, stuurt de economische activiteit van het land, beloont 

medewerkende politici met benoemingen in de zakenwereld"
207

. 
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 Bernard Valero, minister van Buitenlandse Zaken. De Morgen 12/7/2011. 
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 O.m. http://www.globalresearch.ca/the-military-roadmap-america-s-next-libyas-

iran-nigeria-venezuela-syria-yemen/27207  
206

 Jonathan Holslag, in De Morgen 7/7/2012. 

207  Prof. Quigley gaf les aan de latere president Clinton, en werd door deze tweemaal 

in ‟t openbaar geprezen. Hij was consultant van het U.S. Department of Defense, the 

U.S. Navy, the Smithsonian Institution, and the House Select Committee on 

Astronautics and Space Exploration in de 1950s.  “Tragedy and Hope: A History of 
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 De stelling van Quigley lijkt, jaren later, te worden bevestigd door 

het beleid van de Europese Centrale Bank, het IMF en de Europese 

Commissie tijdens de eurocrisis. Deze crisis is in essentie een tekort aan 

financiële middelen van meerdere Europese staten. In plaats van geld uit 

te lenen aan de regeringen om de koopkracht en economische activiteit te 

ondersteunen, eisen ECB, IMF en EC het omgekeerde, dus verlaging van 

de overheidsuitgaven, en ze doen een nieuw Europees verdrag sluiten dat 

overheidsschulden verbiedt. Daardoor stijgt in heel Europa de  

werkloosheid en dalen de lonen en pensioenen. Omdat de 

belastinginkomsten verminderen is er een verdere toename van de 

overheidstekorten (Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, Ierland). 

Tegelijk worden miljarden winsten gemaakt door speculatie tegen 

overheidsobligaties. Ondanks de krimp van de economie blijven ook de 

grote bedrijven enorme winsten maken, dankzij collectieve 

afdankingen
208

, verhoging van de productiviteit en privatisering van 

overheidsvoorzieningen. 

 De Europese Commissie gaat nu een zogenaamde Europese 

controle op de banken instellen (“bankenunie”). Maar dit lijkt vooral 

newspeak: Marianne Thyssen, oud-voorzitter van de CD&V en 

vertegenwoordiger van de meerderheidsfractie in het Parlement, wil deze 

controle opdragen aan de ECB, aan bankiers dus
209

. ECB voorzitter Mario 

                                                                                                                                            

the World in Our Time”. 1966, New York: Macmillan, 1348 pages. Reprinted by 

Rancho Palos Verdes: GSG & Associates, 1975, ISBN 0-913022-14-4 and ISBN 0-

945001-10-X. Full text.(pp. 62–63 missing).  The World Since 1939: A History. (A 

reprint of the second half of Tragedy and Hope.) 1968, New York: Collier Books, 676 

blz.   In een interview vertelt Quigley dat de uitgeverij MacMillan het zetsel van zijn 

boek vernietigd heeft, zodat nieuwe drukken onmogelijk waren, ofschoon er veel 

vraag naar was; de uitgeverij loog daarover tegen hem. De video van dat interview is 

door Youtube verwijderd: http://www.youtube.com/watch?v=VRj-wL2GoqI  
Quigley, Letter to Peter Sutherland, December 9, 1975; reprinted in Conspiracy 

Digest (Summer 1976), and reprinted again in American Opinion (April 1983), p. 29.     

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

Voor wie zich voort wil verdiepen in de geschiedenis van het financieel 

machtssysteem is de documentaire 'The Money Makers' verhelderend:          

http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936# Eén van de 

mechanismen is, dat controle over de bank- en beurswereld wordt opgedragen aan 

mensen die uit die sector komen: zij zijn immers expert, heet het. Maar ze hebben 

andere belangen dan het algemeen belang. Zelden leidt zulks tot een schandaal, zoals 

met de vice-voorzitter van de Britse regulator FSA, Sir James Crosby: 

http://www.guardian.co.uk/business/2009/feb/12/bank-regulator-quits 

www.guardian.co.uk/business/2009/feb/12/james-crosby-hbos-resigns 
208

 Een actueel voorbeeld is Ford, dat zijn vestiging in Genk sluit, en tegelijk een 

quartaalwinst bekendmaakt van 1,7 miljard dollar. 
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 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/09/14/marianne-thyssen-wil-

bankentoezicht-door-bankiers  
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Draghi en de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble willen 

een nieuwe Europese commissaris voor Monetaire zaken, die echter 

“gedepolitiseerd” moet zijn, zodat hij zich niet hoeft te verantwoorden 

tegenover andere leden van de Commissie, schrijft De Morgen (en dus 

zeker niet tegenover het Parlement!). De nieuwe commissaris zou zijn 

veto kunnen stellen tegen de begroting van een land, nl. of de 

besparingsmaatregelen voldoen
210

. De machtsovername van de 

parlementaire democratieën door de private financiële sector zou daarmee 

een feit worden, en wel dankzij de bankencrisis. 

 Buiten de officiële financiële instellingen grijpt ook nog het 

„schaduwbankieren‟ plaats, het zou om zowat 46.000 miljard euro gaan. 

Het rapport van Saïd El Kadraoui (Sp-a) voor het Europees Parlement 

werd zopas in de bevoegde commissie goedgekeurd. Manipulaties van 

miljarden met diverse technieken die de kiezer zich niet kan voorstellen, 

zijn onderworpen aan geen enkele wettelijke regelgeving
211

. 

 

Irak, 9/11… 

De Amerkaans-Britse inval in Irak was gepland 8 maanden voor de 

aanslagen van 9/11, onmiddellijk na het aantreden van de eerste regering 

Bush. Dat zegt Paul O‟Neill, gewezen Amerikaans staatssecretaris van 

Financiën, ondervraagd door journalist Ron Suskind, ex-Wall Street 

Journal. Op de eerste vergadering van de National Security Council in 

februari 2001 zei de president aan zijn medewerkers: vindt een middel om 

Irak binnen te vallen
212

. Vervolgens werd door de regering een 

propaganda- en desinformatiecampagne gestart om het publiek om de tuin 

te leiden
213

. Bush zegt A, en doet het tegenovergestelde, zegt Suskind. Hij 

toont in zijn boek een Pentagon document met alle potentiële oliebronnen 

in Irak. De omverwerping van Sadam Hoessein werd ook als een 

prioriteit beschreven in het Project for a New American Century, en dit 

lang voorafgaand aan de aanslagen van 2001. 

Daniele Ganzer, professor geschiedenis in Basel, bekijkt de strijd 

tegen het terrorisme vanuit zijn kennis van verbruik en bevoorrading van 

aardolie
214

. Sedert WOI zijn beide steeds sneller en sneller gestegen, maar 

nu naderen we de maximum productie (peak), omdat velden uitgeput 
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 De Morgen 29/10/2012. 
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212

 http://www.dailymotion.com/video/xd1aug_lyinvasion-de-lyirak-fut-
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 http://www.dailymotion.com/video/xe00aw  
214

 Voordracht op 14/3/2008:  http://www.dailymotion.com/video/x4rc1j_11-

septembre-2001-conference-de-lhi_news   Ganzer schreef ook “Les armes secretes de 

l‟OTAN”, vertaald in vele talen. 
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geraken of hun uitbating veel duurder wordt. In de overgang naar een 

oliearme wereld komt er een periode van tekorten. Het grootste deel van 

de oliereserve bevindt zich in het Midden-Oosten, Irak heeft het 3
e
 

grootste reserve, Iran de 2
e
 grootste. In Afghanistan ligt een pijplijn. Dit 

verklaart de oorlogen in deze regio. Hij verwijst naar militaire plannen 

van hoge militairen in 1962 om Cuba binnen te vallen, na een opzettelijke 

“aanslag” die dan aan Castro zou toegeschreven worden. Aanslagen in 

Italië werden gepleegd, volgens een Italiaans onderzoeksteam, door de 

CIA en de NATO om de strijd tegen het communisme te versterken. Over 

9/11 vermeldt hij alleen het derde gebouw, 7WTC: de instorting daarvan 

wordt niet behandeld in het officiële Amerikaanse rapport van 2005
215

. 

Pas 7 jaar na de aanslagen verschijnt het rapport over 7WTC (op 20 

november 2008). De BBC en het agentschap Reuters hebben bevestigd 

dat ze de instorting meldden vooraleer die had plaatsgegrepen
216

. Wist 

iemand dat de instorting op komst was? Wie het officiële rapport leest 

ziet veel onbeantwoorde vragen; men kan een boek vullen met de 

kritieken en blinde vlekken in het onderzoek
217

. 

Nu vraag ik me af, of het er wel zoveel toe doet, welke individuen 

het zijn die de aanslagen en vernielingen hebben uitgevoerd. Veel meer 

tellen de gevolgen: oorlogen met honderdduizenden doden, en opnieuw 

stromen van geld van de gewone mensen naar grote bedrijven. Silverstein 

Properties, eigenaar van het WTC complex, incasseerde van 

verzekeringsmaatschappijen 2,2 miljard voor WTC 1 en 2, plus 861 
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http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/wtc_finalreports.cfm  

 http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/wtc_about.cfm 

Samenvatting WTC1, 2: http://www.nist.gov/manuscript-publication-

search.cfm?pub_id=909017 
216

 In volgende 7 min video spreken de BBC reporter in New York en in de 

nieuwslezer in London over de ingestorte 7WTC, terwijl we op de achtergrond het 

gebouw zien recht staan: http://www.youtube.com/watch?v=6mxFRigYD3s 

Reuters zegt: "On 11 September 2001 Reuters incorrectly reported that one of the 

buildings at the New York World Trade Center, 7WTC, had collapsed before it 

actually did. The report was picked up from a local news story and was withdrawn as 

soon as it emerged that the building had not fallen". Wie de “lokale bron” was, en hoe 

die bron de instorting kon voorspellen, is niet onderzocht, voor zover bekend. 

http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2008/07/controversy_conspiracies_iii.html 

Het gebouw bevatte veel documenten van de CIA, de SEC en van Salomon Brothers-

Citigroup.http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tenants_in_Seven_World_Trade_Cent

er  Volgens het officiële NIST rapport was het stalen gebinte behandeld tegen brand 

door Monokote MK5; dat bevat asbest. De verwijdering zou onbetaalbaar geweest 

zijn. Tegen de leverancier werd later door de regering een proces gevoerd (niet in 

verband met 9/11): http://www2.umt.edu/gracecase/2009/03/24/molloy-set-to-have-

monokote-meetings-decision-tomorrow-morning/index.html  
217

 http://911research.wtc7.net/wtc/official/nist/index.html   

http://911research.wtc7.net/wtc/background/owners.html  
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miljoen dollar voor 7WTC; een journalist berekende dat 7WTC zo een 

winst opleverde van 500 miljoen.  

 De bloedige aanslagen in de Londense metro van 7 juli 2005 zijn 

waarschijnlijk niet door islamisten gepleegd, beweert een ervaren 

veiligheidsexpert van de politie, Tony Farrell. Zijn mening is gesteund 

om een statistische analyse, een zgn. strategic assessment matrix. Na deze 

te hebben doorgegeven aan zijn oversten, werd Farrell met zachte hand 

ontslagen omdat zijn visie niet strookte met zijn opdracht. 

Beroepsprocedures lopen nog
218

. 

 Terrorisme: wat is waar? Lijd ik aan vervolgingswaan, of zit hier 

overal een stuk waarheid in? Zopas verschijnt een boek over het 

verdachte vliegtuigongeluk boven Zambia dat het leven kostte aan de 

secretaris-generaal van de VN, de Zweed Dag Hammarskjöld. Getuigen 

zeggen dat er een aanslag gebeurde door een ander vliegtuig, en dat 

Hammarskjöld gedood werd door een kogel in het hoofd
219

. De secretaris-

generaal steunde de Congolese regering-Lumumba tegen de afscheiding 

van het uraniumrijke Katanga. De maand voor zijn dood had hij de VN-

troepen bevolen de Katangese troepen en huurlingen te ontwapenen. Er is 

een vermoeden dat de Britse en Amerikaanse geheime diensten CIA en 

MI6, samen met het nog koloniale regime van Rhodesië, een aanslag 

beraamden. 

 In opdracht van de Amerikaanse overheid, de National Science 

Advisory Board for Biosecurity NSABB, hebben Nederlandse virologen 

(het team van Ron Fouchier, Ab Osterhaus) mutaties uitgelokt in het 

vogelgriepvirus H5N1, waardoor het een voor de mens dodelijke 

pandemie kan veroorzaken. Dat virus zit voorlopig nog in een diepvriezer 

in Rotterdam
220

. De Amerikanen hebben na een half jaar vertraging 

toestemming gegeven om de wetenschappelijke resultaten te publiceren. 

De Belgische viroloog en officiële griepcommissaris prof. Van Ranst 

(KUL) is hier niet ongerust over, want, zegt hij, een terrorist zou over een 

kwaadwillige viroloog moeten beschikken. Waarom zou een 

wetenschapper dat nu doen? Van Ranst zelf wil zijn belangen in de 

private sector niet bekendmaken, wat gevraagd wordt door de Hoge 

Gezondheidsraad. 

De Amerikaan Michael Parenti schrijft (2011): “Van de hele 

                                                 
218
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islam-real-terror-threat/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uk-
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 op 18/9/1961. Susan Williams (London): “Who killed Hammarskjöld?”, De 

Morgen 24/10/2011. http://www.guardian.co.uk/world/2012/jul/18/inquiry-death-un-
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planeet een derdewereldgebied maken, inclusief Europa en Noord-

Amerika, dàt is het ultieme doel van de reactionnaire leiders in de VS. Zij 

willen een nieuwe wereldorde scheppen waarin het kapitaal alles 

overheerst, waar geen openbare sector meer bestaat en waar over 

vakbonden niet meer gesproken wordt. Zij willen korte metten maken met 

een welvarende, geletterde, efficiënt georganiseerde arbeidersklasse, 

maar ook met een hoog opgeleide middenklasse die eigen plannen en 

ambities koestert. Het moet gedaan zijn met de openbare 

gezondheidszorg, de pensioenrechten, de werkzekerheid, de bescherming 

van milieu en consumenten, en er moet een einde komen aan alle andere 

onuitstaanbare dingen die winsten afromen en leiden tot een meer 

egalitaire samenleving”
221

. Dit lijkt op ‟t eerste gezicht een lichtelijk 

opgeblazen samenzweringstheorie. Maar Parenti documenteert deze 

stelling met 200 bladzijden feiten uit het Amerikaanse beleid. Dat deed 

hij ook in zijn vorige boeken. Hoeveel vrijheid zal er voor ons nog 

overblijven?  

Dat zijn stelling ook voor Europa geldt, wordt bevestigd door de 

maatregelen van de financiële sector die we hierboven aanhaalden; en 

zopas  nog door een brief van 98 Franse bedrijfsleiders die aan president 

François Hollande voorschrijven welke maatregelen hij moet nemen
222

.        

 

Samenvattend over vrijheid 

De waarde van vrijheid wil ik als volgt resumeren: 

a) de vrijheid van denken en onderzoek moet onbeperkt zijn, om te 

kunnen streven naar een steeds betere kennis van de werkelijheid, en om 

de moeilijke keuzen te maken over de waarden en normen die we moeten 

toepassen en doen toepassen door anderen. Samen met de vrijheid om 

kunst (schoonheid) te scheppen, kan dit ook geformuleerd worden als de 

volledige ontplooiing van elk individu en het opnemen van alle 

verantwoordelijkheden. Bovendien lijkt het gevoel van vrij te zijn een 

emotioneel positieve waarde te hebben, een gevoel van welbevinden op te 

wekken; misschien is nog meer het omgekeerde waar: het gevoel van 

onvrijheid maakt ons ongelukkig. 

b) in het handelen zijn vele beperkingen van onze vrijheid onvermijdelijk 

om de samenwerking in de diverse gemeenschappen waartoe we behoren, 

zonder conflicten te laten verlopen, en de overleving en welzijn van onze 

familie en andere mensen te verzekeren. Welke beperkingen verantwoord 

zijn, moet zorgvuldig afgewogen worden tegenover het soort 

maatschappij dat we met zijn allen willen. In een parlementaire 
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democratie beslist de meerderheid na openbare discussie – al moet 

bescherming worden ingebouwd van minderheden, en voor het privéleven 

waaronder de levensbeschouwing. Als concreet voorbeeld mag een 

volledig verbod van het autoverkeer leven en werk van inwoners niet 

onmogelijk maken; minstens moet er een alternatief zijn, en 

uitzonderingen voor sommige personen en tijden van de dag. Deze 

afwegingen zijn een collectief, rationeel èn gevoelsmatig proces, dat 

voortdurende vernieuwing/aanpassing vereist. Méér ongelijkheid zal geen 

leidraad mogen zijn. Het vraagt soms vèr rijkende verdraagzaamheid en 

toegevingen van allen – wat gemakkelijker aanvaard wordt; of slechts 

toegeving door sommigen, waarmee deze laatsten dan veel moeilijker 

instemmen. 

 Echter, onze vrijheid van denken en handelen wordt steeds kleiner, 

omdat de toekomst van onze samenleving en planeet in de groeiende 

greep zit van rijke corporaties, die samenwerken met de machtigste legers 

ter wereld, en die denktanks, public relations bureaus, de commerciële 

media en een meerderheid van politici in dienst hebben. Is dat de wereld 

die we verkiezen, lezer? Of hebben we de morele plicht ons te verzetten? 

 

XI. MORAAL IS OOK ONS HANDELEN 
Wordt vervolgd 

 

Hoofdstukken reeds verschenen bij het A. Vermeylenfonds: 

http://vermeylenfonds.wordpress.com/2012/09/10/een-moraal-zonder-god-dat-gaat-zo-ethiek-van-de-

complexe-actualiteit/  

http://vermeylenfonds.wordpress.com/2012/09/17/vervolg-hfdst-1-4-een-moraal-zonder-god/    

http://vermeylenfonds.wordpress.com/2012/09/24/een-moraal-zonder-god-ethiek-van-de-complexe-

actualiteit-hoofdstuk-4-deel-2/   

http://vermeylenfonds.files.wordpress.com/2012/10/hoofdstuk-5.pdf           

http://vermeylenfonds.wordpress.com/2012/10/11/een-moraal-zonder-god-ethiek-van-de-complexe-

actualiteit-hoofdstukken-6-en-7/ 

http://vermeylenfonds.wordpress.com/2012/10/22/een-moraal-zonder-god-ethiek-van-de-complexe-

actualiteit-hoofdstukken-8-9/     
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