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ONCE UPON A TIME IN 
A VERY VERY CORRUPTED 
COUNTRY - LIKE THIS - 
THEIR WAS A LOT OF 
SOCIAL INJUSTICE

THIS IS THE SECRET BOOK 
WITH MAGICAL SOLUTIONS 

TO HELP YOU TO

STAY INDIFFERENT AND
TO KEEP IGNORING IT

DON’T READ THIS BOOK



CHAPTER I 
how to ignore what’s happening 

(ALWAYS LOOK AT THE BRIGHT SIDE OF LIFE - AND DON’T LOOK  BACK)



I. IF IT WORKED DURING THE WAR // WHY NOT NOW?

In the lifetime of a child born today 20-30% of all the worlds plant and animal species will be 
on the brink of extinction because of global warming.
// WORLD WILDLIFE FUND



Ⅱ. CHANGE THE SUBJECT - DISTRACT THE PUBLIC

Een vergissing wordt geen waarheid door haar vaak zo te noemen, en de waarheid wordt ook geen vergissing 
omdat niemand haar wil zien.
// MAHATMA GANDHI

Pull the wool over someone’s eyes  - zand in iemands ogen strooien.
Definition- to decieve someone in order to prevent them from 
knowing what you are really doing. 



Ⅲ. DID YOU NOTICE THE AIR-POLLUTION?

// THOREAU

“As with our colleges, so with a hundred ‘modern improvements;’ 
there is an illusion about them; there is not always a positive advance. 
The devil goes on exacting compound interest to the last for his early 
share and numerous succeeding investments in them. Our inventions 
are wont to be pretty toys, which distract our attention from serious 
things. They are but improved means to an unimproved end, an end 
which it was already but too easy to arrive at...”



Ⅳ. BECOME A POLITICIAN - YOU WILL GET PAYED FOR IT

 Het is gevaarlijk gelijk te hebben wanneer de regering ongelijk heeft.
// VOLTAIRE

Als ik niet kijk

Heb ik het niet gezien

Heb ik het niet gezien

Wist ik er niets van

Kunnen ze mij niets maken

Dus ik kijk niet

Als ik niet praat

Heb ik het niet gezegd

Heb ik het niet gezegd

Wist ik er niets van

Kunnen ze mij niets maken

Dus ik praat niet

Als ik niet lees

Weet ik het niet

Weet ik het niet

Wist ik er niets van

Kunnen ze mij niets maken

Dus ik lees niets

Als ik niet luister

Hoor ik het niet

Hoor ik het niet

Wist ik er niets van

Kunnen ze mij niets maken

Dus ik luister niet

Politiek, politiek

Ik ben er niet, ik ken ze niet

Politiek, politiek

Ik kijk niet en ik zeg niets

Ik praat niet en ik zeg niets

Ik luister niet en ik hoor niets



CHAPTER Ⅱ 
HOW TO STAY INDIFERRENT 

(THINGS THAT ‘LL HELP YOU TO IGNORE WHAT’S REALLY GOING ON)



I. PRETEND  YOU DIDN’T NOTICED

 The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing
// ALBERT EINSTEIN

Als een mens slechts één ander mens liefheeft en onverschillig 
is tegenover de rest van zijn medemensen, dan is zijn liefde 
geen liefde maar een symbiotische binding of een vernieuwd 
egoïsme.De grootste zonde tegen onze medeschepselen is niet 
ze te haten, maar onverschillig tegen ze te zijn: dat is de essentie 

van onmenselijkheid.



Ⅱ. MANNEN WETEN WAAROM - EN NADIEN HELEMAAL NIETS MEER

You can’t be a real country unless you have a beer and an airline - it helps if you have some kind of a football 
team, or some nuclear weapons, but at the very least you need a beer.
// FRANK ZAPPA

Time is never wasted when you’re wasted all the time.



Ⅲ. MOVE TO AMERICA - INDIFFENCE IS COMMON THERE

My dream is of a place and a time where America will once again be seen as the last best hope of earth.
// ABRAHAM LINCOLN

Niets is zo verschrikkelijk om te zien als domheid in actie.
// GOETHE

Our country is the best country in the world. We are swimming in 
prosperity and our President is the best president in the world. We 
have larger apples and better cotton and faster and more beautiful 
machines. This makes us the greatest country in the world. 
Unemployment is a myth. Dissatisfaction is a fable. In preparatory 
school America is beautiful. It is the gem of the ocean and it is too 
bad. It is bad because people believe it all. Because they become 
indifferent. Because they marry and reproduce and vote and they 
know nothing.



Ⅳ. LIVE THE GREAT AMERICAN DREAM

Too many of us look upon Americans as dollar chasers. This is a cruel libel, even if it is reiterated thoughtlessly 
by the Americans themselves.
// ALBERT EINSTEIN

Het BNP meet noch de gezondheid van onze kinderen, noch de 
kwaliteit van hun onderwijs, noch de vreugde van onze poëzie, 
noch de kracht van onze huwelijken. Het is even onverschillig voor 
de fatsoenlijkheid van onze fabrieken als voor de veiligheid van 
onze straten. Het meet noch onze wijsheid noch onze kennis, noch 
onze scherpzinnigheid noch onze moed, noch ons mededogen 
noch onze toewijding aan ons land. Kortom, het meet alles behalve 
datgene wat het leven de moeite waard maakt, en het kan ons alles 
over ons land vertellen behalve de dingen die ons trots maken ertoe 
te behoren. 



CHAPTER Ⅲ 
NEVER BLAME YOURSELF 

(THINGS THAT ‘LL MAKE YOU FEEL BETTER - BUT DON’T CHANGE SHIT)



I. SEND YOUR BEST WISHES FOR THE NEW YEAR

Tell my baby, do you recognise me?  Well it’s been a year, it doesn’t surprise me.
// CHRISTMAS IS A PEACEFUL TIME

Sending a postcard is always a great idea and it doesn’t cost much  
either. Just make sure you use recycled paper. I added a free card 
here, it’s my gift to you. Now wrap it up and send it with a note 
saying ‘I love you’.  Try to mean it. Happy Christmas!



I wish to you all 
that in the coming year,

the earth will be blessed 

with a booming population explosion,

that human waste will embrace the horizon, 

that the ozone depletion will reach its peak 

and a blanket of dense smog will span 

the planet’s atmosphere, assuring 

a comfortable greenhouse effect.

Let us hope for 

more acid rain covering all fertile land 

for total deforestation,

fossilization of the barrier reefs

and annihilation of wildlife.

With the oceans cleared of fish,

with the rivers flooded with industrial waste,

with every region abounding in nuclear taste.

I wish you good health and

all the best in the New Year.

Benni Efrat 
Beiroet/Antwerp, 1995

N
A

TU
REA

LLY? // ECO
_VEN

TIO
N

  |   ©
 M

ASTERPRO
JECT  M

ARIEKE SM
ETS 2012 PRINTED ON 100% RECYCLED PAPER



There’s one thing stronger than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come. 
// VICTOR HUGO

Ⅱ. START A FACEBOOKPAGE // I’D LIKE IT

TOGETHER AGAINST SOCIAL INJUSTICE



OUT
OF 

ORDER
Ⅲ. WAITING FOR SUPERMAN?

Degenen die vreedzame revoluties onmogelijk maken, zullen gewelddadige revoluties onvermijdelijk maken.
// JOHN F. KENNEDY

Onrechtvaardigheid, waar dan ook, is overal een bedreiging voor rechtvaardigheid.
// MARTIN LUTHER KING

Roosevelt: ‘The future belongs to those who believe in the futere of 
their dreams.’ Martin Luther King had a dream. Unfortunately for 
us today, such hero’s are out of order. Don’t waste your time waiting 
for superman, cause time is money....live your life today! 



 #BE70 0016 1388 8525 
   

Ⅳ. CHARITY IS TAX DEDUCTIBLE
 DONATE NOW // $ ....,.....

 Als je wilt weten wat God van geld vindt, hoef je alleen maar te kijken naar de mensen aan wie Hij het gaf
// DOROTHY PARKER

Give yourself a great name, donate a fortune to charity. 
If possible for a major disaster, just don’t choose for a hurricane 
or oilspill - they’re out of fashion. Go grab yourself a clean tax 
certificate (charity is deductible from taxable income) and 
make a fortune out of someone’s misery.  Don’t forget to smile 

to the camera.



CHAPTER Ⅳ 
 THE MAGICAL SOLUTIONS



TEMPORARELY
OUT
OF 

STOCK



Sorry, al onze medewerkers zijn momenteel in gesprek.    Blijft u even aan de lijn, wij helpen u zo spoedig mogelijk verder.

Sorry, al onze medewerkers zijn momenteel in gesprek.    Blijft u even aan de lijn, wij helpen u zo spoedig mogelijk verder.

Sorry, al onze medewerkers zijn momenteel in gesprek.    Blijft u even aan de lijn, wij helpen u zo spoedig mogelijk verder. Ⅱ. CALL THE 24 HOUR HELPDESK //  911

Customer: ‘I’ve been ringing O8OO 21OO for two days and can’t 
get through to enquiries, can you help?’.

Operator: ‘Where did you get that number from, sir?’.
Customer: ‘It was on the door to the Travel Centre’.

Operator: ‘Sir, they are our opening hours’.



Ⅲ. THE SHOW MUST GO ON!

An American Prayer - Poems
// JIM MORRISON

Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The 
ceremony is about to begin. The entertainment for this evening 
is not new, you’ve seen this entertainment through and through 
you have seen your birth, your life, your death....you may recall 
all the rest. Did you have a good world when you died? -enough 
to base a movie on?



DANK VOOR UW OPROEP INZAKE SOCIALE ONRECHTVAARDIGHEID - SORRY, AL ONZE 
MEDEWERKERS ZIJN MOMENTEEL HELAAS BEZET - DE GEMIDDELDE WACHTTIJD BEDRAAGT 
MINIMAAL 5 MINUTEN - WENST U AAN DE LIJN TE BLIJVEN DRUK DAN 1 - WIL U INFORMATIE OVER 
DE PIEK EN DALUREN VAN ONZE DIENSTEN DRUK DAN 2 - U KAN ONS OOK ONLINE BEREIKEN 
OP WWW..SOCIALEONRECHTVAARDIGHEID.EU - drukt 1 - WELKOM BIJ DE DIENSTVERLENING 
SOCIALE ONRECHTVAARDIGHEID - WENST U EEN MEDEWERKER TE SPREKEN? DRUK 1 - HEEFT U 
PROBLEMEN MET UW SOCIAAL STATUUT?  DRUK 2 - WAS U RECENTELIJK HET SLACHTOFFER VAN 
SOCIALE ONRECHTVAARDIGHEID?  DRUK 3 - WIL U MELDING MAKEN VAN EEN ONRECHTVAARDIGE 
WERKSITUATIE? DRUK 4 - HEEFT U ANDERE VRAGEN? DRUK 5 - WIL U HET MENU OPNIEWU 
BELUISTEREN? DRUK 6 -  drukt 1 -  SORRY, AL ONZE MEDEWERKERS ZIJN MOMENTEEL BEZET - 
DE GEMIDDELDE WACHTTIJD BEDRAAGT MINIMAAL 5 MINUTEN - GELIEVE AAN DE LIJN TE 
BLIJVEN - WIJ HELPEN U ZO SPOEDIG MOGELIJK VERDER - 15.20u...............’BEETHOVEN SYMFONIE 
NR.9’...............16.00u  ONZE EXCUSES, MAAR ONZE DIENSTEN SLUITEN OM 16.00u - GELIEVE HET LATER 
OPNIEUW TE PROBEREN - VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE DIENSTEN EN OPENINGSUREN 
DRUK 1 - VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE ONLINEDIENSTEN DRUK 2 - VOOR MEER INFORMATIE 
OVER DE PEIK EN DALUREN VAN ONZE DIENSTEN DRUK 3 - WENST U HET GESPREK TE BEËINDIGEN? 
DRUK 4 - drukt 4 -DANK VOOR UW OPROEP - OM U BETER TE KUNNEN HELPEN, ZOUDEN WE U 
WILLEN VRAGEN OM MEE TE DOEN AAN ONZE TEVREDENHEIDSENQUE............................ - biep biep 
biep biiiieeeeeeeeeep.................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................        ..........................................     ......  ..........................   ..........................
................. ...................  .................................................................     ......  .    ............................   ......... .... ..........      .....    ...Ⅳ. IS THERE ANYBODY OUT THERE?

Nobody home - The Wall
// PINK FLOYD



GEEF DE MENSEN WAT ZE WILLEN
TE VRETEN

IETS OM DE HONGER TE STILLEN
EEN BEZIGHEID... TEGEN HET VERVELEN

GEEF ZE EEN HUIS MET EEN TUIN VAN TIEN METER DIEP
WAARIN JE KOOLRAAP KAN VERBOUWEN

EEN VROUW MET EEN LIJF VAN KEIHARD VLEES
WAAROP JIJ ALLEEN MAG KAUWEN

GEEF ZE EEN MAN MET MACHT, DIE ALTIJD LACHT
Die je om een boodschap kan sturen

Tv, pick-up en radio
En dove bovenburen

GEEF ZE BROOD EN LAAT ZE SPELEN
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