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Voorwoord 

 

Het kapitalisme heeft zich verspreid over de hele wereld, en de 

gevolgen zijn overal voelbaar. De val van communistisch Oost-

Europa en de openingstelling van China voor het internationa-

le financieringskapitaal worden voorgesteld als overwinning 

van de kapitalistische productiewijze en haar ideologie, het li-

beralisme. Onderwerp van de voorliggende verhandeling zijn 

de schaduwkanten van het kapitalisme en nieuwe mogelijk-

heden om de samenleving te organiseren in het voordeel van 

de hele wereldbevolking.  

Kern van de problemen die het kapitalisme veroorzaakt is het 

wettelijk toestaan van rijkdom en armoede, van rijken en ar-

men. Hierdoor belandt bijna de hele opbrengst van het werk 

van de wereldbevolking bij een rijke elite. De rijken leven in luxe 

en vergroten hun bezit ten koste van de rest van de wereldbe-

volking.  

Aan de ongelijke bezitsverhouding is eenvoudig een einde te 

maken. Hiervoor is geen revolutie nodig, alleen verandering 

van wetten. Pas als overbodige persoonlijke rijkdom door mid-

del van wetten aan banden wordt gelegd, kunnen de op-

brengsten uit arbeid ingezet worden voor verbetering van de 

leefomstandigheden van alle wereldburgers. 

In deze verhandeling wordt beschreven welke factoren bijdra-

gen tot het ontstaan en voortbestaan van de kleine groep rij-

ken en grote groep armen, en wat hiervan de vernietigende 

gevolgen zijn. Vervolgens worden verschillende manieren ge-

schetst waarop de rijken tegenover de armen hun rijkdom 

rechtvaardigen. In de huidige ontwikkelingen liggen tal van 

mogelijkheden besloten tot een andere organisatie van de 

maatschappij, zonder rijken en zonder armen. Het laatste deel 

van dit werk gaat over voorstellen voor een samenleving die 

elke wereldburger de gelegenheid biedt menswaardig te le-

ven. 

Een selectie van de geraadpleegde bronnen is te vinden aan 

het einde van deze verhandeling. Ook de gedachtewisseling 

met Gabor Lodi heeft bijgedragen tot dit werk.  
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I Ontstaan van armoede en rijkdom 

 

Oermens, slavernij en feodalisme 

Wetenschappers vermoeden dat het heelal bijna veertien miljard 
jaar oud is, de aarde viereneenhalf miljard jaar, de mensachtigen 
een paar miljoen jaar en de mens, homo sapiens, honderdvijftigdui-
zend jaar. Wetenschappers nemen aan dat het heelal een begin en 
einde heeft, en er maar één heelal bestaat, het heelal dat wij kun-
nen waarnemen; sommige wetenschappers vermoeden dat we ons 
in een multiversum bevinden. Onderzoek toont aan dat mens en 
aap van gemeenschappelijke voorouders afstammen. Genetisch 
verschilt de mens maar een kwart procent van de chimpansee, en 
maar een paar procent van de rest van de levende wezens op aar-
de. De mensachtigen onderscheiden zich van de overige dieren 
door rechtop lopen en de geleidelijke ontwikkeling van grotere her-
senen en andere eigenschappen die spraak mogelijk maken. 
Toen het klimaat veranderde, verspreidde de voorloper van de mens 
zich via het Midden-Oosten over Azië en Europa. De mensachtigen 
waartoe wij behoren, homo sapiens, is niet ouder dan honderdvijftig-
duizend jaar. De mens en zijn voorouders ontstonden in Afrika, daar 
ligt een gebied waar alle menselijke types tot op de dag van van-
daag zijn terug te vinden. Alle mensen op aarde stammen af van 
gemeenschappelijke voorouders, en hun genen verschillen nauwe-
lijks van elkaar; de meeste mensen zijn genetisch nagenoeg identiek, 
waarmee het bewijs is geleverd dat rassentheorieën geen weten-
schappelijke waarde hebben. Deze theorieën dienen alleen om 
haat te zaaien en verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar op 
te zetten. 
Homo sapiens, de voorouder van de tegenwoordige mens, had ver-
der ontwikkelde hersenen dan zijn voorgangers, maakte gerichter 
gebruik van vuur, vervaardigde ingewikkelder stenen gereedschap 
en ‘wapens’ (jachtwerktuigen), en begon met gebaren, geluiden, 
beelden en tekens te communiceren. De verder ontwikkelde vermo-
gens boden de mens de mogelijkheid handelingen en situaties te 
overdenken, plannen te maken voor de toekomst en omstandighe-
den naar zijn hand te zetten. De mens ontdekte dat hij met beelden 
en tekens zijn ervaringen kan vastleggen, en hieruit ontwikkelde lang-
zamerhand een alfabet. Het alfabet stelde de mens in staat zijn er-
varingen op te slaan, waardoor kennisoverdracht niet langer beperkt 
was tot rechtstreeks doorgeven van informatie en kennis bewaard 
kon worden voor volgende generaties.  
Overleven en ontwikkelen van zijn vermogens kan de mens alleen in 
een gemeenschap. Zonder gemeenschap is een pas geborene niet 
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levensvatbaar, en verwaarloosde kinderen lopen ontwikkelingsachter-
standen op in taal, kennis en sociale vaardigheden. Ook zijn enkele 
gevallen bekend van kinderen die geïsoleerd van de beschaving in 
het oerwoud opgroeiden tussen apen. Deze kinderen vertoonden 
hetzelfde gedrag als de apen waartussen zij leefden, en communi-
ceerden op aapachtige manier. Later opgenomen in de menselijke 
samenleving waren zij in staat nieuwe dingen te leren, maar hun 
taalontwikkeling en andere vaardigheden bereikten niet meer het ni-
veau van een mens die onder normale omstandigheden opgroeit. 
Hun hersenstructuur was al zo gevormd dat verdere stimulering weinig 
effect had.  
De verschillen tussen mens en dier worden vaak overdreven, en de 
mens voorgesteld als superieur aan de dieren. Beweerd wordt dat 
uitsluitend de mens gereedschap vervaardigt, communiceert via 
begrippen, en via sociale leerprocessen kennis en ervaringen opdoet 
en doorgeeft. Maar ook chimpansees, olifanten en kraaien gebrui-
ken werktuigen, en via een ingenieus communicatiesysteem geven 
zij aan elkaar uitgebreide informatie door over de omgeving en haar 
gevaren. Bepaalde kraaien kunnen informatie langere tijd onthouden 
en wat ze hebben geleerd doorgeven aan latere generaties. Zelfs 
bacteriën communiceren met elkaar, en deze organismen zijn in 
staat uit stukken dode bacterie levende bacteriën te maken.  
Homo sapiens leefde ongeveer honderdduizend jaar lang als aas-
eter, jager en verzamelaar in kleine gemeenschappen die langzaam 
groeiden van tien tot dertig individuen naar kleine samenlevingen 
van ongeveer honderd personen. De wereldbevolking telde in die 
periode hooguit vijftigduizend mensen. Ter vergelijking: Rond het jaar 
nul leefden naar schatting driehonderd miljoen mensen op aarde. 
Tussen 1970 en 2012 is de wereldbevolking bijna verdubbeld van 
meer dan drie miljard tot zeven miljard inwoners. Volgens schattingen 
van de Verenigde Naties zal de wereldbevolking in 2150 gegroeid 
zijn naar bijna tien miljard. Deze laatste schatting is erg laag, bij on-
gewijzigde voortzetting van het huidige groeitempo zal de wereldbe-
volking tegen die tijd het veelvoudige zijn van de huidige zeven mil-
jard. 
Hoe in de eerste samenlevingen taken verdeeld werden, valt uit de 
overgebleven sporen nauwelijks op te maken. De manier waarop 
dertigduizend jaar geleden de grotschilderingen in Lascaux zijn ge-
maakt, wijst op het bestaan van arbeidsdeling en specialisaties. Vaak 
wordt aangenomen dat in de oertijd mannen jagers waren en vrou-
wen zich bezighielden met de opvoeding van kinderen en het ver-
zamelen van voedsel. Maar misschien waren de taken niet zo duide-
lijk gescheiden, de kleine groepen moesten immers bij elkaar blijven 
om zich te beschermen tegen het gevaar van roofdieren. Aanvanke-
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lijk was de mens vooral aaseter, hij voedde zich met kadavers en res-
tanten die andere roofdieren hadden laten liggen, en begon pas la-
ter op dieren te jagen en vruchten te verzamelen. 
Onze lichaamsbouw, ons denkvermogen en onze taalontwikkeling lij-
ken het meest op die van de Cro-Magnon mens, die ongeveer vijf-
enveertigduizend jaar geleden leefde. De oudste gevonden stenen 
werktuigen zijn ongeveer tweeëneenhalf miljoen jaar oud. Het ge-
reedschap van de Cro-Magnon mens was ingewikkelder, hij gebruik-
te naast steen ook andere materialen, zoals been voor speerpunten 
en naalden. Met verfijndere werktuigen jaagde hij naast groot wild 
ook op vogels en vissen. Hij kon zich steeds beter uiten via gesproken 
taal, verbleef in tenten en grotten, en maakte de eerste keramieken 
voorwerpen. De Cro-Magnon mens heeft allerlei gebruiksvoorwerpen 
en decoratieve objecten nagelaten, en in grotten afbeeldingen die 
getuigen van een scherpzinnige waarneming en grote tekenvaar-
digheid. Hieruit is af te leiden dat zij mensen opleidden voor bepaal-
de taken en dat zij een vrij hoog zelfbewustzijn hadden. We weten 
niet waarom de grotschilderingen gemaakt zijn. Aangenomen wordt 
dat het afbeeldingen zijn van dieren waarop gejaagd werd en dat zij 
een rituele of magische betekenis hadden. Maar misschien zijn deze 
afbeeldingen een soort visuele kaart, waaraan zij konden zien wat 
gegeten werd; vlakbij de afbeeldingen liggen hopen afgeklauwde 
botresten. Doordat van de begintijd van de mens weinig vondsten 
zijn overgebleven, en deze slechts indirect aanwijzingen geven over 
hoe de mens leefde, is een groot deel van de theorieën over het le-
ven van de oermens gebaseerd op aannames en gissingen.  
De jagers-verzamelaars waren trekkende groepen die achter hun 
voedsel (dieren) aangingen en maar korte tijd op een bepaalde 
plaats verbleven. Zij beschikten over niet meer voedsel en goederen 
dan nodig was voor direct gebruik, meer konden ze tijdens hun ver-
plaatsingen niet meenemen. Doordat er geen overschotten waren 
kenden deze samenlevingen geen hiërarchie, geen privébezit, geen 
rijken en geen armen, geen uitbuiting. Volgens hedendaagse weten-
schappers, politici, ideologen en rijken is de mens van nature egoïs-
tisch en hebberig, maar onze voorouders hebben meer dan hon-
derdduizend jaar geleefd in gemeenschappen waar beslissingen 
gezamenlijk werden genomen en privé-eigendom niet bestond. De 
mens beschikte al vroeg over werktuigen (wapens) die werden ge-
bruikt om dieren te doden. Sporen van georganiseerd geweld tussen 
verschillende groepen jagers-verzamelaars zijn niet gevonden. Deze 
vreedzame manier van samenleven zien we veel later terug binnen 
de Indianengemeenschappen in Amerika, totdat veroveraars en ko-
lonisten deze uitroeiden en de weinige overgebleven Indianen ver-
dreven naar reservaten. 
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Rond tienduizend jaar voor onze jaartelling ontstonden agrarische 
samenlevingen, vermoedelijk omdat klimaatverandering zorgde voor 
concentratie van mensen en dieren langs rivieren. Doordat de mens 
dicht naast de dieren ging leven kon hij hun gedrag nauwkeurig ob-
serveren. De bewegingsvrijheid van de dieren was op zijn beperkte 
leefgebied gemakkelijk af te bakenen, waardoor jacht niet langer 
een hoofdtaak van zijn bestaan hoefde te zijn. Door zijn omgang 
met de dieren merkte de mens dat dieren te temmen zijn en dat ge-
temde dieren die hij langer in leven laat meer nut opbrengen dan 
wanneer hij ze snel slacht. De dieren graasden op grasvelden, en op 
deze velden verzamelde de mens bepaalde grassoorten als voed-
selvoorraad voor de beesten en zaden voor eigen gebruik. Tijdens dit 
verzamelen ontstond een onbewuste vorm van selectie doordat de 
korrels die het langst aan de graanstengels bleven vastzitten werden 
meegenomen, de rest van de korrels was eerder al van de stengel 
afgevallen. Een deel van de meegenomen zaden verloor de mens 
onderweg, hij zag dat daaruit opnieuw gras groeide en kwam er ver-
moedelijk zo achter dat de graszaden die hij verzamelde gezaaid en  
geoogst konden worden.  
Door het houden van dieren en zaaien van gewassen ontstonden 
grotere opbrengsten, meer dan voor direct verbruik nodig was. Het 
opslaan van de overschotten maakte een einde aan het nomaden-
bestaan, mensen vestigden zich in kleine dorpen. Een van de oudste 
‘steden’ is Çatalhöyük, in het huidige Turkije. Deze vindplaats dateert 
uit 7400 voor onze jaartelling en telde drie- tot achtduizend inwoners. 
Uit de gevonden resten van fundamenten valt op te maken dat tij-
dens het begin van de landbouw indringers (vooral dieren) geweerd 
werden met vestingwerken, en dat de overschotten aan voedsel 
voor alle inwoners van het dorp toegankelijk waren. Toeëigening van 
de voorraden door een kleine groep gemeenschapsleden zou de 
rest van de groep in haar bestaan bedreigen en uitsterven van de 
hele gemeenschap tot gevolg hebben.  
De bevolkingsconcentratie in dorpen en het samenleven tussen de 
dieren veroorzaakten in de vroegste landbouwgemeenschappen af-
valbergen die voedingshaarden waren voor infecties en epidemie-
en. Dit leidde ertoe dat inwoners jonger stierven en de gemiddelde 
leeftijd daalde. Toch zette de ontwikkeling van jagen-verzamelen 
naar landbouw en vestiging in dorpen en steden zich door, omdat 
deze manier van samenleven meer voedsel opleverde en hierdoor 
grotere aantallen mensen.  
In het Midden-Oosten ontstonden rond drieduizend jaar voor onze 
jaartelling dorpen met duizenden inwoners. Hier werden meer soorten 
en betere werktuigen vervaardigd, waaronder pijl en boog en het 
wiel, er ontstonden werkplaatsen waar been werd verwerkt, en tex-
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tielweverijen. Uit de notatie van voorraden ontwikkelde een telsys-
teem. De hutten van takken en bladeren werden vervangen door 
huizen van leer, leem en steen, die beter bestand waren tegen ver-
schillende weersinvloeden. 
Nieuwe werktuigen en toenemende taakverdeling leidden tot een 
groeide voorraad levensmiddelen en andere producten die door 
middel van handel werden geruild tegen andere goederen. De ves-
tiging van gemeenschappen, het stijgende aantal inwoners, en de 
verdeling van goederen brachten een groei van de organisatie met 
zich mee. Dankzij deze organisatie hadden sommigen gemakkelijker 
toegang tot de voorraden dan anderen, en namen deze in beslag 
voor hun eigen doeleinden. Later ontleenden zij aan deze situatie 
voorrechten en bewapenden zich om de toegeëigende voorraden 
en voorrechten te beschermen. De bewapening van bewakers leid-
de tot de vorming van legers. 
Zo ontstond drieduizend jaar voor onze jaartelling voor het eerst in de 
menselijke geschiedenis de situatie dat de sommigen meer goede-
ren hadden dan de anderen. En daarmee begon de opkomst van 
macht, politiek, grondbezit, oorlog, en ontstond een kloof tussen rij-
ken en armen. Onder de arme bevolking verdween de kennis die 
nodig was om te kunnen jagen en verzamelen, waardoor zij gevan-
gene werd van de nieuwe orde van een kleine groep die zich verrijk-
te en ging heersen. Ongecontroleerd gebruik van hulpbronnen en 
ongestuurde groei van paleizen en tempels leidden tot verval en on-
dergang van steden. De Mayastad Palenque verdween binnen hon-
derd jaar door grote houtkap en erosie. De een miljoen inwoners tel-
lende stad Ankor in Zuid-Oost Azië ging ten onder aan overbevolking 
en droogte, doordat de waterwerken waren verwaarloosd. 
De groep die in de gelegenheid was de meeste voorraden toe te 
eigenen leidde de groeiende samenlevingen, ondersteund door een 
bestuursapparaat, leger en wetgeving. Een klasse van koningen, 
priesters, hoge ambtenaren, en militaire leiders heerste over een klas-
se van slaven. De rest van de beroepsgroepen bestond uit vrije bur-
gers, ambachtslieden, handelaren en zeelieden. De koning presen-
teerde zich aan de bevolking als afgezant van een hogere Godheid 
die hem de bevelen gaf. De koningen waren alleen verantwoording 
schuldig aan de goden, niet aan hun onderdanen, en hadden zich-
zelf hiermee almachtig gemaakt. De priesters organiseerden ere-
diensten en rituelen om het bestaan van de goden en de macht 
van de koning te rechtvaardigen. Het bestuursapparaat zorgde door  
middel van ambtenaren voor de administratie van geproduceerde 
en verhandelde goederen, en voor de inning van belastingen ten 
behoeve van de heersende klasse. Bestuursapparaat, wetgeving en 
leger handhaafden de orde van de heersende klasse en straften wie 
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zich verzette. De manier waarop dit soort samenlevingen georgani-
seerd waren vertoonde per tijdperk en werelddeel variaties, maar 
kwam overeen wat betreft de scheve verhouding van macht en be-
zit. 
Het Griekse Rijk wordt vaak gepresenteerd als bakermat van onze be-
schaving, democratie en vrijheid. In deze gemeenschappen leefde 
maar vijf procent van de bevolking in vrijheid, de andere vijfenne-
gentig procent was als slaaf overgeleverd aan de rijke burgers. De 
bevolking van overwonnen samenlevingen werd door de winnaar 
gedood of tot slaaf gemaakt. Slavernij ontstond toen de mens met 
behulp van gereedschap meer kon produceren dan voor zijn eigen 
levensonderhoud nodig was, en een elite niet alleen de meerpro-
ductie maar ook de productiemiddelen en de mens met zijn capa-
citeiten (slaaf) in bezit nam. Het lot van de slaaf lag volledig in han-
den van de eigenaar: niet alleen de opbrengsten van zijn arbeid 
maar ook hijzelf was eigendom van de slavenhouder. Voor de wet 
was de slaaf gelijk aan een stuk vee of land.  
Slaven die probeerden te vluchten werden gebrandmerkt, slavenop-
standen hard neergeslagen en opstandelingen bestraft met de 
dood. De bekendste slavenopstand uit de geschiedenis werd geleid 
door de slaaf Spartacus. Hij organiseerde een leger van honderddui-
zend gevluchte slaven, dat was een groot leger in vergelijking tot de 
wereldbevolking die in die tijd uit ongeveer honderd miljoen mensen 
bestond. Het leger van Spartacus weerstond verschillende keren 
aanvallen van het keizerlijke leger, maar werd uiteindelijk door ver-
raad verslagen. Ondanks opstanden kon de slaaf zich niet bevrijden, 
omdat slavernij de heersende maatschappijvorm was. 
Het ideaal van gelijkheid dat het christendom tijdens haar opkomst 
uitdroeg, had tot gevolg dat slaven zich bekeerden tot het christen-
dom. Veel slaven liepen weg en leefden in ondergrondse catacom-
ben. Volgens de Romeinen beroofde het christendom de slaven-
houder van zijn slaven, en daarom vervolgden zij de christenen. Het 
christendom kreeg zo’n grote aanhang door het verkondigen van 
gelijkheid, dat keizer Constantijn zich gedwongen zag het christelijke 
geloof aan te nemen. Toen de christelijke instituties zich eenmaal als 
staatsmacht hadden gevestigd, handhaafden zij de slavernij, on-
danks de gepreekte gelijkheid.  
De oudste bronnen die melding maken van slavernij dateren uit 
Egypte. De slavernij bleef vijfduizend jaar voortbestaan als wettelijk 
toegestane productieverhouding. Veranderingen in de manier van 
produceren hebben ertoe bijgedragen dat vanaf de negentiende 
eeuw slavernij in steeds meer landen bij wet werd verboden, als 
laatste in Mauretanië in 1980. Maar daarmee verdween de slavernij 
niet: nog steeds worden vrouwen, mannen en kinderen verkocht voor 
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prostitutie, uitgehuwelijkt en gedwongen tewerkgesteld. Slavernij werd 
eeuwenlang beschouwd als een natuurtoestand. De Griekse filosoof 
Aristoteles noemde de slaven “sprekende werktuigen”. De slaaf leer-
de dat hij door zijn eigen schuld slaaf was geworden en dat slavernij 
zijn lot was. Hem werd bijgebracht slavernij goed te vinden. De 
meeste slaven accepteerden hun lot, droomden ervan bevrijd te 
worden uit hun slavenbestaan en zelf slavenhouder te worden. 
Vruchtbare grond, gunstige ligging, nieuwe ontwikkelingen in werktui-
gen en andere omstandigheden stelden sommige samenlevingen in 
staat sneller te groeien dan andere en grote gebieden te overheer-
sen. De ligging aan zee, wijze van organisatie en de ontwikkeling van 
een speciaal soort lange lans droegen bij tot grote gebiedsverove-
ringen door de Atheense stadstaat. De Mongolen onder Dzjengis 
Kahn beschikten over een speciaal soort stijgbeugel die hen in staat 
stelde beter paard te rijden en te vechten dan andere volken. De 
vorming van het Mongoolse wereldrijk werd mede mogelijk dankzij 
deze stijgbeugel en de flexibele manier om bezette gebieden te 
overheersen: in de veroverde gebieden bleven Mongolen achter, zij 
tolereerden gebruiken van de overwonnen volken en namen hun 
kennis over. 
Na het uiteenvallen van de Egyptische, Griekse en Romeinse wereld-
rijken bleef het grootste gedeelte van de bezittingen en de beslis-
singsmacht in handen van kleine groepen vermogenden. De pro-
ductie steeg dankzij betere gereedschappen, nieuwe methoden van 
landbewerking en verbeterde vervoersmiddelen. Tijdens de slavernij 
in haar oude vorm waren slaven aan een vaste plaats verbonden. Dit 
vormde een belemmering voor de nieuwe productiemethoden die 
grotere bewegingsvrijheid vereisten. Naast slavernij ontstond feoda-
lisme, waarin de koning als leenheer gedeelten van zijn land uitleen-
de aan onderdanen, de leenmannen, die in ruil hiervoor verplicht 
waren in zijn leger te dienen en belasting af te dragen. De leenheren 
lieten het geleende land bewerken door horigen, boeren die het 
grootste deel van de opbrengst moesten afstaan en het land van 
hun landheer niet mochten verlaten; slaven en lijfeigenen werkten als 
landarbeiders en waren eigendom van de adel. In de steden wer-
den ambachten en andere taken georganiseerd via gilden, het on-
vrije deel van de bevolking werd van de gilden uitgesloten. De gilde-
leden waren in naam vrij maar in de praktijk afhankelijk van de ko-
ning, rijke kooplieden en grootgrondbezitters. Toen de macht van de 
leenheren was toegenomen, dwongen zij van de koning de erfbaar-
heid af van de geleende grond. Hierdoor ontstond op het Europese 
continent naast de koning een vrije en rijke adelstand. Net als in de 
oudheid was vijfennegentig procent van de bevolking onvrij: slaaf, 
lijfeigene of horige.  
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Productiviteitsstijging zorgde voor grotere winsten en opeenhoping 
van rijkdom in handen van een rijke elite. De steden gebruikten het 
platteland als wingewest, en de slaven, lijfeigenen en horigen wer-
den uitgebuit door vrije burgers, adel en koning. Toen in de Middel-
eeuwen de pestepidemie een derde deel van de bevolking in Euro-
pa wegvaagde, ontstond een gebrek aan boeren, waardoor de ho-
rigen hogere prijzen voor hun arbeidskracht konden bedingen en in 
de gelegenheid kwamen zich vrij te kopen. Het feodalisme begon 
pas te verdwijnen in de negentiende eeuw, in Rusland werd het in 
1861 officieel afgeschaft, maar tot op heden komen op verschillen-
de plaatsen in de wereld feodale verhoudingen voor. 
Feodalisme werd voorgesteld als een natuurlijke toestand. Net als de 
slaaf werd de lijfeigene en de horige bijgebracht het feodalisme 
goed te vinden. Zij droomden ervan vrije burger te worden, maar wa-
ren aan de grond van hun heer gebonden. De wet beschermde de 
verhouding tussen grootgrondbezitter, horige, lijfeigene en slaaf. Van 
hun land verdreven boeren en gevluchte slaven en lijfeigenen kon-
den tot slaaf gemaakt worden; als niemand ze in dienst wilde nemen 
mochten ze gedood worden.  
 
Kapitalisme 

Technologische vernieuwingen, zoals weefmachines aangedreven 
door wind- en waterkracht, en betere schepen en vuurwapens, 
maakten grote gebiedsveroveringen mogelijk, waarbij de wereldde-
len buiten Europa werden opgedeeld tussen Europese landen met 
een sterke vloot. De bevolkingsgroepen van de overzeese gebieden 
die zich verzetten werden uitgeroeid, de rest werd slachtoffer van 
roof, oneerlijke handel en omgekochte leiders die samenwerkten 
met de Europeanen.  
Toeëigening van het grootste deel van de waarde van de geprodu-
ceerde goederen en plundering van de bezette gebieden leidden 
tot steeds verdere verrijking van de rijke elite. In de zestiende eeuw 
verdrongen geld, handelskapitaal en woekerkapitaal de dominante 
positie van feodaal grootgrondbezit en slavernij, en ontstond een we-
reldmarkt en wereldhandel. De Verenigde Oost-Indische Compagnie 
(VOC) was een van de eerste multinationale handelsondernemingen 
in het bezit van rijke aandeelhouders. Zij lieten overzeese gebieden 
bezetten en dwongen met militair geweld en een door hen ingesteld 
bestuursapparaat handelscontracten af. De opbrengsten en winsten 
uit de bezette gebieden verscheepten ze naar Europa.  
In Europa namen de adellijke grootgrondbezitters steeds meer ge-
meenschappelijke weidegronden in bezit, en gebruikten deze voor 
jachtpartijen en voor schapenteelt om aan exclusieve wol voor hun 
kleding te komen. De pachters, lijfeigenen en slaven die voor hun 
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bestaan van deze gronden afhankelijk waren, werden verdreven. 
Zonder middelen van bestaan bleef hen niets anders over dan rond-
zwerven en eten van landerijen stelen. Opgepakt worden betekende 
zware bestraffing: de zieken en ouderen werden ter dood veroor-
deeld wegens landloperij en diefstal, de gezonden onder slechte 
omstandigheden gedwongen tewerkgesteld. In de zestiende eeuw 
beschrijft de filosoof, jurist en staatsman Thomas More in Utopia het 
noodlot van de armen die van de toegeëigende gemeenschappe-
lijke weidegronden waren verdreven. Tot diep in de twintigste eeuw is 
landloperij in Europa zwaar bestraft; Nederland maakte pas in het 
jaar 2000 een einde aan de strafbaarstelling. In plaats hiervan is te-
genwoordig de migratie van bevolkingsgroepen uit arme naar rijke 
landen illegaal verklaard, terwijl de aarde van ons allemaal is. Deze 
vorm van illegaliteit is strafbaar: opgepakte illegalen worden be-
schuldigd van criminaliteit, beboet, gevangengezet en het land uit-
gewezen. 
De basis van de feodale productieverhouding was landbouw en 
grootgrondbezit, met slaven, lijfeigenen en horigen die door de adel  
werden uitgebuit. Onder invloed van toenemende mechanisering en 
opeenhoping van rijkdom ontstond naast en uit het feodalisme de 
industriële productiewijze, waarbinnen de kapitalist en de arbeider 
tegengestelde belangen hadden. De kapitalist bezit kapitaal: ma-
chines, grondstoffen voor machines en voor de vervaardiging van 
producten; fabrieken en ander onroerend goed; de geproduceerde 
producten; investeringen in waardepapieren zoals aandelen en obli-
gaties, … . De arbeider bezit alleen zijn arbeidskracht, die hij aan de 
kapitalist moet verkopen om in leven te blijven. Het belang van de 
kapitalist is zo min mogelijk voor deze arbeidskracht te betalen. De 
arbeiders, vaak verdreven of gevluchte pachters, lijfeigenen en sla-
ven, werden in werkplaatsen (manufacturen) tewerkgesteld onder 
barre omstandigheden. 
In Amerika ontstond een groot tekort aan arbeidskrachten op de ka-
toenplantages die de grondstoffen leverden voor weverijen, en dit 
leidde tot intensivering van de slavernij. Vanaf de zeventiende eeuw 
roofden de koloniale grootmachten tientallen miljoenen inheemsen 
weg uit hun woongebieden in Afrika. Miljoenen overleefden de ver-
scheping naar Amerika en het Caribische gebied niet, de overleven-
den werden als slaaf verkocht. In 1833 schafte Groot-Brittannië wette-
lijk de slavernij af; eerdere pogingen om de slavernij op humanitaire 
gronden af te schaffen waren mislukt. De Engelse adel stemde pas in 
toen de waarde van haar aandelen in Amerikaanse plantages kel-
derde. De oorzaak van deze waardedaling was de weigering van 
Groot-Brittannië om de onafhankelijkheid van Amerika te erkennen, 
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en hun aanval op de Franse en Amerikaanse schepen die slaven 
vervoerden.  
Voor de grote stoommachines die in de negentiende eeuw geïntro-
duceerd werden voor de aandrijving van werktuigen, werden pro-
ductiehallen gebouwd. Deze fabrieken verdrongen de kleine werk-
plaatsen die in grootfamilieverband waren bedreven. De arbeider 
werd niet alleen gedwongen zijn arbeidskracht te verkopen, hij werd 
in de fabriek ook gevangene van de machine, die zijn arbeidstempo 
bepaalde en zorgde voor opsplitsing van arbeid in eentonige deel-
taken. Het tempo van de machine werd regelmatig verhoogd, 
waardoor het aantal arbeidsongelukken steeg. De opsplitsing van het 
arbeidsproces in deeltaken leidde tot een verdeling van arbeiders in 
hoofd- en handarbeiders, tot een sterke hiërarchie met afdelingsop-
zichters, chefs, directeuren en bestuurders, en tot onderlinge ver-
deeldheid. Toenemende mechanisering en arbeidsdeling veroor-
zaakten een sterke productiviteitsstijging per arbeider en grote winst-
groei voor de kapitalisten.  
Net als de slaaf, de horige en de lijfeigene wordt de arbeider bijge-
bracht dat hij in een natuurlijke toestand verkeert; hij leert loonarbeid 
en de verkoop van zijn tijd en arbeidskracht goed te vinden. Hem 
wordt bijgebracht dat hij voor de wet vrij en gelijk is aan de anderen. 
Maar de verkoop van de arbeidskracht van de arbeider is net als de 
tot slaaf vervallen vrije burger gebonden aan een contract. De kapi-
talist laat wetten maken die hem toestaan de winst in beslag te ne-
men die is voortgebracht door de arbeidskracht van de arbeider. In 
ruil voor de verkoop van zijn arbeidskracht krijgt de arbeider loon voor 
het onderhoud van zijn arbeidskracht. Dat de een grote vermogens 
mag bezitten en de ander voor zijn werk een loon krijgt dat vaak niet 
genoeg is om van te leven, wordt door de kapitalist als een wettelijke 
en onveranderlijke toestand voorgesteld en door de arbeider als zijn 
bestemming ervaren. 
Omdat de loonarbeider alleen zijn arbeidskracht bezit, is hij gedwon-
gen deze net als iedere andere waar te verkopen op de markt. De 
kapitalist betaalt de loonarbeider in ruil voor zijn arbeidskracht een 
loon dat net genoeg is om zijn arbeidskracht en zijn nakomelingen in 
stand te houden. Wat de loonarbeider meer produceert is de meer-
waarde die de kapitalist zich toeëigent. Als bij een twaalfurige werk-
dag de arbeider zes uur moet werken voor de instandhouding van 
zijn arbeidskracht, is wat zijn arbeidskracht de overige zes uur van de 
dag opbrengt meerwaarde die de kapitalist in bezit neemt. Karl Marx 
analyseerde als eerste econoom dat arbeidkracht de bron van 
meerwaarde en winst is, en dat de basis van het kapitalisme toeëi-
gening is door de kapitalist van de meerwaarde die de arbeider  
produceert. Aan dit principe is tot op de dag van vandaag niets ver-
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anderd. De arbeider is min of meer vrij te kiezen bij welke kapitalist hij 
terechtkomt, hij is niet vrij om een ander productiesysteem te kiezen.  
Vanaf de intrede van de stoommachine werden kinderen en volwas-
senen tijdens de arbeidsdag opeengepakt in vochtige en benauwde 
fabriekshallen. De machines waren niet beveiligd en de arbeidsde-
ling was zover doorgevoerd dat de arbeider de hele werkdag de-
zelfde handeling moest verrichten. Nachtarbeid en ploegendiensten 
werden ingevoerd om maximaal nut uit de machines te halen. De 
lengte van de arbeidsdag bedroeg gemiddeld zestien uur en het la-
ge loon dwong de arbeiders voedsel van slechte kwaliteit te kopen. 
Het brood dat hij at werd gemaakt van het afvalmeel dat door her-
haaldelijk malen van de molenstenen vermengd was geraakt met 
slijpsel van de stenen. De krappe woonverblijven waren vochtig en 
gehorig en in de arbeiderswijken waren nauwelijks sanitaire voorzie-
ningen. De lucht in de achterbuurten van de steeds groter wordende 
steden waarin zij woonden was sterk vervuild door de fabrieksuitlaat-
gassen die rechtstreeks de lucht in werden geleid. Door grote kinder-
sterfte was de gemiddelde leeftijd van de arbeider niet hoger dan 
vijfendertig jaar. 
De misstanden die de uitbuiting veroorzaakte waren zo erg, dat ar-
beiders zich met gevaar voor eigen leven in vakverenigingen organi-
seerden. Hun opeenhoping in productiehallen bevorderde de mo-
gelijkheid tot vereniging. In het begin richtten de arbeiders hun verzet 
tegen de machine, het meest voelbare en zichtbare onderdeel van 
de uitbuiting. Zij vernielden de naaimachines die de weefgetouwen 
vervingen, omdat zij bang waren werkloos te worden. Later eisten zij 
vanuit de vakverenigingen hogere lonen, betere werkomstandighe-
den en meer zeggenschap. Met hun opstanden dwongen de arbei-
ders in 1871 in Groot-Brittannië het recht op vrije vakvereniging af. Als 
reactie drongen de kapitalisten in Engeland aan op wettelijke straf-
baarstelling van staking, zonder succes. De vakverenigingen richtten 
kassen op voor onderlinge hulp bij ziekte, ongeval en overlijden, en 
voor de financiering van stakingen om hogere lonen en verbeterin-
gen in de arbeidsomstandigheden af te dwingen. De strijd voor be-
perking van de arbeidsduur, hoger loon, afschaffing van kinderarbeid 
en wettelijke regeling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderdom en 
werkloosheid, kostte veel arbeiders hun leven. 
Dankzij de arbeidersstrijd werden loonsverhogingen en verschillende 
sociale wetten afgedwongen, maar deze rechten werden waar mo-
gelijk beperkt en weer afgeschaft. Wanneer door middel van staking 
verkorting van de arbeidsdag was bevochten, werd de snelheid van 
de machines opgevoerd waardoor de werkdruk toenam. De uit de 
Middeleeuwen stammende wet die verbood kinderen tot dertien jaar 
meer dan twaalf uur te laten werken, werd vanaf de periode van 
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manufactuur versoepeld. Vaak daalden de lonen tot onder het be-
staansminimum en moesten deze aangevuld worden met armen-
hulp van liefdadigheidsinstellingen van de rijken, die zichzelf uitriepen 
tot weldoeners. 
Uitbuiting van arbeidskracht, toeëigening van meerwaarde, winst-
maximalisatie en concurrentie zijn tot op de dag van vandaag de 
drijfveren van het kapitalisme. De kapitalist die de arbeider in de 
kortst mogelijke tijd zoveel mogelijk producten laat produceren tegen 
een zo laag mogelijke prijs, concurreert andere producenten uit de 
markt en kan hun marktaandeel overnemen. Om goedkoper en 
sneller te produceren dan zijn concurrenten, bedingt de kapitalist 
een zo laag mogelijke prijs van de grondstoffen en de arbeidskracht 
(loon), en vervangt hij waar mogelijk arbeiders door snellere machi-
nes. Hierdoor stijgt de productiviteit van de overgebleven arbeiders 
en beschikt de kapitalist over een grotere hoeveelheid producten, 
waarvoor hij nieuwe afzetmarkten verovert en behoeften creëert. De-
ze manier van produceren vergroot de rijkdom van de rijken en de 
armoede van de armen. 
Goedkoper produceren dan zijn concurrenten stelt de kapitalist in 
staat de concurrerende bedrijven op te kopen of ervoor te zorgen 
dat deze van de markt verdwijnen. Concurrentiedruk leidt tot verdere 
mechanisering en automatisering van de productie, wat het proces 
versnelt van winstvergroting, schaalvergroting van bedrijven en con-
centratie van kapitaal. Aan het einde van de negentiende eeuw had 
in Duitsland één procent van de grote bedrijven veertig procent van 
de arbeiders in dienst en verbruikten deze bedrijven bijna tachtig 
procent van de totale energie en vijfenzeventig procent van alle 
paardenkracht.  
Naast de groeiende productie in de geïndustrialiseerde landen leid-
de de kolonisering van veroverde werelddelen door de grote mo-
gendheden van Europa tot stijgende winsten en kapitaaloverschot-
ten van de rijken. Zij gebruikten de gekoloniseerde bevolking als 
goedkope arbeidskracht en slaaf om de grondstoffen uit de bodem 
te halen; wie zich verzette werd lichamelijk verminkt of doodgescho-
ten. De bijna gratis verkregen grondstoffen werden in het land van de 
kolonisator verwerkt tot eindproducten en in de moederlanden en ko-
loniën met hoge winsten verkocht. 
Het kapitaaloverschot dat door het werk van de gekoloniseerde be-
volking en de arbeiders in de geïndustrialiseerde landen was voort-
gebracht, werd nauwelijks ingezet voor de verbetering van hun 
leefomstandigheden. Vaak waren de arbeidslonen zo laag, dat ar-
beiders voor hun levensonderhoud geld moesten bijlenen, en door 
de schulden gebonden waren aan een bepaalde kapitalist. Van een 
deel van de opgehoopte toegeëigende rijkdom verstrekten kapitalis-
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ten via banken leningen en kredieten, waarvoor de arbeiders hoge 
rentes moesten betalen. Door middel van deze kredieten werd de 
koop van producten gestimuleerd. Op deze manier maakte de kapi-
talist meervoudig winst met het kapitaal dat door de arbeidskracht 
van de arbeider was voortgebracht: hij betaalde de arbeider een 
veel lager loon dan de waarde die zijn arbeidskracht had voortge-
bracht; hij verkocht de door de arbeider voortgebrachte producten 
tegen prijzen die veel hoger lagen dan de kostprijs; de aan de ar-
beidskracht onttrokken winst leende de kapitalist tegen woekerrentes 
als krediet uit aan de arbeiders die met hun arbeid de winst hadden 
voortgebracht; de kapitalist investeerde een deel van de winst in on-
roerend goed, in de productie en in andere zaken die hij tegen ho-
gere prijzen weer verkocht, … . Op wereldschaal groeide het mono-
polie van kapitaal in handen van een kleine elite, die hiermee indu-
striële en financiële multinationale bedrijven oprichtte en de wereld-
markt onderling verdeelde.  
Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw werd het voor de Eu-
ropese koloniale machten voordelig de koloniën bestuurlijk af te sto-
ten. De ontwikkeling van nieuwe transportmiddelen en communica-
tietechnieken zorgden ervoor dat directe aanwezigheid in de koloni-
en niet langer noodzakelijk was voor plundering en controle van deze 
gebieden. Aan de koloniale verzetsbewegingen leverden de kolonia-
le machten de wapens waarmee deze onderdrukte volken hun zelf-
standigheid bevochten; ook aan deze wapenproductie en -handel 
verdienden de kolonialen veel geld.  
Het tijdens de koloniale bezetting vergaarde kapitaal investeren de 
(oud)koloniale machten tot op de dag van vandaag telkens op-
nieuw en vergroten hiermee hun winsten. Met behulp van smeergel-
den, geweld en andere middelen kopen zij de leiders in de oud-
koloniën om voor het afsluiten van handelsverdragen die de oud-
kolonialen in staat stellen tegen gunstige voorwaarden grondstoffen 
en producten uit deze gebieden te halen. De afgedwongen han-
delsverdragen, ongelijke concurrentie en dure kredieten houden de 
bevolking in de oud-koloniën afhankelijk van haar vroegere overheer-
sers.  
Multinationals kopen in de oud-koloniën land op voor grootschalige 
productie voor de wereldmarkt, de lokale bevolking is gedwongen 
voor zichzelf voedsel te importeren. De lokale kleine zelfstandige 
boeren worden van hun akkers verdreven en hun veelzijdige land-
bouwkennis gaat verloren. Zij worden uitgebuite landarbeiders, be-
landen in de sloppenwijken rond grote steden of verdwijnen in het 
criminele circuit. De door de koloniale overheersers willekeurig getrok-
ken landsgrenzen en de strijd om grondstoffen veroorzaken conflicten 
en stammenoorlogen die uitgevochten worden met wapens van de 
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wapenindustriëlen. Deze wapens worden vaak gefinancierd uit belas-
tinggelden van de bevolking in de rijke landen. De ‘ontwikkelingsgel-
den’ die de regimes in de oud-koloniën ontvangen van de rijke lan-
den, besteden zij voor een deel aan hulpgoederen, waardoor een 
groot deel van de productiewinst in ontwikkelingslanden vrijkomt voor 
militaire uitgaven.  
De verschillende manieren waarop gemeenschappen produceren 
hebben uiteenlopende bezitsverhoudingen voortgebracht: samenle-
vingen zonder privébezit die bestonden uit kleine groepen rondtrek-
kende jagers-verzamelaars; grotere stamverbanden die zich vestig-
den als agrariërs en overschotten produceerden, waardoor privé-
eigendom kon ontstaan; landbouwgemeenschappen met slaven 
die eigendom waren van heersers en vrije burgers; feodale maat-
schappijen met grootgrondbezitters en bezitloze horigen, lijfeigenen 
en slaven; kapitalistische samenlevingen waar de kapitalist en de ar-
beider tegenovergestelde belangen hebben; en ‘communistische’ 
en ‘socialistische’ industriële samenlevingen waar het privébezit van 
de productiemiddelen werd afgeschaft en een politieke elite de be-
slissingsmacht kreeg over deze middelen.  
Van deze maatschappijvormen bestaan verschillende varianten en 
mengvormen. De manier van produceren en hierop gebaseerde 
bezitsverhoudingen ontwikkelen zich niet overal in wereld op dezelfde 
manier en niet elke gemeenschap doorloopt alle mogelijke fasen. 
De Noord-Amerikaanse Indianen waren nomaden en kenden geen 
feodalisme. Voordat zij een andere samenlevingsvorm hadden kun-
nen ontwikkelen werden zij in de achttiende en negentiende eeuw 
door veroveraars en kolonisten bijna volledig uitgeroeid. Indianen die 
de slachtingen hadden overleefd werden naar reservaten verdreven. 
In Rusland ging aan het ‘communisme’ een feodaal keizerrijk vooraf, 
niet het kapitalisme. In verschillende Afrikaanse, Arabische en Aziati-
sche landen heersen feodale verhoudingen gebaseerd op stam-
menstructuren, met een dictator als leider, terwijl tegelijkertijd het ka-
pitaal van deze heersers verweven is met het internationale financie-
ringskapitaal. 
Niet elke gemeenschap doorloopt alle mogelijke samenlevingsvor-
men en niet altijd doen de verschillende soorten samenlevingen zich 
in zuivere vorm voor. Het huidige China wordt gekenmerkt door een 
mengeling van staatscommunisme en financieringskapitalisme: de 
politieke macht is in handen van een ‘communistische’ partijelite die 
voor de productie en organisatie van de samenleving het internatio-
nale kapitaal heeft toegelaten. De plattelandsbevolking van Mongo-
lië leeft als nomade terwijl in haar steden op kapitalistische wijze 
wordt geproduceerd. Een klein deel van de oorspronkelijke Australi-
sche bevolking, de Aboriginals, heeft de volkenmoord overleefd van 
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de Engelsen en de nakomelingen van Engelse gevangenen, die 
vanuit Engeland naar Australië waren verscheept om hun straf uit te 
zitten. De Aboriginals leven vooral in stamverband in de woestijnge-
bieden, terwijl in de kustgebieden van dit continent het kapitalisme 
de overheersende productievorm is. Het staatshoofd van het huidige 
hooggeïndustrialiseerde Japan is een keizer. Het koningschap stamt 
uit de feodale verhoudingen van de Middeleeuwen en is erfelijk, ter-
wijl in democratieën leiders door het volk gekozen worden; verschil-
lende West-Europese landen hebben tegelijkertijd een monarchie en 
parlementaire democratie. Of de heersers keizer of koning heten, 
maharadja, emir, ayatollah of afgezand van God, zij vertegenwoor-
digen allemaal de heersende klasse, zijn steenrijk en vrijgesteld van 
het betalen van belastingen. In Europa noemden de feodale land-
eigenaren zichzelf geen grootgrondbezitter maar adel en weldoe-
ners. Ook de rijke in het kapitalisme wordt filantroop genoemd en 
werkgever, omdat hij de arbeiders werk ‘geven’. 
De geschiedenis van de samenlevingen op de verschillende conti-
nenten vertoont variatie, maar hun overeenkomst is dat zolang niet 
meer geproduceerd werd dan de mensen verbruikten, er geen heer-
sers en overheersten waren, geen bezitlozen en bezitters, geen uit-
gebuitenen en uitbuiters, geen armen en rijken. Armen en rijken ont-
staan pas als de productietechnieken en methoden zover ontwikkeld 
zijn dat overschotten geproduceerd worden, en bepaalde groepen 
zich deze overschotten toeëigenen.  
 
Financieringskapitalisme 

Begin twintigste eeuw breekt binnen het kapitalisme een nieuwe fase 
aan, de heerschappij van het financieringskapitaal. De rijken brach-
ten hun opgehoopte kapitaal al sinds de zestiende eeuw onder in 
banken en andere financieringsmaatschappijen, maar deze worden 
in de twintigste eeuw steeds meer geconcentreerd tot grote interna-
tionale monopolies. De directe verbinding tussen banken, bedrijfsle-
ven en politiek wordt hechter door verwevenheid van aandelen, door 
benoeming van bankdirecteuren in besturen van handelsfirma’s en 
industrie en omgekeerd, en door beïnvloeding van politici in ruil voor 
commissariaten en andere topfuncties na hun politieke carrière. 
Rond 1917 bepaalden in Duitsland driehonderd personen de eco-
nomie, sindsdien is dit aantal verder afgenomen. Tijdens de regeer-
periode van de Amerikaanse president George Bush junior bracht 
een Amerikaanse kunstenaar de internationale binding tussen politici 
en grote aandeelhouders van bedrijven grafisch in beeld. Kort daar-
na werd hij dood aangetroffen in zijn atelier. 
De kapitalist als zichtbare eigenaar van fabrieken, landbouwgrond en 
huizen wordt verdrongen door grote internationaal opererende aan-
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deelhoudersmaatschappijen. De rijken worden grootaandeelhouders 
van banken, verzekeringsmaatschappijen, farmaceutische- en che-
mische industrieën, de voedingsmiddelenindustrie en andere mono-
polies. Onzichtbaar is hoeveel kapitaal de rijken bezitten en in welke 
bedrijven zij dit investeren. De financieringskapitaalgroepen concen-
treren niet alleen hun kapitaal maar ook de verindustrialiseerde pro-
ductie in internationale monopolies; deze kapitaalmonopolisten be-
heersen wereldwijd de productiesector, de grondstoffenmarkten en 
de afzetgebieden.  
Tijdens de periode van manufactuur legden staten in opdracht van 
de rijken door middel van protectionistische maatregelen de vrije 
concurrentie aan banden om de op nationale schaal georganiseer-
de productie te beschermen. Sinds de komst van het financierings-
kapitaal hebben de rijken via hun monopolies de macht productie, 
prijzen en afzet te bepalen, en zij hebben de politici in hun greep om 
de wetten naar hun hand te zetten. Vanwege belastingvoordelen 
opereren bedrijven die eigendom zijn van dezelfde kapitaalgroep 
vaak onder verschillende namen. Hierdoor lijken veel aanbieders van 
producten op de markt te zijn, terwijl wereldwijd de hele productie 
beheerst wordt door maar enkele kapitaalgroepen. 
De grootaandeelhouders van de monopolies die door stijging van 
de productie en van de uitbuitingsgraad steeds grotere hoeveelhe-
den kapitaal in hun bezit kregen, veroorzaakten eind jaren twintig van 
de twintigste eeuw een grote economische crisis om door uitschake-
ling van concurrenten het kapitaal te herverdelen en nog grotere rijk-
dommen en macht te veroveren. Wereldwijd verloren honderden 
miljoenen mensen hun baan. Om de macht en afzetmarkten te ver-
groten en via de oorlogsindustrie hun overtollige kapitaal met winst 
om te zetten en te vermeerderen, veroorzaakten de kapitalisten de 
Eerste Wereldoorlog, waarin miljoenen burgers en tien miljoen solda-
ten omkwamen door oorlogsgeweld. In de loopgraven werd voor het 
eerste door de chemische industrie vervaardigd gifgas ingezet. Zestig 
miljoen Europese burgers stierven door het Spaanse griepvirus, waar-
mee naar Europa verscheepte Amerikaanse soldaten waren besmet. 
De autoriteiten die de verscheping organiseerden waren van deze 
besmetting op de hoogte.  
Twee decennia later veroorzaakte het internationale financieringska-
pitaal opnieuw een wereldoorlog waarin naar schatting zesentwintig 
miljoen militairen werden gedood en vijftig miljoen burgers. Bij wet 
kondigde nazi-Duitsland af dat joden, Roma’s, gehandicapten, psy-
chisch gestoorden en homosexuelen vernietigd moesten worden in 
concentratiekampen en gaskamers. Voor zij tot uitroeiing overgingen 
werd andere landen gevraagd of zij deze groepen wilden opnemen. 
De meeste landen regeerden niet of weigerden Joden binnen te la-
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ten. Boten met gevluchte joden aan boord werden tot zinken ge-
bracht of teruggestuurd; twaalf miljoen mensen werden vergast, 
waarvan zes miljoen Joden. 
Naast de vele miljoenen oorlogsdoden en gewonden betekenden 
de beide wereldoorlogen voor de burgers een enorme vernietiging 
van kapitaal en arbeid: steden, bruggen, wegen, ziekenhuizen, we-
tenschappelijke instituten en andere voorzieningen waren kapot ge-
schoten. De financieringskapitalisten vergrootten door middel van de 
beide wereldoorlogen versneld hun kapitaal en rijkdom: zij leverden 
aan de verschillende oorlogspartijen tanks, vliegtuigen, wapens en 
munitie, bevoorraadden aan beide kanten de fabrieken en schakel-
den concurrenten uit. Om de oorlog te kunnen financieren zorgden 
de politici ervoor dat de overheden van de betrokken staten in naam 
van de bevolking grote schulden aangingen bij de financieringskapi-
taalgroepen. Terugbetaling van deze staatsschulden werd verhaald 
op de burgers die de oorlog hadden overleefd: jarenlang werden 
hun lonen gekort, terwijl de productiviteit van de gemiddelde arbei-
der steeg dankzij snellere machines en efficiëntere organisatie van 
de productie. Dezelfde aandeelhouders die dankzij de oorlog hun 
winsten hadden vergroot, verrijkten zich na de oorlog aan de weder-
opbouw.  
Antoine Henri Becquerel, Marie en Pierre Curie en andere weten-
schappers ontdekten aan het einde van de negentiende eeuw het 
verschijnsel radioactiviteit en gebruikten dit voor medische toepas-
singen zoals röntgenapparatuur en bestralingsmethoden tegen kan-
ker. Zij waarschuwden voor de mogelijkheid van verkeerd gebruik in 
verkeerde handen. De natuurkundigen Ernest Rutherford, Albert Ein-
stein, Niels Bohr, Leo Szillárd en hun trawanten werkten de atoom-
theorie verder uit en ontdekten dat splitsing van atoomkernen ener-
gie-explosies veroorzaakt. Hun ontdekking gebruikten de industriëlen 
en politici voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de ontwikke-
ling van het eerste massavernietigingswapen, de atoombom. Aan 
het einde van de Tweede Wereldoorlog besloot de Amerikaanse re-
gering deze bom te gooien op de Japanse steden Hiroshima en 
Nagasaki, ondanks protesten van de wetenschappers die aan de 
ontwikkeling van deze bom hadden meegewerkt. De wetenschap-
pers hadden deze bom bestemd voor nazi-Duitsland!? Door de grote 
hoeveelheid radioactieve straling stierven honderdduizenden inwo-
ners van de beide Japanse steden. Tot op de dag van vandaag zijn 
Hiroshima en Nagasaki radioactief besmet en lijden de nakomelin-
gen van de slachtoffers onder misvormingen.  
De economische en politieke samenwerking van een groot aantal 
landen in Europa heeft ervoor gezorgd dat de financieringskapitaal-
groepen na de Tweede Wereldoorlog de bevolking van deze landen 
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hebben gespaard voor oorlog op eigen bodem. De kapitaalgroe-
pen exporteerden de oorlogen naar Afrika, Azië en het Midden-
Oosten. In de Koreaoorlog, de Vietnamoorlog en de oorlogen in Af-
ghanistan vochten ‘Amerikaanse’ en ‘Europese’ kapitaalgroepen te-
gen ‘Russisch’ en ‘Chinees’ kapitaal. Ook tijdens de oorlog tussen Irak 
en Iran en tijdens de gewapende conflicten in Afrika en het Midden-
Oosten was het internationale kapitaal leverancier van beide partijen. 
De laatste decennia worden steeds meer oorlogen gevoerd onder 
de noemer ‘vredesmissies’ onder leiding van internationale organisa-
ties zoals de Verenigde Naties en militaire bondgenootschappen. De 
internationale organisaties kunnen juridisch niet ter verantwoording 
worden geroepen en niet aansprakelijk worden gesteld voor de door 
hen veroorzaakte burgerslachtoffers, aangerichte schade en andere 
misstanden, omdat deze organisaties geen landen zijn. Legers die 
opereren onder mandaat van de Verenigde Naties lijken onaantast-
baar te zijn en boven de wet te staan. De militairen die de internatio-
nale ‘vredesmissies’ uitvoeren zijn vaak in dienst van grote internatio-
nale concerns zoals Halliburton en Blackwater. De vele duizenden 
miljarden aan gemeenschapsgelden die met de financiering van 
deze oorlogen gemoeid zijn, vloeien naar de grote aandeelhouders 
van deze concerns. De oorlogshandelingen die in opdracht van de-
ze firma’s uitgevoerd worden zijn oncontroleerbaar en vallen buiten 
het oorlogsrecht, zodat niemand verantwoordelijk te stellen is of ver-
oordeeld kan worden voor wat de bevolking wordt aangedaan.  
De internationale oorlogsvoering is grotendeels geprivatiseerd: natio-
nale staten leveren het geld en een deel van de militairen, de multi-
nationals leveren de rest van de huurlingen, wapens, communicatie- 
en beveiligingsmiddelen, bevoorrading, en infrastructuur. Het finan-
cieringskapitaal is internationaal georganiseerd in verschillende groe-
pen en niet meer landgebonden, waardoor het de kapitaalgroepen 
niet uitmaakt aan welk land en welke groep kapitaal en wapens ge-
leverd worden en wie de strijd wint. De financieringskapitaalgroepen 
zijn alleen geïnteresseerd in de winsten die behaald worden; oorlo-
gen worden door deze groepen gecreëerd om hun overtollige kapi-
taal winstgevend in te zetten. 
Na de ‘wederopbouwperiode’ van wat de beide wereldoorlogen aan 
verwoestingen had achtergelaten, verbeterden de leefomstandig-
heden van de arbeiders in de industrielanden dankzij vakbondsstrijd 
en onder druk van de ‘communistische’ landen in Oost-Europa. De 
kapitaalgroepen hadden na de wereldoorlogen in Europa de Koude 
Oorlog gecreëerd tussen zogenaamd kapitalistische vrije staten en 
communistische dictaturen. Technologisch, economisch en militair 
vormden de ‘communistische’ Oostbloklanden geen reëel gevaar 
voor het kapitalistische westen. Om de grote aanhang van socialisti-
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sche en communistische partijen in Europa na de beide wereldoor-
logen in te dammen, werd door het financieringskapitaal regelmatig 
toegegeven aan looneisen van vakbonden en aan hun eis om bij 
wet uitkeringen te regelen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, 
werkloosheid, overlijden en ouderdom. Ondanks loonstijgingen ble-
ven de lonen ver achter bij de arbeidsproductiviteit, die snel groeide 
dankzij automatisering en de introductie van de computer.  
De Verenigde Staten, Europa en Japan vormen sinds de tijd dat deze 
gebieden zich tot grootmachten ontwikkelden wat betreft kennisni-
veau, infrastructuur, politieke organisatie, wetgeving en scholings-
graad van de bevolking in economisch en militair opzicht voor de 
kapitaalgroepen een zekere basis. In deze landen zijn hun hoofdkan-
toren gevestigd, van hieruit nemen zij de belangrijkste beslissingen en 
van hieruit bewegen zij hun geldstromen. Het door de twee wereld-
oorlogen verwoeste Duitsland groeide binnen enkele decennia op-
nieuw uit tot de sterkste Europese mogendheid, waaruit de kracht 
blijkt van de aanwezige stand van techniek, wetenschap, scholing en 
organisatie. In de landen van waaruit de kapitaalgroepen opereren 
stellen zij de arbeiders tevreden door hen een iets groter deel te ge-
ven van de door de wereldbevolking opgebrachte rijkdom. Wanneer 
de economische en sociale voorwaarden op andere plaatsen in de 
wereld voor de kapitaalgroepen voordeliger zijn, verleggen zij hun 
productie- en organisatiecentrum. Sinds India en China internationaal 
kapitaal toelaten, verplaatst het financieringskapitaal de productie-
afdelingen van grote bedrijven naar deze landen, vanwege de lage 
lonen, slechte arbeidsvoorwaarden, het ontbreken van georgani-
seerde vakbonden en de aanwezigheid van een afzetmarkt die 
meer dan eenderde deel van de wereldbevolking omvat. 
De bescheiden verbetering in de leefomstandigheden en de uitbrei-
ding van sociale rechten in de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw gold maar voor een heel klein deel van de wereldbevolking en 
is geen onafgebroken beweging in stijgende lijn. Slavernij is in alle 
landen wettelijk afgeschaft, maar nog steeds worden honderden mil-
joenen volwassenen en kinderen in verschillende landen als slaaf te-
werkgesteld. Of zij zijn gedwongen voor zo lage lonen en onder zulke 
slechte arbeidsomstandigheden te werken dat hun situatie feitelijk 
neerkomt op slavernij: Via het netwerk van internationale mensen-
handel worden jaarlijks miljoenen vrouwen onder valse voorwendsels 
gelokt en verkocht voor prostitutie; vrouwen worden verkocht voor 
bruidsschatten en verminkt of vermoord als de bruidschat niet hoog 
genoeg is; vluchtelingen betalen een hoge prijs voor de overtocht 
naar ‘veiliger’ landen, en als zij de overtocht hebben overleefd zijn zij 
gedwongen jarenlang als illegaal voor lage lonen te werken om de 
schulden af te betalen; kinderen worden door ouders die te arm zijn 
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om ze te kunnen onderhouden verkocht voor adoptie, als arbeider, 
als sexslaaf, of aan handelaren in organen; … . Vaak laten politiek, 
politie en justitie dit soort illegale praktijken oogluikend toe. 
Sinds de economische ondergang van de communistische regimes 
in Oost-Europa is in de Europese industrielanden de rechtspositie van 
de arbeiders op de arbeidsmarkt aan het veranderen. Commerciële 
arbeidsbemiddeling via uitzendbureaus werd wettelijk toegestaan, 
waardoor binnen de kapitaalgroepen een extra groep is ontstaan die 
verdient aan de arbeidskracht van de arbeider. De commerciële 
bemiddelaar neemt de arbeider tijdelijk in dienst om te verhuren aan 
een bedrijf, en ontslaat de arbeider wanneer het bedrijf waaraan hij 
is uitgeleend van hem af wil. In perioden van weinig werk zijn de be-
middelaar en het bedrijf waaraan de arbeider is uitgeleend niet 
meer verantwoordelijk voor zijn levensonderhoud. Grote groepen ar-
beiders worden ontslagen om hun vaste arbeidscontracten te kun-
nen beëindigen, en daarna via de commerciële uitzendbureaus 
opnieuw aangenomen als ‘flexibele’ arbeidskrachten met een tijdelijk 
contract en tegen een lager loon. Uitbreiding van de Europese Unie 
met verschillende lagelonenlanden zorgt voor verdere loondaling in 
Europa. 
Naast de ‘flexibele’ arbeidskracht hebben de kapitaalgroepen de 
zelfstandige zonder personeel gecreëerd. Deze zelfstandige moet 
zelf zorgen voor opdrachten en concurreren met grote firma’s. Bij 
ziekte heeft hij geen inkomsten, en voor verzekeringen tegen ar-
beidsongeschiktheid, overlijden en ouderdom is hij overgeleverd aan 
internationale commerciële verzekeringsmaatschappijen die premies 
vragen die de kleine zelfstandige niet kan opbrengen. 
De ‘flexibele’ arbeider en ‘kleine zelfstandige’ beschouwen zichzelf 
niet als arbeider maar als werknemer en zelfstandige ondernemer, 
en vinden vaak dat vakbondsstrijd niet in hun belang is. Zij lijken vrij te 
kunnen beslissen over hun leven en zich vrijer te bewegen dan de 
vroegere fabrieksarbeider, horige, lijfeigene en slaaf, maar zij blijven 
gedwongen hun arbeidskracht op de arbeidsmarkt te verkopen aan 
de ‘kapitalist’, aandeelhouder. Deze is niet meer verantwoordelijk 
voor sociale regelingen in geval van nood en kan de arbeider dum-
pen zodra hij hem niet meer nodig heeft. Voor het financieringskapi-
talisme is de moderne arbeider net als de slaaf een sprekend werk-
tuig en ‘wegwerpartikel’.  
In de Verenigde Staten is het bedrijven toegestaan buiten medewe-
ten van hun werknemers levensverzekeringen voor hen af te sluiten. 
Hiermee heeft de kapitalist naast het nut van de arbeidskracht van 
de arbeider belang gekregen bij zijn vroege dood. Ook de banken 
hebben deze markt ontdekt: zij kopen polissen op van zieken en ou-
deren, en verkopen deze net als woonhuishypotheken en andere fi-
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nanciële producten door aan derden. Het tijdstip van de dood van 
de arbeider is speculatieobject geworden. Het systeem van verhan-
delbare aandelen en andere financiële producten in het financie-
ringskapitalisme heeft van alles koopbaar gemaakt. Aandeelhouders 
hebben de fabriekseigenaar verdrongen en lijken niet meer recht-
streeks in verbinding te staan met de productie en met bedrijven, 
maar iedereen die aandelen koopt ondersteunt en bevordert dit 
productiesysteem en is medeplichtig aan haar uitwassen 
Door de instorting van het Oost-Europese communisme verviel in 
West-Europa de druk om arbeiders betere arbeidsvoorwaarden te 
geven dan de arbeiders in de communistische landen. Flexibele ar-
beid werd ingevoerd, de invloed van linkse bewegingen nam af, 
door vakbondsstrijd bevochten sociaaleconomische rechten werden 
uitgehold of afgeschaft, de door strijd bereikte verkorting van de 
werkdag en werkweek werd omgezet in verlenging. De laatste drie 
decennia zijn de lonen van de lagere inkomensgroepen in Europa 
nauwelijks gestegen, in de Verenigde Staten begon de loonstagnatie 
voor deze groepen bijna een decennium eerder; de prijzen van le-
vensmiddelen stegen in diezelfde periode met enkele honderden 
procenten. Wettelijke regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en 
werkloosheid werden verslechterd of afgeschaft, en het recht op 
passende arbeid vervangen door de plicht om alle arbeid te accep-
teren, behalve prostitutie.  
De leeftijd waarop het de arbeiders is toegestaan met pensioen te 
gaan wordt zo verhoogd, dat de meesten deze leeftijd niet zullen 
bereiken. Volgens de politici is deze verhoging nodig omdat de men-
sen steeds ouder worden en hun pensioenen daardoor onbetaal-
baar. In werkelijkheid is de afgelopen decennia de arbeidsproductivi-
teit van de arbeider sterk gestegen, niet zijn gemiddelde leeftijd. De 
winst per arbeider in de hooggeïndustrialiseerde landen bedroeg 
aan het begin van de eenentwintigste eeuw in Nederland per jaar 
gemiddeld zevenenzestigduizend euro per jaar. Het minimumloon 
van een werknemer was in diezelfde landen gemiddeld rond twaalf-
duizend euro per jaar. De schijn dat mensen veel ouder sterven 
wordt vooral veroorzaakt door afname van de kindersterfte en de ge-
stegen leeftijd van de groep rijken. Voor berekening van de gemid-
delde leeftijd wordt tegenwoordig de levensverwachting gehanteerd, 
niet de reëel bereikte leeftijd. In West-Europa wordt voor de pensi-
oenuitkering van de arbeiders gemiddeld veertig jaar lang een deel 
van zijn loon ingehouden. Doordat dit deel tijdens het arbeidsleven 
van de arbeider productief wordt ingezet, geïnvesteerd, levert dit 
voor zijn oudedagsvoorziening bedoelde geld veel meer op voor de 
financieringskapitaalgroepen die dit geld beheren, dan voor de 
werknemer: de werknemer moet gemiddeld honderdenvijf jaar oud 
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worden voordat hij het door hem opgebrachte pensioengeld volle-
dig heeft verbruikt.  
Het beheer van de pensioengelden in Nederland is net als in veel 
andere kapitalistische landen sinds het einde van de vorige eeuw in 
handen gekomen van internationale commerciële banken en verze-
keringsmaatschappijen, en hierdoor zijn deze gelden praktisch ge-
zien hun eigendom geworden. Wettelijk werd toegestaan spaargel-
den en gelden uit de pensioenkassen te beleggen in oncontroleer-
bare projecten in het buitenland, waardoor kapitaalvlucht ontstaat 
en werkloosheid in de gebieden waar dit kapitaal door de arbeiders 
is opgebracht. Ook is wettelijk toegestaan dat het financieringskapi-
taal pensioengelden vergokt op de financiële beurzen; de verliezen 
zijn voor rekening van de arbeiders en gepensioneerden. Het totale 
bedrag aan pensioengelden was in Nederland in 2011 ongeveer ze-
venhonderdvijftig miljard euro.  
Verzekeringen, banken, gezondheidszorg, energie- en watervoorzie-
ning, woning- en wegenbouw, en openbaar vervoer waren na de 
beide wereldoorlogen door Europese overheden genationaliseerd, 
omdat ze door de oorlog waren beschadigd en het privékapitaal 
zich hieruit had teruggetrokken. Aan het einde van de vorige eeuw, 
toen deze nationale bedrijven weer rendabel functioneerden en de 
financiële wetgeving was versoepeld, werden de goed functione-
rende staatsbedrijven door politici voor symbolische bedragen ver-
kocht aan financieringsmaatschappijen. Aan de top van de volledig 
of gedeeltelijk geprivatiseerde bedrijven werden duur betaalde be-
stuursleden, managers en directeuren aangesteld, tegelijkertijd ont-
vangen deze geprivatiseerde firma’s overheidssteun omdat zij alge-
mene nutstaken uitvoeren. Voordat de Nederlandse overheid de na-
tionale vliegtuigindustrie Fokker, luchtvaartmaatschappij KLM, en het 
nationale Post Telegraaf en Telefoon bedrijf PTT verkocht, hadden po-
litici hierin vele honderden miljarden euro’s staatssteun gestoken. De 
collectieve ziekenfondsen kwamen in handen van commerciële 
zorgverzekeraars die de zorgvoorzieningen voor burgers terugbren-
gen tot het minimum, waardoor zij aangewezen zijn op slechte me-
dicijnen en ziekenhuizen. De rijken hebben speciale privéklinieken tot 
hun beschikking met de modernste behandelmethoden en zorg, en 
kunnen zich de nieuwste medicijnen veroorloven.  
Om de burgers de indruk te geven dat de overheid de geprivati-
seerde openbare voorzieningen controleert, heeft zij een netwerk 
aan bureaucratische regels en ‘onafhankelijke’ (semi)private toe-
zichthoudende organen gecreëerd, die de dienstverlening vertragen 
en nog duurder maken. De medewerkers van deze organen worden 
beïnvloed, onder druk gezet en omgekocht. Financieel blijven de 
burgers via de overheden verantwoordelijk voor de algemene voor-
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zieningen, maar wettelijk hebben zij geen macht en bevoegdheden 
meer om in te grijpen in de commerciële bedrijven die deze taken 
uitvoeren. Een van de beste spoorwegnetten ter wereld, dat van 
Groot-Brittannië, is opgedeeld tussen tweehonderd private firma’s, 
waardoor het aantal treinongelukken met doden en gewonden aan-
zienlijk steeg, en treinen vaak uren vertraging hebben. Een passagier 
merkte op dat het treinverkeer niet alleen chaos is maar ook een hel. 
Hoofddoel van de grootaandeelhouders van geprivatiseerde bedrij-
ven is winstmaximalisatie, om hun winstuitkeringen zo hoog mogelijk 
te houden. De hoogste winsten worden bereikt door de kwaliteit en 
de hoeveelheid voorzieningen te verminderen, de arbeidsvoorwaar-
den van de werknemers te verslechteren, de prijzen voor gebruikers 
te verhogen en controle zoveel mogelijk uit te schakelen.  
 

Financiële cris is 
Tegelijkertijd met de privatisering van overheidsvoorzieningen versoe-
pelden de politici de wetten met betrekking tot kapitaal en verlaag-
den zij de belastingen op bedrijfskapitaal en op vermogens; de toe-
zichthouders op het financieringskapitaal, waaronder de centrale 
banken, zijn onderdeel gaan uitmaken van deze kapitaalgroepen. 
Toegestaan werden beleggingsmaatschappijen die risicovol beleg-
gen, zogeheten hedgefondsen, en de handel in talrijke dubieuze fi-
nanciële producten die de financiële instellingen hoge winsten ople-
veren en de hiernaartoe gelokte kopers grote verliezen. De financiële 
beleggingsproducten die op de beurzen verhandeld worden zijn uit-
gebreid met verschillende producten die geen rechtstreekse binding 
hebben met de waarde v an de door de productieve sector voort-
gebrachte goederen. Naast het kopen en verkopen van aandelen 
en obligaties van bedrijven en overheden, kan bijvoorbeeld met ge-
huurde effecten gegokt worden op koerswinsten en koersdalingen. 
Op verschillende manieren kan gespeculeerd worden op winst of 
verlies van bedrijven, valuta en landen, bijvoorbeeld op stijging of 
daling van de euro of van de rente die een land moet betalen op 
een vastgestelde datum in de toekomst. Met doodspolissen mag 
gespeculeerd worden op de datum van overlijden van ouderen en 
ernstig zieken. Een telefonische opdracht naar het ziekenhuis om de 
overlijdensdatum te beïnvloeden kan aanzienlijke winst opleveren. 
Banken is toegestaan obligaties uit te geven die zij in principe nooit 
hoeven af te lossen, zij mogen deze obligaties als vermogen op de 
eigen balans inboeken en de rente aftrekken van de belastingsom. 
De financiële beurzen zijn van kapitaalverschaffers aan overheden 
en bedrijven verworden tot gokcentra waarin het kapitaal van de ge-
legaliseerde onderwereld wordt witgewassen. De maffia hoeft geen 
banken meer te overvallen, zij heeft zelf de banken overgenomen. 
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Onjuiste voorlichting en rentes op bankspaarrekeningen die veel la-
ger zijn dan de inflatie drijven burgers tot belegging van hun spaar-
gelden en pensioenvoorziening in de wettelijk toegelaten maar on-
betrouwbare financiële producten. De grootaandeelhouders die pre-
cies op de hoogte zijn van de beursbewegingen omdat zij deze zelf 
veroorzaken, speculeren met het naar de beurzen gelokte spaar-
geld. Voor hun beurshandel beschikt deze groep over supersnelle 
computers, waardoor zij binnen enkele minuten honderden miljarden 
euro’s kan verdienen ten koste van de kleine belegger en spaarder.  
Het totale financieringskapitaal waarmee wereldwijd gespeculeerd 
wordt is opgelopen tot het twintigvoudige van het kapitaal dat in de 
productieve sector in omloop is. In 2007 bedroeg de waarde van het 
totale financieringskapitaal naar schatting driehonderdvijftigduizend 
miljard euro. Als we de grootaandeelhouders en politici moeten ge-
loven is deze twintigvoudige waarde geen reëel maar virtueel kapi-
taal, dat grotendeels verdampt in tijden van economische crises. 
Maar kapitaal kan uiteindelijk alleen ontstaan en in stand gehouden 
worden via arbeid, zonder arbeid heeft kapitaal geen waarde. Het  
zogenaamde virtuele kapitaal is net als het productief ingezette kapi-
taal opgebracht door de inzet van arbeidskracht van de wereldbe-
volking en wordt door deze arbeidskracht in stand gehouden, zonder 
hun werk zou dit kapitaal waardeloos worden. De rijken bezitten met 
dit ‘virtuele’ kapitaal een waarde die gelijk is aan twintig jaar werken 
van de wereldbevolking. Deze mateloze rijkdom etaleren zij schaam-
teloos op de beurzen en in de media. 
Dankzij toenemende mechanisering en automatisering, organisatie 
van de productie op wereldschaal en de sterk gegroeide wereldbe-
volking zijn de verschillen tussen rijken en armen in de geschiedenis 
nooit zo groot geweest als nu. Tijdens de oude Egyptische, Griekse en 
Romeinse wereldrijken was de gemiddelde productie veel lager dan 
nu en de wereldbevolking van niet meer dan 200 miljoen mensen 
aanzienlijk kleiner, waardoor de heersers in die periode een fractie 
bezaten van wat de grootaandeelhouders nu aan bezittingen en 
kapitaal hebben. De rijken investeren de toegeëigende waarde van 
twintig jaar arbeid van de wereldbevolking maar voor een klein deel 
in wetenschap, gezondheidszorg en scholing, voedsel en andere 
productieve sectoren. Zij zetten kapitaal om in de oorlogsindustrie, 
speculeren ermee op de financiële beurzen om hun vermogen nog 
groter te maken, en kopen hiermee grote villa’s, boten, vliegtuigen, 
eilanden, steden, juwelen, dure reizen, een leger aan bedienden … .  
Aan het einde van de twintigste eeuw werd wettelijk bepaald dat fi-
nanciële instellingen nog maar over een paar procent eigen kapitaal 
hoeven te beschikken en verschillende soorten schulden buiten de 
balans mogen houden. De grootaandeelhouders van de internatio-
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nale financiële instellingen verstrekten via dochterbedrijven wereld-
wijd vele duizenden miljarden euro’s en dollars kredieten aan bedrij-
ven en burgers zonder hun kredietwaardigheid te beoordelen. Om 
de prijzen van huizen en hypotheken sterk te laten stijgen verstrekten 
bankiers woonhuishypotheken aan grote groepen die hiervoor geen 
kapitaal hadden, zelfs aan zwervers. Zodra de huizenprijzen begon-
nen te dalen door wegtrekken van kapitaal en toenemende werk-
loosheid, bleven huizenkopers achter met woningen die een veel la-
gere waarde hebben dan waarvoor ze gekocht waren, en daarmee 
met hoge hypotheekschulden aan de banken en onverkoopbare 
huizen. Veel kopers die de hypotheek niet meer kunnen opbrengen, 
worden uit hun huizen gezet en gedwongen de rest van hun leven 
de overgebleven schuld aan de banken af te betalen, vaak nood-
gedwongen gefinancierd met dure persoonlijke leningen. Overheids-
instanties stellen slachtoffers van de crisis te werk om hun schulden af 
te betalen. 
Bedrijven financierden met leningen talloze bouwprojecten waaraan 
geen behoefte was: honderden steden die geen bewoners kregen, 
spoorwegen, wegen, viaducten, havens en vliegvelden die niet ge-
bruikt worden, leegstaande kantoren, en kunstmatig aangelegde ei-
landen met appartementen waarin niemand woont. De lokale over-
heden belegden en beleggen op advies van de bankiers vele mil-
jarden in de nieuwe wettelijk toegestane financiële producten, waar-
van de bankiers in onderlinge afspraak de rentestand manipuleer-
den. Hierdoor slaan de voorgespiegelde winsten voor de overheden 
om in miljarden verliezen van gemeenschapsgeld, dat bedoeld was  
voor behoud en verbetering van algemene voorzieningen. De finan-
ciële managers dreven de prijzen van huizen, bouw- en andere pro-
jecten omhoog om zelf hogere bonussen te krijgen en het kapitaal 
van de aandeelhouders waarvoor zij werken te vergroten. De totale 
waarde aan bonussen voor Amerikaanse bankmanagers bedroeg in 
oktober 2009, één jaar na het begin van de financiële crisis van 
2008 en kort na de eerste grote Amerikaanse staatssteunverlening 
van honderdveertig miljard dollar. 
De hedgefondsen, die net als de banken eigendom zijn van rijke 
grootaandeelhouders, speculeren met risicovolle producten, kopen 
met geleend geld gezonde bedrijven op, splitsen deze op in stukken, 
verkopen de rendabele gedeelten met winst direct door aan der-
den, en behangen de overgebleven delen door middel van ge-
leend geld met schulden, om ze daarna failliet te laten gaan en het 
geleende geld te behouden. Hierdoor verdwijnen goed lopende 
bedrijven, vele banen en belanden miljarden in de zakken van de 
eigenaars van de hedgefondsen. 
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Doorsluizen van honderdduizenden miljarden euro’s naar de rijken 
door middel van beursspeculatie, blinde kredietverstrekking en gun-
stige belastingwetgeving, leidde er in 2008 toe dat de grote interna-
tionale banken zo goed als leeg w aren. De waarde van de financië-
le producten op de Amerikaanse beurs daalde op 29 oktober 2008 
in één dag met duizendtweehonderd miljard dollar. De productie 
kwam nagenoeg stil te liggen omdat de banken weigerden bedrij-
ven nog langer kredieten te verstrekken. Binnen één week gingen vijf 
grote internationale banken failliet. Tegen risico’s van mogelijke verlie-
zen hadden de grootaandeelhouders van deze banken zich op ver-
schillende manieren ingedekt. Vóór de door henzelf veroorzaakte 
grote koersdalingen in 2008, hadden zij tijdig en tegen goede prijzen 
hun financiële producten gedumpt. De giftige kredieten hadden zij 
door de bankiers laten bundelen met andere producten en doorver-
kocht aan vooral Europese banken die hierdoor eigenaar werden 
van waardeloze bankpapieren. Via politici werd gezorgd dat de 
overheden en daarmee de burgers garant staan voor de wegge-
sluisde duizenden miljarden, die aan de burgers worden gepresen-
teerd als staatsschulden. Tijdens de privatisering van overheidsbedrij-
ven worden voorzieningen, kapitaal en winsten van de gemeen-
schap geprivatiseerd, het door de grootaandeelhouders weggesluis-
de kapitaal wordt voor de bevolking omgedoopt tot bankschuld en 
genationaliseerd. De bevolking moet hiervoor bloeden doordat zij 
beroofd wordt van belastinggeld, spaargeld, algemene voorzienin-
gen, en banen. De rijken roven niet alleen de banken leeg, zij be-
roven de burgers ook van hun spaargeld en pensioenvoorziening. Na 
vijf grote banken in Amerika gingen internationale banken failliet in 
IJsland, Nederland, Spanje, Cyprus … .  
Na het uitbreken van de economische crisis in 2008 beweerde een 
Amerikaanse econoom dat de crisis is veroorzaakt door de socialisti-
sche Amerikaanse regering, omdat zij overheidssteun gaf aan de fi-
nanciële wereld. Een andere econoom zei “Geld is geen tomaat, 
het groeit niet aan de boom maar is er gewoon.” De Nederlandse 
premier sprak de bevolking toe met: “Alle hens aan dek, iedereen 
moet zijn steentje bijdragen.” ‘Deskundigen’ hadden het over: “Ge-
zamenlijk de schouders eronder.” Politici merkten op dat we het in de 
voorgaande jaren veel te goed hadden gehad: “De vette jaren zijn 
voorbij, nu komen de magere jaren”; dezelfde soort leuzen zijn ge-
bruikt tijdens eerdere financiële crises en oorlogen. Na de ineenstor-
ting van de beurskoersen op de financiële markten, zonden de be-
langrijkste televisienieuwszenders in binnen- en buitenland om de 
gemoederen te sussen de reportage uit over een Amerikaanse man 
van negentig jaar oud, die zijn hele pensioenvoorziening, zevenhon-
derdvijftigduizend dollar, had verloren en blij was met het baantje dat 
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hem door de plaatselijke supermarkt was aangeboden voor tien dol-
lar per uur. Zo ontpopten de veroorzakers zich als weldoeners en le-
ken de slachtoffers zelf schuld te hebben aan de crisis: hadden ze 
hun spaargeld maar anders moeten beleggen. 
De grenzeloze en prijsopdrijvende kredietverlening die aan de beurs-
crisis vooraf was gegaan, had via dochterondernemingen van ban-
ken van de financieringskapitaalgroepen plaatsgevonden. Langs de-
zelfde dochterondernemingen vloeide het grootste deel van deze 
vooral aan hedgefondsen en andere firma’s verstrekte kredieten - in 
het bezit van diezelfde grootaandeelhouders -, opnieuw naar henzelf 
terug. Deze verstrekte kredieten staan in de bankbalansen als uitge-
leend kapitaal, en worden via de politiek als schulden verhaald op 
de burgers. Op deze manier verdienen de rijke aandeelhouders 
meerdere keren aan dezelfde kredieten. Het niet meer te innen deel 
van de schuldpapieren is aan Europese banken verkocht en via de 
politiek doorverkocht aan de nationale overheden, die hun burgers 
hiervoor laten betalen. Daarnaast kopen de Europese en Amerikaan-
se centrale banken van de commerciële banken voor duizenden 
miljarden aan staatspapieren op die waardeloos zijn geworden om-
dat de staten ervan failliet zijn door de druk van de schulden waar-
mee zij door de politiek zijn beladen. Het opkopen van staatsobliga-
ties door de Europese Centrale Bank is wettelijk verboden maar ge-
beurt toch. De opkoop van deze staatspapieren wordt deels gefi-
nancierd door geld bij te drukken, waardoor de waarde van de munt 
daalt en de prijs van de goederen stijgt. Hierdoor moeten burgers 
meer uren werken om dezelfde producten te kunnen kopen. 
Ineenstortende beurskoersen en faillissementen van banken en be-
drijven betekenen absolute waardedaling van de aandelen van 
grootaandeelhouders. Maar doordat na faillissementen veel aande-
len van de markt verdwijnen, stijgen de overgebleven aandelen rela-
tief gezien in waarde. Dit is te vergelijken met de situatie waarin grote 
voorraden koffie in zee werden gedumpt om de waarde van de 
overgebleven koffie te laten stijgen. Door financieel-economische 
crises en faillissementen wordt het aantal rijken tijdelijk kleiner, maar 
hun verrijking gaat door. 
De grootaandeelhouders regelden via de politiek dat de commerci-
ele banken bij de centrale banken bijna gratis geld kunnen lenen, 
geld dat door het werk van de burgers is opgebracht en door de 
banken aan diezelfde burgers wordt uitgeleend tegen veel hogere 
rentes. De bevolking wordt gedwongen de door het financieringska-
pitaal verduisterde gelden tegen hoge rentes als schulden aan het 
financieringskapitaal ‘terug’ te betalen. De overheden lenen het kapi-
taal voor rente en aflossing van deze ‘schulden’ bij dezelfde financië-
le instellingen die dit kapitaal hebben weggesluisd.  
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Naarmate de economische positie van een staat verslechtert, ver-
hogen de banken de rentetarieven van de leningen die zij dit land 
verstrekken, waardoor de schuldenberg van deze landen almaar 
sneller groeit. De totale schuld van de Europese lidstaten is in 2012 
opgelopen tot dertienduizend miljard euro; de jaarlijkse belastingont-
duiking in de Europese Unie bedraagt achtduizend miljard euro. Op-
richting van de ‘onafhankelijke’ Europese Centrale Bank en overheve-
ling van de bevoegdheden van de centrale banken van de Europe-
se Unielidstaten aan deze bank, hebben de nationale overheden 
voor hun leningen afhankelijk gemaakt van de commerciële banken; 
de commerciële bankiers hebben als het ware een bankpas in han-
den gekregen waarmee zij naar believen de staatskassen van de Eu-
ropese Unielanden plunderen. De rekening betalen de Europese bur-
gers via verhoging van de nationale schuld en van de prijzen van 
goederen.  
Het creëren van economische crises is een regelmatig terugkerend 
patroon in het kapitalisme. De financieringskapitaalgroepen veroor-
zaken crises om kapitaal te hergroeperen en verder te concentreren, 
waardoor het kapitaal van de overblijvende partijen in waarde stijgt. 
In 2009 waren vijfentwintig procent van alle bedrijfsmiddelen, veertig 
procent van de wereldhandel en eenenvijftig van de honderd grote 
wereldeconomieën geconcentreerd in driehonderd multinationale 
ondernemingen. 
Tijdens economische crises onttrekken de rijken vanwege economi-
sche onzekerheid hun kapitaal grotendeels aan de productieve sec-
tor, waardoor productie en winsten in deze sector dalen, en investe-
ren zij een groter deel van hun kapitaal in de oorlogsindustrie. Door 
bestaande oorlogen uit te breiden en nieuwe conflicten te veroorza-
ken zorgen de rijken dat hun overtollige kapitaal in omloop blijft en 
vermeerdert. Zij laten de armen met hun arbeid niet alleen de rijk-
dom van de rijken financieren, maar ook de oorlogen waarvan de 
armen zelf slachtoffer worden. De internationale verwevenheid van 
het financieringskapitaal zorgt dat economische crises de rijken ex-
plosieve vergroting van rijkdom opleveren; voor het grootste deel van 
de wereldbevolking betekenen deze crises verlies van banen en hui-
zen, niet meer verzekerd zijn voor ziekten en andere ongevallen, of 
sterven in oorlog en door honger. Door middel van uitbuiting, oorlog, 
deregulering van de markten en regelmatig creëren van economi-
sche crises hebben de rijken gezorgd dat vijf procent van de wereld-
bevolking de waarde van vijfennegentig procent van alle goederen 
bezit. In 2003 was in Nederland de waarde van de bezittingen van 
de tienduizend rijkste Nederlanders naar schatting achtduizend mil-
jard euro, de rest van de Nederlandse bevolking bezat per persoon 
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gemiddeld een waarde van vijfduizend euro. De economische crisis 
van 2008 heeft de verschillen tussen arm en rijk verder vergroot. 
Door middel van nieuwe wetten hebben de rijken voor zichzelf vrije 
toegang gecreëerd tot de staatskassen, en zijn de burgers via hun 
politieke vertegenwoordigers zo verschuldigd geraakt aan het finan-
cieringskapitaal, dat deze kapitaalgroepen praktisch gezien eigenaar 
zijn geworden van de nationale staten en hun burgers. De bezuini-
gingsmaatregelen die de overheden doorvoeren om de schulden-
last te verminderen treffen wereldwijd de armen, hun kinderen, be-
jaarden en zieken. Een waardevermindering van aandelen van twee 
naar een miljard euro door halvering van de beurskoersen in 2008 
merkt de rijke nauwelijks, het verschil tussen vijfduizend en tweedui-
zendvijfhonderd euro, of tussen honderd en vijftig euro merken de 
armen des te meer. Deze kleinere bedragen worden gebruikt voor 
levensonderhoud, de miljarden niet, het lichaam van de rijke kan 
immers niet veel meer voedsel opnemen dan dat van de arme. 
Voorzieningen waarvan de armen gebruik maken worden wegbezui-
nigd of duurder gemaakt, maar grote bouwprojecten die het finan-
cieringskapitaal via de politiek afdwingt worden tijdens crises voortge-
zet, onder het voorwendsel van werkloosheidsbestrijding. 
Toen in 2008 de banken hun kredietverlening aan bedrijven zo goed 
als stopzetten, waardoor de economie tot stilstand kwam, de aande-
len op de beurskoersen kelderden en de kleine spaarders hun geld 
kwijtraakten, was dit geld volgens politici en deskundigen verdampt. 
Als dit geld verdampt is, waarom moet het dan door de burgers te-
rugbetaald worden aan de banken? Nu het aankomt op inning van 
de door de financiële instellingen weggesluisde gelden, blijkt dit geld 
niet meer virtueel te zijn. Sinds 2008 is door de parlementen van de 
eurolanden verschillende keren besloten tot vele honderden miljar-
den steunverlening aan de banken. Ter vergelijking: de totale Rijks-
begroting van Nederland bedroeg in 2010 tweehonderdvijftig miljard 
euro, de waarde van haar totale jaarproductie vijfhonderdvijftig mil-
jard euro. In 2011 debatteerde het Duitse nationale parlement bijna 
een half jaar lang over een maandelijkse verhoging van de mini-
mum uitkeringen met vijf euro per maand, het besluit tot honderd 
miljard euro steunverlening aan banken viel binnen één dag. De kie-
zer wordt voorgehouden dat deze steun bestemd is voor de getrof-
fen bevolking van de failliete lidstaten van de Europese Unie, maar 
deze honderden miljarden belanden rechtstreeks bij de banken en 
op de bankrekeningen van de grote aandeelhouders. 
De financieringskapitaalgroepen hebben van het welvarende eco-
nomische samenwerkingsverband Europese Unie in tien jaar een gro-
te schuldenunie gemaakt, die bij China, Brazilië en Rusland bedelt 
om geld, terwijl China een nationaal product heeft dat gelijkstaat 
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aan dat van Duitsland. Op vergelijkbare manier hebben de financie-
ringskapitaalgroepen eerder Afrika, Azië en Zuid-Amerika beladen 
met schulden. Niemand stelt in het openbaar de vraag wie de mil-
jarden heeft weggesluisd, bij wie dit kapitaal terecht is gekomen, 
waarvoor het gebruikt is, door wie de zogenaamde schuldenbergen 
zijn veroorzaakt, en bij wie de duizenden miljarden aan overheids-
steun belanden. Voor de rijke aandeelhouders gelden andere regels 
dan voor de gewone burger, die wanneer hij schulden veroorzaken 
zelf verantwoordelijk is en voor verduistering wordt bestraft. Volgens 
de media is economie een kwestie van vertrouwen, en zijn de con-
sumenten door hun gebrek aan vertrouwen veroorzakers van de cri-
sis. Maar hoe is dit mogelijk wanneer zij beschikken over maar vijf pro-
cent van de waarde van alle bezittingen? 
Wereldwijd hanteren de rijken dezelfde sprinkhaanmethoden om de 
waarde van arbeid van de bevolking tot hun eigendom te maken en 
te vermeerderen: Door middel van hedgefondsen zuigen zij het kapi-
taal weg uit gezonde bedrijven; via banken, door hen beheerste in-
ternationale instellingen (de Wereldhandelsorganisatie, het Internatio-
naal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Verenigde Naties) en de 
politiek dwingen zij de wereldbevolking ongunstige handelscontrac-
ten af; via diezelfde organisaties laten zij de staatsschulden zo hoog 
oplopen dat de failliete overheden bij de banken dure leningen 
moeten aangaan, waardoor de schulden steeds sneller stijgen; in ruil 
voor het verlenen van leningen eisen de rijken privatisering van de 
rendabele openbare voorzieningen; deze kopen zij van de overhe-
den voor een veel lagere prijs dan de marktwaarde, en eenmaal in 
hun bezit laten zij de bevolking voor de overgenomen nutsbedrijven 
veel te hoge tarieven betalen. 
Uit gebieden die zijn leeggezogen vertrekt het kapitaal, de onrusten 
die hierdoor uitbreken worden uitgevochten met wapens waaraan 
dezelfde kapitaalgroepen opnieuw verdienen. Een schrijnend voor-
beeld van de gevolgen van de sprinkhaanmethode is de situatie in 
Zuid-Afrika. De laagste lonen daalden hier sinds de jaren negentig 
met meer dan vijfentwintig procent, terwijl de prijzen voor elektriciteit 
met vierhonderd procent en die van water met meer dan vijftig pro-
cent stegen, een cholera-epidemie uitbrak door verontreinigd water, 
honderdduizenden banen verloren gingen, meer dan acht miljoen 
mensen dakloos werden, vijf miljoen Zuid-Afrikanen besmet raakten 
met Aids, en de criminaliteit en het aantal moorden aanzienlijk ste-
gen. Inwoners van sloppenwijken wachten nog altijd op de door 
Mandela bij zijn aantreden als president beloofde voorzieningen. Aan 
Zuid-Afrika werd de organisatie opgedrongen van het wereldkampi-
oenschap voetbal, waaraan dit land een schuld van vier miljard euro 
overhield. Door een vergelijkbare schulden- en privatiseringspolitiek 
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hebben in Azië, Europa, Zuid- en Noord-Amerika en het Midden-
Oosten miljoenen mensen hun banen, pensioenen, huizen en toe-
gang tot tal van voorzieningen verloren, en zijn verschillende honger-
opstanden uitgebroken.  
De drijvende krachten van het kapitalisme zijn uitbuiting van arbeids-
kracht, toeëigening van door arbeidskracht voortgebrachte waarde, 
winstmaximalisatie, opeenhoping van kapitaal en uitschakeling van 
concurrenten. Het is in het kapitalisme eten of gegeten worden: de 
rijke is gedwongen zijn kapitaal onophoudelijk te vermeerderen, doet 
hij dit niet dan wordt hij ‘verslonden’ en neemt een ander zijn plaats 
in. De arbeider die met zijn arbeidskracht het kapitaal voortbrengt en 
in stand houdt dat de rijke zich met wetten en manipulaties toeëi-
gent, wordt gebruikt zolang hij winst oplevert. Dit systeem heeft de 
hele wereld in haar macht en iedereen wordt hieraan medeplichtig 
gemaakt. De mate van verantwoording en schuld is evenredig aan 
de mate van rijkdom: hoe rijker personen of staten zijn, hoe schuldi-
ger zij zich maken aan de honger en dood van jaarlijks miljoenen 
mensen. 
Landerijen met slaven en lijfeigenen, en fabrieken met arbeiders 
konden geërfd worden omdat de wet dit toeliet. Nog steeds is het 
erven van landerijen, fabrieken, goederen en aandelen wettelijk toe-
gestaan. De handelswetten zijn zo gemaakt dat rijken miljarden eu-
ro’s aan eigendom mogen bezitten. De wet staat grootaandeelhou-
ders een onbeperkte waarde aan bezittingen toe, aangevuld door 
overheidssubsidies en belastingvoordelen: the sky is the limit. Zodra 
de banken, waarin de rijken hun kapitaal hebben ondergebracht hun 
geld wegsluizen en doen alsof dit schulden zijn, worden deze schul-
den wettelijk verhaald op de burgers. Wanneer de rijken miljoenen 
aan kapitaal verduisteren kunnen ze op de wet rekenen en met justi-
tie een schikking treffen, op het stelen van veertig paar sokken staat 
in Nederland een paar maanden gevangenisstraf. In de Verenigde 
Staten is een pleger van meerdere kleine delicten voor het stelen van 
een pizza tot vijfentwintig jaar celstraf veroordeeld. De rijken worden 
voor het roven van miljarden geëerd, krijgen eredoctoraten en on-
derscheidingen. Nadat Nina Brink via World on Line drie miljard euro 
had weggesluisd, werd zij uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar.  
 
Vergiftiging, vervuiling, vernietiging 

De voedselprijzen bereiken recordhoogten sinds het uitbreken van de 
financiële crisis in 2008. In de westerse media worden de Chinezen 
en Indiërs hiervoor verantwoordelijk gesteld: hun stijgende welvaart 
zou een stijgende vraag naar voedsel en bijgevolg stijgende prijzen 
veroorzaken. Maar onderzoek wijst uit dat in diezelfde jaren de voed-
selconsumptie in deze landen constant bleef en wereldwijd de op-
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brengsten van oogsten toenamen. De werkelijke oorzaak van de ge-
stegen voedselprijzen ligt in de Verenigde Staten, die in het jaar 2000 
bij wet de termijnmarkt voor landbouwproducten openstelden voor 
de grote financiële instellingen. Hierdoor kon de rijke elite het inzak-
ken van de onroerend goedmarkt en de industriële sector zich mas-
saal op de voedselmarkt storten: Sinds 2003 is de waarde van de 
beursspeculaties met voedsel vervijftigvoudigd, van twaalf miljard eu-
ro naar zeshonderd miljard euro. Net als op de financiële beurzen zijn 
de financiële producten op de voedselbeurzen losgekoppeld van 
het daadwerkelijke bezit van de producten. Zo kan het gebeuren dat 
dezelfde partij graan zonder verplaatsing binnen één dag op papier 
meerdere keren de wereld rondgaat door steeds van eigenaar te 
veranderen, en hierdoor haar prijs verveelvoudigt. De wereld is in 
staat twaalf miljard mensen te voeden, maar door de hoge voed-
selprijzen leiden miljarden mensen honger. 
Voor de boeren betekent deregulering van de voedselmarkten bete-
kent grote onzekerheid van investeringen en inkomen: speculanten 
veroorzaken onverwachte prijsschommelingen en boeren zijn met 
handen en voeten gebonden aan voedselmultinationals en super-
marktketens. Voor de wereldbevolking betekent grootschalige voed-
selspeculatie sterke prijsverhoging en hongersnood. Wereldwijd is de 
graanconsumptie de afgelopen jaren stabiel gebleven en de graan-
productie gestegen, maar dit leidde niet tot prijsdalingen: tussen ja-
nuari 2007 en juni 2008 stegen de handelsprijzen van rijst driehon-
derdtwintig procent, graan werd in diezelfde periode tweehonderd-
veertig procent duurder en maïs tweehonderdtachtig procent. Voed-
sel is een veilig speculatieobject waarmee hoge winsten te behalen 
zijn omdat niemand wil verhongeren.  
De wereldwijde speculatie met granen, oliezaden en suiker is ook 
sterk toegenomen omdat deze grondstoffen gebruikt worden voor 
het maken van biodiesel. Een deel van de productie van basisvoed-
selmiddelen wordt onttrokken aan de voedselmarkt om te dienen als 
autobrandstof. Voor de snel groeiende wereldbevolking rest een klei-
ner aanbod aan voedsel dat onbetaalbaar wordt. Met de groei van 
de productie van biobrandstof voor auto’s en de toenemende voed-
selspeculatie stijgt het aantal hongerdoden. Sinds de financierings-
groepen zich op de voedselmarkt hebben gestort, breken regelma-
tig voedselrellen uit, sterft elke vijftien seconden een kind onder de 
tien jaar aan honger, moeten 1,2 miljard mensen rondkomen van 
minder dan een dollar per dag, en zijn een miljard mensen perma-
nent zwaar ondervoed. De honger die veroorzaakt wordt door de 
hoge voedselprijzen draagt bij tot grote vluchtelingenstromen en 
mensenhandel. De rijke landen weren deze vluchtelingen, sturen hen 
terug en stellen illegaliteit strafbaar. De illegale mensenhandel ‘bloeit’ 
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doordat miljoenen armen op zoek zijn naar een beter bestaan voor 
henzelf en hun familie. Op de grens met Mexico heeft Amerika een 
drieduizend kilometer lang zwaar bewaakt ‘ijzeren gordijn’ opgetrok-
ken.  
De kapitalistische concurrentiestrijd en schaalvergroting hebben er-
toe geleid dat de voedselproductie een industrie is geworden be-
heerst door een paar internationale concerns. De rijkste kapitaal-
groepen bepalen welke nieuwe technologieën en stoffen weten-
schappelijk worden onderzocht, wat de testresultaten zijn, wat voor 
voedsel geproduceerd wordt, welke middelen hiervoor ingezet wor-
den en wat de bevolking hiervoor moet betalen. Winstmotieven be-
palen de selectie van het zaaigoed, de productie van landbouw-
machines en van veevoer, en de hoge prijzen die boeren hiervoor 
moeten betalen. Voor de aanschaf van deze middelen zijn de boe-
ren gedwongen bij banken dure leningen af te sluiten. De banken en 
de multinationale concerns die de landbouwmiddelen verstrekken 
en de prijzen opdrijven zijn in handen van de financieringskapitaal-
groepen. 
De voedselmultinationals beheersen het grootste deel van de indu-
striële verwerking van voedsel en de afzet van de voedingsproduc-
ten. Om hoge winsten te behalen creëren deze concerns genetisch 
gemanipuleerde gewassen, waardoor het natuurlijk evenwicht wordt 
verstoord. Om de opbrengsten van gewassen verder te verhogen 
wordt in Europa jaarlijks honderdveertigduizend ton gif gesproeid. De 
meeste bijenpopulaties zijn door deze pesticiden uitgestorven, wat 
de voedselproductie in gevaar brengt. In China is het met de bijen-
populaties zo ernstig gesteld dat arbeiders worden ingezet voor de 
bestuiving van fruitbomen. De jaarlijkse omzet van pesticiden be-
draagt vijfentwintig miljard euro, de pesticiden worden geprodu-
ceerd door chemieconcerns die eigendom zijn van grootaandeel-
houders die ook de voedselconcerns en de banken bezitten. 
De maat voor de toegestane hoeveelheid achtergebleven gif in 
voedingsmiddelen wordt vastgesteld door een geheime internatio-
nale commissie op basis van geheime gegevens. Bij hun beoorde-
ling of een nieuwe stof op de markt mag worden gebracht, baseren 
toelatingscommissies zich op geheime experimenten en onderzoeks-
resultaten, uitgevoerd door de chemische multinationals. Politici en 
medewerkers van de toelatingsinstanties die beoordelen welke voed-
selproducten op de markt mogen worden gebracht, hebben mees-
tal nauwe banden met de voedselconcerns. Donald Rumsfeld, in 
2003 een van de aanstichters van de Irakoorlog en meervoudig mi-
nister in de Verenigde Staten, werd na zijn ministerschap van defensie 
hoofdbestuurder van het grote farmaceutische concern Searle & 
Company, eigendom van voedselgigant Monsanto, en benoemde 



 48 

tijdens zijn ministerschap de controleurs van de toelatingscommissie 
voor voedsel en medicijnen. Dankzij zijn invloed is de hooggiftige 
zoetstof aspartaam op de wereldmarkt toegelaten. Hoewel weten-
schappelijk is aangetoond dat deze stof het centrale zenuwstelsel en 
de organen aantast, wordt deze zoetstof op grote schaal verwerkt in 
levensmiddelen en medicijnen.  
Het IARC, de instelling voor kankeronderzoek van de Verenigde Na-
ties, heeft van de honderdduizend chemische stoffen die sinds de 
Tweede Wereldoorlog in de handel kwamen negenhonderd stoffen 
onderzocht, waarvan er maar dertig pesticiden waren. Tegen de tijd 
dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat bepaalde 
soorten gif grote schade toebrengen aan de gezondheid, staan 
nieuwe schadelijke stoffen klaar om als vervanging te dienen De 
procedure om een giftige stof te weren neemt jaren in beslag. 
Andere verstoorders van het natuurlijk evenwicht zijn de bergen plas-
tics van verpakkingen die verbrand worden of in zee gestort, en de 
vele miljarden tonnen plastic microdeeltjes die multinationals in 
zeep, shampoo en andere verzorgingsproducten verwerken om ze 
soepel smeerbaar te maken. Deze plastics zijn niet afbreekbaar en 
komen via het riool in de zeeën, in het drinkwater en in de voedselke-
ten terecht. De microdeeltjes zijn zo klein dat ze niet uit het water zijn 
te zeven en in de cellen van mens en dier terechtkomen.  
De politieke leiders van de Europese Unie hebben privatisering van 
de drinkwatervoorziening wettelijk toegestaan en sindsdien is de kwali-
teit van het drinkwater dramatisch verslechterd en de prijs van water 
sterk gestegen. In reclamecampagnes wordt de kwaliteit van het 
drinkwater geprezen, maar de leidingen worden verwaarloosd en het 
water maar gedeeltelijk gecontroleerd op giftige stoffen, virussen en 
bacteriën. “Wat niet gezocht wordt zal niet gevonden worden”, ver-
telde een onderzoeker. Filtersystemen voor zuivering van het drinkwa-
ter zijn beschikbaar maar worden uit kostenoverwegingen niet inge-
zet. Niet alleen onze gezondheid is koopwaar geworden, maar ook 
het grootste bestanddeel van ons organisme, water, waaruit wij voor 
vijfenzeventig procent bestaan. Wat volgt is waarschijnlijk de privatise-
ring van lucht, zodat iedereen voor lucht moet betalen. De rijken ko-
pen al ingeblikte schone lucht voor hun huizen en kantoren. 
Afvalverwerking is in handen gegeven van de gelegaliseerde mis-
daad die hooggiftig chemisch afval dumpt in oceanen en in ontwik-
kelingslanden, en door verbranding van gevaarlijk afval de lucht ver-
giftigt; de verbrandingsinstallaties zijn met overheidsgelden gebouwd. 
Het aantal kankergevallen is sinds de privatiseringsgolf sterk gegroeid. 
Naar schatting zal in de nabije toekomst een op de twee inwoners 
aan kanker overlijden. De burgers betalen hun vergiftiging niet alleen 
met geld maar ook met hun gezondheid. Jaarlijks sterven wereldwijd 
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miljoenen mensen door vergiftiging en de laatste dertig jaar is het 
aantal doden door kanker in de westerse wereld verdubbeld. In 
Frankrijk, waar de meeste pesticiden worden gebruikt, sterft één op 
de drie mannen en één op de vier vrouwen aan kanker; de meest 
voorkomende kankers met dodelijke afloop zijn leukemie, hersentu-
mor, prostaatkanker en borstkanker. In Nederland krijgt een op de 
negen vrouwen borstkanker. De ziekenhuizen behandelen de kan-
kerpatiënten met chemische middelen van dezelfde industrieën die 
met hun producten de kankers veroorzaken. De ziekenhuizen die de 
slachtoffers behandelen zijn net als de farmaceutische, chemische, 
voedselindustrie en financiële instellingen eigendom van dezelfde 
groep grootaandeelhouders.  
Het verband tussen kanker, overgewicht, tal van andere chronische 
ziekten, pesticiden en giftige chemische toevoegingen aan voedsel 
wordt door de politici, de industrie en de toelatingsinstanties ontkend. 
In een van de Indiase provincies, Orissa, met ruim zesendertig mil-
joen inwoners, is kanker een zeldzaamheid. In deze provincie komt 
geen chemische vervuiling voor, sproeien de boeren geen gif en 
worden geen kant-en-klare producten met chemische toevoegingen 
verkocht. In de provincie Punjab en de grote steden van India is sinds 
de toelating van westers kant-en-klaar voedsel en het overnemen 
van  westerse landbouw- en eetgewoonten het aantal mensen met 
overgewicht en kanker sterk toegenomen. 
Het overaanbod op de wereldmarkt aan kant-en-klaar voedsel met  
chemische toevoegingen leidt niet naast sterke stijging van het aan-
tal kankergevallen en hart- en vaatziekten tot zwaarlijvigheid. Rond 
de doelstelling om lichaamsgewicht te verminderen is een hele indu-
strie gecreëerd van vermageringspillen, afslankdiëten, afslankappa-
raten, fitnesscentra en plastische chirurgie. Via overdadige reclame-
campagnes worden deze middelen verkocht. Vaak maakt reclame 
het grootste deel van de productiekosten uit. Bierfabrikant Heineken 
merkte ooit op: “Wij verkopen geen bier maar marketing.” 
Landbouw en veeteelt in de geïndustrialiseerde landen worden ge-
concentreerd in steeds grotere bedrijven: in 1960 telde Nederland 
84.000 varkenshouderijen met in totaal 3 miljoen varkens, in 2012 
was het aantal bedrijven geslonken tot 2202 met in totaal 12 miljoen 
varkens. Het aantal varkens is verviervoudigd terwijl het aantal var-
kenshouderijen met het veertigvoudige is afgenomen. Stank en la-
waai van de grote veehouderijen vormen een probleem voor om-
wonenden, de mestoverschotten vervuilen de bodem en het grond-
water; in 2011 produceerde de Nederlandse veestapel 71,1 miljard 
kilo mest. Om snel te groeien krijgen de dieren groeihormonen toe-
gediend, en om te voorkomen dat epidemieën ontstaan, wordt ‘pre-
ventief’ antibiotica  gegeven. Als  gevolg  hiervan  worden  bacteriën  
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immuun, en zijn een groeiende groep patiënten niet meer te be-
handelen met antibioticum, wat leidt tot steeds meer dodelijke 
slachtoffers. 
Regelmatig breken schandalen uit omdat veevoeder en vee besmet 
zijn met gevaarlijke virussen en bacteriën, en met groeibevorderende 
middelen die kankerverwekkende stoffen bevatten. De dierenartsen 
die deze middelen voorschrijven en de inspectie die de bedrijven 
controleert, zijn gedwongen te werken voor de multinationale indu-
strieën. Ongelimiteerde openstelling van de markten voor de finan-
cieringskapitaalgroepen heeft geleid tot versoepeling van de regels 
voor voedselproductie en uitholling van de voedselcontrole: contro-
leurs kondigen hun bezoeken van tevoren aan en controleren vooral 
of op papier alles in orde is. 
Schaalvergroting, concentratie, mechanisering en automatisering 
zorgen ervoor dat in korte tijd steeds meer geproduceerd kan wor-
den, wat in de geïndustrialiseerde landen leidt tot overproductie. Om 
te voorkomen dat door overschotten de prijzen dalen, worden zoge-
naamde boterbergen, melkplassen en andere overschotten vernie-
tigd, in zee gedumpt of als ‘ontwikkelingshulp’ tegen dumpprijzen 
naar de arme landen verscheept, waar ze de lokale landbouw ka-
potmaken omdat die hiertegen niet kan concurreren. Om overpro-
ductie te beperken krijgen de boeren in de geïndustrialiseerde lan-
den subsidie om akkerland braak te leggen, en is wettelijk vastgelegd 
hoeveel vee een boer mag hebben en hoeveel melk een bedrijf 
dagelijks mag produceren. Tegelijkertijd lijden wereldwijd miljarden 
mensen honger en sterft elke vijftien seconde een kind door honger.  
De rijken hebben geen overlast van stank en geluid, zij hebben geen 
last van vervuilde, kankerverwekkende lucht, van vergiftigde en ra-
dioactief bestraalde aarde en van drinkwater vol chemicaliën, gif en 
plastics. Hun villa’s staan in ongerepte gebieden, ver weg van de 
steden. Zij laten schone ingeblikte lucht en zuiver bronwater overvlie-
gen, eten speciaal voedsel en kunnen gebruikmaken van de nieuw-
ste medische behandelingen.  
In 1968 onderzocht een groep verontruste wetenschappers, de Club 
van Rome, de samenhang tussen verschillende grote wereldproble-
men. De belangrijkste conclusie in haar rapport Grenzen aan de 
groei was dat als wij op dezelfde manier blijven doorgaan met indu-
strialiseren, verstedelijken, vervuilen en het verbruiken van schaarse 
energiebronnen, de mensheid vóór 2100 ten ondergaan zal gaan. 
Voorgesteld werd bevolkingsgroei en kapitaalinvesteringen op we-
reldschaal planmatig te organiseren. Politici bestempelden het rap-
port internationaal als onwetenschappelijk en de voorgestelde oplos-
singen als een economische ramp.  
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In de ruim vier decennia die zijn verstreken sinds de verschijning van 
het rapport van de Club van Rome zijn geen maatregelen genomen 
tegen de problemen van bevolkingsgroei, industrialisatie en vervui-
ling. Integendeel, de geschetste problemen zijn sindsdien vele ma-
len verergerd. De wereldbevolking groeit steeds sneller en een groei-
ende hoeveelheid kapitaal wordt geïnvesteerd in schadelijke chemi-
sche middelen, het gebruik van fossiele brandstoffen en kernenergie. 
Diepe metingen in aard- en ijslagen tonen aan dat vanaf de indu-
strialisatie aan het einde van de achttiende eeuw de aarde in snel 
tempo vervuilt en opwarmt. In de Krijtperiode was het opwarmings-
tempo van de aarde miljoenen jaren lang 0,000025 graden Celsius 
per honderd jaar, sinds de industrialisatie is dit gestegen naar één tot 
vier graden Celsius per tien jaar. Tot voor kort werd deze opwarming 
door het bedrijfsleven en de politiek ontkend, maar nu de situatie 
veel ernstiger is dan is voorgesteld, wordt gedaan alsof de snelle op-
warming van de aarde een noodlot is waarmee we moeten leren le-
ven. Als ‘oplossing’ voor de vele problemen hebben de financierings-
kapitaalgroepen het fenomeen ‘duurzaamheid’ gecreëerd: zij pre-
senteren hun producten als schoon, gezond en veilig, gemaakt van 
‘duurzame’ grondstoffen en met ‘duurzame’ energie. Het enige ver-
schil tussen duurzame en niet-duurzame producten is de prijs. Duur-
zaamheid wordt als voorwendsel gebruikt om grote prijsverhogingen 
door te voeren, en als legitimatie om de problemen niet aan te pak-
ken. 
In haar klimaatrapport van 2007 concludeerde het klimaatpanel van 
de Verenigde Naties dat de concentraties kooldioxide, methaan en 
salpetergas in de atmosfeer sinds 1750 duidelijk zijn gestegen als ge-
volg van het gebruik van fossiele brandstoffen, verandering van 
landgebruik en grootschalige en intensieve landbouw. De jaarlijkse 
groei van kooldioxide, het belangrijkste opwarmingsgas, was de laat-
ste tien jaar aanzienlijk groter dan in de periode daarvoor; hetzelfde 
geldt voor het gebruik van fossiele brandstoffen en methaan. De pe-
riode 1995-2006 heeft elf van de twaalf warmste jaren opgeleverd 
sinds de eerste meteorologische metingen in 1850. De laatste vier 
decennia zijn tal van gletsjers en ijskappen gesmolten en stijgt de 
zeespiegel gemiddeld dertig centimeter per eeuw.  
Temperatuurstijging betekent daling van de Arctische temperaturen, 
verandering in neerslag, zoutgehalte van de zee en windpatronen, 
en toename van extreme weersomstandigheden, waaronder extre-
me droogte en koude, hittegolven, zware neerslag, en tropische cy-
clonen. Zelfs als de komende twee decennia de concentratie op-
warmingsgassen op het niveau van 2000 blijft, zal de aarde verder 
opwarmen. Als de uitstoot van schadelijke gassen sterker stijgt dan in 
2000 zullen grotere opwarming en sterkere klimaatveranderingen op-
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treden. Bij ongewijzigd beleid wordt over de geologisch gezien zeer 
korte periode 1990-2100 een temperatuurstijging van ruim zes gra-
den Celsius verwacht. In 2011 werd volgens officiële cijfers wereldwijd 
zes procent meer kooldioxide uitgestoten dan in de voorafgaande 
jaren. De overheden verkondigen dat de CO2-uitstoot moet worden 
teruggedrongen maar het tegendeel gebeurt. 
Dat zich een veranderend klimaatpatroon voordoet werd jaren gele-
den al opgemerkt door vertegenwoordigers van verzekeringsmaat-
schappijen. Zij hebben de laatste tien jaar meer moeten vergoeden 
aan schade als gevolg van natuurrampen dan in de voorafgaande 
zestig jaar. De verzekeringsmaatschappijen verhogen hun premies 
en sluiten bewoners uit die tegenwoordig bijna jaarlijks door overstro-
mingen of andere verhevigde natuurrampen worden getroffen. De 
gevolgen van dit soort catastrofes zouden door de hele wereld op-
gevangen moeten worden en niet met incidentele hulpacties, de 
aarde is immers van ons allemaal. 
De uitstoot van verbrandingsmotoren is een van de belangrijkste ver-
oorzakers van de snelle opwarming van de aarde. Autofabrikant Por-
sche bracht in 1909 het eerste prototype elektrische auto op de 
markt, maar de oliemultinationals zorgden ervoor dat de verbran-
dingsmotor de elektromotor verdrong. Met de auto-industrie is veel 
geld gemoeid: gemiddeld wordt een auto om de tien jaar vervan-
gen; bij de autoproductie zijn de ijzer-, kunststof-, en elektronica-
industrie betrokken en bij de brandstofproductie de olie- en gasindu-
strie; om de auto te laten rijden is de aanleg nodig van wegen, 
bruggen en viaducten, en voor de verzorging van het grote aantal 
verkeersslachtoffers de medische industrie. Jaarlijks worden in Neder-
land tweehonderdnegentigduizend verkeersslachtoffers medisch be-
handeld, wereldwijd vallen per jaar in het verkeer meer dan een mil-
joen doden en vijftig miljoen gewonden. 
De olieproducenten, auto-industrie en politici noemen hun autobe-
vorderende beleid tegenwoordig duurzaam, en rekenen met crea-
tieve methoden de uitstoot van verbrandingsgassen omlaag. De 
‘duurzame’ verbrandingsmotor is erop ontworpen dat de stoffen die 
zij uitstoot zo fijn vermalen worden dat de uitlaatgassen er schoon uit-
zien. De klein vermalen deeltjes dalen na inademing in de longen 
neer, blijven hierin achter en verwekken kanker en ziekten aan de 
luchtwegen. Deze schadelijke uitlaatstoffen worden misleidend ‘fijn-
stof’ genoemd in plaats van gifstof.  
Net als bij de stijging van voedselprijzen krijgen China en India de 
schuld van de sterk gestegen olie- en gasprijzen: de grote bevolking 
en groeiende welvaart in deze landen zouden leiden tot hoger 
brandstofverbruik. Werkelijke oorzaken van de sterk stijgende brand-
stofprijzen zijn toenemende beursspeculatie, de door de financie-



 55 

ringskapitaalgroepen veroorzaakte oorlogen, achterhouden van 
voorraden en productiebeperkende maatregelen. De hoge olie- en 
aardgasprijs maakt het voor de concerns rendabel moeilijker winbaar 
gas uit de bodem te halen. Voor de winning van schaliegas worden 
duizenden tonnen zwaar giftige chemicaliën in de bodem geperst 
(fracking), die bodem en grondwater vervuilen en de volksgezond-
heid in gevaar brengen. 
De koeien worden aangewezen als een van de hoofdschuldigen van 
de aardopwarming: hoge concentraties koeien door verindustriali-
seerde veeteelt zouden leiden tot teveel methaan en kooldioxide-
uitstoot. Maar de uitstoot van deze gassen door koeien is in even-
wicht met de vorming van zuurstof door de planten die zij eten, en is 
niet hetzelfde als het giftige kooldioxide dat geproduceerd wordt 
door verbrandingsmotoren. Achterliggend motief om de koeien als 
schuldigen aan te wijzen is dat sojaproducerende multinationals de 
vleesconsumptie willen vervangen door soja, waaraan veel meer te 
verdienen valt.  
Van de hoge uitstoot van kooldioxide wordt handel gemaakt: we-
reldwijd is een gemiddelde vastgesteld van toelaatbare CO2-uitstoot 
en zijn emissierechten gecreëerd. Bedrijven en landen die minder 
kooldioxide uitstoten dan de toelaatbare norm, kunnen uitstootrech-
ten, zogenaamde emissierechten, verkopen aan bedrijven die meer 
uitstoten dan is toegestaan. Dit bedrog betekent dat op wereld-
schaal bedrijven meer CO2 mogen uitstoten. Internationale concerns 
krijgen van overheden gratis emissierechten toegewezen. Overschrij-
ding van de toegestane norm aan uitstoot van kooldioxide kan ook 
gecompenseerd worden met ‘duurzame’ projecten, bijvoorbeeld 
bomenplant in Afrika. Niet meegerekend wordt dat bomen twintig 
jaar groei nodig hebben om een noemenswaardige hoeveelheid 
kooldioxide op te kunnen slaan, en vóór die tijd door de plaatselijke 
bevolking al omgehakt zijn voor brandhout.  
Een van de voorwendselen om de bouw van nieuwe, kooldioxide uit-
stotende kolencentrales voor de opwekking van elektriciteit toe te 
staan, is de ‘schone’ manier van opslaan van het kooldioxidegas in 
de bodem. Kooldioxide is hooggiftig gas en er is geen garantie dat 
dit gas niet vrijkomt tijdens aardverschuivingen of aardbevingen. Het 
gebruik van elektriciteit opgewekt in kolencentrales is ook zeer inef-
fectief: tijdens het transport gaat bijna de helft van de energie verlo-
ren. 
Ruim honderd jaar geleden schreef de natuurkundige Nikola Tesla 
dat het gebruik van fossiele brandstoffen een doodlopende weg is  
vanwege de beperkte voorraad en belasting voor het klimaat. Zijn 
theorieën over de aardkern en het magnetisme van de beide aard-
polen als eindeloze bronnen van energie worden tot op heden ge-
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negeerd. De natuurkundige Albert Einstein toonde aan dat in de 
atoomkern oneindige energie besloten ligt. Energie in atoomkernen 
kan dienen als bron voor schone energieopwekking, maar wordt ge-
bruikt voor de productie van massavernietigingswapens (atoombom, 
neutronenbom, waterstofbom) en voor opwekking van energie in mi-
lieuschadelijke kerncentrales.  
Nu de snelle opwarming van de aarde en de rol van kooldioxidegas 
als belangrijke veroorzaker van temperatuurstijging niet meer te ont-
kennen is, wordt energiewinning uit kernsplitsing binnen kerncentrales 
uitgebreid. Naast de wereldwijd vierhonderddrieëndertig in bedrijf 
zijnde kerncentrales, zijn er driehonderdzestig in aanbouw of ge-
pland. Bij opwekking van kernenergie uit kernsplitsing komt geen 
kooldioxide vrij maar dodelijk hoogradioactief afval en radioactief 
koelwater. Het kernafval blijft tienduizenden jaren radioactief, wordt in 
lekkende vaten in ondergrondse schachten en tunnels gedumpt die 
niet aardbevingsvrij zijn, of in zee gestort; via het water wordt de hele 
aarde radioactief besmet. Politici laten dumping van radioactief af-
val toe onder het voorwendsel dat in de toekomst manieren zullen 
worden gevonden om de problemen met radioactieve straling op te 
lossen.  
De ramp in een van de kerncentrales van Tsjernobyl in 1986 kostte di-
rect daarna meer dan honderdduizend mensen het leven, en heeft 
de wijde omgeving en uitgestrekte gebieden van Europa sterk radio-
actief bestraald, waardoor het aantal misgeboorten sterk is gestegen 
en veel Europeanen aan kanker sterven. De natuur van de gebieden 
gelegen in een grote straal rondom Tsjernobyl ziet er uiterlijk normaal 
uit, maar deze gebieden zijn door hun radioactiviteit tienduizenden 
jaren niet meer te gebruiken. Direct na de kernramp in Tsjernobyl ad-
viseerden de Belgische en Nederlandse overheden hun bevolking 
enkele weken geen spinazie en spruitjes te eten en geen melk te 
drinken. De omvang en gevolgen van de ramp in Tsjernobyl komen 
nu, meer dan vijfentwintig jaar laten, met mondjesmaat in de open-
baarheid. Voor deze ramp is niemand verantwoordelijk gesteld en 
veroordeeld. Bestaande kerncentrales blijven in bedrijf en de bouw 
van nieuwe kerncentrales gaat ongehinderd door.  
In het aardbevings- en orkaangevoelige Japanse gebied Fukushima 
zijn ondanks protesten van de bevolking aan de kust twee kernener-
giecentrales gebouwd met tien reactoren. Als gevolg van een aard-
beving onder de zeebodem en de hierdoor teweeggebrachte 
vloedgolf heeft hier in 2011binnen drie centrales kernsmelting plaats-
gevonden. Vier van de tien reactoren liepen ernstige schade op en 
de kans op nieuwe aardbevingen en vloedgolven wordt geschat op 
vijfenzeventig procent. Doordat Fukushima aan de kust ligt, verspreidt 
de radioactiviteit zich niet alleen via de wind, het radioactief besmet-
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te koelwater wordt rechtstreeks in zee geloosd en dit water komt door 
de stromingen in de oceanen en via regen in de voedselketen. In de 
internationale media worden omvang en gevolgen van deze ramp 
verzwegen, geëvacueerde burgers worden teruggestuurd naar de 
besmette gebieden. Net als in Tsjernobyl wordt in de niet stilgelegde 
reactoren verder gewerkt, terwijl het gebied waarin deze reactoren 
staan hoogradioactief bestraald is. Na de kernramp zijn door de Ja-
panse overheid de toelaatbare stralingsnormen voor voedsel en 
woongebieden sterk verlaagd. 
De na de ramp in Fukushima afgetreden Japanse premier gaf in een 
interview toe dat de particuliere eigenaar van de reactor, de firma 
Tepco, regering, parlement, justitie en samenleving met sponsorgel-
den in haar macht heeft en jarenlang stelselmatig onderzoeksgege-
vens over ernstige gebreken aan de kerncentrales heeft vervalst. De 
gevolgen van deze kernenergieramp zijn veel groter dan die van 
Tsjernobyl, maar ook voor de ramp in Fukushima is niemand verant-
woordelijk gesteld en veroordeeld, onder het voorwendsel dat de 
meerderheid van de bevolking ‘democratisch’ voor deze manier van 
energiewinning heeft gekozen. Tepco is onder staattoezicht geplaatst 
en de bedrijfsschulden die ontstaan zijn als gevolg van de kernramp 
zijn genationaliseerd, ze moeten worden opgebracht door de bevol-
king.  
Sinds 1950 doen verschillende landen voor de ontwikkeling van kern-
wapens regelmatig ondergrondse en bovengrondse kernproeven. 
De gevolgen hiervan voor mens en natuur worden nauwelijks onder-
zocht en verzwegen in de media. Dezelfde grondstoffen die verwerkt 
worden in kerncentrales, worden gebruikt voor de productie van 
kernwapens. De machtige lobby van wapenfabriekanten, energiele-
veranciers en grote bouwfirma’s zorgt ervoor dat de politiek kern-
energie blijft stimuleren en subsidiëren. Commerciële energiebedrij-
ven die hebben geïnvesteerd in kolencentrales en kernenergie be-
heersen de energiemarkt en het elektriciteitsnet. Overschotten van 
door boeren en andere burgers opgewekte energie uit zonlicht, 
aardwarmte en wind worden nauwelijks tot het transportnet toegela-
ten. Energieproductie via kerncentrales levert de grote aandeelhou-
ders van industrieën hoge en snel winsten op dankzij uitgebreide 
overheidssubsidies en belastingvoordelen.  
De ontdekking van radioactiviteit en microdeeltjes in het atoom, en 
de ontwikkeling van atoomwapens op basis van atoomsplitsing heb-
ben ertoe geleid dat de mens veelvoudig in staat is de hele mens-
heid te vernietigen. Naast de grootmachten beschikken ook veel 
andere landen met instabiele regimes over kerncentrales en andere 
middelen die nodig zijn voor de productie van atoomwapens. In 
1970 is het internationale verdrag voor ontwapening en tegen ver-
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spreiding van atoomwapens aangenomen, maar de productie en 
verspreiding van atoomwapens nemen toe: in de wereld zijn naar 
schatting meer dan dertigduizend kernwapens aanwezig. De talrijke 
boven- en ondergrondse atoomproeven van de grootmachten 
Amerika, Rusland, Frankrijk, Engeland en China hebben het leven van 
honderdduizenden mensen en de levensvatbaarheid van grote ge-
bieden en oceanen vernietigd. 
Tijdens de Koude Oorlogsperiode ontketenden de Verenigde Staten 
een hetze rond het ‘communistische’ regime van de toenmalige Sov-
jet-Unie, het ‘rode gevaar’. Mensen werd aangeraden in hun achter-
tuin atoombunkers te bouwen en genoeg biscuit, conserven en mi-
neraalwater in te slaan om zich te beschermen tegen atoomaanval-
len. Enkele jaren daarvoor hadden de Verenigde Staten atoom-
bommen geworpen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki; 
de modernste atoombommen zijn honderd keer krachtiger. Het ma-
ken en bezitten van kernwapens is een misdaad tegen de menselijk-
heid. Alle burgers op aarde zijn potentiële slachtoffers van kernwa-
pens en zouden bij het Internationaal Strafhof aangifte moeten doen 
tegen producenten en bezitters van kernwapens. 
Een groot gedeelte van wetenschappelijk en technisch onderzoek 
was en is gericht op wapenindustrie en oorlogvoering. Wetenschap-
pers die meewerkten aan de ontwikkeling van massavernietigings-
wapens, onder wie Einstein, Oppenheimer, Szilard en Teller, kregen 
daarvoor de hoogste wetenschappelijke onderscheiding, de Nobel-
prijs, evenals politici die toestemming geven om oorlogen te voeren, 
zoals Churchill, Reagan en Obama. De Nobelprijs is in het leven ge-
roepen door Alfred Nobel, een rijke wapenindustrieel en uitvinder van 
dynamiet. De generaal en staatsman Le Duc Tho en de filosoof en 
schrijver Sartre hebben de Nobelprijs geweigerd, zij wilden niet ge-
eerd worden met een prijs die cynisch boemboemprijs wordt ge-
noemd.  
Atoombommen bevinden zich niet alleen op aarde maar zweven er 
met satellieten ook rondom, en de mens heeft deze wapens op 
zichzelf gericht. Tijdens de regeerperiode van president John F. Ken-
nedy brak bijna een atoomoorlog uit tussen de Verenigde Staten en 
Rusland. De president van de Verenigde Staten heeft altijd binnen 
handbereik een koffertje waarmee hij een atoomaanval in gang kan 
zetten, hij hoeft hiervoor alleen maar op een rode knop in het koffer-
tje te drukken. Na zijn overlijden werd bekend dat voormalig president 
Ronald Reagan al aan het begin van zijn eerste ambtsperiode be-
gon te dementeren. Het satirische programma Spitting Image maak-
te hierover de grap dat Reagan via een druk op de knop zijn ver-
pleegster wilde roepen en hiervoor in plaats van de knop nurse de 
knop nuke indrukte. Dit is een grap over de gruwelijke en absurde 
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realiteit: een dementerende president van de sterkste wereldmacht 
had een nucleaire wereldbrand kunnen veroorzaken. 
Sinds de mogelijkheid bestaat de mensheid met atoomwapens te 
vernietigen, staat het leven van de wereldbevolking voortdurend op 
het spel, de mogelijkheid van vernietiging van de mensheid is on-
derdeel van ons bestaan geworden. Deze bedreiging lijkt het leven 
tot een absurdistisch theater te maken, maar bewijst tegelijkertijd dat 
de mensheid op het punt is gekomen dat zij haar lot in eigen han-
den heeft. Zij kan de ontwikkelingen aanwenden voor vruchtbare za-
ken die iedereen ten goede komen, of voor uitbuiting en vernietiging 
van al het leven. Het bestaan van de mensheid is afhankelijk gewor-
den van voortdurende bedreiging door atoomwapens, een spiegel 
van de gevolgen van uitbuiting van bijna de volledige wereldbevol-
king door een kleine rijke elite. De angst die de constante dreiging 
van vernietiging van de hele mensheid teweegbrengt, maakt de we-
reldbevolking tot slaafse uitvoerders van de doelen van de rijken, die 
voor zichzelf ondergrondse steden hebben gebouwd om hun ‘be-
schaving’ te kunnen voortzetten.  
Beleggingen in de oorlogsindustrie zijn net als investeringen in de 
productieve sector een middel tot snelle opeenhoping van geld. Via 
de politiek financieren de rijken met het belastinggeld van burgers de 
oorlogsindustrie en veroorzaken zij oorlogen. Door de politici worden 
de aanleidingen voor oorlogen gecreëerd, waaraan vervolgens door 
het militair-industrieel kapitaal veel geld wordt verdiend. De door hen 
in gang gezette oorlogen tegen Afghanistan en Irak kostten de over-
heden duizenden miljarden dollars en euro’s. In de industriële landen 
is gemiddeld de waarde van dertig procent van de jaarlijkse produc-
tie direct en indirect bestemd voor de oorlogsindustrie. Deze uitga-
ven verdelen de overheden gedeeltelijk over onderwijs, ontwikke-
lingshulp, wetenschap en export van civiele producten, om het offi-
ciële cijfer van militaire uitgaven laag te houden.  
Volgens sommige filosofen komt technische, wetenschappelijke en 
sociale vooruitgang vooral tot stand dankzij oorlog. Maar oorlogen 
brengen het grootste deel van de bevolking slechts verarming en el-
lende. De rijken dwingen de armen voor hen te vechten, zelf vechten 
zij niet. De armen worden gedood en raken gewond en verminkt 
door bombardementen en beschietingen, die niet alleen henzelf 
maar ook de door hen gemaakte gebouwen en wegen verwoesten, 
en zij verliezen familie, werk en leven. Voor de samenleving betekent 
oorlog tevens vernietiging van kennis en potentiële arbeidskracht, 
doordat militairen en burgers uitgemoord worden. De grootste kapi-
taalvernietiging vindt plaats doordat oorlog belemmert het met ar-
beid opgebrachte kapitaal productief in te zetten voor onderwijs, we-
tenschap en andere verbeteringen van de leefomstandigheden. 
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Voor de rijken is oorlog een middel om hun macht te vergroten en 
zich versneld te verrijken: zij schakelen door middel van oorlog con-
currenten uit; krijgen de macht over kapitaal, grondstoffen en ar-
beidskracht in de veroverde gebiedsdelen; vermeerderen hun kapi-
taal via de oorlogsindustrie en de industrie voor wederopbouw, … . 
Oorlogen zijn altijd oorlogen geweest van de rijken: in het verleden 
vergrootten oorlogen de rijkdom van de koningen, keizers en adel, nu 
van de financieringskapitaalgroepen. 
 
Archeologische vondsten wijzen erop dat gemeenschappen meer 
dan honderdduizend jaar vreedzaam hebben geleefd zonder rijken 
en armen. Hierin kwam verandering toen het mogelijk werd over-
schotten te produceren, en een kleine groep deze overschotten toe-
eigende. Uit slavernij en feodale bezitsverhoudingen gebaseerd op 
lijfeigenschap ontwikkelde het internationale financieringskapitalisme. 
De vijf procent rijksten in de wereld hebben binnen het financierings-
kapitalisme een historisch toppunt van rijkdom bereikt: zij bezitten 
naar schatting driehonderdvijftigduizend miljard euro, een waarde 
die gelijkstaat aan twintig jaar werken van de hele wereldbevolking. 
De rijken hebben met dit kapitaal hongersnoden veroorzaakt, finan-
ciële en economische crises, werkloosheid, mensenhandel, klimaat-
verandering, vervuiling, vergiftiging van voedsel natuur en mens, zij 
hebben een deel van de wereldbevolking verslaafd gemaakt aan 
verdovende middelen, oorlogen teweeggebracht, en de mogelijk-
heid om de mensheid meerdere malen uit te roeien.  
Veranderingen in techniek en gereedschap brengen nieuwe produc-
ten voort en nieuwe organisatievormen. De kleine samenlevingen 
van jagers-verzamelaars zijn de afgelopen honderdduizend jaar uit-
gegroeid tot een wereldbevolking van zeven miljard inwoners, die zijn 
georganiseerd in steden, landen en economische handelsblokken. 
Over deze wereldbevolking heerst een kleine groep financieringskapi-
talisten die verschillende systemen creëert om de economische on-
gelijkheid te verhullen en het huidige systeem voor te stellen als het 
beste. Maar de groeiende ongelijkheid brengt ook verzet voort, en 
nieuwe organisatievormen tegen heersers en ongelijkheid.  
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II Rechtvaardiging van rijkdom  
 
Religie  

Voor de meeste natuurverschijnselen had de mens in de eerste peri-
ode van zijn bestaan geen verklaring. Hij wist niet waardoor stormen, 
bliksem, overstromingen of vulkaanuitbarstingen werden veroorzaakt, 
waardoor ziektes ontstonden en te genezen waren, en waar planten, 
dieren en mensen vandaan kwamen. Hij dacht dat de onverklaarba-
re verschijnselen waarmee hij geconfronteerd werd veroorzaakt wer-
den door ongrijpbare, mysterieuze krachten. Volkeren die regelmatig 
slachtoffer waren van zeegeweld of buiten hun oevers tredende rivie-
ren, geloofden dat dit het werk was van bovenmenselijke zee- of ri-
vierkrachten, die zij vaak personifieerden. De vroege mens die te 
maken had met onbedwingbare vulkaanuitbarstingen dacht dat de 
vulkaan een magische kracht was. Met offers en rituelen probeerde 
hij zijn angst voor de ondoorgrondelijke natuurkrachten te bedwingen 
en deze krachten gunstig te stemmen, om te bewerken dat ze op-
hielden hun geweld tegen de mens te richten.  
De ontwikkeling van landbouw, het groeien van de bevolking en het 
ontstaan van dorpen en steden zorgden dat het geloof in magische 
natuurkrachten plaatsmaakte voor meer uitgewerkte religieuze sys-
temen. De vrees voor magische natuurkrachten veranderde in angst 
voor de macht van goden, die aanvankelijk als dier of half dier half 
mens werden voorgesteld, en later als goden met een menselijk ui-
terlijk, menselijke angsten en begeerten. De mens geloofde dat de 
goden zich net als mensen bezighielden met landbouw, ambacht, 
oorlog, liefde en dood. De armen werd een wereld van beloning na 
de dood in het vooruitzicht gesteld als zij gehoorzaam leefden, een 
wereld van eeuwige pijn en ellende als zij zich verzetten tegen de 
heersende orde. 
In samenlevingen waar de bevolking sterk groeide en een centraal 
bestuurssysteem ontstond, verving een klasse van heersers en ge-
loofsdienaren de verschillende goden door een geloofssysteem met 
één bovennatuurlijke, alwetende, almachtige en onsterfelijke godde-
lijkheid. Over deze goddelijkheid werden verhalen verteld en ge-
schreven, en de boeken die hieruit voortkwamen werden heilig en 
onaantastbaar verklaard. Deze boeken worden tot op de dag van 
vandaag voorgesteld als onbetwistbare basis van de verschillende 
wereldreligies en als voorschrift hoe de mens moet leven; het bespot-
ten en in twijfel trekken van de inhoud van deze boeken is strafbaar. 
In handen van de heersers werd religie een steeds machtiger instru-
ment om de angst van de mens voor het onbekende en voor de 
dood  te  gebruiken  en  misbruiken. Geloof  diende  als  middel  om  
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angst te verspreiden, dwingend leefregels op te leggen, gehoor-
zaamheid af te dwingen, en innen van belastinggeld te vergemak-
kelijken. Sommige religies ontstonden als protestbeweging, zoals het 
christendom dat zich in het begin verzette tegen slavernij, onderdruk-
king van de vrouw, de Romeinse overheersing en grote verschillen 
tussen rijk en arm.  
Verhalen uit het heilig verklaarde boek van de christenen, de Bijbel, 
vertonen grote gelijkenis met verhalen uit Mesopotamië, zijn regel-
matig herschreven, spreken elkaar tegen en worden verschillend uit-
gelegd. Het bijbelverhaal dat Jezus iedereen hetzelfde loon gaf, on-
geacht hoeveel en hoelang iemand werkte, wordt gebruikt als recht-
vaardiging van ongelijke beloning: iemand die korter werkte kreeg 
van Jezus het zelfde loon als iemand die langer werkte, dus kreeg hij 
meer. Het verhaal waarin staat dat Jezus over een Romeinse munt 
waarop een afbeelding van de keizer stond opmerkte: “Geef de kei-
zer wat de keizer toekomt”, is eeuwenlang uitgelegd als teken dat ie-
dere burger gehoorzaam belasting moet betalen. De bijbelpassage 
waarin te lezen is dat het voor een kameel gemakkelijker is door het 
oog van de naald te gaan dan voor een rijke het koninkrijk van God 
te betreden, wordt uitgelegd als getuigenis dat de rijke, weliswaar 
moeizaam, ook in de hemel terechtkomt. 
Om grip te houden op de groeiende aanhang die de christelijke ver-
zetsbeweging aanvankelijk kreeg, lieten ook de heersers zich bekeren 
tot het christendom en vormden zij dit geloof om tot een kerkelijke in-
stitutie in dienst van hun macht. Keizers, koningen en andere heersers 
riepen zichzelf uit als enige rechtstreekse afgezant van God op aar-
de, en zorgden er op die manier voor dat zij voor hun daden alleen 
aan God verantwoording schuldig waren. Als vertegenwoordiger van 
God op aarde maakte de heerser zichzelf op aarde almachtig en 
kon hij doen wat hij wilde. In opdracht van de heersers verspreidden 
priesters angst door middel van erediensten en godsleer, en maak-
ten hiermee de onderdanen nog afhankelijker van hun macht. Wat 
niet met de inhoud van de bijbelse leer overeenstemde werd be-
schouwd als godslastering en ketterij. De Inquisitie, een kerkelijke 
rechtbank, werd opgericht om ongelovigen en andersdenkenden als 
ketters en heksen te veroordelen tot wrede straffen en tot de dood. 
Beschuldigden van ketterij werden gedwongen anderen aan te ge-
ven, waardoor een ‘heksenjacht’ ontstond waarvan miljoenen on-
schuldigen slachtoffer werden. Meer dan duizend jaar lang beland-
den velen onschuldig op de brandstapel, hun bezittingen nam de 
kerkelijke institutie in beslag; heersers werden voor hun misdaden niet 
aangeklaagd, de rijken konden hun zonden afkopen.  
In de zeventiende eeuw zag de wetenschapper Galileo Galilei met 
een door hemzelf ontwikkelde telescoop dat de aarde niet het on-
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beweeglijke middelpunt van het zonnestelsel was, maar rond de zon 
draait. Deze ontdekking was in strijd met de kerkelijke leer en daarom 
werd Galilei veroordeeld tot levenslang huisarrest; pas in 1992 is zijn 
naam door de kerk officieel gezuiverd. Charles Darwin, de beroemde 
wetenschapper en grondlegger van de evolutieleer, toonde met 
behulp van fossiele vondsten en biologisch onderzoek van verschil-
lende diersoorten aan dat de aarde en de soorten op natuurlijke wij-
zen zijn ontstaan, en dat de mens van aapachtigen afstamt. In de 
Bijbel staat dat de aarde, planten, dieren en mensen geschapen zijn 
door God, en volgens bijbelgeleerden is de aarde zesduizend jaar 
oud en niet 4,5 miljard jaar. In de Bijbel is te lezen dat de vrouw is ge-
schapen uit een rib van de man, en dat we afstammelingen zijn van 
één man en één vrouw. Volgens de Bijbel stamden alle mensen 
vanaf Noah af van Noah en zijn gezin, de anderen waren tijdens de 
zondvloed omgekomen. In de Bijbel staat ook dat Adam en Eva 
twee zonen hadden. Hieruit is af te leiden dat de mensen na Adam 
en Eva net als de nakomelingen van Noah zijn ontstaan door incest. 
Gelovigen moeten van de Rooms-Katholieke Kerk de scheppingsleer 
als waarheid aanvaarden, de evolutieleer wordt niet erkend. 
Om te voorkomen dat de leer van de Rooms-Katholieke Kerk onder-
graven werd en om grip te houden op het leven van de mensen, 
veroordeelden de kerkelijke rechtbanken miljoenen andersdenken-
den en geleerden als ketter ter dood, en verbood de kerk alles wat in 
strijd was met de geloofsleer. De Inquisitie is door de katholieke kerk 
niet afgeschaft en bestrijdt tot op heden wetenschappelijke resulta-
ten die in strijd zijn met de inhoud van de Bijbel. Eeuwenlang han-
teerde de katholieke kerk een lijst met verboden boeken, de Index. 
Op de Index stonden werken van Epicurus, Copernicus, Galilei, Eras-
mus, Kant, Zola, Sartre …. . In 1966 is deze lijst afgeschaft maar niet 
haar strekking. De katholieke kerk praktiseert nog steeds duiveluitdrij-
ving en heeft hiervoor onlangs een hogere opleiding opgericht.  
Een van de recente, onbewezen en omstreden kosmologische theo-
rieën over het ontstaan van het heelal, de oerknaltheorie Big Bang, 
werd onmiddellijk door de katholieke kerk aanvaard omdat deze 
theorie de mogelijkheid openhoudt dat het heelal product is van 
goddelijke schepping. De juistheid van de oerknaltheorie wordt sinds 
de ontdekking van donkere materie en donkere energie door weten-
schappers in twijfel getrokken. Zal de katholieke kerk net zolang vast-
houden aan de Big Bang als aan de theorie dat de aarde het cen-
trum is van ons zonnestelsel? De door besmetting met het Hiv-virus 
veroorzaakte ziekte AIDS beschouwt de katholieke kerk als Gods straf 
voor onzedelijk gedrag. De paus heeft het gebruik van condooms 
verboden, en door dit verbod veroorzaakt de katholieke kerk jaarlijks 
miljoenen slachtoffers van dodelijke geslachtsziekten. Tegelijkertijd in-
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vesteert dit instituut kapitaal in multinationale firma’s die condooms 
produceren.  
De verhalen, gebruiken, ceremoniën en instituties van de andere 
grote wereldgodsdiensten verschillen van die van het christendom, 
maar alle geloofsystemen werken volgens hetzelfde principe van 
angst verspreiden, en afdwingen van gehoorzaamheid en onderda-
nigheid in dienst van een rijke elite. Volgens het hindoeïsme reïncar-
neert de ziel van mens die volgens de regels leeft naar een steeds 
hoger niveau en kan de ziel door juist te leven eeuwige gelukzalig-
heid bereiken. De ziel van de ongehoorzame reïncarneert naar een 
lager niveau en kan in een dier terechtkomen. Verschillende kasten, 
die te vergelijken zijn met klassen (adel, lijfeigenen, slaven, arbeiders, 
kapitalisten), vormen in India de basis van de samenleving en bepa-
len vanaf de geboorte de plaats van het individu in de gemeen-
schap. Loskomen van de kaste waarin je geboren wordt is onmoge-
lijk, en omgang met mensen uit hogere kasten is verboden. Gebruik 
en misbruik van individuen uit lagere kasten door personen uit hogere 
kasten is toegestaan. De allerarmsten zijn de paria’s, rechteloze bur-
gers zonder kaste, van wie er in India tegenwoordig driehonderd mil-
joen leven. Binnen een kaste worden vrouwen uitgehuwelijkt aan 
mannen en tot voor kort werden de vrouwen samen met hun overle-
den echtgenoot levend verbrand. 
Binnen de islam is elke moslim onvoorwaardelijk onderworpen aan 
de wetten van God, de sharia. Volgens de sharia is het voor een 
moslim niet mogelijk afstand te doen van dit geloof, en is elke niet-
moslim een vijand die mag worden gedood. De sharia legt diverse 
lijfstraffen op: vrouwen die verliefd worden op een andere man of bij  
hun man weglopen omdat ze door hem verkracht zijn, mogen ter 
dood gestenigd worden; diefstal wordt bestraft handafhakking; op 
homofilie staat de doodstraf. In de meeste islamitische landen wor-
den jongens onderwezen in uit het hoofd leren van de Koran en is 
het meisjes verboden naar school te gaan. Meisjes worden voor het 
leven verminkt door besnijdenis. De vondst van aardolie gaf de isla-
mitische leiders in het Midden-Oosten de beschikking over enorme 
rijkdommen, en zij proberen hiermee de islam over de hele wereld te 
verspreiden. De islamitische religieuze leiders presenteren zich net als 
de christelijke leiders als hoeders van het volk.  
Religie speelt in op de menselijke angst voor het onbekende en voor 
de dood, en op de behoefte als persoon bij een gemeenschap te 
horen. Gehoorzaamheid aan de wetten en regels die de heerser in 
naam van een goddelijk wezen verkondigt, wordt volgens de religi-
euze geloofsleren beloond met een paradijselijk leven na de dood, 
of met terugkeer van de ziel op een hoger niveau. In naam van die-
zelfde godheden worden onderdanen geronseld voor oorlogen om 
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de macht van de rijken uit te breiden, hun afzetgebieden te vergro-
ten en hun wapenhandel te stimuleren. De verschillende middel-
eeuwse christelijke kruistochten worden voorgesteld als ondernemin-
gen om de ongelovige en barbaarse moslims in het Midden-Oosten 
beschaving bij te brengen en te bekeren, terwijl deze in werkelijkheid 
rooftochten waren. De West-Europese bezetter bekeerde de gekolo-
niseerde bevolking in Azië, Afrika en Zuid-Amerika onder dwang tot 
het Christendom om haar nog meer te onderwerpen en te binden, 
en haar bodemschatten legitiem te plunderen. 
In verschillende geïndustrialiseerde landen zijn christelijke politieke 
partijen aan de macht die onder het voorwendsel van bescherming 
van vrijheid van godsdienst toestemming geven tot ingrijpen in ande-
re landen, met als doel te plunderen en de oorlogsindustrie te be-
vorderen. Op vergelijkbare manier wordt de steun aan oorlogen te-
gen dictators gelegitimeerd, worden religieuze onderdanen ‘bevrijd’ 
uit hun tirannie. Religieuze groepen worden tegen elkaar opgezet, 
zoals moslims tegen christenen, en voor dit doel worden de tegen-
stellingen vanuit de tijd van de christelijke kruistochten opnieuw ge-
bruikt. Als reactie op de aanslag van de islamitische organisatie Al 
Qaida op het Wereldhandelscentrum in New York in 2001 worden de 
moslims als de grootste bedreiging van de christelijke wereld afge-
schilderd. In de moslimstaten gebruiken de heersers de verschillende 
oorlogen die de overwegend christelijke landen tegen deze landen 
hebben gevoerd als middel om de antichristelijke propaganda te 
verhevigen. 
Tegelijkertijd worden door de financieringskapitaalgroepen islamiti-
sche ‘bevrijdingsbewegingen’ in het Midden-Oosten, Azië en Noord-
Afrika met wapens gesteund in hun strijd tegen de meer westers geo-
riënteerde regeringen, en investeren Arabische oliesjeiks hun vermo-
gen internationaal in bedrijven en onroerend goed. De islamitische 
bewegingen krijgen door de sociale voorzieningen die zij de armen 
bieden groeiende aanhang onder grote delen van de bevolking, die 
vanwege economische crises, corrupte leiders en hoge voedselprij-
zen niet meer in hun bestaan kunnen voorzien.  
De laatste tijd wordt in de media en door wetenschappers beweerd 
dat de behoefte aan religie aangeboren is, maar in werkelijkheid 
maken religieuze leiders misbruik van de eigenschap dat mensen 
gemakkelijk te misleiden zijn omdat ze van kinds af aan opgevoed 
worden tot gelovige onderdanen. Een beweging die veel aanhan-
gers heeft moet toch iets goeds in zich dragen, werd aan de schrijver 
Erich Maria Remark tijdens een interview gevraagd. Hij antwoordde 
dat ook miljoenen mensen zich kunnen vergissen.  
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Anticommunisme 
In de zeventiende eeuw schreef de filosoof Leibniz dat onze wereld 
de beste van alle mogelijke werelden is die God heeft geschapen. In 
landen waar de productie op kapitalistische manier is georganiseerd 
wordt het kapitalisme, vooral sinds de val van de ‘communistische’ 
regimes in Oost-Europa, voorgesteld als het beste mogelijke systeem. 
De Amerikaanse socioloog en filosoof Fukuyama schreef dat met het 
kapitalisme het eindpunt en hoogste ontwikkelingsstadium van de 
menselijke geschiedenis is bereikt. Tijdens het kapitalisme zijn twaalf 
miljoen Indianen uitgeroeid, miljoenen gekoloniseerden een vroege 
hongerdood gestorven, meer dan honderdveertig miljoen mensen in 
de beide wereldoorlogen omgekomen, miljoenen burgers gedood 
tijdens andere oorlogen, miljoenen arbeiders jong gestorven door 
slechte arbeidsomstandigheden, en sterft elke vijftien seconden een 
kind de hongerdood. 
Voor de Tweede Wereldoorlog was de door de Russen gedomineer-
de Sovjet-Unie tegenstander van Amerika. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog leverde Amerika wapens aan de Sovjet-Unie gericht tegen 
de Duitse bezetter. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Sovjet-Unie 
opnieuw vijand van Amerika. Europa werd door de overwinnaars ver-
deeld in twee invloedsferen, kapitalistisch West-Europa onder leiding 
van Amerika, en ‘communistisch’ Oost-Europa, het zogeheten Oost-
blok, onder heerschappij van de Sovjet-Unie. Sinds de val van het 
Oostblok is Rusland een bevriende staat van Amerika en West-
Europa. Het westen heeft communistische en socialistische verzets-
bewegingen in Europa tegen nazi-Duitsland gesteund, aan het einde 
en na afloop van de Tweede Wereldoorlog heeft ze tegen deze be-
wegingen gevochten en ze ontmanteld. Duitsland was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog de vijand van Amerika, maar werd na deze 
oorlog bondgenoot. Hoge functionarissen tijdens het Duitse nazibe-
wind,die in de Tweede Wereldoorlog actief hadden meegewerkt aan 
de uitmoording en vernietiging van miljoenen burgers, mochten hun 
functies behouden. Waardevolle naziwetenschappers, onder wie de 
raketgeleerde Wernher von Braun, werden binnengehaald door de 
Verenigde Staten. In de officiële documenten over von Braun werd 
boven de plaatsen waar het woord nazi stond ‘niet’ ingetypt, waar-
mee von Braun was gedenazificeerd. Aan het einde van zijn leven, 
toen hij niet meer bruikbaar was, werd von Braun vanwege zijn nazi-
verleden uitgewezen uit Amerika. Dit zijn enkele typische voorbeelden 
hoe vanwege commerciële belangen van de vijand een vriend 
wordt gemaakt en van een vriend een vijand. 
Na de opdeling van Europa aan het einde van de Tweede Wereld-
oorlog, veranderden inhoud en toon van de propaganda en werd 
de voorheen met westerse wapens gesteunde Sovjet-Unie in de kapi-
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talistische media afgeschilderd als het ‘rode gevaar’ dat uit was op 
onderwerping en vernietiging van de vrije kapitalistische wereld. Om 
dit gevaar te bestrijden werd door de kapitalistische landen een wa-
penwedloop, ook met atoomwapens, in gang gezet. Het internatio-
nale financieringskapitaal leverde het Oostblok tegen hoge rentes fi-
nanciële kredieten, zodat het mee kon doen aan deze wapenwed-
loop, en in staat werd gesteld in het westen gefabriceerde goederen 
te importeren. Het klimaat van vijandschap tussen oost en west was 
een creatie: gevangenen in het ‘communistische’ Oostblok werkten 
zonder het te weten als dwangarbeiders voor westerse firma’s, en fi-
nancieel, economisch en militair was het Oostblok voor de kapitalisti-
sche landen geen tegenstander. De schijn dat het communistische 
Oostblok een reële vijand was, werd opgehouden om van overhe-
den steeds meer geld los te krijgen voor de wapenindustrie. 
De gereedschappen, machines en kennis waarmee goederen ge-
maakt worden vertoonden in West- en Oost-Europa grote overeen-
komsten. Het belangrijkste onderscheid tussen kapitalistische en zo-
genaamd communistische landen is niet de manier waarop gepro-
duceerd wordt maar wie de goederen beheert en wie over de pro-
ductie beslist. Centrale kenmerken van het kapitalisme zijn privé-
eigendom van de productiemiddelen (machines, fabrieken, grond-
stoffen) en streven naar maximale winst, terwijl in het communisme in 
theorie privé-eigendom van de productiemiddelen is afgeschaft en 
alle bezit eigendom is van de hele gemeenschap; het communisme 
staat niet toe dat de winst uit de productie door enkelingen wordt 
toegeëigend ten koste van de rest van de gemeenschap. In het ka-
pitalisme nemen diegenen die het meest bezitten de belangrijkste 
beslissingen, in het communisme ‘het volk’. Het kapitalisme kent als 
belangrijkste wetmatigheid zo snel mogelijke vermeerdering van pri-
vékapitaal via toeëigening van door arbeidskracht opgebrachte 
meerwaarde, in het communisme werkt iedereen als arbeider voor 
het welzijn van de hele gemeenschap; zo luidt althans de theorie. 
Wijken, scholen, arbeidsgemeenschappen en regio’s werkten in 
‘communistisch’ Oost-Europa met een systeem van afgevaardigden. 
Deze afgevaardigden vormden het hoogste orgaan en hadden 
namens het volk beslissingsrecht tijdens vergaderingen, bijeenkom-
sten en congressen die de communistische partij organiseerde. In de 
praktijk was de macht van het volk, de dictatuur van het proletariaat, 
in handen van een kleine top politici van de communistische partij, 
die de beslissingsmacht had over al het collectieve eigendom en de 
productie. Deze politici dicteerden door middel van de communisti-
sche partij, die in elke arbeidsgemeenschap, stad, dorp en vereni-
ging vertegenwoordigd was, wat moest gebeuren. Een selecte 
groep burgers werd toegelaten als partijlid; voor het verkrijgen van 
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een hooggeschoolde baan was lidmaatschap van de communisti-
sche partij een vereiste. 
De communistische partij was net als de maffia hiërarchisch opge-
bouwd, te vergelijken met een piramide. Alle beslissingen werden 
bovenaan, door de top, genomen en via de niveaus daaronder uit-
gevoerd. Niets verliep van beneden naar boven, wat de top beval 
moest opgevolgd worden. De partijelite stelde voor alles standaar-
den en normen vast: zij bepaalde wat en hoeveel geproduceerd 
moest worden en binnen welke termijn; wat moreel gezien goed en 
slecht was; de inhoud van het onderwijs en van wat in de media ver-
scheen; het uiterlijk waaraan de burger moest beantwoorden; et ce-
tera. 
Iedere burger werd in de gaten gehouden via een netwerk van ge-
heime diensten, politie en verklikkers in buurten en op arbeidsplaat-
sen. Wie afweek van de vastgestelde partijlijn of hierop kritiek had 
werd bestempeld tot volksvijand, verloor zijn arbeidsplaats, belandde 
in de gevangenis, kwam om in een werkkamp in het ijzige Siberië 
waar dwangarbeid moest worden verricht, stierf in oorlogsgevecht, of 
verdween spoorloos. Ook familieleden van ‘volksvijanden’ werden 
slachtoffer van vergeldingsacties. Regelmatig werden zuiveringen 
doorgevoerd om ‘volksvijandige’ elementen te verwijderen. Net als 
de machthebbers in het kapitalisme creëerde de partijelite voortdu-
rend vijanden, binnen- en buitenlandse, om de bevolking angst aan 
te jagen, en de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen.  
In de Sovjet-Unie zijn naar schatting tweeëndertig miljoen burgers 
slachtoffer geworden van de terreur onder Stalin. Met leningen van 
de financieringskapitaalgroepen voerden de communistische mach-
ten buiten de eigen grenzen oorlog tegen regimes die door het kapi-
taal van diezelfde financieringskapitaalgroepen werden gesteund, 
zoals de oorlog in Korea, Vietnam en Afghanistan. 
Na de ‘communistische’ revolutie in Rusland onteigende de com-
munistische partijtop huizen, landerijen, bedrijven en fabrieken, en 
riep zij zichzelf uit als enige beslissingsmacht over deze bezittingen. 
De partijelite had in het begin alleen voorrechten, geen privé-
eigendom: ze woonde in grotere huizen, kon aan beter eten komen, 
reed in auto’s, had toegang tot speciale medische voorzieningen en 
reisde vrij naar het buitenland. Gaandeweg groeide met de privile-
ges ook het privébezit van de partijelite. 
In de communistische landen werden tegelijkertijd met de afschaf-
fing van het privé-eigendom van de productiemiddelen de financië-
le beurzen voor kapitaalverschaffing van bedrijven afgeschaft. Geld 
voor investeringen moest uit belastingopbrengsten komen en uit sec-
toren die overschot hadden, maar door een log bureaucratisch be-
stuursapparaat met ondeskundige en corrupte politici en ambtena-
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ren, verliepen de besluitvorming traag en werden regelmatig ver-
keerde beslissingen genomen. Bestuur en beslissingsmacht waren 
vaak in handen van oncapabele en corrupte politici, die hun positie 
niet hadden gekregen vanwege hun capaciteiten of opleiding, 
maar omdat zij trouw lid waren van de partij, of als beloning voor de 
diensten die hun ouders tijdens de revolutie en in de oorlog hadden 
bewezen. 
In de ‘communistische’ systemen ontbrak het streven naar snelle 
winstmaximalisatie en daarmee de concurrentiedruk en de nood-
zaak om zo goedkoop en zo snel mogelijk te produceren. Binnen het 
kapitalisme worden om winsten te vergroten arbeidskrachten vervan-
gen door steeds snellere machines en productiemethoden. In het 
communisme ontbrak de druk om dit te doen, waardoor de produc-
tiviteit laag was en de noodzaak van onderzoek naar efficiëntere 
productiemethoden ontbrak. Voor grote investeringen moesten be-
drijven en gemeenschappen tegen hoge rentes leningen afsluiten bij 
de financiële instellingen in de kapitalistische landen, waardoor het 
Oostblok steeds afhankelijker werd van haar vijand, de financierings-
kapitalisten. De toenemende achterstand in productie en welvaart 
werd in de kapitalistische landen uitgelegd als bewijs dat alleen pri-
vé-eigendom van de productiemiddelen hoge productie en wel-
vaart veroorzaken, en dat kapitalisme het enige juiste systeem is om 
dit te bereiken.  
In het Oostblok werd het aantal mensen op een werkplek eerder uit-
gebreid dan ingekrompen om de werkloosheid laag te houden, en 
omdat arbeidskracht werd beschouwd als de enige bron die waarde 
verschaft aan de productie. Ook dit beleid maakte de productie 
duur en onrendabel. Boeren was hun land afgenomen en zij werden 
gedwongen als arbeider op de collectieve landerijen te werken die 
voorheen hun eigendom waren geweest. Dit veroorzaakte weerstand 
en verzet onder boeren en zo’n dramatische daling van de produc-
tie, dat de politiek genoodzaakt was de boeren een klein stukje land 
terug te geven. De productiviteit op deze kleine percelen was vaak 
drie keer zo hoog als op de collectieve landerijen. 
In de kapitalistische landen wordt geïnvesteerd in zo goedkoop mo-
gelijke organisatie van productie en handel, in snellere machines, en 
in een consumptiebevorderend apparaat waarmee kunstmatig be-
hoeften worden gekweekt. Voortdurend worden kleine veranderingen 
aangebracht aan producten, die daarna als nieuw op de markt 
worden geïntroduceerd. Uitgebreide reclamecampagnes maken de 
consument wijs dat deze goederen voor zijn leven onmisbaar zijn. In 
het Oostblok waren luxe artikelen beperkt verkrijgbaar en tegen hoge 
prijzen, omdat zij geïmporteerd moesten worden. Om de bevolking 
tevreden  te houden waren onderwijs, gezondheidszorg  en kinderop-  
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vang gratis, en openbaar vervoer, culturele voorzieningen en vakan-
ties voor iedereen betaalbaar. Volgens de communistische propa-
ganda waren dit soort voorzieningen in het kapitalisme alleen toe-
gankelijk voor de rijken.  
In de ‘communistische’ Oost-Europese landen had de partijelite zich-
zelf sinds de jaren zeventig in de gelegenheid gesteld bezit te ver-
werven. De wetten en organisatie van de productie stelden hieraan 
grenzen, waardoor zij zich niet zo mateloos kon verrijken als de rijken 
in het kapitalisme. De omwenteling in 1989 die een kapitalistische 
organisatie bracht, werd mogelijk door economische en politieke 
verzwakking van de Sovjet-Unie. De inefficiënte manier van produce-
ren, hoge kosten van de wapenwedloop, steun aan de oorlogen in 
Korea, Vietnam en Afghanistan, dure leningen bij de financieringska-
pitalisten en zelfverrijking van de partijtop hadden het ‘communisti-
sche’ systeem beladen met hoge schulden. De economische en 
politiek verzwakking van de Sovjet-Unie en de roep om verandering 
onder de bevolking boden de partijtop de mogelijkheid haar bezit-
tingen door middel van nieuwe wetten te legaliseren en uit te brei-
den. Wettelijk regelden de ‘hervormers’, waar vooral de voormalige 
communistische partijelite deel van uitmaakte, dat zij huizen, fabrie-
ken, en grond konden kopen tegen prijzen die vaak tien keer lager 
waren dan de reële marktwaarde. De opkoop v an deze goederen 
maakte van de partijelite de nieuwe rijken en de nieuwe heersers. De 
armste bevolkingsgroepen verloren door sanering en sluiting van on-
rendabele collectieve bedrijven hun banen en toegang tot collec-
tieve voorzieningen, die verdwenen of door privatisering te duur wer-
den. 
Voor de internationale kapitaalgroepen betekende de instorting van 
het ‘communisme’ nieuwe mogelijkheden voor openlijke machtsuit-
breiding. Vanaf de jaren zeventig produceerden fabrieken in het 
Oostblok in licentie buitenlandse producten: motoren, machines, au-
to’s, huishoudelijke apparaten, medicijnen. Deze licenties werden ge-
financierd met dure leningen bij het internationale financieringskapi-
taal. Veel van de als volkseigendom betitelde fabrieken, waren offi-
cieel voor eenenvijftig procent in handen van de communistische 
regimes, de resterende negenenveertig procent was in bezit van het 
internationale financieringskapitaal. Het bedrijfsaandeel van eenen-
vijftig leenden de communistische overheden tegen hoge rentes op 
de internationale kapitaalmarkt, zodat praktisch gezien de financie-
ringskapitaalgroepen vaak voor honderd procent eigenaar waren 
van deze bedrijven.  
Na de ondergang van het Oostblok werd een deel van de oud-
communistische landen opgenomen in de Europese Unie en het 
Amerikaans-Europees militaire bondgenootschap NAVO. De financie-
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ringskapitaalgroepen namen in deze landen het bank- en verzeke-
ringswezen over, vestigden hier vanwege de lage lonen productie-
bedrijven, maakten van de arbeiders ‘kleine zelfstandigen’ en vorm-
den deze landen om tot afzetmarkten voor hun producten. Aanpas-
sing en verbetering van de infrastructuur werd betaald uit gemeen-
schapsgelden, gefinancierd met overheidsleningen bij dezelfde in-
ternationale kapitaalgroepen. Direct na de omwenteling verscheen 
in het centrum van Budapest op de plaats van het informatiecen-
trum van de voormalige Duitse Democratische Republiek (DDR) een 
showroom van autofabrikant Porsche. Na het uitbreken van de eco-
nomische crisis in 2008 heeft het financieringskapitaal een groot deel 
van haar bedrijven uit Oost-Europa verplaatst naar goedkopere pro-
ductiecentra in Azië en Zuid-Amerika, en staat een deel van de Oost-
Europese landen financieel onder internationaal toezicht van de We-
reldbank en het Internationaal Monetair Fonds.  
De val van ‘communistisch’ Oost-Europa heeft in de kapitalistische 
landen een overwinningsstemming veroorzaakt, maar niet overal zijn 
socialistische en communistische ideeën verdwenen. Voor het eerst 
in de geschiedenis hebben in Zuid-Amerikaanse staten die voorheen 
door pro-Amerikaanse dictators bestuurd werden, socialistische par-
tijen de verkiezingen gewonnen, en hebben de inwoners uit hun 
midden inheemse socialistische presidenten gekozen. Deze leiders 
hebben de grondstoffen die in handen waren van het internationale 
kapitaal genationaliseerd en creëren met de opbrengsten voorzie-
ningen voor de armen. Daarom schilderen de internationale media 
deze politici af als dictators die de economie van hun land ruïneren. 
Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is het communistische be-
wind in Cuba voor de kapitalistische landen geen vijand van beteke-
nis meer. Communistisch China wordt geprezen om haar snelle 
vooruitgang en groei, sinds de partijtop haar grenzen heeft openge-
steld voor het internationale financieringskapitaal. Internationale be-
drijven en buitenlandse politici sluiten grote handelscontracten af 
met de partijelite van China. China heeft een grote bevolking  en la-
ge lonen, kent geen vrije vakbonden, vrije verkiezingen, vrijheid van 
meningsuiting, en persvrijheid, en veroordeelt critici van het regime 
tot lange gevangenisstraffen. In de kapitalistische landen wordt de 
arbeider gedreigd dat eisen voor hogere lonen en betere arbeids-
voorwaarden leiden tot verplaatsing van de productie naar China.  
Net als in het voormalige Oostblok hebben in China de ‘communisti-
sche’ partijelites wetten ingevoerd die mateloze zelfverrijking toe-
staan, en zijn zij de nieuwe rijken en heersers geworden. In het nieuwe 
staatskapitalisme van China wordt toegestaan dat grote delen van 
de bevolking in armoede leven en sommigen miljarden dollars bezit-
ten, en dat deze nieuwe rijken bedrijven in kapitalistische landen op-
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kopen. Een groot deel van de Amerikaanse staatsschuld wordt gefi-
nancierd met Chinees kapitaaloverschot. Door deze verstrengeling 
van kapitaal hebben de economische maatregelen van Amerika 
rechtstreekse gevolgen gekregen voor China en omgekeerd. Enkele 
decennia geleden was China volgens de maatstaven van de Vere-
nigde Naties een ontwikkelingsland, nu is haar bruto nationaal pro-
duct bijna gelijk aan dat van Duitsland, en als haar jaarlijkse econo-
mische groei van gemiddeld negen procent blijft aanhouden, zal zij 
dankzij haar grote bevolking Duitsland en de Verenigde Staten bin-
nenkort economisch voorbijstreven. Beweerd wordt dat de economi-
sche groei in China mogelijk is gemaakt door het internationale fi-
nancieringskapitaal, maar vergeten wordt dat na de invoering van 
het communisme in China eten, onderwijs en voorzieningen voor de 
hele bevolking werden gerealiseerd. Tijdens het bewind van de Chi-
nese keizer kwamen miljoenen Chinezen om van de honger. Hieraan 
wijdde de westerse pers maar enkele regels. 
Het kunstmatig gecreëerde conflict tussen de communistische en 
kapitalistische landen was bron van grote winsten voor de financie-
ringskapitaalgroepen: zij ontketenden een wapenwedloop en ver-
strekten hun tegenstanders dure leningen. Na de val van het com-
munisme functioneerden deze landen voor de kapitaalgroepen als  
reservoir van goedkope arbeidskracht en als afzetmarkt voor hun pro-
ducten. De westerse kapitalistische landen dienen nu nog als finan-
ciële centra voor het internationale kapitaal, maar de vraag is hoe 
lang. De bevolking in deze landen neemt af en hiermee het belang 
van deze gebieden als afzetmarkt. De uitverkoop in de kapitalistische 
landen van nationale hoogwaardige technologiebedrijven had ver-
plaatsing of sluiting van deze sectoren tot gevolg en hierdoor het 
verdwijnen van arbeidsplaatsen en kennis. In Azië woont het grootste 
deel van de wereldbevolking, haar opleidingsniveau is relatief hoog 
en de prijs van haar arbeidskracht veel lager dan in Europa.  
 
Terrorisme  

De aanval op de twee torens van het Wereldhandelscentrum in New 
York en op Pentagon, op 11 september 2001, werd opgeëist door de 
islamitische beweging Al Quaida. Direct daarna werd deze bewe-
ging door medi a en politiek in de westerse landen voorgesteld als  
grootste gevaar voor de in de wereld heersende vrijheid en demo-
cratie. Naar deze aanslagen wordt regelmatig verwezen als moment 
waarop de wereld veranderde, nine eleven werd een begrip. Ver-
schillende aanwijzingen dat deze aanslagen op de Verenigde Staten 
werden voorbereid, waren eerder door inlichtingendiensten en de 
politiek genegeerd. 
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De toenmalige Amerikaanse regering onder leiding van president 
Bush junior, vice-president Cheney en minister van Defensie Rums-
feld, greep de aanslagen aan als startsein voor een oorlogsverklaring 
aan het terrorisme, de war on terror. Al Qaida leider Osama bin La-
den, afstammeling van de zeer vermogende Saoedische bin Laden  
familie die nauwe banden onderhoudt met rijke kringen in de Vere-
nigde Staten, werd door de Verenigde Staten verantwoordelijk ge-
steld voor de aanslagen, en uitgeroepen tot gevaarlijkste terrorist van 
de wereld. In de jaren zeventig was Osama bin Laden door de A me-
rikaanse inlichtingendienst CIA opgeleid als strijder van de streng is-
lamitische Taliban, die werd ingezet tegen het toenmalige commu-
nistische regime in Afghanistan, dat gesteund was door de Sovjet-
Unie.  
Osama bin Ladens aanwezigheid in Afghanistan tijdens de aansla-
gen van 11 september gebruikten de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië, gesteund door de andere NAVO-landen, als aanleiding 
om het Taliban-bewind van Afghanistan in 2001 de oorlog te verkla-
ren. De oorlog werd gepresenteerd als strijd voor vrijheid en demo-
cratie. Het Amerikaanse leger, haar veiligheidsdiensten en de NAVO 
startten een ‘zoekactie’ naar bin Laden. Rond de aarde zwevende 
satellieten kunnen nauwkeurig iemands hoofdhaar in beeld brengen, 
maar het kostte de instanties elf jaar om Osama bin Laden op te 
sporen. Bin Laden genoot jarenlang bescherming van geheime 
diensten, en is na zijn ‘ontdekking’ door de Amerikanen niet gevan-
gengenomen en verhoord maar direct vermoord, om de verbinding 
tussen het internationale kapitaal en verschillende terroristische be-
wegingen te verhullen. Dankzij de oorlog tegen de Taliban vloeien 
jaarlijks duizenden miljarden euro’s naar de militair-industriële bedrij-
ven van het internationale financieringskapitaal. Afghanistan is in die-
zelfde periode uitgegroeid tot de grootste opiumverbouwer ter we-
reld.  
De regering van Bush junior beschuldigde in 2003 Saddam Hoesseins 
bewind in Irak van steunverlening aan Al Quaida en van bezit van 
massavernietigingswapens. Als bewijs voor de aanwezigheid van 
massavernietigingswapens legden de Verenigde Staten gemanipu-
leerde foto´s en gegevens voor aan de leden van de Verenigde Na-
ties. Tijdens de regeringsperiode van Bush senior waren de Verenigde 
Staten en Irak elkaars bondgenoten, Rumsfeld was in die periode mi-
nister van Defensie. De door Amerika en Engeland in gang gezette 
aanval op Irak werd ondanks massale burgerprotesten in verschillen-
de Europese landen door de politieke vertegenwoordigers gesteund, 
en heeft naar schatting vierduizend miljard dollars aan gemeen-
schapsgelden gekost, de opbouwprojecten niet meegerekend. Gro-
te verdieners aan deze oorlog waren de grootaandeelhouders van 
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Halliburton en de Carlylegroep. Halliburton is een multinationale firma 
voor olie, militaire - en civiele dienstverlening, de Carlylegroep is een 
van de grootste hedgefondsen ter wereld met investeringen in de-
fensie en in de olie-industrie. Bush, Cheney, Rumsfeld, en Blair, toen-
malig premier van Groot-Brittannië, hoorden tot de grote aandeel-
houders van deze firma´s.  
Dankzij de oorlog in Irak stegen de olieprijzen naar recordhoogten. 
De rechten op de olievelden in Irak, die door Saddam Hoessein wa-
ren genationaliseerd, werden tijdens de oorlog verdeeld tussen de 
grote internationale olieconcerns. De oorlog veroorzaakte de dood 
van naar schatting een miljoen Irakezen, een veelvoud hiervan aan 
gewonden, vier miljoen vluchtelingen, een verwoest land dat door 
het verstoorde evenwicht in staat van burgeroorlog raakte, en grote 
haat onder de bevolking in de Arabische landen tegen alles wat met 
de westerse christelijke wereld in verband kan worden gebracht. 
Weerloze burgers en dienstplichtigen waren het slachtoffer, en daar-
om was deze oorlog net als alle oorlogen een misdaad tegen de 
menselijkheid.  
Sinds Bush onder het motto ‘vrijheid en democratie’ het terrorisme de 
oorlog heeft verklaard, wordt onder burgers in de kapitalistische lan-
den angst gezaaid voor terroristische aanslagen. Na 11 september 
werden geheime diensten uitgebreid en is de veiligheidsindustrie een 
van de meest florerende bedrijfstakken geworden. Grote steden in 
Europa worden af en toe opgeschrikt door aanslagen waarbij doden 
en gewonden vallen, waarna de politiek antiterroristische maatrege-
len verscherpt. Volgens de media en de politiek worden deze aan-
slagen opgeëist door extremistische moslimorganisaties. In de jaren 
zeventig werd Italië opgeschrikt door een golf van terroristische acties 
die werden toegeschreven aan de Brigate Rosse, de Rode Brigades,  
een links-extremistische organisatie. Later kwam uit dat deze aansla-
gen het werk waren van de CIA, en dat de top van de Rode Brigades 
bestond uit CIA-agenten. 
Na de nine eleven aanslagen zijn de enkele veiligheidsdiensten in de 
Verenigde Staten uitgebreid tot zestien, en werden binnen korte tijd 
wetten aangenomen om hun bevoegdheden te verruimen en de 
burgerlijke vrijheden in te perken. Zonder gerechtelijk bevel mogen 
veiligheidsdiensten van personen die van terrorisme verdachte wor-
den telefoongesprekken afluisteren, e-mailgegevens opvragen, na-
gaan wat zij lenen in bibliotheken, hun surfgedrag op internet contro-
leren, hun woningen doorzoeken, et cetera. Van terrorisme verdach-
te personen mogen worden vastgezet zonder dat zij zich op hun 
burgerrechten te kunnen beroepen, zij worden in speciale gevange-
nissen geplaatst en overgevlogen naar landen waar marteling 
gangbaar is. Ook de wetgeving ten aanzien van immigranten, min-
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derheden en reizigers die de Verenigde Staten en Europa bezoeken 
is verscherpt, en Europa is wettelijk verplicht op verzoek van de Vere-
nigde Staten persoonlijke en zakelijke gegevens over haar burgers vrij 
te geven. De Europese Unie heeft haar antiterrorisme wetgeving naar 
Amerikaans model aangepast. 
Van terrorisme zijn honderden definities in omloop, een algemene en 
internationaal geaccepteerde definitie ontbreekt, omdat terrorisme 
een politiek en ideologisch beladen begrip is. De leiders van verzets-
bewegingen worden door heersende machten meestal bestempeld 
als rebellen en terroristen. Nadat zij de strijd gewonnen hebben wor-
den deze leiders door de internationale gemeenschap vaak erkend 
als legitieme staatshoofden, zoals Fidel Castro, Nelson Mandela en 
Yitzak Rabin. Meestal wordt onder terrorisme verstaan gebruik van of 
dreiging met geweld voor een bepaald doel. Volgens deze definitie 
kunnen de leiders uit de regeerperiode van Bush junior en de leiders 
van de landen die de oorlogen tegen Afghanistan en Irak steunden, 
uitgeleverd worden aan het Internationaal Strafhof, om berecht te 
worden voor onder valse voorwendselen beginnen van oorlogen, 
voor het plegen van genocide en voor andere misdaden tegen de 
menselijkheid. Maar zolang deze groep aan de macht is, heeft zij het 
recht in handen om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Wie de 
macht heeft, heeft het recht, schreef politiek adviseur Niccolo Ma-
chiavelli in de vijftiende eeuw. De heersers vroegen of hij hiermee 
bedoelde dat als het volk de koning onttroont zij hiertoe het recht 
heeft. Machiavelli bevestigde dit, omdat het volk wanneer zij de ko-
ning onttroont hiertoe de macht heeft; hij verloor door deze uitspraak 
zijn politieke functies. Wanneer werkelijk democratie zou heersen in 
de landen die de oorlog tegen Irak en Afghanistan voerden, zou de 
bevolking de leiders ter verantwoording roepen en veroordelen. Maar 
zij hebben hiertoe niet de macht en daarom ook niet het recht. Waar 
de revolutie slaagt heeft de overwinnaar de macht en het recht.   
Het begrip terrorisme wordt na nine eleven zo ruim gehanteerd dat 
elke burger een potentiële terrorist is. Hiermee hebben de heersers 
de ideale vijand gecreëerd: de terrorist is onzichtbaar en kan zich te-
gelijkertijd overal bevinden. Vanwege het altijd dreigende gevaar 
van terroristische aanslagen wordt de wereld voortdurend in een sfeer 
van angst en sluimerende staat van oorlog gehouden. Omdat terro-
risme niet te definiëren is, is het bevechten en verslaan van de terro-
rist niet aan plaats, tijd en activiteit gebonden: de strijd tegen terro-
risme kan overal, altijd en tegen iedereen gevoerd worden. Alle bur-
gers zijn potentiële terroristen die eenvoudig zijn op te pakken we-
gens verdenking van terrorisme. Deze verdachten vallen niet onder 
het militair of burgerlijk recht en zijn daardoor vogelvrij. 
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Vrijheid 

Met het liberalisme, de ideologie van de rijken, wordt de schijn op- 
gehouden dat het kapitalisme het beste productie- en organisatie-
systeem is voor maatschappij en individu. Voor het bereiken van de 
beste resultaten is volgens deze ideologie een vrije markt noodzake-
lijk, waar ondernemers eigen initiatieven kunnen nemen en individu-
en in vrijheid hun arbeidskracht kunnen aanbieden. Planning dood 
volgens het liberalisme initiatief, belemmert ontplooiing, rijkdom en 
vrijheid, en verhindert evenwicht van vraag en aanbod. Het liberalis-
me spiegelt ons voor dat in een op liberale principes gebaseerde 
samenleving elk individu op de vrije markt vrijwillige koop- en ver-
kooprelaties aangaat die aansluiten bij zijn behoeften en wensen, 
waardoor vanzelf een bij de vraag passend aanbod ontstaat van 
kwalitatief goede producten tegen de best mogelijke prijs, en een 
evenwichtige verdeling van schaarse goederen in het voordeel van 
alle partijen. Dit optimale evenwicht zou zorgen dat elk individu het 
bij hem passende grootste nut en geluk kan bereiken. Dit nut en ge-
luk mag niet gehinderd worden door overheidsbemoeienis, die be-
perkt moet blijven tot belastingheffing en verdediging (oorlogvoe-
ring). Volgens het liberalisme hoort de overheid zo weinig mogelijk 
handelsvoorwaarden op te leggen en commerciële activiteiten, uit-
voerende taken en voorzieningen voor algemeen gebruik zoveel 
mogelijk over te laten aan private partijen.  
Maar hoe vrij is de markt van het kapitalisme, hoe schaars en even-
wichtig verdeeld de aangeboden goederen, hoe terughoudend 
haar overheid en hoe vrij het individu? In het kapitalisme zijn de ar-
beiders genoodzaakt hun arbeidskracht te verkopen om in leven te 
blijven. Kapitaalverschaffers vergaren hun kapitaal door de meer-
waarde die arbeiders met hun arbeid realiseren toe te eigenen, en 
door volken te onderwerpen door middel van oorlog en afgedwon-
gen gunstige handelscontracten. Grote kapitaalbezitters drukken met 
hun kapitaal en macht kleinere concurrenten uit de markt, en be-
heersen wereldwijd het aanbod en de prijsbepaling van goederen. 
De financieringskapitaalgroepen omzeilen via diverse dochteronder-
nemingen het betalen van belastingen, en deze firma’s wekken met  
verschillende merknamen de indruk dat aanbod, prijs en afzet van 
goederen in vrijheid tot stand komen. Overschotten als gevolg van 
overproductie worden vernietigd of in arme landen gedumpt om 
prijsdalingen te beperken, en voorraden worden achtergehouden 
om kunstmatig schaarste te kweken waardoor de prijs stijgt. Multinati-
onale concerns bieden nieuwe producten onder de kostprijs aan om 
markten te veroveren en concurrenten uit te schakelen.  
Financieringskapitaalgroepen verstrekken tegen hoge rentes leningen 
aan bedrijven, initiatieven en wetenschappelijk onderzoek, en bepa-
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len hiermee wat wel en niet wetenschappelijk onderzocht en in pro-
ductie genomen wordt. De kapitaalgroepen kopen wetenschappers 
om en beïnvloeden de uitkomsten van hun onderzoek. Grote aan-
deelhouders van bedrijven laten investeringsbeslissingen afhangen 
van wat de meeste winst oplevert. Zij introduceren medicijnen en 
behandelmethoden die symptomen bestrijden maar niet genezen. 
Zij kopen patenten, licenties en andere productrechten op om uit te 
sluiten dat de fabricaten van hun eigen firma’s concurrentie onder-
vinden van andere en effectievere producten. Een werkzaam vaccin 
tegen malaria werd door de wetenschapper die dit had ontwikkeld 
geschonken aan de Wereldgezondsorganisatie van de Verenigde 
Naties, met de bedoeling dit medicijn wereldwijd in te zetten voor 
malariabestrijding. Het vaccin kwam in handen van een commercië-
le farmaceutische onderneming, die het niet in productie heeft ge-
nomen om haar eigen producten te beschermen. Volgens schattin-
gen van de Wereldgezondheidsorganisatie waren in 2010 bijna drie-
honderd miljoen mensen besmet met malaria en sterven hieraan 
jaarlijks een miljoen mensen.  
Het optreden van de ‘liberale’ overheid heeft niets te maken met de 
terughoudendheid die zij volgens de liberale ideologie betracht: 
door middel van wetgeving creëert zij de voorwaarden die de kapi-
taalgroepen dicteren om hun winsten te kunnen vermeerderen; 
weggesluisde gelden wentelt de overheid als schulden af op de be-
lastingbetalende burger; zij biedt via de wet tal van mogelijkheden 
om grote vermogens onbelast te houden en verplicht de werkende 
bevolking tot betaling van hoge belastingen; zij financiert met de be-
lastingopbrengsten het bedrijfsleven door subsidies te verlenen en 
opdrachten uit te schrijven; zij besluit tot oorlogen die de kapitaal-
groepen forse winsten opleveren, … . 
Een kapitalistisch georganiseerde maatschappij biedt volgens het li-
beralisme het individu de grootst mogelijke vrijheid, waardoor het in-
dividu zijn eigen behoeften kan ontplooien en zijn capaciteiten vol 
kan inzetten. Bij vrijheid om eigen keuzes te maken hoort volgens de-
ze ideologie de verantwoordelijkheid om als vrije consument zelf te 
kiezen uit een overvloed aan activiteiten, producten en diensten. 
Maximale vrijheid maakt het individu verantwoordelijk voor zijn keuzes 
en handelen; succes en falen zijn uitsluitend aan de persoon zelf te 
danken, aldus het liberalisme. Zij maakt ons wijs dat constante drijf-
veer achter keuzes en daden de menselijke egoïstische natuur is, 
waardoor de mens voor zichzelf en zijn nageslacht het beste na-
streeft, ook als dat ten koste gaat van anderen. Natuur en maat-
schappij, dier en mens, worden geleid door de evolutionaire princi-
pes van strijd om het bestaan en overleving van de sterkste.  
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Maar is de door de rijke vergaarde rijkdom resultaat van zijn indivi-
duele verdienste? Hoe vrij en verantwoordelijk is de burger werkelijk 
voor zijn keuzes en loop van de gebeurtenissen, en hoe egoïstisch 
zijn natuur? De basis van het kapitaal in de ontwikkelde kapitalistische 
landen is hoofdzakelijk gevormd door de roof van grondstoffen en 
uitbuiting van arbeidskracht (slaven, lijfeigenen, arbeiders) tijdens de 
koloniale overheersing. De opeenhoping van kapitaal en stimulering 
van wetenschap en techniek die door deze roof mogelijk werden, 
werpen al honderden jaren vruchten af, waarvan de nakomelingen 
van de vermogende kolonialen het meest profiteren. Zij beschikken 
over enorme kapitalen dankzij plundering, niet omdat zij zich hiervoor 
door middel van harde arbeid zelf hebben ingespannen  
Een kind van rijke ouders wordt opgevoed onder riante omstandig-
heden: het krijgt alle aandacht van speciaal hiervoor opgeleid per-
soneel, bezoekt exclusieve privéscholen, krijgt de beste sporttraining, 
wordt meegenomen naar speciale gelegenheden en op verre rei-
zen, maakt bij ziekte gebruik van privéklinieken, en erft van zijn familie 
bezittingen en een aanzienlijk vermogen. Een kind van arme ouders 
groeit op in sloppenwijken of onherbergzame streken, lijdt honger, 
moet dwangarbeid verrichten en is meestal veroordeeld tot een 
vroege dood. Vrijheid is een relatief begrip: een individu in een rijk 
land en van rijke ouders is vrijer dan een persoon in een arm land en 
opgegroeid onder armoedige omstandigheden. Verschillen in mate 
van vrijheid zijn niet te wijten aan individuele tekortkomingen of ver-
diensten, maar komen voort uit historisch gegroeide verschillen in de 
manier van produceren, wetenschappelijke en technologische ont-
wikkeling, iemands positie binnen bestaande uitbuitingsverhoudin-
gen, strijd van belangenorganisaties, en wetten die het leven bepa-
len. 
Naast armoede vormen huidskleur, geslacht en sexuele voorkeur 
hindernissen bij het verkrijgen van maatschappelijk geaccepteerde 
en gewaardeerde posities. In diverse islamitische landen staat op 
homosexualiteit en overspel de doodstraf, en mogen vrouwen niet 
werken of zonder begeleiding het huis verlaten. Ook in deze landen 
opereert het investeringskapitaal van de financieringsgroepen die 
vrijheid propageren. Wie afwijkt van de heersende norm moet zich  
extra bewijzen en over veel meer vaardigheden beschikken om iets 
te bereiken, en ook deze inspanningen zijn vaak niet voldoende om 
een goede positie te krijgen. De maatschappelijke kansen en voor-
uitzichten op verbetering zijn voor mensen die opgroeien in armoe-
dige omstandigheden haast nihil; dit geldt voor het grootste deel van 
de wereldbevolking. 
De media in de kapitalistische landen verspreiden het droombeeld 
van dure villa’s, voorzien van de modernste apparaten, met daarin 
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jonge kinderloze stellen of kleine gezinnen, volgens de laatste mode 
gekleed, met avontuurlijke en goed betaalde banen, rijdend in de 
duurste en snelste auto’s, omgeven door dure drank, exclusief eten, 
feesten en intriges. De bevolking wordt gestimuleerd zich te identifi-
ceren met deze schijnwereld, hoewel die slechts voor weinigen be-
reikbaar is. De propaganda van het liberalisme geeft iedereen het 
gevoel uniek te zijn en beroemd en rijk te kunnen worden, net als de 
filmsterren en andere prominenten die in de media optreden. 
Het liberalisme wil ons laten geloven dat elke mens wordt geleid door 
de drijfveer om eeuwig te leven, via nakomelingen, vergaren van 
rijkdom, individuele prestaties en een leven na de dood. De idee dat  
streven naar het eeuwige leven in de aard v an de mens ligt, is al  
aanwezig in het werk van de Griekse filosoof Plato. Hij schrijft in zijn di-
aloog Symposium dat elk individu streeft naar onsterfelijkheid, het la-
ge volk via nakomelingen, de intellectuelen door middel van hun 
geestelijke prestaties. Met elk individu bedoelde Plato de vermogen-
de burgers, niet de slaven en andere bezitlozen die bijna vijfenne-
gentig procent van de bevolking uitmaakten. Zij hadden geen rech-
ten en werden beschouwd als sprekende werktuigen. 
De in het liberalisme als ideaal voorgestelde rolverdeling tussen man 
en vrouw verandert naar gelang de behoeften van de kapitaalbezit-
ters. Tijdens de Wereldoorlogen werd in de geïndustrialiseerde landen 
de werkende moeder als model gepropageerd, omdat vrouwen het 
tekort aan arbeidskrachten moesten opvullen dat ontstaan was door-
dat de mannen de oorlog in w aren gestuurd. Toen dit tekort aan ar-
beidskrachten na de Tweede Wereldoorlog weer verdwenen was, 
diende het gezin met de v ader als kostwinner en vrouw als huismoe-
der als ideaalbeeld, en werden wetten ingevoerd om deze taakver-
deling te stimuleren: in Nederland werden vrouwen ontslagen uit hun 
baan wanneer zij trouwden of zwanger waren; tot 1956 waren vrou-
wen net als kinderen voor de wet handelingsonbekwaam; en tot in 
de jaren zeventig van diezelfde eeuw was de man wettelijk hoofd 
van het gezin en belastingbetaler, ook als de echtgenote kostverdie-
ner was. In de periode hierna werd het ideaal  van de tweeverdiener 
geïntroduceerd en in wetten vormgegeven. Onder het voorwendsel 
van emancipatie werden vrouwen juridisch en economisch ge-
dwongen om net als mannen hun arbeidskracht te verkopen op de 
arbeidsmarkt: de sociale wetgeving werd geïndividualiseerd, waar-
door niet werkende vrouwelijke echtgenotes recht op pensioen en 
andere regelingen verloren, en door decennialange loondaling kun-
nen de meeste gezinnen niet meer rondkomen van één inkomen. 
Omdat de wetten veranderd zijn maar de emancipatie van de 
vrouw zich nog  niet heeft voltrokken, hebben  vrouwen met  kinderen  
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de dubbele taak gekregen van zorgende huismoeder en werkende 
vrouw.  
Volgens het ons voorgehouden ideaalbeeld van de vrije maat-
schappij lost de politie de misdaad op en straffen de rechters diege-
nen die dit verdienen. In werkelijkheid wordt maar zes procent van de 
misdaad opgehelderd, vaak dankzij getuigen of daders die zichzelf 
melden. Rijken die strafbare feiten hebben gepleegd of laten ple-
gen, worden dankzij hun connecties zelden aangeklaagd of berecht. 
Wanneer dit bij uitzondering wel gebeurt, worden zij vanwege gebrek 
aan bewijs of vormfouten niet veroordeeld of in hoger beroep vrijge-
sproken. Prins Bernhard van Lippe Biesterveld, echtgenoot van de 
voormalige Nederlandse koningin Juliana en vader van haar troon-
opvolgster, had plannen om Nederland tijdens de Tweede Wereld-
oorlog als bondstaat aan te sluiten bij nazi-Duitsland en zelf hiervan 
stadhouder te worden; probeerde zijn vrouw ontoerekeningsvatbaar 
te laten verklaren om de macht te kunnen grijpen; was lid van de 
Duitse nationaal-socialistische elitetroepen SA, van Hitlers nationaal-
socialistische partij NSDAP en van de Reiter-SS; ontmoette tijdens de 
Tweede Wereldoorlog regelmatig zijn broer die hoge stafofficier was 
van Hitler; verraadde het Nederlandse verzet (Englandspiel) waarvan 
hij net als van de Nederlandse strijdkrachten opperbevelhebber was; 
was betrokken bij de organisatie van vluchtroutes voor nazi’s naar 
Zuid-Amerika; was verwikkeld in de staatgreep tegen Soekarno in de 
ex-kolonie Indonesië; was betrokken bij wapenhandel in Indonesië en 
Zuid-Amerika; was bevriend met politici van het apartheidsregime en 
sluisde gelden van het Wereldnatuurfonds naar dit bewind; was be-
trokken bij verschillende smeergeldaffaires; had contacten met fas-
cistische regimes in Zuid-Amerika, … . Hij is nooit veroordeeld, behield 
zijn functies totdat het Lockeed-omkoopschandaal uitlekte, en bleef 
lintjes uitdelen en standbeelden onthullen voor verzetsmensen die 
omgekomen waren in het verzet.  
De propaganda van het liberalisme houdt ons voortdurend voor dat 
de toestand van de overheidsfinanciën zorgelijk is, waardoor overhe-
den genoodzaakt zijn te bezuinigen op collectieve voorzieningen. De 
verspreiding van negatief nieuws dient om burgers murw te maken 
en in de bestaande situatie te laten berusten, te voorkomen dat ze 
hogere eisen stellen en te zorgen dat zij gehoorzaam belasting af-
dragen. De productie en verspreiding van nieuws, informatie en 
amusement worden bepaald door grote aandeelhouders van inter-
nationale mediaconcerns; zij beslissen in grote lijnen over de inhoud 
van programma’s en pers. Kritische journalisten en programmama-
kers die geen zelfcensuur toepassen verliezen baan en opdrachten 
als zij zich niet houden aan de voorgeschreven lijn. Aan het ontwikke-
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len van educatieve en wetenschappelijke programma’s wordt nau-
welijks geld gegeven. 
Stelselmatig wordt in de media onjuiste informatie verstrekt: de recen-
te hongeropstanden in de Arabische landen worden voorgesteld als 
bevrijdingsoorlogen en strijd voor democratie; zieken en werklozen 
die voor hun levensonderhoud zijn aangewezen op armenzorg of 
een uitkering van de overheid, worden afgeschilderd als klaplopers; 
oorlog wordt verheerlijkt en voorgesteld als vredesmissie; beweerd 
wordt dat iedereen van postbode kan opklimmen tot miljardair; ge-
zondheid wordt gepresenteerd als ieders eigen verantwoordelijkheid 
terwijl het grootste deel van de wereldbevolking in een ziekmakende 
omgeving woont; de ideale kunstenaar wordt voorgesteld als het 
genie dat vooral in armoedige omstandigheden geniale kunst 
maakt, terwijl de kunstmarkt en waarde van kunstwerken door mani-
pulatie tot stand wordt gebracht,  … . De internationale vermaakin-
dustrie produceert actiefilms over oorlog, drugs, leven in luxe en in-
ternationaal verkochte televisieformules van in scene gezette reality 
soaps, overlevingstochten in de wildernis en sterrenjachten; brengt 
op grote schaal oorlogscomputerspellen uit; verspreidt via internet, 
kranten en tijdschriften sensatienieuws; en organiseert groots opge-
zette festiviteiten. Vrijheid en genot zijn in het kapitalisme producten 
geworden, en worden net als liefde, kennis, gezondheid en de dood 
tot verkoopbare waar gemaakt. 
Een van de belangrijkste uitlaatkleppen voor frustraties zijn sportwed-
strijden en sportuitzendingen. De meest typerende voorbeelden zijn 
te vinden in het professionele en amateurvoetbal: vóór de wedstrijd 
richten supporters vernielingen aan, tijdens de wedstrijd scanderen zij 
extremistische en racistische uitlatingen, en na de wedstrijd leveren 
de supportersgroepen regelmatig veldslagen met elkaar. De clubs 
met professionele topteams zijn beursgenoteerde bedrijven, die jaar-
lijks honderden miljarden euro’s omzetten. De internationale voetbal-
bonden hebben rechtstreekse binding met de financieringskapitaal-
groepen en georganiseerde misdaad. Gemeenten worden onder 
druk gezet om grote voetbalstadions en dure kampioenschappen te 
financieren. Wedstrijduitslagen worden door wedbureaus van te vo-
ren en tijdens de wedstrijd via Internet bepaald via omkoping van 
scheidsrechters en spelers, zodat bepaalde groepen met voorkennis 
hieraan fors verdienen, … . Een andere manier om in de sport pres-
taties en uitslagen te beïnvloeden is het gebruik van doping. De 
voorzitter van het Olympisch Comité, Rogge, heeft toegegeven dat 
de grootste vijand van de sport en de Olympische Spelen doping en 
omkoperij zijn. Hij verzuimde te noemen dat hoofdprobleem van de 
sport is dat de oorspronkelijke idee van niet-commercialiteit is losge-
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laten. Door vercommercialisering en manipulaties heeft sport haar 
betekenis van gezond, sportief en saamhorig verloren.  
Het merendeel van de wereldbevolking heeft geen inzicht in de pro-
blemen die het kapitalisme veroorzaakt, en is tevreden met het ver-
maak en de spullen die haar geboden worden; dit worden gouden 
kettingen genoemd waaraan zij vastzit. De kapitalistische propagan-
da door middel  van media, opvoeding, onderwijs, religie en moraal  
bemoeilijkt het begrijpen van verbanden tussen problemen en hoe 
deze zijn op te lossen. De mensen die zich bewust zijn van de mis-
standen doen alsof zij hiervan niets weten. Ons wordt de moraal bij-
gebracht dat we tegen ellende iets moeten ondernemen, dus wordt 
ontkend dat ellende bestaat. Afkeuring van het systeem en onder-
nemen van actie kan tot ontslag leiden en in het uiterste geval het 
leven kosten.  
De overvloed aan propaganda heeft zo veel invloed dat de meer-
derheid van de bevolking ervan overtuigd is dat kapitalisme het bes-
te maatschappelijke systeem is. Zij vereenzelvigt zich met het kapita-
lisme, ook al is dit in strijd met haar eigen belang. Onder bepaalde 
regimes is de propagandadruk zo sterk dat de mensen zelfkritiek be-
oefenen en zichzelf straffen wanneer zij andere gedachten hebben 
dan de heersende: In sommige landen vinden zelfkastijdingen mas-
saal en in het openbaar plaats; werklozen die geen werk hebben en  
aangewezen zijn op hulp voelen zich vaak ziek, omdat wordt bijge-
bracht dat werken het hoogste levensdoel is. Tijdens economische 
crises stijgt het aantal zelfmoorden onder werklozen drastisch; in Duits-
land is sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 één op 
de drie arbeiders in psychiatrische behandeling. De heersende mo-
raal wordt voorgesteld als het belang van iedereen, maar zij is een 
instrument van de rijken om hun orde te handhaven en hun rijkdom 
te beschermen. De moraal preekt naastenliefde, vrede, het verbod 
om te stelen en om te liegen, maar de rijken veroorzaken oorlogen, 
sturen burgers de dood in, eigenen zich de opbrengst van ander-
mans werk toe, en stellen dit voor als het volksbelang 
De woordvoerders van het kapitalisme stellen de geschiedenis voor 
als het werk van eenlingen: van de dappere Alexander de Grote, de 
wrede Julius Caesar, de slimme Napoleon, de psychisch gestoorde 
Hitler. De Griekse heerser Alexander de Grote had geen wereldrijk 
kunnen stichten zonder de gunstige ligging van zijn vaderland, zijn 
voorgeschiedenis, de technische verbeteringen in oorlogsuitrusting, 
de op slavernij gebaseerde uitbuitingsverhoudingen, de plundering, 
uitmoording en het tot slaaf maken van overheerste volkeren, … . 
Over Hitler wordt beweerd dat hij psychisch gestoord was en daarom 
een wereldoorlog ontketende en twaalf miljoen mensen liet vergas-
sen. Hitler werd aan de macht geholpen door de internationale fi-
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nancieringskapitaalgroepen, die met hun kapitaal  Hitler steunden tot 
aan het einde van de oorlog. Volgens de propaganda konden de 
financieringskapitalisten en politici niets tegen de concentratiekam-
pen en gaskamers ondernemen omdat zij niet van hun bestaan af-
wisten. Hun fabrieken leverden de bestanddelen voor kogels en 
bommen en het gas dat gebruikt werd in de gaskamers, en in hun 
fabrieken werden miljoenen gevangenen onder mensonterende 
omstandigheden tewerkgesteld. Berekend werd het minimale rant-
soen dat nodig was om de gevangenen in leven te houden tot de 
volgende lichting was aangevoerd. Pas in de eenentwintigste eeuw 
zijn voor deze misdaden excuses aangeboden en zijn de betrokken 
multinationale concerns veroordeeld tot betaling van een geringe 
schadevergoeding aan de nabestaanden.  
Het liberalisme benadrukt de rol van het individu en zijn invloed op 
het verloop van gebeurtenissen, en presenteert de geschiedenis als 
resultaat van bijzondere en toevallige gebeurtenissen, spelingen van 
het lot. Volgens een BBC-documentaire brak de Eerste Wereldoorlog 
uit vanwege twee worstjes: Gavrilo Princip kreeg trek in eten, nadat 
de eerste poging tot een aanslag op de troonopvolger van de Oos-
tenrijks-Hongaarse monarchie was mislukt. De troonopvolger nam 
met zijn auto een andere route dan voorzien, stopte precies voor de 
winkel waar Gavrilo Princip net twee worstjes had gekocht, en waar hij 
de troonopvolger alsnog vermoordde. 
Wat enkelingen teweegbrengen wordt mogelijk gemaakt door een 
netwerk van historisch tot stand gekomen voorwaarden, waarvan ie-
dereen, ook staatshoofden, militairen, en wetenschappers, product is 
en waarbinnen iedereen leeft. Sommigen lijken in de gelegenheid 
meer invloed uit te oefenen dan anderen, maar dit is slechts schijn. 
De invloed die het individu kan hebben op de loop van de geschie-
denis is beperkt, de rol die het vervult wordt bepaald en in stand ge-
houden door alle andere individuen, door de verhoudingen hiertus-
sen en door de aanwezige materiële omstandigheden: de rol van  
Hamlet kan door verschillende acteurs gespeeld worden maar blijft 
Hamlet; een afgetreden koning wordt opgevolgd door een andere; 
wanneer een president is afgezet wordt een nieuwe president aan 
de macht geholpen; tijdens de tweede Wereldoorlog overleed de 
Amerikaanse president Roosevelt maar de oorlog werd verder ge-
voerd; na de dood van fabrikant Philips bleef zijn concern overeind; 
pianospelen en wiskunde beoefenen kan alleen in een maatschap-
pij waarin piano’s en wiskunde bestaan en talent kan zich alleen bin-
nen de voorwaarden ontwikkelen die een maatschappij biedt.  
In het kapitalisme is elk individu gebonden aan de voorwaarden van  
dit systeem, maar het liberalisme beweert dat het individu zijn leven 
kiest en hiervoor zelf verantwoordelijk is. Het liberalisme stelt de rijk-
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dom van de rijken voor als eigen verdienste, niet als roof op kosten 
van anderen. Het kapitalisme maakt de arbeider verantwoordelijk 
voor ziekte en werkloosheid en het aan zichzelf te danken heeft als hij 
niet rijk genoeg is om voor zichzelf te zorgen. Rijk worden stelt het libe-
ralisme voor als een kwestie van willen, en als hoogste doel waarnaar 
iedereen streeft. Maar rijk worden kan alleen tussen armen en heer-
sen alleen tussen overheersten. 
Het individu wordt er in het kapitalisme voortdurend van doordrongen 
dat de mens vanuit eigenbelang handelt en net als de dieren geleid 
wordt door overlevingsdrift in een gevecht waarin de sterkste over-
wint. Maar net als bij verschillende diersoorten offeren bij de mens 
enkelingen zich op als de soort in gevaar verkeert, en de mens kan 
slechts in maatschappelijk verband overleven, niet als eenling. Na 
zijn geboorte is hij zonder hulp van anderen niet levensvatbaar, en 
zijn ontplooiing hangt af van de maatschappelijke voorwaarden 
waaronder hij leeft, of hij in een welvarend of arm land wordt gebo-
ren, in een rijk of arm gezin. 
Of de mens goed of slecht is, egoïstisch of sociaal, heeft niet te ma-
ken met aanleg of natuur, maar hangt af van wat de maatschappij  
onder deze begrippen verstaat en hoe zij daaraan invulling geeft. Bi-
ologisch beschikt elke mens over een aantal lichamelijke eigen-
schappen die genetisch bepaald zijn. Genetisch verschilt hij nauwe-
lijks van zijn naaste dierlijke verwant, de aap, en het genetische on-
derscheid tussen mensen onderling is te verwaarlozen. Zijn genetisch 
bepaalde lichamelijkheid krijgt pas inhoud via de middelen, om-
standigheden en ideeën die hem in maatschappelijk verband ge-
boden worden, deze maken hem tot mens en bepalen wat voor 
mens hij wordt.  
Een maatschappij die georganiseerd is op basis van solidariteit, die 
het belang van gelijkwaardigheid benadrukt en slechts kleine ver-
schillen in eigendom en ontplooiingsmogelijkheden toestaat, brengt 
een ander soort mensen voort dan een samenleving die egoïsme en 
individualisme aanmoedigt, en rijken toestaat ten koste van het wel-
zijn van de wereldbevolking. Tussen de jaren vijftig en zeventig van de 
vorige eeuw werden op de puinhopen die het grootkapitaal door 
middel van de Tweede Wereldoorlog had veroorzaakt, met gemeen-
schapsgelden nutsvoorzieningen en andere bedrijven door de over-
heden genationaliseerd om orde te scheppen en de economie op 
gang te brengen. De bevolking was ontevreden door de armoede 
en puinhopen die de oorlog had gebracht en organiseerde zich in 
vakbonden en politieke partijen. Om te voorkomen dat de bevolking 
de macht overnam, werden sociale wetten aangenomen en voor-
zieningen in het leven geroepen voor burgers in moeilijke omstandig-
heden. In het onderwijs werden gelijke kansen gestimuleerd, en het 
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hoger onderwijs werd toegankelijker gemaakt voor grotere groepen. 
De ‘verzorgingsstaat’, waarin elke burger gelijke kansen had en recht 
op goede voorzieningen, werd als gedeeld ideaal voorgesteld en 
door middel van wetten en andere maatregelen gerealiseerd. 
Na de val van het communisme vervormden de rijken de verzor-
gingsstaat en het hiermee samenhangende ideaal tot het tegen-
deel: genationaliseerde en goed functionerende bedrijven werden 
voor een symbolisch bedrag verkocht aan de grootaandeelhouders, 
die er beursgenoteerde bedrijven van maakten; collectieve onder-
wijsvoorzieningen werden wegbezuinigd en geprivatiseerd en sociale 
voorzieningen voor de werklozen, zieken, ouderen en armen afge-
schaft. De rijken schilderen de verzorgingsstaat af als een overbodig 
bureaucratisch, duur en slecht werkend systeem dat passiviteit, lui-
heid en misbruik van voorzieningen stimuleert. Capaciteiten en intel-
ligentie worden als individuele verdiensten aangemerkt, maatschap-
pelijk falen als persoonlijk tekort. Het leven wordt voorgesteld als een 
overlevingsgevecht van individuen en groepen, van ouderen tegen 
jongeren, van werknemers tegen werklozen, vakbondsleden tegen 
niet-vakbondsleden, buitenlanders tegen niet-buitenlanders, zieken 
tegen gezonden, moslims tegen christenen. Dat alles uitsluitend ge-
richt is op vergroting van de rijkdom van de rijken ten koste van de 
rest van de wereldbevolking, wordt verzwegen.  
 

Nationalisme 

Productie, markten, communicatie en verkeer zijn internationaal ge-
worden, maar de politieke partijen verkondigen nationalisme. Om uit 
te maken wat een natie is worden uiteenlopende criteria gebruikt: 
cultuur, volk, politiek, grondgebied, economie. Sommige ideologen  
beweren dat natievorming ontstaat door gebruik van dezelfde taal, 
die lotsverbondenheid schept. De praktijk laat zien dat taal en ont-
staan van nationalistische gevoelens en naties weinig met elkaar te 
maken hebben. Vaak verbieden bezetters overwonnen minderheden 
het gebruik van hun taal. Het Frans en Italiaans zijn ontstaan door 
standaardisering van literatuurtaal, het Servo-Kroatisch is een uit de 
Slavische talen kunstmatig gemaakte taal. Zogenaamde nationale 
volkstalen zijn bijna altijd kunstmatige constructies om de communi-
catie tussen lokale dialecten te vergemakkelijken. In de tijd vóór in-
voering van het algemeen basisonderwijs bestonden er in Europa 
geen gesproken nationale talen, wel administratieve talen en schrijf-
taal, die de talen van de elite waren. In 1789 sprak vijftig procent van 
de Franse bevolking geen Frans, van de resterende vijftig procent 
sprak maar twaalf procent het Frans correct, en het werd maar in 
een klein gebied gesproken. Het Italiaans was de taal van de elite en 
in 1861, het jaar van de eenwording van Italië, gebruikte slechts 
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tweeënhalf procent van de inwoners deze taal voor dagelijkse doel-
einden. De toenmalige premier van Piedmont, Massimo d’Azeglio, 
merkte ter gelegenheid van de eenwording van Italië op: “We heb-
ben Italië gemaakt, nu moeten we Italianen maken”. De strekking 
van deze uitspraak zou ook kunnen gelden voor de Verenigde Staten 
van Amerika: hier spraken de diverse bevolkingsgroepen verschillen-
de talen en werd het Engels ingevoerd als voertaal.  
Nationale talen zijn vaak gemaakt omdat economie, bestuur, tech-
nologie, media en onderwijs noodzaakten tot invoering van een 
eenheidstaal. Ook als een taal eenmaal gemaakt is, is het belang 
hiervan veranderlijk. De wetenschapper en filosoof Descartes schreef 
zijn werken in het Frans, de elite beschouwde dit als ondermijning van 
het eeuwenlange alleenrecht van Latijn als schrijftaal. Tegenwoordig 
vindt steeds meer internationale communicatie in het Engels plaats, 
waardoor deze taal domineert over de andere nationale talen; in de 
internationale wetenschappelijke gemeenschap worden alleen nog 
maar Engelstalige artikelen als wetenschappelijk erkend.  
Nationalisten hanteren als criterium voor natie vaak de indeling van 
natie op basis van volk en ras. Hitlers nationalistische propaganda 
kreeg na de Eerste Wereldoorlog massaal aanhang onder de bevol-
king van Duitsland, die gefrustreerd was geraakt door de oorlog: De 
oorlog had vernietiging en hoge werkloosheid veroorzaakt, internatio-
naal waren voor de Duitse bevolking hoge herstelbetalingen vastge-
steld, en in de vredesverdragen van Versailles was de inlijving vastge-
legd van Duitstalige gebieden bij Frankrijk, Polen, Tsjecho-Slowakije, 
Oostenrijk en Italië. De gepropageerde nationale zelfbeschikking 
werd alleen toegestaan voor Duitser bevolkingsgroepen die woon-
den in de door Hitler veroverde gebieden die deel moesten gaan  
uitmaken van het groot-Duitse Rijk. Onder Hitlers nationaalsocialisti-
sche bewind werd minutieus bepaald tot welke lijn in de afstamming 
iemand tot jood werd gerekend. Een administratief apparaat, trans-
portlijnen en concentratiekampen werden opgezet om ‘onzuivere’ 
rassen en soorten te vernietigen. In Nederland werkten ambtenarij en 
bevolking zo efficiënt dat Nederland als eerste van de door Duitsland 
bezette gebieden jodenvrij was. Het aangeven van een jood bij de 
instanties leverde zeven gulden op als beloning.  
Via nationalistische theorieën wordt de idee verspreid dat zoiets be-
staat als nationale geschiedenis, nationale waarden en nationale 
cultuur: een Duitse, Nederlandse, Amerikaanse, Arabische, Indische 
… . In werkelijkheid bepalen de manier van produceren, de stand 
van wetenschap, techniek, kunst, religie, politieke en filosofische 
ideeën het leven van de mens. Een op slavenarbeid gebaseerde 
maatschappij vertoont heel andere kenmerken dan een hooggeïn-
dustrialiseerde samenleving; slavernij en industrialisering zijn geen na- 
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tionale maar algemeen maatschappelijke verschijnselen. Er bestaat 
geen Duitse of Nederlandse automatisering, geen Franse of Italiaan-
se techniek, religie, kunst en filosofie. Om nationalistische sympathie-
en te stimuleren worden bepaalde gebruiken aangemoedigd en 
uitgeroepen tot volkskunst. 
Tot wat voor volk en grondgebied iemand hoort, hangt af van waar 
hij geboren wordt, van gebiedsveroveringen en van verdragen tussen 
overwinnaars en overwonnenen. Italië is pas in de tweede helft van 
de negentiende eeuw als natie ontstaan, het huidige Duitsland is pas 
gevormd in 1989. Sinds uitbreiding van de Europese Unie met een 
aantal Oost-Europese landen wordt gesproken over een Europees 
gevoel en Europees burgerschap, en wordt een Europese natie ge-
creëerd. 
Migratiebewegingen en handelscontacten zorgen ervoor dat de aan 
een volk of land toegeschreven producten en gebruiken vaak niet uit 
dat land afkomstig: de tulp waar Nederland om bekend staat, stamt  
uit het Ottomaanse Rijk; spaghetti komt oorspronkelijk uit China en 
niet uit Italië; windmolens zijn niet typisch Nederlands, ze zijn ook te 
vinden in Griekenland en Spanje; de zuinigheid waar de Nederlandse 
bevolking om bekend staat, is bij de meeste bevolkingsgroepen van 
hooggeïndustrialiseerde handelslanden terug te vinden, … . 
Opwekken van nationalistische en racistische gevoelens is een oude 
en succesvolle methode om verschillende bevolkingsgroepen tegen 
elkaar uit te spelen en aan te zetten tot oorlog: de Grieken boden 
overwonnen volkeren de keuze tussen vechten voor de Grieken of de 
dood; de Romeinen maakten verschil tussen echte Romeinen en 
door hen overheerste volkeren, die zij barbaren noemden; tijdens de 
heerschappij van het Ottomaanse Rijk liet de Turkse bezettingsmacht 
een deel van de kleine kinderen uit de veroverde gebieden wegha-
len, voedde hen op om te dienen in militaire elitetroepen en zette 
hen daarna in tegen hun eigen volk; bevolkingsgroepen met een 
donkere huidskleur werden in Amerika rechteloos en gediscrimineerd 
vanaf de tijd dat ze als slaaf verhandeld werden, … .  
Veroveringen worden gerechtvaardigd door middel van het kweken 
van nationalistische sentimenten, waarmee de superioriteit van het 
eigen volk over de overwonnenen wordt uitgedragen. Mensen en na-
ties onderscheiden op zogenaamde volks- en rassenkenmerken is in 
strijd met de verschillende internationale Mensenrechtenverdragen 
en de hieraan onderhevige wetten. Het is ook in strijd met het weten-
schappelijk aangetoonde gegeven dat de hele mensheid één ras is, 
en mensen onderling nauwelijks genetische verschillen vertonen.  
Nationalisme als verdeel- en heerstactiek werd ingezet toen de be-
volking van Europese Unielidstaten zich in referenda kon uitspreken 
over  het ontwerp van een Europese Grondwet. Politici deden er alles 
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aan de bevolking tot een nee-stem te bewegen tegen de Europese 
Grondwet. Hun voorlichtingscampagnes waren vaag en onduidelijk, 
geen enkele partij of politicus schetste de voordelen van een Euro-
pese Grondwet, en in de Nederlandse pers kreeg het nationalistische 
en anti-Europese standpunt van de Socialistische Partij veel aan-
dacht. In de voorlichtingscampagnes die aan het referendum voor-
afgingen waarschuwden politici en hun adviseurs voor het verlies van 
nationale identiteit en nationale soevereiniteit. Dat zo’n belangrijke 
kwestie als een Europese grondwet zonder gedegen voorlichting aan 
de bevolking voorgelegd werd in een referendum is opmerkelijk. Met 
hun nee-stem protesteerden de EU-burgers overwegend tegen de 
bezuinigingsmaatregelen van hun regeringen, niet tegen invoering 
van een Europese Grondwet, waarvan zij de inhoud en de betekenis 
nauwelijks kenden. De campagne tegen de Europese grondwet 
werd in Ierland gefinancierd door Amerika. 
De burgerlijke grondrechten in de Europese ontwerpgrondwet waren 
ontleend aan de diverse Internationale Mensenrechtenverdragen en 
waarborgden veel uitgebreider dan de grondwetten van de afzon-
derlijke lidstaten rechten van alle Europese burgers, bijvoorbeeld ten 
aanzien van arbeidsvoorwaarden, ontslagbescherming, minimum 
loon, sociale verzekeringen en gezondheidszorg. Naast de grond-
rechten voorzag de ontwerpgrondwet in een grotere controle op het 
bedrijfsleven en garandeerde zij een gemeenschappelijk landbouw-
beleid met redelijke inkomens voor boeren, schappelijke prijzen voor 
de consument en voldoende voorraad aan voedselproducten. In de 
ontwerpgrondwet was opgenomen dat openbare voorzieningen op 
het gebied van vervoer, gezondheidszorg, energie en water niet ge-
privatiseerd hoefden te worden als het algemeen belang hierdoor 
zou worden geschaad. Naast betere waarborgen wat betreft burger-
rechten en economisch en financieel beleid, werden in de ontwerp-
grondwet het functioneren van de verschillende politieke organen, 
de stemverhoudingen en democratische controle binnen de Euro-
pese Unie geregeld, wat hard nodig is sinds uitbreiding van de unie 
met nieuwe lidstaten. 
Een Europese Grondwet past bij de toenemende internationalisering 
van kapitaalstromen, productie, verkeer en communicatie, maar de 
internationale kapitaalgroepen verzetten zich tegen invoering, omdat 
een Europese grondwet hun macht zou inperken. Een grondwet 
waarin het recht op sociale voorzieningen en arbeidsvoorwaarden 
gegarandeerd is voor elke EU-burger en waarin grotere controle op 
het bedrijfsleven wordt vastgelegd, is niet in het belang van de kapi-
taalgroepen. Zonder grondwet profiteren zij van de voordelen van 
een verenigde markt met open grenzen en een gezamenlijke munt, 
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zonder gebonden te zijn aan een grondwet waarop elke burger wet-
telijk aanspraak kan maken. 
Door het wegvallen van ‘communistisch’ Oost-Europa is voor de kapi-
taalgroepen en de politiek in de Europese Unielanden de druk ver-
dwenen om West-Europa voor te stellen als democratische verdedi-
ger van de mensenrechten. Ook verzwakking van de arbeidersbe-
weging en haar gebrek aan internationale vereniging hielpen de Eu-
ropese Grondwet een zachte dood te sterven voordat zij geboren 
was.  
Een andere factor waardoor de Europese Unie het zonder grondwet 
moet stellen zijn de diverse historisch gegroeide krachtsverhoudingen 
tussen de EU-lidstaten en hun verbinding met de Verenigde Staten. 
De Verenigde Staten hebben geen belang bij een economisch, poli-
tiek en militair sterk en zelfstandig Europa. De Europese Unielanden 
Nederland en Engeland zijn de grootste investeerders in de Verenig-
de Staten en hebben hiermee van oudsher nauwe banden. Frankrijk 
en Engeland vrezen dat zij de status van grootmacht verliezen wan-
neer de Europese Unie voorzien wordt van een grondwet waarin de 
stemverhoudingen voor hen veel minder gunstig geregeld zijn dan 
nu het geval is. Frankrijk en Engeland zijn bovendien beducht voor 
een te sterk Duitsland, dat van oudsher haar economische wortels in 
Europa heeft en niet in overzeese (oud)koloniën. Ook de verschillen-
de koningshuizen hebben druk uitgeoefend om de Europese Grond-
wet te laten sneuvelen, deze zou hun macht verder hebben inge-
perkt en hen overbodig hebben gemaakt.  
De kapitaalgroepen grijpen de mislukte invoering van de Europese 
Grondwet en de huidige economische crisis aan om de Europese 
Unie financieel te centraliseren. Zij dwingen de diep verschuldigde 
lidstaten de belangrijkste nationale bevoegdheden over te hevelen 
naar Europees niveau, en maken van de EU een fiscale unie, zonder 
dat hier een politieke en democratische unie tegenover staat. De-
zelfde politici die waarschuwden dat een Europese grondwet verlies 
betekent van nationale identiteit en soevereiniteit, leveren de bevol-
king van de Europese lidstaten rechtstreeks uit aan de internationale 
kapitaalgroepen. De nationale staten zijn gedwongen hun economi-
sche en financiële zelfstandigheid af te staan aan ondemocratische, 
illegitieme instellingen, zonder dat daar een democratische politieke 
unie tegenover staat: het Europees parlement heeft nauwelijks be-
voegdheden en geen binding met de bevolking van de lidstaten. 
Onder het mom van behoud van de euro worden de democrati-
sche verworvenheden buiten werking gesteld en de Europese Unie-
landen overgeleverd aan gewetenloze, op winst beluste groepen. 
Niet de euro is de oorzaak van de schulden maar deze groepen. 
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Het toenemende belang van manufactuur, handel en scheepvaart 
veroorzaakte na de Middeleeuwen in Europa verstedelijking en deed 
een nieuwe klasse opkomen, de rijke burgerij. Sinds haar macht ten 
opzichte van adel en grootgrondbezitters is gegroeid, gebruikt deze 
klasse nationalisme als ideologie om haar economische en politiek-
bestuurlijke positie te rechtvaardigen tegenover de bevolkingsgroe-
pen die zich op haar grondgebied bevinden. Daarnaast bleef uit-
breiding van de invloedsfeer door middel van veroveringsoorlogen 
en uithuwelijking zorgen voor het ontstaan van geografische eenhe-
den die een goede voedingsbodem zijn voor nationalistische pro-
paganda.  De hieruit voortgekomen bestuurlijke eenheden worden 
voorgesteld als naties van en voor de onderdanen, waardoor zij zich 
hiermee identificeren en deze eenheden beschouwen als hun eigen 
land. De creatie van een nationale identiteit vergemakkelijkt het in-
nen van belasting en geeft de burger het gevoel tijdens oorlogen te 
vechten voor ‘de goede zaak’, het belang van ‘zijn’ gemeenschap; 
de rijken gebruiken natie en nationalisme voor hun eigen doelen: 
productafzet, handel, veilige thuismarkt voor kapitaal. 
Nationalistische bewegingen schilderen de natie af als bovenhisto-
risch en onveranderlijk, terwijl naties vanaf hun ontstaan zijn ingebed 
in processen van uitbuiting, migratie, verstedelijking, technische voor-
uitgang, industrialisatie en toenemende internationalisering van de 
markt, communicatie en transport. Marx schreef over nationalisme: 
“De nationaliteit van de arbeider is noch Frans, noch Engels, noch 
Duits het is arbeid, vrije-slavernij, zelf-verkoperij. Zijn regering is noch 
Frans, noch Engels, noch Duits, het is kapitaal. Zijn landslucht is noch 
Frans, noch Engels, noch Duits, het is fabriekslucht. Het land dat hem 
behoort is noch Frans, noch Engels, noch Duits, het ligt een paar voet 
onder de grond.” 
Om de bevolking het idee te geven dat staat en overheid hoeders 
zijn van het algemeen belang en niet uitdrukking van het belang van 
de heersende rijken, creëren staten op verschillende manieren natio-
nale identiteit. Het beeld wordt geconstrueerd van de natie als volk 
met een eigen territorium, cultuur, gemeenschappelijke geschiede-
nis en recht op eigen bestuur. Ontworpen worden symbolen en ritue-
len, zoals het Nederlands Koningshuis (dat van Duitse afkomst is, en 
na een republikeinse periode van bijna anderhalve eeuw door Napo-
leon werd ingesteld), een nationale vlag en een volkslied. Om de 
benodigde mobiliteit van arbeidskracht en de internationale werking 
van het kapitaal te ondersteunen wordt in de Europese Unie een Eu-
ropese identiteit gecreëerd: een Europees volkslied, een Europese 
vlag, Europese kunst en cultuur, … . Er worden civiele rechten en 
plichten ontworpen waarvan niet-burgers worden uitgesloten. Een 
gemeenschappelijke vijand wordt gecreëerd, zoals ‘de buitenlander’ 
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en ‘de moslim’. De media en het onderwijs brengen de burger bij wie 
een goede patriot is, en hij leert de door de heersende groeperingen 
gemaakte waarden beschouwen als zijn eigen waarden en die van 
zijn natie.  
De laatste decennia krijgen in Europa nationalistische bewegingen 
groeiende aanhang, en hun invloed binnen regering, politie, justitie 
en het militaire apparaat is verstevigd. In Nederland, Denemarken en 
Finland behoren extreem nationalistische bewegingen tot de grote 
politieke partijen, in Duitsland zijn de neonazi’s verweven met politiek, 
leger, politie, justitie en geheime diensten. Het toenemende nationa-
lisme wordt aangewakkerd door het uiteenvallen van het voormalig 
Oostblok in nieuwe nationale staten, en door het uitbreken van eco-
nomische crises. Door middel van nationalistische propaganda wor-
den zondebokken gecreëerd en bevolkingsgroepen tegen elkaar 
uitgespeeld om de aandacht af te leiden van de werkelijke oorzaken 
van de problemen. In plaats van hun zelfverrijking stellen de rijken 
armere minderheidsgroeperingen verantwoordelijk voor de economi-
sche malaise. De bevolking wordt met nationalistische propaganda 
bang gemaakt dat zij alles dreigt te verliezen aan vreemdelingen die 
haar land overspoelen. Nationalisme geeft de bevolking het valse 
idee van veiligheid, ergens bijhoren en beter zijn dan anderen. On-
der het voorwendsel van bedreiging van de eigen natie zijn en wor-
den bloedige oorlogen gevoerd en minderheden gediscrimineerd, 
vervolgd en uitgeroeid. Nationalisme, landen en grenzen zijn midde-
len waarmee de rijken wereldwijd dood en vernietiging aanrichten.  
 
Democratie 

Het liberalisme verspreidt de onjuiste voorstelling dat in democrati-
sche samenlevingen elk individu evenveel vrijheid, zeggenschap en 
gelijke rechten heeft, en dat parlementaire democratie de enige 
staatsvorm is dit garandeert. De Franse politicus en filosoof Mon-
tesquieu maakte in 1748 een ontwerp voor de parlementaire demo-
cratie, de trias politica, gebaseerd op scheiding van wetgevende,  
uitvoerende en rechterlijke macht; om de vrijheid en gelijkheid van 
burgers te garanderen, dienden deze drie machten elkaar te contro-
leren. Het functioneren van de Europese democratieën wordt sinds-
dien in overeenstemming met dit model als volgt voorgesteld: het 
nationale parlement bestaat uit volksvertegenwoordigers die namens 
en in het belang van de bevolking wetten maken; de door het par-
lement aangenomen wetten worden door de regering uitgevoerd; 
de rechterlijke macht oordeelt als onafhankelijke instantie over over-
tredingen en misdrijven die in strijd zijn met de wet. In de theorie over 
de democratie van gescheiden machten zijn wetgevende, uitvoe-
rende en rechterlijke macht onafhankelijk, maar in de praktijk kan de 
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volksvertegenwoordiging, het parlement, functioneren als hoogste 
macht: het parlement heeft de macht de grondwet en andere wet-
ten te maken, wijzigen of af te schaffen, kan de regering wegsturen, 
uitspraken van de rechters wijzigen en naast zich neerleggen en zich-
zelf ontbinden of opheffen. Het parlement is het hoogste wetgeven-
de orgaan en is alleen aan de bevolking verantwoording schuldig, 
eenmaal gekozen kan het volk het parlement alleen afzetten door 
middel van nieuwe verkiezingen.  
In theorie vertegenwoordigt het parlement het algemeen belang, 
opereert het namens en in het belang van de hele bevolking, in de 
praktijk dicteren de kapitaalgroepen via politici de wetten en hiervan 
afgeleide besluiten. Over omvangrijke steunmaatregelen aan kapi-
taalgroepen neemt het parlement vaak in een mum van tijd beslis-
singen, terwijl over onderwijsbudgetten of de verhoging van een so-
ciale uitkering met enkele euro’s maandenlang wordt gedebatteerd. 
De beslissing tot deelname aan een oorlog wordt vaak door de re-
gering genomen, zonder dat hiervoor goedkeuring van het parle-
ment vereist is; de regering besluit tot oorlog in naam van de bevol-
king, die hiervan zelf slachtoffer wordt. Doordat in parlementaire de-
mocratieën heersers via de volksvertegenwoordigers in naam van de 
bevolking beslissingen nemen, maken zij de bevolking medeplichtig 
aan uitbuiting, vervuiling, vernietiging en volkenmoord. Amerika was 
democratisch tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, tijdens de oorlog 
tegen de Indianen, tijdens de beide wereldoorlogen, de Koreaoor-
log, de Vietnamoorlog, de oorlogen tegen Irak, de Balkanoorlog en 
de oorlog tegen Afghanistan. Het democratische Amerika kende sla-
vernij en racistische wetten, rassendiscriminatie werd hier pas in 1964 
wettelijk verboden. Ook andere zich democratisch noemende lan-
den maken zich schuldig aan het voeren van oorlogen, communisti-
sche en socialistische landen met een partijdictatuur noemen zich-
zelf eveneens democratisch. 
Een nationale volksvertegenwoordiger heeft gemiddeld vijfhonderd 
lobbyisten om zich heen die voor het bedrijfsleven werken. In ruil voor 
bewezen diensten wordt de politieke carrière van de volksvertegen-
woordiger beloond met hoge overheidsfuncties en bestuursposten in 
bedrijven. Wim Kok, voormalig voorzitter van de grootste Nederlandse 
vakbondsfederatie, Minister van Financiën en regeringsleider, werden 
na zijn politieke loopbaan  zes commissariaten bij internationale con-
cerns aangeboden. Een van de topfuncties die Gerhard Schröder 
aanvaardde na zijn kanselierschap van Duitsland was een hoge be-
stuursfunctie bij Gasprom, het grootste olieconcern van Rusland. Een 
groot deel van de parlementaire volksvertegenwoordigers heeft di-
recte banden met internationale energiebedrijven, autoproducen-
ten, en multinationale concerns op het gebied van voedselproduc-
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tie, telecommunicatie, beveiliging en bewapening. In Amerika wordt 
een kandidaat alleen president als hij rechtstreeks binding heeft met 
de financieringskapitaalgroepen, en meestal zijn de presidentskandi-
daten of hun familieleden grote aandeelhouders van internationale 
concerns. 
Zodra een politieke partij die het belang van het armere deel van de 
bevolking zegt te vertegenwoordigen, door toenemende aanhang 
een politieke machtsfactor begint te worden, verandert onder druk 
van lobbyisten de inhoud van haar programma en het stemgedrag 
van haar politici. Ondanks massale volksprotesten tegen de NAVO-
inval in Irak, werd deze door geen enkele politieke partij van beteke-
nis scherp veroordeeld, net zo min als de invallen in Afghanistan en 
Libië. Toen in Europa communisten, anarchisten en socialisten de 
beide wereldoorlogen, de slachtingen in de koloniën, en de zelfverrij-
king van kapitaalgroepen veroordeelden, en de arbeiders organi-
seerden in hun strijd voor meer rechten, werd hun grote aanhang ge-
intimideerd door veiligheidsdiensten en anticommunistische propa-
ganda. Politici wekken de indruk dat in democratieën een algemeen 
belang bestaat en dat zij dit belang dienen, maar zij worden over-
wegend ingehuurd om te werken voor het bijzondere belang van de 
rijken. Als een politicus weigert hieraan mee te doen, wordt hij onder 
druk gezet en na lastercampagnes opzij geschoven.  
Volgens het liberalisme is de nationale democratische staat de 
voorwaarde voor een optimaal functioneren van het vrije individu in 
de vrije markt, en is deze staat de hoeder van het algemeen belang. 
Het liberalisme houdt ons dit voor om het onderscheid tussen rijken 
en armen te verhullen en persoonlijke verrijking te legitimeren. De li-
berale propaganda van gelijkheid, vrijheid en democratische ver-
doezelt het onderscheid tussen bezitters en bezitlozen. Het liberalisme 
noemt de arbeider die genoodzaakt is zijn arbeidskracht te verkopen 
‘werknemer’ en ‘kleine zelfstandige’. Voorgesteld wordt dat de werk-
nemer zijn bestaan te danken heeft aan de slimheid en het organi-
satietalent van de rijke, die zijn werknemers werk en loon geeft en 
‘werkgever’ wordt genoemd. Kapitaalbezitters die met beursspecula-
tie schatrijk worden omdat zij de waarde van het werk van anderen 
toeëigenen, zoals Warren Buffet en Georg Soros, richten fondsen op 
voor goede doelen en worden onthaald als weldoeners. 
In de ideologie van het kapitalisme wordt geen verband gelegd tus-
sen arbeidstijd, arbeidsproductiviteit, loon van de arbeider, de door 
de arbeider geproduceerde meerwaarde als bron van winst, en ka-
pitaalopeenhoping door de kapitaalverschaffer. Beweerd wordt dat 
de werknemer zijn eigen geld verdient, terwijl in werkelijkheid zijn loon 
afhangt van de plek op de wereld waar hij geboren wordt, de ar-
beidsverhoudingen waaronder hij moet werken en de wereldwijde 
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krachtsverhoudingen tussen kapitaalverschaffers en de aanbieders 
van arbeidskracht. Een in Cambridge opgeleide arts of ingenieur 
verdient in een arm Afrikaans land onder moeilijke omstandigheden 
een fractie van het salaris dat hij in Groot-Brittannië krijgt. In een arm 
land is het loon voor gelijke arbeid waarvoor dezelfde opleiding ver-
eist is veel lager dan in een rijk land. Het is een misvatting dat het 
loon van de arbeider of werknemer zijn eigen verdienste is. Wat we-
reldwijd de arbeider als loon krijgt is het deel dat de rijken hem toe-
bedelen. 
Geld wordt in het liberalisme omhuld door mysterie, het wordt afge-
schilderd als een stuk papier, dat haar waarde ontleent aan de mate 
van vertrouwen in de economie, en dat kan verdampen in tijden van 
crises. De waarde van geld wordt niet in verband gebracht met de 
werkelijke factoren die haar waarde bepalen: de hoeveelheid ar-
beidstijd die voor het maken van een product nodig is; de prijs van 
arbeidskracht; de totale hoeveelheid productie; verschillende mani-
pulaties van de rijken op de kapitaalmarkt, zoals het vergroten of ver-
kleinen van de geldhoeveelheid, of verhogen en verlagen van de 
rentevoet. Thomas More schreef in 1516 dat heersers de waarde van 
geld laten stijgen als zij inkomsten verwachten, en laten dalen als zij 
hoge uitgaven moeten doen. Geld ontleent haar waarde aan de 
door arbeidskracht voortgebrachte goederen: als er geen markt is 
voor de koop en verkoop van producten, stort de productie in en 
daalt de waarde van het geld. Financiële markten zijn geen echte 
markten, en financiële producten geen echte producten, ook al 
worden ze wel zo genoemd. De financiële markten zijn een middel 
om de winsten uit de productieve sector af te romen. Als de produc-
tie van goederen instort, stort de financiële markt in. Voor de geldelij-
ke waarde van beursproducten staat de arbeider (werknemer) met 
zijn arbeidskracht borg; geld wordt gestolde arbeid genoemd.  
Vroeger bestonden betaalmiddelen uit edelmetaal: de waarde van 
een munt correspondeerde met de waarde van het edelmetaal dat  
in die munt besloten lag. Heersers bedrogen de bevolking door de 
hoeveelheid edelmetaal in munten geleidelijk te verminderen. Met 
de introductie van papiergeld zijn de manipulatiemogelijkheden ver-
der toegenomen, omdat papier net als giraal geld geen waarde 
heeft, in tegenstelling tot zilveren en gouden munten. Sinds de pro-
blemen met de euro is de manipulatievindingrijkheid van politici en 
financieringskapitaalgroepen haast grenzeloos. Via de media wordt  
de bevolking voortdurend verrast met nieuwe trucs, bijvoorbeeld: een 
Europese bank leent geld aan Griekenland  waarmee dit land haar 
schulden moet afkopen die zij heeft bij diezelfde bank, waar de 
Griekse schulden veel hoger zijn dan het afkoopbedrag dat Grieken-
land als lening ontvangt voor het afkopen van deze schulden!? Wan-
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neer een staat of persoon schulden heeft en extra leent om deze af  
te betalen, vermeerdert de totale schuld. Voor deze schuldverho-
ging, die in het voorbeeld van Griekenland als schuldverlaging wordt 
gepresenteerd, betalen de belastingbetalers van de overige euro-
landen. De totale schuld van de eurolanden is door dit soort ‘demo-
cratisch tot stand gekomen’ manipulaties opgelopen tot meer dan  
dertienduizend miljard euro. 
Democratie als organisatievorm van staatsbestuur heeft een veel 
langere historie dan het kapitalisme. Ruim drieduizend jaar voor onze 
jaartelling bestonden in Mesopotamië en Egypte al  geschreven wet-
ten, roulerende staatsbestuurders om belangenverstrengeling en cor-
ruptie te beperken, en vormen van volksinspraak. Ook tijdens de 
Oudheid werden in het Griekse – en Romeinse Rijk grondrechten van 
bepaalde groepen wettelijk beschermd tegen de almacht van heer-
sers, en konden vrije burgers kandidaten kiezen en zich kandidaat 
stellen voor staatsfuncties. Rond 700 voor onze jaartelling stelde Spar-
ta een grondwet en een volksvergadering in, onder Kleisthenes ont-
stond na 508 voor Christus de eerste democratische grondwet, en in 
Rome verschenen rond het jaar 450 voor onze jaartelling de eerste 
geschreven wetboeken, waarvan onze huidige wetboeken zijn afge-
leid. Democratie betekende niet gelijke macht en gelijke rechten 
voor iedereen, beslissingsmacht en rechten had maar een paar 
procent van de mannelijke bevolking: keizers, koningen, en welva-
rende burgers. De rest van de bevolking had nauwelijks of geen rech-
ten en was slaaf. 
Naarmate de macht van de adel in Europa groeide, dwong deze 
groep rechten af van de vorst, die daarmee gedwongen werd zijn 
absolute macht in te perken, zoals in het Engelse Magna Charta van 
1215 werd vastgelegd. Aan het einde van de achttiende eeuw ver-
loor de adel door veranderingen in de productie macht aan de bur-
gerij, die rijk was geworden door handel, scheepvaart en uitbreiding 
van de industrie. Tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog 
die duurde van 1775 tot 1783, en de Franse Revolutie in 1789, ont-
nam de burgerij de adel de macht en werd grondwettelijk vastge-
legd dat afstamming niet meer bepalend is voor de positie die de 
burger kan verwerven; voor het recht werd elke burger gelijk. Maar al-
leen diegenen die bezittingen hadden boven een bepaalde ver-
mogensgrens werden erkend als burger. 
De invloed van de Amerikaanse en Franse Revolutie bleef niet be-
perkt tot deze landen, in een groot deel van Europa kwam de rijke 
burgerij aan de macht en werd parlementaire democratie met zo-
genaamde scheiding van machten ingevoerd. Wettelijk had elke 
burger voortaan gelijke rechten en kon elke burger hetzelfde berei-
ken. In de praktijk verkregen alleen de rijke burgers en de resterende 
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adel politieke rechten en maatschappelijk belangrijke posities. Geor-
ge Washington, medeontwerper van de Amerikaanse grondwet en 
eerste president van Amerika, was slavenhouder, en nog in 1858 
werd in Amerika verkondigd dat negerslavernij het fundament is van 
vrijheid en de essentie van democratie. Voor de rijken was dit ook zo, 
zij bezaten vrijheid omdat de slaven voor hen werkten, en zij hadden 
het alleenrecht zich verkiesbaar te stellen en verkozen te worden in 
het staatsapparaat. Het algemeen recht om te kiezen en gekozen te 
worden werd voor meerderjarige mannen, vrouwen en niet-blanken 
in de Verenigde Staten en Europa pas in de twintigste eeuw inge-
voerd. In Zwitserland kregen vrouwen in 1991 voor het eerst stem-
recht. 
Volgens de ideologie van het kapitalisme is met het algemeen kies-
recht en de parlementaire democratie het ideaal van volksheer-
schappij gerealiseerd met voor de wet maximale vrijheid en gelijk-
heid voor iedereen. Maar hoe kan gelijkheid voor de wet bestaan als 
de wet ongelijkheid in bezit toestaat, als de wet toelaat dat de ene 
burger miljarden euro’s bezit en de andere alleen zijn arbeidskracht? 
De Franse schrijver Anatole France schreef: “gelijkheid voor de wet 
betekent dat de rijken net als de armen verboden wordt onder brug-
gen te slapen, in straten te bedelen en brood te stelen. Er is geen 
grotere ongelijkheid dan ongelijken gelijk behandelen.” 
Rijken hoeven niet te stelen als landlopers van landerijen of als dieven 
in winkels. Rijken moorden niet zelf maar geven anderen hiervoor 
opdracht, rijken kunnen zich vrijkopen wanneer zij een strafbaar feit 
hebben gepleegd, en zijn in de gelegenheid de beste advocaten in 
te huren wanneer de staat een zaak tegen hen aanspant. Maar zo-
ver komt het haast nooit, omdat de rijken deals sluiten met de politie 
en rechterlijke macht en in de positie zijn deze onder druk te zetten. 
Een zakenman die in Duitsland bijna vier miljard euro had verduisterd, 
is niet veroordeeld omdat de bankiers die hem dit geld hadden ge-
leend geen aangifte tegen hem deden; aangifte had het verlies van 
hun positie betekent. De rijke kan weg wanneer en waarheen hij wil, 
hij hoeft niet te werken om in leven te blijven. De rijke maakt met  zijn 
kapitaal en macht anderen van zich afhankelijk en is hierdoor niet al-
leen gelijker maar ook vrijer dan de arme. Wetten staan opeenho-
ping van kapitaal  toe in handen van enkelingen die met dit kapitaal  
anderen ruïneren, en hiermee legaliseren wetten misdadige praktij-
ken. Hoe grotere verschillen in eigendom de wet toestaat, hoe kleiner 
gelijkheid en vrijheid zijn voor de armen; de mate van vrijheid en ge-
lijkheid is evenredig aan de mate van bezit.  
In theorie is in democratieën het parlement als wetgevende macht 
uitdrukking van het algemeen belang, en is de justitie onafhankelijk in 
de handhaving van wetten. In de praktijk dicteren de rijken de wetten 
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en is justitie ondergeschikt aan de wetten die door en voor de rijken 
worden gemaakt om hun eigendommen te beschermen. Het groot-
ste deel van de delicten vloeit voort uit de ongelijke bezitsverhoudin-
gen. Rechters veroordelen kleine criminelen, terwijl zij grote crimine-
len niet vervolgen of milde straffen opleggen. Kleine winkeldiefstal 
wordt bestraft met boetes en gevangenisstraf, voor de duizenden 
miljarden die tijdens economische crises worden gestolen wordt nie-
mand verantwoordelijk gesteld. Politici die in opdracht van de grote 
kapitaalbezitters oorlogen afkondigen worden net als de financiers 
na afloop niet aangeklaagd en berecht. Na de Tweede Wereldoor-
log zijn de rechters aangebleven, en bleven de rijken rijk. Rechters 
mogen naast hun functie als rechtspreker ambten bekleden als 
openbaar aanklager, advocaat en bedrijfsadviseur, zij spreken recht 
over dezelfde firma’s die zij in andere zaken verdedigen. 
Verantwoordelijkheid, vrijheid en gelijkheid zijn verbonden met rijk-
dom, macht en recht: diegenen die het kapitaal bezitten, bezitten 
de macht en hebben hierdoor het recht te bepalen wie waarvoor ter 
verantwoording geroepen, gestraft of beloond wordt. In het kapita-
lisme geldt als principe “Wie heeft zal gegeven worden.” Zolang de 
wet het bestaan van rijken toelaat, is elke staatvorm, absolutistisch, 
monarchistisch, oligarchisch of democratisch, het instrument van de 
rijken om hun rijkdom en belangen te beschermen en te vergroten. 
In de zestiende eeuw schreef Thomas More over de staat: “Ik kan al-
leen maar concluderen dat iedere staat die ik ken mij een samen-
zwering van de rijken schijnt, die onder voorwendsel van het alge-
meen welzijn hun eigen voordeel najagen en met alle trucs en listen 
ernaar streven zich in het bezit te handhaven van datgene wat zij on-
rechtmatig hebben verkregen, en de arbeid van de armen voor zo 
klein mogelijke vergoeding voor zich opeisen en uitbuiten.” Vertaald 
naar het heden betekent deze uitspraak dat de staat de georgani-
seerde misdaad van de rijken vertegenwoordigt.  
Het liberalisme stelt het kapitalisme voor als het best mogelijke sys-
teem en verhult op verschillende manieren de ongelijkheid tussen 
burgers. Maar de groeiende ongelijkheid brengt ook nieuwe organi-
satievormen voort en nieuwe mogelijkheden tot verzet tegen de 
heerschappij van de rijken. Pas als de mensen over de hele wereld 
verspreid hun lot in eigen hand nemen, zelf beslissen over de inrich-
ting van hun leven, en wetten maken die ervoor zorgen dat de 
vruchten van hun arbeid aan de hele gemeenschap toekomen,  
kunnen democratie, vrijheid en gelijkheid voor alle wereldburgers ge-
realiseerd worden. De voorwaarden hiertoe zijn aanwezig, het gaat 
erom deze te gebruiken. 
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III Opheffen van mateloze zelfverrijking 
 

Machtswisseling 

De rijken beweren dat zij slimmer zijn, dat zij daarom leiders zijn en rijk, 
en dat zonder leiders chaos heerst, maar de rijken kunnen deskundi-
gen en adviseurs kopen, zij zijn niet slimmer of deskundiger dan an-
deren. Dankzij de steun van adviseurs konden oncapabele keizers, 
koningen en staatshoofden regeren. De Romeinse keizer Caligula, de 
Russische tsaar Iwan V en de Beierse koning Lodewijk II waren gees-
tesgestoord, Oud-Hollywood acteur Ronald Reagan vertoonde vanaf 
zijn aantreden als president van de Verenigde Staten verschijnselen 
van dementie. Tijdens onderhandelingen in IJsland met president 
Gorbatsjov van de Sovjet-Unie, over ontspanning, ontwapening en 
beëindiging van de Koude Oorlog, riep Reagan aan het einde van 
een vergadering dat hij de atoombom zou gooien op Rusland; tij-
dens zijn ambtsperiode beging Reagan talloze vergissingen.  
Heersers laten zich bijstaan door adviseurs, maar brengen hen ten 
val wanneer de aanbevelingen niet in hun voordeel zijn. Door de he-
le geschiedenis heen hebben heersers filosofen, wetenschappers en 
raadslieden wegens hun ideeën laten veroordelen en terechtstellen. 
De filosoof Socrates werd veroordeeld tot de gifbeker vanwege zijn 
politieke en wetenschappelijke opvattingen, en de filosoof en weten-
schapper Giordano Bruno belandde op de brandstapel  omdat hij in 
strijd met de Bijbel verkondigde dat de aarde niet middelpunt van 
het heelal was. Koning Hendrik VIII liet zijn jarenlange adviseur, jurist en 
hoogste rechter Thomas More wegens hoogverraad onthoofden, 
omdat More weigerde Hendriks wet tot afscheiding van de Engelse 
kerk te ondertekenen en weigerde te erkennen dat de koning boven  
de wet stond. Talloze tegenstanders van kolonialisme en monarchie 
werden ter dood veroordeeld of verbanen. Tot op heden weren de 
rijken invloedrijke critici uit maatschappelijke functies met aanzien, la-
ten hen gevangenzetten, verdwijnen, verongelukken, zelfmoord ple-
gen of executeren. De filmregisseur Passolini, die de manipulaties 
van de kerk en de bourgeoisie verfilmde, werd onder mysterieuze 
omstandigheden vermoord, en regelmatig blijven aanslagen op kriti-
sche journalisten onopgehelderd.  
De Engelse, Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, de commu-
nistische revolutie in China, en de Spaanse burgeroorlog zijn voor-
beelden van opstanden tegen de heersende rijken. De Engelse bur-
geroorlog en de revolutie in 1688 dwongen de koning te regeren in 
samenspraak met het parlement. Het parlement vertegenwoordigde 
in naam het volk maar alleen rijke burgers konden parlementslid wor-
den. De Amerikaanse revolutie richtte zich tegen de koloniale uitbui-
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ting door Groot-Brittannië, en tegen de monarchie en adel. De door  
grootgrondbezit, handel en manufactuur rijk geworden burgerlijke 
klasse kon dankzij steun van de armere bevolkingsgroepen tijdens 
deze revolutie de macht overnemen; de slavernij schafte zij pas veel 
later af. Tijdens de Franse Revolutie vochten boeren, lijfeigenen, sla-
ven en arbeiders samen met de burgerij tegen de adel, voor betere 
omstandigheden en meer rechten. Dankzij hun strijd kwam hier net 
als in Amerika een burgerlijke elite aan de macht. Tijdens de Russi-
sche revolutie vochten arme boeren, arbeiders en lijfeigenen tegen 
de feodale adellijke grootgrondbezitters. Nadat de adel door hen 
was verdreven en uitgemoord, greep een kleine groep communisti-
sche revolutionairen in naam van het volk de macht. De bevolking 
die zich had verenigd in zelfbestuursorganisaties, Sovjets, kwam in 
opstand tegen het centralistische bestuur van de communisten. De-
ze opstand is door de communisten met geweld neergeslagen en 
de Sovjets ontbonden. De Chinese revolutie maakte net als de Russi-
sche revolutie een einde aan het feodalisme, en ook hier verdreef 
een kleine partijelite gesteund door boeren, arbeiders en lijfeigenen 
de adel, en nam daarna de macht over. Tijdens de Spaanse bur-
geroorlog probeerden anarchisten en communisten een einde te 
maken aan de militaire dictatuur en de bevolking aan de macht te 
helpen. Hun pogingen mislukten door onderlinge onenigheid en bui-
tenlandse militaire en economische steun aan het fascistische be-
wind. 
Tot nu toe werd tijdens revolutionaire opstanden de arme meerder-
heid van de bevolking verdeling van rijkdommen, welvaart en gelijk-
heid beloofd. De bevolking vocht tegen uitbuiting en armoede, 
maar dit leverde haar maar weinig verbetering op. Zij werd slachtof-
fer in de strijd tegen de rijke heersers of onderdaan van nieuwe heer-
sers, die net als hun voorgangers de macht naar zich toetrokken. 
Over geslaagde revoluties wordt beweerd dat “revoluties hun eigen 
kinderen verslinden”, omdat hierna vaak dictaturen worden ingesteld. 
Een van de bekendste slachtoffers van de Franse revolutie was de 
wetenschapper Lavoisier, hij werd tijdens de Franse Revolutie ter 
dood gebracht met de guillotine. Na zijn onthoofding knipperde hij 
zestien keer met zijn ogen om te bewijzen dat de guillotine niet de 
pijnloze executiemachine was waarvoor zij doorging; Lavasier bleef 
wetenschapper tot in zijn dood. Na de Russische revolutie werd een 
van haar leiders, Trotski, verbannen en vermoord en zijn beeltenis 
werd van alle foto’s weggeretoucheerd.  
Machtswisselingen worden vaak voorgesteld als een massale en 
chaos veroorzakende strijd, maar tijdens revoluties wordt de produc-
tie meestal voortgezet; het overgrote deel van de bevolking verleent 
steun aan de revolutie door zich niet verzetten. Tijdens de Amerikaan-
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se revolutie had George Washington maar een leger van enkele dui-
zenden manschappen tot zijn beschikking. De Russische regisseur Ei-
senstein verfilmde de bezetting van het Winterpaleis in Sint Petersburg 
als een massale bestorming, terwijl hierbij in werkelijkheid maar drie-
honderd mensen waren betrokken. De onrust tijdens revoluties wordt 
vaak veroorzaakt door de rijken en hun huurlingen die zich verzetten 
tegen het verlies van hun rijkdom en posities, en door militair en eco-
nomisch verzet van regeringen in de omringende landen.  
Alle grote problemen waarmee de mens in deze wereld geconfron-
teerd wordt, honger, werkloosheid, analfabetisme, vervuiling, gebrek 
aan voorzieningen, oorlog en dreiging van totale vernietiging van de 
mensheid door nucleaire wapens, zijn terug te voeren op de ongelij-
ke bezitsverhoudingen, waardoor een kleine elite in grote rijkdom 
leeft en grote groepen in armoede. Pas wanneer een einde wordt 
gemaakt aan de ongelijkheid van bezit en macht kan de arbeid van 
de wereldbevolking ingezet worden om haar levensomstandigheden 
te verbeteren. De wetenschapper en sciencefiction schrijver Asimov 
berekende in de jaren zeventig van de vorige eeuw dat met het geld 
en de middelen die aan oorlogvoering worden verspild onze eigen 
planeet voor iedereen welvarend had kunnen worden gemaakt en 
verre planeten bewoonbaar.  
Kan een einde worden gemaakt aan de ongelijke verdeling van rijk-
dom en macht zonder dat de samenleving vervalt in de burgeroor-
log en door de rijken voorspelde willekeur en chaos? Zijn om deze 
verandering door te voeren gewelddadige revoluties en burgeroorlo-
gen onontkoombaar, of kan de omwenteling zonder geweld worden 
bereikt? Moeten tijdens een machtsovername alle oude instituties 
worden afgebroken, of kan gebruik worden gemaakt van bestaande 
organisatievormen? Hoe kunnen de burgers hun lot in eigen hand 
nemen en regelen dat elke mens in onze wereld een menswaardig 
leven leidt? Hoe moet worden uitgemaakt wat een menswaardig le-
ven is? Wie neemt de beslissingen? 
Het idee om privérijkdom aan te pakken is waarschijnlijk zo oud als 
het ontstaan van deze rijkdom. Om de rijken hun bezittingen af te 
nemen lijkt gebruik van geweld onontkoombaar, de rijken hebben 
immers de macht over politie, leger en wapens en zetten deze in 
wanneer hun macht en rijkdommen bedreigd worden. Hoe kan de 
bevolking deze macht doorbreken zonder de samenleving te laten 
ontaarden in chaos en ellende? Een van de middelen waarmee de 
bevolking haar opvattingen kenbaar kan maken en verandering kan 
bewerkstellingen is volksraadpleging via referendum. Voor het proces 
tegen Socrates werden in het ‘democratische’ Athene burgers op 
straat opgeroepen deel te nemen aan het volkstribunaal. De leden 
van het volkstribunaal kregen anders dan gebruikelijk hun maaltijd 
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van het stadsbestuur pas opgediend na het uitspreken van hun oor-
deel. Omdat zij hongerig waren velden zij hun oordeel dat Socrates 
ter dood veroordeeld moest worden zo snel mogelijk. Socrates was 
tegenstander van de democratie en bewees met zijn ter dood ver-
oordeling hoe wreed en onredelijk democratie kan werken. 
Na de communistische machtsovername in China werd tijdens het 
bewind van Mao Zedong met instemming van de massa het 
schaakspel verboden vanwege de spelfiguren koning en koningin. 
Ook naar klassieke muziek mocht niet meer geluisterd worden omdat 
dit volgens de communistische ideologie muziek was van de deca-
dente bourgeoisie. De Chinese intellectuelen, die vooral uit burgerlij-
ke kring stamden, verdwenen in strafkampen of werden gedwongen  
op het land te werken, waardoor veel kennis verloren ging en onca-
pabele mensen in verantwoordelijke bestuursfuncties terechtkwa-
men. Na verdrijving van de sjah van Perzië door de ayatollahs wer-
den in Iran onder gejuich van grote groepen moslims vrouwenrech-
ten afgeschaft en westerse muziek, kleed- en uitgaansgewoonten 
verboden. Met hun nee-stem tegen de Europese grondwet stemde 
de bevolking in verschillende Europese landen via een referendum 
‘democratisch’ tegen gegarandeerde Europese grondrechten. Het 
gevaar van referenda is dat burgers door onjuiste voorlichting en ge-
brek aan kennis belangrijke verworvenheden wegstemmen of nieuwe 
maatregelen afwijzen die hun leefomstandigheden zouden hebben 
verbeterd. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid is voor de bevolking een ander mid-
del om in te zetten tegen onrecht. Getroffen bevolkingsgroepen ge-
bruiken dit middel als protest en om veranderingen af te dwingen. Zij 
organiseren stakingen, massademonstraties, ludieke acties, boycot-
ten verkiezingen, weigeren bepaalde producten te kopen of belas-
tingen te betalen. Burgerlijke ongehoorzaamheid vestigt de aan-
dacht op economische, politieke en sociale misstanden, en kan een 
effectief middel zijn om verbeteringen af te dwingen in de arbeids- 
en leefomstandigheden. Regelmatig vallen tijdens acties van burger-
lijke ongehoorzaamheid doden en gewonden; de ongelijke verde-
ling van rijkdom en macht, de belangrijkste oorzaak van misstanden, 
wordt door burgerlijke ongehoorzaamheid niet weggenomen. 
 

Wetten 

Via de politiek dicteren de rijken de wetten, wetten met betrekking tot 
arbeid, pensioenen, belastingheffing, gezondheidszorg, onderwijs, 
cultuur, handel, economie, . . In democratieën kunnen de wetten in 
een mum van tijd veranderd worden. Waarom kan hetzelfde niet 
gebeuren met de wetten ten aanzien van bezit en vermogen? Zodra 
de bevolking probeert de wetten ter discussie te stellen die toestaan 
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dat een paar procent van de wereldbevolking bijna alles bezit, wordt 
haar het schrikbeeld voorgehouden dat de wereldeconomie zal in-
storten. Maar wat hebben de slavenhouders, farao’s, kerkelijke lei-
ders, koningen, adel, fabriekseigenaren en financieringskapitaalgroe-
pen voortgebracht? Oorlogen, honger, ziekten, radioactieve straling, 
vervuiling, vergiftiging, klimaatverandering en de mogelijkheid om 
met nucleaire wapens de mensheid op aarde te vernietigen. Waar-
om maken we niet een wet die opeenhoping van bezit en macht bij 
enkelen verbiedt, een wet waarmee de wereldgemeenschap de 
beslissingsmacht krijgt over de wereldrijkdommen? Pas dan zijn de-
mocratie, gelijkheid en vrijheid te realiseren; zolang dit niet gebeurt 
zijn deze begrippen slechts holle woorden. De voorwaarden en mid-
delen om zo’n wereldwijde verandering te realiseren zijn aanwezig, 
deze moeten alleen op grote schaal aangegrepen worden. De rijken 
hebben één grote zwakte, zij zijn gering in aantal, zij maken maar vijf 
procent van de wereldbevolking uit. En met het groeien van de we-
reldbevolking wordt het bevolkingsaandeel van de armen groter en 
dat van de rijken nog kleiner. 
Wetten zijn een middel om de maatschappelijke orde te handhaven 
en aan te passen aan nieuwe omstandigheden, maar tot nu toe 
hebben wetten er niet voor gezorgd dat de hele wereldbevolking 
menswaardig leeft. Er zijn wetten gemaakt om tientallen miljoenen 
Indianen en Aboriginals te verdrijven en uit te moorden, om joden, 
minderheden en gehandicapten te vervolgen en te vergassen, om 
vrouwen hun rechten te ontnemen, om oorlogen te voeren. Mensen-
rechtenactivisten en tegenstanders van dictaturen worden door mid-
del van de wet veroordeeld en gevangengenomen, en in wetten is 
geregeld dat de overgrote meerderheid van de bevolking geen be-
slissingsmacht heeft. Tot nu toe zijn de wetten in opdracht van de rij-
ken of van een kleine politieke elite gemaakt, om hun positie en bezit 
te beschermen en hun eigen orde op te leggen aan de bevolking. 
De bevolking kan nieuwe wetten aannemen waarmee zij de macht 
en orde van de rijken vervangt door de macht en orde van de we-
reldbevolking.  
Om wetten heen hangt een waas van onduidelijkheid en mysterie. 
De bevolking wordt bijgebracht dat het maatschappelijk leven gere-
geld is via afspraken, akkoorden, overeenkomsten, en beloftes van 
goed bestuur. Wetten maken wordt voorgesteld als een langdurig en 
ingewikkeld proces, dat zoveel mogelijk vermeden moet worden. 
Hiermee bedoelen de rijken de wettelijke bepalingen waarin bezit en 
vermogen worden geregeld, deze beperken zij tot het minimum en 
houden die zo vaag mogelijk; de sociale wetten die de rechten en 
plichten van armen regelen zijn tot in de kleinste details beschreven. 
Wanneer het de machthebbers van pas komt, is een wet in een 
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mum van tijd in elkaar gezet of afgeschaft en vervangen door een 
nieuwe. Na de machtsovername in Joegoslavië door Milosevic, wer-
den binnen één dag zesendertig nieuwe wetten door het parlement 
aangenomen. Binnen korte tijd werd de wetgeving van de Europese 
Unie en van haar lidstaten omgevormd om de controle op kapitaal 
af te schaffen en privatisering van overheidsvoorzieningen mogelijk te 
maken. Wanneer de rijken haast hebben worden bestaande wetten 
overtreden, zoals het voor de Europese Centrale Bank geldende ver-
bod om waardepapieren op te kopen van Europese Unielanden; de 
politiek heeft deze bank hiervoor ijlings toestemming gegeven. Na 
het vallen van een regering neemt het parlement vaak nog wetten 
aan met verstrekkende gevolgen. 
De wet is een algemeen kader van bindende voorschriften en regels 
met betrekking tot personen, handelingen en zaken die alle terreinen 
van het maatschappelijk leven bestrijken: verkeer, onderwijs, handel, 
… . Met behulp van de wet worden overtreders ter verantwoording 
geroepen en gestraft. Dat veel situaties in het leven net even anders 
zijn dan de bepalingen waarin de wet voorziet, dwingt rechters ertoe 
hun overwegingen en toepassing van de wet uit te breiden en te wij-
zigen, waardoor wetstoepassing wordt aangescherpt en verfijnd. De 
filosoof Spinoza schreef dat de rechtspraak volwaardiger wordt door 
wetsovertredingen. Bij het zoeken naar oplossingen voor omstandig-
heden waarin de wet niet voorziet, raadplegen rechters de jurispru-
dentie, het geheel van uitspraken en overwegingen bij hantering van 
de wet. 
Wetsovertredingen die de rijken begaan bereiken de rechter meestal 
niet, en wetten die rijkdom regelen bieden talloze mogelijkheden om 
verplichtingen en verantwoordelijkheden te ontduiken, zoals zorg voor 
armen, zieken, ouderen en hongerigen. Zodra groepen in de gele-
genheid kwamen overproductie toe te eigenen, maakten zij wetten 
om deze in beslag genomen rijkdom te beschermen. De rijken heb-
ben in wetten geregeld dat zij de vruchten van andermans werk mo-
gen afpakken, waardoor zij vijfennegentig procent van de waarde 
van de wereldproductie bezitten. Wanneer iemand van het bezit van 
de rijken een klein beetje afpakt, wordt hij door middel van dezelfde 
wetten bestraft en bestempeld als een dief. Kleine diefstal is wettelijk 
verboden, dan is het ook mogelijk de grote diefstal van de rijken wet-
telijk te verbieden. Met nationale en internationale wetten worden de 
bezitsverhoudingen geregeld, in nationale en internationale wetge-
ving is ook te regelen dat niet langer wordt toegestaan dat vijf pro-
cent van de wereldbevolking vijfennegentig procent van de waarde 
van alle bezittingen in handen heeft, en vijfennegentig procent van 
de wereldbevolking maar over vijf procent beschikt. Afschaffing van 
deze scheve verhouding zou een einde maken aan de enorme ver-



 114

spilling die de rijken nu veroorzaken. Doordat bijna de gehele waarde 
van de wereldproductie opgehoopt is bij een kleine rijke elite die be-
slist wat hiermee gebeurt, wordt deze waarde niet productief en 
planmatig ingezet voor de hele wereldbevolking, maar verspild aan 
hun plezier en vermaak.  
De bevolking wordt voortdurend voorgehouden dat de bestaande si-
tuatie onontkoombaar is en fundamentele veranderingen niet mo-
gelijk zijn. Tijdens de absolute heerschappij van vorsten was het op-
peren van afschaffing van de monarchie strafbaar en voor velen 
ondenkbaar. In de Europese landen zijn de meeste keizers en konin-
gen verdreven, en de overgebleven koningshuizen hebben alleen 
nog symbolische waarde, geen staatsmacht. In de Middeleeuwen 
kon het merendeel van de bevolking zich scheiding van kerk en staat 
niet voorstellen. Toen de scheiding van kerk en staat in de Europese 
landen gerealiseerd werd, bleef de door de tegenstanders voorspel-
de chaos uit. De communistisch leiders in Oost-Europa beweerden 
dat communisme onoverwinnelijk en blijvend is, en Hitler verkondigde 
het duizendjarige bestaan van het Derde Rijk.  
De vraag is niet of het mogelijk is mateloze zelfverrijking af te schaf-
fen, maar hoe snel en op welke manier dit het beste kan gebeuren. 
Snelle structurele veranderingen brengen vaak weerstand, verzet en 
bloedvergieten teweeg, zoals tijdens de Amerikaanse, Franse, Russi-
sche en Chinese revoluties. Het gevaar van geleidelijk doorvoeren 
van veranderingen is dat de rijken de gelegenheid krijgen zich suc-
cesvol te verzetten. De omwenteling in de voormalige Oostbloklan-
den verliep zonder bloedvergieten. In deze landen legaliseerde de 
communistische elite haar rijkdom door de wetten aan te passen. De 
moderne communicatiemiddelen vergemakkelijken een geleidelijke 
overgang naar een wereldgemeenschap zonder rijken en armen, 
omdat de wereldbevolking vernet is (Internet) en hierdoor snel kan 
overleggen over nieuwe maatregelen en wetten.  
De vraag is op welke schaal afschaffing van mateloze privérijkdom 
moet plaatsvinden. Sommigen beweren dat het internationale karak-
ter van het kapitalisme en haar uitwassen aantonen dat de mens-
heid terug moet naar kleinschalige organisatie en zelfvoorziening. 
Volgens anderen is het kapitalisme vanwege haar internationale ka-
rakter alleen internationaal te bestrijden. Beide opvattingen hoeven 
elkaar niet uit te sluiten: op regionaal, nationaal en internationaal ni-
veau kan de bevolking ervoor zorgen dat door middel  van wetten 
een einde wordt gemaakt aan de scheve machts- en bezitsverhou-
dingen. In de overgangsfase naar een wereldgemeenschap waarin 
iedere wereldburger beslissingsmacht heeft, kan de gemeenschap 
zowel op kleine schaal als internationaal wetten ontwerpen als krach-
tig middel om mateloze persoonlijke verrijking onmogelijk te maken 
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en strafbaar te stellen. Door middel van wetten is een verbod op ma-
teloze zelfverrijking af te dwingen, en is concentratie van macht en 
kapitaal uit te sluiten, zonder dat dit gepaard hoeft te gaan met 
chaos, (burger)oorlog, ellende en omverwerping van bestaande 
structuren. 
Om economische crises te beteugelen zijn verschillende pogingen 
gedaan zelfverrijking aan banden te leggen, maar tot nu toe waren 
deze ontoereikend. Voor de vorm worden hoge inkomens en vermo-
gens belast, maar de zelfverrijking ten koste van de wereldbevolking 
wordt hiermee verhinderd. Voor de bestrijding van economische cri-
ses zijn in eerste instantie krachtige wetten nodig tegen zelfverrijking. 
Op langere termijn kunnen deze wetten vervangen worden door af-
spraken en maatregelen waartoe de gemeenschap besluit, die gel-
den per situatie en per geval en de kracht van wet hebben. Dit soort 
maatregelen zijn niet algemeen geldig maar tijdelijk en plaatselijk, en 
daardoor veel flexibeler en toegesneden op specifieke problemen 
en behoeften. Zonder maatregelen met de kracht van wet is beslis-
singen afdwingen moeilijk en is niemand effectief ter verantwoording 
te roepen voor zijn daden, of voor het niet uitvoeren van gemeen-
schappelijk genomen beslissingen. In voormalig Joegoslavië werden 
tijdens de laatste periode van ‘zelfbestuur’ veel wetten door de partij-
elite buiten werking gesteld en vervangen door maatschappelijke af-
spraken. Dankzij de willekeur en wetteloosheid die de top van de 
communistische partij hiermee had gecreëerd, kon zij zichzelf in korte 
tijd verrijken. Voor en tijdens de omwenteling aan het einde van de 
twintigste eeuw hanteerden de communistische partijelites in Oost-
Europa afspraken in plaats van wetten, en sinds de versoepeling van 
de economische en financiële wetten van de Europese Unie worden 
wettelijke bepalingen vervangen door convenanten, beroepseden, 
zelfregulering, en afspraken van goed bestuur. Deze maatregelen zijn 
niet bindend, en doordat overtreding geen strafrechtelijke gevolgen 
heeft bevorderen ze zelfverrijking. 
 
Zelfbestuur 

De langste tijd van haar bestaan heeft de mens geleefd in gemeen-
schappen zonder privé-eigendom, waar alles gemeenschappelijk 
was en hiërarchie en machtsverschillen niet bestonden. Ook latere 
samenlevingen kenden vormen van zelfbestuur: rijke vrije burgers 
vormden directe democratische bestuursvormen; communistische 
collectieven maakten een einde aan de macht van de rijken en 
voerden in bedrijven en scholen zelfbestuur in; anarchistische ge-
meenschappen schaften naast privé-eigendom politiek en staat af; 
in kleine ‘utopisch-socialistische’ werkgemeenschappen in Engeland 
en  Frankrijk  was  bezit collectief en  werden beslissingen gezamenlijk 
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genomen. De utopisch-socialistische experimenten waren kleinscha-
lige werkgemeenschappen, gevormd als reactie op de slechte ar-
beids- en leefomstandigheden van fabrieksarbeiders. Later werden 
kleine zelfvoorzienende woon- en werkcollectieven opgericht, zoals 
de nog bestaande Kibutzen in Israël en communes in Denemarken. 
Recent zijn in een aantal Zuid-Amerikaanse landen communistische 
en socialistische bestuursvormen gevormd om een einde te maken 
aan de macht van de Amerikaanse financieringskapitaalgroepen, 
en in verschillende landen nemen arbeiders zelf de fabrieken over 
wanneer faillissement dreigt. Dit soort initiatieven wordt altijd geno-
men door de bevolking, niet door de rijken, hoewel die er wel de 
macht en middelen toe hebben en beweren het goede voor te 
hebben met de bevolking. Aan hun macht en het bezit kan een ein-
de worden gemaakt als de vijfennegentig procent van de wereldbe-
volking die niet of nauwelijks bezit en macht heeft in plaats van cor-
rupte beroepspolitici mensen kiest die haar belang vertegenwoordi-
gen, en als zij zich regionaal, nationaal en op wereldschaal verenigt, 
om wetten te maken die mateloze zelfverrijking verbieden. 
Vanaf het einde van de negentiende eeuw verenigden verschillende 
nationaal georganiseerde vakverenigingen van arbeiders zich in een 
internationale socialistische beweging. Door interne strijd, antipropa-
ganda van de rijken en de oprichting van sociaaldemocratische po-
litieke partijen die de vakverenigingen aan zich bonden, werd een  
wig gedreven in deze internationale beweging. In de kapitalistische 
landen zijn politici en de top van de arbeidersbeweging niet bereid 
zelfverrijking af te schaffen, omdat dit niet in hun belang is: het zou 
het einde betekenen van hun carrière. De kracht om hierin verande-
ring te brengen kan uit de bevolking zelf komen: zij bestaat uit zeven 
miljard mensen, heeft een gemeenschappelijk belang, en beschikt 
over technische middelen om dit belang te verwezenlijken. Voor het 
eerst in de geschiedenis bieden de communicatiemiddelen tech-
nisch de mogelijkheid alle burgers met elkaar te verbinden, zodat zij 
elkaar rechtstreeks kunnen raadplegen over problemen, voorstellen 
en beslissingen. Het internationale communicatienetwerk verschaft 
de burgers toegang tot onderzoeksgegevens en andere kennisbron-
nen, en maakt het mogelijk internationaal bijeenkomsten en acties te 
organiseren. Burgers kunnen door middel van Internet, stakingen en 
andere protestacties afdwingen dat de afgevaardigden hun belang 
vertegenwoordigen of aftreden. 
Het bewind van Milosevic in voormalig Joegoslavië is ten val ge-
bracht door de volksbeweging Otpor. De door deze beweging ge-
bruikte methode van volksverzet is toegepast door verzetsbewegin-
gen in diverse landen, waaronder Albanië, Rusland, Georgië, en 
Egypte. Tijdens de laatste zware economische crisis in Argentinië heb-
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ben verschillende arbeiderscollectieven de fabrieken overgenomen; 
in Zwitserland en Duitsland zijn in verschillende streken eigen betaal-
middelen ingevoerd om de lokale productie te beschermen tegen 
het financieringskapitaal. Ook bestaan in verschillende Europese lan-
den tal van burgerinitiatieven die de eigen energievoorziening ver-
zorgen, om niet langer overgeleverd te zijn aan de dure energie van 
internationale concerns.  
De eerste stap die nodig is voor het beëindigen van de concentratie 
van macht en rijkdom bij een kleine groep, is aan banden leggen  
van privérijkdom via nationale en internationale wetgeving. Nadat 
wetten zijn ingevoerd die mateloze zelfverrijking stafbaar stellen, zal 
uit de goederen waarover iemand beschikt en uit wat hij onder-
neemt zijn af te leiden of hij zich houdt aan de wet. De wettelijke 
maatregelen kunnen worden ingevoerd binnen de bestaande be-
stuursstructuren, door volksvertegenwoordigers die uit en door de be-
volking gekozen zijn. Een zichzelf organiserende bevolking kan op alle 
niveaus een volksvertegenwoordiging instellen met tijdelijke afge-
vaardigden die de belangen van de bevolking vertegenwoordigen. 
In een zelfbestuursysteem handelen en beslissen de mensen zelf in 
plaats van de bepaling en uitvoering van maatregelen over te laten 
aan ambtenaren, politici, werkgevers en andere autoriteiten. In een 
zelfbestuurssysteem vervullen de burgers verschillende functies en 
dragen zij gezamenlijk verantwoordelijkheid: naast hun werk organise-
ren zij als collectief de nodige voorzieningen. In vrije discussie worden 
problemen besproken en over de aanpak wordt in stemrondes be-
sloten. De bevolking organiseert zich op verschillende niveaus: in wij-
ken, bedrijven en instellingen waarbinnen ze werkzaam is; als be-
langhebbende bij een bepaalde voorziening of ten aanzien van een 
specifiek probleem; als  lid van een gemeenschap, regio of  groep 
van regio’s; en als bewoner van de wereld. Wie wanneer betrokken 
wordt bij vraagstukken is afhankelijk van het soort probleem en de 
omvang hiervan. De klimaatverandering, bijvoorbeeld, is een acute 
kwestie met wereldwijde gevolgen, bij de aanpak hiervan moet de 
hele wereldbevolking betrokken worden. Hoe een specifieke regio 
haar wegennetwerk onderhoudt en verbetert, daarover kan de be-
volking uit die regio het beste oordelen en beslissen. Welke zaken 
zich als probleem aandienen en welke nieuwe voorstellen en initia-
tieven ontstaan zal afhangen van de actuele situatie, behoeften en 
wensen van de betrokken burgers, en van de aanwezige middelen.  
Om ieders inbreng te waarborgen wordt bij alle vraagstukken en be-
slissingen de bevolking zoveel mogelijk rechtstreeks betrokken. Wan-
neer het praktisch niet mogelijk is alle betrokkenen voor overleg en 
besluitvorming bij elkaar te laten komen, kan gewerkt worden met uit 
en door de bevolking gekozen afgevaardigden die on-line, via Inter-
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net, rechtstreeks in verbinding staan met hun achterban. De verte-
genwoordigers in de verschillende Europese Piratenpartijen hanteren 
deze manier van discussiëren en beslissen, maar zij worden tegen-
gewerkt door het heersende politieke en economische stelsel met 
partijverkiezingen, gekozen vaste volksvertegenwoordigers en de 
macht van de financieringskapitaalgroepen en lobbyisten. 
De afgevaardigden worden in een zelfbestuurssysteem voor een be-
perkte periode aangesteld, staan voortdurend in overleg met hun 
achterban, en worden uit hun functie als afgevaardigde ontheven 
wanneer zij niet naar tevredenheid van de achterban functioneren. 
De achterban moet ervoor waken dat zij grip houdt op de besluit-
vorming en dat het overleg van de afgevaardigden transparant ver-
loopt. 
Om de inbreng van inhoudelijke deskundigheid te waarborgen in de 
overleg- en beslissingsstructuren, moeten deskundigen in de gele-
genheid gesteld worden burgers voor te lichten en als medeafge-
vaardigden plaats kunnen nemen in commissies en andere overleg-
vormen. Experts vervullen vanwege hun inhoudelijke kennis een be-
langrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en het oplossen 
van problemen. Het aantal mensen dat veel kennis heeft over een 
specifiek vakgebied is altijd relatief klein, en de kennisvoorsprong die 
zij op de anderen hebben kan gemakkelijk leiden tot misbruik van 
deze positie. Vaak overtuigen experts met hun kennis de bevolking, 
hun adviezen zijn zwaarwegend en worden door bestuurders meestal 
opgevolgd, met grote gevolgen voor de bevolking. Toen Sicilië Spar-
ta om militaire hulp vroeg, stuurden de Spartanen enkele schepen. 
Teleurgesteld zagen de Siciliërs dat maar één Spartaan van boord 
kwam om zijn diensten aan te bieden. Zijn militaire instructies en trai-
ningen leidden er echter toe dat de Siciliërs de Romeinen militair ver-
sloegen. De Siciliërs hadden veel baat bij de raad van deze expert, 
maar deskundige adviezen kunnen ook grote mislukkingen tot gevolg 
hebben, zoals de poging van Alexander de Grote om India te bezet-
ten, en de fatale veldtochten van Napoleon en Hitler, waarmee zij 
Rusland probeerden te veroveren.  
In de Oudheid vormde de kunst van redevoeren, de retorica, een 
belangrijk onderdeel van de opleiding van bestuurders en adviseurs. 
De Athener Themistocles wist dankzij zijn redevoeringskunst de bevol-
king te overtuigen dat uitbreiding van de vloot beter het behoud en 
de bloei van de samenleving waarborgde dan de bouw van een 
tempel. Hierdoor overwonnen de Atheners tijdens de zeeslag bij Sa-
lamis de Perzen. De kunst van redevoeren kon bijdragen tot voor-
spoed maar werd door bestuurders vaak aangewend voor eigen  
gewin. Om misbruik te beperken was het Spartaanse bestuurders 
verboden eigendom te hebben. De filosoof Plato verkondigde in Po-
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liteia dat een verbod op bezittingen voor bestuurders noodzakelijk is 
om machtsmisbruik tegen te gaan.  
Zolang de grote verschillen tussen arm en rijk bestaan, werken de ex-
perts hoofdzakelijk in opdracht van de rijken en zijn de adviezen die 
zij geven niet in het belang van de bevolking. Ook wanneer zelfverrij-
king is verdwenen is het mogelijk dat deskundigen er verschillende 
meningen op na houden. In zulke situaties blijft het voor de bevolking 
moeilijk om te beoordelen wat het beste is voor de hele gemeen-
schap. Computertechnologieën, digitale opslag van gegevens en 
computerprogramma’s maken specialistische kennis steeds toegan-
kelijker, maar voor uitleg en vergemakkelijking van de besluitvorming 
blijft advies van experts nodig. Om te voorkomen dat adviezen in het 
nadeel van de bevolking uitvallen dienen kennis, overleg, raadge-
ving en besluitvorming openbaar toegankelijk te zijn, moet de bevol-
king geleerd worden de adviezen van experts kritisch te beoordelen, 
en moet zij wettelijke middelen in handen krijgen om experts te con-
troleren. In een zelfbestuurssysteem ligt de verantwoording voor ge-
nomen besluiten immers uiteindelijk bij de bevolking. 
Bij het nemen van beslissingen brengt iedere belanghebbende zijn 
stem uit. Eenvoudige zaken kunnen met een gewone meerderheid 
besloten worden, voor belangrijkere beslissingen is een grotere 
meerderheid nodig. Wie bij de stemming betrokken wordt hangt af 
van de omvang van het betreffende vraagstuk en de groepen die 
het vraagstuk aangaan. In een zelfbestuursysteem zullen net als in 
andere maatschappelijke organisatievormen zienswijzen over de 
gewenste ontwikkelingen en over de beste aanpak van een pro-
bleem uiteenlopen, echter in een zelfbestuurssysteem worden de 
beslissingen niet meer geleid door de drijfveer van zo snel mogelijke 
zelfverrijking maar door het streven naar een menswaardig bestaan 
voor iedereen. 
 
Wereldgrondwet en wereldgemeenschap 

In de overgangsperiode naar een wereldgemeenschap gebaseerd 
op zelfbestuur kan het recht op de eerste levensbehoeften en beslis-
singsmacht voor alle wereldburgers gewaarborgd worden door mid-
del van een wereldgrondwet die de politieke en sociaaleconomi-
sche rechten van elke burger garandeert. De aanzetten tot een we-
reldgrondwet zijn aanwezig in de verschillende internationale men-
senrechtenverdragen; de in deze verdragen opgenomen rechten 
zijn geschikt om te dienen als uitgangspunt voor de wereldgrondwet.  
De Volkenbond en haar latere opvolger, de Verenigde Naties, zijn 
opgericht om de wereldbevolking te verenigen en haar rechten te 
waarborgen via een stelsel van internationale mensenrechtenver-
dragen, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de 
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Mens, het Internationale Verdrag van Burgerrechten en Politieke 
Rechten, het Internationale Verdrag met betrekking tot Economische, 
Sociale en Culturele Rechten, het Internationale verdrag inzake uit-
banning van alle vormen van rassendiscriminatie, de internationale 
arbeidsverdragen, het VN-Vrouwenverdrag en het VN-Kinderrechten-
verdrag.  
Officieel werden Volkenbond en Verenigde Naties na afloop van de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog opgericht met het doel de wereld-
vrede te beschermen, praktisch gezien was hun ontstaan het resul-
taat van meerdere, deels tegenstrijdige ontwikkelingen en doelen. 
Industrialisatie en opeenhoping van kapitaal hadden geleid tot we-
reldwijde vervlechting van kapitaalgroepen en tot een klasse van  
‘vrije’ loonarbeiders die zich internationaal begon te organiseren in 
vakbonden. Voor de op wereldschaal opererende kapitaalbezitters 
was de wereldorganisatie een instrument om kapitaal gemakkelijker 
te verplaatsen, voor de wereldbevolking en de arbeidersorganisaties 
diende zij als forum om rechten geformuleerd en erkend te krijgen. 
Verschillende ontwikkelingen zijn van invloed geweest op de inhoud 
van de internationale mensenrechtenverdragen: de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsverklaring en grondwet; de tijdens de Franse Revo-
lutie gebruikte Franse verklaring van de rechten van de mens en bur-
ger; de belangen van kapitaalgroepen en arbeidersorganisaties; de 
strijd tussen kapitalistische landen en hun koloniën; en de conflicten 
tussen de kapitalistische en toenmalige communistische landen. Tij-
dens onderhandelingen over de inhoud van de mensenrechtenver-
dragen legden vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging, de 
communistische en de arme landen nadruk op het belang van eco-
nomische en sociale rechten als noodzakelijke aanvulling op de klas-
sieke burger - en politieke rechten. Afschaffing van de grote verschil-
len in rijkdom, en wettelijk garanderen van de bestaanszekerheid 
voor elke mens waren voor deze groepen noodzakelijke voorwaar-
den om vrijheid en gelijkheid te realiseren. Vertegenwoordigers van 
de rijke landen waren alleen bereid te onderhandelen over de indivi-
duele burgerrechten en politieke rechten die tijdens de Amerikaanse 
en Franse Revolutie centraal hadden gestaan, zoals vrijheid van me-
ningsuiting en vergadering, verbod op discriminatie, recht op een 
eerlijk proces en verbod op marteling. Dit zijn ‘goedkope’ rechten die 
vooral terughoudendheid en een passieve rol van de overheid vra-
gen en nauwelijks financiële verplichtingen met zich meebrengen. 
De onderhandelingen tussen de verschillende belangengroepen 
hadden als resultaat een veel zwakkere juridische status van de vast-
gelegde economische en sociale mensenrechten dan van de klas-
sieke burger- en politieke rechten. Bij het instellen van juridische pro-
cedures ter handhaving van de mensenrechten, hebben de rijke 
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landen verhinderd individuen de mogelijkheid te geven hun staat 
aan te klagen wanneer economische, sociale en culturele mensen-
rechten in het geding zijn. Ook hebben deze landen zich verzet te-
gen het door de arme en toen nog grotendeels gekoloniseerde vol-
ken ingebrachte zelfbeschikkingsrecht. Hun tegenwerking tegen dit 
zelfbeschikkingsrecht nam pas af toen het dekolonisatieproces bijna 
voltooid was en de uitbuiting van gekoloniseerde volken op een an-
dere manier kon worden georganiseerd. 
De internationale mensenrechtenverdragen hebben de juridische 
status van hoger recht: de wetgeving van de afzonderlijke landen 
mag met de bepalingen van deze verdragen niet in strijd zijn. Voor 
wat de burger- en politieke rechten betreft wordt elk individu als juri-
disch persoon erkend, wat betekent dat elke burger in principe tegen 
zijn overheid wordt beschermd doordat hij tegen haar beslissingen in-
ternationaal kan procederen. Op het eerste oog lijkt dit een grote 
verworvenheid, maar bindend zijn de internationale mensenrechten-
verdragen alleen voor de landen die deze verdragen hebben gerati-
ficeerd, en tal van mogelijkheden zijn opengehouden om slechts 
verdragsdelen te ratificeren, voorbehouden te maken en bepalingen 
tijdelijk buiten werking te stellen. Voor de burger neemt het aantal 
overheidsbeslissingen waartegen hij kan procederen af door privati-
sering van overheidstaken, en het voeren van een procedure kost 
geld, duurt vele jaren en is onmogelijk voor miljarden burgers die le-
ven onder dictaturen. Als een burger in de gelegenheid is te proce-
deren, moet hij zijn zaak eerst voorleggen aan verschillende gerech-
telijke instanties in eigen land, voordat hij bij een internationaal ge-
rechtshof terecht kan. De kans dat hij gelijk krijgt is erg klein zolang de 
wetten en internationale mensenrechtenverdragen op alle niveaus in 
het voordeel van de heersende macht worden uitgelegd. Wordt een 
burger in zijn gelijk gesteld dan ontbreekt het de internationale ge-
rechtshoven net als de lagere rechtbanken aan effectieve sanctie-
middelen om uitvoering van de gerechtelijke beslissing daadwerkelijk 
af te dwingen. 
Internationaal gezien heeft op papier elk individu onvervreemdbare 
rechten, maar in de praktijk domineert de soevereiniteit van afzon-
derlijke staten, en blijven slavenhandel, kinderarbeid, verkoop van 
vrouwen, marteling, genocide en andere misdaden tegen de men-
selijkheid ongestraft. De laatste tijd bieden gerechtshoven in bepaal-
de landen, waaronder België en Spanje, elke burger de mogelijkheid 
om misdaden tegen de menselijkheid aanhangig te maken, onge-
acht waar deze gepleegd zijn. Dit is een belangrijke stap in de rich-
ting van de bestrijding van misdaad in de wereld.  
In de overgangsfase naar de vorming van een wereldgemeenschap 
moet aan de sociaaleconomische mensenrechten dezelfde juridi-
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sche status worden verleend als aan de politieke rechten, zodat ie-
ders bestaansrecht gegarandeerd wordt. Pas als de rechten op ar-
beid, voldoende inkomsten voor levensonderhoud, woning, gezond-
heidszorg en andere voorzieningen voor elke wereldburger in de we-
reldgrondwet verankerd zijn, zijn deze rechten afdwingbaar en krijgen 
de burgers de middelen in handen om deze rechten te verbeteren 
en uit te breiden. 
In de internationale mensenrechtenverdragen ligt het uitgangspunt 
besloten dat je een andere niet mag aandoen wat je zelf niet aan-
gedaan wilt worden. Tevens ligt aan deze verdragen de idee ten 
grondslag dat mensen als biologische en sociale wezens nauwelijks 
van elkaar verschillen: elke mens wil honger, pijn, kou en onderge-
schiktheid vermijden; elke mens wil verzekerd zijn van eten, drinken, 
medische zorg, kleding en onderdak;  hij wil niet gedood worden  
door anderen, in vrijheid zijn mening kunnen uiten; de mogelijkheid 
krijgen activiteiten te ontplooien die niet ten koste van anderen gaan; 
… . In de internationale mensenrechtenverdragen zijn ook de ideeën 
van vrijheid en gelijkheid besloten die tijdens de Franse en Ameri-
kaanse revoluties geformuleerd werden. De macht en rijkdom van 
vorsten en adel is door middel van nationale grondwetten en interna-
tionale mensenrechtenverdragen ingeperkt. In de verschillende wet-
te, verdragen en wereldgrondwet kan macht en rijkdom verder wor-
den begrensd door het verbod op te nemen op mateloze zelfverrij-
king. 
De Verenigde Naties zijn opgericht om door internationale eenwor-
ding herhaling van de verschrikkingen van de beide wereldoorlogen 
te voorkomen, maar in de praktijk zijn zij verworden tot een instrument 
van de financieringskapitaalgroepen. Deze groepen forceren door 
middel van de politieke macht de gewenste beslissingen, dwingen 
voordelige handelscontracten af en voeren in naam van de wereld-
gemeenschap oorlog. Een groot deel van de door de rijken veroor-
zaakte internationale conflicten en oorlogen wordt tegenwoordig 
onder het mandaat van de Verenigde Naties uitgevochten. Omdat 
deze instelling geen land is, zijn de landen die onder dit mandaat  
opereren juridisch niet aansprakelijk te stellen voor de aangerichte 
misdaden en verwoestingen. Door de ‘vredesoperaties’ onder de 
vlag van de Verenigde Naties uit te voeren, worden gemeenschaps-
gelden van de deelnemende landen ingezet voor oorlogsmisdaden  
waarvoor niemand verantwoordelijk kan worden gesteld. De hoogste 
gerechtelijke instantie in Nederland bepaalde dat de Verenigde Na-
ties in Nederland niet voor het gerecht gedaagd kunnen worden 
voor in Srebrenica begane oorlogsmisdaden, omdat de Verenigde 
Naties de meest verregaande vorm van immuniteit genieten; de Ve-
renigde Naties staan boven de wet. In een door enkele nabestaan-
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den tegen de Nederlandse Staat aangespannen zaak wegens aan-
sprakelijkheid voor de dood van hun familieleden in Srebrenica, werd 
Nederland in eerste instantie door de rechter vrijgesproken van me-
deplichtigheid, omdat Dutchbat in Srebrenica onder het mandaat 
van de Verenigde Naties opereerde. In hoger beroep is de Neder-
landse Staat alsnog veroordeeld, omdat de rechter oordeelde dat  
Nederland effectief controle had over het optreden van Dutchbat. In 
elk land zou wetgeving gerealiseerd moeten worden die alles wat 
strijd is met de mensenrechten en de hierop gebaseerde wereld-
grondwet verbiedt. 
De Verenigde Naties kunnen als vertegenwoordiger van de wereld-
bevolking omgevormd worden tot een flexibele wereldorganisatie 
met tijdelijke door en uit de bevolking van de verschillende regio’s 
gekozen afgevaardigden. Functionarissen die voor onbeperkte tijd 
aangesteld en niet door de bevolking gekozen zijn vervreemden 
gemakkelijk van hun achterban en zijn vatbaar voor omkoping. Om 
diezelfde redenen moeten de permanente regionale, nationale en 
internationale bestuursapparaten omgevormd worden tot flexibele, 
niet vaste besturen, die bijeenkomen op initiatief van de bevolking, 
wanneer zij dit nodig acht. Afgevaardigden behouden hun baan en  
krijgen van de gemeenschap een vergoeding voor de periode dat 
zij als onbetaalde volksvertegenwoordigers werken.  
In de overgangsfase naar een wereldgemeenschap gebaseerd op 
zelfbestuur is de wereldorde te handhaven met behulp van een we-
reldleger. Een wereldleger opgebouwd uit flexibele bestuurs- en ge-
vechtseenheden die bestaan uit tijdelijk gekozen regionale afge-
vaardigden voorkomt dat het leger te machtig wordt. Wereldburgers 
worden gekozen voor training en opgeroepen wanneer dit nodig is. 
Een beroepsleger dat bestaat uit professionele huurlingen brengt ver-
schillende gevaren met zich mee: het kan door bepaalde groepen 
ingehuurd worden om de eigen macht te vergroten; goed getrainde 
huurlingen zijn in staat zelf de macht te grijpen; een beroepsleger is 
gemakkelijk tegen de bevolking in te zetten omdat huurlingen vech-
ten als een beroep beschouwen. Tijdelijke structuren voorkomen dat 
enkele personen of groepen de overmacht krijgen, tot corruptie wor-
den verleid of de regio waaruit zij afkomstig zijn bevoordelen. Toen 
Boutros Boutros-Gahli aan het hoofd stond van de Verenigde Naties 
deed hij een voorstel tot oprichting van een wereldleger onder man-
daat van de Verenigde Naties. De Verenigde Staten, grootste finan-
cier van de Verenigde Naties, zorgden ervoor dat hij niet werd herko-
zen, zodat over zijn voorstel niet gestemd hoefde te worden.  
Om de wereldvrede te bevorderen zal privéwapenbezit verboden 
moeten worden, en de wapenproductie net als het verbod op mas-
savernietigingswapens  onder  collectieve  controle  moeten  worden  
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geplaatst. Controle op wapens draagt bij tot vrede maar is hiervoor 
niet voldoende garantie, elk gereedschap kan immers als wapen 
gebruikt worden. Lijfeigenen en boeren gebruikten tijdens hun op-
standen schoppen, sikkels en zeisen en tijdens de burgeroorlog be-
streden Hutu’s en Tutsi’s elkaar met hakbijlen. Op elk niveau van sa-
menleven zal de bevolking op haar hoede moeten blijven voor het 
gevaar van uitbrekende conflicten, maar de opheffing van zelfverrij-
king neemt de belangrijkste oorzaak van geweld en oorlog weg.  
Zolang de landen niet zijn afgeschaft kan de wereldbevolking zich 
via deze organisatiestructuur in de Verenigde Naties laten vertegen-
woordigen door tijdelijke afgevaardigden die uit de bevolking geko-
zen worden, en beslissingen nemen om de overgang naar een ve-
renigde wereldgemeenschap soepel te laten verlopen. Nu wordt in 
internationale organisaties het gewicht van de stem van een land 
bepaald door de sterkte van haar economie en wapens, en hebben 
de rijkste en machtigste landen vetorecht. De Sovjet-Unie kreeg veto-
recht in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties omdat zij 
atoommacht was. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie behield 
Rusland dit vetorecht, hoewel Rusland economisch en wat inwoner-
aantal betreft op wereldschaal van weinig betekenis is. Duitsland, het 
aan haar inwoneraantal gemeten economisch sterkste land van de 
wereld, heeft vanwege zijn rol in de beide wereldoorlogen geen ve-
torecht, net zomin als India, hoewel dit land bijna een zevende deel  
van de wereldbevolking telt en atoommacht is.  
Om een evenwichtige stemverhouding te realiseren mogen in de 
overgangsfase bij de bepaling van het aantal afgevaardigden en 
het gewicht van hun stem de productiehoeveelheid en de militaire 
kracht van een land of regio niet langer de doorslag geven. Het ge-
wicht van de stem van een land of regio moet dan vastgesteld wor-
den op basis van het aantal inwoners, om ervoor te zorgen dat de 
stem van iedere wereldburger even zwaar telt en om een einde te 
maken aan de situatie dat de rijke landen hun belangen kunnen af-
dwingen ten koste van de arme landen. Totdat de landen opgaan in 
een verenigde wereld kunnen zij als landen functioneren maar die-
nen zij de wereldgrondwet in acht te nemen. 
In samenlevingen met ongelijke bezitsverhoudingen hebben de 
meeste juridische geschillen te maken met eigendom, na afschaf-
fing van de ongelijkheid in eigendomsverhoudingen zal het grootste 
deel van de juridische conflicten verdwijnen. Tijdens de overgangs-
periode dient de wereldgrondwet bindend uitgangspunt te zijn bij 
geschillen. Over de wereldgrondwet worden alle wereldburgers ge-
raadpleegd, en deze grondwet krijgt de juridische status van hoogste 
recht, andere wetten mogen hiermee niet in strijd  zijn. 
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Technologische en sociale veranderingen zullen noodzaken tot aan-
passingen in de wereldgrondwet. De wereldgrondwet en andere ver-
dragen mogen uitsluitend met goedkeuring van de stemgerechtigde 
wereldburgers gewijzigd worden, in overeenstemming met verande-
rende mogelijkheden en maatschappelijke behoeften. Bijvoorbeeld: 
op het gebied van arbeid en gezondheid zullen nieuwe productie-
technieken leiden tot grotere opbrengsten waardoor verkorting van 
de werkweek mogelijk is; met nieuwe genetische manipulatietech-
nieken kan de mens lichamelijk perfecter en zijn hersencapaciteit 
vergroot worden; er zullen talrijke mengvormen te maken zijn van 
mens en dier (chimaeren) en van mens en machine (cyborgs); de 
manipulatie en registratie van herseninhouden en de productie van 
zelfdenkende robots zal verder ontwikkeld worden, en deze ontwikke-
lingen zullen leiden tot nieuwe keuzes en bepalingen die in de grond-
wet en andere verdragen verankerd moeten worden.  
Om grip te krijgen op toekomstige ontwikkelingen moeten de burgers 
zich uitspreken over de richting waarin nieuwe ontwikkeling dienen op 
te gaan, over nieuwe praktische en ethische vragen en nieuwe wet-
telijke bepalingen die nodig zijn. Bijvoorbeeld, robots kunnen steeds 
meer handelingen voeren en zullen vaker worden ingezet in dagelijk-
se situaties, wat noodzaakt de verhouding tussen mens en robot te 
regelen. Over hoe zelfdenkende robots zich ten opzichte van men-
sen moeten gedragen, formuleerde Isaac Asimov in zijn scienceficti-
onverhaal I, Robot de beroemde drie wetten van de robotica, die 
moesten verhinderen dat de robot zich tegen de mens keert. Te-
genwoordig gebeurt vijftig procent van de financiële beurshandel 
uitsluitend via computerprogramma’s, zonder tussenkomst van de 
mens. De werking van deze computerprogramma’s zou wettelijk ge-
controleerd en aan banden gelegd moeten worden. Immers, de 
wereldeconomie is afhankelijk van de financiële beurshandel, en 
hierdoor voor een groot deel van de algoritmen en speltheoretische 
principes in de geautomatiseerde computerprogramma’s waarmee 
de beurshandel werkt. 
Beslissingen over wijziging van de wereldgrondwet moeten vanwege 
hun fundamentele karakter met een grotere meerderheid van de 
stemmen van de wereldbevolking genomen worden dan beslissin-
gen over andere verdragen. Burgers moeten de wereldgrondwet ter 
discussie kunnen stellen en initiatieven kunnen nemen voor aanvullin-
gen en verbeteringen, en deze mogen niet in strijd zijn met de rest 
van haar bepalingen. Een uit gekozen en roulerende wereldburgers 
bestaand overkoepelend controleorgaan ziet erop toe dat de we-
reldgrondwet op al haar onderdelen gehandhaafd en uitgevoerd 
wordt, en overtreding op een effectieve manier wordt tegengegaan.  
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De burgerrechten in de huidige mensenrechtenverdragen hebben 
een gelijkwaardige juridische status, het recht op vrijheid van gods-
dienst, bijvoorbeeld, weegt even zwaar als het recht op leven, wat tot 
tal van mensenrechtenschendingen leidt: religieuze wetten die vrou-
wenbesnijdenis, lijfstraffen, koop en verkoop van vrouwen en de 
doodstraf voor homofilie en overspel van de vrouw voorschrijven, 
worden  door de internationale gemeenschap getolereerd op grond 
van vrijheid van godsdienst, terwijl deze wetten in strijd zijn met de 
overige mensenrechten. Om tot een wereldwijd verbod op dergelijke 
discriminerende wetten en voorschriften te komen, zal in de wereld-
grondwet moeten worden opgenomen dat religieuze voorschriften 
en praktijken net als andere geboden en verboden niet in strijd mo-
gen zijn met de overige mensenrechten. 
Het recht op vrijheid van politieke partijen leidt net als het recht op 
vrijheid van godsdienst tot het toestaan van praktijken die in strijd zijn 
met de overige mensenrechten. In naam zijn in parlementaire de-
mocratieën de politieke partijen democratisch georganiseerd, door 
en voor de bevolking, en dienen door middel van vrije verkiezingen 
gekozen politieke volksvertegenwoordigers het algemeen belang. In 
de praktijk zijn politieke partijen hiërarchische opgebouwd en worden 
zij centralistisch bestuurd door een partijelite die in verbinding staat 
met lobbyisten in dienst van de kapitaalgroepen. Deze groepen be-
palen door middel van hun kapitaal en onderhandelaars de inhoud 
van politieke beslissingen en wetten, en de loopbaan van de politici. 
Zolang het bestaan van rijken wettelijk is toegestaan, kan de bevol-
king niet in vrijheid eigen vertegenwoordigers kiezen. Zij kan haar ei-
gen belangen pas zelf regelen als zij mateloze persoonlijke verrijking 
en de mogelijkheid hiertoe wettelijk heeft afgeschaft. Politieke partijen 
en politici zullen dan overbodig zijn, omdat het bijzondere belang 
waarvoor zij werken, het belang van de rijken, is verdwenen. 
 
Productie 
Wanneer mateloze zelfverrijking niet langer is toegestaan, zijn de fi-
nanciële beurzen, commerciële banken en andere financiële instel-
lingen in eerste instantie te vervangen door regionale kapitaalcentra 
die bepaalde banktaken uitvoeren. Het vermogen van deze regiona-
le centra bestaat uit het tussen deze centra verdeelde kapitaal en uit 
de opbrengsten van verhandelde overschotten die door arbeid van 
de betrokken burgers zijn geproduceerd. Dit kapitaal wordt beheerd 
door afgevaardigde burgers uit de betrokken regio’s; de bevolking 
houdt toezicht op het beheer. Centraal beheer van kapitaal moet 
uitgesloten worden, omdat dit specifieke groepen de gelegenheid 
geeft kapitaal naar zich toe te trekken. Regionale productbescher-
ming met behulp van een eigen betaalmiddel, zal niet langer nodig 
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zijn wanneer hoofdmotief van de productie bevordering van het al-
gemeen welzijn is. Geld zal dan niet meer gebruikt worden als woe-
ker- en speculatiemiddel om met geld meer winst te maken. Geld of 
andere kredietbewijzen kunnen dienen als universeel ruilmiddel, om 
de uitwisseling van producten te vergemakkelijken en overschotten te 
verdelen. Internet maakt snelle overboekingen en handel mogelijk, 
en kan bijdragen tot een soepel  verloop van planning, productie en 
verspreiding van goederen. Het universele ruilmiddel zou een we-
reldmunt kunnen zijn, een universeel waardepapier of giraal geld.  
Regionale kapitaalcentra verstrekken wanneer nodig aan bedrijven, 
gemeenschappen en individuen leningen. Wettelijk wordt vastgelegd 
dat het kapitaal van deze centra uitsluitend gebruikt mag worden 
voor voorzieningen ten behoeve van de basisbehoeften (voedsel, 
watervoorziening, energie, wonen, …), en voor middelen die het al-
gemeen welzijn vergroten (wetenschap, onderwijs, openbaar ver-
voer, gezondheidszorg, cultuur, sport …).  
Produceren de burgers van een regio meer dan voor eigen gebruik 
nodig is, en ontstaat door de ruil hiervan extra kapitaal, dan verdeelt 
het regionale centrum dit kapitaal over andere centra in de wereld, 
wanneer deze daaraan behoefte hebben. Doordat speculatie wet-
telijk niet meer is toegestaan kan de bevolking zelf in overleg bepa-
len welke productie nodig is, hoeveel arbeid, machines en grond-
stoffen hiervoor worden vrijgemaakt, en waarvoor leningen worden 
aangegaan. De hoeveelheid ruilmiddelen wordt in evenwicht ge-
houden met de hoeveelheid geproduceerde goederen, waardoor 
de waarde van het ruilmiddel niet langer aan schommelingen on-
derhevig is.  
De winstmotieven van een kleine groep bepalen niet langer wat ge-
produceerd wordt, en wetenschap en techniek kunnen worden inge-
zet om afval, vervuiling en opwarming van de aarde terug te drin-
gen. De bevolking vervangt de energie opgewekt uit schadelijke fos-
siele brandstoffen en kernsplitsing door energie uit water, wind, zon 
en andere schone en onuitputtelijke bronnen. De vervuilde afvalber-
gen zijn met biologische, chemische en andere technieken afbreek-
baar en voor hergebruik geschikt te maken. Snellere en onschadelijke 
productie- en vervoerstechnieken kunnen zorgen voor productivi-
teitstijging en groei van de productie, zonder schadelijke gevolgen  
voor mens en natuur. Dankzij moderne elektronische communicatie-
technieken zijn productieproces en verdeling van de opbrengsten 
dynamisch te organiseren, afgestemd op de behoeften van de we-
reldgemeenschap. 
Wanneer de hele wereldberoepsbevolking bij de organisatie en uit-
voering van het productieproces betrokken is, stijgt de levensstan-
daard en daalt het aantal noodzakelijke arbeidsuren per individu per 
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dag. Benjamin Franklin berekende in de achttiende eeuw dat een  
gelijke verdeling van werk een vijfurige werkdag mogelijk maakte.  
Onder het voorzitterschap van Boutros Ghali is door de Verenigde Na-
ties uitgerekend dat eerlijke verdeling van de arbeid op wereldschaal 
de werktijd terug kan brengen tot tweeënhalf uur per dag, met een 
levensstandaard gelijk aan die van Zweden. Verdeling van de rijk-
dom van de rijken was in deze berekening niet eens meegenomen.  
Als naast eerlijke verdeling van arbeid de rijken de helft van hun bezit 
zouden inleveren, zou de helft van vijfennegentig procent van de to-
tale wereldrijkdom van naar schatting 360.000 miljard euro vrijkomen 
voor het welzijn van alle wereldburgers, en bij een eerlijke verdeling 
de volledige vijfennegentig procent van deze rijkdom. Met de vrijge-
komen rijkdom kan de hele wereldbevolking voorzien worden van vol-
doende voedsel, sanitaire voorzieningen, elektriciteit, huizen, ge-
zondheidszorg, onderwijs, … . De wereldleiders hebben het over vrij-
heid, gelijkheid, en democratie, waarom werken zij niet zo’n voorstel 
uit, en waarom eist de wereldbevolking niet zo’n plan?  
Om de overgang naar een wereldgemeenschap mogelijk te maken  
zijn in eerste instantie verschillende maatregelen nodig die het finan-
cieringskapitalisme onder toezicht stellen en de beslissingsmacht 
over de productie aan de bevolking overdragen. Na de financiële 
crisis van 2008 opperden politici het financiële toezicht te verscher-
pen, maar hiervan is niets gerealiseerd. Als eerste stap moeten wa-
pensystemen die de internationale vrede bedreigen worden ont-
manteld.  Alle internationale bedrijven en hun kapitaal moeten onder 
internationaal toezicht worden geplaatst van de wereldgemeen-
schap. Dit geldt in de eerste plaats voor bedrijven die binnen het fi-
nancieringskapitalisme de grootste financiële en economische 
macht vertegenwoordigen: de banken en hedgefondsen. De voor-
stellen die de internationale politiek hiervoor heeft gedaan kwamen 
neer op zelfcontrole door de internationale financieringsinstellingen. 
Wettelijke maatregelen moeten verhinderen dat internationale con-
cerns hun kapitaal- en productie-eenheden naar de goedkoopste 
productiecentra verplaatsen. Deze bedrijven laten met hun kapitaal-
vlucht massawerkloosheid en ontwrichte samenlevingen achter in de 
gebieden waaruit zij vertrekken, en buiten arbeiders in de vestigingen 
in arme landen uit met hongerlonen, erbarmelijke werkomstandighe-
den en een verbod op vakbonden. Kleinere ondernemingen zijn af-
hankelijk van de schaal waarop zij opereren onder toezicht te stellen 
van de betrokken bevolking. De financiële -, voedsel-, en grondstof-
fenbeurzen moeten onder collectief toezicht geplaats en niet-produ-
centen (speculanten) wettelijk van deze beurzen geweerd worden, 
omdat zij de prijzen opdrijven alleen voor hun eigen gewin.  
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Overname van de internationale nieuwsvoorziening door de bevol-
king zal een einde maken aan de voortdurende stroom van kapitalis-
tische propaganda en verdraaiing van de feiten. Dat de bevolking 
nu al actief deelneemt aan nieuwsvorming, door maken, inzenden 
en plaatsen van beeldmateriaal en verslagen van gebeurtenissen op 
internet (burgerjournalistiek), is een aanzet tot zelfbeheer van de 
nieuwsvoorziening. 
De ‘schuldenberg’ waarmee de financiële instellingen de bevolking 
door middel van de politiek hebben overladen, is via wettelijke maat-
regelen kwijt te schelden. Deze schuldenberg bestaat uit door de rij-
ken via banken weggesluisd kapitaal dat als schuld van de bevolking 
wordt voorgesteld, die de bevolking aan de rijken moet ‘terugbeta-
len’. Het totale bedrag van dit ‘verdwenen’ geld, waarvoor de bur-
gers van de Europese Unielanden garant staan, werd in 2012 ge-
schat op 13.000 miljard euro. Ter vergelijking: de totale begroting van 
de Europese Unie bedroeg voor ditzelfde jaar 129 miljard euro. Voor 
de Europese ‘schulden’ zijn niet de burgers verantwoordelijk maar de 
veroorzakers: grootaandeelhouders van de (financiële) internationale 
concerns en politici. Zij moeten voor deze megaroof aansprakelijk 
gesteld en veroordeeld worden.  
In het zelfbestuurssysteem zal de bevolking een actieve rol spelen in 
de verdeling van werk, en rechtstreeks betrokken worden bij de orga-
nisatie van de productie. De bevolking en haar vertegenwoordigers 
beslissen in overleg met experts hoe en wat geproduceerd wordt. Bij  
projecten waarmee grotere investeringen gemoeid zijn, dienen 
meerdere regionale centra betrokken te worden. Voor efficiënte 
planning, kapitaalverschaffing, organisatie en aanvoer van middelen 
is een flexibele beslissingsstructuur nodig, geen commerciële kapi-
taalmarkt en financiële beurzen.  
Verschillende ‘communistische’ regimes hebben in het verleden ri-
goureus alle vormen van privébezit afgeschaft: vermogen van adel 
en grootgrondbezitters werd tot staatseigendom verklaard; particulie-
re industriële bedrijven werden onteigend en omgevormd tot staats-
bedrijven; de aarde van boeren werd gecollectiviseerd; zelfstandige 
ambachtslieden werden gedwongen in staatsdienst te werken. 
Doordat de financiële en goederenbeurzen waren afgeschaft, werd 
de stroom van kapitaal- en goederen belemmerd en ontstonden 
grote tekorten aan producten. Dit veroorzaakte zoveel weerzin en 
verzet onder de bevolking dat de productie dramatisch daalde en  
de bevolking slachtoffer werd van de ontstane schaarste aan goe-
deren. Om dit soort problemen te voorkomen is het effectiever privé-
eigendom niet volledig af te schaffen. In plaats hiervan kan in eerste 
instantie hoge belasting worden geheven op vermogen, andere 
vormen van bezit en op hoge inkomens. Extra individuele beloning 



 134

kan ingezet worden als prikkel om het produceren te stimuleren. In 
hoeverre verschillen in beloning en toestaan van privébezit getole-
reerd worden, zal afhangen van de besluiten die de verschillende 
gemeenschappen en regio’s hierover nemen.  
Om arbeid eerlijk te verdelen en productietaken op elkaar af te pas-
sen is wereldwijde afstemming van de productie noodzakelijk. Een 
wereldwijd netwerk waarin via overleg en planning een evenwichtige 
wereldproductie gecreëerd wordt verhindert het wegconcurreren van 
elkaars productieactiviteiten, en maakt een einde aan het ontstaan 
van overbodige overproductie en rampzalige tekorten. Regio’s die 
slachtoffer zijn van misoogsten of natuurrampen, worden in een ge-
zamenlijk georganiseerde wereldeconomie geholpen door de niet 
getroffen regio’s en door voor dit soort calamiteiten opgerichte fond-
sen. Taakverdeling op wereldschaal stelt elke regio in staat de pro-
ductie aan te passen aan de behoeften, natuurlijke omstandighe-
den en aanwezige kennis en ervaring. Specifieke productie handha-
ven waar de noodzakelijke voorwaarden ontbreken of moeilijk te ver-
wezenlijken zijn, is te vergelijken met voortzetting van de productie 
van het eerste model rijwiel in een tijd dat moderne fietsen in omloop 
zijn, of met het gebruik door de tandarts van een handboor, terwijl 
een elektrische boor beschikbaar is. Bij het gezamenlijk organiseren 
van de productie functioneren de bepalingen in de wereldgrondwet 
als uitgangpunt. 
Ondersteuning van de lokale bevolking bij  het inzetten van land-
bouwkennis voor gezonde landbouwmethoden en producten, maakt 
een einde aan de verwoestende werking van grote monoculturen 
van multinationale ondernemingen. Gebruik van gezonde grondstof-
fen en methoden hoeft grootschalige productie niet uit te sluiten: of 
honderd boeren elk een hectare land bewerken, of een kleine groep 
boer met behulp van machines honderd hectaren, zegt niets over 
de kwaliteit van het product of de schade die wordt toegebracht 
aan de natuur. Een gezamenlijke aanpak biedt meer mogelijkheden 
voor de inzet van deskundigheid, betere machines en andere zaken, 
met als gevolg een betere en efficiëntere productie.  
Gebieden waar de natuurlijke omstandigheden ongunstig zijn of 
waar de bewoners over weinig kennis, ervaring en middelen beschik-
ken, kunnen georganiseerd ondersteund worden door de inwoners 
van andere regio’s, maar niet op de manier van de huidige ontwikke-
lingshulp. Een voormalig topman bij de ontwikkelingsorganisatie van 
de Verenigde Naties schat dat minder dan twee procent van de ont-
wikkelingshulp terechtkomt bij de getroffen bevolking, de rest belandt 
bij corrupte leiders van ontwikkelingslanden, aandeelhouders van 
westerse bedrijven, en directieleden en managers van hulporganisa-
ties. Internationale ontwikkelingshulp is een florerende zaak waarmee 
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buitengewoon hoge winsten zijn te behalen: jaarlijks zamelen ontwik-
kelingshulporganisaties wereldwijd naar schatting tachtig miljard euro 
in. Ontwikkelingshulp zou geïnvesteerd moeten worden in de organi-
satie van goed onderwijs en in het creëren van productievoorwaar-
den en mogelijkheden die door de bevolking van de betrokken re-
gio’s zelf kunnen worden gehanteerd. Technisch gezien is het nu al 
mogelijk met schone energiebronnen en ongevaarlijke productie-
technieken te voorzien in de basisbehoeften van de hele wereldbe-
volking. Dankzij automatisering van de productie en moderne land-
bouwtechnieken kan tegenwoordig voldoende geproduceerd wor-
den om dubbele zoveel mensen te voeden als de huidige wereld-
bevolking. Maar de ongelijke bezits- en machtsverhoudingen zorgen 
ervoor dat miljoenen mensen honger lijden en door honger sterven, 
en miljarden mensen onder het bestaansminimum leven. 
Om uit te maken waarin het beste geïnvesteerd kan worden, moet 
door deskundigen in overleg met de bevolking grondig onderzocht 
worden waaraan behoefte is en hoe dit het meest effectief te berei-
ken is. Dit soort onderzoek draagt bij tot terugdringing van overbodige 
en schadelijke productie en tot benutting van aanwezig potentieel. 
Een goede overleg- en afvaardigingstructuur verhindert de bevoor-
deling van een elite en voorkomt dat zij de goederen, gelden, plan-
ning en het beheer van de productie in handen krijgt. Nodig is dat 
op alle niveaus flexibele overleg- en samenwerkingsverbanden func-
tioneren met gekozen en tijdelijke afgevaardigden. De werknemers 
van een bedrijf leiden in overleg met de andere betrokken bewoners 
van de regio waarin het bedrijf is gevestigd de productie en beheren 
de opbrengsten. In bedrijven die het regionale niveau overstijgen 
werken de werknemers samen met afgevaardigden van de bevol-
king uit de betreffende regio’s. Hetzelfde geldt voor bedrijven die 
opereren in grotere gebieden of op wereldschaal, ook hier werken 
tijdelijke afgevaardigden van de werknemers en de bevolking uit de 
betreffende regio’s samen en in overleg met elkaar. 
De ruilwaarde van de productieoverschotten van bedrijven wordt 
gedeponeerd in een ‘kas’ die onder gemeenschappelijk beheer 
staat. In eerste instantie is het bedrijf eigendom van de gemeen-
schap waar het bedrijf zich bevindt en waarvoor het produceert. Re-
gionale productie- en kapitaalcentra staan met elkaar in contact via 
afgevaardigden uit de verschillende bedrijven en gemeenschap-
pen. Voor overstijgende en tijdelijke projecten kunnen speciale tijdelij-
ke samenwerkingsverbanden worden opgericht die binding houden 
met de achterban. Het aantal personen dat beslist over investerin-
gen is bij hoge bedragen groter zijn dan bij lage. De uitval van pro-
ductietaken in bepaalde delen van de wereld kan gecompenseerd 
worden door overschotten die op andere plekken zijn gerealiseerd. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 138

Het creëren van buffers is noodzakelijk om te zorgen voor voldoende 
aanbod in tijden van nood. In de Middeleeuwen weerstonden Duitse 
hertogdommen dankzij de aanleg van voorraden de gevolgen van 
misoogsten en vijandelijke belegeringen. Politici binnen de Europese 
Unie zijn van plan de aangehouden voedselvoorraden af te schaf-
fen, onder het voorwendsel dat voorraden de werking van de vrije 
markt verstoren. Buffers afschaffen levert bevolking en producenten 
uit aan onverwachte prijsschommelingen, en aan hoge prijzen wan-
neer de oogst slecht is of voorraden worden achtergehouden om de 
prijs op te drijven. 
De kapitalistische ideologie stelt planning van de productie voor als 
schrikbeeld, onvrijheid, passiviteit en communistische dictatuur. Het 
liberalisme maakt ons wijs dat planning prikkels om initiatieven te 
nemen doodt. Als alles door middel van planning verloopt en 
niemand rijk kan worden, ontstaan stagnatie en armoede, is de re-
denering. Jaarlijks sterven honderden miljoenen mensen door hon-
ger, ziekten en oorlog, is dat vrijheid en welzijn? Pas als de mens de 
middelen heeft kan hij in vrijheid leven. Alleen een systeem van ge-
zamenlijke planning, organisatie en inzet op wereldschaal kan een 
menswaardig leven realiseren voor iedereen. Wanneer het individu 
merkt dat zijn inspanningen in het voordeel zijn van hemzelf en de 
hele gemeenschap, zal de prikkel om mee te werken aan verbete-
ring veel groter zijn, dan wanneer hij ziet dat alleen de rijken profite-
ren. 
In het financieringskapitalisme hebben de kapitaalgroepen de we-
reld in hun greep, desondanks bestaan op verschillende plaatsen in 
de wereld initiatieven die gericht zijn op gemeenschappelijke plan-
ning en organisatie van de productie. In Spanje, bijvoorbeeld, pro-
duceren de inwoners van het dorp Marinaleda sinds de jaren zeven-
tig in een landbouwcoöperatie hun eigen bestaansmiddelen. Alle 
beslissingen die het dorp aangaan worden collectief in volksverga-
deringen genomen. Inwoners van het dorp bouwen hun eigen hui-
zen, houden de woonlasten laag en organiseren gezamenlijk de 
voorzieningen die nodig zijn. In diverse Zuid-Amerikaanse landen 
heeft de bevolking dictators die door het financieringskapitaal aan  
de macht waren geholpen vervangen door leiders uit de eigen be-
volking. De water- en energievoorzieningen die in handen waren van 
multinationale concerns hebben zij genationaliseerd, en deze lan-
den werken gezamenlijk in een coöperatieve organisatie aan verde-
re economische, sociale en politieke integratie. Uitgangspunt van 
deze samenwerking is onderlinge steun en sociale welvaart voor de 
hele bevolking. Dit soort initiatieven zijn niet nieuw, in het verleden wa-
ren dorpen lange tijd zelfvoorzienend. De kapitaalgroepen verzwijgen 
collectieve initiatieven of brengen ze negatief in de media, omdat  
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deze vormen van samenleven aantonen dat de bevolking haar lot in 
eigen hand kan nemen, en door de invloed van kapitaalgroepen te 
weren veel beter in staat is haar leefomstandigheden te verbeteren.  
Verscheidene critici van het kapitalisme beweren dat de voortduren-
de drang van het kapitalistische systeem om economisch te groeien 
oorzaak is van alle problemen. In werkelijkheid veroorzaakt niet eco-
nomische groei uitbuiting, armoede en ellende, maar de elite die 
het grootste deel van de waarde van de productie toeëigent. Een 
wettelijk verbod op mateloze persoonlijke verrijking neemt de drijfveer 
weg om ten koste van de bevolking zo goedkoop mogelijk te produ-
ceren voor zo hoog mogelijke privéwinst en verhindert het ontstaan 
van armen en rijken. Van economische groei kan dan de hele we-
reldbevolking profiteren. 
De wereldbevolking van zeven miljard mensen is zo sterk gegroeid en 
haar productiviteit dankzij moderne technieken zo gestegen, dat de 
rijkdom die de wereldbevolking met haar werk voortbrengt ruim vol-
doende is om voor iedereen een basisinkomen te garanderen. Di-
verse politieke partijen hadden in het verleden het basisinkomen in 
hun programma staan. De conservatieven propageerden dat een 
basisinkomen de prikkel om te werken wegneemt, en miskenden dat  
de meeste mensen zich graag inzetten voor de gemeenschap; ve-
len ondervinden psychische problemen wanneer ze geen werk heb-
ben. Productiviteit en werkbereidheid nemen toe wanneer de maat-
schappelijke middelen worden aangewend om de arbeidstijd te ver-
korten, geestdodend en gevaarlijk werk te automatiseren, en zware 
werkdruk en onderlinge concurrentie weg te nemen. In een wereld-
gemeenschap gebaseerd op zelfbestuur werken burgers naar be-
hoefte mee aan de productie en andere maatschappelijke taken,  
en kan de hoogte van het wettelijk gegarandeerde basisinkomen 
voldoende zijn om van te leven. Dreiging van werkeloosheid, loons-
verlagende werking van met elkaar concurrerende werknemers en 
werklozen, en de dwang om arbeidskracht op de arbeidsmarkt te 
verkopen verdwijnen door de invoering van een basisinkomen.  
Arbeiders hebben met vakbondsstrijd vanaf het einde van de negen-
tiende eeuw in de hooggeïndustrialiseerde landen verkorting van de 
arbeidstijd en wettelijk gegarandeerde voorzieningen afgedwongen. 
Wanneer politici deze verworvenheden afbreken, zoals nu door de 
werkweek met enkele uren per dag te verlengen, de pensioenge-
rechtigde leeftijd met jaren te verhogen en de wettelijke rechten uit 
te hollen, gebeurt dit uitsluitend om de winsten van de financierings-
kapitaalgroepen te verhogen. 
Zodra een elite de maatschappelijke rijkdom begon  toe te eigenen, 
waren vrije burgers van inkomen verzekerd zonder hiervoor te hoeven 
werken, wat als eerste vorm van basisinkomen voor een kleine groep 
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beschouwd kan worden. De filosofen Plato en Aristoteles beschreven 
in hun modellen van de ideale staat dat politieke leiders uitgesloten 
moesten zijn van bezit, omdat eigendom hen corrupt maakt; zij 
dienden betaald te worden door de gemeenschap. De verkoop van 
kunstwerken was vierhonderd jaar lang verboden, kunst was open-
baar bezit, en kunstenaars werden onderhouden door de gemeen-
schap. Een andere groep vrije burgers kreeg inkomen van de sa-
menleving in ruil voor bewezen staatsdiensten, verlenen van gezel-
schap en andere activiteiten. Tot op de dag van vandaag wordt het 
werk van diplomaten, politici, wetenschappers en kunstenaars uit 
gemeenschapsgelden betaald.  De nieuwe media maken het voor 
iedereen mogelijk culturele producten zoals muziek, literatuur en films 
gratis te kopiëren, en hierdoor groeit de roep om een overheidsrege-
ling voor kunstenaars; al in de Oudheid wisten de Grieken dat kunst 
van iedereen is.  
Thomas More schetste in Utopia een maatschappij zonder eigen-
dom en zonder geld, waarin de mensen samenleefden van de op-
brengsten van gezamenlijke arbeid. Geïnspireerd door de Ameri-
kaanse en Franse revolutie ontwierpen de Franse utopisten Fourier, 
Saint Simon en Phroudon maatschappijmodellen en samenlevings-
vormen die niet gebaseerd waren op zelfverrijking, winst en concur-
rentie, maar op coöperatieve arbeid en gemeenschappelijk eigen-
dom. In de achttiende eeuw schreef Thomas Paine dat armoede 
geen natuurlijke toestand is maar resultaat van ‘civilisatie’. Paine be-
schouwde het een natuurrecht van elke mens om over voldoende 
bestaansmiddelen te beschikken. Marx en Engels riepen op tot de 
oprichting van een communistische maatschappij waarin elk mens 
gelijk is, naar vermogen en behoefte werkt, slechts verbruikt wat hij 
nodig heeft en geen rijkdom vergaart ten koste van anderen.  
De door de arbeidersklasse bevochten sociale rechten in geval van 
ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en ouderdom lijken een 
andere vorm van basisinkomen te zijn, maar deze rechten staan on-
der voortdurende druk om afgeschaft te worden. De politiek be-
schuldigt werklozen, zieken en ouderen die genoodzaakt zijn van de-
ze voorzieningen gebruik te maken van luiheid, misbruik en fraude, 
en oefent dwang uit om hen te werk te stellen. Politici beweren dat 
sociale uitkeringen de prikkel om te werken doden, en betwisten re-
gelmatig de hoogte van deze uitkeringen. De introductie van een 
basisinkomen voor iedereen maakt een einde aan de criminalisering 
van arme bevolkingsgroepen die aangewezen zijn op sociale rege-
lingen, en maakt het bestaande uitgebreide en kostbare controle-
apparaat tegen verondersteld misbruik van voorzieningen overbodig. 
In verschillende landen is het basisinkomen als recht vastgelegd in de 
wet. Luxemburg financiert het basisinkomen uit een klein deel van de 
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winsten van de financiële sector die op haar grondgebied is geves-
tigd, in de Verenigde Arabische Emiraten wordt het basisinkomen be-
taald uit olieopbrengsten. In beide landen kunnen alleen mensen die 
de nationaliteit bezitten aanspraak maken op het recht op basisin-
komen, buitenlandse werknemers zijn hiervan uitgesloten. 
In de huidige situatie leven miljoenen mensen van voedselhulp en is 
het jaarlijkse inkomen van miljarden mensen niet hoger dan driehon-
derd dollar, terwijl anderen per jaar honderden miljoenen of meer 
krijgen. Voor de wereldgemeenschap vormen de wereldwijde op-
brengsten de bron voor financiering van het basisinkomen. De hoog-
te van het basisinkomen zal afhangen van de opbrengsten en kosten 
van het levensonderhoud en wordt in overleg vastgesteld.  
Wanneer de wereldgemeenschap werkt volgens een systeem van 
zelfbestuur en planning, worden de wereldgrondwet en andere ver-
dragen en wetten waarschijnlijk uiteindelijk overbodig. Wetten veron-
derstellen dwang en zijn niet eenduidig toepasbaar omdat situaties 
van elkaar verschillen. De wet is een noodzakelijk kwaad zolang de 
mensen niet in de gelegenheid zijn hun leven in overleg zelf te rege-
len. Wanneer de wetten overbodig worden zullen ook politie, rech-
ters, advocaten, aanklagers, gerechtshoven, ambtenaren en minis-
teries verdwijnen. Dit controleapparaat is vervangbaar door flexibele 
forums, die afhankelijk van de problemen worden gevormd, en hel-
pen conflicten tot een gezamenlijke oplossing te brengen. 
In de geschiedenis zijn tendensen waar te nemen van vereniging 
van verschillende landen, zoals de Verenigde Staten van Amerika, de 
Europese Unie en verschillende handelsunies en andere samenwer-
kingsverbanden tussen landen. De filosoof Kant schetste in de acht-
tiende eeuw een ontwerp van verenigde naties. Nauwere samenwer-
kingsverbanden tussen landen kunnen uitgroeien tot een wereldge-
meenschap waarin grenzen en nationale staten overbodig zijn, en 
de kans op oorlog wordt uitgesloten.  
 
Sociale opvoeding 

Van de totale wereldbevolking kan een miljard mensen niet lezen en 
schrijven, twee miljard mensen kunnen dit maar heel beperkt. Voor 
een vrijere samenleving is goed en voor iedereen toegankelijk on-
derwijs noodzakelijk, gericht op de vorming van mondige personen 
en niet op drilling tot onderdanige en bestuurbare werknemers. Tij-
dens leerprocessen maakt elke jonge generatie zich steeds opnieuw 
aanwezige kennis eigen via moeizame leerprocessen van eindeloze 
herhaling en oefening, omdat we niet geboren worden met een 
kant-en-klaar pakket aan sociale vaardigheden en kennis over de 
wereld. Dit proces van telkens opnieuw kennis opdoen vertraagt de 
ontwikkeling van het maatschappelijk bewustzijn. Misschien wordt in 
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de toekomst een kennispil ontwikkeld, of is opgeslagen kennis recht-
streeks te downloaden in de hersenen, waardoor het proces van 
kennisverwerving versneld kan worden.  
Nieuwe productietechnieken ontlasten tegenwoordig een deel van 
wereldbevolking van zware lichamelijke arbeid en maken massapro-
ductie mogelijk van voedsel en andere goederen, waardoor de 
gemiddelde levensduur stijgt. Technologisch zijn industriële samenle-
vingen de laatste eeuwen veranderd, maar veel ideeën en sociale 
problemen lijken op die van duizenden jaren geleden: rijkdom en 
armoede, analfabetisme, criminaliteit, wetten in het voordeel van de 
heersers, corrupte leiders, een slecht werkend strafsysteem, honger, 
ziekten, oorlogen, …. . Hoofdoorzaak van de maatschappelijke pro-
blemen zijn niet technologische en wetenschappelijke ontwikkelin-
gen, maar de ongelijke verdeling van eigendom en macht: De werk-
tuigen die jagers-verzamelaars gebruikten en die wij nu wapens 
noemen, waren gemaakt voor de jacht en werden pas veel later 
door heersers ingezet als wapen tegen mensen; de huidige luchtver-
vuiling wordt niet veroorzaakt door nieuwe technologieën, maar door 
de elite die deze technologieën aanwendt voor haar eigen gewin.  
Technologie en wetenschap leiden niet automatisch tot de oplossing 
van maatschappelijke problemen, daarvoor zijn tevens goed onder-
wijs, sociale opvoeding, bewustwording, welzijn en eerlijke verdeling 
van welvaart noodzakelijk. Onderwijs en opvoeding kunnen de mens 
bijbrengen zelf invloed uit te oefenen op zijn leven, zichzelf te be-
schouwen als autoriteit, en de invulling van zijn leven niet te laten af-
hangen van politici, kerk, werkgever of een andere autoriteit. De 
mens kan leren dat de zin van zijn leven niet afhangt van een ideo-
logie of van hogere machten maar van hemzelf en de gemeen-
schap. Beweerd wordt dat arme mensen met minder opleiding niet 
in staat zijn zelf richting te geven aan hun leven, en dat zij niet ge-
schikt zijn voor bestuursfuncties. Maar mensen die het welzijn van de 
gemeenschap als levensdoel hebben zijn beter in staat hieraan bij te 
dragen dan een rijke hoogopgeleide elite die alleen gedreven wordt 
door eigenbelang; deze elite brengt door haar positie en macht de 
gemeenschap schade toe.  
Onderwijs moet net als de rest van de activiteiten op alle niveaus, 
regionaal en internationaal, voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Hoe 
meer de mens vrijgesteld wordt van zware arbeid, hoe meer hij in 
staat is opvoeding en onderwijs zelf te organiseren, wat zal bijdragen 
tot nieuwe onderwijsvormen. Kinderen hoeven dan niet langer afge-
zonderd van hun ouders en de rest van de gemeenschap opgeleid 
en samen met andere kinderen opgesloten te worden in klassen en 
scholen (leerfabrieken). Ook nieuwe communicatie- en beeldtech-
nieken bieden mogelijkheden voor nieuwe onderwijsvormen, maar 
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nu worden deze vanwege bezuinigingsmotieven voor dit doel heel 
beperkt toegepast. Wetenschappelijk en technologisch onderzoek 
kunnen vanwege hun overkoepelende karakter het meest effectief 
op wereldschaal georganiseerd worden, zodat wetenschappers niet 
langer elkaars concurrenten zijn in dienst van de rijken, maar geza-
menlijk werken aan probleemoplossingen in het voordeel van de we-
reldgemeenschap. 
Beweerd wordt dat de neiging tot religie is aangeboren en religie on-
ontbeerlijk is vanwege haar bindende werking voor de samenleving. 
Zonder religie zouden moraal en gemeenschappelijke waarden ont-
breken en de maatschappij vervallen tot normloosheid. In werkelijk-
heid brengt het instituut religie de mensen vooral angst bij en ge-
hoorzaamheid aan de door de heersers ontworpen moraal, en zij 
draagt ertoe bij dat mensen zich met deze moraal vereenzelvigen. 
Religie is een middel van de rijken om hun orde op te leggen en leert 
de bevolking van jongs af aan die te beschouwen als haar eigen or-
de.  
Wat goed en slecht is en waard om voor te leven, is niet genetisch 
bepaald en evenmin een vaststaand religieus gegeven, maar af-
hankelijk van de maatschappelijke verhoudingen. Nieuwe maat-
schappelijke ontwikkelingen brengen nieuwe vragen, problemen en 
oplossingsmogelijkheden voort op grond waarvan morele opvattin-
gen herzien moeten worden. Moraal is veranderlijk en geen stelsel 
van eeuwig geldende afdwingbare leefregels, ook al wordt dit door 
politieke en religieuze leiders verkondigd. Moreel gezien wordt bij-
voorbeeld het gezin beschouwd als hoeksteen van de samenleving 
terwijl gemeenschappen voor de industrialisatie hoofdzakelijk in 
grootfamilieverband leefden, en het gezin in eerste instantie alleen 
diende voor de rijken om de erfschap van eigendom veilig te stellen; 
de door de rijken ingevoerde gezinsstructuur maakte ook van kinde-
ren bezit. Doordat China wettelijk de eenkindpolitiek heeft ingevoerd 
en hiermee als staat de productie van kinderen beïnvloedt, is het 
kind in China feitelijk staatsbezit geworden. In de katholieke kerk is 
echtscheiding nog steeds verboden, maar doordat dit instituut geen 
staatsmacht meer is, is echtscheiding voor het burgerlijk recht moge-
lijk geworden. Onder invloed van toegenomen mobiliteit en veran-
derde productieverhoudingen is het gezin als dominante samenle-
vingsvorm aan het ontbinden. Deze veranderingen brengen tevens 
de politiek van gesloten landsgrenzen aan het wankelen. 
De moraal preekt ook dat de mens zijn medemens niet mag doden,  
maar tijdens oorlogen wordt hij hiertoe verplicht: weigeren van dit 
bevel kan de doodstraf tot gevolg hebben. De komst van nieuwe 
wapens heeft de moraal van oorlogvoering veranderd: eerst was de 
soldaat heldhaftig die gedood werd op het slagveld waar beide ge-
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wapende partijen op elkaar inliepen, lange afstandswapens en digi-
tale oorlogvoering hebben ervoor gezorgd dat tegenstanders soms 
honderden kilometers van elkaar verwijderd zijn.  
Onderwijs kan het beste vrijgemaakt worden van de invloed van ker-
kelijke instanties en dogma’s, omdat religie gebaseerd is op angst en 
gehoorzaamheid en in strijd is met wetenschap; religieuze instanties 
geven een vertekend en verwrongen beeld van de realiteit. De op-
voeding via kerkelijke instituties beïnvloedt het kind vanaf jonge leef-
tijd en belemmert hierdoor zijn vrije ontplooiing en vrije keuze. Weten-
schap streeft naar vrijheid van denken en kennis, religie vervolgt we-
tenschappers en andere vrijdenkers die de strijd aangaan met religi-
euze dogma’s. Tot op heden oefent het kerkelijke gezag grote in-
vloed uit op opvoeding en wetenschap, bijvoorbeeld in moslimlan-
den waar het vrouwen verboden is onderwijs te volgen en weten-
schap te bedrijven, omdat zij volgens de religieuze leer minderwaar-
dig zijn en ondergeschikt aan de man. Ook in westerse landen is de 
macht van religie nog steeds groot en wordt naast de evolutietheorie 
de leer van de bijbelse schepping onderwezen.  
 
Techniek en wetenschap 
In de Middeleeuwen werden teksten nog met de hand overgeschre-
ven om ze te kunnen verspreiden. De komst van de boekdrukkunst 
maakt betere verspreiding van schriftelijke informatie en kennis mo-
gelijk, maar het overgrote deel van de bevolking was analfabeet. 
Dankzij de ontwikkeling van radio, telefonie, televisie, satelliet, com-
puter en Internet is een netwerk ontstaan waarmee de mensen we-
reldwijd direct met elkaar in verbinding staan en elkaar kunnen raad-
plegen.  
Via internet zijn archieven, wetenschappelijke kennis, actueel nieuws 
en andere over de wereld verspreide bronnen aan elkaar te koppe-
len en voor iedereen toegankelijk te maken. Internet is een commu-
nicatiemiddel dat iedereen met elkaar verbindt, het is te gebruiken 
als openbare kennisbron en waarschuwingssysteem, het kan dienen 
om tegenwicht te bieden aan de heersende propaganda, en om 
burgers op te roepen tot protestacties. Andersglobalisten organiseer-
den via Internet massademonstraties tijdens bijeenkomsten van de 
internationale organisaties van de financieringskapitaalgroepen. De 
Occupy-beweging riep met behulp van Internet op tot wereldwijde 
protestacties tegen de banken, UKuncut gebruikt het wereldwijde 
web om speelse bezettingsacties te organiseren tegen overheidsbe-
zuinigingen en overheidsmaatregelen die worden genomen in het 
voordeel van de rijken. De recente hongeropstanden in de Arabische 
landen werden voor een belangrijk deel via sociale media zoals Fa-
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cebook en Twitter georganiseerd, en ook verschillende stakingsacties 
komen via deze media tot stand.  
De overvloed aan elektronische informatie op Internet zorgt dat dit 
communicatiemiddel voor de heersende macht moeilijker te contro-
leren is dan de traditionele media (krant, radio en televisie). De be-
volking kan met behulp van mobiele telefoon en computer op Inter-
net rechtstreekse beeldverslagen geven van protesten en andere 
gebeurtenissen, en haar ideeën, onderzoeksresultaten, informatie en 
kritiek uiten. Zij is voor informatie niet meer uitsluitend afhankelijk van 
journalisten en commerciële mediaconcerns, en doorbreekt met 
behulp van de nieuwe media het monopolie van de nieuws- en 
amusementsindustrie. Informatie wordt ook toegankelijker doordat 
muziek, films en documentaires via een netwerk van aan elkaar ge-
koppelde computers van gebruikers kosteloos te kopiëren zijn. Indivi-
duen zijn in de gelegenheid eigen projecten te realiseren via fonds-
werving op Internet, en kunnen met dit medium hun kunst en kennis 
meedelen aan anderen zonder afhankelijk te zijn van beoordelings-
commissies en commerciële geldschieters. Internet biedt de moge-
lijkheid wereldwijd publiek te maken hoe machtsposities verdeeld 
worden en met elkaar verweven zijn, hoeveel functies iemand uitoe-
fent, hoeveel bezittingen de rijken hebben, wie van welke firma’s 
aandeelhouder is en voor wat voor bedragen, hoeveel topfunctiona-
rissen verdienen, et cetera. Denemarken heeft een bescheiden stap 
in deze richting van openbaarmaking gezet door de inkomstenbelas-
tingheffing van al haar burgers op Internet te publiceren. 
De heersende macht probeert het vrije informatieverkeer dat de 
nieuwe communicatiemiddelen mogelijk maken aan banden te leg-
gen, en haar controle over de informatievoorziening te behouden. Zij 
blokkeert de toegang tot computergegevens, maar deze blokkades 
zijn met behulp van computerprogramma’s en mobiele telefoons te 
omzeilen. Initiatieven als WikiLeaks vormen een rechtstreekse bedrei-
ging voor de heersende macht, omdat zij geheime informatie over 
door klokkenluiders gemelde wantoestanden in de openbaarheid 
brengen via een netwerk van wereldwijd aan elkaar gekoppelde 
computers. Bradley Manning, een soldaat die in Irak diende, bracht 
via WikiLeaks documenten en videobeelden naar buiten over oor-
logsmisdaden van het Amerikaanse leger in Irak. De organisatoren 
van dit soort klokkenluidersorganisaties worden in de pers in diskrediet 
gebracht, fysisch bedreigd, en gerechtelijk vervolgd, om hun acties 
te breken en de waarheid te verhullen. Toen de oprichter van Wiki-
leaks, Julian Assange, na het uitbreken van de economische crisis 
van 2008 openbaar dreigde te maken hoe de rijke aandeelhouders 
van banken de economische crisis hebben veroorzaakt, werd hem 
het  zwijgen opgelegd  met  beschuldiging  wegens verkrachting. De 
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gelden van Wikileaks en haar financiële verkeer werden door de in-
ternationale financiële instellingen geblokkeerd. Assange zit vast in de 
ambassade van Ecuador in Londen, die hem asiel heeft verleend 
omdat hij anders wordt uitgeleverd aan Amerika, waar hij waarschijn-
lijk tot levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld.  
Communicatie en uitwisseling van gegevens in het computer- en in-
ternetverkeer gebeurt door middel van elektronisch en digitaal opge-
slagen informatie. Dit soort informatie is snel te verspreiden en toe-
gankelijk te maken, maar ook gemakkelijk elektronisch te manipule-
ren, te vervalsen en te stelen. Een kat- en muisspel heeft plaats tus-
sen de ontwikkeling van nieuwe inbraakmethoden in computers, 
hacken, en beveiligingstechnieken om ontvreemding van gegevens 
tegen te gaan. Hackers en andere geïnteresseerden kunnen vrij een-
voudig toegang krijgen tot elektronisch opgeslagen geheimen van 
staten, bedrijven en banken, tot militaire informatie en vertrouwelijke 
persoonsgegevens. Deze gegevens zijn in te zien, te kopiëren en te 
manipuleren, soms met simpele programma’s die via Internet te ver-
krijgen zijn. Kraken van de streng beveiligde geheime militaire gege-
vens van het Pentagon en de vervalsing van bankenwebsites om 
bankgegevens van klanten te kopiëren en hun rekening leeg te ha-
len, zijn slechts enkele voorbeelden van computerinbraak. Enkele ja-
ren geleden werd tijdens een cyberaanval het volledige elektroni-
sche dataverkeer van banken, ministeries, fabrieken, leger en andere 
instellingen in Estland van buitenaf stilgelegd. Spionage, diefstal en 
manipulatie van geheime gegevens; chantage door staten, bedrij-
ven en het militaire apparaat; en oorlogvoering hebben zich uitge-
breid naar de elektronische, ‘virtuele’ wereld. Cyberspacewar is niet 
langer alleen iets voor sciencefiction verhalen, het speelt zich ook af 
in de realiteit. In IJsland is voor deze manier van oorlogvoering een 
geheim internationaal centrum opgericht waaraan honderdduizend 
medewerkers verbonden zijn. 
Wereldwijd grepen overheden de aanslagen op 11 september 2001 
aan voor de invoering van wetten om het elektronische dataverkeer 
te controleren en de toegang tot Internet te beperken. Overheden 
verplichten internetbeheerders wettelijk om de gegevens van hun 
klanten op te slaan en op verzoek van overheid, politie en justitie vrij 
te geven. Tegelijkertijd schermen overheidsinstanties de gegevens 
die zij beheren en informatie over hun eigen handelen af voor de 
bevolking. Overheden zouden de door hen beheerde gegevens zo 
moeten beveiligen dat deze niet vatbaar zijn voor manipulatie of 
diefstal, en tegelijkertijd alle overheidshandelen en overheidsinforma-
tie transparant moeten maken voor de bevolking. Nieuwe technolo-
gieën maken volledige transparantie en openheid mogelijk, alleen 
wordt deze mogelijkheid nauwelijks benut. Integendeel, de overheid 
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besteedt het beheer van informatie uit aan commerciële bedrijven, 
die hierdoor de volledige beschikking hebben over overheidsgege-
vens en deze informatie verhandelen aan derden, zoals lobbyisten, 
verzekeringsmaatschappijen en beursspeculanten. Commerciële 
zoekmachinebedrijven analyseren het zoekgedrag van hun internet-
gebruikers en verkopen deze informatie aan overheden en com-
merciële organisaties, die de gebruiker bestoken met informatie en 
reclames aangepast aan zijn surfgedrag. 
Tegenwoordig beheren en beheersen commerciële bedrijven grote 
hoeveelheden informatie, waartegen een beweging is ontstaan van 
hackers die vinden dat alle informatie openbaar toegankelijk moet 
zijn. Als protest breekt deze beweging in in beveiligde elektronische 
data van banken, militaire organisaties, overheden, en concerns, 
brengt deze gegevens in de openbaarheid en blokkeert via Internet 
de websites van deze organisaties, waarop instanties reageren met 
nieuwe beveiligingstechnieken, waartegen hackers zich weer wape-
nen, … .  Het wereldwijde netwerk van digitale communicatie heeft 
een dubbele werking: aan de internationale kapitaalgroepen biedt  
het nieuwe mogelijkheden voor organisatie, handel, manipulatie en 
controle van de informatievoorziening, tegelijkertijd biedt het de be-
volking meer toegang en invloed op kennis en informatie, en de 
mogelijkheid zich te organiseren in belangengroepen.  
Zolang de verschillen tussen arm en rijk voortbestaan, zullen er staten, 
legers en grootaandeelhouders zijn met geheimen, en blijft het ge-
vecht over de productie, verspreiding en toegang van informatie 
voortbestaan. Met het afschaffen van mateloze zelfverrijking verdwij-
nen de geheimen van de rijken, en de noodzaak van een geheim 
controleapparaat (leger, politie, justitie) voor de bescherming van 
rijkdom. Kennis en informatie kunnen dan vrij tot stand komen en voor 
iedereen toegankelijk zijn, omdat wie niet rijk is niets te verbergen 
heeft. Hoe rijker een persoon is, hoe meer hij ijvert voor privacy en 
bescherming van (persoons)gegevens.  
Nieuwe elektronische communicatiemiddelen hebben de wereldbe-
volking onderling vernet, maken informatie toegankelijk en versnellen 
de communicatie. Deze communicatiemiddelen kunnen bijdragen 
tot de realisering van een zelfbestuurssysteem waarin de wereldbe-
volking de beslissingen niet langer overlaat aan een rijke elite maar 
deze in onderling overleg zelf neemt. Naast nieuwe communicatie-
vormen dragen andere technische en wetenschappelijke ontwikke-
lingen bij tot nieuwe manieren van produceren en samenleven. Toen 
naast de sikkel de zeis in gebruik werd genomen, werd het oogsten 
vergemakkelijkt en versneld, en vermeerderden de voedselopbreng-
sten, waardoor de wereldbevolking versneld groeide. De stoomma-
chine maakte het mogelijk op grote schaal goederen machinaal in 
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fabrieken te produceren, waardoor naast slavenarbeid en lijfeigen-
schap de fabrieksarbeider zijn intrede deed in het productieproces. 
Mechanisering leidde tot automatisering van productieprocessen, en 
de introductie van elektronica maakt volautomatische productie 
mogelijk aangestuurd door robots.  
Ondanks de veranderingen die de toename van kennis en techno-
logie teweeg hebben gebracht, zijn de huidige technologieën gro-
tendeels voortzetting van het principe van verbranding (vuur) en 
aandrijving door mechanische kracht: In de oudheid werd om iets in 
beweging te zetten de kracht van dier en mens gebruikt, en vuur om 
metalen te bewerken; later zorgde de stoommachine met behulp 
van door vuur verwarmde ketels voor aandrijving van machines; elek-
triciteit wordt opgewekt door verbranding, mechanische kracht (wind, 
water), en chemische processen, waarmee apparaten worden aan-
gedreven. 
Met de komst van nanotechnologie, de technologie die microdeel-
tjes groepeert en ordent, begint een wezenlijk andere manier van 
produceren te ontstaan dan verbranding en mechanische aandrij-
ving. Nanotechnologen gebruiken moleculen en atomen om nieuwe 
materialen te ontwikkelen, en om apparaatjes op microniveau te 
bouwen die aangedreven worden door de beweging van micro-
deeltjes. Op medisch gebied worden nanotechnologische micromo-
toren ontwikkeld als operatie-instrument en om medicijnen door het 
lichaam heen te transporteren naar de juiste plaats. 
Atomen zijn met nanotechnologie door afkoeling te vertragen, waar-
door hun eigenschappen op microniveau bestudeerd kunnen wor-
den en nieuwe eigenschappen en toepassingen worden ontdekt. In 
de nabije toekomst zullen microdeeltjes naar believen te bewegen 
zijn en steeds anders te groeperen, waardoor een product telkens 
om te vormen is tot een ander product. Met moderne printers zijn te-
genwoordig objecten nauwkeurig driedimensionaal te kopiëren, en 
kunnen patronen omgezet worden in driedimensionale producten. 
Dit is een stap in de richting dat iedereen naar behoefte zelf produc-
ten creëert. Het ontwerpen van mechanisch en elektronisch aange-
dreven machines voor het productieproces zal in de toekomst steeds 
meer vervangen worden door het creëren van materiepatronen, 
schema’s die nodig zijn om op microniveau producten voort te 
brengen. 
Doordat de natuurlijke hoeveelheid microdeeltjes eindeloos is en een 
onuitputtelijke hoeveelheid energie bevat, maakt de toepassing van 
nanotechnologische productiemethoden het gebruik van vervuilen-
de brandstoffen overbodig, en kunnen deze methoden een enorm 
potentieel aan grondstoffen, schone productievormen en herbruik-
bare producten leveren. Nanotechnologie biedt de gebruiker de 
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mogelijkheid ongelimiteerd producent te worden van zelf ontworpen 
goederen, zonder dat dit schadelijke gevolgen heeft voor mede-
mens en natuur. Schaarste aan producten behoort dan tot het ver-
leden.  
Wanneer met nanotechnologie objecten naar believen geprodu-
ceerd en hergebruikt kunnen worden, zal erop moeten worden toe-
gezien dat de patronen waarmee dit gebeurt van iedereen zijn, en 
dat het alleenrecht op ontwerp en product wordt afgeschaft. Nu zijn 
ontwerp, producten, technieken en onderzoeksmethoden wettelijk 
beschermd door tal van eigendomsrechten, zoals patenten, licenties 
en octrooien. Deze rechten belemmeren de ontwikkeling van nieuwe 
en effectievere middelen, dragen ertoe bij dat de prijs van produc-
ten veel te hoog is, en dienen uitsluitend de zelfverrijking van een eli-
te. 
Andere technologieën zullen net als nanotechnologie het leven in-
grijpend veranderen, zoals nieuwe vormen van bevruchting en uit-
dragen van embryo’s, waardoor de huidige samenlevingsstructuren 
veranderen of verdwijnen. De techniek van klonen levert in combina-
tie met genetische manipulatie de mogelijkheid om eigenschappen  
van organismen verregaand te beïnvloeden en te wijzigen. Geneti-
sche manipulatie kan toegepast worden om ziekten te voorkomen, 
organen te creëren, en zelfs sterkere hersenen. Sinds genen kunstma-
tig te beïnvloeden zijn wordt hiermee geëxperimenteerd op mensen, 
vaak in het geheim, omdat overheden wettelijke grenzen stellen aan 
dit soort experimenten.  
Met behulp van genetische manipulatie en andere nieuwe techno-
logieën kan de levensduur van mensen verlengd worden, en ont-
staat de vraag wie langer in leven mag blijven en wat de gevolgen 
van de toepassing van dit soort technieken zijn voor de omvang van 
de wereldbevolking. Politici negeren dit soort vragen meestal, omdat 
tal van nieuwe levensverlengende technieken voor de rijke elite al 
toegankelijk zijn en voor de rest van de wereldbevolking onbereik-
baar. In welvarende landen is de gemiddelde leeftijd bijna twee keer 
zo hoog als in ontwikkelingslanden, en zolang de verschillen in rijk-
dom en de wereldbevolking groeien, zal private rijkdom nog meer  
dan nu gaan bepalen hoe lang iemand in leven mag blijven. Rijken 
zijn in de gelegenheid steeds meer levensjaren te kopen, van oudere 
en zieke armen worden jaren afgenomen zodra ze niet meer pro-
ductief zijn en in leven houden ‘te duur’ wordt. 
Genetische manipulatie wordt ook veelvuldig toegepast in de land-
bouw, waar grote concerns werken met gemanipuleerde zaden en 
gewassen. Gegevens en discussie over de gevolgen die dit heeft 
voor milieu en mens worden door deze bedrijven en politici tegen-
gehouden. Genetisch gemanipuleerde gewassen kunnen het na-
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tuurlijk evenwicht verstoren en stoffen bevatten waarvan de gevaren 
pas op langere termijn merkbaar zijn.  
Door nieuwe technologieën vervaagt de grens tussen het biologische 
en het kunstmatige: biologische organismen en technieken worden 
met elkaar vermengd en hieruit ontstaan nieuwe leefvormen. Tijdens 
zijn presidentschap heeft Clinton drie miljard dollars overheidssteun 
verleend aan transhumanistisch onderzoek van de Singularity Univer-
sity in Californië, waar onderzoek gedaan wordt op het gebied van 
kunstmatige intelligentie, biochemie, biogenetica, informatica en 
nanotechnologie. In samenwerking met informatiegigant Google 
onderzoekt dit instituut kunstmatige intelligentie en de mogelijkheid 
gedachte-inhouden van hersenen te bewaren en updaten. De be-
doeling van dit onderzoek is herseninhouden van mensen over te 
brengen in kunstmatige intelligentiesystemen (computer), en zo de 
gedachtensporen levend te houden van diegenen die financieel in 
staat zijn deze vorm van eeuwig leven te kopen. Het is  onderzoekers 
van de Singularity University gelukt synthetisch cellen te produceren, 
waarmee op den duur waarschijnlijk kunstmatig leven te creëren is, 
en organismen planmatig te construeren zijn. Het gedachte-
experiment van de filosoof Dennett, hoe het zou zijn als de gedach-
te-inhouden van twee hersenen aan één lichaam worden gekop-
peld, bracht in de jaren negentig beroering, tegenwoordig worden 
dit soort ideeën praktisch onderzocht.  
Als een kleine elite het wetenschappelijk onderzoek blijft beheersen 
en de wereldgemeenschap hierop geen controle krijgt, dreigt kunst-
matige intelligentie de volgende stap te worden in de evolutie. Kunst-
matige systemen zullen de mens, die door zijn lichaam aan beper-
kingen onderhevig is, overbodig maken. Verscheidene wetenschap-
pers voorspellen dat als deze ontwikkelingsrichting zich vrij kan voort-
zetten, kunstmatige intelligentie de mens zal afschaffen, wat het ein-
de betekent van de menselijke soort. Veel van onze beslissingen 
worden al overgenomen door met elkaar verbonden computersys-
temen die overzicht en snelheid van het menselijk denken ver over-
treffen. Dit is een eerste stap in de richting die kan leiden tot verdwij-
nen van de mens als zelfstandig denkend en handelend wezen.  
Google werkt aan plannen om alle kennis op één centrale plaats te 
verzamelen en zo een supercomputer, superbrein, te creëren, met 
het gevaar dat dit brein de wereld gaat overheersen. Wereldwijd zou-
den mensen grondig geïnformeerd moeten worden over de stand 
van wetenschap en de keuzemogelijkheden die hierdoor openlig-
gen: willen we dat computerprogramma’s ons leven bepalen, willen 
we voortbestaan in een organisch lichaam of in een kunstmatige 
constructie, willen we existeren als elektronische databestanden in 
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een subatomaire wereld, willen we dat alleen kunstmatige intelligen-
tiesystemen blijven voortbestaan?  
Met behulp van kennis en technologie creëert de mens middelen 
waarmee hij zijn zintuiglijke waarneming vergroot: de stok verlengde 
zijn arm; met de telescoop verbreedde hij zijn blikveld naar hemelli-
chamen die met het oog niet te zien zijn; microscopen, deeltjesver-
snellers en andere hulpmiddelen tonen dat onze wereld uit een on-
eindig aantal oneindige microdeeltjes bestaat die geleid worden 
door wetmatigheden waar we ons zonder deze technieken geen 
voorstelling van kunnen maken. Kennis groeit, het proces van kennis-
uitbreiding is eindeloos, de grens van kennis is wat we over het heelal 
en de materie weten. Kosmologen hebben ontdekt dat het univer-
sum veel groter is dan werd aangenomen, zij vermoeden dat wij 
maar vijf procent van alle materie waarnemen, en dat we in een 
multiversum leven waarin waarschijnlijk ook hogere intelligentievor-
men bestaan. Giordano Bruno schreef dat in het heelal talloze be-
woonde werelden zijn, niet alleen de aarde; wetenschappers van nu 
vermoeden dat er meer bewoonde universums zijn, waarin eindeloze 
reeksen en alle mogelijke combinaties hiertussen gelijktijdig naast el-
kaar existeren.  
Sciencefiction schrijver Jules Verne schreef over reizen naar de 
maan, lang voordat dit praktisch mogelijk was, en Arthur C. Clarke 
bedacht satellieten voordat zij gemaakt  konden worden. Deze we-
tenschappers - schrijvers leidden uit de stand van techniek en weten-
schap toekomstige ontwikkelingen af. H.G. Wells schreef over een 
machine waarmee je in de tijd kan reizen, anderen schrijven over rei-
zen in verschillende dimensies. De manier van ruimte- en tijdreizen 
die we nu kennen is begrensd door de lichtsnelheid: niets kan vol-
gens de huidige wetenschappelijke inzichten sneller bewegen dan 
het licht. De grens van de lichtsnelheid kan waarschijnlijk overschre-
den worden als we op microniveau met de impulsen van onze her-
senen reizen, zonder ons lichamelijk te verplaatsen. In zekere zin rei-
zen we al in de tijd zonder ons lichamelijk te hoeven verplaatsen, 
wanneer we een boek lezen dat in een andere tijd is geschreven en 
zich op een andere plaats afspeelt, wanneer we films kijken, of ons 
via internet in cyberspace begeven. Misschien koppelen we in de 
toekomst onze herseninhoud aan simulaties, waardoor het verschil 
tussen werkelijkheid en simulatie verdwijnt, en slaan we onze hersen-
inhoud meervoudig op, waardoor we verschillende versies van onze 
identiteit creëren. Misschien bouwen we zo onze eigen persoonlijk-
heden, en koppelen we de verschillende versies aan steeds andere 
lichamen of aan kunstmatige systemen, waardoor we onszelf in 
meervoud het eeuwige leven geven. We fantaseren over verschillen-
de mogelijkheden, maar waarschijnlijk zal de toekomst er heel an-
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ders uitzien dan wij ons nu kunnen voorstellen. Voorzien hoe de toe-
komst zal zijn is ingewikkelder geworden doordat de technische mo-
gelijkheden omvangrijker zijn en sneller ontwikkelen dan vroeger.  
We moeten als gemeenschap zorgen dat we inzicht krijgen in de 
mogelijkheden en gevolgen van wetenschap, en invloed uitoefenen 
op de richting van wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd moeten 
we voorkomen dat nieuwe ideeën over wetenschappelijk onderzoek 
geweerd worden omdat ze anders zijn dan de gevestigde opvattin-
gen. Ook wat voor ons denken en handelen onmogelijk lijkt kan on-
verwachte en bruikbare resultaten opleveren. De gewenste richting 
van onderzoek kan het beste in open discussie worden bepaald, en  
wetenschappers moeten de mogelijkheid houden in vrijheid onder-
zoek te doen. Natuurkundige Niels Bohr zei over wetenschappelijke 
theorieën dat niet de vraag is of een theorie vreemd is, maar of zij 
vreemd genoeg is. Als wetenschappers zoals Pasteur en Koch hun 
onderzoek niet hadden kunnen doorzetten ondanks tegenwerking 
van gevestigde wetenschappers, waren hun ontdekkingen waar-
schijnlijk pas veel later bekend geworden en toegepast. 
Vaste denkpatronen en praktijken kunnen resultaten, gemak en ze-
kerheid opleveren, maar ook een rem zijn op vernieuwing en verbe-
tering. Veel ontdekkingen ontstaan tijdens experimenten en leiden tot 
nieuwe onverwachte uitvindingen. Het gebruik van vuur, bijvoorbeeld, 
leidde tot de ontdekking van verschillende materialen, omdat door 
verhitting metalen en andere materialen smolten. Later leidden dit 
soort ontdekkingen tot bestudering van chemische processen. Uit de 
verhitting van zand ontstond glas en door glas te slijpen werd ontdekt 
dat glas uitvergroot. Dit leidde tot de uitvinding van de bril, de verre-
kijker en de microscoop, tot het ontstaan van de optica als weten-
schap en tot bestudering van de materie en het heelal. Het bewijs 
voor het bestaan van vacuüm, waarover bijna tweeduizend jaar was 
gespeculeerd, werd geleverd tijdens het leegpompen van een vat. 
Uit dit experiment werd ook afgeleid dat lucht elastisch is, hoe groot 
de kracht van de atmosferische druk is, en wat het gewicht van lucht 
is.  
Voor de wetenschap geldt net als voor de rest van het leven dat de 
systemen en oplossingen niet algemeen geldig zijn. Lange tijd dacht 
men dat wiskunde is opgebouwd uit absoluut geldige principes, 
maar de wiskundige Gödel toonde aan dat ook de wiskundige prin-
cipes geen algemene geldigheid bezitten, dat zelfs deze exacte we-
tenschap geen vast fundament heeft. Met behulp van kwantumme-
chanica, de wetenschap die de microwereld bestudeert, is ontdekt 
dat de wetmatigheden in de macrowereld niet gelden voor micro-
deeltjes, en dat in de wereld van de kleine deeltjes waarschijnlijk niet 
het principe geldt van oorzaak en gevolg: tijdens experimenten is 
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aangetoond dat een microdeeltje zich tegelijkertijd op twee plaat-
sen kan bevinden. Voor de kwantummechanica zijn nieuwe bereke-
ningsmethoden ontwikkeld en voor nieuwe onderzoeksgebieden zul-
len weer andere berekeningensystemen nodig zijn. Toename van 
kennis dwingt ons het beeld dat wij over de werkelijkheid hebben aan 
te passen en te herzien.  
Van nieuwe technologieën wordt vaak de oplossing verwacht voor 
problemen. Gedacht werd dat de stoommachine, kernenergie, en 
medische wetenschap armoede en honger zouden verdrijven, en 
iedereen zouden voorzien van hygiënische leefomstandigheden met 
elektriciteit en schoon drinkwater. Maar de nieuwe technieken heb-
ben dit niet gebracht omdat de rijken de vruchten van wetenschap 
en technologie toeëigenen en alleen laten onderzoeken en uitvoe-
ren wat hen op korte termijn winst oplevert. Opvoeding, wetenschap 
en technologie garanderen niet automatisch voor iedereen een 
menswaardig bestaan, om dit te bereiken is ook nodig de bestaan-
de bezitsverhoudingen af te schaffen.  
 
 
 
 
Wij bevinden ons op aarde in het eindeloze woeste heelal. Misschien 
is onze maan ontstaan doordat de aarde is getroffen door een reu-
zen meteoor, en zijn door een meteorietinslag ook de dinosaurussen 
uitgestorven. Wetenschap en techniek kunnen ons waarschijnlijk be-
hoeden dat we opnieuw getroffen worden door brokstukken uit het 
heelal, maar in de mogelijkheden die onze kennis biedt schuilen ook 
gevaren voor ons bestaan; de mens beschikt voor het eerst in zijn 
bestaan over middelen om het leven op aarde uit te roeien. Wij 
moeten ervoor zorgen dat we het krachtige wetenschappelijke po-
tentiaal inzetten om onze planeet en onze maatschappij te be-
schermen en verder te ontwikkelen tot nog ongekende mogelijkhe-
den. Wij zijn reizigers in ruimtetijd en geschiedenis, en we zijn op een 
punt beland waarop we voor talloze keuzes staan. Het is tijd dat de 
mensheid haar lot in eigen hand neemt, en de beslissingen niet lan-
ger overlaat aan een elite die verblind is door mateloze zelfverrijking 
en uitoefening van macht. De maatschappij is rijp voor verandering, 
en de roep naar verandering wordt in de democratisch bestuurde 
landen steeds luider. Door wetten te eisen die een beter bestaan 
voor alle mensen waarborgen, groeit het besef dat we allemaal 
aardbewoners zijn en dat wij gezamenlijk vorm kunnen geven aan 
onze toekomst. 
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