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Geboorte
Gods liefde op aarde neergedaald
ligt in een stal op stro te slapen.
De stille herders van de schapen
zij hebben het alom verhaald
De ster staat boven Bethlehem.
De Koningen uit het Oosten vonden
een kind in windselen gewonden
en os en ezel zien naar hem.
Hier slaapt, der wereld toevertrouwd,
die was vo´o´r de aanvang van de tijden,
het kind waarom Maria schreide,
waarover elk de handen vouwt.

Ida Gerhardt beschrijft in haar gedichten een aantal schrijnende thema’s, zoals haar ongelukkige jeugd, hypocrisie
en de teloorgang van het Hollandse landschap. Ze was tevens zeer religieus, wat duidelijk blijkt uit het gedicht
“Geboorte.” Het overlijden van haar zus Truus in 1960 inspireerde Ida Gerhardt tot de gedichten uit haar bundel
De Hovenier (1961), waarvan “Geboorte” ook deel uitmaakt.
… en legde hem in een voerbak, omdat er geen plaats
voor hem was in het gastenverblijf. Lc 2,7b
Deze verzen van Lucas uit de Nieuwe Bijbelvertaling illustreren de woordevolutie. Zo wordt er niet meer over een
kribbe maar over een voerbak gesproken, en is de herberg
verandert in een gastenverblijf.
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Putsch

Ida Gerhardt

Oost-Congo is niet uit de actualiteit
omwille van de reeds jarenlange latente oorlog daar. Tutsi-rebel Nkunda
zorgde voor een golf van paniek door
honderdduizenden burgers eerst naar
Goma en dan van Goma weg op de
vlucht te jagen. Omwille van deze tragedie kwamen sterke geruchten op
gang die deden geloven dat Europa
militair zou tussenkomen om de vrede te herstellen. Niet minder dan drie
Europese ministers van buitenlandse
zaken, namelijk die van Engeland,
Frankrijk en België, kwamen hiervoor
in Goma samen. Ook zij suggereerden
een militaire tussenkomst. Deze zou
kortstondig zijn en zich zeker niet in
de lokale oorlog mengen. Alleen de
burger moest efficiënter worden beschermd.
De ministers wilden wel eerst een
diplomatieke uitweg zoeken vóór elke
militaire tussenkomst. Onze eigen mi-

d i e

nister van buitenlandse zaken kwam
diplomatiek tussen bij president Kagame van Rwanda. Het Westers trojka
was ervan overtuigd dat niemand beter dan president Kagame kon bemiddelen bij generaal Nkunda, de leider
van de Congolese Tutsi-troepen.
Onze minister zal er allicht ook van
overtuigd zijn geweest dat hij kon rekenen op een gunstig vooroordeel bij
de Rwandese president. Was hij tenslotte niet de man die naar aanleiding
van een bezoek aan Kigali de Congolese president Kabila daar de levieten
las over de corruptie in zijn land? Tezelfdertijd prees hij de Rwandese regering voor haar integriteit en goed
bestuur. Had hij daarenboven ook niet
bij zijn jongste bezoek aan Kinshasa
de president zelf daarover aangepakt? Hierdoor had hij zelfs een zwaar
diplomatiek incident uitgelokt wat
hem degradeerde tot persona non
vervolgt op pag. 10

Het Groothertogdom Luxemburg legaliseert nu ook net als de twee andere Beneluxpartners euthanasie. De
wet werd goedgekeurd door een wisselmeerderheid van socialisten en liberalen met een aantal christen-democraten. De regeringscoalitie is er
een van christen-democraten en socialisten. Door de stemming ontstond
onenigheid, niet binnen de particratie, maar met de Groothertog. Tijdens
het debat had het staatshoofd reeds
laten horen dat hij morele bezwaren
tegen deze wet had en ze dus niet zou
kunnen tekenen. Het politiek establishment had daar blijkbaar weinig
oren naar en keurde de wet zonder
meer goed.
Zoals het hoort in onze huidige staten werd euthanasie beschreven als
een mogelijkheid om verlost te worden
uit een uitzichtloos en zwaar lijden.
Wat deze hopeloosheid inhoudt, kan
verder wettelijk uiteraard niet worden
vastgelegd. De invulling ervan verschilt
van geval tot geval. Men is in feite vrij.
Alles hangt af van de bevindingen van
de arts, het aandringen van de familie
om het lijden te stoppen en soms van
de wil van de patiënt in kwestie.
In deze wetgeving blijft men nooit
stilstaan bij een recht tot doden dat
aan de arts als man van de ‘wetenschap’ wordt verleend. Hij alleen krijgt
dit monopolie. Natuurlijk wordt voorgehouden dat dit streng beperkt en gecontroleerd zal worden. We kunnen
aannemen dat de Luxemburgse wet allicht in een aangifteplicht zal voorzien
met een soort centraal register. Iedereen weet dat er hoe dan ook een “slippery slope” zal onstaan en dat er
steeds lakser zal worden omgesprongen met de toepassing van dit ‘recht
tot doden’. In ons land werd bij de
stemming van deze wetten wel voorgehouden dat om zeer streng beperkte
redenen euthanasie mocht worden gepleegd en dat daarvoor ook een aangifteplicht met strenge formaliteiten werd
ingevoerd. Elke euthanasie moest worden aangegeven bij een door de wet
opgerichte commissie. Alleen zij kan
trouwens euthanasie aan de gerechtelijke overheid aangeven. Het parket
kan enkel optreden nadat de commissie zelf klacht indient bij de procureur.
Volgens de voorstanders was deze regeling waterdicht.
Bij één der eerste gevallen bleek dat
een arts geen enkele wettelijke formaliteit had vervuld. De reactie van het
centraal orgaan was kenschetsend.
Het stelde vast dat de arts in kwestie
weliswaar de formaliteiten niet had
vervuld, maar dat hij wel de geest van
de wet had gerespecteerd. Het signaal
was duidelijk. Zo werd stilzwijgend
een wetteloze grijze zone getolereerd
en andermaal werd aangetoond dat
formaliteiten slechts een papieren
dam zijn.

Neen

De Groothertog besloot dat hij een dermate arbitraire of willekeurige wetgeving niet kon onderschrijven. Onmiddellijk werd unaniem door de media
geopperd dat hij dit deed onder invloed van zijn zeer katholieke echtgenote Maria-Teresa. Deze zou zelfs een
charismatische katholiek zijn …
De christen-democraat Juncker, premier van Luxemburg en tevens als eurocraat voorzitter van de eurozone, liet
horen dat de Groothertog moest weten
wat hij wilde en zijn positie duidelijk
moest maken. In de commentaren werd
verwezen naar de weigering van Koning
Boudewijn nu 18 jaar geleden om de
abortuswet te ondertekenen. Toen ontstond er in ons land grote commotie
met toch een verrassende steun in de
opinie voor de koning. Deze werd na
een korte onmogelijkheid om te regeren weer op de troon gezet weliswaar
na ondertekening van de wet door de
voltallige regering met inbegrip van de
christen-democratische ministers. In
Luxemburg lijkt de oplossing bijzonder
kort en direct. De regeringscoalitie besloot de grondwet te wijzigen en zo de
rol van de vorst te herleiden tot een
protocollaire functie. Het scenario hiervoor is niet zo eenvoudig, want de
Luxemburgse Raad van State had bezwaren van juridische aard omdat in de
gestemde wet euthanasie en palliatieve zorgen werden opgenomen. Omdat
de Raad beide begrippen of handelingen elkaars tegengestelde vond, was
zij van oordeel dat deze niet in dezelfde
wet konden worden vervat. Euthanasie
en palliatieve zorg sluiten elkaar uit, zo
was de stelling. In België werd de palliatie verlaagd tot een filter die nog
steeds kan leiden tot euthanasie.
De Raad van State had evenwel geen
bezwaar tegen de wijziging van de
grondwet waardoor de macht van de
Grootgertog werd ingeperkt. Hierover
voerde men op 12 december jongstleden een debat dat als eerste lezing
fungeerde. In maart volgend jaar zou
een tweede lezing moeten volgen. Ondertussen wordt op 18 december gestemd over een nieuwe gewijzigde euthanasietekst volgens de aanwijzingen
van de Raad van State.

Machtsgreep
De particratische democratische meerderheid wil de groothertog uitschakelen. De regering hield voor dat dit ook
min of meer gebeurde op vraag van de
groothertog zelf. Toch liet de Groothertog van zich horen. Hij zei dat hij zich
net als zijn vader niet met politieke zaken bezig hield. Zijn doelstelling is wel
het waken over het welzijn van zijn
land en zijn inwoners.
De geruchten die de ronde deden
over de Groothertogin als charismati-

sche katholiek hadden als doel de hele
zaak te herleiden tot een geloofskwestie. Men gunt de groothertogin haar geloof, maar liet verstaan dat deze overtuiging niet kan noch mag opwegen tegen het democratisch proces. Dit is een
beproefde tactiek geworden, want wanneer men een opvatting of een persoon
als katholiek kan bestempelen, brengt
men hem eigenlijk in diskrediet. Dit lokt
immers een pavlovreactie uit die zorgt
voor een negatieve opinie. Een euthanasiewet krijgt gemakkelijk het label
van medelijden en mededogen in tegenstelling tot de principiële ‘hardvochtigheid’ van het katholicisme. Iedereen vergeet dan ook de grond van
de zaak, nl. het doden. Het gaat reeds
om een zeer geroutineerde tactiek, die
erin slaagt het huidig nihilisme of de
onverschilligheid tegenover goed en
kwaad als gezond pluralisme voor te
stellen. Zelfs voor een groot deel van de
katholieke intelligentsia lijkt een dergelijke veelvoudigheid mogelijk en
menselijk. De staat noch een meerderheid hoeven nog te kiezen tussen goed
en kwaad. Zij kunnen beide tolereren.
In geval van euthanasie bestaat er een
vrijheid om gedood te worden en dus te
doden en een vrijheid om dit niet te
aanvaarden. Beide zijn zonder meer
evenwaardig. Door deze gelijkwaardigheid van goed en kwaad is onze Westerse maatschappij aan het experimenteren met krachten die zij helemaal niet
kan beheersen.
De Groothertog heeft dit aangevoeld
en laat horen dat dergelijke wetgeving
het welzijn van zijn land en volk niet
dient. Het is veel meer dan een geloofskwestie. Hij verdedigt als Antigone in de oudheid de ongeschreven fundamentele wetten in het hart van de
mens tegen de aanmatiging van een
overmoedige democratie. Door zijn bezorgdheid over het behoeden van zijn
land en zijn volk raakt hij de kern van
de zaak en dient de inzet van elke
waarachtige beschaving.
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Democratie 2008

Christophe Buffin de Chosal
De gezondheid van de
democratie is dit jaar zwaar
achteruitgegaan.
Verouderingsverschijnselen
worden bevestigd en laten
ons vermoeden dat de
degradatie onomkeerbaar is.
Zou de democratie op het
einde van haar parcours zijn?
Wij hebben alle reden om
deze vraag te stellen. De staat
versmacht, de systematische
corruptie van de elite neemt
toe, georganiseerde
minderheden triomferen en
de kiezer houdt het voor
bekeken. De recente
Amerikaanse campagne
toonde aan hoeveel invloed
de media kunnen hebben op
verkiezingsresultaten.
De Democratische
overwinning lijkt geslaagd
massabedrog.

In mijn artikel van maart 2007 over Ségolène Royal toonde ik aan hoe de socialistische kandidate helemaal werd
geprefabriceerd om goed over te komen bij het publiek. Zij kwam over als
een kandidate die nog overtuigend kon
spreken over de voordelen van het
staatssocialisme. Zij had een aantal
esthetische chirurgische operaties ondergaan en was gedrild om te doen alsof en te laten geloven dat de socialisten zonder meer opnieuw aan de
macht moesten komen. Dat zij een
vrouwelijke kandidate was, was ook
een nieuwigheid. Zij speelde haar geslacht uit tijdens de campagnes en
deed zich voor als het slachtoffer van
discriminatie, niet alleen binnen haar
partij, maar ook in de samenleving.
Vooraf verklaarde zij dat, mocht het
haar niet lukken, dit duidelijk te wijten
zou zijn aan de fallocratie. Na de overwinning van haar rivaal Sarkozy liet zij
dit herhaaldelijk horen.
Barack Obama had het voordeel de
eerste zwarte presidentskandidaat te
zijn. Royals vrouwelijke geslacht en
Obama’s huidskleur waren voorwaarden voor de overwinning. Wanneer men
wil breken met het verleden en verandering voorstelt, is het van groot belang dat de kandidaten zelf deze vernieuwing en verandering symboliseren,
ofwel door hun geslacht, zoals Royal en
Clinton, ofwel door hun huidskleur, zoals Obama. Voor Obama was zijn ‘zwarte’ identiteit zo belangrijk dat niemand
zich liet ontvallen dat hij geen zwarte,
maar een halfbloed was. Een halfbloed
is immers veel minder overtuigend. Zo
werd Barack Obama ook een geprefabriceerde kandidaat. Zijn verleden, zijn
relaties, zijn banden met extremistische organisaties, de twijfel over zijn
geboorteplaats, zijn onervarenheid, alles werd goed uitgekamd zodat men alleen de ideale kandidaat overhield met
een gaaf profiel en zonder lijken in de
kast. Wanneer de Republikeinse propaganda het aandurfde
sommige aspecten
van de kandidaat te
belichten die niet
strookten met die
van een goed president, dan hadden de
Democraten
het
steevast over racisme.
Geprefabriceerde
kandidaten worden
gevormd door seminaria, waardoor hun
voorkomen
helemaal verandert. Er
wordt gezocht naar
een houding die het
best samenvalt met
de boodschap van
de kandidaat. Zelfs een voorkomen dat
tegen zijn natuur ingaat, zal worden
aangemoedigd. Spontane reacties
kunnen dan best worden onderdrukt. U
zult zich herinneren dat Ségolène Royal een charmeoffensief inzette en dat
zij rustige zelfzekerheid uitstraalde. Zij
leek overtuigd van haar strijd, van haar
waarden en van de rechtvaardigheid
van haar zaak. Er mocht geen enkele
valse noot klinken. Alles in haar houding moest rabiate gauchisten doen
vergeten hoe primair en ongeordend
haar reacties wel konden zijn. Die werden haar enkel toegestaan als zij kon
voorhouden dat zij als vrouw was aangevallen. Dat was dikwijls nodig, omdat zij de ene dwaasheid op de andere
liet volgen.
Bij Obama werd de nadruk gelegd op
zijn visionaire en idealistische droom
voor een nieuwe wereld, een droom die
altijd werd verijdeld door Republikein-

Men dacht dat het
algemeen stemrecht
het volk macht zou
geven. Geen eeuw
later gaat een
derde niet meer
stemmen.

Zijn de Ierse
partijen nog
representatief als ze
allemaal voor het
verdrag waren en
het volk niet?
Het volk moet
maar opnieuw
stemmen.
2

se presidenten. De onredelijkheid hiervan is immens. Omdat de campagne
vooral via beeldtaal wordt gevoerd, is
het gemakkelijk de ongerijmdheden,
zelfs dwaasheden die de kandidaten
uitkramen, te doen vergeten. Om zijn
visionaire kwaliteiten te benadrukken
werd Obama dan ook vaak gefotografeerd met de blik in de verte, de wenkbrauwen licht gefronst en een ernstige
trek rond de mond, een houding die
hem heel goed afgaat. Wie nog in clichés gelooft, meent zo het intiemste
van de kandidaat te kunnen waarnemen en raakt op die manier overtuigd.
Zij herkennen in hem de redder in nood
waarin ze willen geloven.
De Republikeinse kritiek trachtte dit
kunstmatige imago te ontluisteren. De
Republikeinen zochten parallellen tussen Obama’s gebruik van het irrationele in zijn speeches en dat van Hitler.
Slogans als Yes, we can lijken een herhaling van wat de nazi’s de menigte
aanleerden. Wij weten dat de fascisten
de echte pioniers van de electorale exploitatie binnen de media zijn. Maar de
Amerikanen hadden ook toen al ontdekt dat massale politieke meetings
het individu zijn kritische geest doen
verliezen. De massa is dom en de democratie is haar regime. Voor het overige is de vergelijking tussen Hitler en
Obama te ver gegrepen. De films daarover doen enkel dienst als bewijs van
de begaafdheid van de eerste en het
gebrek aan samenhangendheid van de
tweede.

Kiezers volgen niet
Van de Amerikanen wordt al te vaak
beweerd dat ze geen cultuur hebben
en dat zij door hun spontane karakter
het ideale doelwit zijn voor campagnes
en grote politieke marktoperaties. De
Europeanen, die zich meer gecultiveerd en verstandiger achten dan de
Amerikanen, wrijven hen dat aan, maar
het lijkt mij niet helemaal juist te zijn.
De meest populaire Amerikaanse kandidaat in Europa was die met de campagne waarin in de media het meest
over werd bericht: Obama. De ontvangst die hij in Duitsland kreeg, toont
aan dat de Europese kiezers even gevoelig, zo niet gevoeliger zijn dan de
Amerikanen voor massapropaganda.
Ook de Europeanen hebben zich door
hun media laten misleiden en waren
vanaf het begin in overgrote meerderheid voor Obama. Ik ben er dus helemaal niet zeker van dat de Amerikanen
zo naïef zijn als in Europa wordt gedacht. Ik heb het dan niet over de personen die de meetings bijwoonden.
Deze vormden tenslotte maar een kleine minderheid van de bevolking. Veel
belangrijker is dat een derde van de
Amerikaanse kiezers zich onthield, ondanks het feit dat alle middelen in het
werk werden gesteld om hen in het
stemhokje te krijgen.
De democratie maakt zich absoluut
geen zorgen over deze groeiende schemerzone van zich onthoudende kiezers. Een regime waaronder zo’n groot
deel van de bevolking de verkiezing
laat voor wat ze is of weigert te stemmen, is ernstig ziek. Dit aantal onthoudingen is in de Westerse landen overal
hetzelfde. Als de Belgen de keuze kregen, dan ben ik er zeker van dat zij elk
record van stemonthouding zouden
breken. Wat is het motief daarvoor?
Het kan zijn dat de kiezer geen enkele
kandidaat geschikt vindt of dat hij het
systeem beslist afwijst. Indien het de
eerste reden is, dan nog moet de burger toch een bepaalde voorkeur hebben en is het niet uitgesloten dat hij
toch gaat stemmen, al was het maar

om zijn minst geliefde kandidaat af te
straffen. Zo gaat het meestal in de
tweede ronde van de presidentiële verkiezingen in Frankrijk. Maar het grootste deel niet-stemmers doet mij vermoeden dat er meer aan de hand is en
dat de tweede hypothese juist is. In dat
geval hebben de mensen elk vertrouwen in de democratie verloren en zijn
zij ervan overtuigd dat geen enkele
kandidaat of partij in staat is de maatschappij te veranderen. Uit deze weigering wordt zelden of nooit een besluit getrokken. Er is geen geloof meer
in de efficiëntie van de politieke macht.
Met andere woorden, de regering lijkt
niet langer in staat te zijn te realiseren
wat ze beloofde. De overtuiging heerst
dus dat er achter de politieke macht
een sterkere heerst. Vele niet-stemmers denken dan ook: “Obama of
McCain, dat zal niets veranderen. Het
zijn toch de grote lobby’s die altijd beslissen. Er zal dan inderdaad een oorlog komen om de wapenindustrie genoegdoening te geven of de financiële
crisis zal zo worden geregeld dat ze in
het voordeel van de banken uitdraait
enz. De beloften van de politici zijn niet
meer dan hete lucht.” De democratie
laat deze woekering verder groeien
omdat zij het fenomeen van de stemonthouding niet wil begrijpen. Deze
kanker zal de democratie doden.
Bij vele volkeren werd er gestreden
voor het kiesrecht. Het algemeen kiesrecht werd in bijna alle Europese landen verworven door de strijd van partijen die een belangrijk deel van de bevolking vertegenwoordigden. Zij dachten dat het algemeen stemrecht de
macht uit de handen zou slaan van een
geprivilegieerde en afgesloten kaste
die alleen zijn eigen belangen diende.
Na bijna een eeuw algemeen stemrecht kunnen wij zien waar dit heeft
uitgemond. Eén kiezer op drie gaat niet
stemmen. Politieke macht lijkt meer en
meer het voorrecht van een gesloten
club die de werkelijke problemen niet
ziet en gewoon belangen dient die
niets met het algemeen belang te maken hebben. Wat heeft de bevolking nu
gewonnen? Is het feit dat de kiezer afhaakt de oorzaak van deze ontsporing
of is het omgekeerd? Ik denk dat de
laatste optie de juiste is. De kiezers
zijn niet meer geïnteresseerd in de politiek omdat zij zien dat alle inspanningen tot verandering ijdele hoop zijn.
Dat de kiezer afhaakt, geeft de politiek
gewoon nog meer handelingsvrijheid.

Wederzijds misprijzen
De politieke klasse bedriegt of ontgoochelt zijn kiezers door haar beloftes
niet na te komen. Zij bewijst haar onbekwaamheid door geen valabele oplossingen aan te dragen voor de grote
problemen van de maatschappij of
door het openbare kapitaal te verspillen. Hierdoor vergroot zij het misprijzen voor en wantrouwen in zichzelf.
Heel wat Amerikaanse Democratische
kiezers zullen zich realiseren dat hun
president niet bekwaam is om zijn beloften te houden. Ook zij zullen het
gros van de sceptische Democraten
vervoegen zoals nu het geval is met de
Franse kiezers die de praatjesmaker
Sarkozy hebben gesteund.
De oorzaak van hun misprijzen ligt
niet bij de kiezers. Het ligt bij de bestuurders die zich reeds lang niet als
verkozenen gedragen. De kiezers zijn
niet langer de bron van de soevereiniteit, de geleiders en de scheidsrechters van de democratie. Zij zijn er alleen nog om de macht van de politieke
partijen te legitimeren. De verkiezingen zijn een administratieve formaliteit

geworden waarmee de politieke klasse
legitimiteit verwerft. Wat gebeurt er
dan als er iets misloopt? Kijk naar Ierland voor de zomer. Het verdrag van
Lissabon werd bij referendum, de
meest betrouwbare en representatieve
formule van eender welke volksraadpleging, verworpen. De scheidslijnen
waren naar aanleiding van dit referendum duidelijk. Alle politieke partijen
waren voor het verdrag dat door de bevolking werd verworpen. De fundamentele en logische vraag die zich dan
stelt, is of de partijen nog wel representatief zijn. Maar de politieke klasse,
zowel de Ierse als de Europese, interpreteerde het voorval volledig anders.
Volgens haar werd de Ierse kiezer bedrogen door private informatienetten,
netten die ontsnappen aan de macht
van de partijen. Het volk had de inzet
van het verdrag van Lissabon niet begrepen. Het had op een bekrompen
manier gereageerd en enkel de nationale belangen in acht genomen en niet
die van de hele Unie. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat wanneer
de kiezers tegen de Unie stemmen, zij
zich hebben vergist en niets hebben
begrepen. Deze eigenaardige retoriek
werd naar aanleiding van dit referendum door alle grote Europese media
verspreid, ook in België. Maar wanneer
de kiezer voor de Unie kiest, trekt niemand de verspreide informatie of het
begrip van diezelfde kiezer in twijfel.
De houding van de Europese Unie is
bovendien bijzonder schokkend. Volgens de regels van de Unie zelf had het
Ierse resultaat onmiddellijk alle ratificatieprocedures van het verdrag stil
moeten leggen, want het verdrag kon
immers niet worden toegepast. Het Europees Parlement en de Europese
Commissie hadden – wat zij er ook over
dachten – onmiddellijk de Ierse mening moeten aanvaarden en de ratificatie stopzetten. Toch gingen de landen
gewoon door met de ratificatie en dit
met de zegen van de Europese Gemeenschap. Er waren allerhande argumenten, onder meer dat 800.000
slecht ingelichte Ieren dit verdrag toch
niet konden blokkeren dat door honderden miljoenen Europeanen was
goedgekeurd. In werkelijkheid werd
het niet goedgekeurd door de Europese kiezers, maar door hun parlementen. De Franse president Sarkozy zei in
zijn toespraak voor het Europees Parlement dat het Ierse ‘neen’ niet kon worden ontweken, maar dat de goedkeuring van de andere landen evenmin
over het hoofd kon worden gezien. Hij
slaagde er zo in twee voorstellen te ondersteunen en tezelfdertijd uit te sluiten.
De minachting van de Unie voor de
Europese kiezer is niet recent. Het gebeurde al in mei 1993, nadat de Denen
opnieuw over het verdrag van Maastricht hadden gestemd, dat zij in 1992
hadden verworpen. De Ieren hadden
het verdrag van Nice in juni 2001 verworpen. Ook zij mochten in oktober
2002 opnieuw stemmen en keurden
het verdrag goed. In 2005 verwierpen
zowel de Fransen als de Nederlanders
het voorstel voor de Europese grondwet. Deze negatieve stemming werd
ook aan psychoanalyse onderworpen,
waardoor het werd geïnterpreteerd als
een negatief signaal voor de eigen politici en zogezegd niets te maken had
met de afwijzing van de grondwet. Op
een dergelijke manier te werk gaan, is
de mensen voor de gek houden. Als zij
niet goed stemmen, is het omdat zij
niets hebben begrepen; indien mogelijk moeten ze opnieuw stemmen. Voor
de grondwet leek het eenvoudiger het
menu op te dienen met een andere
Vervolgt op pag. 8
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Poetin een despoot?
Marc Joris
Koenraad Elst heeft uiteraard gelijk om Alexander
Solzjenitsyn te volgen en in het oktobernummer van
Nucleus te stellen dat een verlicht en ‘menslievend’
autoritair bestuur veruit te verkiezen valt boven
boosaardige en totalitaire ideologische systemen zoals het
communisme en het nationaal-socialisme. Voor vele
landen, ook in Afrika, zou een verlicht en menslievend
autoritair systeem betere kansen bieden dan de huidige
anarchie, al dan niet met een democratische façade. De
visie van Solzjenitsyn wordt door Koenraad Elst treffend
geïllustreerd met twee citaten: “Niet het autoritaire zelf is
ondraaglijk, wel de ideologische leugens waarmee we
iedere dag doodgegooid worden.” En verder: “Laat er een
autoritair systeem zijn, maar dan niet gebaseerd op
onuitputtelijke klassenhaat, maar op menslievendheid.”

Ik ben altijd een bewonderaar van
Solzjenitsyn geweest. Hij was van de
zeldzame stof waarmee helden en heiligen worden gemaakt. Met zijn dapperheid, zijn onkreukbaarheid en zijn
trouw aan het christendom heeft hij
morele bakens uitgezet die tot in de
éénentwintigste eeuw als richtsnoer
kunnen dienen voor zowel de Slavische
volkeren als voor de westerlingen. Psychologisch gezien is zijn houding begrijpelijk: zelfs het brute, despotische
bewind van Vladimir Poetin is zachtaardig en idyllisch vergeleken met het
terreurregime van Stalin. Ik begrijp ook
dat de kleptocratie, de anarchie en de
bijna-ineenstorting van Rusland onder
Jeltsin, traumatische en vernederende

Democratie
leidt tot
despotisme
Plato
428–348 BC
ervaringen moeten zijn geweest voor
de vele Russen die toen oprecht in democratie geloofden. Het was in sommige opzichten het Russische equivalent
van de Weimarrepubliek. Toch denk ik
dat Solzjenitsyn zich hier op twee punten vergist. Ten eerste vrees ik dat het
autoritaire systeem dat Poetin nu in
Rusland heeft geïnstalleerd, op termijn
niet in staat is de menslievende en verlichte leiders voort te brengen die
Solzjenitsyn voor ogen staan. Mensen
met zo'n zachtaardig psychologisch
profiel en zo'n morele principes krijgen
volgens mij nooit de kans erg hoog op
te klimmen in een machtshiërarchie die
op alle niveaus bezet is door cynische,
bikkelharde en volkomen amorele FSBagenten. Wie in zo'n hiërarchie wil opklimmen, moet meedogenloos zijn en
over lijken gaan. Dergelijke systemen

Mensen monddood
maken bestaat hier
ook, maar tussen
monddood en echt
dood gaapt een
diepe kloof.

3

brengen zelden of nooit verlichte despoten voort. En ten tweede lijkt het
mij duidelijk dat Vladimir Poetin zelf
absoluut niet beantwoordt aan het
menslievende profiel. Daarvoor zijn er
twee duidelijke signalen.
Primo: menslievende leiders laten
hun tegenstanders niet vermoorden.
Dat er gesjoemeld wordt met verkiezingen, dat de staat de media controleert,
dat er censuur is, dat een kleine oligarchie achter een democratische façade
alle reële macht naar zich toetrekt…
dat is in de moderne geschiedenis helaas eerder de regel dan uitzondering.
Het gebeurt zelfs in België. Maar er
wordt een fatale grens overschreden
als er ook opposanten worden vermoord. Toen ik dat argument in een
discussie naar voren bracht, werd mij
voor de voeten gegooid dat er bij ons
óók mensen monddood worden gemaakt. Denk maar aan de processen
tegen het Vlaams Blok en het Vlaams
Belang, en aan de gedachtenpolitie
van het CGKR. Dat klopt natuurlijk en
het is bijzonder onheilspellend voor de
democratie in ons land. Tussen monddood en echt dood gaapt echter nog altijd een diepe kloof. Iemand die monddood is gemaakt, kan misschien in een
gunstigere politieke constellatie zijn
vrijheid nog herwinnen. Maar de echte
dood is definitief en onomkeerbaar.
Wie dat onderscheid niet kan of wil
zien, heeft een gebrekkig oordeelsvermogen.
Secundo: Vladimir Poetin identificeert zich helaas niet met tsaar Alexander II of met de verlichte absolute vorsten uit de achttiende eeuw. Solzjenitsyn had waarschijnlijk die rolmodellen
in gedachten. Poetin niet: uit alles
blijkt dat hij zich minstens ten dele aan
Stalin spiegelt. Poetin heeft zich psychisch nooit kunnen losmaken van de
Koude Oorlog, van het wereldbeeld, de
denkpatronen en de mentaliteit van de
oude Sovjet-Unie. Hij herhaalt bijna
dwangmatig de patronen en de conflicten uit die tijd. Hij ziet niet in dat China
en de islam nu de gevaarlijkste vijanden van Rusland zijn. Hij stuurt integendeel op een obsessieve manier aan
op een nieuwe en zelfs vanuit Russisch
oogpunt volkomen nutteloze en contraproductieve confrontatie met de
Verenigde Staten en Groot-Brittannië,
de vijanden van gisteren. Daarom
stuurt hij atoombommenwerpers op
patrouille tot vlakbij de Britse en Amerikaanse territoriale wateren. Daarom
laat hij een slagvloot uitvaren naar de
Caribische Zee. Daarom laat hij de
Tweede Wereldoorlog herdenken met
hamers en sikkels en stalinistische retoriek. Hij heeft nooit openlijk afstand
genomen van de massamoorden, de
genocides en de concentratiekampen
van Stalin. Er zijn in Poetins retoriek,
zijn beleidskeuzes en zijn symboliek
beangstigende elementen van reenactment. Hetzelfde psychologische
proces dat Hitler er in juni 1940 toe
bracht de spoorwegwagon van Compiègne uit het museum te laten halen
omdat daar in 1918 de Duitse overgave
was ondertekend. En nu moesten de
Fransen in dezelfde wagon in hetzelfde
bos bij Compiègne hun capitulatie ondertekenen. Zoals Hitler geobsedeerd
was door het ongedaan maken van het
Verdrag van Versailles, zo is Poetin geobsedeerd door het ongedaan maken
van de ineenstorting van de SovjetUnie. Ik beweer niet dat Poetin een

nieuwe Stalin is. Hij heeft tenslotte
geen miljoenen mensen laten afmaken
in concentratiekampen.

Polonium voor Litvinenko
In een vorig leven was Aleksander Litvinenko luitenant-kolonel van de Russische inlichtingendienst FSB, de opvolger van de KGB. Hij was dus in zekere
zin een collega van Poetin, die ook een
topfunctie had in de FSB. In 1998 kreeg
Litvinenko opdracht de oligarch Boris
Berezovski te vermoorden, die toen in
Groot-Brittannië verbleef. Litvinenko
weigerde, en hij werd zelf persona non
grata in zijn oude Russische vaderland.
In 2001 kreeg hij politiek asiel in GrootBrittannië. Hij kreeg zelfs het Britse
staatsburgerschap, maar bleef scherpe
kritiek leveren op het beleid van Poetin. Kort voor zijn dood onderzocht hij
nog de achtergronden van de moord op
de dissidente journaliste Anna Politkovskaja. En dat is hem fataal geworden. Op 1 november 2006 werd Litvinenko vergiftigd tijdens een etentje
met een contactpersoon in een sushibar. Hij werd opgenomen in het UCLziekenhuis in Londen, waar men niet
onmiddellijk kon achterhalen met welke stof de man was vergiftigd. Hij kon
nog nauwelijks praten, zijn nieren waren aangetast, zijn haar was uitgevallen en hij had vrijwel al zijn witte
bloedlichaampjes verloren. Litvinenko
zelf twijfelde er niet aan dat hij was
vergiftigd in opdracht van Poetin. Pas
toen Litvinenko overleden was, werd
ontdekt dat hij was vergiftigd met de
uiterst zeldzame stof polonium 210.
Dat wijst op een erg hoog professionalisme van de moordenaars. Eigenlijk is
er slechts één ernstige verdachte: de
FSB van Poetin.
Litvinenko wist dat hij op Poetins
dodenlijst stond. Enkele dagen voor
zijn dood schreef hij dat nog in een
brief, waarin hij ondermeer verklaarde: “U kan een mens doen zwijgen,
meneer Poetin, maar het protest zal
overal ter wereld en voor de rest van
uw leven luid in uw oren klinken. U
hebt zich zo wreed en meedogenloos
getoond als uw meest vijandige critici
beweren. U hebt laten zien dat u geen
respect hebt voor het leven, de vrijheid en de waarden van de beschaving.” De brief werd de dag na Litvinenko's dood voorgelezen door zijn
woordvoerder Alex Goldfarb. Maar Litvinenko maakte zich illusies. Het protest tegen de moord klonk niet “overal
ter wereld.” In Europa was er alvast
niets van te merken. Vlak na zijn dood
waren er topbesprekingen tussen leiders van de Europese Unie en Rusland,
maar de moord kwam daarbij niet eens
ter sprake. Dat werd zowel door EUfunctionarissen bevestigd als door
Russische deelnemers aan de topconferentie. De Internationale Helsinki Federatie voor Mensenrechten verklaarde de EU “medeplichtig aan de verslechtering van de mensenrechtensituatie” in Rusland als zij geen protest liet
horen. Maar de EU zweeg: een nieuw
dieptepunt in lafheid en hypocrisie.
In december 2006 werd onomstotelijk bewezen dat het polonium waarmee Litvinenko was vergiftigd, afkomstig was uit een Russische kernreactor.
Toen bleek ook dat niet alleen Litvinenko zelf met dat polonium was vergiftigd, maar dat de moordenaars – waarschijnlijk onbedoeld – een spoor van

besmettingen hebben achtergelaten.
Er werden sporen van polonium aangetroffen in enkele Britse vliegtuigen die
op de lijn Londen-Moskou vlogen, in de
kantoren van Berezovski, met wie Litvinenko intensief samenwerkte, en in
het restaurantje waar Litvinenko zijn
galgenmaal had gehouden. De klassieke ouderwetse huurmoordenaar doodde zijn slachtoffer met één kogel of één
dosis gif. Maar de beulsknechten van
Poetin besmetten terloops ook nog
tientallen, misschien wel honderden
buitenstaanders, die er helemaal niets
mee te maken hadden. Het getuigt van
een cynisme en een minachting voor
menselijk lijden dat al sinds de tijd van
Lenin typisch is voor de machtshebbers in het Kremlin.

Uit de Koude Oorlog
De Russische veiligheidsdienst FSB, de
opvolger van de Tsjeka, de GPOe en de
KGB, ondervroeg in januari 2008 alle
tweeëntwintig werknemers van de Britse culturele organisatie British Council.
Tien stafleden kregen zelfs ’s nachts
politie aan de deur. De directeur van
het filiaal van Britisch Council in St. Petersburg werd korte tijd gearresteerd
door de verkeerspolitie. Een woordvoerder van het Britse Ministerie van
Buitenlandse Zaken noemde die pesterijen en intimidaties “een groot land
onwaardig.” Hij verwees ook naar
praktijken van het vroegere communistische regime: “We hebben dergelijke
acties in de Koude Oorlog gezien, maar
eerlijk gezegd dachten we dat die achter ons lagen.” Als gevolg van die intimidaties werden de filialen van de British Council in St. Petersburg en Jekaterinenburg gesloten. Echte harde spionnen zouden natuurlijk niet erg onder
de indruk zijn van zo'n nachtelijke ondervraging. Tenslotte werd er niemand
mishandeld of gefolterd. Maar de medewerkers van Britsh Council zijn brave
mensen uit de culturele sector. Tegen
hen werkte de intimidatie van de FSB
natuurlijk wel. Russische functionarissen hebben officieus bekend gemaakt
dat die pesterijen samenhangen met
het Brits-Russische conflict over de
moord in Londen in 2006 op de dissident Litvinenko. De Britse politie had
ernstige aanwijzingen tegen Andrej
Loegovoj, die in opdracht van de FSB
zou hebben gehandeld. Maar het
Kremlin weigerde alle medewerking
aan het onderzoek. Als ultieme provocatie kreeg Loegovoj zelfs een zitje in
het Russische parlement, zodat hij parlementair onschendbaar is. De Russen
intimideren niet alleen kleine landjes
als Estland of Georgië, maar ook naties
als Groot-Brittannië.

Minder bekende slachtoffers
Litvinenko was een bekende dissident
en de spectaculaire plutoniummoord
werd wekenlang in de media becommentarieerd. Maar in de nasleep daarvan werden nog moordaanslagen gepleegd, die nauwelijks de aandacht
van de media trokken. Op 1 maart 2007
werd in Maryland de bekende kremlinoloog Paul Joyal neergeschoten, kort
nadat hij Poetin had beschuldigd van
de vergiftiging van Litvinenko. Joyal en
Litvinenko waren trouwens persoonlijke vrienden. Joyal overleefde de aanslag en het onderzoek is nog niet afgerond, maar alle verdenkingen gaan in
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dezelfde richting… Een week later ‘verongelukte’ de Russische journalist Ivan
Safronov. Hij ‘viel’ van het balkon van
zijn appartement in Moskou, vier verdiepingen hoog. Hij was bezig met een
onderzoek naar geheime Russische
wapenleveringen aan Iran en Syrië. En
al is het iets langer geleden, de moord

op de journaliste Anna Politkovskaja in
oktober 2006 past waarschijnlijk in
hetzelfde schema. Zij werd doodgeschoten terwijl zij een reportage voorbereidde over mensenrechtenschendingen die gepleegd werden door de
Russische marionettenregering in
Tsjetsjenië. De boodschap achter die
aanslagen is duidelijk: als je niet vergiftigd of doodgeschoten wil worden,
als je niet van een balkon wil vallen, als
je geen akelig ongeluk wil krijgen, lever dan geen kritiek op Vladimir Poetin. Zijn terminators zullen je weten te
vinden, zelfs al ben je Amerikaans of
Brits staatsburger, zelfs al denk je dat
je veilig in Londen of in Maryland bent.
Om van Rusland zelf maar helemaal te
zwijgen.

Geen enkel regime
ter wereld beweert
van zichzelf
despotisch te zijn,
hoe dictatoriaal het
ook geregeerd
wordt. Zelfs het
genocidale regime
van Pol Pot noemde
het land
Democratisch
Kampuchea.

De enige goede journalist…
In welk land werden in 2006 het meeste journalisten gedood? Iedereen zal
dat wel kunnen raden. Het was natuurlijk Irak. Maar welke land stond op de
tweede plaats in dat macabere klassement? Niet Somalië, Colombia, Congo
of Sri Lanka, die werden geteisterd
door guerrillaoorlogen en interne conflicten, maar Rusland. Vele journalisten
die in Irak zijn omgekomen, werden
niet opzettelijk vermoord. Velen kwamen in het kruisvuur tussen de strijdende partijen terecht of ze werden
per vergissing beschoten door hypernerveuze of panikerende Amerikaanse
soldaten. Maar de slachtoffers in Rusland werden vrijwel allemaal in koelen
bloede vermoord. En niet door terreur4

groepen of guerrillastrijders, maar
door huurmoordenaars die handelden
in opdracht van de regering.
In september 2008 werden in Rusland in drie dagen tijd twee journalisten vermoord, één in Dagestan en één
in Ingoesjetië, twee regio’s die aan
Tsjetsjenië grenzen. Beide mannen
stonden bekend als felle critici van Vladimir Poetin. Volgens schattingen van
de Glasnost Defense Foundation, die
juridische bijstand probeert te verlenen aan journalisten en mediamensen
in Rusland, werden daar sinds 1991
meer dan tweehonderdtwintig journalisten vermoord. Van die tweehonderdtwintig moorden werden er slechts zes
grondig onderzocht. Er zijn sterke aanwijzingen – maar geen harde bewijzen
– dat Poetin ook heeft geprobeerd
Wildhaber te laten vergiftigen, de president van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens in Straatsburg. In
2006 liep hij een bloedvergiftiging op
tijdens een dienstreis in Moskou. Hij
werd doodziek, maar overleefde het.
Niemand dacht toen aan misdadig opzet. Maar nu hij terugkijkt op dat ‘incident’ in Rusland, combineert Wildhaber dat met de moord op Litvinenko,
ongeveer in dezelfde periode, en met
de moordpoging op de Oekraïense presidentskandidaat Viktor Joesjtsjenko.
Ook die misdaden werden oorspronkelijk niet herkend als opzettelijke vergiftiging. Poetin had ook een zeer sterk
motief om Wildhaber te laten liquideren. Wildhaber en zijn Hof voor de
Rechten van de Mens lagen voortdurend in conflict met Moskou. Ik heb
ernstige bedenkingen bij de werking
van het Hof in Straatsburg. Maar in dit
geval had het Hof alleen zijn verdomde
plicht gedaan. Het had Rusland verschillende keren veroordeeld wegens
schending van de mensenrechten, zowel in eigen land als in Tsjetsjenië en
Georgië. Eén keer was de Russische
permanente vertegenwoordiger in
Straatsburg zelfs onaangekondigd op
het kantoor van Wildhaber binnengestapt om hem te intimideren. Dat was
niet alleen een flagrante schending van
het protocol, het grensde ook aan bedreiging en chantage. De Rus eiste op
hoge toon dat het Hof in een zaak van
dertien Tsjetsjenen in Georgië zou beslissen dat deze ‘terroristen’ moesten
worden uitgezet.

Kampioen en dissident
De schaakkampioen Garry Kasparov
heette eigenlijk Garri Vajnshtajn. Wij
zouden zeggen: Harry Weinstein. Hij
had een joodse vader en een Armeense
moeder. Zijn leven was bijna volledig
aan schaken gewijd. Plots, van de ene
op de andere dag, trok hij zich terug uit
de schaakwereld en stortte hij zich in
de politiek. Nu staat hij aan het hoofd
van een oppositiepartij in Rusland en
hij probeert onder de naam Het Andere
Rusland een brede, niet-ideologische
koepel van oppositiebewegingen tegen Poetin op te bouwen. In april werd
hij al eens gearresteerd bij een protestbetoging, maar in tegenstelling tot zijn
medemanifestanten werd hij niet mishandeld. De motivering die Kasparov
geeft voor zijn ommekeer is veelzeggend: “Ik groeide op onder de systematische onderdrukking van de USSR.
Ik heb een groot deel van mijn leven
besteed om daarmee in het reine te komen, om daar binnen en buiten het
systeem tegen de vechten. De gedachte dat mijn zoon Vadim, die nu tien jaar
oud is, ooit hetzelfde lot zal moeten
ondergaan, bezorgt mij koude rillingen.” Kasparov is vlijmscherp in zijn
oordeel over het huidige Rusland. Hij
noemt het een “kleptocratische politiestaat” waarin vele kenmerken van de
oude USSR terugkomen: door overheid
gecontroleerde media, rechters die
slechts stromannen zijn en gemanipuleerde verkiezingen.
In april 2004 werd Kasparov ondervraagd door de FSB, de Russische ge-

heime politie. De oude collega's en
ondergeschikten van Vladimir Poetin.
Die dienst kan trouwens beschouwd
worden als de rechtstreekse opvolger
van de KGB. De FSB was op zoek naar
uitspraken of teksten van Kasparov die
men als ‘extremistisch’ zou kunnen beschouwen. Dat ‘extremisme’ zou dan
een voorwendsel zijn om hem nog langer gevangen te houden en om zijn beweging eventueel buiten de wet te
stellen. Een medewerkster van Kasparov vatte het als volgt samen: “De FSB
stelt ontevredenheid over het huidige
Russische leiderschap gelijk aan extremisme. Als je een slogan roept tegen Poetin, dan krijgt je een extremistisch etiket opgeplakt.” Kasparov
werd gearresteerd toen hij met enkele
volgelingen probeerde deel te nemen
aan een betoging tegen Poetin. Het
psychologische effect daarvan mag
niet worden onderschat. Poetin gaf
daarmee een zeer krachtig signaal om
zijn tegenstanders te intimideren: als
zelfs een wereldberoemde schaakspeler als Kasparov als een gewone crimineel gearresteerd en ondervraagd kon
worden, dan was er niemand meer veilig voor de grijparmen van de FSB. Dat
was een afschrikwekkend voorbeeld
om alle gewone Russen de schrik in de
benen te jagen. Ondanks zijn tirannieke en brute methoden was president
Poetin toen nog zeer populair. Als we
de opiniepeilingen mogen geloven,
stond toen maar liefst 72 % van de
Russen achter hem. Maar dat belette
niet dat hij een oude ziekte uit het
communistische tijdperk had overgeërfd: hij begon al even paranoïde te
worden als Stalin. Dat bleek bijvoorbeeld uit het feit dat hij steeds meer
tegenstanders door zijn professionele
huurmoordenaars zou hebben laten liquideren, niet alleen in Rusland zelf,
maar ook in Groot-Brittannië en zelfs
in de Verenigde Staten. Het bleek ook
uit zijn bijna hysterische reacties tegen elk vorm van protest, zelfs als die
helemaal geen bedreiging voor hem
vormden. In de stad Nizjny Novgorod
leidde dat tot een hilarisch tafereel,
waarbij een groepje van 150 betogers
die tegen Poetin wilden manifesteren,
werden omsingeld door niet minder
dan 20 000 agenten van de oproerpolitie. Ik kon niet achterhalen wat er met
die manifestanten gebeurde, of zij al
dan niet een gevangenisstraf kregen.
Maar het zegt zeker iets over de paranoia in het Kremlin.

Kasparov schaakmat
In december 2007 belandde de democratie in Rusland in een terminale fase.
Zelfs Kasparov gooide de handdoek in
de ring. Hij zou niet meer proberen
mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Die deelname was natuurlijk
slechts symbolisch, want Kasparov had
geen schijn van kans tegen de propagandamachine en de indoctrinatie- en
intimidatiemethoden van Vladimir Poetin. Maar zelfs met een bescheiden resultaat zou zijn tegenkandidatuur nog
zinvol zijn geweest. De tegenstanders
van Poetin hadden dan tenminste de
koppen kunnen tellen. Het zouden tenminste geen verkiezingen à la Stalin of
Saddam Hoessein zijn geweest, zonder
tegenkandidaten, zonder oppositie. De
druppel die voor Kasparov de emmer
deed overlopen was het feit dat hij
door sabotage van de autoriteiten in
heel Moskou geen zaal kon vinden om
met zijn partij een verkiezingsmeeting
te houden. Voor het Vlaams Belang zal
dat allemaal heel bekend in de oren
klinken. Maar in Rusland was zoiets
sinds de val van de Sovjet-Unie niet
meer voorgekomen… Kasparovs oppositiebeweging Het Andere Rusland is
een moeizame coalitie van liberalen,
extreem-linksen en nationalisten. Dezelfde dag dat Kasparov zijn campagne
opgaf, werden twee bussen met aanhangers van Het Andere Rusland door
de oproerpolitie tegengehouden. Ze

waren onderweg naar de begrafenis
van een militant die tijdens een betoging was doodgeslagen door de ordediensten. In het Rusland van Vladimir
Poetin is zoiets slechts het zoveelste
incidentje.

De nieuwe Molotov
Poetin bleef intussen de spanningen
met het westen opdrijven. Zijn bewering dat de liquidaties van zijn tegenstanders in scène waren gezet door andere dissidenten in samenwerking met
de Britse geheime dienst, paste helemaal in de traditie van schaamteloze
en cynische leugens die zo typisch waren voor de oude Sovjet-Unie. Toen de
Rode luchtmacht in 1939 Helsinki bombardeerde, stonden grote delen van de
stad in brand. Maar Molotov beweerde
in alle ernst dat er helemaal geen bommen werden gegooid, en dat de Rode
luchtmacht alleen brood uitgooide
voor de verhongerende Finse arbeiders. Poetin is tot hetzelfde niveau aan
het afzakken.

Psychische problemen
In april 2007 vroeg de Russische journaliste Jelena Tregoebova politiek asiel
in Groot-Brittannië aan. Ze vreesde
voor haar leven, en met reden. Haar
asielaanvraag verstoorde de relaties
tussen Groot-Brittannië en Rusland
nog verder. De Russische overheid
vroeg al heel lang tevergeefs om de
uitlevering van twee andere asielzoekers. Bekendste was de oligarch Boris
Berezovski. En dan was er natuurlijk
Achmed Zakajev, een kopstuk van de
Tsjetsjeense rebellen.
In de periode tussen 1997 en 2001
volgde Jelena Tregoebova de presidenten Jeltsin en Poetin van nabij. Haar
boek bevat meerdere weinig vleiende
anekdotes over Poetin. Zij beschrijft
ook in detail hoe Poetin de onafhankelijke journalisten en redacteurs heeft
gemuilkorfd. Een tv-interview over
haar boek werd in 2004 in allerijl van
het scherm gehaald. Maar de censoren
kwamen toen iets te laat: in de meest
oostelijke tijdzones in Siberië was het
interview al uitgezonden. Kort daarna
ontplofte een bom voor Tregoebova’s
flat. De politie beweerde eerst dat de
daders gewone hooligans waren. Later
werd de officiële versie dat de bom bedoeld was voor een buurman van Tregoebova, die betrokken was bij een
aantal misdaden. Maar dat was volkomen ongeloofwaardig: die criminele
buur was toen al vier jaar verhuisd. De
Russische autoriteiten ontkenden natuurlijk in alle toonaarden dat ze een
aanslag op Tregoebova beraamden, en
ze vielen daarbij terug op een oude
tactiek van de vroegere Sovjets: ze
suggereren dat zij psychische problemen heeft. “Als ze last heeft van waanvoorstellingen, heeft ze specialistische
hulp nodig,” zei een politiewoordvoerder. Een indirecte maar duidelijke verwijzing naar het sovjettijdperk, toen de
critici en dissidenten ook in psychiatrische instellingen opgesloten.
Koenraad Elst besloot zijn artikel
met de terechte opmerking: “… laten
we dus Stalin begraven en goed zijn
voor elkaar.” Maar juist dat is Poetin
duidelijk niet van plan.
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Conservatieve meningvorming

Koenraad Elst
“Zo’n underdog is Bart De
Wever nu ook weer niet!”
Heel de linkerzijde
verkneukelt zich in de
vaststelling dat de
zelfverklaarde conservatief
ruim toegang tot de media
krijgt, en gebruikt dat als
bewijs dat er helemaal geen
linkse media- en
opiniedominantie is.

Tijdens de persvoorstelling van Bart De
Wevers boek Het kostbare weefsel: vijf
jaar maatschappijkritiek (Pelckmans),
een bundeling van de columns die hij
de afgelopen vijf jaar voor De Standaard en De Morgen schreef, werd de
auteur gemoedelijk op de korrel genomen door Herman Van Rompuy en
Marc Reynebeau. De eerste vond hem
irrelevant geworden door de beëindiging van het kartel, iemand die zich nu
voluit op de opiniëring mag toeleggen
omdat hij zich politiek buitenspel heeft
gezet. De tweede stelde dat De Wever
zich ten onrechte voor underdog uitgeeft. Bij voortzetting van het kartel
was hij ei zo na minister geworden, en
als meningenventer krijgt hij via vraaggesprekken, openbare debatten en
vrije tribunes bijna dagelijks een platform aangeboden.

Godhuismannetje, Brugge,
Anton PIECK

Alle enquêtes in de cultuur- en informatiesector in België, de buurlanden
en de VS wijzen uit dat een grotere
meerderheid van de mediacraten zich
als links beschouwt. Wij moeten dan
toch wel heel tolerante mensen zijn,
zeggen zij zelf, dat wij zo frequent een
forum verlenen aan Bart De Wever.
Niks geen inquisitoire ‘linkse kerk’, wij.
Misschien zou hij tien jaar geleden wel
een underdog geweest zijn, maar vandaag is hij dat duidelijk niet. Aan DSinterviewer Lieven Sioen antwoordt hij
op deze tegenwerping:
“Ik kan niet klagen over een gebrek
aan forum. Maar de rechtse stem blijft
beperkt tot enkelingen. Het ligt ook
aan de conservatieven zelf. Er is hier
een ongelooflijk gebrek aan ambitie
om die rechtse stem te laten horen.
Noem het zelfs intellectuele luiheid. Ik
zou graag wat meer conservatieven in
de pen willen zien kruipen.” (De pessimist in de separatist, vraaggesprek in
De Standaard, 6-12-2008)
Dat is nu eens stof voor een column.
Velen ter rechterzijde zullen zich hier
niet in herkennen. Met name in de VBhoek wordt toch gemompeld dat de
meeste rechtse stemmen zulk forum
niét krijgen, hoewel ze in hun eigen
kleine media heus wel volop aan
ideeënproductie doen. Daar denkt men
dat de linkse media heel selectief zijn
in de openstelling van hun kolommen
voor dissidente stemmen, en dat De
Wever in een linkse strategie past.
Hem en ook Jean-Marie Dedecker zo
opvallend naar voren schuiven zou een
poging zijn om het VB op zijn Vlaams-

Enquêtes in België
en zelfs de VS
tonen aan dat de
grote meerderheid
van de mediacraten
zich als links
beschouwt.
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gezinde, respectievelijk populistische
flank kiezers afhandig te maken. (Aan
De Wever zelf zou het niet mogen liggen, op p.41 verwijt hij de RTL een “gebrek aan lef om iemand van het VB uit
te nodigen.”)
Dat zal zeker wel spelen, maar ik
vrees dat het VB hier zijn eigen belang
overschat. Anders dan enkele jaren geleden vindt de linkerzijde het niet meer
nodig om alles in het teken van de
strijd tegen het VB te stellen. Het verschijnsel van de ietwat rechtse columnist in de linkse krant is niet louter Belgische partijpolitiek, maar past in een
internationale trend, ook al enige jaren
zichtbaar in bv. de New York Times.
Verder valt het de tv-kijker op dat
zelfs het VB toch redelijk aan zijn trekken komt. Weliswaar is de media exposure van zijn woordvoerders niet in
proportie tot hun electoraal gewicht,
maar teveel klagen is hier misplaatst.
Zij krijgen inderdaad niet de gelegenheid om het hele gamma van hun politieke agenda of hun parlementair werk
bekend te maken, maar wel voldoende
kans om in Villa Politica of De Zevende
Dag hun woordje te plaatsen over althans die thema’s waarmee de media
het VB graag vereenzelvigt. Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel mochten
bij Phara de Aguirre een hele uitzending volpraten om op de beschadigingsoperatie tegen hen in Knack te
reageren. Ook andere critici van die
media-uitschuiver, impliciete verdedigers van het VB-‘koppel’, zijn ruim aan
het woord gekomen. Niet-VB’ers van
uitgesproken conservatieve gezindheid als Boudewijn Bouckaert en Matthias Storme mogen eveneens regelmatig hun zeg doen. De politieke strekking van de mediacraten is niet drastisch gewijzigd, maar onder druk van
maatschappelijke ontwikkelingen zijn
zij toch iets gastvrijer geworden jegens
andersdenkenden.
Een andere reden voor het welkom
aan De Wever is dat hij gewoon niet zo
heel rechts is. Ik geloof dan ook maar
ten dele zijn eigen uitleg dat hij door
De Morgen ingehuurd is om de lezers
lekker een beetje te koeioneren. In ieder geval ken ik DM-lezers die zijn
stukjes erg waarderen, ook al omdat
hij inderdaad wel prettig leesbaar kan
schrijven (enkele inmiddels ingeburgerde taalfouten zoals ‘pubertijd’,
p.29, daargelaten) en een origineel
licht op de actuele ontwikkelingen
werpt. Een conservatief die vóór het
homohuwelijk is, daar kunnen de cultuurmarxisten wel mee leven. Zijn vergelijking van de hedendaagse moslimmigranten met de Vikingen, die na verloop van tijd goed geassimileerd zijn
geraakt, onderscheidt hem van de xenofoben in de Vlaamse beweging. Hij
geeft regelmatig te kennen zijn Vlaamse medestanders van het VB te verfoeien, en dat is toch al een geslaagde minimumtest voor respectabiliteit. De giftigste lezersreacties in DM betreffen
niet zijn geschamper over Fidel Castro
of Mei ’68, wel zijn kritiek op België,
vandaag blijkbaar het meest begeesterende progressieve strijdpunt. Maar
ook die kritiek is niet specifiek rechts
en wordt nu openlijk gesteund door de
linkse Gravensteengroep.
Anderzijds zie ik DM nog niet meteen
een forum bieden aan een belgicist die
tegelijk echt rechts is, een Robert
Steuckers bijvoorbeeld, noch aan een
uitgesproken rechtse antibelgicist als
Paul Beliën (die ooit in DM een column
over persvrijheid mocht publiceren,
maar dat was vóór hij als VB’er geklasseerd stond). Dat zal niet gebeuren, en
let wel, voor mij hoeft het ook niet. Er
is niets op tegen als een krant voor een

links profiel kiest en alleen de spreekbuis van linkse standpunten wil zijn.
Als de rechtse stem gehoord wil worden, laat de rechterzijde dan zelf media opzetten. Of een bestaand medium
kapen, zoals het linksliberale belgicisme met de ooit Vlaams-katholieke De
Standaard gedaan heeft. Maar daar
wringt nu juist het schoentje: de door
De Wever aan de kaak gestelde “luiheid” van de Vlaamse conservatieven
maakt het onwaarschijnlijk dat zij een
geloofwaardig media-initiatief nemen.
Die luiheid bestaat er echter niet in
dat er geen “conservatieven in de pen
willen kruipen.” Ik ken handenvol nietlinkse intellectuelen die echt geen last
hebben van luiheid, die regelmatig hun
ideeën uitschrijven en graag aan debatten deelnemen. Maar het verbaast
me niet dat ze aan De Wevers blik ontsnappen, want ze werken in de marge.
De meesten doen het alleen na hun
uren, of stiekem in de ‘tijd van de
baas’, want ze zien geen mogelijkheid
om van hun geschrijf te leven. Nog
steeds publiceren sommigen alleen
onder pseudoniem. Ziedaar overigens
een veelzeggende weerlegging van de
linkse zucht dat de politieke correctheid naar rechts verschoven is: linksen
hoeven geen represailles te vrezen
voor hun meningsuitingen, die zorg is
evenredig met hoe verder rechts men
zich in het opiniespectrum bevindt.
Sommigen zoeken om den brode onderdak bij het VB, en zien zich daarmee
van het debat uitgesloten. Anderen
snijden in eigen vlees om de schutkring niet te doorbreken, maar voorzover zij als rechts herkenbaar blijven,
blijven ook zij tot de marge veroordeeld.
En als zij hun gedacht op papier hebben gezet, waar moeten zij dan met dat
velletje naartoe? De ervaringen van
conservatieve opiniemakers zijn weinig bemoedigend. Er zijn onnoemelijk
veel kleine rechtse blaadjes, een doodlopend straatje voor wie aan ideeëncommunicatie wil doen. Wanneer er in
Vlaanderen een als rechts geldend
blad wordt opgestart, één van het
soort dat in de gewone krantenwinkel
ligt, begint meteen het aftellen naar
het moment van opgave: Punt en Paf
(Vlaamse versie van Père Ubu) hielden
het elk negen nummers vol, Topics iets
langer maar niet veel. En in andere landen is het niet beter. In Nederland liet
het veelbelovend begonnen multimediale weekblad Opinio van zakenman
Roel Pieper het na één jaar afweten
omdat het financieel niet leefbaar
bleek: gewoon te weinig abonnementen. Natuurlijk dat links dan meesmuilt
over de afwezigheid van de beweerde
roep om minder linkse media.
Nog in Nederland raakte de professioneel opgevatte Edmund-Burke-Stichting haar sponsors kwijt. Dat was nu
eens een conservatieve denktank
waarvan ze in Vlaanderen alleen konden dromen, met vier eerlijk betaalde
voltijdse personeelsleden. Nee dus,
ook zij moest overschakelen op vrijwilligerswerk, het in Vlaanderen overbekende amateurisme. Want eerlijk betalen, daar heeft de rechterzijde de
grootste moeite mee. Dat ligt niet alleen aan de Vlaamse krenterigheid, het
geldt ook bv. in Frankrijk (waar de bescheiden levenswijze van de geleerde
nieuwrechtse veelschrijver Alain de Benoist contrasteert met de miljoenen
van kaviaarlinkse woordenkramer Bernard-Henri Lévy) en zelfs in de VS. Op
de websites van zelfs de beste en populairste rechtse auteurs, bv. Joe Sobran en Steve Sailer, of de immigratiekritische site Vdare, is het altijd weer
gebedel op de rand van de afgrond.

Links heeft dat probleem niet zo. Ook
daar zijn er bladen die het moeten opgeven (Toestanden, Markant, Mao, Deng)
wegens niet leefbaar, maar de betrokken redacteurs komen wel op hun pootjes terecht. Zij moeten om te beginnen
niet opboksen tegen de gevolgen van
een ideologisch brandmerk. Bovendien
en vooral, linksen zorgen goed voor elkaar. Met hun controle over grote delen
van de media-, onderwijs- en cultuursector kunnen zij hun letterknechten altijd
wel een postje toeschuiven. Liefst een
mondig postje vanwaar invloed kan worden uitgeoefend, maar alleszins een dat
bestaanszekerheid geeft, een hele zorg
minder voor wie zich aan de strijd voor
de goede zaak wil wijden. Want dat is
dan wel het beslissende verschil: links
beseft dat het in een ideologische strijd
verwikkeld is, het haat zijn vijanden en
wil hen verslaan. Daarom wil het elk talent dat zich aan die strijd wil wijden, zo
goed mogelijk toerusten om effectief te
kunnen zijn.
Het is dus niet dat linksen de broederliefde kennen en rechts alleen het
egoïsme. Rechtsen zijn best in staat
om aalmoezen te geven aan een noodlijdende medestander, maar de nood
aan aalmoezen overbodig maken door
een rechts opiniërende sector leefbaar
te maken, dat is iets dat blijkbaar niet
in hen opkomt. Investeren in de overwinning, daar hebben de conservatieve
slaapkoppen nog niet aan gedacht.
Wat er aan rechtse media bestaat,
parasiteert op de gratis bijdragen van
goede zielen. Het moet voor links wel
een vermakelijk zicht zijn: die rechtse
zakken die altijd zeggen dat het socialisme niet werkt, kunnen niet eens hun
eigen pennenridders van een inkomen
verzekeren. Maar het is minder een
kwestie van niet kunnen dan van niet
willen. In het libertaire deel van de
rechterzijde heerst geen ontzag voor
het ‘kostbare weefsel’ van de samenlevingsverbanden, wel de notie van het
rugged individualism, namelijk dat iedereen maar zijn plan moet trekken, en
dat dit via een onzichtbare hand uiteindelijk het best mogelijke effect op de
samenleving zal hebben. Mensen laten
stikken, dat is voor hun eigen goed.
In de filosofisch conservatieve stroming geldt dan weer de zekerheid dat
men aan de kant van de natuurwetten
staat, en dat die de linkse opstand tegen de feiten des levens vanzelf wel
zullen afstraffen. De Sovjet-Unie is aan
haar eigen contradicties ten onder gegaan, de staatsgeleide economie en de
antiautoritaire opvoeding zijn vanzelf
verlaten omdat ze niet werkten, ja
toch? Links is daar naar verluidt niet
verslagen door een rechts offensief,
maar gewoon door de feiten, door de
wetmatig onvermijdelijke gevolgen van
zijn dwaalleer (net zoals België niet ten
onder zal gaan aan een winnende strategie van de flaminganten maar aan
zijn eigen contradicties). Links gelooft
in strijd en investeert daarin, rechts is
er impliciet gerust in dat de goede God
onze inzet niet nodig heeft om alles
uiteindelijk in orde te brengen.
Een minder vleiende variant op deze
verklaring zou zijn, dat de conservatieve zwakheid een geval is van de psychologie die William Butler Yeats (The
Second Coming) in 1919 beschreef:
“The best lack all conviction, while the
worst are full of passionate intensity.”
Het bezadigde streven om het goede te
bewaren is immers een minder tot inzet en strijd motiverend uitgangspunt
dan de vernielzuchtige haat van links
tegen de oude vormen en gedachten.
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De weg terug

Erik van Goor
Met de verkiezing van Barack
Obama toont zelfs een land
als de VS dat de era van de
traditie voorbij is. De nieuwe
mens is die van het sterke
heden. Wat voor New York
geldt, geldt nu en later voor
de hele moderne wereld:
“The present of New York is
so powerful that the past is
lost.” Het momentum van
Obama kent vele
precedenten. Vele revoluties
en krijgheren prezen een
heden waarin verandering als
wapen werd ingezet tegen
fundamenten, traditie en
geloof. Een van deze
handlangers was keizer
Augustus.

De evangelist Lucas begint zijn beschrijving van de geboorte van Jezus
met een opmerkelijke mededeling: “In
die dagen nu verscheen er een besluit
van keizer Augustus, om een volkstelling over heel de wereld te houden.”
Voor ons, aangepaste westerlingen, is
het moeilijk om de impact van deze
woorden tot ons door te laten dringen.
Want wat bedoelde Lucas met deze
woorden? Waarom moest juist deze
mededeling de opmaat worden voor de
geschiedenis van de menswording des
Woords: de geboorte van Gods Zoon,
de Christus? Wat bewoog Lucas om het
kerstevangelie niet bij de mystiek in te
zetten, maar bij de wereldpolitiek?
Wij zijn het gewend om te leven in
een beschreven, geadministreerde wereld waarin overheden naar believen
sofinummers uit kunnen delen en plastic identificatiepasjes verplicht kunnen
maken. Dat was met de Joden in Lucas’
dagen niet het geval. De gelijkschakeling van Israël met de andere volkeren

Kansel in de Nederlandse Hervormde
Kerk te Oudbeijerland. Illustratie uit:
‘Mijn God, wat een dorp’, Anton PIECK
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in de Pax Romana van Augustus was
velen een doorn in het oog.
Ons zegt de naam Augustus niet zoveel, maar voor mensen in die tijd was
heel het leven doordrenkt met de keizercultus die de keizer boven de sfeer
der gewone sterfelijke mensen verhief.
De machthebbers spraken over de keizer als God en zelfs over diens evangelie. Augustus was het die orde op zaken stelde, het eigendom weer zeker
stelde, een eind maakte aan chaos en
burgeroorlog. Voor de Romeinen was
deze Leviathan een als uit de hemel gezondene. Voor de Jood in die tijd was
Augustus echter de anti-Messias die
zich gelijk stelde aan God. En in hetzelfde jaar dat Augustus zijn sacrale titel krijgt, vaardigt hij het bevel uit waar
Lucas mee inzet.
Lucas zet zijn geboortegeschiedenis
in met het ‘dogma’ van Augustus: de
beschrijving van de hele wereld: Augustus bevestigt zijn ‘vrederijk’ – als
tegenhanger van het vrederijk uit Jesaja 53 waar de Joden naar uitkeken. De
Joden waren niet bijster onder de indruk van zaken als orde, vrede en eigendomszekerheid buiten hun vrijheid
om, en meer nog: buiten hun eigen
God en het volk van die God om. Waar
in onze tijd veel moderne gelovigen
zeggen: het Koninkrijk van God is niet

van deze wereld, maar van een toekomende, en laten we ons gehoorzaam
stellen onder het koninkrijk van deze
wereld, is de inzet van Lucas een geheel andere: “Uw Koninkrijk kome.” En
de vraag aan ons is dan: dat van Augustus of dat van God in Christus?
Wordt het Rome of Bethlehem? Luisteren we naar de boden (engelen) van
Augustus of naar die van God?

Scepsis
In het hoofdstuk dat voorafgaat aan de
beschrijving van de geboorte van Jezus, zette Lucas deze vraag al scherp
neer door de beide verschijningen van
de engel van God aan zowel de priester
Zacharias (Lucas 1: 5) als die aan de
maagd Maria naast elkaar te plaatsen.
Beiden worden ons getekend als rechtvaardigen onder het volk. Maar terwijl
Zacharias weigert de woorden van de
engel te geloven, en daarvoor wordt
gestraft met een stilzwijgen tot de geboorte van zijn zoon, gelooft Maria de
woorden van de engel. Dat een priester
sceptisch stond tegenover een God die
met Zijn wonderdaden de menselijke
orde doorbreekt, was niet vreemd. Vele
priesters behoorden immers tot de
Sadduceeërs: half gehelleniseerde en
aangepaste Joden die het op een akkoordje hadden gegooid met de Romeinen. Zaken als het eeuwige leven,
wonderen en de opstanding uit de
dood waren aan hen niet besteed. Zacharias wordt ons niet geschetst als
een Sadduceeër, maar wel als een ongelovige scepticus – net als zijn collega-priesters, de Sadduceeërs zelf.
Scepsis is een van de vele manieren
om te overleven. En het is weliswaar
mogelijk om op elke plaats en in elke
kring rechtvaardig te blijven, maar de
vraag is en blijft: overleven we door te
vergeestelijken, of door ook in de daad
rechtvaardig te handelen? De geschiedenis van Lot laat ons zien dat het zelfs
in Sodom mogelijk was om rechtvaardig te blijven, maar vraag niet waar de
keuze van Lot toe heeft geleid; de Bijbel windt daar geen doekjes om. In een
tijd van aanpassing, secularisatie en
gelijkschakeling zullen de rechtvaardigen waar God iets mee kan en wil doen
moeten worden gezocht in de achterlijke gewesten van het bestaan. Johannes de Doper vertoefde in de woestijn
en Maria en Jozef vertoefden in Galilea,
volgens de Joodse elite het land der
heidenen waar duisternis zou heersen.
Maar de christelijke traditie tekent
ons deze waarheid: dat in moeilijke tijden juist in de afgeschreven oorden
van ons bestaan de kennis bewaard is
gebleven van de oorsprong, de afkomst en de wortels van het bestaan,
van het volk en van de hoopvolle belofte. In Jeruzalem was de godsdienst vergeestelijkt, was men compromisbereid
tegenover de Grieken en de Romeinen
en was het leven keurig opgedeeld in
een terrein van God en een terrein van
de keizer. Deze scheiding van Kerk en
Staat was veel gewone, rechtgeaarde
Joden een doorn in het oog. Meer dan
de vromen hadden zij in de gaten dat
de eerbiediging van het gezag van de
keizer een knieval betekende voor de
antigod – de keizer of de antichrist.
Lucas schetst ons de weg terug. Terug naar de koningsstad, terug naar de
oude orde en het verbond en terug
naar het tijdsveld van de Rechters; de
tijd van voor de koningen. Terug naar

de niet-aangepaste verstotelingen van
‘de herders in het veld’ die als eersten
de blijde boodschap mochten vernemen – en ook begrepen! De herders:
rechtstreekse nazaten van David, die
als herder uit het veld tot het koningschap werd geroepen. De man die
haast vergeten was door zijn familie
toen Samuël kwam om hem te zegenen
– ondanks het feit dat hij als “een dapper man en een echt soldaat” bekend
stond! (1 Samuël 16: 18) De weg terug
naar de wortel van Jesse begint niet in
Jeruzalem, de stad van cultuur, bestuur
en religie, maar begint in het duistere
land der heidenen: het plaatsje Nazareth in Galilea.
In grote lijnen toont Lucas ons de
oorsprong – de zetel – van het kwaad
en de verwording, en tegelijkertijd
toont hij ons de oorsprong van de redding. De oorsprong van de verwording
van het Israëlische volk ligt voor een
belangrijk deel in het vergeten van de
oorsprong van de dingen. Wie maar
lang genoeg leeft in de schijnwerkelijkheid van wat de mensen van Jeruzalem,
het koningschap en het priesterdom
hebben gemaakt, gaat al gauw geloven
dat het nooit anders is geweest. De gelijkenis met onze moderne cultuur laat
zich hier makkelijk raden.

Werkelijkheid
In werkelijkheid kon men door de Heilige Schriften te lezen de werkelijke bedoeling van God weten, als men naar
de werkelijke oorsprong van de dingen
had gekeken. Niet Jeruzalem, maar
Bethlehem; niet de stad Bethlehem,
maar het veld. Niet de despotische
heerser Augustus, maar een richter die
als herder uit het veld treedt om zijn
volk en zijn schapen te leiden. Zacharias was door het geweldloze, aangepaste Jodendom, dat de priesters omhelsden en het volk voorhielden, nota
bene zijn voorouders vergeten. Zijn
dienst stond in schril contrast met die
van de eerste priesters: de zonen van
het huis van Levi die “met het zwaard
door de legerplaats moesten gaan, dodende al wat zij vonden.” Men was de
taal van het bloed vergeten. Was David
niet de koning met bloed aan zijn handen, net zoals de eerste priesters dat
waren en zoals de profeten dat waren
als stem van Mozes die de offerdienst
aan God had afgekondigd, gefundeerd
in het bloedbad dat de Levieten op zijn
bevel hadden aangericht?
De farizeeërs en schriftgeleerden
waren deze kennis van het verbond
kwijtgeraakt. Zij dachten niet in termen
van het verbondsvolk, maar in termen
als ‘wij’ en ‘zij’: de vromen versus ‘de
schare die de Wet niet kent’. Net zoals
de Sadduceeërs een tweedeling hadden gemaakt tussen de ontwikkelden
en de achterlijken. Men sprak niet
meer over Galileeërs als leden van hetzelfde verbond, maar over halve heidenen waar niets goeds van te verwachten viel. Door hun zuivere godsdienst
van gebed en barmhartigheid herkende men zelfs de rechtvaardigen uit Galilea niet meer.
Maar het Koninkrijk van God is niet
van deze wereld – dat hadden de Joden
kunnen weten. Het is niet gefundeerd
op het despotische koningschap van
het Oosten, dat Augustus ook naar zich
toe haalde (en dat vanaf 100 na Chr.
helemaal doorbrak in het Romeinse
Rijk). In het Koninkrijk van God worden

de hemelen geopenbaard in het veld
en staan de rechtvaardigen op uit vergeten gewesten. Tegen de zondige natuur van mensen in doet God Zijn Koninkrijk vanuit de aarde omhoog stijgen. Niet van bovenaf, zoals bij de Romeinen of de Perzen, maar vanuit de
ongepolijste harten van de rauwe
rechtvaardigen.
De moderne mens verlangt naar de
despoot die vrede, tolerantie, welvaart
en orde garandeert. Dat is vanaf de
zondeval nooit anders geweest. Hoe
heeft David niet moeten vechten tegen
de despotisering van het koningschap?
We kunnen daarover lezen in 2 Samuël
3: toen Joab zijn boekje te buiten ging,
en dacht en handelde volgens de logica van de macht. En een vergelijkbaar
verhaal in 2 Samuël 4. Of in 2 Samuël
9, toen hij de slavenhouding van Mefiboset doorbrak, de enig overgebleven
zoon van Saul, door hem de gemeenschap en de rechten aan te bieden van
het verbond en zo Mefiboset weer vast
te binden aan de belofte, de grond en
de eer van zijn huis?

Herstel
Als de Zoon van God komt om het koningschap te herstellen, dan herstelt
Hij dat koningschap niet naar dat wat
mensen er van hebben gemaakt, maar
dan gaat Hij terug naar ‘den beginne’.
Zoals Jesaja (9: 6) zegt: “Grote macht
zal Hij brengen en eindeloze vrede, aan
Davids huis en zijn rijk; Hij zal het steunen en stutten met recht en gerechtigheid, nu en voor immer.” Het ‘in den
beginne’ waar Jezus naar teruggrijpt,
werd zichtbaar in het moment dat de
herder David opstond uit het veld. De
oorsprong van het volk lag in het veld,
onder het gewone volk dat geen slaaf
en geen heerser was en dat rechtvaardig leefde zonder opgemerkt te worden door zowel vromen als door goddelozen. Jezus werd geboren tussen de
dieren, omringd door naar schapen
stinkende herders. Hij werd geboren
op een plek die teruggreep op de oorsprong van het volk – van elk volk. Hij
nam later Zijn discipelen uit de klasse
der zelfstandigen die geen loonarbeider waren, maar ook geen despoot
over anderen. Zo herstelde Hij de verloren kennis van het verbond onder de
zonen van Israël.
Kerstmis is het feest van de weg terug: het toont ons de weg naar de vrede. Niet de vrede van een despoot –
een Augustus – of van een of andere
democratische roversbende. De vrede
van Kerstmis is de vrede van de juiste
verhoudingen, van de oorsprong van
de inzettingen die het goede leven bepalen – dus van gezonde fundamenten
en een gezond koningschap. Theologisch gezien valt hier uiteraard veel
meer te zeggen; namelijk dat wat met
Kerstmis in de kerken zal worden gehoord. Maar Kerstmis beroert ook politieke en maatschappelijke kwesties –
en dat wordt in de Kerk niet meer gehoord. Juist in een tijd waarin fundamenten en koningschap onder grote
druk staan en in grote staat van verval
verkeren, is het opvallend dat het
kerstverhaal deze vragen niet omzeilt,
maar voluit betrekt in het Evangelie
van de geboorte van Jezus Christus.
Lees verder in Nucleus nr. 1, 2009
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Seks en macht

Daniël Overgaauw
Het verkrijgen en uitoefenen
van macht op andere mensen
is vrij eenvoudig. Eerst
vergroot of schep je een
maatschappelijk probleem,
en vervolgens ga je het
probleem ‘oplossen’. Zorg
daarbij dat deze oplossing
altijd een verdere inperking
van andermans vrijheid
inhoudt. Wanneer mensen
maar voldoende in shock
zijn, zullen zij
vrijheidsinperking sneller
aanvaarden dan onder
normale omstandigheden.

Bij het ‘oplossen’ van de problemen is
het voor de machtshebber van belang
dat de doelgroep tot op zekere hoogte
in shocktoestand verkeert. Wanneer
mensen in shock zijn, is het namelijk
eenvoudiger om ze ervan te overtuigen
dat maatregelen die anders nooit zouden worden aanvaard, nu toch echt de
enige oplossing zijn. Deze maatregelen
houden vrijwel altijd in dat de vrijheid
van de mensen moet worden ingeperkt
en dat hun gedrag moet worden beïnvloed. Zorg tegelijkertijd dat men wel
blijft praten over iets als ‘de vrije burger’, en men zal minder snel beseffen
dat die vrije burger inmiddels een onvrije lijfeigene is geworden.
Dat is kort gezegd wat de shockdoctrine inhoudt. Deze doctrine werd onlangs met betrekking tot neoliberale
economische politiek uitvoerig beschreven. Het is evenwel ook op andere zaken toepasbaar. De dreiging van
het internationale terrorisme is bijvoorbeeld een van de redenen waarom het draagvlak in verscheidene
Westerse landen groot genoeg was
om het biometrische paspoort en andere privacyinperkende maatregelen
in te voeren.

Vrije liefde is de directe
vijand van de vrijheid.
Het is de meest evidente
van alle corrupties die
slavernij kan bieden.
Gilbert Keith Chesterton, 29 mei
1874 – 14 juni 1936

overladen met seksueel getinte boodschappen. Zo wijzen sommigen erop
dat dit komt doordat omroepen en zenders als BNN en MTV kinderen en jongeren een verkeerd beeld voorschotelen over seksualiteit. Anderen wijzen
nadrukkelijk op de invloed van Amerikaanse gangstarap, met zijn onophoudelijke samenvoeging van geweld,
seks en lied.
Wat echter onvoldoende wordt ingezien, is dat het zogenaamde tegengeluid van politici, professionals en opiniemakers doorgaans net zo vertekend
is. Toen onlangs in Nederland een documentaire verscheen over de afkalvende seksuele moraal van jongeren
en zelfs kinderen, was er veel verontwaardiging in de politiek en media.
Toch is deze verontwaardiging opmerkelijk, want hadden diezelfde politiek
en media niet eerst jarenlang geprobeerd om de grenzen van seksualiteit
te verleggen? Het is namelijk dezelfde
politiek die roept dat porno al om tien
uur ’s avonds uitgezonden mag worden
en het waren dezelfde media die zegepralend aankondigden dat Deep Throat
op een staatszender te zien was.
Hoewel de betreffende documentaire liet zien dat een minderheid van jongeren inmiddels seksueel gestoord is,
wil een instelling als de Nederlandse
Vereniging Voor Seksuologie nu dat alle kinderen al op de basisschool seksuele voorlichting krijgen. Omdat een
minderheid van de ouders dus de seksuele taboedoorbreking van de soixante-huitards consequent tot uitvoer
heeft gebracht, moeten nu ook ouders
die altijd terughoudender zijn geweest, aanvaarden dat hun kinderen
nu een bepaald soort seksuele bijscholing krijgen.

Boekjes en liedjes

Portret van madame Stuart Merrill,
Mysteriosa, Jean DELVILLE, 1892

Seksuele normvervaging
Er zijn niettemin weinig dingen zo geschikt om mensen te beheersen als
seksualiteit. Bedreiging en geweld van
staatswege, sinds de Franse Revolutie
het meest gebruikte vrijzinnige dwangmiddel, werkt misschien wel, maar
schept op lange termijn een diepe
weerzin bij de bevolking. En een ontevreden bevolking heeft al eens de neiging om zich tegen haar heersers te keren. Een meer fijnzinnige aanpak is
echter veel doeltreffender. Op het gebied van seksualiteit en liefde zien we
daarom nu eigenaardige toepassing
van de shockdoctrine.
Neem nu bijvoorbeeld de ontwikkeling van de seksuele moraal. Sinds de
seksuele revolutie van de jaren zestig
zijn nagenoeg alle taboes rond seksualiteit en liefde doorbroken. Zelfs polygamie, indien niet begaan door een
moslim, is uit de taboesfeer gehaald.
Steeds vroeger en steeds vaker worden mensen, waaronder kinderen,

Nu de politieke en
economische vrijheid
achteruitgaan neemt de
seksuele vrijheid
terzelfder tijd toe. Een
dictator doet er goed aan
deze vrijheid aan te
moedigen … het zal zijn
onderdanen helpen zich
met hun slavernij die
hun lot is, te verzoenen.
Aldous Huxley, 26 juli 1894 –
22 november 1963
7

Dat de seksuele revolutie haar voetafdruk heeft achtergelaten bij BNN en
MTV, mag duidelijk zijn. Deze bronnen
van seksuele normvervaging zijn niet
toevallig een neomarxistische staatsomroep en een neoliberale jongerenzender. Zoals eerder al opgemerkt,
maakt 1968 niet alleen daar de dienst
uit, maar ook bij de instellingen en personen die het probleem moeten gaan
‘oplossen’. Een vrijzinnige columnist
zegt dan ook zonder schroom over de
oplossing tegen de seksuele normvervaging: “Gij zult u bemoeien. Juist omwille van de erfenis van de jaren ’60.”
De seksuele normvervaging heeft bij
het andere kamp echter evengoed toegeslagen. Zo werd in een vraaggesprek
met een vooraanstaande pedagoge gesteld dat seksuele voorlichting “eigenlijk net zo normaal [zou] moeten zijn
als voorlezen en liedjes leren zingen.
Het zou een thema moeten zijn in algemene boeken over opvoeding,” aldus
de opvoedkundige. Het antwoord op
de stelling dat seks slechts een gebruiksvoorwerp is, is dus dat seks inderdaad een gebruiksvoorwerp is. Namelijk van het niveau voorleesboek en
luisterliedje.
Wanneer je het onderwerp seksualiteit op gelijke hoogte zet met boekjes
en liedjes, dan haal je ofwel elementen
van innigheid en genegenheid weg bij
het eerste, ofwel voeg je ze toe aan het
tweede. Als het net zo normaal is om
kinderen over seksualiteit te onderwijzen als ze te leren zingen, dan is seks
net zo normaal als een lied. Je kan niet
eerst seksuele voorlichting moreel gelijkstellen aan het leren van liedjes, en
vervolgens moreel anders gaan denken over seks dan over liedjes. Sterker
nog, als seks en lied inderdaad moreel
gelijkwaardig zijn, dan is dat eerder

een rechtvaardiging dan een ontkrachting van de hedendaagse gangstarap.
Daarbij speelt nog wat anders. Als
seks inderdaad niet veel meer is dan
een boek of een lied, dan is het een
volkomen logische gevolgtrekking dat
seks verder moet worden geprofessionaliseerd. Moderne mensen lezen immers haast geen boeken meer en laten
het schrijven al helemaal over aan professionele schrijvers. Zingen is ook
grotendeels uit onze cultuur verdwenen; dat laten we bij voorkeur over aan
professionele artiesten. Zodoende zal
dus ook seks verder geprofessionaliseerd worden.
Het is nu juist de professionalisering
van seks dat er een uitermate geschikt
middel van maakt om invloed uit te oefenen op mensen. Vandaar ook de
vraag naar heuse consultatiebureaus
voor seksuele opvoeding. Professionalisering is echter een van de stappen
van een ontmenselijkend mechaniseringproces. Toen kinderopvang of zorg
voor ouderen nog een aangelegenheid
was van familie en gemeenschap, hadden verzorger en verzorgde een rechtstreekse band met elkaar, die een doel
op zich was.
Nu het hulpverleners zijn die de verzorging op zich hebben genomen, ook
al vaak met de meest nobele bedoelingen, is het verzorgen van de ander echter niet het doel op zich meer, maar
een middel tot iets anders, namelijk
geld verdienen. De professionele verzorging zou volledig worden stopgezet
als de geldkraan wordt dichtgedraaid.
Aangezien financiën nu het uitgangspunt zijn, is doelmatigheid de norm.
Doelmatigheid bereik je alleen door
verdere automatisering en mechanisering. Niet alleen vindt daarmee een
vervreemdingsproces tussen verzorgde en verzorger plaats, maar ook een
mechanisering van het menselijke.
Dat de professionalisering van seks
evengoed een mechanisering van seks
zal inhouden, ligt dus voor de hand.
Seks is dan niet langer iets intiems tussen twee geliefden, maar net zo goed
iets van de klerk van het private of publieke consultatiebureau vijftig kilometer verderop. Dat wordt dan vooruitgang genoemd.

Seksualiteit en vooruitgang
Wanneer vooruitgang het hogere doel
is in ons leven, zoals regelmatig wordt
betoogd, dan zal een redelijk mens inzien dat dit doel nooit zal worden bereikt. Een doel bereiken is immers ergens stil komen te staan. Als het mijn
levensdoel is om tachtig te worden,
dan is dat doel bereikt wanneer ik die
leeftijd bereik. Wanneer mijn doel is
alsmaar vooruit te gaan, dan kan ik
nooit meer stoppen. Ik zal dan eeuwig
vooruit moeten gaan, want zodra ik
stop, stopt de vooruitgang.
Vooruitgangsdenken op het gebied
van seksualiteit is dus nooit voltooid,
zelfs niet wanneer ze doorgetrokken
wordt tot een bepaald uiterste. Zelfs
dan moet de seksualisering van de samenleving doorgaan, wil ze tenminste
vooruitstrevend blijven. Wanneer
wordt gesteld dat seksuele vrijheid
vooruitgang is, dan kan seks dus pas
vrij zijn wanneer ze onbegrensd is in
haar voortgang. Alleen voortdurende
grensdoorbreking is ware vooruitgang.
Vooruitstrevende mensen kunnen
daarom geen maatschappelijke, laat
staan morele, grens erkennen op seksueel vlak, want op dat moment zijn ze
per definitie niet vooruitstrevend meer.
Moreel kunnen ware progressieven
dus niets zeggen tegen kinderen die op
hun tiende al aan ruilseks doen. Het

enige wat ze kunnen zeggen is dat de
manier waarop niet vooruitstrevend
genoeg is. Dan is het pas vooruitstrevend wanneer bijvoorbeeld een professional je bijstaat in raad en daad.
Gelukkig zijn er nagenoeg geen echte vooruitstrevende mensen op seksueel vlak. Elke mens heeft namelijk een
bepaalde grens. Zij die geen morele
grens erkennen, worden terecht waardeblind of ontoerekeningsvatbaar genoemd, en zijn derhalve niet serieus te
nemen. Seksualiteit houdt per definitie
een grens in. Op het moment dat je
met een andere persoon trouwt of vrijt,
begrens je jezelf in de zin dat je niet
met zes miljard andere mensen trouwt
of vrijt. Seksualiteit staat dus niet los
van het aanvaarden van grenzen. Voor
zij die erkennen dat seksualiteit dus
niet vooruitstrevend is, is het de vraag
waar de grens ligt. Die grens was er in
ieder geval vanouds. Wat voorbij die
grens lag, heette taboe.

Probleemoplossers
Hoewel tegenwoordig niet veel over dit
onderwerp gesproken wordt, hebben
meerdere schrijvers in het verleden dit
onderwerp aangekaart. Aldous Huxley
merkte dan ook al vroegtijdig op: “Seksuele vrijheid neemt toe naarmate de
politieke en economische vrijheden afnemen. Dictators doen er goed aan deze vrijheid aan te moedigen… Het zal
hun onderdanen helpen zich met hun
lot als slaaf te verzoenen.” G.K. Chesterton deelde deze vaststelling: “Vrij
liefde is de absolute vijand van de vrijheid. Ze is de meest doorzichtige omkoping die slavernij te bieden heeft.”
Wat we in Nederland zien, is iets wat
in alle Westerse landen plaatsvindt.
Het is een ontwikkeling waarbij mensen enerzijds steeds seksueel ‘vrijer’
worden, maar anderzijds steeds meer
in hun vrijen zullen worden beheerst
om de uitwassen van de seksuele onbeheerstheid te bestrijden. Het is
geen toeval dat hetzelfde kabinet dat
luid en duidelijk aanwezig is op evenementen ter ere van de seksuele revolutie, ook verder in de persoonlijke levenssfeer wil indringen door middel
van zoiets onzinnigs als het elektronische kinddossier, dat maar liefst 2.600
variabelen zal kennen – uiteenlopend
van woonsituatie tot schaamstreekbeharing.
Gezonde, onafhankelijke gezinnen
en gemeenschappen kunnen niet door
een machtsapparaat worden beheerst,
omdat zij zichzelf beheersen. Niets is
makkelijker te overheersen dan richtingsloze en afhankelijke eenlingen.
Hiervoor is seksualiteit van nature het
best geschikt, simpelweg omdat seksualiteit zo natuurlijk is. Seksueel ontspoorde jongeren zal men nooit bewust kunnen maken van liefde, als
seksualiteit door de ‘probleemoplossers’ juist los wordt gekoppeld van de
liefde en mensen keer op keer in
shock worden gebracht door allerlei
uitwassen.
Normale seksualiteit veronderstelt
dat men uitgangspunten heeft en grenzen kent. Seksueel normaal gedrag
kan bovendien alleen plaatsvinden
wanneer seksualiteit in de privésfeer
wordt gehouden, en innigheid en genegenheid behouden blijven. Het vereist
derhalve geen bemoeizuchtige, maar
een terughoudende machtselite. Helaas zien momenteel niet alleen de veroorzakers, maar ook de ‘oplossers’ van
het probleem dat niet zitten.
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Veiligheid tot heil des volks

Tom Zwitser
In tal van Europese landen
worden de burgers
overspoeld met elektronische
datasystemen. In Nederland
is er, na een Elektronisch
Kinddossier (EKD), na het
systeem van de Openbaar
Vervoer-chipkaart, en na een
database rond het
rekeningrijden dat alle
verkeersbewegingen van de
burgers zal vastleggen, nu
ook sprake van een EPD: een
Elektronisch Patiëntendossier.

Wie over uw
elektronisch
dossier beschikt
is ‘machtiger’
dan God.

Democratie 2008
Vervolg van pag. 2

Zou het niet
eenvoudiger zijn
de kiezer niet
meer te laten
stemmen?
8

Een aantal weken geleden stonden de
media vol van de manier waarop de Nederlandse minister van Volksgezondheid Ab Klink zijn burgers toestond bezwaar te maken tegen het EPD, namelijk via de reguliere reclame die huis
aan huis verspreid wordt. De burger
krijgt een reclamefolder toegestuurd
die men met een kopie van het paspoort of de identiteitskaart terug moet
sturen indien men geen gegevens in
een landelijke database wil terugzien.
Nu horen we weinig meer van deze
dwaasheid, maar maken de media zich
druk om het schaamhaar en de uiterlijke kenmerken van de geslachtsorganen van de kinderen van de minister
van Jeugd en Gezin, André Rouvoet,
die ook in een kinddossier moeten
worden vastgelegd en door diezelfde
minister is opgezet. De leugenachtigheid van de overheid en de onverschilligheid rond veiligheid met persoonsgegevens in het gros van de media ligt
er weer vingerdik op. De laatstgenoemden poken regelmatig een
nieuwsfeitje zo hoog op dat ze er een
week later al niet meer op hoeven terugkomen. De hype is over; op naar de
volgende. Maar de problemen worden
er niet minder op.
De zorgen rond alle dossiers waarin
iedere burger in tal van opzichten geregistreerd moet
worden, stapelen
zich op. Iedere
minister
werkt
wel aan een digitaal dossier voor
burgers en randgroepen.
Toen
een aantal weken
geleden echter
een alarmerende
televisiedocumentaire
werd
uitgezonden over
het kraken van
creditcards door
de Russische maffia die de gegevens van Jan Modaal voor vijf dollar op internet te
koop aanbiedt,
bleken vrij weinig
publieke figuren
daar echt over na
te gaan denken.
Het ging namelijk
over het stelen
van identiteiten.
En die identiteit is
tegenwoordig een
kwestie van nulletjes en eentjes.
Nog
sulliger
was het optreden

Informatie te koop
Het staat nu al bij voorbaat vast dat alle gegevens uit het EPD en EKD te koop
zullen worden aangeboden door malafide organisaties uit het grijze circuit.
Iedere hacker weet dat alles wat uit
nulletjes en eentjes bestaat gekraakt
kan worden. En wanneer alle medische, psychiatrische en pedagogische
gegevens van een persoon in een en
hetzelfde dossier terechtkomen, wordt
dat voor een bepaalde handelsgeest
interessant. De organisaties uit het
grijze circuit doen wat ze altijd doen:
op illegale wijze aan informatie komen
om deze aan belanghebbende organisaties te verkopen. Niet meer het witwassen van geld, maar het witwassen
van informatie is de belangrijkste activiteit geworden.
Degene die over mijn EPD beschikt
of over dat van eender welke andere
Nederlander is machtiger dan God. Onze Vader schrijft mijn dossier nog op
basis van eigen onderzoek, maar het
EPD is samengesteld door tientallen
auteurs: vier huisartsen, drie psychiaters, vijf psychotherapeuten, vier specialisten en verscheidene arts-assistenten die met hun zes studiejaren
stuk voor stuk een eigen bijdrage mogen leveren aan mijn boek des levens.
Daarin heeft een huisarts in opleiding
of de achterdochtige kinderarts wel-

Er zijn allerlei specialisten die mij met
een paar pennenstreken voor het leven
tekenen en mij in allerlei risicoanalyses bij voorbaat uitsluiten van bepaalde bedrijfsprofielen, hypotheek- en
verzekeringsproducten, en een goede
potentiële echtgenote, die louter uit
nieuwsgierigheid even mijn dossier
raadpleegt en prompt voor een huwelijk terugschrikt. Wie schrikt er niet als
hij in hoge concentratie een verslag
van alle mislukkingen en ziektes van
zijn eigen leven terugleest? Het dossier bevat geen gezonde feiten noch
goede daden en deugden. Het is zogezegd geen eerlijke balans, maar bevat
alleen de fysieke en mentale tekortkomingen. Ik mag geen enkele fout maken en mijn ouders ook niet. Zelfs mijn
nageslacht mag tegenover deze pennenlikkers geen onvertogen of onzinnig woord laten vallen, want alles
wordt geregistreerd. Ik had op dertienjarige leeftijd niet uit pure rebellie tegen een leerkracht mogen zeggen dat
mijn moeder mij iedere ochtend even
met de zweep slaagt. Ieder vermoeden
mag genoteerd worden. Dat klinkt
overdreven, maar het is een zeer reële
verwachting.
Ik mag ook geen moeilijke puber zijn
geweest, want dat sluit mij wellicht uit
van een opleiding aan een hoogaangeschreven University College. Alle informatie heeft een zekere waarde voor
bepaalde organisaties, of het nu gaat
om soa-testen, antidepressiva of andere genoten ‘zorgen’. Wellicht is de informatie niet een probleem om ergens
binnen te komen of producten aan te
schaffen, maar wordt die informatie in
aanvullende voorwaarden gebruikt om
producten duurder te maken. Dat heet
persoonlijke risicoanalyse op maat. De
keuze voor een werving- en selectiebureau om zelfstandig onderzoek naar
een kandidaat te doen, of een oordeel
te vellen op basis van een EPD dat voor
vijf dollar uit Rusland komt, is gemakkelijk. Eigen onderzoek is vele malen
duurder – en beperkter.
Ik mag dus geen fouten meer maken,

saus. De Ieren waren geen dupe en de
politieke Franse en Nederlandse klasse
zorgden er wel voor dat hun kiezers
niet meer werden geraadpleegd.
Wij kunnen besluiten dat de Europese democratie niet meer dan een grap
is. Verdragen laten herstemmen of hun
namen veranderen is een belediging
voor de kiezer. Maar als de kiezer dan
zo dwaas is, altijd zo slecht is geïnformeerd en nooit onmiddellijk goed
stemt, zou het dan niet eenvoudiger
zijn hem niet meer te laten stemmen?
Het lijkt de droom van de Europese regering en vooral van de Europese Unie:
een democratie zonder kiezers en zonder verkiezingen! In zo’n democratie
zou de bevolking de regering niet meer
kunnen afstraffen. Dat risico zou dan

niet meer bestaan. De Europese Unie
met haar 25 commissarissen, die niet
verkozen zijn en ook geen verantwoording moeten afleggen, en het voorstel
om een niet verkozen president aan te
stellen, zouden bijzonder geschikt zijn
voor deze stijl van democratie.
In een marionettentheater zie je niet
wie de poppen bespeelt. Je voelt wel
dat hij er is, omdat je de marionetten
ziet bewegen, zich opwinden en spreken. Je ziet het nog beter wanneer het
spel niet beantwoordt aan de verwachtingen van het publiek. Zo wordt
het duidelijk dat zij gehoorzamen aan
een wil die sterker is en zij niets uit
zichzelf doen. Dit lijkt de vertoning
van de huidige democratie te worden.
Het is moeilijk te raden wie uiteinde-

lijk de politieke wereld stuurt, maar
het is steeds makkelijker om te besluiten dat het theater andere meesters kent dan het zogenoemde soevereine volk.
Als de Unie koste wat het wil het verdrag van Lissabon wil aangenomen
zien, dan is dat niet voor het welzijn
van de Europeanen, die elk verdrag
verwerpen telkens zij erover worden
geconsulteerd. De Europese Unie en
haar politieke klasse worden in de rug
geduwd door anderen die alleen hun
eigen belangen nastreven. Waarom wil
de Europese Unie per se de toetreding
van Turkije tot de Unie, in weerwil van
het volksverzet? Waarom speelt zij tegenover Rusland tegen haar eigen strategische belangen in? Waarom verzet

van de Nederlandse staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga over de OV-chipkaart. Haar lijvig
dossier over haar publieke onvermogen werd aangevuld met haar verzekering dat de bedrijven vaste draaiboeken hebben klaarliggen wanneer de
OV-chipkaarten gekraakt worden. Het
kraken en stelen van andermans gegevens staat voor haar al bij voorbaat
vast. Ze wil echter alleen toezien op
‘nauwkeurige procedures’. Dan moet
ze maar eens bij de ING-bank navragen
wat een bedrijf aan procedures en
draaiboeken heeft wanneer persoonsgegevens gestolen worden: er is namelijk niets aan te doen en ze staan met
de handen in het haar. Ze kunnen er
hele afdelingen voor oprichten en het
de hackers en krakers bemoeilijken,
maar ze kunnen mij mijn identiteit
nooit garanderen, wat voor moois de
klant ook wordt voorgespiegeld. Ik heb
dus liever geen enkele identiteit, maar
dat mag ook niet van Tineke, André en
Ab. Over mijzelf heb ik dus weinig te
zeggen. Ik moet een identiteit hebben,
een digitale nog wel. Dan ben ik beter
controleerbaar, beter vatbaar voor gerichte sturing van bovenaf en, zoals we
zullen zien, beter af te persen op basis
van mijn verleden.

licht in een bijzinnetje de verdenking
kindermishandeling vermeld, heeft de
longarts gezegd dat mijn longen dusdanig vernield zijn en ik de zestig niet
zal halen en vermelden allerlei therapeuten mijn moeilijkheden met geloofskwesties, obsessies en andere zaken waardoor ik als elektronische patiënt wel door het leven getekend zal
zijn. Als ze al niet letterlijk mijn leven
beschrijven in dat dossier, dan zijn hun
opmerkingen wel bepalend voor de
rest van mijn leven.

Voor het leven getekend

maar degenen die in dat dossier aan
mijn levensverhaal schrijven kunnen
zich elke foute inschatting permitteren, want de enige die daarop wordt
aangekeken ben ik zelf. Het zal onmogelijk worden om hun fouten volledig
uit mijn dossier te krijgen, al wordt mij
beloofd dat ik altijd mijn dossier moet
kunnen inzien en bepaalde informatie
moet kunnen wissen. Maar hun missers zijn nog niet eens het grootste
probleem. De grootste fout van dit
soort dossiers is dat mensen geen eerlijke kansen meer krijgen omdat eerder
verprutste kansen niet vergeten kunnen worden. Het vroegere leven van trial and error (het leven met vallen en
opstaan) wordt geruisloos ingewisseld
voor een leven van error and remember. Het hele verleden is direct oproepbaar en wordt niet meer vervaagd in de
herinnering, laat staan gewist.
Wie geen dossier bezit bestaat niet
meer. Wie nu bezwaar maakt tegen het
gebruik van zijn gegevens in het EPD
zal dat later merken: “Wij konden weinig gegevens over u vinden en dat is
verdacht.” De baan, verzekering of
zorg wordt wegens te weinig ‘voorinformatie’ geweigerd. Hebben ze dat
dossier wel, dan worden bij iedere
nieuwe kans vorige fouten en falen als
risico’s meegenomen. En wie faalt er
nu niet?
Ergens met een schone lei beginnen
is er niet meer bij. Het verleden laten
rusten kan niet, want steeds opnieuw
worden dezelfde herhalingen herhaald, waardoor mijn leven gebaseerd
blijft op een aantal opmerkingen van
mensen die ‘verstand’ hebben van mijn
leven en deze opmerkingen in een dossier hebben gezet. Opmerkingen die ik
niet meer zal kunnen overstijgen.
Iemands levensverhaal vastleggen
en daarmee diens leven ook verder bepalen vereist meer dan een diploma
geneeskunde, psychologie of sociologie en ook meer dan veel levenservaring. Het predestineren werd in het verleden alleen aan God overgelaten en
dat moet ook maar zo blijven om nog te
kunnen blijven geloven in de wilskracht van de burgers. Om gezond te
kunnen handelen is een recht op anoniem falen noodzakelijk. Het is zeker
niet de bedoeling dat de staat en/of de
maffia – het verschil wordt steeds vager in deze dossierwoede – een soort
predestinatie-instituut wordt, waarbij
zij burgers gaat uitverkiezen tot het
heil van het volk of verdoemen tot de
modderpoel van mislukkingen die we
als volksmassa volgens hen in feite al
zijn.
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zij zich tegen staten die de migratie wil
reglementeren? Waarom werkt zij op
zoveel vlakken tegen het objectieve algemeen belang van de lidstaten?
De Europese kiezer kan ook zonder
het antwoord op deze vragen reeds beseffen dat een dergelijke democratie
helemaal geen democratie is. Wij moeten zelfs degene identificeren die de
marionetten bespeelt, om te zien dat
de marionetten met ons spotten. Wij
zouden dit theater ook kunnen omverwerpen en een einde maken aan de farce. In 2009 krijgen wij allicht weer
nieuwe elementen om ons stilaan op
deze weg te brengen.
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Nihilisme!

Louis Van Roy
Baby’s worden verkocht,
gedumpt, vermoord en
gemarteld. De voorbije
weken meldden de media
bijna dagelijks dergelijke
feiten. De termen
‘koopouders’ en
‘verkoopouders’ raken
ingeburgerd, waardoor de
kier voor kinderhandel een
wijd openstaande deur
wordt. Zonder enige
schaamte wordt er gesproken
over ‘betaalouders’,
draagmoeders’ en
‘vraagvaders’. Voortplanting
gebeurt tegen betaling en
krijgt het label ‘commercie’,
als het al geen oplichting is.
Verloederde sensatiemedia
beperken zich tot de cynische
vraag: “Straks baby op eBay?”
Zij ruiken nu al het geld dat
door de verhoging van het
oplagecijfer zal
binnenstromen.

Die kinderdrama’s zijn een gruwelijk
verschijnsel van maatschappelijke decadentie. Gaan de wetgever en vooral
de maatschappij – onder meer de talrijke vrouwenbewegingen – daar wat aan
doen? Iedereen is tegen, maar er zijn
gewoon geen regels voor. Voor sociologische ‘blinden’ was deze kinderontering tot voor kort geen groot maatschappelijk probleem. U moet het
maar durven om de misdadige verkoop
van pasgeborenen zo te formuleren als
u weet dat politici in commissie ‘door
onenigheid binnen de regering’ sinds
2005 geen tijd hebben gehad om die
oogwenkende kinderhandel juridisch
in de handboeien te slaan.

Tirannie
Het lijkt erop dat de maatschappij,
doorvreten van het dogmatisch denken
van de Nieuwe Politieke Cultuur, wenst
te leven met de satanische plooien van
het nihilisme. Het tijdsklimaat is alvast

gaan beseffen dat ze met hun ‘revolutie tot omverwerping van wat was’ flink
naast hun schoenen lopen, en het
recht en de democratie schromelijk
vernederen.
Want wat hebben ze anders gebracht dan gebrek aan discipline, versplintering van het gezinsleven en de
verheffing van het materialisme tot het
eerste levensgebod.

Softies
De halfzachten of de softies halen er
de schouder voor op. Media, wettenmakers, politieke, sociaal-culturele,
kerkelijke en multiculturele organisaties hebben die categorie gevangen
met het net van softe gelijkheid. Voor
hen is het een geloofspunt. Onterecht.
Met halfzachtheid, een schakering van
nihilisme, is geen zalf te strijken op
wat verkeerd aan het gaan is. Softies,
of zij nu dokter of straathoekwerker
zijn, kunnen evenmin als Justitie en
Binnenlandse Zaken het kankergezwel
van immoraliteit en illegaliteit verwijderen. Halfzachtheid laat nooit de vereiste behandeling of oplossing toe.
De media zitten al te ver in het
straatje van de ‘commercie’ om te kunnen strijden tegen de algemene decadentie. Daarom vluchten zij in wat zij
de actualiteit noemen, om munt te
slaan uit menselijke ellende en politieke ontreddering. Alleen de verkoopcijfers zijn van belang, niet het recht, niet
de grond van de zaak, niet de ethiek.
Hoe meer gruwelen, hoe meer babydrama’s, hoe hoger de verkoopcijfers.
Het enige waarop de aandacht van
persmagnaten en hoofdredacteursmarketeers is gevestigd, is de ‘verkoop’.

Hangijzers

Jo Pieck-van Poelvoorde, Anton PIECK

Voor de media
zijn alleen de
verkoopcijfers van
belang, niet het
recht, niet de grond
van de zaak, niet
de ethiek.
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gunstig, want niemand blijkt nog om
iemand te geven. Tegenover de beschaving, de volksgemeenschap en het
ouderschap is dat de negatie van alle
negaties. De ontsporing van de geest –
van een hart is lang geen sprake
meer – is het meest schrikwekkende
dat de mens en de maatschappij kan
overkomen. Nihilisme is als een ziedend atheïsme dat alle natuurrechterlijke normen en zedelijke criteria tracht
te verbranden.
Volgens van Dale’s Groot Woordenboek is het nihilisme een vroeger in
Rusland wijdverbreide revolutionaire
leer die de maatschappelijke orde geheel wilde omverwerpen, om daarna
op het ‘niets’ een nieuwe maatschappij
te bouwen. Flauwekul! Op het ‘niets’
valt niets te bouwen. Ook atheïsten
moeten dat aanvaarden. Net als zij die
al enkele decennia lang vanuit onverteerde communistische sympathieën
zwaaien met de ex-cathedra gepredikte ‘gelijkheid’ eindelijk eens moeten

Het denkbeeld dat het de taak van de
media is om de burger zo juist en volledig mogelijk te informeren en de werkelijkheid getrouw weer te geven, is
een bewust onderhouden en verspreide mythe. De media zijn als ‘politiek
correcten’ zelfs niet meer in staat om
de echte realiteit te formuleren en naar
buiten te brengen. Er hangen teveel
politieke en commerciële hangijzers
rond.
De massa lezersbrieven en replieken
die op redacties in de prullenmand
worden gegooid illustreren ten volle
het onbetrouwbaarheids- en ongeloofwaardigheidsgehalte van de media, die
er nochtans prat op gaan dat zij de objectiviteit de eer aandoen die zij verdient. Idem voor ondemocratische politieke peilingen, die geen enkele
nieuwswaarde hebben, maar die media als handlangers van een nihilistische opdracht ten alle prijze warm
moeten houden om de verkoop op peil
te houden.
Op de dag van ’90 jaar De Standaard’
durfde de hoofdredacteur zonder verpinken te schrijven dat “zijn” krant,
want zo hoort hij dat graag, nog diepe
wortels in het verleden heeft. Welke?
Ofwel weet de schrijver met zijn pretentie geen weg, ofwel lijdt hij aan geheugenverlies. Welke christelijk-vlaamse
waarden zijn nog in De Standaard te
herkennen? Over Vlaamse ontvoogding, Vlaamse bewustwording en specifiek Vlaamsvolkse manifestaties
wordt slechts het hoognodige – om
geen lezers of publiciteit kwijt te spelen
– geschreven. Met dien verstande nog

wel dat de auteurs – want eigen journalisten zwijgen liefst over Vlaamse onderwerpen – doorgaans op een goed
blaadje horen te staan bij ‘het huis’.

Knoop
Hoe licht de tekst van ’90 jaar De Standaard’ weegt, is af te meten aan de levensbeschouwelijke verdienste die de
hoofdredacteur toekent aan de seksuele ontvoogding waar hij voor ‘zijn’
krant zo fier op is. In dezelfde adem
vernoemt hij de ontsluiting van de verzuiling. Rekening houdend met zijn
grote sympathie voor het ‘cordon sanitaire’ en zijn respect voor het Centrum
van Gelijke Kansen en Antiracisme,
waarover geen verkeerd woord te horen is, ligt de hoofdredacteur inzake
het begrip ‘ontzuiling’ duidelijk met
zichzelf in de knoop. Dichter bij de
waarheid ligt dat de hedendaagse DS
ver verwijderd staat van het oorspronkelijk principiële en motiverende ‘Dagblad voor Staatkundige, Maatschappelijke en Economische Belangen.’
Ook al is de ijver voor de ‘hartstochtelijke vrijheid’ of het ‘vrij zijn’ groter
van schaal dan kort na het einde van
de Tweede Wereldoorlog, dan is met
geen woorden te vergelijken hoe libertijns, goddeloos en wulps in woordgebruik ‘De Standaard’ zonder AVV/VVK
is geworden. Als dat het criterium is,
dan is de ‘Maatschappelijke’ van vroeger naar een bedenkelijk niveau afgegleden.
De hedendaagse aanpak is zo te
doorzien. Als het nodig blijkt, worden
maatschappelijke en communautaire
problemen ondergeschikt gemaakt aan
de opportuniteit van het moment en
aan de belangen van reclamebureaus.
Niet zelden is de ‘commercie’ voor de
journalistiek de “bon ton.” Niet de nek
uitsteken als het niet opbrengt; maar
samenspannen met de meute van ‘nihilisten’ en applaudisseren voor de
progressieven.

Verbijstering
Een merkbare vorm van nihilisme zit
ook in het feminisme en in tal van
emancipatorische vrouwenbewegingen. Een ‘harde kern’ kan maar niet begrijpen dat vrouwen blijven zweren bij
het ‘rolmodel’ van moederschap en
huisvrouw en daarvoor hun carrière
opofferen. Hun verwijt ligt in het suggereren dat die vrouwen ‘het glazen
plafond’ aanvaarden dat de doorstroming naar de top belemmert. Een verbijsterende conclusie.
Als u bedenkt dat zelfs de KAV, waarvan het oorspronkelijke karakter ‘christelijk’ was, vandaag de dag op de proppen komt met de uitspraak: “we hebben samen met de gehele vrouwenbeweging ervoor gezorgd dat vrouwen
ook de keuze hadden om te gaan studeren, om al dan niet kinderen te krijgen, om al dan niet te trouwen,” dan is
veel gezegd over de verkeerde weg die
de KAV met haar vormingsprogramma
is ingeslagen. Niemand kan tegen ontwikkeling en kennisverwerving zijn,
maar als daarvoor de gelijkheid tussen
man en vrouw het criterium is, dan lijdt
de vrouwenbeweging aan fraseologie
en neemt zij afstand van de essentiële
existentie van het vrouw-zijn. Feministen die vrouwenkringen en clubs afdweilen met professionele voorliefdes
en met de slogan dat de vrouw kansen
moet krijgen om verantwoordelijkhe-

den op te nemen in een solidaire samenleving, zien over het hoofd dat het
vrouw-zijn slechts kan slagen in de eigen biologisch-fysiologische en psychologische biotoop van het leven die
het moederschap en het gezin is. Wie
dit niet wil aanvaarden, breekt met de
natuurwet.

Averechts
De vrije keuze voor de vrouw als kers
op de taart van de emancipatie – DS
van 25 november – klinkt allicht aardig
in de oren van jonge en opgroeiende
vrouwen, maar is niet verenigbaar met
de vrouwelijke rijkdom die zij in zich
dragen. ‘Plus est en vous’ overstijgt in
hogere mate de ‘ijdelheid’ waarmee
het feminisme de plaats van de vrouw
in de maatschappij wenst voor te
schrijven. Zijn de afbraak van de huwelijkszeden en de daaruit volgende ontmanteling van het gezin niet voor een
groot deel het resultaat van emancipatorische vrouwenbewegingen die geen
aandacht meer hebben voor het vrouwzijn? Zij verkondigen existentietheorieën die niet om aan te horen zijn. Zij
sporen aan tot een klauterpartij op de
maatschappelijke beroepsladder en
nemen afstand van de inherentie van
het ‘vrouw-zijn’, omdat ze als evenknie
van de man willen staan. Die bewegingen zijn behept door de averechtse filosofie van Simone de Beauvoir die in
haar ‘Le deuxième sexe’ ervan uitgaat
dat de vrouw niet als vrouw wordt geboren, maar tijdens de opvoeding tot
vrouw wordt gemaakt. Dat is niet meer
dan een blasfemie tegen de natuur
Voor Simone de Beauvoir en haar
volgelingen bestaat er allicht wel een
verscheidenheid tussen man en vrouw,
maar zeker geen verschil. Op zich is
dat een gewilde totale vernedering en
een misprijzen van vrouwelijke natuurlijke gerichtheid op het verwekken van
leven. Hoe stupide is de existentialistische filosofie waarachter vrouwenscharen opstappen met de slogan
“Baas in eigen buik.” Zij doen herinneren aan alle generaties die her en der
triomferend schreeuwden: ”Vliegt de
Blauwvoet, storm op zee,” doch even
blind als tevoren voor de werkelijkheid
naar huis terugkeerden.

Partners
Rechtstaat en individu laten zich opvreten door revolutionairen die streven
naar platte gelijkheid, een gelijkheid
die sterk geestesverwant lijkt te zijn
met het communisme ten tijde van Stalin. Waar blijft de weerstand van staat
en kerk, van politicus en burger tegen
deze ‘psychose van zelfvernietiging’
die dag na dag in krantentitels vernoemd wordt?
Het feminisme en de vrouwenbeweging zouden hun vrijheidsstrijd en vrijheidsbeleving kunnen richten op het
partnerschap, binnen het gezin en op
de liepe levenswijsheid dat kinderen
én hun vader én hun moeder nodig
hebben. Ook de wetgever moet zich inspannen voor het beschermen van het
partnerschap voor ‘het leven’. Men
moet dus zeker de echtscheidingsprocedures niet banaliseren, want het huwelijk is een hoge humane nood voor
het kind, het gezin en heel de maatschappij.
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grata in Congo. Als represaillemaatregel werden zelfs een aantal consulaten
gesloten. Uiteindelijk kon de minister
in deze tragische situatie nog enkel
met de Rwandezen spreken.
Kagame zal hem ongetwijfeld vriendelijk ontvangen hebben. Het diplomatiek resultaat was echter bijzonder mager. Volgens president Kagame had
Rwanda geen enkele invloed op Nkunda en kon het dus niet bemiddelen.
Met deze kurkdroge en te verwachten
boodschap was de missie van de Belgische minister in Centraal Afrika afgelopen. Toch is het een publiek geheim
dat de president zelf Rwanda ziet als
een soort Zwitserland of draaischijf
waar de door hem uit Kivu gehaalde
grondstoffen op de wereldmarkt kunnen worden verkocht. Nkunda past in
deze visie en speelt zijn rol.
Het kleine diplomatieke succes van
Eurocommissaris Louis Michel en dit
van zijn zoon bracht evenmin veel aarde
aan de dijk. Het topoverleg van de
staatshoofden van Congo en Rwanda in
Nairobi was evenmin een succes. Onze
Belgische diplomatie in Centraal-Afrika
werd door de eigen minister geboycot.
Dit gebeurde dan op het enige terrein
waar ons land nog enige invloed en gezag kan uitoefenen. Een fikse binnenlandse scheldpartij vanwege Karel De
Gucht tegen zijn collega van ontwikkelingssamenwerking, die hij deloyaal
noemde omdat hij toch met Kabila had
gesproken, kwam er nog bovenop. Zo
belandden wij terug in de ons zo vertrouwde sfeer van ruzie en naijverige
afrekening in dit nu toch bijzonder klein
en middelmatig geworden land.

Morituri …
Ondertussen loopt de schatting van
het aantal doden in Oost-Congo op tot
3 à 6 miljoen. De huidige vluchtelingen
van hun kant worden op 1,2 miljoen geraamd. Burgers worden voortdurend
gebrandschat en vrouwen en zelfs kleine meisjes worden dagelijks verkracht.
Het diplomatiek ramptoerisme bracht
niets op en van Europa schijnt men uit
wat volgt niets meer te kunnen verwachten.
De Verenigde Naties beslisten wel
het aantal MONUC-troepen te verhogen en dit zou dan gebeuren door
3.100 soldaten aan te voeren uit onder
andere Afrika of India, blijkbaar zeker
niet uit Europa. Reeds vanaf het begin
is geweten dat deze VN-troepen niet
efficiënt zijn en zelfs door de bevolking
worden uitgespuwd. Volgens het volk
zorgen zij daar noch voor orde noch
voor veiligheid, wel integendeel. Niet
zonder leedwezen moeten we vaststellen dat de hele streek stilaan aan haar
lot wordt overgelaten. Het wrede
adagium morituri te salutant lijkt hier
van sinistere toepassing.
Deze scherpe crisis confronteert ons
opnieuw met de globale Afrikaanse
realiteit, onze relaties ermee en ook
onze gemeenschappelijke belangen.
De dekolonisatie of het vertrek van de
blanken uit Afrika was het rechtstreeks
resultaat van de Europese nederlaag in
1945. De nieuwe wereldmachten waaronder de VS drongen er sinds 1945
sterk op aan dit continent te ontvoogden. Het mohammedaanse Noorden of
de Magreb-landen slaagden er wel in
zichzelf te besturen. Zij vielen terug op
de eeuwenoude moslimexpertise van
een staat binnen de islamcultuur. Ook
de Westerse invloed konden zij er
deels in verwerken.
In Zwart-Afrika waren nagenoeg alle
nieuwe vanaf 1957 onafhankelijke staten kunstmatig. De grenzen van de koloniale heersers werden zonder meer
tot staatsgrenzen verheven, zelfs al liepen zij dwars door verwante stammen.
Maar ook een potpourri van sinds mensenheugenis vijandige stammen kwam
in deze artificiële staten terecht. Daar
lag reeds de kiem van vele latere conflicten. De Fransen zorgden door een
blijvende militaire aanwezigheid, die

nu zeer verzwakt is, wel voor een zekere pacificatie. De Engelsen trokken zich
zonder meer terug behalve indien er
economische belangen mee gemoeid
waren.
Voor ons Belgen was de dekolonisatie een ware schok. Praktisch onmiddellijk ontstond een anarchie met zware onlusten. In de jaren zestig kwamen
wij nog een paar maal militair tussen
dankzij de logistieke Amerikaanse
steun. De lange Mobutu-periode zorgde voor een relatieve rust en wekte een
nationaal Zaïrees gevoel. Het probleem
van staat en orde werd niet opgelost.
Ondanks zijn democratische legitimatie slaagt ook president Kabila er niet
in het land te leiden.
Afrika opgeven zou nochtans een
grote politieke vergissing zijn en dit
niet alleen om humanitaire redenen.
Het is in het belang van Europa dat het
zwart continent kan bloeien met veiligheidsgaranties van onzentwege. Willen
wij niet overrompeld worden door haveloze en door uitbuiting en terreur opgejaagde Afrikanen, dan moeten wij inderdaad ter plaatse veiligheid waarborgen. Zo kunnen wij, desnoods manu
militari, een duurzame orde vestigen.
De verruiming van de militaire opdracht van de NAVO die in 2001 na de
bomaanslagen van 9/11 overhaast
werd beslist en nu de hele wereld omvat, was te overmoedig. Paradoxaal genoeg strijden wij nu in Afghanistan en
verliezen wij Afrika uit het oog. De NAVO had om duidelijke geopolitieke redenen moeten worden uitgebreid naar
het Afrikaanse continent, dat nu weerloos aan alle invloeden is overgeleverd
en zijn volk niet kan beschermen. Hierdoor worden vooral de zo noodzakelijke geopolitieke basis, ruimte en grondstoffen aan Europa ontzegd. Hoewel de
doffe Afrikaanse ellende ons schokt,
blijft de Unie duidelijk blind voor deze
wezenlijke en volstrekte noodzaak. Zoals blijkt uit de jongste Europese raden
zien wij het momentum voor deze diepgaande en duurzame geopolitieke keuze niet.

Een andere keuze?
Half november vergaderden de raden
voor ministers van defensie en buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap. Tijdens deze ontmoeting
werd een militaire Europese tussenkomst in Afrika door de overgrote
meerderheid afgewezen. Hoewel de
Britse minister van buitenlandse zaken
Miliband ook in Goma was keerde hij
zich namens Londen ook tegen het
voorstel tot tussenkomst. Of dit al dan
niet te maken heeft met de Angelsaksische relaties met Rwanda kan niet worden bewezen of uitgesloten. Het enthousiasme van de Europese partners
is alles behalve groot, want tezelfdertijd werd aan de Raden een andere
geopolitieke keuze voorgelegd die zeer
verstrekkend en belangrijk is. Ze waren
van oordeel dat er een einde mocht komen aan de pauze van de relaties met
Rusland. Deze werd immers opgelegd
als represaille na de vijfdaagse oorlog
tussen Tbilisi en Moskou in augustus
jongstleden.
Binnen de Raad gingen zelfs de
meest “Moskouschuwe” leden zoals
Scandinavië, Estland, Letland en GrootBrittannië akkoord met een voortzetting en dus het hernemen van een
steeds sterkere samenwerking met
Rusland. Zelfs Polen wilde ditmaal ook
de meerderheid volgen. Enkel Litouwen verzette zich en verwees naar de
blijvende bedreiging van deze grote
militaire nucleaire macht, die feilloos
in Georgië had geopereerd. Vilnius verwees ook naar het geleden leed onder
de zo lange communistische bezetting.
Dit land blijft duidelijk in de ban van
deze bittere historische ervaring. Het
stond echter totaal alleen en in de
Raad werd het zelfs niet gespaard.
Javier Solana, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van

de Unie, had een document voorbereid
waarin hij betoogde dat het hervatten
van de relaties zonder meer een hoge
noodzaak is, want zonder Rusland kan
er geen oplossing worden gevonden
voor het Midden-Oosten, Iran, NoordKorea, de Europese conflicten (allicht
in de Balkan), het terrorisme, de nucleaire veiligheid, stabiliteit en zelfs de financiële crisis. Ook, zo vervolgt hij in
het document, verzekert Rusland onze
energetische stabiliteit en het is dan
ook geraden met een dergelijke staat
goede relaties te onderhouden. Als bijkomende reden werd er in de Raad
door anderen een eigensoortig motief
aangebracht. Bij gebrek aan eensgezindheid zouden Frankrijk, Duitsland
en Italië bilaterale akkoorden kunnen
sluiten met Moskou. Dit zou dan gebeuren omdat deze staten lak hebben
aan de vijandigheid van de Baltische
staten tegenover Moskou. Hierdoor
wordt Europa immers belet om te onderhandelen en de commerciële en financiële relaties met Moskou te verstevigen. Rusland is trouwens niet enkel
een gaskraan voor Europa, het is ook
een ongehoorde afzetmarkt voor zijn
producten. Eind oktober 2008 waren
de transacties met Moskou immers gestegen met 37 miljard euro. Zij komen
nu op het enorme bedrag van 170 miljard euro. Javier Solana wees daar ook
op en stelde dat de Russen veel van
hun wisselreserves hadden omgezet in
euro’s. Vandaag zijn zij dan ook één van
de voornaamste houders van deze
munt. De officiële hervatting van de relaties en van de samenwerking werd op
deze gronden beslist in de daarop volgende samenkomst met de EuropeesRussische top in Nice.

Gasreuk
Volgens ironische commentaren uit
Rusland rook het in Nice naar gas. President Medvedev had, enkel om over
na te denken, ook een nieuwe Europese veiligheidstructuur voorgesteld. Deze kon echter volgens de Unie niet besproken worden zonder de Amerikanen. Daarvoor zou men in februari
2009 met president Obama samenkomen. Wat de oorlog in Georgië betreft
bleef iedereen bij zijn standpunt.
Men had het dus uitgebreid over de
gastoevoer naar Europa. Vóór de vergadering had premier Poetin duidelijk
laten verstaan dat Europa moest weten
wat het wilde. Ofwel de gasleiding
langs de Baltische Zee zoals gepland
tegen 2011 afmaken ofwel zou Rusland
ook aan Europa vloeibaar gas leveren,
maar dan tegen wereldmarktprijs, wat
bijzonder duur zou uitkomen. De commissie van haar kant heeft een eigen
plan voor gas tegen einde 2030! Dit
voorziet in de vermindering van de
energetische afhankelijkheid van Rusland. Daarvoor wil de Unie een gasleiding leggen langs de Kaspische zee
over Turkije en de Balkan tot in Oostenrijk. Die zou klaar zijn in 2013. Een deel
van dit gas zou uit Turkmenistan, Kazakstan en zelfs Azerbeidzjan komen.
Dit zou dan 12 à 25% van het gas voor
Europa uitmaken. Volgens dit Europees
plan zal de Unie in 2030 bijna volledig,
dit is voor 84%, gas zal moeten aankopen. Thans is het 61%. Alleen om politieke overwegingen ziet Rusland van
zijn kant geen heil in de Kaspische gaslijn omdat het niet op economische
gronden steunt. Terloops kunnen we
hier vaststellen dat de Europese commissie niet gespeend lijkt van naïviteit.
Zij stelt immers zelf vast dat zij voor
84% zal afhankelijk zijn van het gas,
dit is 23% meer dan nu. De hele debatronde over Azerbeidzjan, Turkmenistan
en Kazakstan is dan maar een doekje
voor het bloeden gezien de afhankelijkheid van de Russische hemisfeer
hoe dan ook met 23% zal toenemen.
Trouwens met Turkmenistan wilde de
Europese Unie tot zeer recent niets te
maken hebben. Zij verweet het land
een ‘gasdictatuur’ te zijn. Daarbij zijn

de drie staten pas in de jaren 90 uit de
Sovjet-Unie gestapt. Zij worden zonder
meer nog steeds geleid door de nomenklatoera van toen. Europa schat de
invloed van Moskou op die landen helemaal niet in en we mogen zeker zijn
dat deze duidelijk wordt onderschat.
Uit de beslissingen, verwachtingen
en illusies van de hoogste Europese instanties kunnen we toch een aantal
voor de hand liggende conclusies trekken. Europa is duidelijk de vragende
partij. Rusland is zonder meer terug op
het toneel als een belangrijke én sterke
grootmacht. Uit het document van Solana blijkt dat het op alle domeinen van
de wereldpolitiek onmisbaar is geworden. Of het nu gaat over de Europese
conflicten, het Midden-Oosten, het Verre Oosten, de financiële crisis, Moskou
is onontkoombaar. De hoge vertegenwoordiger schrijft zelfs letterlijk dat de
energetische sleutel voor de meeste
Europese landen ook in Moskou ligt en
hij komt tot de conclusie dat we best
met “deze staten goede relaties onderhouden.” Bij monde van het hoogste
gezag geeft Europa toe dat het de Russische alliantie broodnodig heeft. In deze visie is er zelfs geen keuze meer. Het
nieuwe partnerschap is zonder meer
nodig. Deze redenering wordt door 26
lidstaten onderschreven.

Verzwakking
De oorlog tussen Georgië en de Russen
is niet alleen een militair succes maar
ook een diplomatieke triomf geworden. Het ballet van Europese staatshoofden na de invasie in Georgië heeft
zonder meer de Europeanen doen inzien hoe zwak zij geworden zijn. Van de
weeromstuit krijgt Georgië nu ook de
volle maat. Sommige Europese stemmen lieten na de vergadering weten
dat zij om de tuin werden geleid door
Sakaasvilli, de president van Georgië.
Men mag verwachten dat Oekraïne zich
straks ook gedeisd zal houden.
Benevens deze knieval toont Europa
in zijn zwakheid ook nog zijn verdeeldheid en biedt het Moskou de mogelijkheid om op twee paarden te wedden,
want bij hardleersheid van de Unie kan
het onderhandelen met de staten en
niet met de minste, onder meer met
Duitsland en Frankrijk. Tijdens de onderhandelingen over het nu door de
Europeanen gevraagde partnerschap
heeft het dan ook een enorme manoeuvreerruimte.
Na zoveel jaren volgehouden politiek
met de gewaagde perestrojka-omwenteling komt het gemeenschappelijk Europees huis stilaan in zicht. Een verzwakking van de VS ligt voor de hand
en dit om vele redenen. Eerst en vooral
is de buitenlandse politiek van de VS
op vitale domeinen zoals in het Midden-Oosten vastgeklonken aan Israëlische belangen. Dit werd nogmaals duidelijk bevestigd door de nieuwe president. Ook hun ideologische motieven
kunnen een grote rol spelen zoals de
betwiste klimaatveranderingen en de
nieuwe antidiscriminatoire mensenrechten en gendergelijkheid waar veel
nutteloze energie aan kan worden verspild. Tenslotte is ook de economische
en financiële wanorde nog steeds niet
in te schatten. Het ziet er naar uit dat
het moment om de machtsverhoudingen in de wereld te hershikken op til
staat.
Via het nieuw partenariaat zou Moskou als duidelijk sterkere partij de Unie
kunnen federeren. Dit zouden dan uiteindelijk dividenden van de nieuwe
Russische politiek sedert 1989 zijn.
Voor ons is het de prijs voor onze zorgeloosheid, navelstaring en cocooning
gekoppeld aan de onvoorstelbare en
systematische afbouw van elke militaire slagkracht alsof ons de eeuwige vrede was beloofd…
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