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Vijfendertig jaar werken in de gevangenis heeft me serieus doen nadenken 
over die wondere uitvinding die we in de loop van de evolutie als straf zijn gaan 
hanteren.  Geloof me dat er meer aan klungelt dan aan klopt.  Mensen worden 
niet beter door ze af te zonderen en op te sluiten.  Maar op een bepaald 
ogenblik in onze geschiedenis zijn we daar wel hard in gaan geloven. 
Het individueel opsluiten lag immers volledig in lijn met die andere utopie die 
in een  bepaald stadium van onze ontwikkeling furore maakte en nog steeds 
maakt : de veel bezongen individuele vrijheid, sinds de industrialisatie gebeiteld 
in alle moderne charters en Verklaringen. 
 
Daarom ben ik een paar jaar geleden ook begonnen met mensen te doen  
nadenken over die utopie en over haar gevolgen.  
In die gesprekken werd duidelijk dat die utopische vrijheid in de praktijk toch 
wel het voorrecht bleek van bitter weinig mensen.  In de loop van de tijd zelfs 
van steeds minder mensen. In de ratrace wint immer de sterkste, de rapste, de 
sluwste. Voor de anderen schiet dan nog bitter weinig vrijheid over. 
 
Aan de stam van die mooie ogende waarde, bleken ook rare bloemen te 
groeien, die we zijn leren liefhebben en koesteren. Zoals algehele, flexibele 
tewerkstelling, productiviteit, competitiviteit ( ook nu nog geprezen in Europa’s 
new green deal ), ongelimiteerde groei en technologische vooruitgang. 
 
Zo konden we steeds moeilijker beseffen dat we in plaats van vrije burgers, de 
gevangenen werden van het arbeidsethos, van de dwang om steeds sneller te 
groeien en van de plicht om elkaar daarvoor steeds heftiger te bekampen. Eén 
tegen één. 
De zegen van het samen zijn verdampte tot iedereen in een overvolle trein 
naar zijn i-phone zit te staren om te volharden in zijn eigen gelijk, dat door 
algoritmes wordt gevoed, die het eerst op onze centen, maar vervolgens ook 
op onze meningen hebben gemunt. 
Het gesprek en de ontmoeting verdwijnen.  Stel u voor dat de vogels in de 
bomen ’s avonds stoppen met kwetteren.  Zo worden wij. Apocalyptisch stil. 
 
Bedolven onder de veelheid van steeds meer spullen, zagen we steeds minder 
het nut van samen zijn en nabijheid.  Ons geloof in de kracht van de 
gemeenschap geraakte ondergesneeuwd.  Het besef dat we geestelijke wezens 
zijn, die elkaar zin en betekenis geven, ebde weg.  We zijn consumenten en 



producenten, cijfers in een scheefgetrokken boekhouding.  Alsof we enkel 
kracht zouden putten uit geld. Als iets niet in euro’s kan worden uitgedrukt, is 
het niet van waarde. 
 
Het is uiteindelijk moeder natuur zelf die ons heeft wakker geschud en ons 
terug naar elkaar drijft. 
 
Ik denk dat de Verklaring een instrument is van die die wake-up call. Een schets 
van iets om terug  in te geloven. Een menselijk antwoord op de vraag die onze 
omgeving aan ons stelt. 
 
Een reactie op de Verklaring luidt soms : wie kan het hier NIET mee eens zijn.  
Waarmee men wil zeggen : wat is het nut van zo’n Verklaring ? 
 
Tot je beseft dat je uit die Verklaring moet afleiden dat onderwijs niet langer in 
eerste orde de dienstmaagd van de arbeidsmarkt mag zijn, maar zich moet 
richten op nieuwsgierigheid en engagement. 
Tot de individuele zorg voor de omgeving plots in nieuwe boekhoudkundige 
regels vertaald wordt. 
Tot het verdienmodel principieel geweerd wordt uit de zorg of de landbouw en 
er vervangen wordt door een dien-model. 
Tot de zo verguisde en terug te dringen overheid terug tot hoeksteen van een 
rechtvaardige samenleving wordt verheven. 
Tot het erfrecht na kritische analyse als een fundamenteel onrecht wordt 
omschreven. 
 
Dan blijkt die Verklaring plots veel minder nietszeggend. Ze tekent een heel 
andere wereld dan deze waarin we terecht gekomen zijn en dat heeft zoals zijn 
consequenties. 
 
Het is mogelijk om de samenleving weer op te bouwen rond zes krijtlijnen. Ze 
zijn een pak minder utopisch zijn dan het beeld van de mens als heerser van 
het heelal, behangen met de leugen van de individuele vrijheid.  De krijtlijnen 
van de Verklaring zetten ons in tegendeel weer met de voeten op de grond. 
 
We zijn afhankelijke wezens. Misschien is het gewoon wijzer om te zingen dat 
alles een zegen is, dan om utopische dromen na te jagen en onze omgeving 
daarin mee te sleuren? 
 
 



En dan het boek. Het boekje. De pocket.  Het dingetje om bij te hebben, bij de 
les te blijven, om uit voor te lezen, om door te geven.   
 
Een oud testament, met een schets van de dolle wereld waarin we leven. 
En een nieuw testament, met een aanzet om de zes krijtlijnen poten en oren te 
geven. 
 
Met op de flap de fameuze Verklaring van 30 november. Om elke maatregel die 
onze toekomstige regeringsleiders, in België, in Europa, overal zullen nemen 
tegen af te meten. 
Laat de maatregel ons toe meer tijd te hebben voor elkaar en te doen waartoe 
we geroepen zijn :  te beschouwen, elkaar betekenis te geven, ontroerd te zijn 
bij het beleven van schoonheid, traagheid, vergankelijkheid, te luisteren naar 
elkaars verhalen, naar iedereens stuntelige poging om met het leven en zijn 
vragen om te gaan ? 
Laat de maatregel onze omgeving heel, of berooft ze die, onderwerpt ze die ? 
Verzoent de maatregel ons met onze eindigheid of drijft ze ons verder naar 
onverzadigbaarheid ? 
Versterkt ze de samenhang en de verbondenheid, of ontbindt ze die ? 
Herverdeelt de overheid of organiseert ze verdeeldheid en ongelijkheid ? 
Geeft onze arbeid zin aan ons leven of krijgt ze verder de gedaante van een 
activiteit die op straffe van honger en armoede wordt afgedwongen ? 
Leidt productiviteitswinst eindelijk tot minder arbeid ? 
Betekent vooruitgang meer geluk of drijft ze ons naar uitputting en leegte, 
gezeten op een bankje bij de volgende hulpverlener die zelf op het bankje van 
andere hulpverleners moet gaan zitten om het hoofd boven water te houden ? 
 
Daarvoor dient dat boekje, om fundamenteel anders te gaan denken, om 
fundamenteel anders te durven dromen. 
In de zekerheid dat mensen dan ook fundamenteel anders gaan handelen. 
 
Het gebeurt zachtjes aan in de penitentiaire sector, met het hanteren van een 
kleinere schaal. 
Het gebeurt op vele domeinen van onze samenleving en deze Droomgaard is er 
een schitterend voorbeeld van. 
 
Maar mensen hebben nood aan woorden, aan onder woorden gebrachte 
waarden.  Zo vinden ze elkaar.  Zo versterken ze elkaar. 
 
Daarom deze Verklaring en daarom dit boekje. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


