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Waarom lezen mensen De gids op maatschappelijk 
gebied? Dat heb ik mij de laatste jaren, als hoofd-
redacteur, dikwijls afgevraagd. We weten het niet. 
Waarom zouden mensen De gids moeten lezen? 
Ook deze vraag speelde vaak door mijn hoofd, maar 
vond geen pasklaar antwoord. Net zomin kreeg ik 
het moeilijk aan elkaar geknoopt dat onze redactie 
tekstvoorstellen allerhande binnenkrijgt (te veel om 
allemaal te publiceren), maar weinig of geen reacties 
van lezers.

“Geweld kan uiting van liefde 
zijn. Onverschilligheid nooit“

>  h e t  l a a t s t e  w o o r d  < | Patrick Develtere | afscheidnemend hoofdredacteur | 

te produceren betekent toch ook dat er mensen 
met een boodschap zijn die ze alleen in De gids 
kwijt konden of toch per se via De gids wereld-
kundig wilden maken? Het verschil tussen de 
6.000 auteurs en de 8.000 artikels is grotendeels 
op het conto te schrijven van Gilbert De Swert die 
jarenlang niet alleen scherpe syndicale analyses 
bracht, maar ons de laatste maanden probeert 
te overtuigen dat Azië wel wat méér is dan de 
kamasutra.

Daarnaast mogen we ook vaststellen dat er een 
zeker draagvlak bestaat voor De gids. In de eerste 
plaats binnen de Christelijke Arbeidersbeweging. 
Daar vindt men sinds jaar en dag het gros van 
de 1.200 tot 1.500 abonnees. Maar De gids cir-
culeert ook in andere sociale bewegingen, bij 
de media, op kabinetten, bij parlementairen, in 
studiediensten allerhande, op hogescholen en 
universiteiten.

Een moderne graadmeter natuurlijk van ons 
draagvlak wordt geboden door het world wide 
web. Twee jaar geleden gingen we ook digitaal: 
oude nummers kunnen gedownload worden en 
van de nieuwe nummers krijgt de internaut de 
inhoudstafel en de korte inhoud. Je krijgt zo maar 
even meer dan 300.000 hits als je De gids op 
maatschappelijk gebied ingooglet. Maandelijks 
worden meerdere honderden nummers en arti-
kels van De gids gedownload. Op stip staat het 
nummer dat in januari 2003 een verslag bracht 
van een debat over media en extreem rechts, in 
de nek gevolgd door een nummer van eind 2002 
waarin Ignace Leus de progressieve belasting 
afzet tegen de forfaitaire en Chris Serroyen de 
balans maakt van de ervaringen met elders ver-
worven competenties.

Als we een helder antwoord op deze vragen 
zouden kunnen formuleren, dan zou het werk 
van redactiesecretariaat, hoofdredacteur, redac-
tiecomité en redactieraad (ja, er zijn nogal wat 
betrokkenen) er in de nabije toekomst simpeler 
op worden. Maar we zijn er niet aan toe. Ik geef 
het gewoon toe.

Vaststellingen

Een aantal zaken kunnen we wél constateren. 
‘Facts and Figures’, hoera. Dit kan ons al wat 
meer gemoedsrust geven.
We stellen eerst en vooral vast dat De gids 
- gesticht in 1901, maar een tijdlang afwezig 
wegens WO I en WO II - bijna honderd jaar 
bestaat. Binnen minder dan twee jaar, in 2009, 
komt de honderdste jaargang in uw bus. Welk 
ander blad in Vlaanderen kan dit zeggen? Toch 
een aanwijzing dat het blad gelezen wordt, dat 
er sponsors zijn die vinden dat het móet gelezen 
worden? Dat er ondertussen een 6.000 auteurs 
gevonden werden om samen een 8.000 artikels 
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Mensen lezen De gids niet zoals ze hun croissants eten op 
zondagmorgen: uit gewoonte, steeds op hetzelfde moment 
en op zoek naar steeds dezelfde smaak.

> Geweld kan uiting van liefde zijn. Onverschilligheid nooit < 

Maar vergis u niet, googelaars zijn geen yahoo-
ers. Wat het verschil in sociologisch profiel is 
tussen deze twee segmenten van internetge-
bruikers is niet duidelijk. Het valt wel op dat 
de yahoo-ers een duidelijke voorkeur vertonen 
voor een recent stuk van september 2006 
waarin Marc Hooghe op zoek gaat naar de 
reden voor migratie richting Europa en Jozef 
Pacolets bekende analyse van “de rijkdom van 
de ouderdom” dat in mei 2007 verscheen. In 
allerlei fora popt ook telkenmale weer het 
fineerwerk op van het kiwi-model dat Dirk Van 
Duppen, Luc Hutsebaut en Dirk Coeckelbergh 
in het meinummer van 2005 publiceerden.

Vragen en pogingen tot antwoord

Specialisten inhoudsanalyse zouden hieruit al 
een begin van antwoord zoeken voor mijn eer-
ste vraag: waarom leest men De gids? Mensen 
lezen het blad of toch artikels erin verschenen 
omdat die een bijzondere kijk bieden op actu-
ele thema’s: gedocumenteerd maar kritisch 
en conventiedoorprikkend. En ook, mensen 
lezen De gids niet zoals ze hun croissants 
eten op zondagmorgen: uit gewoonte, steeds 
op hetzelfde moment en op zoek naar steeds 
dezelfde smaak. Ze lezen De gids uit goesting 
naar iets nieuws, omdat hij telkens anders is en 
toch een lange houdbaarheidsdatum heeft. Ze 
lezen De gids omdat het blad aantoont of het 
maatschappelijk lichaam in conditie is, wat het 
sociale hartslagritme is, hoeveel calorieën het 
verbruikt, wat zijn body-mass-index is(1).

Maar daarmee hebben we nog geen antwoord 
op de tweede vraag: waarom zou men De gids 

moeten lezen? Daarvoor kunnen we weinig 
doen met de beschikbare ‘Facts and Figures’. 
“There is no evidence, bla, bla, bla”. 
We begeven ons dus op het speculatieve, 
suggestieve of normatieve ijs. Met twee argu-
menten zou ik iedere sociale beweging, en 
de Christelijke Arbeidersbeweging op kop, en 
iedere militant van deze beweging(en) en zelfs 
ieder sociaalvoelend mens in ons land willen 
overtuigen om De gids te lezen.

Ten eerste ben ik ervan overtuigd dat u u niet 
kunt vinden in het oude Latijnse motto ‘eerst 
leven dan filosoferen’, bij uitbreiding ‘eerst 
leven dan nadenken’. In geen geval wil u een 
sociale beweging of middenveld dat puur 
intuïtief, of erger: instinctmatig, reageert. U 
wil geen beweging die lijkt op een plumpud-
ding en u wil er zelf ook niet op gelijken. U wil 
maatschappelijk debat, gedreven door juiste 
informatie, doorwrochte kennis en af en toe 
wat wijsheid. Zoals het moderne denken over 
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U wil maatschappelijk debat, gedreven door juiste informatie, 
doorwrochte kennis en af en toe wat wijsheid.

dat zij die het slachtoffer zijn van sociale pro-
blemen en onrechtvaardigheden steeds minder 
gezien, gehoord en beluisterd zullen worden. 
En gegarandeerd dat ze dan naar andere 
minder zachte en vriendelijke middelen zullen 
grijpen om aandacht en begrip te krijgen. De 
onlusten van/met het ‘racaille’ in de Franse 
buitenwijken heeft aangetoond dat massale 
onverschilligheid en denigrerende reacties ten 
aanzien van prangende problemen en gewet-
tigde verzuchtingen sociaal en fysiek geweld 
onvermijdelijk maken. Zoals Graham Greene 
het een priester in zijn preek tijdens een begra-
fenis van Haïtiaanse rebellen laat verwoorden: 
“Violence can be the expression of love, indif-
ference never. One is the imperfection of chari-
ty, the other the perfection of egoism”. Er is dus 
een forum nodig dat systematisch het andere, 
minder bekende maar niet minder reële verhaal 
brengt. Een forum dat de sociale werkelijkheid 
belicht en van daaruit alternatieven formuleert 
en bespreekbaar maakt.
De gids heet niet toevallig “De gids op maat-
schappelijk gebied”.

politiek pleit voor ‘government by discus-
sion’, ziet u wel wat in een ‘social movement 
by discussion’. Beide zijn essentieel voor een 
moderne, open en gedragen democratie. De 
gids speelt hierin een sleutelrol. Het blad 
brengt niet alleen mensen bijeen, het brengt 
ook analyses en ideeën bijeen. Die vinden hun 
weg in de geesten en harten van mensen in de 
Beweging, maar ook ver daarbuiten.

Ten tweede kunt u zich zeker vinden in de 
opmerking van Nobelprijswinnaar Amartya Sen 
dat “stilte een zeer machtige vijand is van 
sociale rechtvaardigheid”. De waarheid dient 
inderdaad gezegd en geschreven, vooral de 
sociale waarheid. Hoezeer we zelf ook allemaal 
profiteren van de digitale en mediaweldaden 
van deze informatiemaatschappij, hoezeer we 
zelf ook het pluralisme belijden, we voelen met 
de ellebogen aan dat hierin het elitaire woord 
de meeste persruimte en de hoogste decibels 
krijgt. Het gevaar is dan ook reëel dat soci-
ale problemen en onrechtvaardigheden steeds 
minder weerklank krijgen. Dat betekent ook 

1) Hierbij gezocht: ambiteuze jonge of minder jonge doctoraatstudent (m/v) geschiedenis. Onderwerp: Honderd jaar Belgische sociale geschiedenis en de 
Christelijke Arbeidersbeweging door de bril van De gids op maatschappelijk gebied. Carrièreperspectieven: premierschap van België of levenslang lidmaat-
schap van het Gids-redactiecomité.




