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Stéphane Hessel mag dan al 94 zijn, er zit nog lang geen sleet op. De Franse vader van de
indignados was gisteren in Brussel om de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V te
ontvangen. Na een persconferentie over de Palestijnse zaak, een lunch met journalisten en
een lange reeks interviews voor radio en tv, sluit een academische zitting zijn drukke dag
af. 'En over enkele dagen reis ik naar Praag voor een ontmoeting met Vaclav Havel en de
Dalai Lama.'
Het leven van Stéphane Hessel leest als een heel dik boek. Hij werd in 1917 geboren in Duitsland,
emigreerde naar Parijs, dook tijdens de Tweede Wereldoorlog in de résistance, belandde in het
concentratiekamp van Buchenwald en klom op tot topdiplomaat bij de VN waar hij mee schreef
aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vorig jaar startte zijn zoveelste leven
toen hij het pamflet Indignez vous! schreef waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. Dat
boekje, zoals hij het zelf noemt, werd een instant hype bij miljoenen jongeren. De burgerbeweging
van de indignados leende hun naam van het pamflet en hij inspireerde protesterende jongeren in
Noord-Afrika en op Wall Street. Hij reist de wereld rond om zijn verontwaardiging uit te dragen.
Professor Elchardus, voorzitter van de Stichting P&V, vindt Stéphane Hessel een zeer waardige
winnaar van de burgerschapsprijs omdat hij als 'oude man' er weergaloos in slaagt om een nieuwe
generatie jongeren te bereiken. Het doel van de Stichting is immers om de uitsluiting van jongeren
tegen te gaan. "Het is weliswaar onze oudste laureaat, maar Hessel slaagt er als geen ander in
om de jongeren te bereiken en hen aan te zetten tot engagement." Hessel pakt meteen de hele
zaal in als hij zijn tafelrede begint met de melding dat hij blij is opnieuw in België te zijn. "Dit is zo'n
rijk land met twee culturen en twee talen." Er zijn er die daar anders over denken. Zelf spreekt hij
vloeiend Frans, Engels en Duits. Zijn toon verandert als hij zegt dat de samenleving ziek is. De
fundamentele waarden van de mensen worden volgens hem niet langer gerespecteerd, onder
meer door de dominantie van de financiële speculanten. "Ik ben wel zeer oud geworden, maar de
jongeren van nu zullen straks meer kans hebben om honderd en ouder te worden. Ze zullen hulp

nodig hebben en ik wil hen daarbij helpen. Jongeren moeten oppassen voor twee grote gevaren:
de vernietigende houding van de mens ten aanzien van de natuur en de groeiende kloof tussen de
1 procent superrijken en de 99 procent anderen."
Over de Italiaanse regering van technocraten zegt hij dat het toch een beetje een paradox is om
voor die weg te kiezen. "De strapatsen van Berlusconi hebben veel schade veroorzaakt, maar
eigenlijk moeten politici en niet technocraten die ellende opruimen. Ik begrijp die oplossing door de
hoogdringendheid, maar lang mag het niet duren." Hessel is net terug van het Russel Tribunaal in
Zuid-Afrika over de Palestijnse zaak. Hoewel Hessel voor een deel joods is, blijft hij beenhard voor
de jongste regeringen van Israël. "Die treden in de illegaliteit door de kolonisatie van de
Palestijnse gebieden. Israël heeft totaal geen respect voor zijn Palestijnse buren." "Ik ben oud, en
dus ook geduldig. Ik blijf hopen op een meer solidaire samenleving."
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