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De hoofddoek en de vrijheid

Zoals een duivel in een wijwatervat, zo sparte-
len  dezer  dagen diegenen die  het  hoofddoe-
kenverbod willen handhaven voor ambtenaren 
in  functie:  aanvankelijk  argumenteerden  zij 
samen met bekende zich sociaaldemocratisch 
achtende  ethici  dat  religieuze  symboliek  het 
neutraliteitsprincipe zou schenden en vandaag 
ontkennen zij bij monde van bekende libera-
len in de krant dat het met religieuze symbo-
liek ook maar iets te maken heeft. 

Alleen al het verwisselen van de ene argumen-
tatie door een andere, waarbij de eerste tevens 
meteen wordt gelogenstraft, verraadt de onei-
genlijkheid  ervan:  de  eigenlijke  argumenten 
worden hier uiteraard verzwegen en dat zij de 
openbaarheid schuwen, verklapt ons reeds dat 
zij niet kunnen.

In een 'opiniestuk' in  De Morgen van 27 mei 
2013 schrijft Dirk Verhofstadt dat het verbod 
op de hoofddoek niets te maken heeft met reli-
gieuze symboliek maar alles met zogenaamd 
harde principes die te maken hebben met de 
gelijkheid tussen de geslachten welke zou ge-
schonden  worden  door  de  islam  en  tevens 
door zijn tegenstanders in dezer  die zich uit 
politiek  opportunisme  bij  de  hoofddoekdra-
gers zouden aansluiten. 
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Aangezien hij beweert dat de hoofddoek niet 
als religieus symbool verboden dient te wor-
den doch als symbool van vrouwenonderdruk-
king, terwijl hij tevens beweert dat hier aller-
minst een religie wordt geviseerd, verkondigt 
Verhofstadt zodoende impliciet dat alle draag-
sters  van  een  hoofddoek  daartoe  verplicht 
worden door mannen die hen zodoende onder-
drukken.  Dat  dit  een  volstrekt  absurde  stel-
lingname is, merkt iedereen meteen.

Ofwel beschouwt men de hoofddoek als een 
louter kledingstuk en dan kan elkeen het dra-
gen in volledige vrijheid, ofwel verbiedt men 
het en zadelt men het voorheen neutrale ding 
op met een politieke lading: men bestempelt 
het dan hetzij als een religieus symbool, hetzij 
als  een  symbool  van  onderdrukking  zonder 
meer,  terwijl  de betreffende kledij  dit  echter 
nooit echt kan zijn zonder dat zij ons eerst áls 
kledij ontvreemd wordt. 

Het verbod op het dragen van een hoofddoek, 
verandert niet alleen de mogelijke oorspronke-
lijke betekenissen van dit voorwerp die daar-
aan  door  iedereen  in  volle  vrijheid  kunnen 
worden  toegekend,  zoals  beschutting  tegen 
kou,  bescherming tegen stof  en  afscherming 
van steelse blikken van vreemden op openbare 
plaatsen – een hoofddoekenverbod vernietigt 
de  hoofddoek  ook  als  kledingstuk  zonder 
meer  en  verplicht  elkeen er  géén te  dragen. 
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Het is met andere woorden volstrekt onmoge-
lijk om ongeacht welk uniform te weren zon-
der dat die wering zelf tot uniform wordt, zo-
als het ook naïef ware te geloven dat men alle 
kapsels kon verbieden door de kaalkop te ver-
plichten  omdat  dan  uiteraard  de  kaalkop tot 
het obligate kapsel wordt.

Van  vrijheid  kan  helemaal  geen  sprake  zijn 
waar elkeen alleen maar tussen zijn eigenste 
vier muren mag doen hetgeen hij wil omdat, 
zoals  ooit  de  joden  in  hun  zo  verregaande 
doch even noodzakelijke zelfspot zongen, ook 
de gedachten sowieso vrij  zijn,  terwijl  aller-
minst  onze  dromen  de  werkelijkheid  grond-
vesten – niemand kon een ander immers ooit 
verbieden  om te  dromen.  Vrijheid  is  er  pas 
waar men gelegenheden schept waarbij men-
sen hun dromen eventueel met elkander kun-
nen  delen,  en  daartoe  wordt  uiteraard  voor-
eerst verwacht dat elkeen zijn eigen droom zo-
wel ongeremd als ongedwongen aan anderen 
mag en kan mededelen: waar men zijn kaarten 
niet  op tafel  kan leggen,  waar  men zichzelf 
weg moet steken, daar kan van vrijheid nim-
mer sprake zijn. En even belangrijk is uiter-
aard dat geen mens ertoe verplicht wordt om 
kleur  te  bekennen of,  erger  nog,  om zijn  of 
haar kapsel aan wildvreemden te laten zien.

27 mei 2013
Zie ook: http://www.bloggen.be/tisallemaiet/archief.php?ID=2212480 
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Wanhoopsdaad na schandalisering door  
de kerk binnenkort niet langer bestraft  

met de hel? 

Wanneer in een recent interview met  De Tijd 
en L'Echo kardinaal Danneels (*) zegt dat hij 
het een positieve evolutie vindt dat staten vrij 
zijn om het burgerlijk huwelijk open te stellen 
voor homo's als ze dat willen, dan vertelt hij 
hiermee niets anders dan dat hij het verwerpe-
lijk zou vinden indien staten die vrijheid níet 
hadden – dat ware immers in strijd met de de-
mocratische  beginselen.  Edoch,  dit  verhaal 
zou  geen  echt  kerkelijk  karakter  hebben  in-
dien het zichzelf niet logenstrafte, en kijk: de 
bisschop voegt er meteen aan toe dat het bur-
gerlijk huwelijk “niet het échte huwelijk” is en 
dat men er maar eens een andere naam moest 
gaan voor zoeken – en dat verhaal kenden we 
al. 

Misschien interessanter is dat in dit licht bo-
vendien klaarder  blijkt  dan ooit  dat  de  kerk 
ook het burgerlijk huwelijk tussen hetero's on-
echt acht en hiermee treedt zij slechts het mid-
deleeuwse standpunt bij van de theocratie, de 
verwerping van de scheiding tussen kerk en 
staat en derhalve de veroordeling van de de-
mocratie – ziedaar de dubbele tong. 

De  geestelijken  worden  eraan  herinnerd  dat 
het huwelijk alhier gedefinieerd wordt door de 
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wetten van de staat en niet door een of andere 
religie.  Willen  godsdiensten  huwelijken  met 
diverse namen discrimineren, dan is dat hun 
zaak, zij dienen er enkel voor te zorgen dat zij 
binnen  de  perken  blijven  van  de  wet.  Mis-
schien  is  de  verwerping  van  de  democratie 
daar wel net over en kon zij beschouwd wor-
den als een daad van terreur. Trouwens net zo-
als de kerkelijke veroordeling van homo's die 
alvast ten tijde van het almachtige katholicis-
me talloze onschuldigen tot zelfmoord dreef – 
alweer een daad die de kerk bestraft zag met 
het  hellevuur.  Maar  ook  voor  het  aanzetten 
van tallozen tot zelfmoord wordt de clerus nog 
steeds niet gestraft, al moet gezegd dat Dan-
neels  in  hetzelfde interview verklaart  dat  de 
kerk evolueert in haar houding tegenover sui-
cide!

1 juni 2013
(*) De bisschop van de Vangheluwe-tapes en van de procedurefouten welke  
hem en de zijnen buiten vervolging stelden in talloze pedofiliezaken. Uiter-
aard  kreeg  het  bewuste bericht  dankzij  ondermaatse  journalistiek  geheel  
nieuwe  betekenissen...  -  zie:  http://nieuws.vtm.be/binnenland/48822-
danneels-openlijk-voor-homohuwelijk
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De slang die zichzelf in de staart bijt -  
Een beknopte beschouwing bij de Bilder-

bergconferentie 2013

Van 6 tot 9 juni 2013 werd de eenenzestigste 
Bilderbergconferentie  gehouden,  dit  keer  in 
The Grove Hotel, een superluxueus golfpara-
dijs in het Engelse Watford, een voorstad van 
London. Onder de honderdachtendertig deel-
nemers, hoofdzakelijk uit de zakenwereld en 
de  politiek,  zijn  de  twee Belgische  bankiers 
Etienne Davignon en Thomas Leysen alsook 
een aantal buitenlandse bekenden zoals de Ne-
derlandse  koningin  Beatrix,  de  Nederlandse 
minister-president  Mark Rutte,  EU-voorzitter 
José Barroso, de intussen negentigjarige Ame-
rikaanse diplomaat, gewezen minister van bui-
tenlandse  zaken  en  Nobelprijswinnaar  Henri 
Kissinger,  de  voorzitster  van  het  Internatio-
naal  Muntfonds  Christine  Lagarde,  de  Itali-
aanse technocraat en politicus Mario Monti en 
de  Amerikaanse  gewezen  CIA-directeur  en 
oud-generaal  die  men  zich  herinnert  van  de 
oorlogen in Bosnië, Irak en Afghanistan, Da-
vid Petraeus. De weinig gespecifieerde agenda 
draait  rond  onderwerpen  die  mensen  met 
macht interesseren, zoals tewerkstelling, nati-
onalisme,  populisme,  Amerikaanse  buiten-
landse politiek, medisch toponderzoek, online 
onderwijs, de EU, Afrika en het Midden-Oos-
ten en enkele mediabonzen niet te na gespro-
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ken wordt de pers er duchtig geweerd, trou-
wens samen met alle onuitgenodigden. Zo is 
er  het  verhaal  van  de  Nederlandse  politicus 
Joseph Luns die in de jaren vijftig twee keer 
probeerde  om onuitgenodigd  op  zo'n  confe-
rentie naar binnen te glippen maar die telkens 
weer naar de deur werd gebracht. Dat het hier 
wel  degelijk  om  een  samenkomst  van  de 
machtigen der aarde gaat, toont zich alleen al 
in het feit dat het gezelschap het voor mekaar 
krijgt om een algemeen vliegverbod te instal-
leren  boven de  vergaderplaats  –  men  neemt 
aan om veiligheidsredenen, want wie daar een 
bom dropt, onthoofdt zowaar de wereld zelf. 
En daar gaat het nu precies om, om de kwestie 
of de wereld wel een hoofd moet hebben en 
hetwelke.

Misschien is het voor de conferentie wel nóg 
veiliger  wanneer  zij  samenkomt  op  andere 
plaatsen en data dan deze die worden bekend 
gemaakt – en misschien gebeurt dat ook wel – 
maar dát zij bestaat, is een feit dat de partici-
panten zelf kenbaar willen maken en wel om 
precies  dezelfde  reden  waarom  rijkelui  hun 
rijkdom zo graag etaleren: in de veronderstel-
ling dat onze verzorgingsstaat de mensenrech-
ten garandeert en aan al onze basisbehoeften 
tegemoet komt, kunnen rijkdom en macht we-
zenlijk  niets  anders  meer  zijn  dan onderling 
concurrerende  uitstalramen  want  hedendaags 
geluk is een kwestie van sociale vergelijking 
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en dat  geldt  evengoed voor de oppermachti-
gen.

De eerste conferentie – samengeroepen door 
prins Bernhard – vond in 1954 plaats in het 
Oosterveense  hotel  De  Bilderberg.  In  feite 
was zij bekokstoofd door de anti-communisti-
sche Pool  Joseph Retinger die wilde dat  het 
na-oorlogse Europa weer betere maatjes werd 
met  de V.S.  terwijl  het  vrije Europa de V.S. 
beschouwde als bemoeizuchtig, oorlogzuchtig 
en al te anticommunistisch. Voor Amerika was 
het communisme toentertijd het kwaad zelf. 

De geheimhouding van de samenkomsten had 
te maken met het feit dat politici van partijen 
die elkaar als het ware naar het leven stonden, 
gingen samenzitten om niet te zeggen dat ze 
gingen samenzweren: kwam dat aan het licht, 
dan zou het volk zich terecht verraden weten. 
Het is immers een bekend gegeven dat zelfs 
de ergste tegenstanders worden verenigd door 
een  gemeenschappelijke  vijand  en  het  is  op 
grond  van  die  waarheid  dan  ook  maar  een 
kleine stap naar de stelling dat het zich vereni-
gen van de ergste vijanden pas kán gebeuren 
bij het verschijnen van een gemeenschappelij-
ke vijand. Indien ook die laatste stelling waar 
bleek, dan zette zij een horrorscenario in gang 
dat wij kennen uit de marxistische klassenthe-
orie welke inderdaad bevestigt dat leden van 
heersende klassen van ongeacht welke politie-
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ke of ideologische kleur samenzweren tegen 
wie zij overheersen. En er rest inderdaad maar 
weinig hoop voor wie in een dergelijke strijd 
aan het kortste eind trekken, afgezien van een 
Catalinarische  actie  die  in  feite  onmogelijk 
kan worden geacht zonder een of andere bij-
zondere motor die alles doorheen de waanzin 
van het handelen tegen beter weten in, gaande 
houdt – een motor zoals bijna uitsluitend een 
religie dat kan zijn.

En maken we nu een sprong doorheen de tijd, 
van de eerste naar de jongste Bilderbergconfe-
rentie, dan zien wij dat de vergadering van de 
machtigen inmiddels andere vijanden heeft of 
heeft gefabriceerd, want alleen al de vraag hoe 
objectief een vijand kan zijn, is geen sinecure. 
Niet langer de ideologie van het communisme 
is de vijand van het vrije westen, en niet al-
leen de liberalisering van Rusland en de intre-
de van het kapitalisme in China liggen daar-
van  aan  de  oorzaak.  Veeleer  moet  men  in 
ogenschouw  durven  nemen  dat  het  Westen 
zelf dermate is veranderd dat het niet langer 
voor het vrije Westen door kan gaan en wel 
precies  omdat  externe  dreigingen  zoals  die 
van  het  communisme  inmiddels  geïnteriori-
seerd werden in de vorm van een voortduren-
de en verregaande controle door de (westerse) 
wereld op haar burgers die zich daardoor van 
hun vrijheid beroofd voelen. 
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En dat blijft ook niet bij een louter gevoel om-
dat  het  wantrouwen  van  de  heersers  in  het 
volk, het volk sowieso tot vijand van de heer-
sers maakt en derhalve bestrijden de heersers 
wie  zij  overheersen:  door  ver  doorgedreven 
controle  van  het  volk,  welke  onmogelijk  is 
zonder  grootschalige  middelen,  die  uiteraard 
eveneens bij het volk moeten worden gerecru-
teerd. Ten langen leste blijkt de vijand num-
mer één die hoe dan ook het  ultieme thema 
van de Bilderbergers vormt, niet langer een of 
andere ideologie, religie of technische kwestie 
zoals  de  economie  of  de  volksgezondheid, 
maar wel de geheel onzichtbare, onnajaagba-
re, onvindbare en derhalve onuitroeibare vij-
and, namelijk zichzelf.

Tegendoelmatigheid,  hoofdthema  van  de 
Griekse tragedie, blijkt de tragiek van de wer-
kelijkheid zelf: het streven verwijdert ons ver-
der dan ooit van ons streefobject, de mens is 
een  wolf  voor  zijn  medemens,  de  hardste 
strijd  die  men  moet  voeren  is  de  strijd  met 
zichzelf. (*) Telkens weer leidt het leven dat 
aan de zwaartekracht ontsnappen wil, dat zich 
losmaakt van de aarde, dat uiteindelijk vliegt 
en zich zelfs transformeert tot bijna pure geest 
– telkens weer eindigt het in uitgerekend dat-
gene wat het zozeer ontvlucht. De slang bijt 
zichzelf in de staart, verslindt zichzelf, de cy-
clus is ten einde maar voor de wanhoop is er 
geen plaats en een nieuwe cyclus wordt gebo-
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ren,  het  spel  herbegint,  onvermoeibaar,  men 
zou zelfs denken: eeuwig.

10 juni 2013
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(*) Zie ook:  http://www.bloggen.be/dzeus/archief.php?ID=2231381
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Afstompende televisiereportages

"Houdt gij ze dom, wij houden ze arm!": sa-
men sterk, de koning en de kerk, altijd hebben 
zij aldus het volk eronder gehouden. De kerk 
lijkt  verdwenen maar haar  functie  wordt he-
den vervuld door de media die onder het voor-
wendsel  van  informatievoorziening  onder 
meer de TV-kijkers naar hun hand zetten met 
leugens en frustraties. 

In een VRT-reportage over armoede in Vlaan-
deren (1) vertellen leden van 'arme' gezinnen 
over hoe zij onder hun armoede lijden. Opval-
lend daarbij is dat de armen niet zozeer klagen 
over honger, kou en andere fysieke tekorten, 
maar veeleer gaan zij gebukt onder een soort 
van psycho-sociale stress welke voortkomt uit 
de vergelijking van hun toestand met die van 
anderen die het volgens de maatschappelijke 
normen beter hebben. 

Zo spreken moeders over hoe zij hun schuld-
gevoelens  jegens  hun  kinderen  pas  kunnen 
temperen  door  het  overwinnen  van  de 
schaamte bij het betreden van de armenhuizen 
waar gratis voedsel wordt bedeeld en kinderen 
vertellen  over  hun  frustraties  op  de  eerste 
schooldag  wanneer  over  de  vakantiereizen 
moet worden verteld. 

In de bewuste reportage worden die klachten 
als geheel gegrond voorgesteld, zodat aan de 
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televisiekijker wordt geleerd dat geluk inder-
daad een kwestie is van sociale vergelijking, 
wat een bijzonder politiek gekleurde en meer 
bepaald  systeembevestigende stellingname is 
welke bovendien,  net  zoals  de sociale onge-
lijkheid  op  zich,  een  vooruitzicht  op  'geluk 
voor allen' aan het oog onttrekt.

Alvast  minder  kritisch  ingestelde  ouders  die 
hun zomerreis nog niet geboekt hebben, zullen 
na  het  bekijken  van  de  reportage  die  een 
spookbeeld  creëert  van  een  specifieke  want 
ogenschijnlijk  ongewilde  vorm  van  kinder-
mishandeling,  in  paniek  schieten  en  vervol-
gens consumeren of zelfs overconsumeren: in 
hun ijver – of is het naijver? - om verre reizen 
te bekostigen, sparen zij zich niet zelden het 
brood uit de mond, en is dat niet de échte want 
fysieke armoede met verminkende gevolgen? 
Is dat niet de kindermishandeling waarvoor zij 
in feite op de vlucht waren? 

Dieper  ingebed nog in  deze  consumptie-  en 
concurrentiemaatschappij  en  daardoor  bijna 
geheel onzichtbaar is het zo misleidende on-
derscheid dat wordt gemaakt tussen bedelaars 
en andere mensen, waaronder dan moet wor-
den verstaan: enerzijds mensen die recht heb-
ben op voedsel, onderdak en zo meer en an-
derzijds mensen die daar géén recht op heb-
ben. 
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Dat er überhaupt mensen leven die helemaal 
géén recht hebben op leven, is een volstrekt 
immorele en sociaal waanzinnige gedachte die 
niettemin wordt gedeeld door principieel allen 
die de primordiale waarde van het geldwezen 
erkennen. Het geld immers dringt zich op als 
(de gelijke van) de rechten van zijn bezitters 
en derhalve ook als (de gelijke van) de plich-
ten van de behoeftigen die, door de nood ge-
dwongen, de grillen inlossen van wie zwaaien 
met  de  bankbiljetten.  Het  geldwezen  schept 
ongelijkheid onder mensen door een corrum-
pering  van  de  rechten  en  de  plichten  welke 
zich immers  natuurlijkerwijze  afstemmen op 
de menselijke noden en behoeften. 

Een  maatschappij  die  eerst  het  geldwezen 
schept  en  die  daarmee  derhalve  een  funda-
menteel onrecht creëert om onmiddellijk daar-
na de mensenrechten op te richten en daarmee 
dan te gaan pronken, is openlijk hypocriet en 
haar logica is even pervers als belachelijk. 

Staatszender  die  educatie  voorwendt  en  die 
onder dat voorwendsel subsidies van de belas-
tingplichtige eist:  waar  blijft  uw opvoedend, 
relativerend en genezend commentaar dat de 
reisbehoefte aangekweekt wordt door die dol-
le  consumptiementaliteit  die  sowieso  elkeen 
ongelukkig  maakt?  Het  commentaar  dat  te-
vens heel wat kijkers kon genezen van een il-
lusoire armoede voortspruitend uit een absur-
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de  identificatie  van  geluk  met  afstompende 
concurrentie?  Of is  het  naïef  om dat  nog te 
verwachten van media verworden tot tentakels 
van corrupte politici die het integrale staatsbe-
stel  aan  private  machtsconcerns  onderwier-
pen? 

eerste zomerdag 2013
Noten:

(1) Het betreft de panorama-reportage getiteld Arm Vlaanderen op Canvas  
d.d.  19  juni  2013.  Zie:  
http://www.canvas.be/programmas/panorama/server1-

4fb24d04%3A13d7c2bafba%3A-177e 
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De begroting

'Pedagogische studiedag', zo heet het jaarlijks 
diner met alles erop en eraan voor het onder-
wijzend personeel: het begint met een kruidi-
ge  groentesoep,  dan volgen het  voorgerecht, 
de hoofdschotel, het dessert, ijs en koffie met 
echt alles erop en eraan en dat voor een me-
nigte van soms meer dan honderd man. Uiter-
aard  geen  zelfbedieningstoestanden  met  dat 
vervelende  aanschuiven  in  de  rij  doch  met 
personeel  in  overvloed  dat  naarstig  heen  en 
weer rent en reageert op het geringste teken. 
"Nog  wat  koffie  voor  mijnheer?  Alstublieft! 
Lekker,  mevrouw?  Iemand  nog  een  stukje 
taart? Melk of room? Smakelijk mensen!" 'Pe-
dagogische studiedag', maar ik geef het u op 
een blaadje want ik heb het zelf nog meege-
maakt:  als  iemand het  in zijn of  haar  hoofd 
zou halen om een gesprek aan te vatten óver 
pedagogie,  dan  ging  die  vanaf  dat  eigenste 
ogenblik over de tongen onder de verdenking 
van autisme of nog erger. 

Van wie hebben ze het dan geleerd? - zo kan 
men zich afvragen, en dan belandt men bij de 
wetten van de nabootsing die spellen dat  de 
minderen  het  leren  van  hun  meerderen.  Ze 
doen het  met andere woorden ook zo bij  de 
hoogleraren en bij  de  politici,  of  wat  had u 
dan  gedacht?  Zo  bijvoorbeeld  is  een  begro-
tingsconferentie in de Wetstraat, mijnheer, me-
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vrouw, niets meer of niets minder dan een di-
ner met  alles erop en eraan:  geen zelfbedie-
ningstoestanden doch personeel in overvloed 
dat reageert op de geringste tekenen van be-
hoefte en van nood en dit  keer zonder com-
mentaar. Een stukje hertenbout voor zijne ex-
cellentie,  champagne  voor  mevrouw,  een 
schepje  truffels.  En  als  iemand  het  in  zijn 
hoofd zou halen om te beginnen over de be-
groting... Geen blaadje papier is er op de gi-
gantische eettafel te bespeuren!

De minister van asiel heeft een pluim gekre-
gen van haar partij voor de teruggave van ette-
lijke miljoenen euro (*), en sla mij dood als 
het niet waar is, maar ik vernam onlangs van 
iemand die in een asielcentrum het eten op-
schept,  dat  de mensen daar  letterlijk op hun 
honger blijven zitten na de maaltijd. Zij heb-
ben tekort en wel in die mate dat het personeel 
dat tot voor kort samen met de asielzoekers ta-
felde, voortaan het eigen pakje boterhammen 
meebrengt naar het werk. Dat kan ook niet an-
ders met een maaltijdbudget van vier euro per 
persoon  per  dag.  Eveneens  geen  zelfbedie-
ningstoestanden...  om  begrijpelijke  redenen! 
En de  ministers  glunderen,  zij  besparen im-
mers, en dat doen zij terwijl zij dineren. 

Een andere keer zal ik in detail treden over de 
banketten zelf, want ook daar ken ik iemand 
die  het  eten  opschept,  al  is  dat  vanzelfspre-
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kend een wel wat beledigende uitdrukking ter 
omschrijving van de bediening van onze rege-
ringsleden. 

23 juni 2013
(*)  http://www.knack.be/nieuws/belgie/nog-geen-begrotingsakkoord-wel-
pluim-voor-maggie-de-block/article-4000334574445.htm 

20

http://www.knack.be/nieuws/belgie/nog-geen-begrotingsakkoord-wel-pluim-voor-maggie-de-block/article-4000334574445.htm
http://www.knack.be/nieuws/belgie/nog-geen-begrotingsakkoord-wel-pluim-voor-maggie-de-block/article-4000334574445.htm


Het gouden kalf en het Kerstekind

Niemand  die  hem  nog  niet  aan  het  woord 
hoorde want tussen zijn "EU, EU, EU" door, 
had hij steeds weer mededelingen te doen die 
alle EU-spaarders konden raken tot in het hart: 
Jean-Claude Juncker,  al  18 jaar  Luxemburgs 
minister-president en van 2005 tot 21 januari 
2013 president van de Eurogroep (1), het or-
gaan dat zorg moet dragen voor het geld van 
de Europese Unie. Van hem zijn de woorden: 
"Als het er op aan komt, moet men liegen". (2)

Ook  Thorbjørn  Jagland  (3),  secretaris-gene-
raal van de Raad van Europa sinds 2009, blijkt 
niet vies van wat dan toch heel sterk lijkt op 
puur boerenbedrog; deze Noor is namelijk ook 
nog voorzitter van het Nobelcomité dat de No-
belprijs voor de Vrede toekent en in die func-
tie heeft hij in 2012 dan ook zijn eigen organi-
satie, om niet te zeggen zichzelf, op deze pres-
tigieuze Oskar getrakteerd. (4) 

Samen met  de  rest  van  de  Europese  leiders 
hebben deze lieden in de jongste tijden zaken 
gepresteerd  waarvan  menig  dictator  slechts 
kon dromen. Immers, zonder slag of stoot wis-
ten zij elk van de Europese belastingbetalers 
ettelijke duizenden euro lichter te maken ten 
voordele van de allergrootste banken, die zelfs 
na deze gulle schenkingen nog jarenlang door-
gingen met het uitdelen aan hun werknemers 
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van miljoenenpremies en het ging heus niet al-
leen om CEO's: filiaalhouders van middelgro-
te kantoren ontvingen ter gelegenheid van hun 
pensionering  zomaar  eventjes  150.000  euro 
per persoon. Zwijggeld, zo zeggen sommigen, 
en ze dagen elkeen uit om maar eens een plau-
sibele alternatieve uitleg te bedenken. 

Maar die machthebbers van heden hebben hun 
sporen kennelijk  al  langer  dan vandaag ver-
diend. Neem nu bijvoorbeeld de gewezen For-
tis-beheerder, Maurice Lippens, broer van de 
burgemeester  van onze meest  luxueuze bad-
plaats en kleinzoon van een oudere Maurice 
Lippens die van 1921 tot 1923 gouverneur-ge-
neraal was van Belgisch Congo, al na de re-
geerperiode van Leopold II. (5) 

De Congolezen werkten er als slaven op plan-
tages in dienst van de Europese markt en de 
familie Lippens palmde de suikerplantages in 
en  maakte  groot  fortuin  –  vandaag  bestuurt 
Maurice Lippens overigens nog steeds  Fina-
sucre,  een  multinational  met  een  jaaromzet 
van een half miljard euro. (6) Nog minder ver-
kwikkelijk  is  dat  in  die  tijd  de  zwarten  het 
slachtoffer  werden  van  allerlei  gruweldaden 
van  de  kolonialen:  verkrachtingen,  martelin-
gen, amputaties van de ledematen, onthoofd-
ingen. In cijfers uitgedrukt, slonk de Congole-
se bevolking in die tijd van 20 naar 8 miljoen, 
wat wil zeggen dat een aantal mensen gelijk 
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aan de huidige bevolking van België onder het 
juk van de kolonialen omkwam. (7)

Maurice Lippens wordt genoemd als eerste op 
een webstek over de door de  PVDA voorge-
stelde miljonairstaks. Hij wordt geflankeerde 
door nog een zevental anderen: de redersfami-
lie Saverys zou 1 miljard euro bezitten; de as-
bestfamilie  Emsens  van  Eternit (nu:  Etex), 
verantwoordelijk voor vele duizenden kanker-
patiënten (2 miljard euro); de staalreus Boël, 
bekend van Delphine (1 miljard euro); de fa-
milie de Spoelberch van brouwerij  Stella Ar-
tois,  nu Interbrew (13 miljard euro); ene Guy 
Paquot (meer dan 100 miljoen euro), ook ge-
noemd in een schandaal met Nigeriaanse seks-
slavinnen in Denemarken in 2006; farmaciegi-
gant Janssen (meer dan 600 miljoen euro) en 
Albert Frère (bijna 2 miljard euro). (8) 

Eigenlijk moet men blind zijn om niet te zien 
dat zogenaamde zakenmensen twee gezichten 
hebben en zij  maken fortuin middels  wat  in 
het  dierenrijk  'mimicry'  genoemd wordt.  De 
klant is koning en hij wordt het hof gemaakt... 
totdat de buit binnen is; vervolgens wordt hij 
behandeld  als  leeggoed.  Om  multinationals 
zoals  IKEA te bewegen tot beloften om af te 
zien van kinderarbeid in de productie van hun 
waren, hebben actievoerders jarenlang hemel 
en  aarde  moeten  bewegen,  en  het  valt  nog 
steeds te bezien wat er van alle mooie beloften 
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in  huis  zal  komen.  (9)  Wij  horen  overigens 
ook heel wat banken uitbazuinen dat zij  aan 
ethisch bankieren doen terwijl  zij  oververte-
genwoordigd  zijn  in  belastingparadijzen;  het 
is  het  verhaal  van  Coca-cola  dat  naar  eigen 
zeggen de strijd aanbindt met obesitas.

Het gouden kalf grijpt om zich heen, onder-
werpt al wat menselijk is en zet het naar zijn 
hand: in functie van de maximalisering van de 
bedrijfswinst  worden  op  straffe  van  honger 
derde wereldkinderen die zoals alle kinderen 
op  school  horen  te  zitten,  gelijk  slaven  ge-
dwongen te  presteren in ellendige fabrieken, 
dag in dag uit. In de warenhuizen waar de pro-
ducten worden verkocht, werkt het personeel 
aan minimumlonen volgens regels die hen niet 
alleen gebieden om correct te handelen maar 
bovendien  om klanten  in  de  ogen  te kijken, 
naar hen te glimlachen en hen pret toe te wen-
sen. Middels de dreiging van sociale uitslui-
ting  welke  het  derven  van  een  loon  mee-
brengt, wordt het personeelslid eerst van zijn 
ziel beroofd en hol gemaakt; vervolgens wordt 
in het resterende omhulsel met de onderteke-
ning van een gesofisticeerde gedragscode de 
bedrijfsziel  ingeplant  en  zo  leggen  zich  de 
werknemers tenslotte neer bij de eis zich als 
vrienden voor te doen jegens betalende klan-
ten. Het verschil met prostitutie is geheel fic-
tief. 
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Mensen ontzielen en hen herleiden tot robots 
die glimlachen op commando, is de prestatie 
bij  uitstek van het  gouden kalf  dat  aldus de 
wereld stelselmatig transformeert in een ziel-
loze machine met het uiterst bedrieglijke uit-
zicht van een supermens of zelfs een god. De 
metamorfose  beperkt  zich  niet  tot  het  brute 
bedrijfsleven:  zelfs  van  opvoeders  van  wie 
verwacht wordt dat zij kinderen weerbaar ma-
ken tegen dit soort van ontmenselijkende in-
vloeden, wordt steeds vaker gevraagd dat zij 
toegeven  aan  de  veronderstelde  gemakzucht 
van de leerlingen teneinde hen als klanten te 
kunnen behouden in de eigen school en daar-
bij wordt hen op het hart gedrukt dat elke leer-
ling anderhalf lesuur waard is. 

Gestaag  neem  het  volstrekt  onpersoonlijke 
geldwezen aldus bezit van de gehele mensheid 
die letterlijk verdrongen wordt naar de marge 
van de maatschappij om daar in armoede te le-
ven en zelfs om te komen, zodat te langen les-
te blijkt hoe inderdaad de armoede de prijs is 
die men moet betalen voor waarachtige men-
selijkheid. Eerst op dit punt aanbeland, toont 
zich de diepe waarheid van het christendom: 
de goddelijkheid kan zich pas redden middels 
het offer van zichzelf, het enig mogelijke res-
terende getuigenis van de naastenliefde. 

25 juni 2013
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Verwijzingen:
(1) Juncker werd opgevolgd door de Nederlander Jeroen Dijsselbloem. De 
Belgische vertegenwoordiger in de Eurogroep is momenteel Koen Geens. 

(2) Letterlijk: "Wenn es ernst wird, musz man lügen" - zie het artikel in Der 
Spiegel d.d.  9  mei  2011: 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/umstrittene-euro-politik-juncker-
geraet-wegen-geheimtreffen-unter-beschuss-a-761509.html 

(3) http://nl.wikipedia.org/wiki/Thorbj%C3%B8rn_Jagland 

(4) http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/ 

(5)  http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Auguste_Eug
%C3%A8ne_Charles_Marie_Ghislain_Lippens 

(6)  http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Lippens ; 
http://www.finasucre.com/nl/ 

(7)  http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch_Kongo#Gouverneurs-
generaal.5B19.5D ; http://nl.wikipedia.org/wiki/Kongo-Vrijstaat ; 

(8)  http://www.miljonairstaks.be/nieuws/de-  miljonairsroute-1-maurice-  
lippens ;

http://www.miljonairstaks.be/nieuws/de-miljonairsroute-2-de-familie-saverys 
;

http://www.miljonairstaks.be/nieuws/de-miljonairsroute-3-de-familie-
emsens ;

http://www.miljonairstaks.be/nieuws/de-miljonairsroute-4-de-familie-bo
%C3%ABl ;

http://www.miljonairstaks.be/nieuws/de-miljonairsroute-5-de-familie-de-
spoelberch ;

http://www.miljonairstaks.be/nieuws/de-miljonairsroute-6-guy-paquot-ridder-
van-bois-sauvage 

http://www.miljonairstaks.be/nieuws/de-miljonairsroute-7-de-familie-
janssen ;

http://www.miljonairstaks.be/nieuws/de-miljonairsroute-8-albert-frere-de-
karolingische-broeder-van-prins-sarkozy .

(9) http://www.indianet.nl/fifrugm.html .
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De goede school? - Een interview met  
Omsk van Togenbirger

- Omsk van Togenbirger, het schooljaar is ten 
einde, vele ouders kijken al uit naar september 
en naar een nieuwe school voor hun kinderen. 
Zij  vragen zich af  waarheen:  wie  meent  het 
nog goed met hen? Wie zal de zorg op zich 
nemen om hun kroost  te  onderwijzen,  op te 
voeden, klaar te stomen voor deze complexe 
en veeleisende maatschappij? Wie zijn nog te 
vertrouwen  in  deze  tijden  van  economische 
maar ook morele crisis? Wat is de ideale strek-
king? Wie garandeert van kinderen bekwame 
en gelukkige mensen te zullen maken? Zopas 
nog werd op het nieuws gezegd dat er scholen 
zijn die de rapporten van leerlingen achterhou-
den omdat die daar achterstallige rekeningen 
te vereffenen hebben...

OvT:  Kansarme leerlingen, bedoelt  gij? Kin-
deren uit arme gezinnen, gezinnen met werk-
loze  ouders,  eenoudergezinnen  of  gezinnen 
waarvan de vader, de moeder of een kind aan 
kanker  lijdt?  Inderdaad,  onze  hedendaagse 
cultuur  helpt  de  armen niet,  integendeel:  zij 
die  met  de armoede gestraft  zitten,  straft  zij 
andermaal  en  daarom  ook  verdient  zij  de 
naam 'cultuur' niet eens: zij is barbarij, niets 
meer en niets minder. En zij wordt aangeleerd 
in  onze  scholen.  De  mensen  zoeken  goede 
scholen voor hun kinderen, zegt gij? Als dat 
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klopt,  dan  zullen  ze  die  hier  nooit  vinden. 
Goede  scholen  zijn  scholen  waar  geleerd 
wordt aan de kinderen dat zij de minder be-
deelden moeten helpen.  Zoals  het  voorbeeld 
dat gij geeft, bewijst, leren onze scholen aan 
de kinderen dat het leven een strijd is en dat 
elkeen maar voor zichzelf moet opkomen, ten 
koste van de anderen, en dat is het recht van 
de  sterkste.  Maar  het  recht  van  de  sterkste 
hoeft men niet te leren, dat is immers een na-
tuurrecht,  dat  is  wat  de  beesten  voltrekken 
zonder het te weten, het voltrekt zich immers 
vanzelf. Onze scholen die aan de kinderen le-
ren dat het elk voor zich is, zijn derhalve over-
bodig.

- Maar ze bestaan nog?

OvT: Ze bestaan nog, maar ze zijn er niet lan-
ger voor de kinderen, ze zijn er voor zichzelf 
en ten koste van de kinderen. Het is de wet 
van de traagheid die maakt dat ze er nog zijn, 
zoals de wet van de traagheid ook maakt dat 
er nog auto's zijn. Die worden nu eenmaal ge-
maakt  en  gekocht,  maar  ze  staan in  de  file, 
dag  in  dag  uit,  en  daar  staan  ze  alleen  nog 
maar te stinken, het benzeen dat ze versprei-
den wordt ingeademd door de bewoners van 
de zwart gerookte huizen die langs de drukke 
autowegen staan en die worden daar uiteraard 
ziek van op de lange duur. Benzinedampen en 
lood maken kinderen die niet in de rijke, groe-
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ne buurten wonen, achterlijk en van het  fijn 
stof dat ze uitstoten krijgt men hartinfarcten. 
Auto's  zijn  niet  langer  voertuigen  maar  wel 
machines die de armen ziek maken en die hen 
derhalve arm houden. En ook de bezitters van 
de  auto's  hebben  van  hun  schijnvoertuigen 
geen enkel nut, ook zij worden er ziek van en 
zij verarmen. De enige speler die er voordeel 
bij heeft, is de staat, maar maak u geen illu-
sies: ook de staat is slechts een tussenspeler, 
een machteloze tussenspeler...

- Hoezo?

OvT: Mensen met macht laten zich niks gele-
gen  zijn  aan  politiek,  wetenschap,  industrie, 
handel of wat dan ook; zij  zorgen er slechts 
voor dat alle sleutelposities bezet worden met 
marionetten of huurlingen, mensen die uitein-
delijk zijzelf betalen ofwel straffen. Zij wor-
den middels het geldsysteem volledig voorge-
programmeerd en dat is ook wat vandaag op 
school gebeurt: het puntensysteem is de voor-
loper van het geldsysteem. Niemand kan pun-
ten uitdelen aan wie er een tekort van hebben 
en in die zin is het puntensysteem zelfs nog 
volmaakter dan het monetair systeem want de 
caritas werd alvast in theorie nog niet verbo-
den. Verwerft een kind veel punten op school, 
dan krijgt het een diploma en wordt het naar 
een bepaalde inkomensklasse gekatapulteerd. 
Wordt een kind op school gebuisd, dan moet 
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het zonder diploma verder en dan belandt het 
vaker  in  de  werkloosheid  ofwel  in  de  kaste 
van de lage loontrekkers, die echter dikwijls 
bijzonder hard werken, grote gezondheidsrisi-
co's lopen, weinig tijd en middelen overhou-
den voor de opvoeding van hun eigen kinde-
ren. En zo planten zij zich voort van de ene 
generatie op de andere: enerzijds de rijkdom 
en anderzijds de armoede. 

- Wat is er dan fout?

OvT: Gij  hadt  het  mij  heel  wat  makkelijker 
gemaakt als gij gevraagd hadt wat er dan goed 
ging! Maar laat ik eerst zeggen dat ik er heel 
wat ouders van verdenk dat het paradoxaal ge-
noeg dat boosaardige is dat ze van de goede 
school  verwachten:  de  transformatie  van 
kwetsbare  kinderen  tot  overwinnaars,  harde 
werkers die het eigen gelijk en het voordeel 
voor zichzelf nastreven, als het moet ten koste 
van de  rest,  de  zogenaamde losers.  En mis-
schien is dat wel wat er fout gaat: de mensen 
hebben de scholen die zij wensen!

- Maar bedoelt gij dan...

OvT: Dat de mensen niet weten wat goed voor 
hen is? Inderdaad, zo zoudt ge het wel kunnen 
stellen! De mens is van nature egoïstisch, het 
is pas de cultuur die hem beter maakt. Maar 
de cultuur is geen product van de massa want 
het  betere  is  altijd  veel  zeldzamer  dan  het 
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kwaad. De beste muziek wordt gecomponeerd 
door de uitblinkers onder de componisten en 
allerminst door jan en alleman. Uitvindingen 
zijn geschenken van uitzonderlijk begaafde en 
hardwerkende mensen, zij worden niet gevon-
den  "onder  de  steert  van  een  peerd",  zoals 
Felix  Timmermans  het  zou  zeggen,  die  zelf 
een  elitaire  schrijver  was.  En  ook de  regels 
voor  het  moreel  goede  worden  door  hoog-
staande ethici  geformuleerd als  een resultaat 
van  vele  generaties  nadenken  en  proberen, 
soms zijn zij een bezinksel uit meerdere grote 
culturen, zij worden alvast niet door meerder-
heden  goedgekeurd  in  ruziënde  parlementen 
volgestouwd  met  zakkenvullers.  

- Gij zijt gewis een tegenstander van onze de-
mocratie!?

OvT: Ha, daar hebt ge het! Het heilige huisje! 
De democratie op zich is niet slecht maar zij is 
verworden tot brood en spelen! Moet de meer-
derheid baas zijn? Mij best, maar dan vraag ik 
u  of  die  meerderheid  ook  ontwikkeld  moet 
zijn als zij de baas wil spelen? Uiteraard, zegt 
gij:  bij  de  Grieken was  dat  immers  ook zo, 
alle  burgers  participeerden  aan  het  bestuur! 
Maar gij vergeet dan wel dat slechts tien per-
cent van alle Atheners burgers waren, de ove-
rigen immers waren slaven! En zeg mij eens: 
wordt er democratisch gestemd over het al dan 
niet  waar  zijn  van  een  stelling  in  de 
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wiskunde?  Wordt  er  democratisch  gestemd 
over hoe groot een gebouw mag zijn vooraleer 
instortingsgevaar dreigt? Neen, zeker niet: die 
dingen zijn  immers  te  belangrijk,  zij  vergen 
specialistenwerk! En het bestuur van een land 
of van een continent of van de hele wereld: is 
dat dan onbelangrijk? Het is nóg belangrijker 
dan al de rest, hoor ik u zeggen, maar specia-
listen acht gij daar wél overbodig en dát be-
grijp ik nu juist niet!

- Ontkent gij dan dat er gedebatteerd wordt in  
onze parlementen?

Ovt: Er wordt alvast ruzie gemaakt, zoals ik al 
zei, en als er discussie is, dan niet over de in-
houd van de zaak maar over wat een wet moet 
kosten,  want  voor  wat  hoort  wat:  als  ik  uw 
wet erdoor help stemmen, dan helpt gij mij op 
uw beurt om mijn wet erdoor te krijgen; de in-
houd van die wetten doet niet eens ter zake, zo 
gaat  het  nu  eenmaal  vandaag.  En  dan  nog! 
Want stél eens dat er over een of ander onder-
werp  een  ernstige  discussie  wordt  gevoerd, 
dan vraag ik u wat men daarna doet? Erkent 
men de sterkste argumenten? En daarmee be-
doel ik: legt men zich erbij neer als zijn tégen-
stander sterkere argumenten heeft? Dat zou ik 
immers nog wel eens willen zien! Men argu-
menteert en men argumenteert tegen met fei-
ten of met verzinsels maar door de band met 
alle drogredenen die de redenaarskunst rijk is, 
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en  men  doet  dat  met  slechts  één  doel  voor 
ogen,  namelijk  het  gelijk  binnenrijven,  want 
het eigen gelijk ligt bij voorbaat vast, of niet? 
Of hebt gij het ooit al meegemaakt dat een li-
beraal concludeert dat een socialist die argu-
menteert dat men de armen moet ontzien, ge-
lijk heeft? Andermaal: wat doet men na zo'n 
discussie?

- Men stemt over de wet...

OvT: Inderdaad, en wat betekent dat dan? Dat 
betekent dat men de argumentaties en dus de 
kwaliteit  van wat gezegd werd nu eensklaps 
ondergeschikt gaat maken aan een kwantiteit, 
een  meerderheid  van  stemmen!  Ziet  gij  dan 
niet het absurde van die hele zaak? Beeldt u 
zich  eens  in  dat  ingenieurs  deskundig  argu-
menteren over hoe hoog een gebouw mag zijn 
vooraleer het  instort  en dat  sommigen onder 
hen ook aantonen dat het niet hoger mag zijn 
dan honderd meter.  En stel  dat  zij  dan gaan 
stemmen over  de kwestie  of  het  al  dan niet 
nóg hoger mag: waartoe heeft die deskundige 
expertise dan gediend? Inderdaad, tot niets: zij 
wordt belachelijk gemaakt door de democra-
tie! En dat gebeurt vandaag in het parlement, 
maar  ook  daarbuiten,  denk  maar  aan  de  te-
werkstelling,  of  heb ik dat  voorbeeld al  een 
keer gegeven?

- Ik geloof het niet...
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OvT: Studenten  worden  opgeleid  in  scholen 
en  dienen hun kennis  en  kunde  te  bewijzen 
middels tientallen, zelfs honderden examens, 
af  te leggen voor evenveel professoren. Dan 
presenteren  zij  zich  op  de  arbeidsmarkt  en 
daar beslist een of andere politiek benoemde 
nitwit of zij al dan niet bekwaam zijn voor een 
bepaalde  job.  Diploma's?  Ouderwetse  koek! 
Wij examineren op zicht en in een mum van 
tijd! En wat had ge dan gedacht van het prin-
cipe van hetzelfde loon voor hetzelfde werk? 
Want  als  ik  een  ongediplomeerde  bekwaam 
acht om psycholoog te spelen, bijvoorbeeld in 
een school, dan vindt die al gauw van zichzelf 
dat hij evenveel mag verdienen als zijn colle-
ga  mét  diploma,  hij  doet  immers  hetzelfde 
werk, zo vindt hij! En kom mij nu niet vertel-
len dat dit niet de gang van zaken is vandaag, 
of  ik kom u tegemoet  met  namen en toena-
men!  Maar  uitgerekend dát  noemen ze  van-
daag democratie:  iedereen mag aan bod ko-
men, bekwaam of onbekwaam; iedereen heeft 
een stem en alle stemmen zijn gelijkwaardig, 
en of ze al dan niet kunnen zingen doet er he-
lemaal  niet  toe,  het  eindresultaat  is  immers 
van geen tel meer. Ja, in dat schuitje zitten wij 
met onze zogenaamde democratie, en zij is zo-
waar een heilig huisje, een beschermelingetje 
van  al  diegenen  die  geheel  onterecht  maar 
dankzij haar in onze huidige samenleving de 
scepter zwaaien. Gij weet toch wie vandaag de 
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westerse  maatschappij  bestuurt?  Heb  ik  dat 
dan nog niet uitgelegd? Ik dacht het wel, hoor, 
maar kennelijk gaat het er maar niet in... De 
goede  school,  vraagt  gij?  De  goede  school! 
Waar is de tijd! Waar is de tijd!

29 juni 2013
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