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Over het misbruik van macht

1.  Armageddon

In zijn meest recente boekwerk Sodoma schrijft Frédéric Martel: 
"Tegenwoordig vormen de Afrikaanse seminaries, naar voorbeeld van de 
Italiaanse seminaries uit de jaren vijftig, locaties waar veel homoseksuelen 
een zekere veiligheid vinden. (...) door homoseksuelen in Afrika te 
stigmatiseren, dwingt de kerk ze zich te verbergen. Als ze de kans krijgen, 
zoeken ze hun toevlucht in Europa, waar de Italiaanse, Franse en Spaanse 
kerken een beroep op ze doen om te komen werken in hun onderbemande 
parochies. En zo is de cirkel rond."1 

Martel laat zien hoe mensen door de kerk 'gesjareld' worden maar wat hij hier
zegt over de Afrikanen geldt in feite wereldwijd en ook voor alle tijden: de 
kerk demoniseert de homoseksuelen, zij worden via haar kuddegeest 
opgejaagd en vluchten naar de seminaries van waaruit diezelfde kerk hen dan
te werk stelt. Precies zoals krijgsgevangenen wiens leven wordt gespaard in 
ruil voor levenslange dwangarbeid. 

Met betrekking tot (wilde) dieren heet deze handelwijze domesticatie: het 
wild wordt door mensen gevangen gezet en benut: om karrenvrachten voort 
te trekken, om gemolken te worden, geschoren of gekweekt om te worden 
opgegeten. Met betrekking tot soortgenoten, kennen wij dit als kannibalisme 
en met betrekking tot quasi soortgenoten is het ons in de (fantastische) 
literatuur bekend als de verschrikking van het vampirisme. In feite zijn dit de 
archetypen van kastensystemen, van sociale standen en klassen en van 
allerlei vormen van uitbuiting zoals in het kolonialisme en het 
neokolonialisme, die zich rechtvaardigen via een geweten dat grondt in 
racisme, homofobie, xenofobie en nog andere opgedrongen haatgevoelens 
jegens welbepaalde zogenaamde 'zondaren' en 'vijanden' die in feite 
zwartgemaakte mensen zijn - in meer religieuze termen uitgedrukt: mensen 
die gedemoniseerd werden, die uitgeroepen werden tot demonen, tot van 
demonen bezetenen of tot krankzinnigen. En ziedaar hoe men de door het 
sociaal geweld van de kudde aan mensen toegebrachte schade in de schoenen
van de duivel schuift waarmee deze slachtoffers dan samenvallen - wat hun 
definitieve excommunicatie moet rechtvaardigen. Niet voor niets heet de 
duivel dan 'legioen'.

1Frédéric Martel, Sodoma. Het geheim van het Vaticaan, Uitgeverij Balans Amsterdam 2019 (oorspr.: Éditions 
Robert Laffont, Parijs 2019), pag. 402.



De rooms-katholieke kerk is een staat in oorlog, haar vijanden zijn de 
'ongelovigen', zij kampen met uitsluiting en blijven werkloos, een extreem-
rechtse regering doet de rest: zij dwingt hen tot  'gemeenschapsdienst' - een 
eufemisme voor onderbetaald werk dat, wars van de verklaring van de 
rechten van de mens, niet strookt met de opleiding en de competenties der 
betrokkenen. Aldus krijgen homo's de facto levenslang in 
concentratiekampen, alleen werden die kampen vandaag onzichtbaar 
gemaakt, met het gevolg dat er geen ontkomen meer aan is: "Laat varen alle 
hoop, gij die hier binnentreedt!" Welkom in de hel van Dante. 

Hoogopgeleide homo's die ingevolge discriminatie naast hun job grijpen en 
die dan maar vrede moeten nemen met onderbetaalde klusjes, zijn nog 
slechter af dan hen aan wie de toegang wordt ontzegd tot universiteiten en tot
hogescholen en het is een jongvolwassene in dat geval geraden om hierop 
maar beter niet te anticiperen. Maar zeg nu zelf: wat voor een 
verschrikkelijke toekomstverwachting hebben homofiele kinderen, aan wie 
men geen betere raad kan geven dan met betrekking daartoe de kop in het 
zand te steken en tegen beter weten in te volharden in het geloof dat 
onverdroten arbeid loont? 

Dit zegt allemaal iets over de graad van terreur die uitgaat van de kerk en 
van de extreem-rechts georiënteerde staat waarmee zij wereldwijd sinds jaar 
en dag een pact heeft: zij zijn dusdanig dat men er moet voor vrezen hen bij 
naam te noemen en men plooit ervoor zoals een maagd die instemt met de 
gruweldaad van haar verkrachter omdat zij weet dat zij alleen op die manier 
haar eigen leven redden kan. 

Het is bovendien een illusie om te geloven dat de kerk haar macht nu kwijt is.
Weliswaar wonen nog weinig mensen de zondagsmissen bij maar met de 
macht van de eeuwen heeft de kerk, die zich godbetert uitgeeft voor de 
herrezen Christus, het volk onherroepelijk ingeprent wie het moet haten en 
excommuniceren. En een geweten dat elk besef mist van haar oorsprong is 
stekeblind en gevaarlijker nog dan de gewetenloosheid: in de waan te 
handelen in vanzelfsprekendheid, worden wie gehersenspoeld zijn, letterlijk 
bezeten en zij ageren als gehoorzame instrumenten van een dwingeland van 
wie zij het bestaan zelfs niet meer kunnen vermoeden. 

Vandaag vormt zich in Vlaanderen een regering die haar macht belooft te 
zullen misbruiken, onder meer met de geplande feitelijke afschaffing van het 
gelijke kansenbeleid en de bestraffing met dwangarbeid van wie 
geëxcommuniceerd werden en in de werkloosheid belandden. Dezelfde 
terreur zet zich momenteel door in alle Europese landen en over de hele 
wereld waarvan het aanschijn aldus transformeert in een waar armageddon.  



2. Kinderverachters, toekomstverkrachters

Eén miljoen doden en vijftig miljoen gewonden, dat is de jaarlijkse tol van 
het autoverkeer, plus de CO.2-uitstoot die het broeikaseffect in de hand werkt
en ervoor zorgt dat nu reeds de ijsberen verdrinken omdat de ijskap smelt en 
wij gestaag een nieuwe zondvloed tegemoet kijken, en dat terwijl de auto een
tijdverslindend voertuig is! De kapitalistische economie zorgt voor het in 
stand houden van het onrecht in de wereld met dagelijks dertigduizend 
hongerdoden; haar middel-doelomkering eist wegwerpproducten en zorgt 
voor een enorme afvalberg: de weidse oceanen van weleer zijn in minder dan
een eeuw vuilnisbelten geworden, het plastic klit samen tot een 'plasticsoep' 
met een oppervlakte van vijftig keer België - van de jaarlijks geproduceerde 
300 miljoen ton is geen gram afbreekbaar en zo eet vandaag elk van ons 5 
gram microplastics per week. Insecticiden doden heden alle bijen, 
noodzakelijk voor de bevruchting van de planten; het zijn neurotoxines die 
niet alleen het zenuwstelsel van insecten maar ook dat van mensen aantasten.
Kernenergie zit dankzij de 'ecomodernisten'2 opnieuw in de lift met 
onafbreekbaar kankerverwekkend afval waarmee men geen blijf weet en zo 
werd tussen 1971 en 1982 meer dan 74.000 ton afval met in totaal 47,5 
petabecquerel aan radioactiviteit in vaten in het Kanaal gedumpt op 800 km 
ten Zuidwesten van Land's End nabij Cornwall. In 1995 bleken die vaten lek 
en zij verontreinigen de zee; hetzelfde probleem doet zich in alle 
wereldzeeën voor. Overal gaan kerncentrales lekken - Tsjernobyl zorgt sinds 
1984 voor miljoenen kankers - en dan zijn er nog de kernwapens...3

Onze politici zijn kortetermijndenkers, tenminste als men mocht aannemen 
dat zij überhaupt denken want veeleer zijn zij opportunisten die volstrekt 
onverschillig blijven voor het lot van anderen en voor de toekomst van onze 
kinderen.4 Op 9 september 2018 kwam de toen vijftienjarige Greta Thunberg 
hiertegen in opstand door tijdens de schooltijd met een spandoek voor het 
Zweedse parlement aandacht te vragen voor het milieu en te eisen dat het 
Akkoord van Parijs werd nageleefd, wat leidde tot een wereldwijde 
beweging, in België voorgezeten door (de nu achttienjarige) Anuna De 
Wever. Het was onmogelijk om de milieuactivisten te blijven negeren, zij 

2Het ecomodernisme wordt hier te lande mede aangevoerd door Maarten Baudry over wie Dirk Draulans schrijft: 
"Het doet me veel deugd dat het collega Jan Lippens en Knack waren die deze zogenaamde 'onafhankelijke 
academicus' en 'kritische denker' ontmaskerden als iemand die een onorthodoxe procedure zonder tegenkandidaat 
nodig had om een leerstoel aan de UGent te krijgen. In de feiten blijkt hij vooral een eenvoudige verspreider te zijn 
van het neoliberale gedachtegoed van zijn broodheren." Zie:  https://www.knack.be/nieuws/belgie/de-feiten-pleiten-
tegen-journalist-joel-de-ceulaer/article-opinion-1516121.html  
3http://blogimages.bloggen.be/tisallemaiet/attach/275907.pdf
4Zie: "Politiek en misdaad, voor elkaar geboren": http://www.bloggen.be/tisallemaiet/archief.php?ID=3157231 



mochten spreken voor de VN maar werden aldaar door de leiders van de 
grootste naties ter wereld bespot.5 In eigen land en meer bepaald in 
extreemrechtse middens, proberen nitwits alsnog het volk te doen geloven 
dat niet de zorgwekkende toestand van de aarde de jeugd wereldwijd tot 
protest drijft maar hun eigenste politieke tegenstanders (!) 

Deze verachting van de jeugd en van de toekomst van de aarde kent zijn 
gelijke niet in de ganse geschiedenis van de mensheid: hier 'triomfeert' de 
onverschilligheid waarover de overlevende van de concentratiekampen 
Primo Levi schrijft dat ze nog erger is dan de gruwel van de Shoah.

3. Eigen zak eerst

In het Evangelie volgens Mattheüs staat een tekst die bekend is als de 
"parabel van de rijke jongeling". Een jongeling vraagt de Heer wat te doen 
om het eeuwig leven te verkrijgen. "Onderhoud de geboden", zo antwoordt 
Heer: "Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het 
den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, 
volg Mij." Doch het verhaal eindigt in mineur: "Als nu de jongeling dit woord
hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen."6 

Nu is de volmaaktheid allerminst een menselijke eigenschap maar van de 
zelfverklaarde plaatsvervanger van de Heer op aarde kan wel verwacht 
worden dat hij het goede voorbeeld geeft. Edoch, in de aanloop naar de 
wereldjongerendagen in Rio schrijven de kranten dat de paus zo maar 
eventjes 5 miljoen dollar doneert om het evenement te helpen bekostigen. 

Genoemd naar de heilige die de totale armoede predikte, treden volgens het 
onderzoek van Frédéric Martel een hele "paternoster aan kardinalen" in het 
zog van Franciscus. De auteur van Sodoma op bezoek bij kardinaal Burke 
schrijft: "We zien de zeventigjarige kardinaal op een aspergegroene troon die
twee keer zo groot is als hijzelf, omgeven door goudbrokaten drapperieën. 
Hij draagt een geel-fluorescerende mijter, die me doet denken aan de toren 
van Pisa, en lange Turquoise handschoenen waarin zijn handen wel van ijzer
lijken; zijn mozetta is koolgroen met gele borduursels, daarover draagt hij 
een preigroen koorhemd, waar roodpaars kantwerk onderuit steekt. (...) Ik 
zeg dat ik het toilet zoek. (...) Ik loop zijn badkamer binnen. (...) Het vertrek 
doet denken aan een luxe wellnessresort en heeft de temperatuur van een 
sauna. Bekende zeepmerken met subtiele geuren op zijn Japans gerangschikt 
(...). Terug in de gang ontdek ik tientallen flessen champagne. Van de 
5 https://www.hln.be/nieuws/buitenland/trump-spot-met-greta-thunberg-ze-ziet-er-heel-gelukkig-uit~a76adf63/  
6 Mt.1 9:16-21. Zie: http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/19/16-30  



grootste huizen! (...) "7 Wat verderop heeft Martel het over "de honderden 
vierkante meters grote appartementen van kardinalen als Raymond Burke, 
Camillo Ruini, Paul Poupard, Giovanni Battista Re, Roger Etchegaray, 
Renato Raffaele Martino en zovele andere die ik in Rome heb bezocht. Om 
nog maar te zwijgen van het paleis van kardinaal Giuseppe Betori in 
Florence, of dat van kardinaal Carlo Caffarra in Bologna, of dat van 
kardinaal Carlos Osoro in Madrid. Of de buitensporige luxe en extravagant 
grote appartementen van de voormalige staatssecretarissen Angelo Sodano 
en Tarcisio Bertone, waarvan schande werd gesproken".8 En hier zijn we pas 
aan de bladzijde 81, het boek van Martel gaat zo nog zeshonderd pagina's 
door...

Naar aanleiding van het ontslag van bisschop Vangheluwe werd in 
herinnering gebracht dat sinds Napoleon de bezittingen van de kerk aansloeg,
de clerici door de staat worden betaald. In België ontvangen ze een loonbrief 
van de Dienst Vaste Uitgaven van de Federale Overheid en bijvoorbeeld voor
een bisschop maakt dat een bruto jaarwedde van meer dan 80.000 euro. 

De wereldlijke leiders dan. Terwijl het bijvoorbeeld bij de vissen de 
gewoonte is dat de oudsten aan de buitenkant van de scholen zwemmen om 
zodoende hun jongen aan de binnenkant te beschermen, zorgen bij de (meer 
ontwikkelde) mensen de leiders eerst en vooral voor zichzelf. Om het bij één 
voorbeeld te houden: vice-premier Didier Reynders ontvangt maandelijks 
11.000 euro. En wat betreft de zogenaamde uitstapvergoedingen van de 
parlementairen, zitten we algauw in de honderdduizenden euro. De cijfers 
zijn overigens algemeen bekend, ook met betrekking tot de fortuinen van 
presidenten en koningen. 

Toch nog te vermelden is dat men hierbij al te gemakkelijk vergeet dat de 
genoemde figuren in buitensporige rijkdom leven 'dankzij' de slavernij en de 
bittere ellende van niet te tellen mensenmassa's. Als er een hiernamaals 
bestaat, zullen het deze armen zijn hieromtrent zullen mogen oordelen. 
Kennelijk is er alvast bij de rijken van geloof geen sprake maar is het dan 
geen rechtvaardige zaak dat het bestaan van de hemel en de hel niet afhangt 
van het feit of men er al dan niet in gelooft?

4. De mediamisbruikers 

Tot spijt van wie het benijdt heeft verkiezingspropaganda helemaal niets te 

7 Frédéric Martel, Sodoma. Het geheim van het Vaticaan, Uitgeverij Balans Amsterdam 2019 (oorspr.: Éditions 
Robert Laffont, Parijs 2019), pag. 46.
8 Ibidem, pag. 81.



maken met redelijke argumenten en met intellectuele strijd: wie verkozen 
willen worden, proberen er alleen maar voor te zorgen dat de mensen hun 
gezicht zo vaak zien dat ze onbewust gaan denken dat de opdringerige 
politici tot hun eigen familie behoren. Niet de intellectuele argumenten doch 
de gemene list vormt aldus de basis van de democratie en hierin speelt de 
zogenaamde vierde macht een vooraanstaande rol en dat zijn de media. 

Zij die de media bezetten en er het monopolie over uitoefenen bewerken de 
volksgeest door de beïnvloeding en de vorming van het oordeel van jan met 
de pet. Wie de media beheersen, beslissen om te beginnen wat zal bestaan en 
wat niet omdat de zaken die niet in de media verschijnen, als onbetekenend 
en derhalve als onbestaande worden afgedaan: pas wie paraderen op de buis, 
bestaan ook echt, alle anderen zweven tussen werkelijkheid en droom, zij 
zijn slechts meelopers. 

Zo bijvoorbeeld gebeurt het steeds vaker dat nieuwslezers, acteurs of nog 
andersoortige bekendheden van de vertrouwdheid van hun gezicht profiteren 
om op de kar van de politiek te springen; hun bekendheid houdt geen enkel 
verband met hun politieke (on)bekwaamheid maar dat zal een opportunist 
worst wezen!

Nog een stap verder gaan zij die van hun macht over de media gebruik 
maken om het publiek te desinformeren. Op het ogenblik dat HIV de wereld 
teistert en bijvoorbeeld in Afrika kinderen met de ziekte geboren worden en 
de volwassen leeftijd niet bereiken, verkondigt paus Franciscus vanuit zijn 
katheder dat aids een zaak is van 'immanente rechtvaardigheid', waarmee hij 
dan bedoelt dat de pandemie de schuld is van de slachtoffers zelf, waarvan in 
Afrika, naast de met de ziekte geboren baby's, het merendeel verkrachte 
vrouwen zijn. De zogenaamde 'verklaring' snijdt niet alleen geen hout maar 
zij werd opgezet teneinde het goedgelovige volk te kunnen misleiden. 
Hetzelfde doet een naaste medewerker van de paus, met name de "obsessief 
praktiserende homofoob" kardinaal Tarcisio Bertone, waar hij de flagrante 
leugen verspreidt dat er geen enkel verband bestaat tussen het celibaat en 
pedofilie maar wel tussen homofilie en pedofilie en op de koop toe beroept 
hij zich daarbij valselijk op de wetenschap. Frédéric Martel klaagt ook dit 
misbruik aan in zijn nieuwste boek, Sodoma.9 En de leugens verspreid door 
politici, met als absolute topper de huidige Amerikaanse president Trump, 
zijn niet te tellen.

9 Frédéric Martel, Sodoma. Het geheim van het Vaticaan, Uitgeverij Balans Amsterdam 2019 (oorspr.: Éditions 
Robert Laffont, Parijs 2019), pag. 564-565. 



5. Kamer 101

Als men met ouderen spreekt over het verleden en men werpt de vraag op 
wat een mens in zijn hele leven het meest tegen de borst heeft gestuit, dan 
schrikt men ervan hoe dikwijls mensen zich op hun oude dag nog kwaad 
bloed kunnen zetten over hoe zij als goedgelovig kind voor de gek werden 
gehouden. En het gaat dan niet om fopperijen maar over het misbruik dat 
wordt gemaakt van de spontane openheid waarmee kinderen de wereld 
tegemoet treden en het vertrouwen waarmee zij van anderen nieuwe dingen 
aanleren. 

Dit misbruik van vertrouwen is vergelijkbaar met de brute verkrachting 
omdat ook daar een gelijkaardig machtsmisbruik aan de orde is, een vergrijp 
waartegen een zwakkere en bij uitstek een kind geen enkel verweer heeft: het
kind steekt op vraag van de meerdere de hand uit maar het zal helemaal niets 
ontvangen, het wordt daarentegen bestolen. 

Zo vertrouwen ouders hun kinderen toe aan de opvoeders van een school 
terwijl het vandaag gebeurt dat op een besloten lerarenvergadering de directie
de leerkrachten aanmaant om voortaan geen slechte cijfers meer toe te 
kennen "omdat elke leerling anderhalf lesuur waard is": de ouders komen 
nooit te weten dat de leerkrachten aan wie zij de opvoeding van hun kinderen
toevertrouwen, deze kinderen beschouwen als klanten van wie zij vrezen dat 
zij wel eens zouden kunnen overlopen naar een andere school waar zij 
makkelijker hun getuigschrift behalen. De 'opvoeders' waarvan sprake zien 
de school als een instrument tot zelfverrijking, desnoods ten koste van de 
ontwikkeling van de leerlingen en deze agenda houden zij voor de 
buitenwereld verborgen: geheimhouding onder de dekmantel van 
bescherming van de privacy terwijl het privacybeginsel hier vloekt met de 
vereiste transparantie aangaande gemaakte afspraken.

De tragedie van de beschaming van het vertrouwen als exponent van het 
misbruik van macht wordt op meesterlijke wijze beschreven in Georges 
Orwells 1984 waar de auteur immers toont hoe definitief en onherroepelijk 
de band tussen twee mensen die ooit een koppel vormden, door verraad teniet
kan worden gedaan. In de roman wordt het verraad uitgelokt door big 
brother die in de gevreesde "room 101" de methode van de marteling 
hanteert om aldus mensen ertoe te brengen dat zij elkaar verraden. De 
nadenkende lezer wordt aldus geconfronteerd met de kwestie of het 
menselijk geluk dan een zaak van toeval is aangezien niet elk geluk op 
dezelfde manier op de proef wordt gesteld. 

In wat andere bewoordingen rijst dan de vraag of de onbeproefde liefde wel 



terecht als liefde kan worden beschouwd. Immers, ook in het meest 
indrukwekkende van alle Bijbelboeken, blijkt de duivel te kunnen eisen van 
God dat Hij hem toelaat om Job op de proef te stellen en dus om diens liefde 
te wegen. Hoe immers kunt Gij weten dat Job U oprecht bemint, zo daagt de 
jaloerse Satan de Heer uit, als Gij hem alles geeft wat zijn hartje lust? 

Maar de beschaming van het vertrouwen werd sinds jaar en dag tot essentieel
onderdeel van de economie en wel door het betaalverkeer: iets is zoveel 
waard als men bereid is daarvoor neer te tellen en zo komt het dat alles wat 
door God gegeven is en dus alles wat gratis is, als waardeloos wordt 
beschouwd, ook al is het levensnoodzakelijk: de gezonde lucht, het water, het
voedsel dat op de akkers groeit. Terwijl ooit de menselijke noden bepalend 
waren voor het intermenselijk verkeer van goederen - een werkwijze waaraan
dankbaarheid inherent was - verkiest men vandaag te betalen in plaats van te 
bedanken: het zwaartepunt ligt bij de rechten en niet aan wie honger lijden, 
wordt een brood gegeven doch aan wie het kunnen betalen, ook als zij reeds 
lang verzadigd zijn terwijl anderen van honger omkomen. 

Het centraal stellen van de rechten komt in feite neer op een veralgemening 
van het wraakprincipe dat zegt: voor wat, hoort wat. "Een oog voor een oog 
en een tand voor een tand" waar het een beschadiging betreft maar evengoed 
"een brood voor een brood" waar het een vergoeding betreft en in dat laatste 
geval schuilt de beschadiging in de dreiging van de honger namelijk daar 
waar men wel nood heeft aan het brood terwijl men het niet kan betalen zodat
men er geen recht op heeft. 

Hier wordt de chantage gelegitimeerd en zo wordt het geweld 
geïnstitutionaliseerd; het wordt tevens onzichtbaar maar niet minder 
beschadigend want de dreiging mat af, ook fysiek eist zij haar tol van het 
hart. Het misbruik van vertrouwen dat de ergste vorm van machtsmisbruik is,
zit hem in de hulde aan het wantrouwen: het instemmen met het 
betaalverkeer en het laten prevaleren van de rechten boven de noden betekent
eer brengen aan de god van het wantrouwen - de duivel. 

6. 'In naam van' en 'om bestwil van' 

Amper een goed jaar geleden ontstond een controverse omtrent uitspraken 
van (de intussen overleden) filosofieprofessor Etienne Vermeersch inzake de 
wenselijkheid van zwangerschapsonderbreking in geval van te verwachten 
kinderen met het syndroom van Down en wel omdat de geleerde de mening 
was toegedaan dat een wereld zonder 'mongooltjes' een betere wereld zou 



zijn. Maar wie die mening verdedigen zijn zich kennelijk niet bewust van het 
onderscheid tussen de intrinsieke waarde van een mens en zijn nut en dat 
geldt dan ook heel dikwijls voor wie beweren dat mensen (vervangbare) 
machines zijn met een (illusoire) ziel die wordt voortgebracht door de 
hersenwerking. 

Geheel los daarvan getuigt het afleggen van dergelijke verklaringen uiteraard
reeds van een schrijnend gebrek aan empathie met diegenen over wie de 
uitspraak wordt gedaan. Edoch, ook die afwijking delen al diegenen wiens 
denken zich heeft verengd tot wat de Duitse filosoof Martin Heidegger het 
'rekenende denken' ("das rechnende Denken") heeft genoemd dat onder meer 
wordt gekenmerkt door het herleiden van kwaliteiten tot kwantiteiten en van 
waarden tot louter nut. 

In feite gaat het hier om een pathologie van het oordeelsvermogen die ook 
kenmerkend is geweest voor Adolf Hitler die immers geloofde dat het goed is
voor de staat om alle rotte appels te verwijderen want dat wordt dan de 
'oplossing' (die 'Entlösung') en de 'verantwoording' voor de uitroeiing (op 
industriële wijze en schaal) van de (toentertijd zes miljoen) 'nuttelozen'. 

Die ziekelijke visie neemt vaak verraderlijke vormen aan die er bij minder 
nadenkende segmenten van de bevolking kennelijk ingaan als zoete koek en 
waarmee opportunistische politici op een volstrekt gewetenloze wijze hun 
voordeel doen. Zo is er het beruchte betoog van de Führer dat het niet hoort 
om jonge en gezonde mensen naar het front te sturen om daar de 
thuisblijvende ouderen en zieken te gaan verdedigen. Of de op affiches 
geadverteerde overtuiging dat krankzinnigen maar beter geëuthanaseerd 
worden omdat zij alleen maar dure lastpakken zijn. En vandaag verspreidt 
men die leugen onder meer in de vorm van de mening dat een wereld zonder 
gehandicapten een betere wereld is en, in extenso, dat gehandicapten voor 
hun eigen bestwil maar beter worden geaborteerd. De arrogantie neemt bij 
steeds meer mensen dusdanige proporties aan dat zij geloven zich het recht te
mogen toe-eigenen om te beslissen over het al dan niet waardig zijn van 
andermans leven en aldus over het leven zelf van een ander. En uiteraard 
moeten medemensen tegen die waanzin beschermd worden.  

Maar die waanzin gaat nog verder want wie weigeren deel te nemen aan deze
moordpartijen, dreigen te worden bestraft: precies zoals Hitler de euthanasie 
(wat betekent: 'de goede dood') voorstelde als een tegemoetkoming aan de 
noden van de afgeschrevenen in kwestie op wiens instemming hij rekende 
omdat ze aldus niet alleen aan zichzelf maar ook aan hun volk een dienst 
zouden bewijzen, (!) zo ook wordt vandaag bijna als in een 
standaardprocedure de foetus gescand op 'tekortkomingen' waarbij de keuze 



om het kind al dan niet te laten geboren worden aan de willekeur van de 
ouders wordt overgelaten en waarbij tevens te verwachten valt dat eerlang de 
moeder zal moeten opdraaien voor de extra kosten welke de handicap zal 
meebrengen in geval zij het kind wenst te behouden. Reeds werd een arts 
veroordeeld en financieel bestraft nadat hij was aangeklaagd door een vrouw 
met spina bifida omdat hij eraan verzaakt had haar als foetus te aborteren. De
actualiteit van dergelijk moorddadig nuttigheidsdenken toont zich in de 
kwestie van de financiering van dure levensreddende geneesmiddelen.

Het spoort niet dat bij het nemen van onomkeerbare beslissingen over het 
leven van derden, de betrokken verantwoordelijken zich laten leiden door 
nuttigheidsberekeningen - dat doen zij ook niet als zij moeten beslissen over 
het eigen leven: dan blijken zij de intrinsieke waarde van het leven ineens 
wél te begrijpen. Het solidariteitsbeginsel heeft precies met dit punt te maken
en is daarom een wezenlijk uitvloeisel van de empathie - het tegendeel is 
psychopathie, welke leidt tot het ongepast aanwenden van een 
nuttigheidscalculus inzake kwesties van leven en dood. 

Maar niet alleen met betrekking tot het fysieke leven speelt dit probleem: 
mensen maken ook keuzes over het geloof en de opvoeding van anderen, 
vooral waar het gaat om de eigen kinderen. Nemen zij die keuzes in volle 
vrijheid, dan kan dit recht weliswaar verdedigd worden maar inzake 
bijvoorbeeld religie blijkt vaak veel druk uitgeoefend te worden en worden 
beslissingen ter zake dikwijls door vreemden gestuurd. 

Zo lieten eertijds de gelovigen hun kinderen dopen omdat zij ervan overtuigd
waren dat die anders naar de hel zouden gaan: volgens de katholieke 
theologie heeft elke boorling ingevolge de erfzonde de duivel in zich en die 
moet uitgedreven worden; aan mensen die hun kinderen niet lieten dopen 
werd gezegd dat zij verantwoordelijk waren voor hun zielenheil en er trad 
een peter op die in naam van het kind de doopgeloften aflegde. Vandaag laat 
men zijn kinderen vaak nog steeds dopen onder het moto: baat het niet, het 
schaadt ook niet. De dopeling hernieuwt zijn geloften bij de 
volwassenwording maar als hij ze wil afzweren, kan daar een familiaal 
conflict van komen zodat aldus de vrijheid waarin god de mens heeft 
geschapen, in feite quasi ongedaan wordt gemaakt. Hetzelfde geldt voor de 
politieke opvattingen want men kan statistisch vaststellen dat het stemgedrag 
van het merendeel van de burgers door hun oudere verwanten wordt bepaald. 

Religies en politieke partijen doen er helemaal niets aan om de keuzevrijheid 
te bevorderen omdat zij meer baat hebben bij het tegendeel en zo kan men 
vaststellen dat ter gelegenheid van de verkiezingen politici cadeautjes gaan 
overhandigen aan de inwonenden van rust- en verzorgingstehuizen, de facto 



in ruil voor hun stem of dat mensen nog steeds door hun werkgevers onder 
druk worden gezet om zich bij een welbepaalde zuil te gaan aansluiten voor 
verzekeringen, bankverrichtingen, onderwijs en dergelijke zaken meer. In al 
die gevallen gaat het om beloften en om 'goede raad', wat eigenlijk 
paternalisme heet en dat is op de keper beschouwd het inpalmen van iemands
persoonlijke rechten, het zich toe-eigenen van andermans politieke, 
religieuze, sociale en financiële stem en dus het beroven van iemands 
keuzevrijheid met het oog op eigen voordeel. 

7. Nieuwe heilige huisjes

Alvast in het westen lijkt de triomf van de religie weg te ebben: de kerken 
lopen niet alleen leeg maar worden nu ook gesloopt ofwel verkocht en 
heringericht tot musea, winkelcentra, bars of restaurants; de roepingen 
blijven weg, waarschijnlijk omdat ook de motieven om toe te treden tot de 
seminaries in rook zijn opgegaan en volgens een diepgaand onderzoek van de
Franse socioloog Frédéric Martel heeft dat - behalve met de 
pedofilieschandalen - alles te maken met het onmenselijke systeem van het 
katholicisme. Het is immers altijd de tactiek van de kerk geweest om de 
homo's naar de 'veilige' seminaries en kloosters doen te vluchten na hen eerst 
te hebben gedemoniseerd en de gelovigen tegen hen in het harnas te hebben 
gejaagd, hierbij schermend met het oudtestamentische verhaal over Sodom 
en Gomorra. Deze lugubere tactiek verklaart overigens een vreemde paradox:
enerzijds voert de kerk ware kruistochten tegen de gays met de meest 
homofobe uitlatingen terwijl zij anderzijds zelf bestaat uit een clerus met een 
meerderheid aan al dan niet praktiserende (crypto-)homofielen. Vandaag 
echter hebben homo's alvast in het westen aantrekkelijkere perspectieven.10 

De mensen zijn niet langer bang voor de hel na de dood omdat zij niet langer 
geloven in een voortbestaan na de dood maar hiermee is het (bij)geloof 
allerminst verdwenen, het heeft zich slechts verplaatst: de hel na de dood 
heeft de stok doorgegeven aan de hel in dit leven - de hel van de pijn en het 
ongemak - en zo wordt voortaan de plaats van de religie ingenomen door de 
wetenschappen. 

Men wordt niet langer heilig van bidden maar van studeren - een andere 
vorm van 'blokken' - terwijl het nog steeds dezelfde waarheid is die wordt 
gezocht, die opnieuw wordt geformuleerd en die tenslotte in andere 
verpakkingen wordt verkocht. Alhoewel, helemaal anders zijn die 

10 Frédéric Martel, Sodoma. Het geheim van het Vaticaan, Uitgeverij Balans Amsterdam 2019 (oorspr.: Éditions 
Robert Laffont, Parijs 2019), onder meer pp. 332-367.



verpakkingen nu ook weer niet want nog steeds zoekt men naar het 
levenselixir en zo werd de heilige hostie vervangen door de pil. Wie vroeger 
studeerden voor pastoor, denken er vandaag aan om huisarts te worden; de 
dokter is de Eerwaarde van destijds, de professor treedt in de plaats van de 
monseigneur, het Vaticaan maakt plaats voor de universiteit en de kerk voor 
de VN. En er zijn ook nieuwe heilig huisjes, er is een nieuwe 
geloofsbelijdenis met nieuwe credo's (canons!), nieuwe taboes, heiligen en 
ketters. 

Intussen eeuwen geleden beschreef Joost van den Vondel in zijn grootse 
Lucifer de kern van de oorsprong van het katholicisme en de grote Russische 
romancier Fjodor Dostojevski deed dat nog eens over in zijn De gebroeders 
Karamazov met De grootinquisiteur van Sevilla: nog voordat de zondeval 
plaatshad, bij de schepping van de mens, ontstond een conflict tussen god en 
een deel van zijn engelen die immers van mening waren dat de schepper zich 
had vergist door de mens als een half stoffelijk en vrij wezen in zijn 
hiërarchie der schepselen nog boven de zuivere geesten te plaatsen: het was 
een daad van Liefde die kennelijk niet werd begrepen door de jaloerse 
Lucifer, vertegenwoordiger van de Rede. Na de val van Lucifer, die ook de 
mens deed vallen, herhaalt zich deze liefdedaad in de Verlosser die de zonden
van de mensheid op zich neemt en uitboet en zo wordt de eindtijd (de tijd 
sinds de geboorte van Christus) opnieuw een strijd van de door de 
vertegenwoordiger van de Rede (Lucifer) onbegrepen Liefde (God). Sinds 
tweeduizend jaar vecht het vriendelijke vertrouwen dat de noden centraal 
stelt met het vijandige wantrouwen dat met de wraak, de filosofie van de 
rechten huldigt. Bijna splitst zich de wereld in twee waar enerzijds de kerk 
met ontelbare opofferingsgezinde geroepenen - de zogenaamde 
missionarissen - de hele wereld gaat onderwijzen terwijl parallel maar ook 
strijdig daarmee de staten in het kolonialisme de nog niet ontwikkelden gaan 
uitbuiten. Deze splitsing doet zich andermaal voor binnen de kerk en binnen 
de staat: binnen de kerk bewerkt zij dat het lichaam van Christus een politiek 
hoofd krijgt waar eerst Napoleon en vervolgens Mussolini erin slagen om de 
kerk ertoe te brengen politieke macht te aanvaarden (wat haar uiteraard zal 
corrumperen) - terwijl Christus die daartoe door de duivel werd verleid op 
een hoge berg in de woestijn, dit weigerde - en welhaast gelijktijdig wordt 
binnen de staat de christelijke genade geïnstalleerd met de sociale rechten en 
wetten, de solidariteit, de empathie en de barmhartigheid die uit het 
christendom lijken voort te komen terwijl zij toch verschillende gronden 
hebben - het uitgebreide egoïsme van een zekere solidariteit is immers geen 
naastenliefde. Het wordt een zich uitbreidend kluwen, een alom om zich heen
grijpend conflict: goed en kwaad of vermeend goed en vermeend kwaad gaan



een dans aan doorheen de eeuwen en zo lijkt vandaag de ziel van een 
uitgeholde kerk zich te hebben verplaatst in een zogenaamd 
wetenschappelijke activiteit. En de vraag rijst of de tegenstelling tussen 
geloof en wetenschap wel echt bestaat en of het niet gaat om een moeizame 
transformatie van een en hetzelfde zoeken naar iets waarvan wij willen 
geloven dat het bestaat: de Waarheid.

Maar nog heeft zich de transformatie niet voltrokken of reeds misbruikt de 
nieuwe 'kerk' haar macht. Ivan Illich toonde dit aan inzake verschillende 
wetenschappelijke bedrijvigheden en in tal van maatschappelijke sectoren en 
zijn Medical Nemesis is daarvan niet de geringste: zoals de kerk, die de liefde
van god moet uitdragen, een broeinest lijkt geworden van het tegendeel, 
zoals de schandalen suggereren, zo dreigt de geneeskunde de mensen ziek te 
maken, zo dreigen de technische uitvindingen die het leven moeten 
vereenvoudigen, alles nodeloos ingewikkeld te maken en ons in ademnood 
en in tijdnood te brengen.     

8. Het misbruik van de rede

Dat het geloof (het vertrouwen) kan worden misbruikt, staat als een paal 
boven water maar een ernstiger want even onvoorstelbaar als feitelijk 
probleem is het misbruik van de rede. En dan wordt hier niet gedoeld op de 
drogredenen welke in de logica ontmaskerd worden of op de kunst van de 
misleiding waarvan de retorica en de apologetiek vaak wel de tentakels 
lijken. Het meest drastische bedrog van de rede situeert zich in het blinde 
geloof van de rationalist in deze afgod van hem, vooral waar hij meent de 
rede te moeten opponeren aan het geloof - een kwalijke vergissing ontsproten
uit een simplistische opvatting aangaande deze begrippen. 

In zijn Topica, (later gecategoriseerd als het vijfde boek van zijn Organon), 
ontmaskert niemand minder dan Aristoteles de ware aard van de rede, welke 
hij 'het redeneren door afleiding' noemt en daar blijkt dat het helemaal niet zo
is dat wat wij geloven, loodrecht staat op wat wij kunnen bewijzen: ook de 
rede berust op geloof. Wij zoeken naar een bewijs van dingen die wij niet 
spontaan aannemen en het leveren van dat bewijs, zo schrijft Aristoteles, is 
niets anders dan het plaatsen van het 'te bewijzene' in een context van wél 
aanvaarde zaken, op zo'n manier dat het aannemelijk wordt dat dit 'te 
bewijzene' spontaan, onafwendbaar en dus met noodzaak voortvloeit uit de 
reeds aanvaarde zaken. Hoe het dan gesteld is met de zaken die wij wél 
aanvaarden, laat zich alvast raden: ook deze waren ooit problematisch en 
behoefden een bewijs, hetzij in de hier beschreven zin, hetzij in een andere. 



Dat vuur heet is bewijzen wij soms theoretisch (door afleiding) maar 
uiteindelijk door - in dit geval - zintuiglijke ervaring: wij verbranden onze 
vingers aan een vlam. Aristoteles is uiteraard minder simplistisch dan hier 
aangegeven maar het moge duidelijk zijn dat de vermeende tegenstelling 
tussen geloof en rede illusoir is.

Waar nu de wetenschappen, of beter: sommige van haar zogenaamde 
voorvechters die wel inquisiteurs lijken, zich beroepen op het bestaan van 
heel andere gronden dan deze waarop het geloof berust, maken zij gewag van
het bestaan van een entiteit - de Rede - die in wezen helemaal niet nieuw is. 
De zogenaamde Verlichtingsfilosofen neigen in die richting te gaan, al doen 
zij dat in zekere zin begrijpelijkerwijze doordat zij heel terecht reageren op 
een hypocriet en misdadig geloofssysteem dat allerminst iets te maken heeft 
met begrip maar alles met bedrog. De woordenstrijd die dan ontstaat is 
uiteraard oneigenlijk en gedoemd om op helemaal niets uit te lopen: het is 
zonder meer een doodlopende straat. 

Via nog een heel andere weg toont zich deze malaise en wel in de 
tegenstelling tussen wat men beschouwt als, enerzijds, clair et distincte - 
zoals Descartes het uitdrukte - en, anderzijds, wat 'mysterieus' wordt 
genoemd. Simplistische rationalisten immers zweren het mysterie af 
(opnieuw dikwijls op terechte gronden, namelijk waar zij zich afzetten tegen 
bedrieglijke praktijken) terwijl ernstige wetenschappers het mysterie als 
vertrekpunt van hebben van hun onderzoek. Deze laatsten beseffen dat 
wetenschappelijk onderzoek zich beperkt tot pogingen tot observaties en 
beschrijvingen en voorlopige conclusies waarbij geldt dat elke ontdekking, 
elke beantwoording van een vraag, onmiddellijk wordt gevolgd door de 
geboorte van talrijke nieuwe vragen. De biologie bijvoorbeeld brengt ons 
geen begrijpen van het mysterie van het leven in die zin dat ons begrip het 
leven van zijn mysterieus karakter zou ontdoen - wel in tegendeel.

Het misbruik van de rede bestaat nu precies in het voorwenden van een 
gloednieuwe entiteit - de rede - welke een 'onttovering' van de hele schepping
teweeg zou brengen, welke de geheimen van de schepper transparant zou 
maken en welke op termijn de mens in staat zou stellen om zelf gelijk aan 
god te worden en aldus meester van het leven. En precies dat soort van 
verzuchtingen kenmerken een bijzonder gevaarlijke waanzin die soms de 
geschiedenis naar binnen treedt en die dat altijd doet op de meest lugubere 
wijze. In veel wijsheid is veel verdriet, zoals de ouden het zegden, maar nog 
meer geldt dat in vermeende kennis veel terreur schuilt.  



9. Het misbruik van de waarheid

Waarheid is macht: wie de waarheid kennen, beschikken over macht. Men 
spreekt over de macht van de kennis maar de bron van de macht van de 
kennis is de waarheid. Zelfs de leugen haalt haar macht uit de waarheid 
omdat de kennis van de waarheid een vereiste is om te kunnen liegen: men 
kan pas een leugen vertellen en daar 'zijn voordeel mee doen' als men ook 
weet dat men liegt en daartoe moet men eerst op de hoogte zijn van de 
waarheid. 

Iedereen heeft recht op de waarheid en als men ervan uitgaat dat 
rechtvaardigheid heerst, kan men zich ook op anderen vertrouwen. Het 
vertrouwen is het zich verlaten op een ander inzake de kennis van de 
waarheid. Maar vertrouwen is onmogelijk zonder het risico te lopen dat er 
onrecht geschiedt in die zin dat de ander op wie men zich vertrouwt, de 
waarheid achterhoudt. Het achterhouden van de waarheid of het liegen 
betekent: de ander beroven van (zijn recht op) (de) waarheid. Omdat niemand
wars van de waarheid in leven kan blijven, zal wie een ander beliegt, hem 
tevens van (het) leven beroven. Zozeer heeft de waarheid te maken met het 
leven zelf. 

In de bedrieglijke walm van de leugen ontwaart men om die reden dan ook 
de stank van de dood. De leugen huist in de betekenis van de woorden en de 
gebaren maar verraadt zich evenzeer in de klank en in de toon van de stem 
die deze woorden draagt omdat elke drager op een specifieke manier gebukt 
gaat onder zijn specifieke vracht als hij de inhoud ervan kent. De stem van 
wie een blijde boodschap mogen verkondigen, klinkt anders dan de stem van 
wie een jobstijding moeten brengen omdat het mogen gepaard gaat met heel 
andere emoties dan het moeten; de waarheid heeft een heel andere toonaard 
dan de veinzerij en de leugen. De vermoeidheid van de kruiers van de 
waarheid maakt hen gelukkig wanneer zij zich bevrijden van hun vracht: zij 
jubelen. Wie daarentegen een zware gewetenslast meezeulen en uiteindelijk 
tot spreken komen, biechten. De bekentenis klinkt anders dan de kennis en 
nog anders dan de leugen; elke behandeling van de waarheid heeft haar eigen
timbre en leugens kunnen niet geveinsd worden. 

Op het eerste gezicht is men geneigd om te denken dat leugens apert zijn 
eens de waarheid gekend is en dat derhalve het tonen van de waarheid 
volstaat om leugens aan het licht te brengen maar niets is minder waar. Ook 
al wordt de waarheid door iedereen gekend, dan nog zijn er machten die er 
kunnen voor zorgen dat mensen oordelen en handelen tegen beter weten in. 
Maar wat meer is: het zich voordoen van die machten is helemaal niet 



uitzonderlijk, het is veeleer de regel. 

Op een archetypische manier heeft zich deze werkelijkheid voorgedaan bij de
veroordeling van Jezus van Nazareth door het Joodse volk ten tijde van de 
Romeinse overheersing: Pontius Pilatus, de toenmalige prefect van Judea 
onder het gezag van de Romeinse keizer Tiberius, was bekend als een 
onbuigzame man11 maar toch zwicht hij voor het volk dat zijn kruisiging eist 
en het verkiest om de moordenaar Barabbas vrij te laten. De beschrijving van
de evangelist Lucas gaat als volgt:

"En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep 
gelijkelijk, zeggende: Weg met Dezen, en laat ons Barabbas los. 
Dewelke was om zeker oproer, dat in de stad geschied was, en [om] een 
doodslag, in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep [hun] wederom 
toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis
[Hem], kruis Hem! En hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze 
dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. 
Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot 
geroep, eisende, dat Hij zou gekruist worden; en hun en der 
overpriesteren geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde, dat hun 
eis geschieden zou. En hij liet hun los degene, die om oproer en 
doodslag in de gevangenis geworpen was, welken zij geëist hadden; 
maar Jezus gaf hij over tot hun wil."12 

De machten die maken dat mensen tegen beter weten in oordelen en handelen
waarbij aldus de aperte waarheid volstrekt genegeerd wordt, zijn altijd al 
alom onafgebroken werkzaam geweest in de wereld en de veroordeling van 
Socrates (eveneens op valse beschuldigingen van onder meer godslastering) 
in 399 voor Christus is ons bekend uit de Apologie van Socrates zoals 
opgetekend door Plato in zijn Dialogen. Een ander historisch voorbeeld is de 
11 Volgens de filosoof Philo Van Alexandrië alsook ook volgens de geschiedschrijver Flavius Josephus, zwichtte 
Pilatus niet en bij ongehoorzaamheid van het volk, aarzelde hij niet om een bloedbad aan te richten. het was de 
hogepriester Kajafas die Pilatus adviseerde om Jezus te veroordelen omdat hij vreesde dat Jezus een politieke 
tegenstander van hem was en hij beschuldigde hem valselijk van godslastering. Pilatus stemde hiermee in om een 
gevreesde volksopstand te voorkomen. Pilatus zou later uit zijn ambt worden gezet wegens onterechte executies. 
12 Lukas 23:17-25 (NBG 1951, Statenvertaling). Deze passage wordt voorafgegaan door de volgende tekst: "En als
Pilatus de overpriesters, en de oversten, en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt dezen Mens tot 
mij gebracht, als een, die het volk afkerig maakt; en ziet, ik heb [Hem] in uw tegenwoordigheid ondervraagd, en 
heb in dezen Mens geen schuld gevonden, van hetgeen daar gij Hem mede beschuldigt; Ja, ook Herodes niet; want 
ik heb ulieden tot hem gezonden, en ziet, er is van Hem niets gedaan, dat des doods waardig is. Zo zal ik Hem dan 
kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg 
met Dezen, en laat ons Barabbas los. Dewelke was om zeker oproer, dat in de stad geschied was, en [om] een 
doodslag, in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep [hun] wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen
daartegen, zeggende: Kruis [Hem], kruis Hem! En hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads 
gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden 
aan met groot geroep, eisende, dat Hij zou gekruist worden; en hun en der overpriesteren geroep werd geweldiger. 
En Pilatus oordeelde, dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene, die om oproer en doodslag in de 
gevangenis geworpen was, welken zij geist hadden; maar Jezus gaf hij over tot hun wil." (Lukas 23:13-25)¨.



veroordeling van Giordano Bruno in Rome in het jaar 1600. 

Wie in het bezit zijn van de waarheid lopen gevaar wanneer duistere machten
die niet de waarheid nastreven maar bijvoorbeeld wél het persoonlijk gewin, 
willen verhinderen dat de waarheid aan het licht komt. Over de moordende 
machten die de waarheid tegenwerken publiceerde de Roemeens-
Amerikaanse filosoof Costica Bradatan onlangs het boek: "Dying for ideas: 
The dangerous lives of the philosophers"13 De lijst op Wikipedia van 
vermoorde journalisten - mensen die beroepshalve pogen de waarheid te 
achterhalen om die openbaar te maken - telt vijftig bladzijden.14 Alleen al in 
2018 werden 84 journalisten vermoord15 en de moord d.d. 2 oktober 2018 op 
de kritische journalist Jamal Khashoggi ligt nog vers in het geheugen.

Volgens het rapport van VN ging het daar om "een brutale moord met 
voorbedachten rade, gepland en uitgevoerd door overheidspersoneel van 
Saoedi-Arabië".16 Deze laffe en gruwelijke daad mag dan tot internationale 
verontwaardiging hebben geleid: president Trump blokkeerde de door het 
Huis Van Afgevaardigden voorgestelde sancties tegen Saoedi-Arabië omwille
van economische belangen en vriendjespolitiek: Salman bezit een verdieping 
in de Trumptower en is close met Trumps schoonzoon Jared Kushner.

10. Machtsmisbruik en verspilling

Ook energie is macht en bijgevolg is verspilling machtsmisbruik. Vandaag 
heeft men het over de ecologische voetafdruk maar men kan het even goed 
hebben over het verbruik of gewoonweg het inkomen: hoe hoger iemands 
inkomen, hoe groter de (kans op) verspilling. En verspillen is het tegendeel 
van recycleren: het is afval produceren. En uiteraard is ook de overproductie 
een vorm van verspilling (en van machtsmisbruik).

Mensen ademen zuurstof in en ademen CO.2 uit. Met behulp van de zon 
recycleren planten deze CO.2 opnieuw tot zuurstof. Mensen eten andere 
wezens op, verteren ze en brengen fecaliën voort. Planten zetten die fecaliën 
weer om in voedsel. De natuur verspilt niets, natuurlijke recyclage garandeert
een voortbestaan van alle leven tot in de eeuwigheid. Maar de mens verstoort

13Costica Bradatan, "Dying for ideas: The dangerous lives of the philosophers", Bloomsbury Academic edition 
2015. In het Nederlands verschenen bij Ten Have (2015) onder de titel: Sterven voor een idee filosoferen met gevaar
voor eigen leven.
14https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Vermoord_journalist 
15https://www.demorgen.be/nieuws/84-journalisten-gedood-in-2018-meeste-slachtoffers-vielen-in-
afghanistan~be827fa9/ 
16Zie: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47161037 ;
zie ook het rapport van de mensenrechtencommissie van de VN: 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24143&LangID=E .



die gang van zaken.

Mensen fabriceren stoffen die niet afbreekbaar zijn, die niet of niet tijdig 
recycleerbaar zijn en dat betekent: afval, giftig afval dat alleen maar dienen 
kan om vuilnisbelten mee te vullen. Maar vuilnisbelten nemen plaats in, veel 
plaats, parkeerplaats om het zo te zeggen en naarmate de bevolkingsdruk 
toeneemt, stijgt de waarde van het land en wordt parkeren duurder. Vandaar 
komt heel wat afval in niemandsland terecht, in zee bijvoorbeeld. Een 
plastieksoep met een oppervlakte van vijftig keer België drijft over de 
wereldzeeën, de magen van alle vissen en vogels zitten volgepropt met 
stukken van flessen en boterdoosjes en zij stikken er letterlijk in. Bij ons, 
mensen, die alles met plastiek verpakken, zit sinds jaar en dag de verpakking 
vanbinnen: zowat vijf gram microplastics per week staat er op het menu van 
ons nieuwste dieet en dat krijgen wij er nooit meer af. 

Elektrische auto's maken geen fijn stof maar zij produceren kernafval omdat 
elektriciteit met kernenergie wordt opgewekt. Het fatale aan kernafval is dat 
men er geen blijf mee weet, het moet omzeggens tot in de eeuwigheid 
worden gestockeerd. Met radioactiviteit besmette gebieden zijn bijvoorbeeld 
de regio rond Tsjernobyl in de Oekraïne, Hiroshima en Fukushima in Japan 
en de zee aan de Zuidwestkust van Engeland om er slechts enkele te noemen.
Stortplaatsen voor radioactief afval kunnen slechts toenemen en zij maken de
begaanbare aarde kleiner, een steeds grotere oppervlakte wordt 
ontoegankelijk en vaten met radioactief materiaal zijn tijdbommen omdat zij 
na verloop van tijd sowieso gaan lekken. Binnenkort zal niet langer de 
bevolkingsdruk maar het om zich heen grijpend radioactief afval zorgen voor
plaatsgebrek op de aarde. 

Een zogenaamd beschaafde westerling verbruikt tot duizend keer meer dan 
een paria in Indië, zijn ecologische voetafdruk is duizend keer groter, de paria
verbruikt minder dan een euro per dag terwijl de rijke westerling dagelijks 
vaak meer verteert dan duizend euro. Toch zijn het uitgerekend de 
westerlingen die de volkeren uit de derde wereld ervan beschuldigen dat zij 
voor overbevolking zorgen. Maar omdat overbevolking een probleem is 
omwille van die ecologische voetafdruk, terwijl de afdruk van de armen 
verwaarloosbaar is, snijdt het verwijt van de rijken aan de armen geen hout: 
die leugen is een puur repressiemiddel en zij behoort tot de meest cynische 
vormen van machtsmisbruik ooit.

(J.B., 1-19 oktober 2019)
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