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Wereld van de rijken  
 
De meeste landen in de wereld beweren de-
mocratisch, eerlijk en voor de mensen te zijn. Als 
dit zo was, kon de meerderheid van de bevol-
king stemmen voor wettelijke afschaffing van de 
mogelijkheid van mateloze zelfverrijking. De 
mensheid is zo ver ontwikkeld dat zij haar lot in 
eigen hand zou kunnen nemen. Nu leven we in 
een inhumaan systeem, een systeem waarin 
1% van de wereldbevolking 99% van alles bezit. 
Volgens de rijken (multimiljonairs en miljardairs) 
veroorzaakt afschaffing van dit systeem wan-
orde en verval, omdat er dan niemand is die 
de mensen werk geeft, niemand die nieuwe 
dingen bedenkt, en niemand die de mensen 
motiveert. Volgens de rijken ontlenen de men-
sen hun motivatie aan het idee dat ze steeds 
meer geld kunnen verdienen en rijk worden. 
Maar het systeem laat slechts toe dat enkelen 
zich verrijken, ten koste van de rest.  
De rijken verkondigen dat alleen het kapitalisme 
welvaart kan brengen. Zij beweren dat slimme 
mensen nuttige dingen bedenken en doen, 
nuttige fabrieken oprichten, zorgen voor werk en 
voor welvaart, sociaal zijn en veel geld schen-
ken voor het welzijn van anderen. Zonder 
slimme mensen zou er geen productiviteit zijn 
en geen welvaart. Volgens de rijken worden 
slimme mensen rijk omdat zij slim zijn. Dit idee is 
onjuist want genetisch verschillen mensen nau-
welijks van elkaar, en dankzij het systeem en zijn 
plaats hierbinnen krijgt de ene mens meer mo-
gelijkheden aangereikt dan de andere en wordt 
voorgesteld dat hij slimmer is. 
De rijken presenteren zich als weldoeners maar 
veroorzaken door de hele geschiedenis heen 
ellende. In de oudheid was 95% van de Griekse 
en Romeinse bevolking slaaf, de slaven van nu 
zijn de werkenden. Ook nu profiteert maar 5% 
van de wereldbevolking van de welvaart, de 
rest moet dagelijks zwoegen en armoede, oor-
log, honger, vervuiling en andere ontberingen 
doorstaan. Door de groei van de wereldbevol-
king en van de productiviteit bezit een kleine 
groep in de wereld een grotere rijkdom dan 
ooit. Hoe meer dit het geval is, hoe wankeler en 
gevaarlijker het kapitalistische systeem wordt en 
hoe grote de kans op totale vernietiging van de 
hele mensheid. Een gigantische hoeveelheid 
conventionele wapens en atoomwapens ligt 
opgeslagen, waardoor de dreiging van oorlog  
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en vernietiging constant aanwezig is. Om hun 
winsten te vergroten vervuilen de rijken de hele 
aarde, verandert het klimaat en dreigt totale 
vernietiging van het leven op aarde. Om hun 
winsten te vergroten vergokken de rijken op de 
financiële beurzen de opbrengsten van het 
werk dat anderen met hun vlees en bloed heb-
ben voortgebracht. De horror van de corona-
pandemie laat zien hoe de aandeelhouders 
van beursgenoteerde bedrijven winsten maken 
van de ziekte, ellende en dood van de men-
sen. Met meer dan 150 bedrijven houden zij 
met het ontwikkelen van een nieuw vaccin een 
race om de winst.  
Hoe komt 1% van de wereldbevolking aan 99% 
van alle bezit? De rijken hebben hun bezit niet 
aan zichzelf te danken maar aan de wetten, 
gemaakt door de politiek en gehandhaafd 
door politie, justitie en leger. De wetten regelen 
en rechtvaardigen privé-eigendom, het erven 
van vermogen en eigendom, en het winst ma-
ken uit de arbeidskracht van werkenden. Scho-
len, de media (kranten, boeken, films, sociale 
media) religie, de moraal, het politieke appa-
raat en justitie legitimeren dit misdadige sys-
teem. Zij propageren dat iedereen dit systeem 
van rijken wil hebben en dat iedereen verant-
woordelijk is voor dit systeem. Zij brengen de 
boodschap: ‘wij’(de bevolking) besluiten demo-
cratisch, ‘wij’ willen de miljardairs, ‘wij’ vervuilen 
de aarde, ‘wij’ veroorzaken de opwarming van 
de aarde, … . In werkelijkheid is de 1% die 99% 
van alles bezit en de macht heeft 100% verant-
woordelijk voor de schade. De werking en de 
gevolgen van dit systeem zijn al meer dan 150 
jaar bekend en sindsdien alleen maar verer-
gerd, maar de ellende waarin het grootste deel 
van de wereldbevolking moet leven wordt voor-
gesteld als vooruitgang. 
 
Systeemverandering 
 
Zolang de rijken hun rijkdom kunnen behouden 
en rijker worden, verandert niets aan de ellende 
van de wereldbevolking. Deze misdaad - de 
opeenhoping en toe-eigening van kapitaal 
door privé personen en hun beslissingsmacht 
over dit kapitaal -  is alleen op te heffen als dit 
systeem wordt afgeschaft. De slavernij is afge-
schaft, de lijfeigenschap is afgeschaft en konin-
gen, keizers, de adel en de kerkelijke macht-
hebbers is de macht ontnomen. Ook de rijken  
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kan het bezit en de beslissingsmacht worden af-
genomen. Hiertoe zijn al verschillende pogin-
gen gedaan, zoals de Franse revolutie, de 
Amerikaanse revolutie, de Russische revolutie en 
de Chinese revolutie, maar nog niet op wereld-
schaal. Een menswaardig bestaan voor de hele 
wereldbevolking is slechts te realiseren als de 
verdeling van goederen, grondstoffen, machi-
nes en andere zaken gezamenlijk en evenredig 
gebeurt.  
Het systeem waarin de rijken de macht hebben, 
zal niet uit zichzelf verdwijnen omdat zij de con-
trole hebben over de politiek, justitie, politie en 
het leger. Een van de oudste pogingen tot sys-
teemverandering en machtsovername was de 
slavenopstand onder leiding van de slaaf Spar-
tacus. De meeste opstanden tegen onderdruk-
kende systemen mislukten in eerste instantie, en 
als zij slaagden werden de opstandelingen de 
nieuwe machthebbers en onderdrukkers. Een 
aantal van de doelen van de opstandelingen 
realiseerden zich later in de geschiedenis, zoals 
afschaffing van de slavernij en de lijfeigen-
schap, en het opstellen van mensenrechtenver-
dragen. Een eerlijke verdeling van arbeid, goe-
deren en rijkdommen is tot nu toe een wens ge-
bleven.  
Tegenwoordig is in bijna alle landen het alge-
meen kiesrecht ingevoerd en deze landen be-
roepen zich erop democratisch te zijn. Je zou 
verwachten dat in democratieën via wetten en 
stakingen zonder geweld een einde gemaakt 
wordt aan de mateloze verrijking en macht van 
de rijke elite. Maar het tegendeel gebeurt, deze 
rijke elite is nu rijker dan ooit en etaleert in de 
media en tijdens internationale bijeenkomsten 
zoals de G8, G20, Davos en de Verenigde Na-
ties via marionetten haar rijkdom en macht. De 
rijke elite heeft zich internationaal in verschil-
lende groepen verenigd en de politiek werkt 
voor deze elite. Burgers verenigen zich tegen de 
macht van de rijken in verschillende bewegin-
gen, zoals vakbonden, onafhankelijkheidsbewe-
gingen (Catalonië en Schotland), protestbewe-
ging (gele hesjes, Black Lives Matter, Fridays for 
Future), onderzoeks- en klokkenluiders forums 
(Wikileaks, Bellingcat), in via de sociale media 
georganiseerde demonstraties (consumenten, 
scholieren) en in juridische collectieven (gedu-
peerden van financiële instellingen en overhe-
den). Overheden doen er alles aan om  in 
dienst van de rijken dit soort verzet te verhin- 
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deren. Recent heeft het Franse parlement een 
wet aangenomen die het filmen van politiege-
weld verbiedt. 
De wereldbevolking groeit steeds sneller en in 
verhouding hiertoe neemt het aantal rijken af 
maar niet hun rijkdom, deze groeit. De wereld 
heeft nu 7,8 miljard inwoners waarvan 78 mil-
joen rijken. Als het op democratisch stemmen 
en eerlijk beslissen zou aankomen, wint de we-
reldbevolking altijd van de rijken. Maar jammer 
genoeg zijn de conventionele en atoomwa-
pens niet naar de goede kant gericht. Tot nu 
toe zijn van elke oorlog de armen het slachtof-
fer en steeds meer armen worden in hun be-
staan bedreigd. Zij kunnen zich niet bescher-
men tegen epidemieën, rampen en oorlogen. 
Als de armen niet werken omdat zij in quaran-
taine moeten, gaan ze dood van de honger. 
Als zij niet vluchten tijdens oorlogen worden ze 
doodgeschoten en als ze vluchten sterven ze 
vaak door honger en ziekten.  
Communicatietechnologieën, nanotechnolo-
gie, robotisering en andere technieken bieden 
de mogelijkheid de welvaart en het welzijn van 
de mensen te verhogen en oorlogen uit te ban-
nen, maar tot nu toe zijn deze technieken toe-
gepast om de winsten van de rijken te vergro-
ten. Automatisering en robotisering hebben nog 
niet geleid tot sterke vermindering van de ar-
beidstijd en verlichting van de arbeid en werk-
druk. Internet zou een kennisforum voor ieder-
een kunnen zijn maar is nog niet vrij toeganke-
lijk, en ook veel andere informatie en kennis-
bronnen zijn niet vrij te raadplegen omdat zij 
wegens winstmotieven zijn afgeschermd. Nano-
technologie kan in de toekomst een democrati-
sche productietechniek worden waarin ieder-
een producent is van goederen, maar dit is niet 
te realiseren zolang een kleine groep het al-
leenrecht op technieken heeft.   
Het is mogelijk dat in de toekomst het kapitalisti-
sche systeem door eigen toedoen ten onder 
gaat, bijvoorbeeld als de wereldbevolking niet 
meer kan opbrengen wat nodig is voor de in-
standhouding van de rijkdom van de rijken. Een 
complete ineenstorting zou kunnen volgen met 
Mad Max- achtige toestanden van verval, recht 
van de sterksten en anarchie. Ook zouden de 
rijken biosferen kunnen creëren die met super-
wapens en atoomwapens verdedigd zijn, terwijl 
de rest van de wereldbevolking aan haar lot 
wordt overgelaten en letterlijk kan stikken.  
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Voordat dit soort scenario’s werkelijkheid worden 
neemt de wereldbevolking hopelijk haar lot in 
eigen hand en voorkomt zij dat de door haar 
voortgebrachte rijkdommen nog langer vernie-
tigd worden door winstbejag op de beurzen, 
schadelijke investeringen en oorlogen. 
 
Naar een wereld zonder rijken 
 
Als de wereldbevolking werkelijk in haar belang 
kan kiezen en heeft gestemd voor afschaffing 
van buitensporige privé eigendom, kan een 
overgangsfase intreden waarin zij gezamenlijk in 
overleg bepaalt hoeveel privé bezit maximaal 
toelaatbaar is, bijvoorbeeld maximaal drie keer 
het gemiddelde bezit met de mogelijkheid van 
kleine regionale en bovenregionale verschillen. 
Inkomensverschillen kunnen dan gematigd wor-
den en voor iedereen kan een basisinkomen 
worden ingevoerd. De beslissingsmacht over 
goederen en de productie kan worden ge-
deeld en gezamenlijk uitgevoerd in plaats van 
door enkelen met veel meer macht dan de an-
deren. Gedeelde beslissingsmacht kan gereali-
seerd worden via vormen van zelfbestuur op lo-
kaal, regionaal, bovenregionaal, (inter)nationaal 
niveau en op wereldschaal. Een leger van de 
Verenigde Naties en zelfbestuurssystemen kun-
nen in plaats van een machtige rijke elite tijdens 
de overgangsfase de veiligheid handhaven. 
Ook de productie is dan op alle niveaus geza-
menlijk te plannen. Het is mogelijk dat in de 
planning, uitvoering, controle en instandhou-
ding van de productie en voorzieningen ver-
schillen ontstaan, maar de twee hoofdregels 
die dan overal gelden is dat de beslissings-
macht niet in handen van enkelen valt en ma-
teloze zelfverrijking is uitgesloten. 
In eerste instantie is met een andere manier van 
belastingheffing en verschillende vormen van 
zelfbestuur mateloze zelfverrijking te verhinde-
ren. Het streven is onmogelijk te maken dat be-
paalde groepen de macht grijpen en pirami-
destructuren ontstaan. Vormen van groepsbe-
stuur met gedelegeerden kunnen zorgen voor 
het realiseren van werkelijke gelijkwaardigheid 
van mensen, zonder hiërarchie, zonder bazen 
en zonder chefs. Vermeden moet worden dat 
vaste mensen op vaste posten kunnen blijven 
zitten en hierdoor zaken naar hun hand zetten. 
Mensen krijgen de ruimte zich op verschillende 
manieren te ontplooien en over verschillende  
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dingen mee te beslissen, en iedereen zal in de 
gelegenheid zijn mee te doen. Elk systeem en 
elke organisatie waar een machtsstreven van 
uitgaat moet verhinderd worden. 
In het begin kunnen de bestaande organisaties, 
zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie en 
andere internationale overlegstructuren, multi-
nationals en fabrieken in stand blijven, maar 
zonder politieke partijen en rijke aandeelhou-
ders, en gecontroleerd door afgevaardigden uit 
de bevolking. Gedelegeerden uit landen waar 
multinationals opereren kunnen gezamenlijk 
deze firma’s sturen en controleren, en burgers 
zijn in de gelegenheid op alle niveaus zelf en 
via afgevaardigden te beslissen, en deskundi-
gen te raadplegen voor advies. Op wereld-
schaal zijn algemene richtlijnen en bepalingen 
vast te stellen die ruimte laten voor uitzonderin-
gen. De beslissingen en verdelingen kunnen va-
riabel, flexibel, divers en steeds voor herziening 
vatbaar zijn. 
De overgang naar een nieuw systeem betekent 
niet dat oude instituties zoals wetten, het amb-
tenarenapparaat, de  rechterlijke macht en de 
beheers- en uitvoeringsinstanties worden afge-
schaft, alleen dat het bestuur niet langer in han-
den is van politici en rijke individuen. Ook toen 
de koning, de adel en de kerk de macht is ont-
nomen bleven bestaande instanties doorwer-
ken. De financiële beurzen en andere markten 
kunnen tijdens de overgang behouden blijven, 
maar dan bestuurd en gecontroleerd door de 
bevolking. Gezamenlijke planning van de pro-
ductie op basis van behoeften zal markten en 
beurzen gaandeweg overbodig maken. Plan-
ning en productie gebeuren in het huidige sys-
teem grotendeels chaotisch met als gevolg te-
gelijkertijd grote tekorten en overschotten aan 
werkenden, materiaal, goederen en voedsel. 
De distributie van producten zou rechtstreeks 
kunnen gebeuren vanuit de producenten naar 
plaatsen waar behoefte is aan hun producten. 
Dit voorkomt samen met een gezamenlijke 
planning van de productie  het ontstaan van 
overschotten en tekorten. 
Als de beslissing over de middelen en over hun 
verdeling eerlijk was verlopen, waren de oorza-
ken van stelen en bedriegen verdwenen, waren 
de ziekten en oorlogen uitgebannen, sloten we-
tenschappelijk onderzoek, technieken en de 
productie aan bij de behoeften van de bevol-
king, was grotere welvaart voor de hele wereld- 
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bevolking gerealiseerd, zou een groot deel van 
de opbrengsten van arbeid niet, zoals nu, ver-
nietigd worden door gokken op de financiële 
beurzen en door investeringen in nutteloze pro-
ducten, projecten, bewapening en oorlogen, 
konden de mensen veel korter te werken omdat 
de arbeid eerlijk verdeeld zou zijn, en waren op-
voeding, onderwijs en gezondheidszorg voor ie-
dereen van goede kwaliteit en met voldoende 
individuele begeleiding. Al in de jaren 70 van 
de vorige eeuw schreef de wetenschapper en 
schrijver Isaac Asimov dat we zonder de oor-
logsindustrie de manen van Saturnus hadden 
kunnen exploiteren. 
Een maatschappelijk systeem zonder persoon-
lijke verrijking en machthebbers kan zo ontwor-
pen worden dat iedereen meebeslist en weet 
dat hij bij de gemeenschap hoort, dat de voor-
stellen en ideeën van de mensen serieus geno-
men en gebruikt worden, en dat dit belangrijker 
is dan een speciale materiële beloning. In zo’n 
maatschappij leeft de mens niet alleen voor 
zichzelf maar ook voor anderen, voor de hele 
gemeenschap. Het is voorstelbaar dat in zo’n 
gemeenschap gezamenlijk gewoond en ge-
werkt wordt, en dat nieuwe mogelijkheden ont-
staan, omdat steeds meer werk dankzij auto-
matisering en digitalisering niet meer aan een 
vaste plaats gebonden is. Nieuwe technieken 
bieden nu al nieuwe mogelijkheden, maar wor-
den in het huidige systeem gebruikt om men-
sen aan vaste plekken te binden. Het schrik-
beeld hiervan laat de film Matrix zien, waarin 
het lichaam van mensen wordt uitgezogen en 
zij in ruil hiervoor beloond worden met een virtu-
ele schijnwereld waarin alles kan. Gezamenlijk 
beslissen en gezamenlijk wonen en werken is 
een oud streven van de mens, het komt bijvoor-
beeld voor in stammen, kloosters en kibboet-
sen.  
Gemeenschappelijk produceren, organiseren 
en handel drijven kan op wereldschaal plaats-
hebben zonder schade voor mens en natuur. 
De middelen die nu dienen voor privéverrijking 
komen vrij om in te zetten voor schone grond-
stoffen, schone fabrieken en productiemetho-
den, schoon vervoer en voor de verwerking van 
schadelijke stoffen en afval tot schone en af-
breekbare producten. Nieuwe technieken ma-
ken steeds verdere uitbreiding mogelijk van de 
verbinding, communicatie en het overleg tus-
sen mensen via verschillende platforms life en 
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digitaal. Dit biedt mensen de gelegenheid om 
met veel verschillende dingen mee te doen en 
feedback te geven, ook op wereldschaal. Nu 
blijven veel ideeën van mensen onbenut, om-
dat ze niet de juiste connecties hebben, en een 
kleine elite de beslissende posities bezet en 
maatregelen neemt in het voordeel van de rij-
ken. Een typerend voorbeeld van dit mecha-
nisme is het in de praktijk uitgevoerde experi-
ment waarin bekende romans van wereldbe-
roemde schrijvers als Ernest Hemmingway en 
Tennessee Williams onder pseudoniem werden 
toegestuurd naar verschillende bekende uitge-
verijen die deze romans afkeurden als amateu-
ristisch. In een betere toekomst zijn de platforms 
er voor iedereen, voor de uitwisseling van ieders 
ideeën, voor het gezamenlijk nemen van beslis-
singen en plannen en uitvoeren van activiteiten. 
De grenzen van wat moreel acceptabel is zul-
len veranderen. Volgens de huidige moraal is 
de goede en voorbeeldige mens de mens die 
zich mateloos verrijkt, en films presenteren het 
doden in oorlogen als heldhaftig. Een andere 
moraal kan solidariteit, samenwerking en onder-
linge verbondenheid stimuleren. 
De rijken zijn goed georganiseerd en zetten al-
les in het werk om de vereniging van burgers te 
dwarsbomen, hen te verdelen en tegen elkaar 
op te zetten. De bevolking is zo geprogram-
meerd dat zij steunt en toejuicht wat tegen haar 
belang in gaat en zelfcensuur toepast om bij 
het systeem te kunnen horen. In de toekomst 
kan dit voorkomen worden door een systeem uit 
te bouwen waar ieders inbreng telt, en waar al-
les gemeten en vergeleken wordt op basis van 
wetenschappelijk onderzoek, waardoor betere 
analyses en betere beslissingen ontstaan. Voor 
een goede onderbouwing van beslissingen zijn 
goede statistische gegevens nodig die voor ie-
dereen toegankelijk en begrijpelijk zijn, te verge-
lijken met het werk van de vroegere encyclope-
disten en van Wikipedia, democratisch georga-
niseerde kennisbronnen zonder financieel be-
lang. Bedrijven als Microsoft, Google en Face-
book zijn machtige netwerken die alles en ie-
dereen met elkaar verbinden. De activiteiten 
van deze netwerken worden geleid door de 
commerciële belangen van aandeelhouders 
en niet door de belangen van de bevolking. 
Een wereld zonder superrijken en zonder macht-
hebbers kan een verenigde wereld zijn van en 
voor iedereen.  
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Aantekeningen Naar een eerlijke wereld 
 
Een wereld zonder rijken kan een wereld zijn 
met: 
1. voldoende en gratis eten, drinken, kleding, 
onderdak, gezondheidszorg, onderwijs, werk, 
activiteiten en gelijke rechten voor de hele we-
reldbevolking, ongeacht afkomst, huidskleur, en 
geslacht, overeenkomstig artikel 25 van de Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de 
Mens). 
2. plannen en beslissingen gezamenlijk ge-
maakt door de hele wereldbevolking, niet door 
een politieke bovenlaag 
3. een gezamenlijk bestuur op alle niveaus  
4. een basisbestaan voor iedereen 
5. evenredige verdeling van producten en ar-
beid over de wereldbevolking  
6. een gezond milieu en gezonde productie 
van goederen 
7. goede nutsvoorzieningen, infrastructuur en 
hygiëne  
8. vrije ontwikkeling van wetenschap in dienst 
van iedereen en gratis en voor iedereen toe-
gankelijke kennis 
9. vrije en gratis toegankelijke kunst, cultuur en 
sport en mogelijkheden tot reëel en virtueel rei-
zen  
11. als leidraad voor het leven en voor de op-
voeding: elk individu zet zich naar vermogen in 
voor de maatschappij (de mens leeft niet al-
leen voor zichzelf maar ook voor de gemeen-
schap)  
 
 
Een wereld zonder rijken kan een wereld zijn 
zonder: 
1. opeenhoping van kapitaal (buitensporige 
zelfverrijking) door kleine groepen  
2. winsten, financiële beurzen, belastingen 
3. lonen 
4. heersers (koningen, keizers) 
5. politie en leger  
6. politiek, justitie en wetten  
7. nationale staten en grenzen 
8. advocaten 
9. wapens en oorlogen  
10. gevangenissen 
11. doodstraf 
12. (bij)geloof  
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