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Een tijdje geleden had ik een discussie met een aantal vrienden over het nemen van 

cruciale beslissingen in een mensenleven. Het punt was dat ik verdedigde dat die momenten 

zeldzaam zijn terwijl zij het tegendeel dachten. Ik heb het voor alle duidelijkheid wel 

degelijk over punten in een leven die kruispunten zijn: je kan in principe verschillende 

wegen uit en je hebt zelf een rol te spelen in de bepaling van die keuze. Dat ik zo’n toch 

wel gewaagde stelling durfde te verdedigen had alleen maar te maken met het feit dat ik de 

oefening voor mezelf had gemaakt: welke momenten in mijn leven verdienen dit etiket? Dat 

waren er niet zoveel, heel wat situaties hadden zich gewoon aangediend, ik hoefde zelf 

eigenlijk niets te doen en daardoor kwam ik tot het indrukwekkende aantal van drie! Waartoe 

deze ontboezeming als opening? Omdat één van die drie cruciale ogenblikken de keuze voor 

het statuut van gewetensbezwaarde is geweest of, zoals het gewoonlijk werd uitgedrukt, voor 

‘burgerdienst’. 

Er was geen enkele externe reden of druk om voor die keuze te gaan. Integendeel, er was 

eerder de aanmoediging om het niet te doen. De legerdienst was toen, ik praat over 1979, 

tien maanden en burgerdienst, al naargelang de categorie, tien, vijftien of twintig 

maanden. Tien als je voor de civiele bescherming koos – kiezen kon toen nog – vijftien als 

je de medisch-sociale richting wou uitgaan en twintig als je dacht in de culturele sector 

nuttig te kunnen zijn. Een ware afstraffing, met andere woorden. Omdat je van plan was jouw 

land te dienen – want, laat daar geen misverstand over bestaan, ik heb wel degelijk mijn 

land ‘gediend’, het was toch alles bij elkaar een burgerdienst – in het culturele veld 

moest je een straf ondergaan, namelijk het dubbele van de tijd. Met de soldij die je 

uitbetaald kreeg, was het alles behalve een periode van grootse luxe, zeg maar eerder 

richting armoede. Indien geen externe bronnen een handje hadden toegestoken, ik bedoel in 

mijn geval dus mijn ouders, dan was het simpelweg onmogelijk geweest, ook daarin zat een 

duidelijke straf verscholen. En, als het op materiële goederen aankwam, dan werd er 

helemaal een loopje met ons genomen. Het is een herinnering – en ik ben in geen geval de 

enige die deze ervaring heeft gehad – die ik zal blijven koesteren. Mag ik ze kort even 

schetsen? 

Na de procedure doorlopen te hebben en na de toekenning van het statuut van 

gewetensbezwaarde, kon eindelijk de burgerdienst een aanvang nemen. Dat hield een bezoek in 

aan Fort V in Edegem voor de laatste details en één element van die merkwaardige dag was de 

overhandiging van een pakket materiële goederen om ons doorheen de tien, vijftien of 

twintig maanden te loodsen. Daarin zaten: ondergoed, kousen, hemden, washandjes, handdoek 

en ik vermoed ook maar zeker ben ik niet meer, een tandenborstel. Geen broek, geen 

schoenen, geen jas van welke vorm of materiaal ook, niets daarvan. Hadden we op onze 

werkplaats moeten verschijnen “in uniform”, we waren opgepakt voor openbare 

zedenschennis. Hadden we maar voor de kazerne moeten kiezen, dan zou het pakket wel 

aangevuld worden. Zoals te verwachten had zo’n gebeurtenis een volkomen averechts effect. 

Je voelde je meer dan ooit gesterkt in het feit dat je een correcte keuze had gemaakt want, 

als dat zoveel weerstand oproept, dan moet het toch zijn dat men het als bedreigend ziet. 
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En, laat ik eerlijk zijn, het streelde enorm de ijdelheid want je had al snel het idee dat 

je staatsgevaarlijk was. 

 

Nu zijn het uiteraard niet enkel die hindernissen geweest die mij hebben overtuigd om 

deze stap te zetten, dat zou een zwakke argumentatie zijn, alleen maar “contrair” zijn of 

“ambetant” willen doen is een zwakke verdediging. De motiveringsbrief die we dienden te 

schrijven bij het aanvragen van het statuut ben ik helaas kwijtgeraakt maar eigenlijk kon 

ik die in één zin samenvatten: je doodt geen medemens. Ik kan nu uiteraard probleemloos een 

uur lang (en veel meer) argumenten en overwegingen opsommen om deze stelling te onderbouwen 

maar ik denk dat, zoveel jaren later in mijn leven, ik het nu kan samenvatten in één 

centrale gedachte die nog altijd één van de basispijlers is van mijn levensbeschouwing. 

Laat ik kort schetsen hoe ik tot deze gedachte ben gekomen. 

 

Al een aantal jaren geef ik een lezing voor allerhande culturele verenigingen over mijn 

atheïstische visie. Vaak, praktisch altijd om eerlijk te zijn, stelt iemand mij de vraag: 

“Maar, als er niets boven u staat, wat belet u dan om de straat op te gaan en mensen 

zomaar neer te schieten?”. Los van het feit dat ik het een bijzonder merkwaardige vraag 

vind, heb ik verschillende antwoorden bedacht maar mijn recentste formulering is deze: 

vermits er effectief niets boven mij staat, heb ik alleen de mensheid waarvan ik deel 

uitmaak, met andere woorden, ik besta slechts door en met mijn medemensen. Bovendien weet 

ik voldoende van biologie, psychologie en sociologie om te weten dat wij enorm op elkaar 

gelijken, we proberen allemaal iets van ons leven te maken, met vallen en opstaan, met 

grote hindernissen en obstakels die soms kunnen overwonnen worden maar helaas al te vaak 

ook niet. Zoals ik het zelf zo graag uitdruk: als ik naar de mens kijk, dan zie ik een 

prutser, jullie zijn prutsers, ik ben een prutser, dus wij zijn prutsers en dat betekent in 

één zin: ik herken mijzelf in mijn medemens. Daaruit volgt voor mij meteen dat, zou ik een 

medemens neerschieten, dan, in alle eenvoud, schoot ik mijzelf neer. Dat laatste wil ik 

niet, daarvoor is het leven op deze planeet veel te boeiend, en dus kan het eerste ook 

niet. (Ik voeg er vaak aan toe dat bovendien, aangezien ik een filosoof ben, ik toch niet 

kan mikken, maar dat is een grapje). 

 

Tot slot: wij willen onszelf graag overtuigen van het feit dat we in een democratie 

leven. Dat roept de vraag op hoe we een democratie kunnen herkennen als we er één 

tegenkomen. Mijn benadering is in termen van kwaliteitslabels. Een uiterst belangrijk label 

is de kwaliteit van het onderwijs want dat garandeert het doorgeven van kennis, 

vaardigheden en inzichten van generatie naar generatie. Een tweede maar daarom niet minder 

belangrijk label is de mate waarin die maatschappij haar dwarsliggers koestert (en ik durf 

de ijdele hoop koesteren dat wij als gewetensbezwaarden dachten hiervoor in aanmerking te 

komen). Een derde label ten slotte, even belangrijk als de eerste twee, is het afwijzen van 

de doodstraf op grond van het feit dat, zelfs als je de zekerheid zou hebben dat iemand een 

verschrikkelijke daad heeft geplaagd, hoe erg ook, dat niet kan betekenen dat een mens het 

leven van een ander mens zomaar mag beëindigen. Want de vraag blijft: “Was je zeker dat je 

zeker was?”. 
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