THE POWER OF THE CREED

Een Manifest voor Wereldvrede

Junior Chamber International

TM

Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs

“Wanneer je alle doelen hebt bereikt,
heb je de lat te laag gelegd.”
Onbekend

THE POWER OF THE CREED Een Manifest voor Wereldvrede

Toen William Brownﬁeld in 1946 het credo van JCI
neerschreef als kracht voor het behalen van onze
visie, verklaarde hijzelf : “Het staat elk lid vrij om
het credo te interpreteren in het licht van zijn of
haar eigen geweten.”

Het is uit dank aan JCI en zijn leden dat ik deze
inhoudelijke hommage en visie op het credo voor
onze beweging heb uitgeschreven om zo een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van onze samenleving en JCI.

Op basis van deze uitspraak, maar voornamelijk
omwille van de kracht die uitgaat van ons credo en
de vooruitgang waarvoor het staat, wil ik de uitdaging aangaan om in eigen naam een interpretatie
te geven die zowel de kracht als de inhoud van het
credo in ere herstelt.

Het is echter géén zelfverheerlijking of kwijting van
eigen fouten, want niets menselijk is mij vreemd.
Het is eerder een positieve kijk op de toekomst,
waarbij het leren uit eigen fouten misschien wel
de beste investering is die een mens kan maken.
Het is een mening, waarvan er duizenden bestaan
en waarbij sommige de vruchten van de toekomst
verbergen.

Het is mij niet ontgaan dat het credo, ondanks zijn
unieke inhoud, in onbruik is geraakt omwille van
de op het eerste gezicht religieus geïnspireerde
achtergrond.

Maar is de eerste indruk niet vaak verkeerd ?
Zijn we als JCI-lid niet in staat verder te kijken ?
Durven we het aan om onze geest open te stellen
voor een tweede blik ?

Ik vertrouw erop dat de schatten die verborgen
liggen in de achtergrond van het credo een energiebron kunnen zijn voor een voetstap die enkel te
vergelijken is met “de grote sprong voorwaarts”
van Neil Armstrong bij de landing op de maan.

Carlo van Tichelen
april 2007

De drijfveer achter het credo : “eeuwigdurende
wereldvrede”

“From within the walls of the soul of this organization, wherein the foundation of character and
citizenship are laid, I hope a message will come
forth in the sometime of tomorrow that will stir
the people toward the establishment of a permanent and everlasting world peace,” declared JCI’s
founder Henry Giessenbier (1915).
Is men naïef als men gelooft in wereldvrede ? Of
kunnen de doelen nooit ver genoeg liggen, zodat
de weg ernaartoe boeiend, inspirerend en stap
voor stap kan verlopen ?
De visie van Henry Giessenbier is er een van vertrouwen in leiderschap. Leiding met de beste intenties creëert verandering en vooruitgang richting vrede. Vrede is een basisbehoefte voor het
geluk waarnaar we allen streven.
Al klinkt het woord “aards paradijs” wellicht velen
zeer religieus in de oren, toch droomt iedereen
dat iedereen gelukkig mag zijn.
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“In de jeugd worden overtuigingen
terecht verkeerd opgevat :
blindelings bestreden
of blindelings gevolgd.”
Paul Valéry (FR 1871-1945, schrijver, poëet, ﬁlosoof)

Wij geloven ...

Wij menen ...
We believe ...

WE BELIEVE :
THAT FAITH IN GOD GIVES MEANING AND PURPOSE TO HUMAN LIFE;
THAT THE BROTHERHOOD OF MAN TRANSCENDS THE SOVEREIGNTY OF NATIONS;
THAT ECONOMIC JUSTICE CAN BEST BE WON BY FREE MEN THROUGH FREE ENTERPRISE;
THAT GOVERNMENT SHOULD BE OF LAWS RATHER THAN OF MEN;
THAT EARTH’S GREAT TREASURE LIES IN HUMAN PERSONALITY;
AND THAT SERVICE TO HUMANITY IS THE BEST WORK OF LIFE.
written by William Brownﬁeld in 1946 and revised in 1950

In het credo start elke zin met de woorden “wij geloven”, echter niet in de spirituele betekenis maar
in de betekenis van “menen, veronderstellen”.
Veronderstellen is de wetenschappelijke benadering van geloven. Men kan het vooralsnog niet
bewijzen, maar op basis van waarschijnlijkheid
en gezond verstand meent men, veronderstelt
men ...
Als we leiders verkiezen, of voorzitters verkiezen,
dan staat kiezen voor vertrouwen geven, menen en
veronderstellen dat zij het beste zullen nastreven,
om zo te komen tot vooruitgang op basis van de

veronderstelling (het credo), wat de weg beschrijft
naar het doel dat we nastreven.
Omdat het slechts meningen en veronderstellingen zijn, is de perceptie van belang, en zal een
constante bijsturing normaal zijn. Om het gedrag
te verbeteren van onze ouders vertrouwde onze
grootvader op een goed pak slaag : iets waarvoor
je vandaag verantwoording moet aﬂeggen voor de
rechtbank ...
En zo is de vooruitgang, de weg naar het “aards
paradijs”, te vergelijken met “de processie van

Echternach”, waarbij we twee stappen vooruit zetten en ééntje achteruit, maar telkenmale dichter
bij het doel komen.
De toekomst voorspellen kan je best vergelijken
met tasten in het duister. Toch hebben we als
“blinden” nog tal van zintuigen over om gefundeerde keuzes te maken.

En al vragen we een blind vertrouwen in hen die
verkozen zijn, het blijft jouw verantwoordelijkheid
om al je andere zintuigen in te zetten als voelsprieten.
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dat het geloof in God ...

dat het vertrouwen in God ...
that faith in God ...

“Faith” kan je op 2 manieren vertalen : “geloven”
en “vertrouwen”. Mijn keuze valt hier alvast op
“vertrouwen” : het vertrouwen dat je nodig hebt
om een deur open te doen. Ik vraag je dan ook om
deze deur binnen te treden, ook al heb je jouw mening over het volgende woordje reeds klaar.
“God” verwijst hier immers niet noodzakelijk naar
een opperwezen. Het speelt geen rol wie of wat
jouw God is. De tekst benadrukt enkel dat je in
iets moet geloven. Brownﬁeld, de auteur van het
credo, stelde dat “het lidmaatschap van Junior
Chamber, ontstaan vanuit verschillende geloofsovertuigingen, is verenigd door een gezamenlijk
vertrouwen.”
Het is ook in dit licht dat je door de deur kan stappen van de eerste woorden van het credo. Iedereen is vrij om zijn of haar geloof te belijden, of te

geloven dat er géén geloof is, zoals in het atheisme. Of ik of jij nu echt geloven dat God een opperwezen is, een ﬁlosoof of helemaal niet bestaat,
doet hier dus niet ter zake. Misschien is het wel
de darwinistische kijk van Jung, die stelt dat het
gemeenschappelijke onderbewustzijn het evolutionair resultaat is van de overgeërfde onderbewuste kennis van onze voorvaderen en dus is God
in ieder van ons en terug te vinden in de mandala’s
van de geest.

de poeslieve pandaberen van het World Wide Fund
for Nature bestaan inderdaad niet. Hun zingevende inhoud over het juiste gedrag, de bescherming
van het milieu en tal van andere wijze woorden
vormen echter samen met onze katholieke roots
de ethiek van onze maatschappij. Tijd om na te
denken of we het kind met het badwater mee willen doorspoelen of verantwoordelijkheidsbesef
en medemenselijkheid aan de dag willen leggen
om het beste uit het goede te zoeken.

Pasgeboren kreeg ik een fopspeen toegediend.
Deze “nep-tepel” moest ik aan Sinterklaas afgeven, een goedheilig man die een verzinsel bleek te
zijn. Met in het achterhoofd dat een ezel zich géén
drie keer aan dezelfde steen zal stoten, verwerpen
we dan maar alles wat op parabels (zinnebeeldige
verhalen) is gebaseerd. Terecht, want de prins op
het witte paard van Hans Christian Andersen en

Uit respect voor de wortels van onze beweging
en hen die hieraan houvast hebben, uit dankbaarheid voor onze roots en culturen die hieraan
vasthouden, blijf ik er dan ook voorstander van om
het woord “God” in het credo te behouden. Het is
ieders vrijheid om dit te beleven en te kaderen volgens zijn eigen wijsheid en standvastigheid.
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“De dwaas ziet zijn doel aan het eind,
een verstandig mens in het midden,
de wijze alleen reeds bij de eerste stap.”
Friedrich Rückert (DU 1788-1866, poëet & grondlegger van de oriëntalistiek)

... aan het leven zijn betekenis geeft

... betekenis en doel geeft aan het menselijk bestaan
... gives meaning and purpose to human life
In de Nederlandse vertaling spreken we van
“... aan het leven zijn betekenis geeft.” Een goede
poging in de vertaling, maar de vlag dekt hier spijtig genoeg de lading niet.

doel hier op aarde was volbracht” ... De woorden
die we bij het afscheid uitspreken, geven het belang weer van het doel, de droom, de doelstelling
die we tijdens ons leven willen bereiken.

Het woord “meaning” staat voor “bedoeling” of
“betekenis” en het woord “purpose” voor “doel”,
“plan” of “opzet”, althans volgens van Dale. De zin
krijgt dan ook een veel ruimere betekenis, zouden
we hem als volgt vertalen : “... dat het vertrouwen
in God betekenis en doel geeft aan het menselijk
bestaan.”

Een doel tijdens dit leven zorgt voor een evenwicht
tussen welzijn en welvaart, geeft energie om nu
gelukkig te zijn en het niet uit te stellen tot het
hiernamaals of een volgend leven. Zaken waarvan
ik niet durf beweren dat ze bestaan, maar evenmin beweren dat ze onmogelijk zijn ... Maar één
ding durf ik met zekerheid beweren : niemand géén wetenschap, géén mens, géén God - heeft
de wereld geschapen om ongelukkig te zijn. Leef
Nu !

Het mag dan al zwaarwichtig klinken, het is ook
met die intentie geschreven en het zit boordevol
wijze gedachten. Zo ben ik ervan overtuigd dat
mensen die een betekenis schenken aan hun bestaan hier op aarde niet enkel naar welvaart zullen streven, maar ook geluk zullen vinden in het
welzijn van onze gemeenschap. Als je niet weet
waarom je leeft, als je ontevreden bent met jezelf,
als je enkel met afgunst naar anderen kan kijken
en je eigen schatten niet kan zien, dan leef je in
een wereld zonder betekenis. “Het onbewuste
leven is het niet waard om geleefd te worden,”
wist de Griekse klassieke ﬁlosoof Socrates ons al
te vertellen. Zonder dromen kan men niet leven.
Het zijn misschien harde uitspraken, maar ze geven weer hoe we ons leven zin geven. Het is de
vraag die Shakespeare “to be or not to be” durfde
noemen en die volgens mij verdwijnt tezamen met
de laatste adem. “Hij heeft het opgegeven”, “hij/zij
wist dat zijn/haar tijd gekomen was”, “zijn/haar

Men zou “human life” het best vertalen als “het
menselijk bestaan”. Het gaat immers niet enkel
over één leven, het onze, maar ook over het leven
van allen die voor, tijdens en na ons deze aardkloot bewonen. Het verbreedt ook het kader van
onze beweging en geeft een duidelijker doel voor
de toekomst.
Uitdagingen voor de toekomst
Elke zin uit het credo verbergt nieuwe lessen, veel
meer dan hier beschreven. De uitdagingen die ik
bij elke zin heb neergeschreven zijn denkkaders
om een breder doel na te streven in het kader van
onze beweging. Mijn droom is dan ook dat ze inspirerend voor onze projecten en doelen mogen
werken.

• Laat mensen niet doelloos leven. Laat ons
werken aan onszelf zodat zij die zichzelf het leven ontnemen de zin van het leven weer zien.
België kampt met 3 zelfdodingen per dag, een
triestige 2de plaats in West-Europa, na Finland.
(bron: www.zelfmoordpreventie.be)
• Extremisme viert hoogtij in een wereld van onverdraagzaamheid. Het recht op vrije meningsuiting en vrijheid van godsdienstbeleving vragen ook
om een betere verstandhouding en meer begrip
voor elkaar. Kunnen we de deur opendoen en ontdekken welke schoonheid verborgen ligt achter
iedere cultuur ? Laat onbekend niet onbemind.
“8.000 extremisten in België” titelde GVA in april
2007. Om angstig van te worden op het eerste gezicht, maar slechts 2% van de allochtonen zouden
volgens de staatsveiligheid extremisten kunnen
zijn. Als ook slechts 2% van de Vlamingen - rechts
of links - extremist zijn, dan wil ik daar voor tekenen, want dit betekent dat 98% van de autochtonen en allochtonen gematigd en verzoenend zijn.
• Het menselijk bestaan is gegrond in de natuur.
De natuur is meer dan ooit bedreigd, met de verantwoordelijkheid bij de mens, maar ook de oplossing in menselijke handen. Tijd om een voorbeeldig voormalig lid van JCI, vice-president Al Gore,
te volgen in zijn en onze strijd voor het menselijk
bestaan hier op aarde. Want het “aards paradijs”
is in gevaar. (ﬁlmtip : An Inconvenient Truth)
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“Het moeilijke aan naastenliefde
is dat je ermee door moet gaan.”
Henry de Montherlant (FR 1895-1972, romanist)

dat de broederlijkheid tussen de mensen de soevereiniteit van de naties overschrijdt

dat naastenliefde zonder onderscheid het hoogste gezag van naties overtreft
that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations

Het is enkel door elkaar te kennen, door dicht bij
elkaar te leven, dat men elkaar kan begrijpen, verstaan en kan samenleven. Je kan “brotherhood”
vertalen als “broederschap”, zonder uitsluiting
van onze zusters natuurlijk. Maar je zou het ook
neutraler en opener kunnen vertalen in de betekenis van “naastenliefde”, waardoor je de verwarring met een “exclusieve broederschap” of
“exclusieve beweging” kan vermijden.
Meteen kan je dan “of man” weglaten, waardoor
enige verwarring met het eenzijdig mannelijke
verdwenen is. Tenslotte is de Jonge Kamer ontstaan uit de dansclub van Henry Giessenbier,
die als doelstelling had de traditionele dansen in
stand te houden, beslist iets waar beide geslachten bij betrokken waren. Het getuigt alvast van
hoog eerbetoon aan Henry Giessenbier dat we
gekend blijven voor onze goede galabals, leuke
danslessen en sterke party’s.
Wie elkaar begrijpt, kan nog van mening verschillen, maar kan dit alvast samen bespreken. Overbrug de angst voor het onbekende, ontdek de
schoonheid van de mensen rondom jou en vrede
tussen culturen, gemeenschappen, religies, geslachten en landen.

De zon schijnt voor iedereen ! Het gaat dus om
naastenliefde zonder uitzondering, zonder onderscheid, waarbij we - hoe verschillend we ook zijn allemaal evenveel waard zijn ...
“Overschrijdt de soevereiniteit van de naties,” is
een correcte vertaling. Maar door de teloorgang
van heel wat achterliggende taalkennis is het misschien duidelijker om het te hertalen naar “overtreft het hoogste gezag van naties”.
Uitdagingen
• Hoe kan onze JCI organisatie bijdragen tot het
bereiken van de millenniumdoelstellingen van de
Verenigde Naties, zoals overeengekomen in een
charter ondertekend door zowel de Verenigde Naties als JCI?
(www.un.org/millenniumgoals)
Doel 1:
Extreme armoede en hongersnood uitroeien
Doel 2:
Het recht op basisonderwijs voor kinderen overal
ter wereld garanderen

Doel 3:
Gelijkheid tussen de seksen propageren en vrouwen leren opkomen voor zichzelf
Doel 4:
Kindersterfte doen dalen
Doel 5:
Zwangerschappen en bevallingen beter medisch
begeleiden
Doel 6:
Hiv/aids, malaria en andere ziektes bestrijden
Doel 7:
De duurzaamheid van het milieu verzekeren
Doel 8:
Mondiale ontwikkelingssamenwerking doen groeien
• Ben ik “open-minded” ? Weet ik welke vooroordelen mijn beslissingen sturen ? Constante
waakzaamheid en vorming voor iedereen blijven
noodzakelijk, want de neiging om zaken vanzelfsprekend te maken en te vinden is steeds aanwezig. Trainingen die onze ogen openen kunnen
betere leiders, meer open mensen creëren.
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“Er bestaat geen ergere beperking van de menselijke vrijheid
dan zitten in een systeem met voor iedereen
een vast aantal uren werk en een vast inkomen.”
John Kenneth Galbraith (CAN 1908-2006, econoom)

dat de economische rechtvaardigheid het best kan bereikt worden door
vrije individuen met vrijheid tot ondernemen
that economic justice can best be won by free men through free enterprise
Leidinggeven in een maatschappij is ook verantwoordelijkheid nemen voor de basisdrijfkrachten
van onze hedendaagse samenleving. Het evenwicht
tussen maatschappelijk, economisch, spiritueel en
politiek leven zorgt voor een balans, waarbij iedereen kansen tot ontplooiing krijgt. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat een vereniging die haar oorsprong
vond in “the St. Louis Chamber of Commerce” ook
een ondernemersboodschap meedraagt.
Over de vertaling van deze lijn uit het credo valt moeilijk te twisten. Wat de betekenis, toedracht en uitdagingen betreft, is het echter een evenwichtskunstje
tussen alle menselijke drijfveren. De sleutel zit immers verborgen in het vertrouwen erop dat mensen
rechtschapen en uit het goede hout gesneden zijn.
Enkel mensen die vertrouwen kunnen schenken, geven anderen de kans om vrij te zijn.
Vrijheid verwijst naar maximalisatie van mogelijkheden tot ondernemen en beperking van inmenging
van overheden of organisaties. Toch is er een beperking opgenomen, want iedereen begrijpt dat mensen
enkel de vrijheid tot ontplooiing die ze in staat zijn om
te dragen, kunnen ontvangen. De zin verwijst dan ook
uitdrukkelijk naar “can best be won”. Het is de beste
of best haalbare weg, maar niet de enige.
Vrijheid is een geschenk van de maatschappij en ontstaat uit vertrouwen. Enkel zij die het goede zien, die
positief ten opzichte van de maatschappij staan, zullen ook vertrouwen kunnen schenken.

Het credo zegt “economische rechtvaardigheid”,
waarbij men verwijst naar gelijke kansen voor iedereen, zonder uitsluiting of misbruik. Natuurlijk gelooft
men in basiswetgeving, maar die moet zo ver mogelijk wegblijven van inmenging op economisch vlak,
tenzij om achterstanden tussen werelden weg te
werken en ze uiteindelijk te laten verdwijnen.
Vrije mensen die vrij zijn om te ondernemen, vragen
om zo weinig mogelijk overheidsinmenging om zo de
gelijkheid tussen ondernemingen te maximaliseren.
Zo is veel inmenging door subsidies, vestigingswetten, sociale lasten, handelspraktijken, bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ... meestal wel ontstaan door het onethisch gedrag van enkelen, maar
resulteert het in een “anti-ondernemers” gevoel in
de maatschappij en fnuikt het het ondernemerschap
van 99 % betrouwbare ondernemers.
Teveel wetten zorgen voor achterpoortjes, verplichten mensen tot “creatieve” oplossingen en wie gedwongen is om de wet te overtreden, krijgt een gewenning aan overtredingen die niet ethisch meer
zijn. Door gewenning aan kleine overtredingen, is de
stap naar grotere overtredingen eenvoudiger te zetten. Is het de overheid nog niet opgevallen dat kleine
criminaliteit bij jongeren vaak de aanzet is tot grotere
criminaliteit in de toekomst?
Uitdagingen
• Bewustmakingscampagnes om zo tot een eenvoudigere wetgeving te komen met minder overheids-

inmenging op economisch en persoonlijk vlak : dus
meer ministers van “Administratieve Vereenvoudiging” dan ministers “Ter Creatie van Wetten”.
• Het instellen van een meer ethische wetgeving,
waarbij voor uitzonderingen en na meerdere klachten een ethische commissie kan oordelen over de
zakenpraktijken. Op deze manier zouden SMS-spelletjes op TV die gokverslavend werken, misleidende
economische praktijken naar consumenten toe of Bto-B per geval verboden kunnen worden, met voorwaardelijke straffen, zowel hoofdelijk als aan rechtspersonen, voor het vermijden van recidive.
• Belangengroepen zijn er voor het algemeen belang,
niet voor eigenbelang. Vakbonden, werkgeversorganisaties, lobby-organisaties ... zijn meestal ontstaan
uit een reële behoefte. Hun bestaansrecht dient echter beëindigd te worden bij het bereiken van het doel
en niet een doel op zich te worden. Meestal zijn ze
immers onrechtstreeks, omwille van subsidies, partij-inmenging of leden, al lang niet meer onafhankelijk. Een zichzelf respecterende organisatie dient
trouwens te spreken in het algemeen belang, zonder
onderscheid tussen leden en niet-leden.
• JCI kan hier een positieve bijdrage leveren door
haar leden bewust te maken om hun geleerde ethische leiderschapskwaliteiten in te zetten ten dienste
van de gemeenschap. Ze kunnen dit door actief deel
te nemen aan het bestuur van belangenorganisaties
en verenigingen en de waarden en normen van JCI
verder uit te dragen.
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“In de corruptste staten
vindt men de meeste wetten.”
Publius Cornelius Tacitus (55-120, Romeins historicus en redenaar)

dat het gezag moet steunen op de wet en niet op willekeur

dat het bestuur best steunt op wetmatigheid eerder dan op menselijke willekeur
that government should be of laws rather than of men
Misschien wel één van de grootste uitdagingen die
we kunnen tegenkomen, is verborgen in dit uitgangspunt. Onze vertaling, die logisch volgt uit de vereenvoudiging van ons denken, geeft echter vaak een verkeerd signaal. Als we het hebben over “government”,
dan hebben we het niet over “gezag”, want gezag
is iets dat je afdwingt, iets dat als het ware los van
ons ontstaat. Het gaat echter om een veel eerlijkere
vorm. Het gaat over ons “bestuur” : iemand die aan
het roer staat om ons gezamenlijk doel te bereiken
en die ondanks onze menselijke verschillen vaak
keuzes moet maken.
De andere woorden zijn al even afmeetbaar. Zo staat
“should” voor “zou moeten”, dus een mogelijke maar
niet waarschijnlijke voorwaarde, en daarom een aandachtspunt. “Rather” kan je best vertalen als “liever”, “juister” of “beter” ... Over “men” is wellicht
geen dispuut meer. Het gaat hier over “de mens” en
niet over “de man”.
De meest controversiële vertaling die ik wil oproepen,
schuilt achter het woordje “laws”, wat letterlijk “wetten” betekent, maar waarvoor ik een oproep wil doen
om dit te vertalen als “wetmatigheid” : even correct,
maar met veel meer diepgang. Het voorstel voor de
nieuwe vertaling luidt dan ook : “Dat het bestuur best
steunt op wetmatigheid eerder dan op menselijke
willekeur.”
Besturen is immers rekening houden met, je inleven in de mensen. Op basis van deze mensen ontstaan ethische wetten, die de wetmatigheid van ons
menselijk bestaan dienen te volgen. Het bestuur is
immers geen gezag dat op eigen houtje wetten instelt, maar dat een humaan bestaan creëert dat leidt

tot het meest vredevolle bestaan, met een maximale
vrijheid voor elk individu om zijn potentieel aan zelfontplooiing ten volle te kunnen realiseren.
Wetten dienen dus de wetmatigheid, lees de psychologie, het gemiddelde en de vrijheid van de mens te
waarborgen. Wetten dienen niet om mensen als machines aan de lopende band producten doen af te leveren die identiek zijn aan de vorige. De tijd waarin we
onze maatschappij organiseerden als een geoliede
machine voor massaproductie is voorbij. De nieuwe
maatschappij heeft nood aan creativiteit, individuele
ontplooiing en ruimte voor het menselijk zijn.

Wetmatigheid is terug te vinden in de natuur, de logica en dient toegepast te worden op iedereen. Een
regel die je als bestuur zelf moeilijk of niet altijd kan
naleven kan je dus best niet instellen, want jouw
“walk the talk” kan wel eens tegen jezelf keren.
Uitdagingen
• We worden overstelpt met regels, normen en wetten, maar zijn het wetmatigheden? Als je iemand
vraagt “waarom” en men blijft het antwoord schuldig
of kan enkel antwoorden “omdat het moet”, dan is
het hoog tijd om de wet in vraag te stellen. Het overaanbod aan regels zorgt immers voor de wetmatigheid dat mensen ze niet meer volgen. Als er teveel
verkeersborden op een kruispunt staan, dan rijden
we op vertrouwen, niet op het lezen van de borden,
want dat zou veel te gevaarlijk zijn. Ook in JCI lijden
we aan dit overaanbod aan “wetten”.
• JCI kan een voorbeeldfunctie uitoefenen als het
gaat over vereenvoudiging van de wet tot wetmatig-

heid en kan zo een voorloper zijn voor de wereldvrede. Door verantwoordelijkheidsbesef kan je immers
80% van de regels doen verdwijnen. Zolang er maar
één minister van vereenvoudiging is en tientallen van
vermeerdering zal ook onze Belgische wetgeving
chaotisch blijven. Vergeet immers niet dat een Belg
geacht wordt de wet te kennen en toe te passen, iets
waar zelfs advocaten géén weg mee weten. Wil je
een open en verantwoordelijke maatschappij, zorg
dan voor ethische wetten, die iedereen voor zijn 18
jaar kent en kan naleven ... Meer wetten hebben we
echt niet nodig.
• We moeten ﬁer zijn op ons rechtssysteem, iets wat
ik ook ten volle ben. Het bestaan van de scheiding
der machten, het recht op verdediging en de erkenning van het slachtoffer zijn mooie verwezenlijkingen
van ons huidig democratisch systeem. Maar we zijn
er nog niet ... Vaak is onze onduidelijke wetgeving,
vanwege te gedetailleerd, een bron van frustraties,
waardoor vrijspraak en ook veroordeling niet meer
gaan over de ethische wetmatigheid, maar over de
achterpoortjes, de procedures, de verjaring, de details in plaats van over echte “recht”spraak, waarbij
iets wat “krom” is “recht” gezet kan worden. Daarom
pleit ik voor een kortere rechtsprocedure met meer
ethische wetten en minder procedures en een jury
bestaande uit “wijzen”.
• Nieuwe gerechtsgebouwen rijzen als paddenstoelen uit de grond. Een bewijs van een rechtvaardig land
of een fout gelopen rechtssysteem ? Zijn er meer
rechtszaken omdat we rechtschapener zijn of omdat
we minder tolerant zijn ? En zou “minder rechtszaken” niet willen zeggen “meer welzijn” ?
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“ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
ik leverde bewijs van mijn bestaan
omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan”

Bram Vermeulen (NL 1946-2004, zanger, componist en cabaretier)

dat de grootste rijkdom van onze wereld te vinden is in de menselijke persoon
that earth’s great treasure lies in human personality
Een zin waarbij zowel het origineel als de vertaling glashelder is. Mooi verwoord en o zo ingrijpend van betekenis overtreft deze zin wellicht al
de voorgaande, samenvattend waarvoor het staat.
Als de grootste rijkdom van de wereld te vinden
is in de menselijke persoon, dan weet je dat God
als het ware onder ons is. Dan besef je dat naastenliefde zonder onderscheid maar normaal is. Of
dat vrijheid voor éénieder om te ondernemen pure
kracht geeft. En dat het bestuur maar bestaat ten
dienste van de menselijke persoon. Deze zin is als
het ware de samenvatting van alle zinnen in het
credo, waarbij geen enkel compromis hoeft te
worden gemaakt.
Toch zitten er ook wijze lessen en uitdagingen verborgen in deze zin. Zo staat er “te vinden”, of in
het Engels “lies” (ligt, passief), “in de mensheid
verborgen”. Het is niet altijd zichtbaar, je moet het
soms zoeken, als een schat die verborgen is. Het
is daarom onze opdracht om deze schatten op te
delven, om te zoeken naar de persoonlijkheid van
anderen, om anderen te leren begrijpen, om als
het ware in hun schoenen te lopen.

Vorming dient dus niet alleen om anderen iets te
leren, maar ook om het mooiste uit zichzelf te laten komen, de schatten te laten zien die verborgen
zitten in de persoon.

Een persoonlijkheid komt maar tot uiting, tot expressie, in relatie met anderen, om zo te groeien
tot een gemeenschap van mensen met een open
geest. En zo verwijst deze zin tevens naar de uitdaging om mensen stil te laten staan bij wat hun
binnenste vertelt, naar datgene dat verborgen
blijft als je er niet bewust mee omgaat. Trainingen
over persoonlijkheid, zelfrealisatie en zelfs ﬁlosoﬁe en spiritualiteit mogen daarom niet uit de weg
gegaan worden om zo het diepere te ontdekken in
jezelf en bij anderen.
Uitdagingen
• Opleiding & vorming voor leden en niet-leden
verzorgen om zo mensen tot zelﬁnzicht te brengen en dit in de breedste zin van het woord : van
leiderschap voor het ideale bestuur tot het diepste
gevoel van de mens, waarbij alles telkens opnieuw
in vraag gesteld kan worden. Zelfs de sterkste
zelfkennis stoelt op het aannemen, op denkkaders die ons zijn aangeleerd.
• Het blijvend werken aan de inhoud van onze
trainingen, niet omwille van het bereiken van een
model, maar om het doorbreken van bestaande
grenzen. Durven verder ontplooien, ook op vlakken die niet zo voor de hand liggen. Spiritualiteit,
psychologie en ﬁlosoﬁe zijn immers domeinen die
slechts sinds enkele decennia tot volle ontwikke-

ling zijn gekomen en die aan de bron liggen van
welzijn, de volgende fase na de welvaart van de
industriële revolutie.
• Als we mensen willen begrijpen, zullen we open
moeten staan voor de drijfveren van hun gedrag,
de intenties van hun doen en laten. Daarom moeten we onze bestaande vooroordelen in vraag
durven stellen, zodat we kunnen luisteren naar
de innerlijke stem van weldoeners, moordenaars,
kunstenaars, verkrachters, politici, milities, spirituele leiders, depressieven, positivisten, ... om zo
hun gedachten, de diepgang van hun gedrag te
kunnen ontdekken en te begrijpen.
• Als JCI kunnen we op een neutrale manier, onafhankelijk en toekomstgericht, de barrières doorbreken die een verdere ontplooiing van het “zelf”
tegenhouden, de weg naar een gemeenschappelijke groei van de mens. Als het aards paradijs bestaat, dan kan je er alleen geraken als je iedereen
mee neemt.

17

Jacques Chirac
Al Gore

Willy De Clercq

Charles Lindbergh

Koﬁ Annan

Yasuhiro Nakasone

Gerald Ford

Bill Clinton

Prins Albert
van Monaco

en dat het dienen van de mensheid het edelste werk is dat er bestaat

en dat het dienen van de mensheid het beste levenswerk is
and that service to humanity is the best work of life

Is JCI een serviceclub ? Velen zullen het ontkennen, anderen zullen het beamen. Het heeft wellicht met de cultuur of het perspectief van de toeschouwer te maken. Als je echter de laatste regel
leest van het credo, dan bestaat er weinig twijfel,
al is er beslist een verschil met andere serviceclubs.
JCI heeft wellicht als grootste verschil met andere
serviceclubs dat ze meestal niet aan fondsenwerving doet voor goede doelen, althans niet in België. Toch is de inzet voor allerlei activiteiten, de
gemeenschap en vaak ook sociale doelen niet te
onderschatten en een absoluut doel.
Ook bij de laatste regel van het credo heb ik de
vrijheid genomen om de vertaling aan te passen
ten dienste van de verstaanbaarheid. Zo verwijst
het “edelste” werk naar edellieden, maar kunnen
wij allemaal het “beste” van onszelf geven. Ook
de verwijzing naar het “leven” leek mij onmisbaar
om aan te wijzen dat het aan ons is, nu en tijdens
dit leven, om te werken en arbeid te verrichten
ten dienste van de mensheid. Deze laatste zin is

immers de belangrijkste, omdat ze een “call for
action” inhoudt. Het is niet zomaar een vrijetijdsbesteding, het is niet iets wat je toevallig in het
weekend doet, maar het is een oproep tot handelen binnen en buiten de veilige omgeving van JCI.

JCI mag dan al een beweging zijn voor mensen
tussen 18 en 40 jaar, het credo maakt deze beperking niet, maar vraagt om dienstbaarheid en
engagement voor het hele leven. Een taak die niet
zwaar hoeft te zijn, maar wel een consistent en
congruent leven binnen en buiten de lokale afdeling vraagt.
Uitdagingen
• JCI zou een actieve rol kunnen spelen door verantwoordelijken in verenigingen en/of belangenorganisaties, die member of past-member zijn van
JCI, samen te brengen, zodat kennisoverdracht en
gemeenschappelijke visies voor een positieve verandering mogelijk worden. Alles start met het in
kaart brengen van de activiteiten buiten JCI van
onze leden. Want tenslotte is er géén grens tussen

het ethisch handelen binnen de kamer en daarbuiten of voor je 40 en daarna ...
• JCI mag gerust ﬁerder zijn op de ethische boodschap die zij uitdraagt. Het gaat niet enkel om
netwerking, persoonlijke groei en leiderschapskwaliteiten. De doelstelling om “betere” leiders
te maken is een nobel doel, een doel met een
gezamenlijk streven naar een toekomst die allen
sterker maakt, zoals de taak die JCI Japan op zich
neemt met hun programma OMOIYARI, een pleidooi voor een wereldethiek.
• Als JCI-leden kunnen we het verschil maken. We
zijn hierbij beslist niet alleen. Samen met allerlei
andere organisaties werken we aan een positieve
vooruitgang in het welzijn van de mensheid. Ieders
bijdrage is van belang om het vliegwiel in gang te
draaien. Welke keuze je ook maakt, hoe klein of
groot je bijdrage ook mag zijn, weet dat ze dient
als krachtbron voor de wereldvrede.
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Wij menen :
dat het vertrouwen in God betekenis en doel geeft aan het menselijk bestaan;
dat naastenliefde zonder onderscheid het hoogste gezag van naties overtreft;
dat economische rechtvaardigheid het best kan bereikt worden door vrije individuen met vrijheid tot ondernemen;
dat het bestuur best steunt op wetmatigheid eerder dan op menselijke willekeur;
dat de grootse rijkdom van onze wereld te vinden is in de menselijke persoon;
en dat het dienen van de mensheid het beste levenswerk is.

* vertaling volgens dit manifest voor wereldvrede anno 2007

Junior Chamber International
TM

Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs
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