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van de redactie

De sol* in

solidariteit
(*zon en español)
l ooit verbouwd? Wel, ik zit er middenin. Een hels
gedoe. Vraag het aan ieder die het al gedaan
heeft. Bouwen aan je huis, je nestje. Samen
met je droompartner. nooit gedacht dat ik het
zou doen.
De voorbereidende afbraakwerken doen we zelf. Een lastig
karwei. Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op anderen.
Vrienden en familie die hun tijd opofferen, die meeleven en -helpen.
natuurlijk kunnen zij ook bouwen op mij. Graag zelfs. Er hoeven
daarbij niet noodzakelijk bakstenen aan te pas te komen.
Solidariteit. De warmte tussen mensen. Daar gaat het om. Elkaar
helpen, met de talenten en binnen de mogelijkheden die je hebt.
Op individueel vlak, tussen vrienden en familie, maar ook op maatschappelijk niveau. Een samenleving zonder solidariteit is geen samenleving. Mensen hebben andere mensen nodig. Het is eigen
aan het mens-zijn. Mensen bouwen constant op elkaar. Door elkaar te steunen, door samen dingen voor elkaar te doen, maken
we het samenleven dragelijker, beter en fijner voor ieder van ons.
Zonniger. Om het in verbouwingstermen te zeggen: solidariteit
brengt de samenleving naar een hogere etage. Dit is niet evident,
maar om Annelies Beck te citeren: “Waar ik heel sterk in geloof is
in de kracht van mensen samen, hier en nu”.
DeMens.nu bouwt ook verder. Tijdens haar Algemene Vergadering
op 24 maart werd afscheid genomen van Sonja Eggerickx als
voorzitter van deMens.nu. Zes jaar stond ze geëngageerd, vol
vuur aan het roer van het georganiseerd vrijzinnig humanisme.
Sylvain Peeters werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Een volgende
bouwfase is aangebroken…
Sonny Van de Steene
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Europa vergrijst. Nooit eerder werden zoveel
mensen zo oud, terwijl het aantal kinderen daalt.
Geen evidente situatie, zo blijkt. Senioren willen
na een leven lang werken genieten van een
comfortabele oude dag, en ook de jongere generaties eisen nu reeds dit recht voor later op.
De pensioenlast weegt dan ook zwaar op de samenleving. En hoe kunnen we de toenemende
vraag naar zorg voor iedereen blijven garanderen? Het is duidelijk: jong en oud moeten meer
dan ooit de handen in elkaar slaan. 2012 is niet
voor niets het Europese Jaar van de Intergenerationele Solidariteit. En solidariteit beperkt zich
niet tot pensioenen en zorg. Denk maar aan het
ecologiedebat, waarbij de toekomstige generaties uit de boot dreigen te vallen. In het dossier
van dit Magazine leggen we de generationele
knelpunten bloot, maar kijken we ook naar wat
ons bindt. Voor solidariteit geldt immers evengoed: jong geleerd, oud gedaan!
[jvg]

4

| deMens.nu Magazine

foto: © Rudy De Doncker

22

17
28
24
6

Markant

8

Onderhuids

26

“Mensen die geloven, twijfelen die ooit?”
Interview met Annelies Beck

33

Bij deMens.nu
13
20
22
30

Dagschotel
Vrijwilligers van bij ons
Ingezoomd
Actua
O.a. interview met de nieuwe voorzitter van
deMens.nu

Wetenschap
24

Hoe denkt de bevolking in de Benelux over de euthanasiewet?

26

Jong.nu
Marcel Pinas: cultuur als basis voor ontwikkeling

18

Eureka
Cyborgs in de 21ste eeuw

Jongeren boven!
14

Onder de loep

27

Breinpijn

28

Van de bovenste plank

35

Cartoon

36

Er is een huisvandeMens
in je buurt!

Gedachtestreepje

Gedachten zijn vrij
17

De mening
Waarom leven wij? De mening van Sean Dhondt over
de zin van het leven

19
34

Column pdw
Column Anne Provoost

deMens.nu Magazine |

5

mar
kant.

Eerlijk duurt het langst

Markant bundelt merkwaardige,
opzienbarende en grappige
artikels uit de media.

Meldpunt
meldpunten
De nederlandse Partij Voor de Vrijheid (PVV) heeft een website
gelanceerd waarop mensen hun ongenoegen kunnen uiten over
Midden- en Oost-Europeanen. Op de site heeft de anti-immigratiepartij van Geert Wilders het over problemen veroorzaakt door
de “massale komst van met name Polen”. iedereen wordt aangemoedigd om klachten neer te leggen tegen overlast, vervuiling
en verdringing op de arbeidsmarkt door Midden- en Oost-Europeanen. Politici reageren vol afschuw op het initiatief van de PVV. Ook de
Europese Commissie en de
ambassadeurs van tien OostEuropese staten uitten reeds
hun bezorgdheid over de
website. naast de verontwaardiging zorgt het meldpunt bij de nederlanders ook
voor heel wat humoristische
tegenreacties. Zo wordt het
internet dezer dagen overspoeld door tegenmeldpunten. Van het meldpunt
Belgen, waarop gewaarschuwd wordt dat Belgisch
bier vaak donker van kleur is,
over het meldpunt tegen Autochtone nederlanders (“er
zijn er 12 tot 14 miljoen”) tot het
meldpunt tegen PVV-meldpunten. Er is
voor ieder wat wils.
Bron: MO, 15 februari 2012
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Mode-ontwerper Bruno Pieters zorgt voor
een schokgolf in de modewereld. Zonder
gêne maakt de Vlaming de echte kostprijs
van zijn kledingstukken bekend. De naam
van zijn nieuwe label Honest By is niet
voor niets gekozen. Op zijn website vermeldt Pieters in welke fabriek elk kledingstuk gemaakt is, welke materialen werden
gebruikt en hoeveel de CO2-uitstoot tijdens het productieproces bedroeg. Helemaal vernieuwend is zijn openheid over de
prijsberekening. Zo onthult de mode-ontwerper dat een handgeweven bomberjack
een reële prijs van 231 euro heeft, maar
dat je er toch meer dan 1.000 euro voor
betaald. De Franse krant Le Figaro spreekt
van “totale transparantie”. Pieters maakt
met Honest By een opmerkelijke comeback na zijn vertrek als creatief directeur bij
het Duitse kledingmerk Hugo Boss, twee
jaar geleden.
Bron: De Standaard, 1 februari 2012

Homoseksualiteit
is geen ziekte
in nederland biedt de erkende christelijke organisatie
Different homoseksuelen een therapie aan die hen zou
helpen om hun lustgevoelens te beheersen. nu blijkt dat
nederlandse zorgverzekeraars deze therapie verplicht vergoeden. Dat veroorzaakte een golf van protest bij verschillende nederlandse
partijen en beroepsverenigingen van artsen en psychologen. Volgens de
artsenorganisatie KnMG is
het succes van een dergelijke therapie allerminst bewezen, en kan deze zelfs
schadelijk zijn. Minister
van Volksgezondheid
Edith Schippers stipt aan
dat homoseksualiteit
geen ziekte is, en dat de
ziektekostenverzekering
hier dus niet in mag tussenkomen.
Bron: De Standaard,
18 januari 2012

Pedofilie, een
handicap?

Site tegen
zelfmoord

Tieners die met donkere gedachten rondlopen, kunnen terecht bij twee Limburgse leeftijdsgenootjes.
Giovanni Wojtkowiak (15) en Ylenia Garlisi (16) hebben
van de Vlaamse Jeugdraad een prijs gekregen voor
hun website www.stopzelfmoord.be. Op deze site bieden ze dagelijks een luisterend oor, in een chatsessie
of via mail, aan al wie het niet meer ziet zitten. Een bewonderenswaardig initiatief, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Elk jaar wordt met het project Klein Duimpje een
persoon of een organisatie in de bloemetjes gezet die
zich inspant voor kinderen en jongeren.

in Griekenland behoren pedofielen nu ook tot
de groep van mensen met een beperking. Dat besliste de
regering begin januari. De door de staat erkende lijst van beperkingscategorieën werd, naast pedofilie, uitgebreid met pyromanie, gokverslaving, exhibitionisme, fetisjisme, sadomasochisme en kleptomanie. De
minister van Arbeid zegt dat deze categorieën werden toegevoegd met
het oog op medische beoordelingen en dat ze worden gebruikt als criterium voor het toewijzen van financiële hulp. Volgens de national Confederation of Disabled People (nCDP) is het evenwel onbegrijpelijk dat
pedofielen nu een hogere uitkering krijgen dan sommige ontvangers van
getransplanteerde organen. Bovendien zou deze uitbreiding van de lijst
volgens
Vardakastanis, de leider van de nCDP, wel eens moeilijkheden kunnen
opleveren voor andersvalide Grieken die door de financiële crisis reeds
het slachtoffer dreigen te worden van verminderde uitkeringen.
Bron: Yahoo, 9 januari 2012

Bron: De Morgen, 28 januari 2012

Hocus, pocus, pardon!
Duitse veroordeelde heksen krijgen door de gemeenteraad van Keulen na 400 jaar eerherstel. De stad
Keulen geraakte het eens over een verklaring die het
onrecht van de heksenvervolging veroordeelt. Vorig
jaar gaven ook enkele kleinere Duitse gemeenten eerherstel aan de slachtoffers van de heksenjacht. Volgens specialisten werden tijdens heksenprocessen in
de zestiende en zeventiende eeuw 40.000 tot 60.000
vrouwen, mannen en kinderen beschuldigd van hekserij. in het Heilige Roomse Rijk alleen al vielen 25.000 slachtoffers te betreuren.
Afgunst, hebzucht of persoonlijke afkeer vormden vaak de drijfveer van een
vage beschuldiging.
Bron: De Standaard, 17 februari 2012

Zeg eens ‘Beuh!’
Een verkoudheid? Hoofdpijn? Ga eens langs bij je veearts! neen, dit is geen
reclamestunt, maar een idee van de Franse PS-politica Françoise
Tenenbaum. Om het tekort aan huisartsen op het Franse
platteland op te vangen, wil Tenenbaum een beroep doen
op dierenartsen. “Veeartsen hebben net als huisdokters
lange studies gedaan. Ze zijn het bovendien gewoon om
zoogdieren te behandelen”, zegt de Franse politica. Ze stelt
dan ook voor dat de dierenartsen één jaar langer studeren
en pleit voor een wetswijziging. nu kunnen enkel geneesheren mensen behandelen. Tenenbaums idee kan niet
op veel bijval rekenen bij de artsen en dierenartsen.
Bron: Het Laatste Nieuws, 15 december 2011

Geeuwende
grasparkieten
Je herkent het vast: iemand naast je begint te geeuwen en voor je het weet, staat
je eigen mond wagenwijd open. Geeuwen
is aanstekelijk, al is nog steeds niet met
zekerheid bekend waarom precies. Wel
staat vast dat de aanstekelijkheid van
gapen niet iets eigen aan mensen is. Ook
honden kunnen moeilijk aan de geeuwen
van soortgenoten weerstaan. nu meldt
New Scientist dat er ook aanstekelijk
geeuwen werd vastgesteld bij vogels, in
casu bij grasparkieten.
De onderzoeker is
Andrew Gallup van
de Binghamton University in new York.
Hij hield een groep
van 21 grasparkieten
gedurende vijftien dagen
nauwlettend in
de gaten. indien je je afvraagt
hoe een grasparkiet geeuwt: hij
doet dit door zijn bek wijd open te
trekken en zijn ogen te sluiten. nadien
strekt hij even zijn nek.
Bron: De Standaard, 17 januari 2012
deMens.nu Magazine |
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Mensen
die geloven,
twijfelen
die ooit?
Interview met
Annelies Beck
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onderhuids

Ze is journalist boven alles. Dat blijkt duidelijk uit de begeesterde antwoorden die ze geeft. Maar ook een mens voor wie
solidariteit, democratie en consensus de laatste woorden
zijn die uit haar rijkelijk gevulde woordenboek geschrapt zullen worden. Ondanks dat laatste heeft ze over veel dingen
een - weliswaar genuanceerde - mening.
Na het interview zei Annelies Beck, naast journalist ook schrijfster en radiopresentatrice, dat ze heel wat geleerd heeft over
zichzelf. Tenzij je meer weet dan zij, doe je dat dus vast en
zeker ook. Laten we gezellig bij Annelies op schoot kruipen.
Sarah Van Gaens - foto’s: © Isabelle Pateer

Atheïst tot in de kist
ik denk dat ik eerder agnost ben. Maar of er al dan niet een schepper bestaat, is geen prangende kwestie voor mij. Waar ik wel heel
sterk in geloof is de kracht van mensen samen, hier en nu. Dat kan
je als individu tot meer in staat stellen dan wat je in je eentje voor
elkaar krijgt. ik kan ook heel erg overrompeld worden door muziek
of een prachtige zonsondergang. Dat zou je een religieuze ervaring
kunnen noemen, maar dat is voor mij niet hetzelfde als geloven in
een god.
Geloof je in leven na de dood?
Mijn vader is overleden toen ik elf was. ik put troost uit het feit dat
hij hier nog aanwezig is in onze gedachten en in de genen van mij
en mijn broers. ik heb daar geen beeld van een hemel voor nodig.
Begrijp je mensen met een ander geloof?
Het geloof heeft ertoe geleid dat een aantal mensen in staat waren
tot prachtige dingen. ik denk bijvoorbeeld aan Jeanne Devos die
opkomt voor vrouwen- en kinderrechten. Maar het heeft mensen
ook aangezet tot gruwelijkheden. Dat ligt niet aan het geloof zelf
maar aan de manier waarop mensen ermee omgaan. ik probeer te
begrijpen op welke manier geloof een rol kan spelen in het leven
van mensen, ook al is dat niet de manier waarop het in mijn leven

een rol speelt. Een van de meest fascinerende vragen vind ik: “Mensen die geloven, twijfelen die ooit?”. En hoe verhoudt zich dat tot
elkaar: kunnen geloven en kunnen twijfelen?
Wat vind je van mensen die als argument voor hun geloof
aanhalen dat hun hele familie gelooft?
Als het geloof altijd als zo vanzelfsprekend is voorgesteld, dan vergt
het behoorlijk wat kracht en klaarheid van geest om er van buitenaf
naar te kijken en er eventueel afstand van te nemen. ik denk dat
dat laatste iets heel moeilijk, pijnlijk en complex kan zijn en grote
gevolgen kan meebrengen. Omdat het verweven is met loyaliteit
aan een land, een gemeenschap of familie.

Vrijheid als hoogste goed
Hoe vrij zijn de media?
Bij commerciële media bepalen de wetten van de markt mee wat
wel en niet kan uitgezonden worden. in die zin heeft de openbare
omroep een vrijere rol. De overheid bepaalt niet wat er te zien is. Wij
laten ook niet enkel datgene zien wat de mensen willen weten. Een
nieuwsdienst moet rapporteren en uitleg geven over alles wat er in
de wereld gebeurt. We moeten mensen een inkijk geven in die plekken waar de media komen, maar zij niet. in die zin zijn de media hier
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“Het vraagt heel wat vakkennis
om informatie zo te brengen dat
ze correct blijft, maar toch de
mensen aantrekt. Dat is geen
kwestie van kijkcijfers nahollen.
Het maakt deel uit van hoe je
mensen bij de democratie
betrekt.”

veel vrijer dan op andere plaatsen in de wereld. natuurlijk zijn wij wel
afhankelijk van de toegang tot bepaald nieuws. in Syrië geraakt een
journalist bijvoorbeeld niet aan alle informatie. Zowel de staat als de
rebellen manipuleren de waarheid. ik vind dat een journalist verplicht
is om aan te geven waar de grenzen liggen van hoe hij zijn vak kan
doen. Daardoor zal zijn bericht - hoewel het niet volledig kan zijn van de weeromstuit wel geloofwaardiger en eerlijker zijn. Ook in België beschikken journalisten niet altijd over alle informatie. Zo weet
niemand wat er echt aan de hand is bij grote bedrijven of bij de bankencrisis. Laat iedereen het achterste van zijn tong zien als een journalist een microfoon onder zijn neus duwt? neen, natuurlijk niet.
Wekt dat verontwaardiging bij je op, die gebrekkige toegang
tot informatie?
natuurlijk. Maar dat probleem bestaat al zolang journalistiek bestaat.
Trouwens, niet alleen de toegankelijkheid beïnvloedt de berichtgeving. Soms schieten journalisten ook zelf tekort. neem de bankencrisis bijvoorbeeld. Misschien hebben wij te lang weggekeken van
iets wat ingewikkeld was en we moeilijk uitgelegd kregen. En misschien hebben we te weinig tijd en financiële middelen vrijgemaakt
voor langdurig en diepgaand onderzoek. Dat is iets waar in de
nieuwe beheersovereenkomst meer ruimte voor wordt gemaakt.
Welke rol hebben de media in een democratie?
ik denk dat media de plicht hebben om zoveel mogelijk mensen te
bereiken omdat ze recht hebben op goede informatie. Daarnaast is
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het evengoed de taak van media om programma’s uit te zenden die
verbondenheid en begrip voor anderen stimuleren. Bovendien kunnen ze mensen naar nieuwe inzichten leiden, hun wereldbeeld verruimen. Dat laatste vind ik heel belangrijk: media moeten mensen
informatie aanbieden op een manier waardoor ze blijven kijken, luisteren of lezen. Het vraagt heel wat vakkennis om informatie zo te
brengen dat ze correct blijft, maar toch de mensen aantrekt. Dat is
geen kwestie van kijkcijfers nahollen. Het maakt deel uit van hoe je
mensen bij de democratie betrekt.
Hoe ver mag/moet persvrijheid gaan? Hoe zit dat met laster
en eerroof en de privacy van mensen?
Daar bestaan regels en wetten over. Je moet jezelf steeds de vraag
stellen of info maatschappelijk relevant is of niet. Alleen privé-aangelegenheden die gerelateerd zijn aan de job van een persoon horen
we te weten. Dat een politicus er een dubbele relatie op nahoudt, is
enkel relevant als hij bijvoorbeeld zijn functie gebruikt om een geliefde aan een job te helpen.

Durf denken!
Spui jij graag je mening over van alles en nog wat?
neen, integendeel. ik ben iemand die - in tegenstelling misschien
tot wat ik allemaal gezegd heb (lacht) - niet snel opinies heeft. ik
heb meer vragen dan antwoorden.

onderhuids

Dat klinkt vreemd uit de mond van iemand die dagelijks met
de actualiteit bezig is.
neen, net niet. ik vind het raar dat zoveel mensen wél allemaal
overal een mening over lijken te hebben. Hoe dieper je in iets wroet,
hoe meer je weet dat heel wat bronnen niet tot ons komen: ze zijn
verloren gegaan, vernietigd, achtergehouden… Je weet van tevoren dat je nooit het hele verhaal zal kennen. Dat maakt dat ik mijn
oordeel altijd probeer uit te stellen. Een journalist kan trouwens misnoegd over iets zijn maar moet altijd open blijven staan voor alle visies en nieuwe gegevens.
ik loop ook niet mee met betogingen. Dan sta ik aan de kant om te
observeren. Dat betekent niet dat ik als mens niet verontwaardigd
kan zijn over de omstandigheden waarin sommige mensen leven.
Maar mijn job bestaat erin de situatie uit te leggen en te onderzoeken. En dat komt altijd eerst. Want aan verontwaardiging op zich
hebben mensen niets.

Door tijdsgebrek kan ik immers niet alles brengen. Dat kan frustrerend zijn maar de mensen die meer over een bepaald onderwerp
willen weten, hebben vaak zelf de drive om info op te zoeken. ik
moet hen niet het volledige verhaal vertellen, maar kan wel hun interesse opwekken.
ik ben van nature ook geen onderzoeksjournalist zoals mijn collega’s van bijvoorbeeld Panorama. Zij moeten alle facetten - is dat
mogelijk, álle?- van een bepaald onderwerp weten. Voor Vandaag
op Radio 1 hoor ik eerder over alles zoveel mogelijk te weten, dus
kan ik minder diep gaan zoeken.

Bemin je naaste als jezelf

Durf jij tegen de stroom in te gaan?
ik zal eerder naar een consensus zoeken. Als enige ingaan tegen
de groep doe ik alleen als het erop aankomt. En dan is dat weloverwogen en komt het van heel diep.

ik heb een bedenking bij deze stelling. Volgens mij zou de wereld
een pak aangenamer zijn als mensen in de eerste plaats zichzelf
graag zagen en dan pas hun naaste beminden als zichzelf. niet uit
narcisme of uit zelfbescherming, maar als een kwestie van gezond
zelfvertrouwen. Wie zichzelf graag ziet, kan de wereld tegemoet
treden zonder zich bedreigd te voelen of zonder te moeten denken
dat een ander meer of minder is.

Hoe ver ga je om datgene te weten te komen wat jou op dat
moment bezighoudt?
Daar heb ik een heel meedogenloze scheidsrechter voor: tijd. ik
baken in gesprekken op de radio af waarover ik het zal hebben.

Zijn er mensen voor wie je alles zou doen?
ik hoop dat ik alles zou doen voor mijn geliefden en mijn familie.
Maar dat weet je pas zeker op het moment dat er zich een situatie
voordoet waarbij ze beroep op je doen.

deMens.nu Magazine |

11

onderhuids

“Het ligt in mijn aard
om solidariteit meer
onderzoekend te
benaderen dan
belijdend.”

Is er iemand waarvoor je heel ver bent gegaan?
ik heb ooit alles laten vallen voor een vriendin in nood. Zij zat in het
buitenland en ik ben er meteen naartoe getrokken. Het was toen
belangrijk om haar bij te staan omdat zij emotioneel en praktisch in
de problemen zat. ik deins er niet voor terug om plots naar de andere kant van de wereld te moeten trekken. Als er God forbid (lacht)
iets gebeurt met mijn gastfamilie in Brazilië - bij wie ik woonde tijdens mijn uitwisselingsjaar - dan vertrek ik ook meteen.
Is het voor jou gemakkelijker om naastenliefde op te brengen voor mensen die op jou lijken of juist niet?
ik denk dat het inderdaad een beetje meer vanzelf gaat om open
te staan voor mensen met wie ik verwantschap voel. Zou ik dan
minder kunnen opbrengen voor mensen die heel veraf staan? (twijfelt) ik denk dat er toch in elke mens iets is waardoor je de ander
au fond als mens herkent, hoe verschillend die ook is. Maar daarom
leidt dat niet altijd tot het beminnen van die ander.

Eén voor allen, allen voor één
Hoe uit jouw solidariteit met anderen zich?
in de eerste plaats in mijn job. De keuze om bepaalde dingen onder
de aandacht te brengen is een manier waarop je solidariteit kunt
uiten. ik ben dus meer solidair op een beschouwende manier dan
dat ik op een barricade kruip. Omdat dat laatste door mijn job onmogelijk is, én omdat het in mijn aard ligt om solidariteit meer onderzoekend te benaderen dan belijdend.
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Is een gebrek aan samenhorigheid een typische ziekte van
een welvaartsstaat?
Dat geloof ik niet. Dat hangt ervan af hoe je die welvaartsstaat organiseert en op welke manier je de mensen bij de democratie betrekt. ik
denk dat dit gebrek aan samenhorigheid meer te maken heeft met
angst en onzekerheid over de toekomst van deze welvaart. Kijk maar
naar de stakingen in België uit angst voor pensioenhervormingen. Maar
onzekerheid en angst kunnen evengoed leiden tot extreem-rechtse
stemmen. Deze mensen ervaren daarom niet per se een daling van
hun welvaart, maar anticiperen op wat er misschien gaat komen.

Waarover ben je zelf ooit van
mening veranderd?
Dat is een verschrikkelijk moeilijke vraag! (lacht) Zoals ik al zei: ik
ben niet de vrouw van de uitgesproken opinies. Wat niet wil zeggen
dat ik nooit van mening ben veranderd.
Had je als kind ergens een visie over die je nu naïef vindt?
Toen ik klein was, was er een boek van Bernard Benson, Het vredesboek. Dat gaf de indruk dat wereldvrede eigenlijk heel simpel
was: we moesten gewoon A, B en C doen. En dat geloofde ik toen.
ik herinner mij ook dat ik als jong meisje iets op televisie heb gezien
over Karl Marx en dat ik toen dacht: “Als we die ideeën gewoon
zouden toepassen, dan zijn alle problemen toch opgelost?”. Tot
mijn vader zei dat Marx een paar dingen over het hoofd had gezien.
Onder andere jaloezie, ambitie en ga zo maar door. Zo simpel is
het niet, en zo groei je op.

Bergh
NilsinniVgahunmdanen
istisch

Agenda
Agenda
Agenda

vrijz
consulent huisvandeMens
Turnhout

Dagschotel
Plat du jour
Dish of the day

In de aula vertel ik tijdens de
afscheidsplechtigheid over een
zestigjarige man. Er zijn veel
mensen. Tijdens de liedjes
worden er foto’s
geprojecteerd.

14u20:
7u16:
8u00:

9u10:

Mijn gsm-wekker schiet wakker.
De dag begint!
Sociaal netwerken bij het ontbijt.
Uit praktische overwegingen vertrek
ik in pak naar het huisvandeMens.
Tussen enkele ditjes en datjes overleg
ik met collega’s de komende activiteit
en de lopende plechtigheden.
Tijd om in actie te schieten.

15u10:

10u02:

Redactievergadering
rond een boekje over
de verlichting.
In 2012 is Turnhout
de culturele hoofdstad van Vlaanderen.
Samen met het
Willemsfonds en de
stadsgidsen
organiseren we
geleide wandelingen:
Op zoek naar sporen van de Verlichting.
De anderen vinden het grappig dat ik
in pak aan tafel zit. Of ik hoop indruk
te maken op een jongedame?
een beetje administratie.
12u08: Nog gauw
Een paar boterhammetjes en de bus op.
12u58:

In het crematorium krijg ik een kop
koffie aangeboden. Achter de schermen
heerst een gezonde dosis
humor en tegelijk een
groot sérieux om de
plechtigheid tot in de
puntjes voor te bereiden.
In de technische kamer
testen we de voorziene
muziekstukken en
controleer ik de
volgorde van de
nummers.

16u03:

Na een kwartiertje stappen
ben ik thuis.
17u15:
Mijn viervoetige
flatgenoten, Hoshi en
Naima, verwelkomen me.
Ik maak mijn sporttas
klaar en neem een
snack mee.

dinsdag

Naima

Hoshi
19u10:

22u12:

maandag

Na de plechtigheid condoleer ik de
naaste familie. Na me enkele dagen
intens te hebben ingeleefd in het
levensverhaal van de overledene is het
voor mij tijd om alles te laten bezinken.
Op kantoor bekijk ik de post en de
nieuwe e-mails. Ik check het verslag van
onze Raad van Bestuur. Ik ben vooral
benieuwd om te lezen wie er nieuw is bij
deMens.nu.

Tijdens de
badmintontraining
spelen we
dubbelwedstrijden.
Ik experimenteer
met mijn opslag.

Thuis kijk ik op mijn laptop naar QI, een
Brits tv-programma. De dag mag langzamerhand gaan rusten.

woensdag donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag
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Marcel
Cultuur als
basis voor
ontwikkeling
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jong.nu

De Surinaamse kunstenaar Marcel Pinas is een man met een
missie. Door middel van allerlei artistieke projecten neemt hij
het op voor de meest kwetsbaren in de maatschappij. Die inspanningen blijven internationaal niet onopgemerkt. Zo mocht
Pinas zich vanaf maart 2010 een jaar lang Young Global Leader
noemen. Deze waardevolle titel wordt door het Wereld Economisch Forum toegewezen aan jongeren die zich op een bijzondere manier inspannen voor de maatschappij.
Wim De Pauw, zakelijke en artistieke leiding KultuurKaffee

Suriname
Ondanks zijn natuurlijke rijkdommen verkeert de economie in Suriname in een weinig rooskleurige situatie. De nederlandse ex-kolonie in het noorden van Zuid-Amerika is dus nog steeds een
ontwikkelingsland. Suriname telt 500.000 inwoners en vertegenwoordigt een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen voor wie het
nederlands de officiële taal is. Een belangrijke groep wordt gevormd door de zogenaamde Marrons, de afstammelingen van gevluchte
slaven.
Om
aan
hun
mensonwaardige
levensomstandigheden te ontsnappen, verlieten deze slaven de
plantages en vestigden ze zich diep in het binnenland waar ze eigen
gemeenschappen stichtten. Op die manier werden verschillende
stammen gevormd die erin slaagden om hun leven te organiseren
volgens traditionele culturele gebruiken. Eén van die Marrons is de
kunstenaar Marcel Pinas. Hij behoort tot het ndyuka-volk, ook wel
de Aukaners genoemd.

Marcel Pinas aan het werk met de kinderen in de Tembe Art Studio.
Foto: © Milton Kam

Missie

in zijn thuisland.

na zijn studies aan het Edna Manley College te Jamaica koos Pinas
er resoluut voor om zich als kunstenaar in te zetten voor de
Marrongemeenschap. De ziel van zijn oeuvre wordt gevormd door
het thema kibri a kulturu of ‘bescherm onze cultuur’. Hiermee verzet
hij zich tegen de teloorgang van de rijke Marroncultuur en wil hij de
Marrongemeenschap fierheid bijbrengen over hun afkomst en hun
traditie. Volgens Pinas starten ontwikkeling en educatie immers bij
behoud van en respect voor de eigen culturele tradities.
De verschillende werkstukken van Marcel Pinas zijn dan ook doordrenkt met elementen uit zijn cultuur. Zo tonen de kleurrijke schilderijen de typische motieven uit de traditionele houtsnijkunst. Ook
tekens uit het door de Marrons ontwikkelde Afaka-schrift - Pinas
verwijst met dit schrift naar de kennis en wijsheid van zijn voorouders - komen vaak terug. De internationale erkenning die de kunstenaar intussen geniet, straalt ook af op de Marrongemeenschap

Maatschappijkritiek
naast schilderijen bestaat het oeuvre van Pinas ook uit mixed
media-installaties, waarmee hij maatschappelijke wantoestanden
aanklaagt. Door middel van zijn installaties geeft Pinas een stem
aan diegenen die helemaal onderaan de maatschappelijke ladder
staan. Zo toont de installatie A Libi (2008) tientallen schedels voor
een decor van traditionele houtsnijwerken. De wekkers tussen de
schedels lopen op regelmatige tijdstippen af en schudden de bezoeker wakker. Ze confronteren ons met de vraag hoeveel slachtoffers er nog moeten vallen vooraleer er iets wordt gedaan aan de
vergiftiging van het rivierwater. Dit water is levensnoodzakelijk voor
de vele gezinnen zonder drinkbaar leidingwater. De installatie Leti
(2009) toont honderden in stof gewikkelde poppen. Hun beperkte
bewegingsvrijheid symboliseert het feit dat basisrechten zoals het
recht op leren lezen, schrijven en rekenen aan vele kinderen in de
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Met de installatie A Libi (2008) vraagt Pinas zich af hoeveel slachtoffers er
nog moeten vallen vooraleer er iets wordt gedaan aan de vergiftiging van
het rivierwater. Foto: © Ingrid Moesan

Marrongemeenschap ontzegd worden.
Typisch is dat vele van de installaties worden gerealiseerd met de
hulp van de kinderen. Door de gesprekken tijdens de creatie geeft
Pinas de jongeren inzicht in de achterliggende boodschap van zijn
werk. De participatie van de kinderen en jongeren leidt tevens tot
mede-eigenaarschap. De waardering die een groeiende groep
(inter-)nationale bezoekers over ‘hun’ werk uitspreekt, stimuleert
hun gevoel van eigenwaarde.

Levenswerk
Ondertussen bouwt Pinas ook gestaag verder aan zijn grote droom:
de uitbouw van zijn geboortedistrict Marowijne tot een internationaal kunstdistrict. De kern van dit project situeert zich in Moengo,
een voorheen zeer welvarende stad die er na het wegtrekken van
de bauxietindustrie en een binnenlandse oorlog in de jaren 1980
troosteloos bijligt. Pinas wil Moengo en zijn omgeving opnieuw
doen heropleven. Dit realiseert hij op diverse manieren.
Kunstenaars van over de hele wereld participeren er aan een residentieproject. Gedurende hun verblijf creëren ze een kunstwerk dat
deel uitmaakt van een steeds groeiend kunstpark. Deze kunstenaars geven ook les in de Tembe Art Studio, een kleinschalige
kunstacademie voor kinderen en jongeren. in de schoot van de TAS
werden ook de Moengo Brassband en een kinderdansgroep opgericht. Deze initiatieven houden de kinderen op het rechte pad en
het geld dat verdiend wordt met de voorstellingen vloeit terug naar
de gemeenschap.
Tot slot opende Pinas ook een eigen restaurant, Masanga. Op die
manier zorgt hij niet alleen voor opleiding en tewerkstelling in de
regio, maar de opbrengsten garanderen eveneens zijn financiële
onafhankelijkheid. Het restaurant komt bovendien tegemoet aan
de noden van een groeiende toerisme-industrie. immers, naast het
Moiwana Monument (2007) - door Pinas opgericht ter nagedachtenis van de 38 slachtoffers van de binnenlandse oorlog - vormt nu
ook het Contemporary Art Museum Moengo een toeristische aantrekkingspool.
De museumwinkel waar de lokale bevolking artisanaal ambachtswerk kan verkopen, staat in de steigers en er wordt al hardop gedroomd van de eerste grote hedendaagse kunsttriënnale te
Moengo. Plannen te over dus voor Pinas die erin slaagt om met
een niet aflatend enthousiasme en optimisme meer dan zijn steentje
bij te dragen tot een meer rechtvaardige en menswaardige wereld.
Meer info:
www.marcelpinas.com
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In februari - maart was
Marcel Pinas als artist in
residence te gast bij
KultuurKaffee van de Vrije
Universiteit Brussel.
Het resultaat hiervan is
nog te bezichtigen tot en
met 26 april in de KK Gallery’.
www.kultuurkaffee.be

foto: © Rudy De Doncker

WAAROM
LEVEN WIJ?

de mening

De mening van Sean Dhondt
over de zin van het leven
[interview met JiM-presentator en zanger van nailpin]
Sarah Van Gaens

Waarom leven wij?
Dat is de oervraag die iedereen zich wel
stelt. ik vraag me dat ook af en toe af,
maar ik zit er niet echt mee in. Voor mij
moet er niet per se een doel zijn in het
leven. ik ben heel gefascineerd door het
universum. Daarover heb ik talloze boeken
en documentaires liggen. Het is zo’n toeval dat de aarde bestaat en dat wij zijn ontstaan, dat het bijna arrogant is om te
pretenderen dat wij met een hoger doel op
de aarde rondlopen. Waarmee ik niet wil
zeggen dat het leven nutteloos is. Er is zo
veel te beleven en te ontdekken. Het leven
op zich is spannend. Dus leef en geniet er
gewoon van!
Hoe moeten we volgens jou dan zin
geven aan ons leven?
iedereen moet zijn eigen doel zoeken. ik
wil een zo leuk en interessant mogelijk
leven leiden, zonder daarbij anderen
kwaad te berokken. Live life to the fullest.
ik heb al veel van de wereld kunnen zien,
ik ben doodgelukkig met het werk dat ik
mag doen, ik hou van de mensen rondom
mij en ik probeer van elke dag te genieten.
Is je doel dan al bereikt?
Mijn doel is nooit bereikt, ik ben heel ambitieus. Met nailpin heb ik al heel de wereld
rondgetoerd en toch blijf ik uitkijken naar
die volgende stap: een beter nummer
schrijven, een groter programma presenteren of een compleet andere uitdaging aan-

gaan. Want ook al kan ik nu nog veel
groeien in mijn job, ik zie mij dit niet mijn
hele leven doen. Maar ik heb niet één groot
doel dat ik nog wil, moet en zal bereiken.
Moet je alleen voor jezelf leven?
natuurlijk leef je ook voor anderen. Alleen
leven voor jezelf is egoïstisch. Mensen en
dieren maken je gelukkig en dat moet ook
omgekeerd zo zijn. Music For Life brengt
iedereen op de been, dus iedereen heeft
het in zich om anderen een goed leven te
willen geven. Dat je jezelf daarbij ook beter
voelt, is zelfs een win-winsituatie.
Vraag je je regelmatig af welke richting je uit wil met je leven?
ik heb een go with the flow-mentaliteit. ik
ben lui in het maken van grote toekomstplannen, maar ik zet mij wel tweehonderd
procent in voor alles wat ik doe. natuurlijk
verander je telkens van richting als er
nieuwe dingen op je pad komen, maar
muziek zal altijd mijn passie blijven.
Wanneer heb je pas écht geleefd?
Als je niet alleen maar hebt gewerkt en
voor de kinderen hebt gezorgd, maar ook
eens een risico hebt genomen. Als je eens
uit je comfortabele zone komt. Maar ja, ik
kan nooit voor iedereen spreken. ikzelf ben
bijvoorbeeld 28 jaar en ik denk nog niet
meteen aan kinderen, want voor je jezelf
aan je kinderen kunt geven, moet je volgens mij eerst zelf geleefd hebben.

“Het is bijna
arrogant om te
pretenderen
dat wij met
een hoger doel
op de aarde
rondlopen.”

Ben je bang voor de dood?
Je mag niet te veel aan doodgaan denken,
want dan ben je niet echt aan het leven. ik
weet niet of God bestaat of niet maar ik
ben er wel van overtuigd dat, als we sterven, het gedaan is. Dus moeten we zorgen
dat we tegen dan een mooi leven hebben
gehad. Misschien ben ik daarom niet echt
bang voor de dood, zelfs niet als ik nu zou
moeten sterven. ik heb al een rijk gevuld
leven gehad. Alles wat nu nog komt, is een
mooi extraatje.
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gedachtestreepje

Jongeren over vrijzinnig humanistische waarden

ýEenýklasývolý
ýmeningenýý
ýinýHalle.ýý

We spraken met hen over de milieuproblematiek.

Ian: “Vorige generaties hebben ons opgezadeld met de opwarming
van de aarde. Het milieu verder verwaarlozen is egoïstisch. Wij
moeten er nu iets aan doen voor de toekomstige generaties.”
Glenn: “Politici moeten eerst wetten opleggen alvorens er veranderingen komen. Mensen hebben nu eenmaal een beloning nodig
om iets goed te doen. niemand installeert zonnepanelen voor zijn
plezier, want dat is een serieuze investering.”
Mathias: “Ze kunnen ook subsidies geven aan bedrijven die duurzame energie gebruiken en investeren in milieuvriendelijke technologieën.”
Loes: “De milieuproblematiek moet door
alle landen samen worden aangepakt.
Zo kunnen we het uitsterven van vissen
bestrijden door overbevissing internationaal streng aan te pakken.”
Julie: “We moeten allemaal ons steentje bijdragen, maar de wereldleiders kunnen het grote verschil maken. ik snap niet waarom
sommigen daar niet in willen meegaan.”
Ian: “Wat voor nut heeft het dat wij minder verbruiken als de Amerikanen meer blijven verbruiken?”
Loes: “Het is niet omdat Amerika vervuilt dat wij geen inspanningen
kunnen leveren voor het milieu.”
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“Niemand
installeert
zonnepanelen
voor zijn
plezier”
Gedachtestreepje werpt een blik op de
gedachten van jongeren tussen twaalf
en achttien jaar. Tijdens een klasgesprek vragen we hen wat zij denken
over vrijzinnig humanistische waarden.
Deze jaargang volgen we de leerlingen
niet-confessionele zedenleer in het
zesde middelbaar van het Koninklijk
Atheneum Halle.
Liza Janssens
Ian: “iets doen voor het milieu is wel duur. Zo zijn bioproducten
duurder dan gewone producten.”
Julie: “Een glazen fles melk kost meer dan een brik.
Wie houdt het vol om steeds voor het milieu te kiezen als dat drie keer meer kost?”
Loes: “Kleine dingen die niets kosten kunnen ook
het verschil maken, zoals de fiets nemen voor een korte
afstand.”
Julie: “Ook één keer per week geen vlees of vis eten, heeft een
positieve invloed op je ecologische voetafdruk. ik had er totaal geen
idee van dat vlees eten zo slecht is voor het milieu.”
Loes: “We zijn bovendien veel te kieskeurig. Een stuk
fruit met een vlekje kopen we niet terwijl het perfect
eetbaar is. Onze luxegrens moet verlagen.”
Mathias: “Het resultaat van de milieumaatregelen komt vooral de
volgende generaties ten goede. Maar wij ervaren nu wel het financiële nadeel van deze maatregelen. iedereen moet voor zichzelf een
compromis zoeken tussen de voordelen voor het milieu en de nadelen van de eigen kosten.”
De strijd voor het milieu is een evenwichtsoefening tussen eigenbelang en solidariteit met toekomstige generaties. Jongeren verwachten van politici dan ook stimulerende maatregelen.
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Intergenerationele
Oude wijn in nieuwe generaties

oor de vergrijzing van de samenleving neemt het aandeel
ouderen in stijgende lijn toe.
2010 was een kanteljaar: de eerste babyboomers bereikten de pensioenleeftijd. Vanaf dit jaar zal de
vergrijzing in sneltempo stijgen en de
maatschappelijke agenda voor enkele
decennia bepalen. De relatief ouder
wordende bevolking zorgt ervoor dat
het beleid vanuit verschillende niveaus
inzet op de solidariteit tussen de generaties. Naast het pensioendebat wordt
2012 dan ook gekleurd door het Europees jaar van ‘actief ouder worden en
de solidariteit tussen de generaties’.
De Europese beleidsmakers willen het
thema van intergenerationele solidariteit onder de aandacht brengen en nadenken over toekomstgerichte
beleidssporen die generaties binden
en niet scheiden.
Leen Heylen, VONK3, Katholieke Hogeschool Kempen
Dimitri Mortelmans, CELLO, Universiteit Antwerpen
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“

Waarom zou intergenerationele solidariteit een probleem zijn?
Is het vergrijzen van de bevolking de enige
reden om een Europees jaar te organiseren
rond intergenerationele solidariteit? Het
werkt zeker inspirerend maar een component die ook een belangrijke rol speelt is de
sterke wijziging van de gezinssamenstelling
en de daarbij horende intergenerationele familierelaties. Niet alleen de veroudering
maar ook de individualisering van onze samenleving en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in relatievormen hebben een sterke
impact op het hedendaagse familieleven.
Vaak rijst de vraag of al deze veranderingen
geen negatieve impact hebben op de solidariteit binnen de familie. Doemdenkers
waarschuwen ons voor de totale ineenstorting van een eeuwenoud solidair familiesysteem en vatten dat onder de wat
apocalyptische term ‘het einde van de familie’. Maar is de soep werkelijk zo heet?
Omdat we als bevolking langer leven, is het
ook heel normaal geworden dat meerdere
generaties naast elkaar in leven zijn. De afgelopen decennia is het aantal generaties
samen in leven nog nooit zo groot geweest.
De tijd dat mensen tijdens hun levensloop
doorbrengen als grootouder of zelfs overgrootouder was nog nooit zo lang. Naast
die toename in aantal generaties, heeft het
dalende kinderaantal er bovendien voor gezorgd dat het gemiddeld aantal kinderen
binnen elke generatie afnam.
Maar ook in haar woonvorm kende de familie sterke veranderingen. Zo nam het aantal

“

Wat is intergenerationele solidariteit?
De familie vormt één van de belangrijkste
plaatsen waarbinnen intergenerationele solidariteit vorm krijgt. In deze bijdrage proberen we het wetenschappelijk denken over
intergenerationele solidariteit kort te schetsen en de veranderende rol van families
doorheen de jaren een plaats te geven. We
beginnen daarbij met het omschrijven van
het thema. Het is immers niet mogelijk om
intergenerationele solidariteit onder één
kleine paraplu te vangen. Intergenerationele
solidariteit is een begrip met verschillende
lagen en betekenissen. De Amerikaanse auteurs Bengtson & Roberts (1991) omschrijven het begrip als volgt: “een manier om het
gedrag en de emoties die gepaard gaan
met de interactie, cohesie, gevoelens en
steun tussen ouders en hun kinderen,
grootouders en hun (achter)kleinkinderen,
doorheen hun relaties op lange termijn weer
te geven”. Deze definitie geeft aan dat solidariteit een combinatie is van gevoelens
(emoties) én gedrag. Een tweede cruciaal
element is dat het uiteraard om generaties
moet gaan. Er zijn vele vormen van solidariteit maar hier gaat het expliciet om relaties
tussen familieleden. Er valt ook veel te zeggen over het idee van ‘generatie’ maar
Bengtson & Roberts houden het op de klassieke generaties van grootouders, kinderen
en kleinkinderen. Tot slot is er sprake van
lange termijn. De gevoelens en daden van
wederzijdse betrokkenheid manifesteren
zich niet op enkele weken of tijdens één televisie-uitzending maar gedurende een
lange periode. Intergenerationele solidariteit
is een kwestie van verbonden levenslopen.

De afgelopen decennia is het aantal generaties samen in
leven nog nooit zo
groot geweest.

huishoudens waarin meerdere generaties
samenwonen af. Dit zorgde onder meer
voor een toename van het aandeel alleenwonende ouderen. Die evolutie is op zich
een grond van bezorgdheid. Families zouden de zorg voor elkaar niet meer opnemen
(De Koker, Jacobs, & Lodewijckx, 2007).
Dat de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen tijdens dezelfde periode toenam,
voedde deze bezorgdheid. Vrouwen nemen
immers traditioneel binnen families de zorgende rol op zich. Deze rol zou in het gedrang komen door hun toenemende
arbeidsmarktparticipatie.
Het goede nieuws is dat deze bezorgdheid
onterecht blijkt. Verschillende onderzoeken
weerlegden het denkspoor van een totale
teloorgang van de intergenerationele solidariteit. De opkomst van de welvaartsstaat
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kennen op eenzaamheid. Wat steunverlening betreft, moeten ze bovendien vaker rekenen op horizontale banden (bijvoorbeeld
met broers of zussen). Het aantal potentiële
steunverleners waar ze op kunnen rekenen
ligt gemiddeld lager (Heylen, 2011).
Op- en neerwaarts gaat de stroom
Intergenerationele steun heeft duizend-eneen gezichten. Net zoals wij tot nu toe
deden, wordt intergenerationele steun vaak
verengd tot opwaartse steun, namelijk de
zorg voor ouders op leeftijd die niet meer
verder kunnen. Het is belangrijk om in een
dossier over intergenerationele steun te benadrukken dat het concept veel meer omhelst dan enkel ouderenzorg. De steun loopt
bovendien verre van alleen opwaarts.

“

Bijna 60 procent
van de Belgische
50-plussers staat
wel eens in voor
de opvang van
zijn/haar kleinkinderen; bijna 50
procent doet dit
wekelijks.

maakt dat ouderen voor zorg beroep kunnen doen op professionele zorg, vaak in
combinatie met zorg door familieleden. Ook
de toename van het aandeel alleenwonende
ouderen hoeft niet noodzakelijk problematisch te zijn. Immers, ook ouderen sprongen
mee op de kar van individualisering. De
wens om op latere leeftijd zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen, vormt een uiting van deze wens tot meer autonomie.

“

Dat het gemiddeld aantal gezinsleden binnen één generatie afnam, hoeft bovendien
ook niet nefast te zijn voor de zorg voor ouderen. Onderzoek toont immers aan dat
een kleiner aantal kinderen net de kans op
informele zorg doet toenemen (Herlofson &
Hagestad, 2001). Ook het feit dat verschillende generaties minder vaak onder één
dak leven, is niet noodzakelijk negatief voor
de onderlinge contacten. De contactfrequentie met kinderen of kleinkinderen ligt
nog steeds hoog bij ouderen. De eenzaamheid nam bovendien niet toe binnen de oudere generaties (Heylen & Mortelmans,
2009).

Hierbij mogen we echter niet uit het oog verliezen dat niet iedereen intergenerationele
relaties ter beschikking heeft. Zo weten we
dat kinderloze ouderen een hoger risico

4

| deMens.nu Magazine Dossier

Volwassen kinderen zijn weliswaar, naast de
partner, één van de belangrijkste mantelzorgers wanneer het op de zorg voor ouderen
neerkomt. De oudere generaties zijn echter
ook belangrijke steunverleners. In de eerste
plaats is opvoeden al een vorm van intergenerationele solidariteit. Maar ook de oudere
generaties verlenen steun aan de jongere
generaties. Financiële steun bijvoorbeeld, bij
de aankoop van een woning. Een tweede
vorm van neerwaartse hulp is de opvang
van kleinkinderen. Zo staat bijna 60 procent
van de Belgische 50-plussers wel eens in
voor de opvang van zijn/haar kleinkinderen;
bijna 50 procent doet dit op wekelijkse basis
(Igel & Szydlik, 2011). Die grootouder zal
misschien niet voltijds voor de kleinkinderen
zorgen maar de steun voor het jonge gezin
is er daarom niet minder welkom door.
Veranderende relatievormen
De toename in echtscheiding, hertrouw en
alleenstaande ouders resulteerde er bovendien in dat gezinsvormen vandaag niet meer
te vatten zijn onder de noemer van het kerngezin. Dit heeft niet alleen implicaties voor
het gezinsleven op zich, maar ook voor de
relaties tussen de verschillende generaties
binnen de familie. Stiefouders of -kinderen
komen steeds vaker voor. Vaak heerst er
nog onduidelijkheid over de invulling van de
rollen binnen deze families. Welke verplichtingen en verantwoordelijkheden heeft een

Nieuwe gezinsvormen in de middengeneratie
betekenen echter niet noodzakelijk een afname van intergenerationele steun. Bijna 60
procent van de alleenstaande gescheiden
mannen met kinderen jonger dan 13 jaar krijgen bij de kinderopvang hulp van hun ouders.
Deze percentages liggen significant hoger
dan bij gehuwde of gescheiden mannen met
een nieuwe partner. Ook woont bijna één op
tien van de Vlaamse alleenstaande gescheiden mannen samen met zijn ouders. Voor alleenstaande gescheiden vrouwen geldt dat
ze vaker financiële steun van hun ouders krijgen. Wat het geven van steun aan ouders betreft, bestaat er bovendien weinig of geen
verschil naar de burgerlijke staat van het volwassen kind (Mortelmans & Corijn, 2011;
Mortelmans et al., 2011).

fers voor Vlaanderen tonen echter dat er, wat
het ontvangen van steun betreft, weinig verschillen bestaan naar partnerstatus van de oudere generatie. Wel krijgen opvallend meer
alleenstaande gescheiden vrouwen praktische
hulp van hun volwassen kinderen (Mortelmans
et al., 2011).
Roestvrije banden
Dat familierelaties afgelopen decennia
sterke veranderingen kenden, staat als een
paal boven water. Dit heeft logischerwijze
ook implicaties voor de vorm en invulling
van intergenerationele solidariteit binnen de
familie. Hierbij is het van belang te benadrukken dat deze veranderingen niet noodzakelijk
negatief
zijn
voor
de
intergenerationele solidariteit. Ouders en

“

Maar ook binnen de oudere generaties komen
nieuwe relatievormen steeds vaker voor. Zo
nam het aandeel gescheiden ouderen afgelopen decennia sterk toe. Een scheiding binnen
de oudergeneratie zou een negatieve impact
hebben op de kwaliteit van intergenerationele
relaties, vooral ten aanzien van de vader. Cij-

volwassen kinderen, grootouders en kleinkinderen steunen nog vaak op elkaar, ook
binnen nieuwe gezinsvormen. De steun en
hulp tussen familieleden verandert voortdurend van vorm, soms in de meest verrassende gedaanten zoals een kleinzoon die
een Facebook-account opzet voor opa of
de grootmoeder die een leesmoeder wordt
in het eerste leerjaar. Mensen zijn geïndividualiseerd en familiebanden zijn solidair gebleven. We zullen onze samenleving zien
verouderen maar die solidaire banden zullen
naar ons gevoel niet roesten.

“

grootouder bijvoorbeeld ten aanzien van
een stiefkleinkind? En gaat het zakcentje
met Nieuwjaar in gelijke mate naar het eigen
(biologische) kleinkind en het niet-biologische kleinkind?

Solidaire banden
tussen generaties
zullen niet roesten.
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Veranderingen in
onze pensioenen
Minister Van Quickenborne geeft tekst en uitleg

e pensioenenkwestie is een hot topic dezer
dagen. De hervormingen in het systeem
laten niemand onberoerd. Ze belangen dan
ook iedereen aan: van de jongere die langer
zal moeten werken tot de vijftiger die aftelt naar zijn
rustige, oude dag. Maar wie pensioenen zegt, heeft
het helaas ook over een ingewikkelde materie. Het
spoor bijster? We legden een lijstje met prangende
vragen voor aan minister van Pensioenen Vincent
Van Quickenborne (Open Vld). Ook peilden we bij
hem naar de solidariteit tussen mensen.
Sarah Van Gaens

6

| deMens.nu Magazine Dossier

“

“

De volgende decennia zullen we enkel
maar meer inspanningen moeten leveren
om de pensioenen te verzekeren.

Langer werken
In het nieuwe regeerakkoord werden de
pensioenleeftijden opgetrokken. U zei al
dat er een tweede hervormingsronde zal
komen in 2014, als u geen minister van
Pensioenen meer bent. Hoeveel langer
zullen we uiteindelijk moeten werken?
In ons land moeten we er vooral voor zorgen dat we de leeftijd optrekken waarop
mensen definitief stoppen met werken. We
raken nu niet, zoals in heel wat andere landen, aan de wettelijke pensioenleeftijd. De
OESO (nvdr: Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling) heeft berekend dat mensen in ons land gemiddeld op
59,1 jaar met pensioen gaan. Dat is te
vroeg. Daarom hebben we beslist om tegen
2016 de leeftijd van het vervroegd pensioen
stelselmatig op te trekken van 60 naar 62
jaar. Ook de loopbaanvoorwaarde verlengen
we stapsgewijs van 35 naar 40 jaar. Maar er
zullen, in volgende regeringen, nog maatregelen getroffen moeten worden om de gemiddelde reële pensioenleeftijd zo dicht
mogelijk bij 65 jaar te brengen. Vergeet niet
dat dit gemiddelde in 1970 nog 64 jaar was.

Solidariteit
Waarom steigeren mensen bij het horen
van uw hervormingsplannen? Zijn we
niet voldoende solidair met elkaar?
Ik ben ervan overtuigd dat een overgrote
meerderheid van de mensen deze hervormingen steunt. Heel wat jongeren weten dat

dit de enige weg is om ervoor te zorgen dat
ook voor hen pensioenen verzekerd worden. Maar ook van gepensioneerden krijg ik
positieve reacties. Hen geven we de mogelijkheid om na een lange loopbaan onbeperkt bij te verdienen.
Zullen de tweede en derde pensioenpijler (nvdr: zie kaderstuk) ooit de eerste zo goed als - volledig vervangen?
Een stoel is alleen maar stabiel als hij vier
poten heeft. En dat is ook de sterkte van
ons Belgisch pensioensysteem met zijn
vier pijlers: het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen, het pensioensparen en
het huizenbezit. In een repartitiestelsel,
waartoe ons huidig wettelijk pensioen behoort, financier je de pensioenen die nu uitbetaald worden met bijdragen van de
mensen die nu werken. Hierdoor is dit systeem beter bestand tegen financiële
schokken (bijvoorbeeld tijdens een economische crisis). Kapitalisatiestelsels zijn dan
weer beter bestand tegen demografische
schokken. In een kapitalisatiestelsel sparen
mensen zelf voor hun eigen pensioen van
morgen. De twee stelsels houden elkaar in
evenwicht. Om die reden moeten we met
de pensioenhervorming het wettelijk pensioen versterken en tegelijkertijd inzetten
op het verbreden en verdiepen van de
tweede pijler.
Mensen met een pensioenspaarfonds
(derde pijler) beleggen hun geld in aandelen en obligaties. Het lijkt logisch dat
de staat hen niet te hulp schiet wanneer

n
De meest besproke
pensioenpijlers
Eerste pijler:
Het wettelijk pensioen.
Tweede pijler:
Aanvullend pensioensparen via de
werkgever.
Bekendste mogelijkheden:
• Een pensioenfonds: Er wordt
voornamelijk belegd in obligaties.
De belegging gebeurt door de meestal grote - onderneming zelf.
• Een groepsverzekering: Ook
hoofdzakelijk obligaties. De belegging gebeurt door een externe
verzekeraar.
Derde pijler:
Het individueel aanvullend pensioen.
Bekendste mogelijkheden:
• Een pensioenverzekering
• Een pensioenspaarfonds (beleggingen)
• Individuele levensverzekeringen
Vierde pijler:
Huizenbezit.
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komen ze inderdaad niet aan sparen toe,
maar ze investeren bijvoorbeeld wel in een
eigen huis of appartement. Dat is evengoed
belangrijk voor hun oude dag.

foto: © Steff Gilissen

Garanties

zij een kapitaalverlies lijden. Maar het
gaat wel om het pensioen van die mensen. Zullen we dus in die logica kunnen
volharden?
Een pensioenspaarfonds is een vorm van
beleggen. Daarbij geldt dus het principe dat
je winst kunt maken, maar ook verlies kunt
lijden. Dat is nu eenmaal eigen aan beleggen. Soms win je, soms verlies je. Voor wie
meer zekerheid wil hebben over zijn rendement, bestaan er onder de derde pijler pensioenspaarverzekeringen en individuele
levensverzekeringen.
De werkende mens moet nu sparen
voor drie pijlers van zijn pensioen.
Jonge werknemers hebben echter
reeds moeite om bijvoorbeeld een
eigen woning te betalen. Rusten de
grootste lasten niet op de zwakste
schouders?
In de meeste gezinnen zijn vandaag twee
volwassenen aan het werk. De eerste jaren
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Op 29 december 2011 kopte De Tijd:
“De schuldencrisis veroorzaakt een tekort bij 14 pensioenfondsen”. Het gaat
hier over de tweede pijler. Hoe ernstig
is dit probleem?
Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen moeten genoeg geld opzij zetten: zowel op korte termijn om de
aanvullende pensioenen van nu uit te betalen, als op lange termijn om de aanvullende
pensioenen van later te kunnen garanderen.
De Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) ziet daar streng op toe. Als
de FSMA vindt dat een pensioenfonds te
weinig geld in kas heeft, dan legt ze een herstelplan op. Het aantal herstelplannen van
pensioenfondsen is serieus teruggelopen in
2011, een jaar dat nochtans een heel moeilijk financieel jaar was. Eind 2010 hadden
vijftig fondsen een herstelplan lopen. Eind
2011 waren er nog maar veertien fondsen
met een dergelijk plan. Een kleine minderheid, als je weet dat er in ons land 230 pensioenfondsen zijn. Daarnaast is het ook zo
dat de werkgever financieel moet bijspringen als het pensioenfonds of de groepsverzekering te weinig fondsen heeft om aan de
pensioenverplichtingen te voldoen.
Hoe garandeert de staat dat iedereen
die nu een pensioenverzekering afsluit
(derde pijler), zijn geld op het einde van
de rit ook effectief in handen heeft?
Verzekeringsondernemingen worden scherp
in de gaten gehouden door de Nationale
Bank van België. Dat toezicht mag je echt
niet onderschatten.

“

“

foto: © Steff Gilissen

Ik ben ervan overtuigd dat een
overgrote meerderheid van de
mensen deze hervormingen
steunt.

Toekomst
Kunnen, met de huidige hervormingen,
jongeren later hetzelfde pensioen krijgen als de gepensioneerden van nu?
Het regeerakkoord bevat een langetermijnstrategie om ons sociaal model overeind
te houden en de pensioenen te versterken.
Die strategie moet werk maken van drie
speerpunten: een begroting onder controle zodat we buffers kunnen inbouwen
voor de vergrijzing, meer mensen langer
aan de slag zodat de basis waarop de
pensioenen rust veel breder is en uiteindelijk een aantal hervormingen in het pensioensysteem zelf. Die strategie zijn we
volop aan het uitvoeren. Alle partners binnen de regering zijn ervan overtuigd dat
deze maatregelen noodzakelijk zijn. Er is
voldoende politieke wil om deze hervormingen door te voeren.
En de generatie daarna?
Ik wil dat de overheid de pensioenen op langere termijn verzekert. Maar daar zijn wel
hervormingen voor nodig. Iedereen moet
een tandje bijsteken.
Zal het probleem van de pensioenen in
de toekomst nog groter worden?
De Studiecommissie voor de Vergrijzing
heeft voorgerekend welke budgettaire in-

spanningen de volgende decennia nodig
zijn om de pensioenen te verzekeren. Van
het totale bedrag dat we op een jaar met z’n
allen verdienen gaat nu al bijna 10 procent
naar de wettelijke pensioenen. In 2030 zou
dat 13,3 procent worden en in 2060 14 procent, dat is één zevende van het budget. De
volgende decennia zullen we dus enkel
maar meer inspanningen moeten leveren
om de pensioenen te verzekeren.
Wat mogen we verwachten van het Zilverfonds, dat in 2001 werd gecreëerd
om de toenemende vergrijzing op te
vangen? Het Zilverfonds zou de uitbetaling van de toekomstige pensioenen
verzekeren, zonder een verhoging van
de inhoudingen.
Vanaf de oprichting tot het moment dat de
financiële crisis uitbrak, is er in het Zilverfonds in totaal 14,03 miljard euro gestort.
De huidige reserves zullen op de vervaldatum van alle beleggingen meer dan 23,6
miljard euro bedragen. Volgens de Europese regelgeving kan dat geld pas ingezet
worden voor de vergrijzing als we de
staatsschuld onder de 60 procent brengen. (nvdr: In 2010 bedroeg deze 96,8 procent, Bron: Belgisch Agentschap van de
Schuld)

Handen vol
Wat plant u verder nog te doen als minister van Pensioenen?
Bij de voorstelling van mijn beleidsnota in
het parlement heb ik tien pensioenwerven
voorgesteld. Enkele voorbeelden hiervan
zijn de uitbouw van de aanvullende pensioenen, langer werken werkbaar maken, de
armoede bij ouderen bestrijden en de pensioenen van vrouwen hervormen. Hier zal ik
mijn handen vol aan hebben.
Het is al sinds 1980 geleden, met Herman
De Croo, dat een liberaal de portefeuille
van pensioenen beheerde. Wat is het
verschil tussen een socialist en een liberaal als minister van Pensioenen?
Ik ga altijd uit van mijn eigen kracht en de
kracht van liberalen is dat ze hervormers
zijn. Misschien is het niet toevallig dat het
pensioendossier in beweging komt met een
liberale minister van Pensioenen.
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Waar
komt je
pensioen
vandaan?
Interview met
Yves Stevens

“De eerste pensioenen
waar we zeker van kunnen
zijn, waren er voor de
oud-legionairs van het
Romeinse leger.”

e beschouwen ons pensioen als een verworven recht. Logisch, de huidige generaties hebben nooit anders gekend. Vandaag
staat een grote groep zestigplussers te trappelen
om op pensioen te gaan. Voor wie na hen komt, zal
die uitkering er waarschijnlijk anders uitzien. Yves
Stevens, professor Pensioenrecht aan de KU
Leuven en de Universiteit Antwerpen Management
School (UAMS), legt uit waar het pensioen vandaan komt en schetst het huidige probleem. Een
kant-en-klare oplossing blijkt niet voorhanden.
Sarah Van Gaens
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De anticonceptiepil
heeft impact op onze
pensioenen.

Hoe zijn pensioenen ontstaan?
Pensioenen kwamen er overal eerst voor het
overheidspersoneel. De eerste pensioenen
waar we zeker van kunnen zijn, waren er voor
de oud-legionairs van het Romeinse leger. Zij
kregen na hun dienst een stuk grond met een
hoeve en slaven buiten het Romeinse Rijk. De
volgende fase vond plaats rond de 16de en
17de eeuw, toen enkele Europese landen een
deel van de koopvaardij subsidieerden, waaruit de koopvaardijpensioenen ontstonden.
Vervolgens was het Napoleon die des rétraites
voorzag voor zijn soldaten. Maar de eerste
echte pensioenen als geldbedragen werden
pas uitbetaald na de Franse Revolutie, rond
1800. In 1812 (in het gebied waar het huidige
België toe behoorde) kwam de eerste pensioenwet voor ambtenaren tot stand. Deze werd
volledig gefinancierd door de staatskas. De
basiswet voor de ambtenarenpensioenen
dateert vandaag nog steeds uit 1844.
In 1850 werd de Algemene Lijfrentekas
(ALK), de voorloper van de ASLK, opgericht
om aan de rijken de kans te bieden om een
pensioentje bijeen te sparen. Vanaf 1872
werd in België de wettelijke pensioenvoorziening in de private sector ingevoerd. Dit
was echter louter op vrijwillige basis en gebeurde aan de hand van het kapitalisatiestelsel (nvdr: zie kaderstuk). Voor elke 0,2
cent die betaald werd door de werknemer,
legde de overheid 0,1 cent bij. Maar omdat
de mensen geen geld hadden, werd dit
slechts een mager succes. Pas in de jaren
1920 werden de burgers door middel van
belastingen verplicht om aan pensioensparen te doen.
Wanneer is men overgeschakeld naar
een repartitiesysteem?
In de periode na de Tweede Wereldoorlog
vond er met de heropflakkerende economie
een babyboom plaats. Door deze economische en demografische groei heeft men in

de jaren ‘50 beslist om over te schakelen
naar een repartitiesysteem. Dat was toen
een logische beslissing omdat men een
hoge inflatie had (nvdr: zie kaderstuk).
Hoe is het pensioenprobleem ontstaan?
Met de komst van de anticonceptiepil is het
aantal geboortes vanaf 1967 afgenomen.
Pas vanaf de jaren ‘80 is men zich bewust
geworden van het probleem. Maar toen wist
men nog niet hoe groot de demografische
impact zou zijn. Heel wat factoren kunnen
namelijk een invloed hebben op de demografie.
Welke acties werden er sindsdien ondernomen?
Tussen 1997 en 2009 trok Jean-Luc Dehaene
de gewone pensioenleeftijd van vrouwen op
van 60 naar 65 jaar. In 2003 maakte men met
de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP
of de Wet Vandenbroucke) het sparen voor de
tweede pijler (nvdr: aanvullend pensioensparen via de werkgever) toegankelijker. Daarnaast creëerde Johan Vande Lanotte in 2001
het Zilverfonds om tegen 2010 het financiële
probleem van de vergrijzing op te vangen. De
werking hiervan is echter nooit op kruissnelheid gekomen. Ten slotte focuste het Generatiepact van 2005 zich op loopbaanbeleid en
tewerkstelling, eveneens zonder veel succes.
Hoe zou u het huidige probleem aanpakken?
Het is nooit op voorhand duidelijk wat de
beste oplossing is, omdat we niet weten
hoe de toekomst er op demografisch en
economisch vlak uit zal zien. Evenmin kunnen we van de ene dag op de andere van
systeem veranderen, want dan moet de actieve bevolking voor beide systemen geld
afdragen. Het is bovendien fout te geloven
dat er één juiste oplossing bestaat.

Kapitalisatie of repartitie?
Kapitalisatie: Je spaart zelf voor je oude
dag. Risico? Door inflatie of hyperinflatie
kan de waarde van je kapitaal dalen. Om
dit te vermijden zijn bij de tweede pensioenpijler (pensioensparen via de werkgever) wettelijk verplichte buffers ingebouwd.
Natuurlijk kan bij een ernstige economische crisis de buffer toch doorbroken worden. Bij de derde pijler (het individueel
aanvullend pensioen) zijn de regels minder
streng.
Repartitie: Je draagt via je sociale zekerheidsbijdragen af voor de oudere generatie. Dit is de eerste pensioenpijler; het
wettelijk pensioen. Risico? Wanneer jij op
pensioen gaat, kunnen er te weinig werkenden zijn (door een tanende economie
en/of door een te kleine populatie in deze
leeftijdscategorie) voor de hoeveelheid gepensioneerden, of is de toegevoegde economische waarde (TEW) van wat de
actieve bevolking produceert te laag. De
TEW is de meerwaarde die een product
krijgt na behandeling, min de kostprijs.
Conclusie: Je pensioen kan enkel gegarandeerd worden in economisch goede tijden (de overheid moet geld hebben om in
een kapitalisatiesysteem te steken of om
de pensioenen uit te betalen) en wanneer
de groep gepensioneerden niet te omvangrijk is. Welk systeem het beste is,
hangt af van de kans op de vermelde risico’s op dat moment. Vandaag zitten we
qua volume nog steeds voor ongeveer 97
procent in een repartitiesysteem. De derde
pijler heeft slechts een heel klein volume.
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Groene
ombudspersoon
geeft stem
aan toekomstige
generaties

Sándor Fülöp neemt
het in het Hongaarse
parlement op voor onze
nakomelingen.

oed twintig jaar geleden leefden we in
een wereld vol hoop. Het ijzeren gordijn
was gevallen en de weg lag open voor
het uitstippelen van een duurzame toekomst voor
onze planeet. Anno 2012 blijft duurzame ontwikkeling echter een motor die sputtert. Nationale
belangen domineren milieu-tops, de toekomstige
generaties blijven in de kou staan. Maar moeten
we geen rekening houden met zij die na ons
komen? De liefdadigheidsinstelling World Future
Council denkt alvast van wel en pleit daarom
voor een ombudsman voor de ongeborenen.
Olivier Beys
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“

Wij lenen vaak van de toekomst om de schulden van
het verleden te betalen.

“

Khalil Gibran (1883 - 1931)

In 1992 werd in een opperbeste sfeer in Rio
de Janeiro een batterij internationale conventies, principes en een actieplan getekend die de ecologische rijkdom op aarde
zouden vrijwaren. Vandaag is het optimisme
echter sterk bekoeld. De economisch-financiële, sociale en ecologische crisissen slaan
hard toe. Solidariteit, ook tussen generaties,
is minder vanzelfsprekend in een wereld
waarin een kleinere koek onder een groeiende bevolking moet worden verdeeld.
Om aan die uitdagingen tegemoet te
komen, besloot de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties om twintig jaar na
Rio een nieuwe internationale top rond
duurzame ontwikkeling te organiseren. Die
vindt plaats in juni dit jaar en gaat officieus
door het leven als Rio+20. De wereld komt
er opnieuw samen voor de moeizame zoektocht naar een hernieuwd politiek engagement en duurzame oplossingen voor
nieuwe uitdagingen in de 21ste eeuw. Allerlei landen en belangengroepen stomen
reeds geruime tijd delegaties klaar om hun
slag thuis te halen. Een groep heeft echter
letterlijk en figuurlijk geen stem: de toekomstige generaties.
Ombudsman
“Wij lenen vaak van de toekomst om de
schulden van het verleden te betalen.” De

Libanees-Amerikaanse dichter Khalil Gibran
vat het probleem voor toekomstige generaties samen. Volgens de liefdadigheidsinstelling World Future Council moeten onze
nakomelingen echter niet wanhopen. Met
de campagnetitel Future Justice is de instelling pleitbezorger van een ambassadeur voor toekomstige generaties.
Catherine Pearce, die het project in goede
banen leidt, mikt haar pijlen onder meer op
de Rio+20-conferentie. De wereld moet er
kennismaken met Sándor Fülöp, de Hongaarse ombudsman voor onze nakomelingen.
Het Hongaarse model inspireerde reeds ons
land. Kristof Calvo en Thérèse Snoy van de
Groen-Ecolofractie schreven begin oktober
2011 een wetsvoorstel om ook in België een
ombudspersoon voor toekomstige generaties aan te duiden. “Echte duurzame ontwikkeling moet weer hoger op de politieke
agenda staan”, verduidelijkt Calvo. “De
Wetstraat heeft zich de afgelopen jaren te
vaak laten gijzelen door communautaire
dossiers en dagjespolitiek. Ik denk daarom
aan een onafhankelijke ambassadeur die de
toekomstige generaties een stem kan geven
in het politieke en maatschappelijke debat.
Die persoon moet dicht bij de parlementaire
werking staan door het geven van adviezen
en het maken van rapporten.”

Concreet
Maar wat houdt dat nu in, zo’n ombudspersoon? Catherine Pearce en Sándor Fülöp
lichten het concept toe.
Pearce: “Heel wat moeilijke beslissingen
omtrent milieukwesties worden door de
kortetermijnvisie van vele politici niet, of zeer
langzaam, genomen. Bovendien is heel wat
informatie voor burgers en het middenveld
niet beschikbaar. Mede daardoor wordt het
maatschappelijk engagement van mensen
veel te weinig aangemoedigd. Beleidsmakers
veronderstellen vaak ten onrechte dat we
eerst de economie uit het slop moeten halen
vooraleer we de rest aanpakken. Duurzaamheid zou echter aan de basis moeten liggen
van elk beleid. Nu zie je dat een leefmilieudepartement vaak beslissingen neemt die achterhaald zijn of niet stroken met die van
andere departementen, omdat ze geïsoleerd
staan en te weinig gewicht hebben. Wij denken dat een ombudspersoon voor toekomstige generaties tot op zekere hoogte een
antwoord kan bieden op die problemen.”
Fülöp: “Ik ben geen beroepspoliticus. Meer
nog, ik ben volstrekt onafhankelijk van de
overheid. Maar als vertegenwoordiger van
een parlementair orgaan bevind ik me toch
in het centrum van de macht, en dat verhoogt in grote mate mijn prestige. Zoals de
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“

foto: © Globovision

De giftige modderstroom
in Kolontár (Hongarije) in
2010: een geknipte klus
voor de ombudsman.

We merken dat
steeds meer mensen
en politici gewonnen
zijn voor ons idee.
Catherine Pearce

eerste Zweedse ombudsmannen in de
vroege 19de eeuw houd ik me bezig met
het behandelen van klachten en voer ik parlementair onderzoek uit, in het bijzonder als
grondwettelijke rechten geschonden worden. Ik ben de geknipte man om nationale
of lokale milieuconflicten aan te pakken die
andere instellingen niet kunnen of durven
aankaarten.”

“

Hongarije is niet het enige land met dit idee.
Zo heeft Israël tussen 2001 en 2006 een
Commissie voor toekomstige generaties gekend, Finland heeft een parlementair Comité
voor de Toekomst en ook Nieuw-Zeeland
telt zijn variant.
Fülöp: “Parlementaire comités hebben de
nodige macht, maar ze zijn minder professioneel uitgebouwd dan het bureau van een
ombudsman. Ze lopen ook het risico gepo-

14
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litiseerd te zijn: niet alleen worden ze door
de politiek aangeduid, de leden komen uit
de partijen zelf. Met mijn relatief kleine staf
heb ik al heel wat kunnen bereiken op korte
termijn, soms meer dan andere instellingen.
Zo hebben we op vlak van ruimtelijke ordening veel groene ruimte gered en we hebben mensen de juridische middelen
gegeven om zich te beschermen tegen
stadslawaai. Toen grote hoeveelheden giftige modder ontsnapten nabij het Hongaarse Kolontár in oktober 2010, legden wij
heel wat juridische gebreken bloot bij de autoriteiten die instonden voor het beheren
van de reservoirs.”
Grillige golven
Dit soort ingrepen beperkt de parlementaire
macht. Dat dit niet vanzelfsprekend is, bewijst het werk van Shlomo Shoham, tussen
2001 en 2006 de allereerste commisaris

“

Met mijn relatief kleine staf heb
ik al heel wat kunnen bereiken
op korte termijn, soms meer dan
andere instellingen.
Sándor Fülöp

Ook Sándor Fülöp vaart mee op de grillige
golven van de politiek. Hongarije heeft met
het aantreden van de regering Orban heel
wat democratische principes aan de kant
geschoven. De politieke greep op onafhankelijke instellingen werd sinds 1 januari 2012
groter dankzij een nieuwe grondwet. De invloed op het grondwettelijk hof en de nationale bank maar ook de censuur op de
media behoren tot de opvallendste voorbeelden. Minder bekend is dat er ook stevig
gesnoeid werd in de bevoegdheden van de
groene ombudspersoon.
Fülöp: “In de eerste plaats ligt dat aan de
centralisatie van de macht door de huidige regering. Mogelijk spelen ook economische kortetermijnbelangen een rol. Wat
er ook van zij, met de nieuwe wet word ik
ondergeschikt gemaakt aan een alge-

“

voor toekomstige generaties in de Israëlische Knesset. Hij weet heel goed waarom
hij niet herverkozen werd: “Parlementsleden
zagen hoe sterk hun macht beknot werd.
Daarom deden ze er alles aan om het ambt
weer af te schaffen. Ondanks de traditie van
het publieke debat in Israël zijn ze daarin geslaagd.” Na Shohams ontslag in 2006 heeft
het Israëlische parlement geen opvolger
aangeduid.

mene Commissaris voor Fundamentele
Rechten. Daardoor heb ik veel minder juridische wapens achter de hand. Nochtans wordt het recht op een gezond milieu
in de nieuwe grondwet veel sterker benadrukt. Dan lijkt het me tegenstrijdig om
een onafhankelijke ombudspersoon te degraderen tot een adjunct.”

te vinden. De directeur van het Milieuprogramma van de VN (UNEP) Achim Steiner
bijvoorbeeld. “We hebben al instellingen die
zich met het milieu bezighouden maar als
puntje bij paaltje komt, hebben we ook menselijke aanspreekpunten nodig. Ook op het
niveau van gemeenschappen of bedrijven
kunnen ombudspersonen een rol vervullen.”

Pearce: “Zijn bureau en personeel is afgeslankt en zijn macht werd inderdaad ingeperkt. Belangrijk is echter dat hij er nog steeds
is. Bovendien heeft hij uitstekende relaties
met het middenveld. Mogelijk krijgt hij zijn bevoegdheden in de toekomst wel terug.”

Fülöp: “Op nationaal niveau gebeurt het
af en toe dat economische of kortzichtige
politieke belangen de bovenhand krijgen.
Daarom is een internationale tegenhanger onmisbaar als morele en professionele steun. Hij kan het idee van een
ombudsman ook verder promoten. Doordat hij de link is tussen het globale en het
lokale kan iedereen ter wereld in principe
bij hem terecht.”

Hoge Commissaris voor de Toekomstige Generaties
Vanuit verschillende hoeken krijgt het idee
van een ombudsman meer internationale
steun. “Bij heel wat jongeren die pleiten
voor een toekomstgerichte visie leeft dit
idee heel sterk”, zegt Ben Vanpeperstraete,
voorzitter van Rio+twenties, een door de
VN erkende organisatie die jongeren actief
betrekt bij het Rio+20-proces. “In haar
voorstellen voor Rio+20 maakt de belangengroep Jeugd en Kinderen dan ook een
prioriteit van de ombudspersoon, zowel
op nationaal als op internationaal niveau.”
Voorstanders zijn ook in de hogere rangen

Pearce: “Een internationale ombudspersoon kan de brug slaan tussen de verschillende mensen en groepen die op lokaal en
internationaal bezig zijn rond het thema. Net
zoals de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, zou er een Hoge
Commissaris voor de Toekomstige Generaties moeten komen. We merken dat steeds
meer mensen en politici gewonnen zijn voor
ons idee. We zien de toekomst dus wat dat
betreft rooskleurig in.”

Dossier deMens.nu Magazine |

15

Dossier: Generatiesolidariteit

De toekomst
van de
gezondheidszorg:
kijken bij de
kiwi’s?
Dirk Van Duppen over het
betalen van dure geneesmiddelen in moeilijke tijden

e economie zit in het slop. Om extra te besparen is menig minister verwoed op zoek naar
laaghangend fruit en eenmalige toevalstreffers.
We zitten echter op ons tandvlees, en structurele
maatregelen dienen zich aan. Zo ook in de gezondheidszorg, traditioneel een gulzige slokop binnen het
Belgische budget. Zullen we die zorg in de toekomst
zowel voor jong als oud nog kunnen garanderen? Dirk
Van Duppen, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk in
Deurne, denkt van wel. Hij voert al ruim een decennium
strijd tegen te dure geneesmiddelen met het beproefde
kiwimodel als voornaamste wapen.
Olivier Beys
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“

De ongezonde levensverwachting neemt
vooral onderaan de
sociale ladder toe.

Zijn het vooral de sociaal zwakkeren
die de impact voelen?
Ja, vooral onderaan de sociale ladder
neemt de ongezonde levensverwachting
toe. Maar iedereen voelt de prijsstijgingen.
De geneesmiddelenuitgaven zijn steil gestegen vanaf het midden van de jaren ’90. Tot
2004 gingen ze omhoog met 10 procent
per jaar. Dat is enorm. Tussen 2005 en 2007
maakten we echter een eerste ‘kiwiknik’
mee zoals dat heet bij het RIZIV. De overheid heeft geprobeerd de kosten in de hand
te houden via het kiwisysteem (nvdr: zie kaderstuk). Men heeft toen een aantal halfslachtige maatregelen genomen om de
prijzen te drukken, waarop in de media en

in het parlement een tsunami aan kritiek is
gekomen. Het kiwimodel bleef desondanks
een stok achter de deur en dat heeft gewerkt. Een primeur in België en Europa was
2005-2006, toen voor het eerst in de sociale
geschiedenis de kosten in absolute cijfers
zijn gezakt met veertig miljoen euro.

“

Men zegt dikwijls dat de kosten van
onze gezondheidszorg ontsporen.
Klopt het dat behandelingen steeds
complexer en dus duurder worden?
De behoeften van veel mensen worden in
ieder geval steeds minder gelenigd. Toen ik
vijfentwintig jaar geleden afstudeerde, bestond het remgeld uit een symbolische bijdrage van de patiënt. Inmiddels zijn we tot
driemaal zo rijk geworden, maar wat blijkt
uit de Nationale Gezondheidsenquête van
2008? 14 Procent van de Belgen zegt dat
ze het afgelopen jaar gezondheidszorg hebben uitgesteld om financiële redenen. In
2004 was dit nog 10 procent, in 1999
slechts 8 procent. Vandaag heb ik patiënten
die zich in de schulden steken om hospitalisatiefacturen af te betalen, ook al ontwijken
ze de vele supplementen die tegenwoordig
schering en inslag zijn. Ook palliatieve thuiszorg is stilaan onbetaalbaar geworden voor
veel mensen.

Waarom zijn de prijzen dan opnieuw
gestegen in 2007-2008?
Dat kwam ten eerste door het peperdure
vaccin tegen baarmoederhalskanker. De
kostprijs bedroeg 375 euro, en werd bijna
volledig terugbetaald. Ook de dure kankermedicatie had een sterke invloed. Vorig jaar
kwam er echter een tweede ‘kiwiknik’,
omdat de Vlaamse en Franse Gemeenschap het vaccin tegen baarmoederhalskanker met een aanbestedingsprocedure
hebben aangekocht, volgens het kiwimodel
dus. Daardoor is de prijs gezakt tot slechts
52 euro per stuk. Zelfs met de kosten van
gratis verspreiding aan tienermeisjes bespaart het RIZIV 17 miljoen euro. En dat bovenop het redden van heel wat levens. Dat
is toch een geweldig resultaat? Bovendien
gaat het om een product dat nog steeds in
patent is en door slechts twee producenten
gemaakt wordt. Zoiets kan enkel door onze
gemeenschappelijke koopkracht te gebruiken als hefboom.

ons land. Een vertegenwoordiger van
pharma.be heeft dat in een onbewaakt moment zelfs expliciet bevestigd aan een thesisstudente van de Universiteit Antwerpen.
Het orgelpunt was de nacht van 22 maart
2005, toen gestemd werd over een wetsvoorstel van toenmalig minister van Volksgezondheid Demotte. Het kiwimodel zou
toegepast worden op een reeks kaskrakers
zoals statines (nvdr: bloeddrukverlagers)
met een geschatte besparing van 540 miljoen euro als gevolg. In de late uurtjes werd
plotseling een reeks amendementen ingediend door Yolanda Avontroodt (VLD), in
werkelijkheid echter neergepend door de
farmaceutische industrie. Deze heeft uiteindelijk bijna 100 miljoen euro op tafel gelegd
om het voorstel te verwateren tot een ‘kiwimoes’. Ze stelde zelfs een taks op haar
omzet voor. Kan je je dat voorstellen, de industrie die zelf vraagt om zwaarder belast
te worden? Uiteindelijk heeft men dat geslikt. Desondanks zorgde de hete adem van
het kiwimodel voor sterke prijsdalingen in de
jaren daarop.

Het kiwimodel blijkt een succesformule
om de kosten te drukken, getuige het
vaccin tegen baarmoederhalskanker.
Waarom is het dan zo moeilijk om dit
model algemeen in te voeren?
Je moet weten dat tegen het kiwimodel de
grootste lobbycampagne ooit is gevoerd in

Voor maagzuurremmers, antischimmelmiddelen en antibiotica gaat de overheid elke maand het goedkoopste
product aanduiden. Goed idee?
Dat is weer zo’n halfslachtige maatregel met
veel perverse effecten als gevolg. Zo moeten chronische patiënten elke maand een
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Een stijgende trend:
tot 14 procent van de
Belgen heeft in 2007
gezondheidszorg
uitgesteld om financiële
redenen.

“

“

Tegen het kiwimodel
is de grootste lobbycampagne ooit
gevoerd in ons land.

ander merk gebruiken. Dat leidt op termijn
tot dubbel gebruik. Als men dan toch iedere
maand zoekt naar het goedkoopste middel,
waarom hanteert men dan geen aanbesteding voor drie jaar? Men maakt het systeem
dermate ingewikkeld om toch maar het kiwimodel te vermijden. Hetzelfde geldt voor
Vande Lanottes voornemen om prijsvergelijkingen met onze buurlanden te organiseren. Het achterliggende idee is dat de
gemeenschappelijke koopkracht gebruikt
wordt om de prijzen te drukken. Gebruik
dan toch gewoon het kiwimodel.
De industrie is er niet voor gewonnen.
Zo is de farma-industrie volgens Leo
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Neels van pharma.be goed voor dertigduizend jobs. Geen overheidsbemoeienis dus, of zij kunnen weleens
vertrekken.
Acht op de tien geneesmiddelen in België
worden geïmporteerd. De enorme meerkost
die wij betalen aan dergelijke medicijnen verdwijnt rechtstreeks in de zakken van aandeelhouders van multinationals die in België niet
aan onderzoek en ontwikkeling doen. Met het
kiwimodel kiest men het beste product aan
de beste prijs per subklasse, waardoor de
wildgroei aan producten die weinig verschillen
maar wel veel geld kosten vermeden wordt.
Daardoor valt met het kiwimodel ook de drijfveer voor marketing grotendeels weg. Nu
moeten multinationals het product immers in
de pen van artsen krijgen. Marketing maakt
tot 30 procent van de verkoopprijs van geneesmiddelen uit. Als dat wegvalt komen er
extra middelen vrij om onderzoek te doen
naar echte innovatieve geneesmiddelen in
plaats van kopieën die niet of nauwelijks beter
zijn. Dat geld kan ook naar de zorgsector
gaan in het kader van de vergrijzing.
Voor dit soort besparingen bestaat volgens
mij een breed draagvlak. Ik wil benadrukken
dat ze wel ten goede moeten komen van de
patiënt. Het is weinig gekend, maar de Europese Commissie heeft Griekenland recent
opgelegd om het kiwimodel toe te passen.
Niet voor de burgers, maar om de putten
van de bankiers te vullen. We moeten net
kost wat kost onthouden waar die putten
vandaan komen, want anders is de patiënt
alweer de dupe.
Een ander, vrij controversieel, besparingsvoorstel kwam onlangs van JeanJacques Cassiman, voorzitter van de
Vlaamse Liga tegen Kanker. Hij zei dat
“we de dure kankerbehandelingen moeten afbouwen, en dokters moeten ophouden te doen alsof een duur
geneesmiddel zoveel beter is, terwijl het
eigenlijk alleen een korte levensverlenging oplevert”. Bent u hiermee akkoord?
Niet helemaal, maar Cassiman heeft wel
een punt. Het is absurd om onnodige en

“

“

Gezondheidszorg moet nodig
gedecommercialiseerd worden.

dure behandelingen uit te voeren bij ouderen waarbij niet zozeer de levenskwaliteit
van de patiënt primeert, maar eerder de inkomsten uit machines of geleverde prestaties. Ik wil het debat nuanceren met een
goed voorbeeld. Het beste en populairste
geneesmiddel tegen borstkanker is herceptine. Het is het resultaat van vijftien jaar onderzoek van vier universiteiten en National
Institutes of Health in de Verenigde Staten.
Nu, onder Reagan heeft het Congres de
Bayh-Dole Act gestemd. Bij het ontdekken
van beloftevolle stoffen zijn universiteiten
daarom verplicht om privé-partners te zoeken om ze verder te ontwikkelen en te commercialiseren. Voor herceptine heeft het
bedrijf Genentech een investering van 240
miljoen euro gedaan, waarna de multinational Roche er een licentie op heeft genomen.
In België verkoopt Roche herceptine aan
35.000 euro voor één jaarbehandeling, wat
in geen enkele verhouding staat tot de investering die Roche er zelf in heeft gedaan.
Het is eerder de prijs die men vermoedt dat
de staat, markt of vrouw met borstkanker
bereid is te betalen. Dit systeem leidt tot
exorbitante uitgaven voor ons en 2 à 3 miljard euro extra jaaromzet voor Roche.
Waar trekt u de grens? Wanneer is een
behandeling te duur?
Die grens is niet duidelijk afgebakend, want
niet elke bejaarde is dezelfde. Mijn principe
is dat je garandeert dat ieder mens, ongeacht zijn situatie, de behandeling kan krijgen
die hij nodig heeft. Daarnaast moet je tot een
dialoog komen met de patiënt. In de ‘patiëntgerichte geneeskunde’ informeert de
arts zijn patiënten op correcte en eerlijke
wijze over alle mogelijkheden in zijn situatie.

Dan wordt geprobeerd om een common
ground te vinden. Wat zijn de wensen, verwachtingen van de patiënt, wat zijn de voordelen en nadelen verbonden aan een
behandeling of aan het stoppen van alle behandelingen? Pas dan nemen arts en patiënt
een gemeenschappelijk besluit. Meestal zie
ik dat die beslissing zeer redelijk en billijk is.
Dit alles gebeurt nu nog veel te weinig.
Hoe komt dat? Is het te wijten aan therapeutische hardnekkigheid of ligt het
aan winstbejag?
Er zitten vaak commerciële motieven achter,
maar psychologische factoren spelen zeker
ook mee. Artsen willen iets dóen voor hun
patiënten, behandelen. Met patiëntgerichte
geneeskunde kan je je daar als arts tegen
wapenen. Er bestaan genoeg competentiecursussen voor. Alleen wordt dat onvoldoende gedaan, zeker door specialisten.
Denkt u werkelijk dat zo’n training het
probleem van onnodige behandelingen
zal oplossen?
Je moet op verschillende aspecten inwerken. Training is één zaak. Anderzijds is zorg
geen koopwaar. Gezondheidszorg moet
dus gedecommercialiseerd worden. Momenteel gebeurt net het omgekeerde, met
als argument dat het niet meer betaalbaar
is als we het niet aan de markt overlaten.
Maar wat zie je? Ziekenhuizen worden bedrijven. Zodra je marktdenken invoert in de
gezondheidszorg leidt dat automatisch tot
een tweesnelhedengeneeskunde.

Het
kiwimodel
¿Qué?

Van Duppen beschreef het kiwimodel al in
2004 in De Cholesteroloorlog. Waarom
geneesmiddelen zo duur zijn.
Het geneesmiddelenbeleid en de voorlichting van de bevolking in Nieuw-Zeeland
(nvdr: Een kiwi is een bijnaam voor een
Nieuw-Zeelander) zijn in handen van één
politiek en commercieel onafhankelijk
overheidsinstituut: Pharmac. Het stelt een
lijst samen van geneesmiddelen die op
voorschrift verkrijgbaar zijn. Men kiest het
beste product aan de beste prijs per subklasse en subsidieert dit. Daarnaast biedt
het instituut enkele alternatieven aan, die
echter terugbetaald worden aan de prijs
van het goedkoopste referentieproduct.
Als de arts bevestigt dat een patiënt een
middel niet verdraagt, dan betaalt de overheid het duurder alternatief wel terug.
Nieuwe, duurdere producten waarvan nog
niet is bewezen dat ze beter zijn worden
niet terugbetaald. Het beslissingsproces is
na te kijken via internet en is dus zeer
transparant.
Dit systeem vermijdt de wildgroei aan producten die weinig verschillen maar wel geld
kosten aan onderzoek, ontwikkeling, erkenning en marketing. Bovendien kosten
medicijnen in Nieuw-Zeeland 50 procent à
70 procent minder in vergelijking met België. Dat lukt door een openbare aanbesteding uit te schrijven op basis van het
geschatte aantal medicijnen dat Pharmac
nodigt denkt te hebben. Men laat dus de
markt werken om de laagste prijs te bedingen. Dit heet een behoeftegestuurd beleid,
in tegenstelling tot het aanbodgedreven
systeem waarin bedrijven de (hogere) prijzen bepalen.
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Kinderen van hun generatie
Huisarrest of
overleg:
beïnvloedt
tijdsgeest ouderkindrelatie?

Neil en Bieke, kleinzoon en grootmoeder.

e Millennials. Het zou de naam kunnen zijn van een
succesvolle postrockband, maar het is de generatie van
de 21ste eeuw, het zijn de jongeren van nu, de volwassenen van morgen. Geboren ná 1982, na de generatie X en de
babyboomers. Ze zijn ambitieus én pragmatisch, sterk individualistisch én tegelijkertijd sociaal gericht. Ze willen hard werken én veel vrije tijd. Maar hoe zit het met de relatie tussen
deze generatie Y en haar ouders? En is die nu zo anders dan
vijftig jaar geleden?
Jasmien Peeters
vrijzinnig humanistisch consulent huisvandeMens Mechelen

Jawel, zo blijkt uit de vele studies en trendrapporten over de Millennials. Met hun ouders hebben de jongeren van tegenwoordig
een hele andere relatie dan de traditionele
ouder-kindverhouding, die hun verwekkers
doorgaans zelf gekend hebben. De moeders
en vaders anno nu ontpoppen zich meer als
de coach van hun kinderen, waardoor deze
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kinderen veel minder de behoefte voelen om
te rebelleren. Ze hebben nog maar weinig
geheimen voor ma en pa, en hóeven deze
ook niet meer te hebben: openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid zijn de nieuwe
sleutelwoorden. Terwijl jongeren vroeger uit
het raam klauterden om uit te kunnen gaan
(men zegge en schrijve jaren ’70), wordt er

nu tussen ouders en kinderen volop onderhandeld.
Vrij, maar niet vrijblijvend
Maarten (22) woont nog thuis. “Ik kan tegen
mijn ouders alles kwijt. Ze hebben mij veel
vrijheid gegeven. Ik mocht mijn eigen keuzes
maken. Vrij dus, maar niet vrijblijvend. Voor

“

“

Wij kunnen
autonomie aan.

Neil (14,5)

de keuzes die ik maakte, moest ik mij immers
inzetten. Soms vond ik de bemoeienissen
van mijn moeder en vader lastig, maar ik heb
ook geleerd om vol te houden.
Ik denk wel dat er dingen veranderd zijn. Voor
mijn ouders was de familie nog heel belangrijk. Mijn moeder spreekt bijvoorbeeld met
haar zussen af, en niet met vriendinnen. Voor
mij zijn mijn vrienden belangrijker.”
Neil (14,5) deelt een kangoeroewoning met
zijn ouders en zijn grootmoeder: “Ik heb een
goede relatie met mijn ouders. Ik heb wel voldoende ruimte nodig om alleen te kunnen
zijn. Mijn ouders zijn mijn vrienden niet. Mijn
vrienden, die kies ik zelf. Mijn moeder en
vader laten me redelijk vrij. Alleen als het over
mijn schoolresultaten gaat, zijn ze heel
streng. Ze vinden het belangrijk dat ik later
op een goede manier in de maatschappij kan
leven. Gezag of dialoog? Een beetje van beiden, denk ik. Ik weet dat wij als kinderen nu
ongelooflijk veel vrijheid hebben. Maar die autonomie kunnen we aan. Ik denk dat je kinderen niet teveel moet verwennen, dan loopt
het wel los. Ik heb een eigen gsm, maar ik
betaal zelf een deel van de belkosten.
Ik vind de waarden van mijn ouders goede
waarden. Als ik erover nadenk, heb ik hun
waarden overgenomen. Wij doen alles met
de fiets en eten vegetarisch en biologisch.
Dat ga ik later ook zo doen.”
Vaders wil is wet
Een contrast met zijn grootmoeder Bieke
(67): “Mijn relatie met mijn ouders was heel

De jeugd van
tegenwoordig...

traditioneel. Wij hadden als kinderen niets in
de pap te brokken. Vaders wil was wet. Punt.
Mijn vader was een gezagsfiguur, hij bepaalde alles. Afstand en controle waren de
sleutelwoorden. Dat wás gewoon zo. Tegenspreken kwam bij ons niet op. Ik ben jong
getrouwd, omdat dat toen de enige manier
was om thuis weg te kunnen. Toen ik later
zelf moeder werd, heb ik het anders aangepakt. Ik heb voor een andere opvoedingsstijl
gekozen. Communicatie met mijn twee
dochters was heel belangrijk. Misschien was
ik zelfs wat laissez-faire.”
Generatie Z
De volgende generatie is ondertussen in de
maak: generatie Z zit op de schoolbanken.
Het zijn ‘open wereldburgers’. Althans, dat
willen de trendbureaus ons toch graag doen
geloven: een beetje Zeitgeist research (wat
jongeren bezig houdt anno 2012) kost bij
marktonderzoeker Trendwolves 285 euro. De
kassa rinkelt.
Ook Dimitri Mortelmans, socioloog aan de
Universiteit Antwerpen, plaatst een kanttekening. “Marketingmensen vinden elke tien en
ondertussen zelfs elke vijf jaar een nieuwe
generatie uit. Vaak gaat het hier niet zozeer
om een generatie maar om een groep tieners
die blijkbaar anders kijkt naar de sociale werkelijkheid dan de vorige groep tieners. Of er
steeds sprake is van een duurzame wijziging
van houdingen, die doorheen de levensloop
opvallend blijven verschillen, durf ik te betwijfelen.”

Socrates

“Kinderen van nu houden
van luxe en overdaad, ze
tonen geen respect meer
voor ouderen en houden
van kletspraatjes in
plaats van lichaamsbeweging. Kinderen zijn kleine
dwingelanden en hebben
in het gezin geen onderdanige houding meer. Ze
spreken hun ouders
tegen… en tiranniseren
hun leerkrachten.”
De Griekse filosoof
Socrates, ongeveer 2.500
jaar geleden.
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Dossier: Generatiesolidariteit

Als jong en oud
elkaar ontmoeten…
Vrijzinnig humanistische
verenigingen brengen
generaties samen

ver intergenerationele
solidariteit wordt veel
geschreven dezer dagen.
Het thema is, nu het pensioendebat hevig woedt, brandend actueel. Maar solidariteit kan
enkel ontstaan wanneer mensen
van verschillende generaties elkaar
ontmoeten. Hoe? Bij bijvoorbeeld
vrijzinnig humanistische verenigingen. Zij brengen, via socio-culturele activiteiten, jongeren en
ouderen samen.
De affiche van de themaweek Oude verhalen, jonge dromen.

In 2007 organiseerde de HumanistischVrijzinnige Vereniging (HVV) in Oost-Vlaanderen een intergenerationele activiteit. Die
kwam er nadat Nancy De Blieck, lector aan
de vakgroep Sociaal Werk van de Hogeschool Gent, voorstelde om haar studenten
en de Grijze Geuzen samen te brengen. Tijdens gespreksmomenten discussieerden
de jongeren en de seniorentak van HVV
over hun inspraak in de samenleving. Een
andere activiteit focuste op de beeldvorming
van de andere generatie met als vertrekvraag ‘Hoe diep is het water?’. Het idee
heerst immers dat jongeren en ouderen heel
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wat vooroordelen hebben over elkaar. Tijdens de activiteit mochten de deelnemers
met post-its tekstballonnetjes plakken op
een reeks foto’s van senioren en jongeren.
Daaruit werden vier thema’s gekozen waarover men in groep kon praten.
Grenzeloze gesprekken
Wegens het grote succes van deze activiteiten organiseert HVV Oost-Vlaanderen sinds
2007 elk jaar een aantal intergenerationele
gespreksmomenten. Daarbij komen levensthema’s zoals geluk, levenskwaliteit, seksualiteit en intimiteit, eenzaamheid en single

Liza Janssens

zijn… aan bod. Hoewel het vooral om de
ontmoeting gaat, is enige diepgang nodig
om tot een waardevol gesprek te komen. Tijdens de ontmoetingsmomenten filosofeert
men immers over de generatiegrenzen heen
over deelaspecten van het leven. Het is bovendien belangrijk dat iedereen kan deelnemen. Daarom worden de groepjes zo gelijk
mogelijk verdeeld. Dit kan echter ook inhouden dat er twee of drie jongeren praten met
één senior, die meestal het vaakst aan het
woord is. Sommige activiteiten worden ook
iets creatiever ingericht, zoals het maken van
een film of het schrijven van een tekst.

1

3
1 Mong Rosseel, maker van
Van pukkels en rimpels.
foto: © Ronny De Schuyter
2 De cover van het boekje
Oude verhalen, jonge dromen.
4
3 Een activiteit rond beeldvorming: wat vinden de generaties nu echt van elkaar?
4 Jong en oud leren elkaar
kennen.

2
5

Oude verhalen, jonge dromen
Naast de Oost-Vlaamse gespreksactiviteiten
ontstond op nationaal niveau het idee om een
document humain te maken. Peter Algoet,
educatief medewerker en coördinator cel
Educatie en Maatschappij bij HVV, hoorde
een oudere vertellen over zijn vrijzinnige opvoeding. Hij besefte: ouderen dragen belangrijke verhalen met zich mee, die bij het
uitsterven van deze generatie verloren gaan.
Zoals de Engelse schrijver Joseph Conrad al
zei “Ieder mens die sterft, is een museum
dat brandt.” Het document humain was geboren: tien oudere mensen die vrijzinnig humanistisch zijn grootgebracht en tien
senioren met een katholieke voorgeschiedenis werden geïnterviewd over levensbeschouwing. Tegelijkertijd verzamelden een
aantal leerkrachten niet-confessionele zedenleer soortgelijke verhalen van jongeren
nu. Die teksten zijn verwerkt in het boek
Oude verhalen, jonge dromen. Over (on)ge-

loof vroeger en nu, een uitgave van HVV en
het August Vermeylenfonds, met de steun
van de Koning Boudewijnstichting en de Instelling voor Morele Dienstverelening (IMD)
Oost-Vlaanderen. Nadien werd hier een dvd
van gemaakt.
In Oost-Vlaanderen organiseerde men later
ook een themaweek Oude verhalen, jonge
dromen. Dit werd georganiseerd door HVV,
het August Vermeylenfonds, het Willemsfonds,
Hujo, het Geuzenhuis en Mong Rosseel van
de Vieze Gasten. Aan Mong Rosseel werd
gevraagd om een toneelstuk te creëren over
het thema. Na het bijwonen van heel wat intergenerationele gesprekken heeft hij de
monoloog Van pukkels en rimpels gemaakt,
waarin hij afwisselend een zestiger, een zeventiger en een tachtiger speelt. Daarnaast
vond er een fotografiewedstrijd plaats en organiseerde Hujo een mensenbib, waarbij in
plaats van boeken mensen met interessante

5 Een gespreksmoment tussen
jongeren en senioren.

verhalen konden ontleend worden. Tot slot
woonden geïnteresseerden een aperitiefgesprek met de cartoonist Peter van Straaten
bij.
Verrijkend
Maar het intergenerationele verhaal stopt
niet na gesprekken en een themaweek. Op
de planning staat de activiteitenreeks Geluk
in tijden van crisis. Deze zal plaatsvinden in
2013 op verschillende locaties in OostVlaanderen. Voor de organisatie zorgt HVV
Oost-Vlaanderen in samenwerking met de
Hogeschool Gent.
Zowel jongeren als senioren houden een
goed gevoel over aan de activiteiten. Het is
dé gelegenheid om elkaar beter en diepgaander te leren kennen. De ontmoeting
met een andere generatie werkt verrijkend
en versterkt het sociaal weefsel.
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Sc
b
rab le
Twee culturele verschijnselen joegen de afgelopen
weken Vlaamse ultrakatholieke groeperingen op de
kast. Eerst was er een nogal expliciete clip van dEUS
waarin een Jezusfiguur joints rookt en wraak neemt op
zijn belagers. En er was vooral de theatervoorstelling
On the concept of the face van Romeo Castelluci overigens een geweldige naam voor een Italiaanse
crooner op cruiseschepen. In die voorstelling werd
met granaten naar een afbeelding van Christus gegooid en dat vond een groep gelovige mensen voldoende aanleiding om aan de ingang van het theater
te protesteren. Trouwens: nepgranaten, dat spreekt.
Anders was de première meteen ook de dernière geworden. Zoals het nu was ging het protest niet veel
verder dan een kleine betoging en het gooien van een
stinkbommetje in de zaal, zodat de voorstelling met
een paar uur vertraging begon. Enkele dagen later liet
Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, een opiniestuk in De Morgen verschijnen, waarin hij een lans brak
voor de thematiek én de aanpak van de regisseur. De
bisschop zag zich door het stuk zelfs in zijn geloofsovertuiging gesterkt. Einde van de storm in het glas
water. Nuja, ‘storm’, we konden eerder spreken over
‘onstabiel weer met de magnetude van motregen in
een glas water’. En zo hoort het in een weldenkende
maatschappij. De ene zijn waarheid is voor de andere
godslastering en voor nog een andere precies geloofsversterkend. Maar we moeten allemaal onze trein
halen, zodat we op tijd zijn om het gebroed van school
te halen en boodschappen te doen.
De Amerikaanse schrijver en satiricus Henry Louis
Mencken vatte het volgens mij perfect samen: “Natuurlijk moeten we de religieuze overtuiging van onze buurman respecteren. Maar enkel in die mate, waarin we zijn
mening respecteren wanneer hij zegt dat zijn vrouw
bloedmooi is en zijn kinderen héél erg verstandig”. Met
andere woorden: het gaat om beleefdheid in de omgang, savoir-vivre, over persoonlijke overtuigingen.
Wanneer we iemand onder een toupet tegenkomen - iemand die er ook van overtuigd is dat niemand het merkt

- wijzen we ook niet meteen naar
zijn hoofd, onder het kreten van
“kijk!, een kale vent die denkt dat
we niet zien dat hij een pruik
draagt!”. Dat zou onwelvoeglijk zijn.
Nee, we doen of we het niet zien.
Last hebben we er immers niet van.
Tenzij de toupettendrager in kwestie
met uitgestreken gezicht volhoudt dat
het echt haar is natuurlijk, beter haar zelfs
dan dat van ons, dan vraagt hij om krachtige, met ongebreidelde spot doorspekte tegenspraak. Vandaar dat ik religieuze mensen
graag ‘spirituele toupettendragers’ mag noemen.
Uiteraard werden clip en theaterstuk druk becommentarieerd. “Probeer dat ook eens met Mohammed in de
hoofdrol” was wellicht de meest voorkomende zin in
de online forumcommentaren op de krantensites. Met
vlak daarna: “Maar dat durven ze niet!”. Noem mij een
lafaard, maar ik begrijp waarom comedians, kunstenaars, muzikanten, opiniemakers en schrijvers zich
hoeden om de draak te steken met het moslimgeloof.
Ik hoef daar enkel voor af en toe naar het televisiejournaal te kijken.
Ik wil u graag herinneren aan het televisiedebat over
de Monty Pythonfilm Life of Brian in 1979. Schrijver
Malcolm Muggeridge, ultrakatholiek (geworden, vroeger was hij protestant) en o.a. auteur van een boek
over Moeder Theresa zat toen samen met de bisschop
van Southwark tegenover John Cleese en Michael
Palin. Aanleiding was het katholiek protest aan weerszijden van de oceaan tegen wat men een godslasterlijke film noemde. De Pythoneers sloegen meteen de
bodem uit de bisschoppelijke kritiek met: “weet u bisschop, 400 jaar geleden zouden we hiervoor misschien wel op de brandstapel zijn beland... ik mag
graag denken dat we er sindsdien zijn op vooruitgegaan...”.
Wat de islam betreft zijn we er wellicht minder snel op
vooruitgegaan. Die laatste zin is overigens een understatement van het kaliber ‘Jimi Hendrix kon een beetje
gitaarspelen’.
Terwijl in mijn verbeelding Romeo Castelluci op de
achtergrond Volare ten beste geeft moet ik denken aan
de woorden van de Franse komiek Pierre Desproges,
toen zijn mening werd gevraagd over de grenzen van
de humor: “je kunt in elk geval beter een grap over
Auschwitz tegen een jood vertellen dan Scrabble spelen met Klaus Barbie”.
Als het over de islam gaat zijn we nog altijd Scrabble
aan het spelen.
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Vrij willigers
s
n
o
j
i
b
van
DeMens.nu, haar huizenvandeMens, haar lidverenigingen en haar Franstalige
zusterorganisatie Centre d’Action Laïque steunen op de inzet van vrijwilligers.
Het georganiseerd vrijzinnig humanisme in België kan niet zonder.
Wat deze vrijwilligers doen is heel divers. We stellen enkele van onze onmisbare
krachten voor…
Sonny Van de Steene

1

2

Bert
Anja
k
c
e
o
r
b
Van Bree
Van As
24 lentes
38 lentes
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3

Chantal
Jacobs
46 lentes

4

Peggy
Tange
58 lentes

vrijwilligers van bij ons

1 Anja

e ck
Van Asbro
38 lentes

Is als vrijwilliger lid van de
Werkgroep Atheïsme van de
Humanistisch-Vrijzinnige
Vereniging (HVV).
“Ik vind het erg belangrijk
dat mensen in alle vrijheid
kunnen denken en handelen.
Ik vind het dus onaanvaardbaar dat mij als atheïst dogma’s worden opgelegd. De
Werkgroep Atheïsme buigt
zich over zaken die atheïsten
aanbelangen, zoals het vrijwaren van de seculariteit in
onze maatschappij. We organiseren ook activiteiten
die het atheïsme op een positieve manier onder de aandacht brengen, zoals de
Ketterkwis.
Het gaat er dus niet altijd
bloedserieus aan toe. Ik
moet meteen denken aan
een hilarisch voorval. Na een
vergadering in Gent wilden
we nog een hapje gaan eten.
Het werd een heuse stadsrally, waarbij gps-toestellen
elkaar tegenspraken en een
oud kaartenboek uiteindelijk
redding bracht. (lacht) Oh ja,
het eten was trouwens erg
lekker, alleen kregen we het
wat later dan voorzien.”
* * *

2 Bert

Van Bree
24 lentes

Is vrijwilliger bij de Studiekring Vrij Onderzoek (VO).
VO is een studentenorganisatie verbonden aan de Vrije
Universiteit Brussel (VUB) en
verzamelt mensen die graag
luisteren, spreken én denken.
“Nu het einde van mijn studies in zicht komt en dus
ook het einde van mijn lidmaatschap bij VO, probeer
ik het bestuur bij te staan
met goede raad en daad (die
ze uiteraard grotendeels negeren om hun zin te doen).
Daarnaast poog ik de Studiekring meer bekend te
maken op en buiten de universiteitscampus. Eigenlijk
doe ik dus alle leuke dingen!
Soms is vrijwilliger zijn stresserend. Vooral als je met zes
mensen het geweldige idee
hebt om een hele Week van
de Verlichting uit de grond te
stampen. Als je dan tijdens
die week om 3 uur ’s nachts
oververmoeid je auto per ongeluk fout parkeert en de
volgende dag om 7 uur ontdekt dat hij is weggesleept
dan… Maar wanneer je diezelfde dag goedgevulde lezingen, een succesvolle
boekenbeurs en een debat
voor een bijna volle aula
mag meemaken, dan kruip je
die avond moe, maar o zo
voldaan je bed in.”

3 Chantal

Jacobs
46 lentes

Is als vrijwilliger onder andere actief bij de Vrijzinnige
Vrouwen Keerbergen /
Tremelo.
“Vanuit de HumanistischVrijzinnige Vereniging werd
de Werkgroep Vrijzinnige
Vrouwen opgericht. Deze wil
onder meer door concrete
activiteiten werken aan een
seculiere maatschappij. Ook
willen we de plaats van de
vrouw in deze maatschappij
verstevigen.
Een groepje vrijzinnige madammen uit de streek van
Keerbergen en Tremelo zag
daar wel brood in. Op een
eigenzinnige manier gingen
Anne-France, Britt, Anne,
Karin, Gerda, Sonja en ikzelf
begin 2011 aan de slag. We
vullen elkaar goed aan en
zijn letterlijk van alle markten
thuis. Zo stonden we reeds
met een stand op een zomerbraderij en een jaarmarkt. Natuurlijk organiseren
we meer dan dit. Op onze
activiteiten willen we vooral
dat iedereen zich welkom
voelt. Ook de mannen! We
hebben zelfs die hard-fans
die naar elke activiteit
komen. Ik vind het een voorrecht om deel te mogen uitmaken van deze groep
gelijkgestemde vrouwen.”

4 Peggy

Tange
58 lentes

Is vrijwilliger bij Feniks vzw
in Oost-Vlaanderen.
“Ik verzorg vrijzinnig humanistische plechtigheden bij
een geboorte, huwelijk, afscheid… Daarnaast help ik
ook bij mailings en pr-activiteiten.
Enkele jaren geleden ging ik
voor een geboorteplechtigheid op gesprek bij een
gezin in Eeklo. De mama in
spe was te laat voor onze
afspraak. Naarmate de tijd
voorbij tikte, werd de toekomstige papa nerveuzer.
Toen ze eindelijk thuiskwam,
hield ze een emmertje vast.
Er zat een musje in. Ze had
het gevonden op straat. Terwijl we praatten, verschoof
haar aandacht steeds weer
naar het musje. Ze vreesde
dat het asiel zou sluiten voor
ze erheen kon. Ik stelde
voor om nog enkele zaken
te overlopen en het beestje
daarna weg te brengen. Ze
was opgelucht en dankbaar.
Een dierenvriend pur sang.
Op de plechtigheid werd ik
nogmaals bedankt. En toen
ik haar later meldde dat het
asiel het vogeltje had vrijgelaten, kon haar geluk niet
op!”
* * *

* * *

* * *
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NATURA!
Humanisme puur natuur

Op 18 december 2011 organiseerde het huisvandeMens Antwerpen Natura!
Humanisme puur natuur. Dit eco-festival vond plaats in het EcoHuis in Antwerpen (Borgerhout). Jong en oud namen deel aan voordrachten van onder meer
Dirk Draulans en Low Impact Man Steven Vromman, of volgden een kookdemonstratie van Johan Engelen, de Beste Hobbykok van Vlaanderen. Autoliefhebbers berekenden het ecogehalte van hun rijgedrag, terwijl Axl Peleman voor
de muzikale noot zorgde.
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Liza Janssens - foto’s: © Nils Vandevijvere

ingezoomd
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Op vrijdag 2 december 2011 heeft het Beneluxparlement in
de Belgische Senaat een conferentie rond het levenseinde
gehouden. Parlementairen, specialisten en belangengroepen
uit België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg informeerden elkaar over de bestaande euthanasiewetgeving
en -praktijk in de drie landen. Het Nederlandse onderzoeksbureau Peil.nl/No Ties stelde eveneens de resultaten voor
van een grootschalig bevolkingsonderzoek in de Benelux
over euthanasie.

Foto: © www.benelux-parlement.eu

Franky Bussche

Opiniepeiler Maurice de Hond stelde de opmerkelijke resultaten
voor van een grootschalig bevolkingsonderzoek over euthanasie
in de Benelux.
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Het Beneluxparlement is een parlementair instituut van de Benelux
zonder beslissingsbevoegdheid. Het houdt de nationale regeringen
van de deelnemende landen op de hoogte van de meningen die
leven in de verschillende parlementen. Daarnaast adviseert het de
drie regeringen op het gebied van economische en grensoverschrijdende samenwerking en het stimuleert eveneens deze samenwerking. Op 2 december hield het parlement een conferentie over het
levenseinde. België, nederland en Luxemburg zijn immers de drie
enigste landen ter wereld met een euthanasiewetgeving. Toch bestaan er tussen deze landen grote verschillen qua toepassing van
de wet. Zo is euthanasie bij minderjarigen in bepaalde gevallen toegelaten in nederland, in België en Luxemburg is dit verboden. Op
de conferentie van het Beneluxparlement werd gekeken hoe de
verschillende wetten beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
Ook bespraken de deelnemers van de conferentie het verschil in
snelheid tussen de publieke opinie over euthanasie en deze van de

Foto: © www.benelux-parlement.eu

Hoe denkt de
bevolking in de
Benelux over
de euthanasiewet?

onder de loep

een goede dood
Het thema van de euthanasiewet en de mogelijke uitbreiding ervan komt aan
bod in het symposium Een goede dood. 2002-2012: 10 jaar ‘controversiële’
euthanasiewet?, op zaterdag 5 mei 2012 in de KVS (Brussel). Dit symposium
staat stil bij de tiende verjaardag van de euthanasiewet in België en wordt georganiseerd door deMens.nu in samenwerking met het LevensEinde InformatieForum (LEIF) en de leerstoel Waardig Levenseinde aan de Vrije Universiteit
Brussel.
Tezelfdertijd wordt door deMens.nu bij de VUBPRESS een boek uitgegeven
met dezelfde titel onder redactie van Franky Bussche en Wim Distelmans (zie
p.29).
Meer info over het symposium en het boek: www.deMens.nu

huidige generatie politici. Ondanks verschillende ingediende wetsvoorstellen om de euthanasiewet aan te passen, kwamen deze niet
op de parlementaire agenda en werden ze niet besproken. nochtans zijn onze volksvertegenwoordigers en senatoren als verkozenen de vertegenwoordigers van het volk.
Bevolkingsonderzoek
in deze context werd in 2011 in de Benelux een bevolkingsonderzoek uitgevoerd in opdracht van de nederlandse Vereniging voor
een Vrijwillig Levenseinde. Het nederlandse onderzoeksbureau
Peil.nl/no Ties onderzocht de mening van de bevolking over euthanasie. De resultaten werden door opiniepeiler Maurice de Hond
voorgesteld op de conferentie en kunnen geconsulteerd worden
op de website www.benelux-parlement.eu. Ze brengen een aantal
opmerkelijke cijfers naar voren, die bevestigen dat de wetgeving
achterop hinkt.
Geldigheidsduur wilsverklaring
76 Procent van de ondervraagde Belgen (73 procent in de Benelux)
was het er mee eens dat een ondertekende wilsverklaring (euthanasieverzoek of behandelverbod) geldig blijft en na verloop van tijd
niet opnieuw moet ondertekend worden (maar altijd kan herroepen
worden).

16 en 18 jaar die ernstig lijden zonder toestemming van de ouders
hun arts om euthanasie kunnen verzoeken.
Dementie
62 Procent van de ondervraagde Belgen (66 procent in de Benelux)
is het ermee eens dat euthanasie moet worden toegestaan aan
mensen die dement zijn en in het bezit zijn van een schriftelijk euthanasieverzoek.
Ondraaglijk psychisch lijden
74 Procent van de ondervraagde Belgen (74 procent in de Benelux)
is het ermee eens dat medische hulp bij het beëindigen van het
eigen leven ook moet worden toegestaan aan chronisch psychiatrische patiënten die uitbehandeld zijn en ondraaglijk psychisch lijden.
Doorverwijsplicht
76 Procent van de ondervraagde Belgen (80 procent in de Benelux)
is het ermee eens dat een arts die geen euthanasie wenst uit te
voeren, moet verplicht worden zijn patiënten op hun verzoek door
te verwijzen naar een andere arts.
Vraag

% België

% Benelux

Geldigheidsduur wilsverklaring

76

73

Minderjarigen tussen 12 en 16 jaar
68 Procent van de ondervraagde Belgen (72 procent in de Benelux)
vindt het een goede beslissing dat in nederland jongeren tussen
12 en 16 jaar die ernstig lijden met de toestemming van de ouders
hun arts om euthanasie kunnen verzoeken.

Minderjarigen
tussen 12 en 16 jaar

68

72

Minderjarigen
tussen 16 en 18 jaar

28

34

Dementie

62

66

Minderjarigen tussen 16 en 18 jaar
28 Procent van de ondervraagde Belgen (34 procent in de Benelux)
vindt het een goede beslissing dat in nederland jongeren tussen

Ondraaglijk psychisch lijden

74

74

Doorverwijsplicht arts

76

80
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eureka

Cyborgs
in de
21ste eeuw
Rob Spence toont zijn kunstoog.

Toen Rob Spence 13 jaar was, raakte zijn rechteroog zwaar beschadigd tijdens
een mislukte schietoefening. De Canadese filmmaker kwam op het wel heel
speciale idee om een oogprothese met ingebouwde camera te laten maken.
Voorlopig kan hij niet zien door dit kunstoog, maar bionische lichaamsonderdelen blijken dichterbij dan ooit.
Olivier Beys

Spence - oftewel de Eyeborg - filmt voortdurend zijn eigen ontmoetingen en bezigheden. Op een draagbaar lcd-schermpje ziet hij wat
de camera in zijn oogkas registreert. Dit Big Brother-achtig speelgoed is leuk voor gluurders, maar wat als in de toekomst de
beelden rechtstreeks naar het brein kunnen worden gestuurd?
Tweerichtingsverkeer
De eerste stapjes blijken reeds gezet. Al in 2002 lukte
het de Brit Kevin Warwick, professor Cybernetica aan
de universiteit van Reading, om via zijn brein een robotarm te besturen. Een chip in zijn linkerarm vormde een
draadloze verbinding tussen zijn hersenen en de mechanische arm. niet alleen kon hij daardoor de arm bewegen, via sensoren op de vingers kon Warwick ook
textuur en andere eigenschappen voelen. Dit tweerichtingsverkeer tussen prothese en hersenen is belangrijk omdat het de deur openzet voor prothesen
die meer dan louter mechanische eigenschappen bezitten.
Warwick ging nog verder in een gewaagd experiment met
zijn vrouw irene, bij wie hij ook een chip liet inplanten. Zo
stonden ze in directe elektronische verbinding met elkaar.
Wanneer irene haar hand bewoog, kregen Warwicks hersenen een signaal doorgeseind. Voor de eerste keer stonden de zenuwstelsels van twee personen rechtstreeks met elkaar in contact.
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What’s on a robot’s mind
Een cyborg van een heel andere orde is de robot die Warwick uitrustte met een biologisch brein. Daarvoor isoleerde hij eerst de hersencellen van rattenembryo’s en voedde ze met mineralen. Zo
groeiden ze uit tot een primitief brein. Dit verbond hij met een
robot in de vorm van een wagentje. Het doel van de robot
was eenvoudig: hij moest vermijden tegen de muren te
botsen van de ruimte waarin hij was opgesloten. Aanvankelijk maakte de biologische robot flink wat brokken. Door te leren van zijn mislukkingen slaagde hij er
echter na verloop van tijd in om dat consequent te vermijden. De combinatie van mechanische precisie en
biologisch leervermogen toont aan dat het idee om
mens en machine samen te voegen in een cyborg niet
helemaal uit de lucht is gegrepen.
Post-Darwin
Dit soort onderzoek roept natuurlijk ethische vragen
op. Kiezen we er op termijn voor om ledematen te vervangen door bionische exemplaren omdat ze meer aankunnen dan de orginelen? En wie krijgt toegang tot deze dure
oplossingen? Volgens transhumanisten zijn we beland in
een post-Darwin tijdperk, wat betekent dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze evolutie. Wie of wat de richting van die evolutie zal bepalen is een vraag waarop enkel de
toekomst het antwoord in pacht heeft.

Speel mee en maak kans op een leuke prijs!

Vul snel de sudoku of het kruiswoordraadsel in en stuur je oplossing voor 14 mei 2012 naar
info@deMens.nu (vemeld in het onderwerp “Oplossing Breinpijn”), of met de post naar
deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Je kan je antwoorden
ook faxen op het nummer 02 735 81 66.
Vermeld volgende gegevens: Voornaam, naam, Geboortedatum, Geslacht, Adres en de Oplossing
(het sleutelwoord van de puzzel en/of de gele lijn in de sudoku).
Er worden telkens zes winaars gekozen: drie voor het kruiswoordraadsel en drie voor de sudoku.
iedere winnaar krijgt het boek Zahra’s Paradise van Amir & Khalil en de dvd A Separation van
Asghar Farhadi.
in het volgende nummer publiceren we de oplossingen en de namen van de winnaars.
Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortedatum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M

V

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sleutelwoord puzzel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en / of

Gele lijn sudoku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oplossing vorig nummer:
Sleutelwoord: VRiJHEiDSSTRiJDER
Gele lijn: 465 382 791
De winnaars van het kruiswoordraadsel zijn: Callier niels uit Blankenberge, Marchand Marianne uit Westerlo
en Gaublomme Wilfrieda uit Appelterre.
De winnaars van de sudoku zijn: Coonen Jan uit Bree, Jacobs Jean-Pierre uit Schaarbeek en Van Steen nelly uit Turnhout.
Zij kregen elk 2 boeken: De ongelovige Thomas heeft een punt van Johan Braeckman en Maarten Boudry;
en Het kleine zwarte visje van Samad Behrangi.

Breinpijn
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Van de bovenste plank
(On)draaglijk lijden
Lieve Thienpont (hoofdredacteur)
Academia Press, 2011
iSBn: 9789038218388

A Separation //
Jodaeiye Nader az Simin

Het godsinstinct
Waarom mensen geloven

Regisseur: Asghar Farhadi
Acteurs: Peyman Moadi, Leila Hatami en
Sareh Bayat

Jesse Bering
nieuw Amsterdam Uitgevers, 2011
iSBn: 9789046809983

(On)draaglijk lijden laat 26 mensen aan het
woord, die getuigen over de pijn van het
anders zijn. Hun aandoening, een vorm
van autisme of het syndroom van Asperger, werpt immers een schaduw op hun
ogenschijnlijk normale leven. Op een authentieke, eerlijke en kwetsbare manier
lichten zij een tipje van de sluier van het
(on)draaglijk lijden dat door psychische
aandoeningen wordt veroorzaakt. De auteurs en de redactieleden hopen met deze
beklijvende getuigenissen tegemoet te
komen aan de vraag van Anna die in 2010
overleed met behulp van euthanasie.
Wanneer Anna na een lange psychische lijdensweg besloot om euthanasie te vragen,
stootte ze op veel onbegrip. Het werd een
vermoeiende zoektocht naar hulp. Anna
wilde de wereld inzicht verschaffen in de
grenzen van het psychisch lijden: de levensmoeheid die eruit voortvloeit en, in bepaalde
gevallen, de doodswens. De initiatiefnemers
van dit boek zijn zeker geslaagd in hun
opzet. Ze verlegden een steentje in de rivier
van onwetendheid en onbegrip betreffende
(on)draaglijk psychisch lijden.
[fb]
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Verkrijgbaar op dvd en blu-ray

De iraanse Simin wil van haar man, nader,
scheiden. Het koppel had een visa bemachtigd om met hun dochter naar het
buitenland te trekken, maar nader krabbelt
terug: hij kan niet weg, zijn vader heeft
Alzheimer. A Separation, dus. nader ziet
zich verplicht een huishoudster in te huren
om zijn vader te verzorgen. Wanneer zij na
een aanvaring met nader een miskraam
heeft, loopt de situatie uit de hand.

De vraag of God bestaat, zorgt sinds jaar en
dag voor verhitte discussies. Waar veel minder over wordt gedebatteerd is de vraag
waarom mensen zoveel moeite hebben om
het geloof af te leggen. nochtans moeten
ook zelfverklaarde rationalisten vaak een
spontane neiging tot bijgeloof onderdrukken.
En waarom zoekt de mens steevast verklaringen voor toevalligheden, of vraagt hij zich
af welk lot hem na de dood is toebedeeld?

Het iraanse A Separation is een film met
twee versnellingen. Op het eerste zicht
staan alledaagse beslommeringen centraal:
een huwelijkscrisis, een zieke vader, ruzie
met de huishoudster. Maar die banaliteiten
monden al snel uit in een spiraal van tragische gebeurtenissen waarbij de sociale
kloof tussen de hoofdpersonages, religieuze druk en een wankel iraans rechtssysteem centraal staan. Een licht verteerbare
‘het leven zoals het is’-opname verandert
zo in een blik op de wortels van een samenleving. De film ging dan ook met de
prijs voor beste niet-Engelstalige film lopen
op de 69ste Golden Globes en haalde hiervoor dit jaar eveneens een Oscar binnen.
[jvg]

Als reactie op deze en andere vragen ontvouwt Bering het overtuigende bewijs dat
het geloof in God helemaal niet zo irrationeel
is. Daarbij spelen de ontwikkeling van taal
en het unieke menselijke vermogen om
mentaal in andermans huid te kruipen een
cruciale rol. Het godsidee blijkt in dat proces
een evolutionair wenselijke strategie te zijn.
Met zwierige pen en gevoel voor humor
doorspekt Bering dit verhaal met persoonlijke anekdotes, verwijzingen naar de wereldliteratuur en ontluisterend onderzoek
naar de diepste krochten van de menselijke
psychologie. Een verrassend nieuw mensbeeld vanuit de evolutionaire psychologie.
[ob]

Speel mee met Breinpijn (p.27) en maak kans om het boek Zahra’s Paradise en de dvd A Separation te winnen.

Verbeelding en
Bestaansoriëntatie

Zahra's Paradise

J.H.M. Mooren

Casterman, 2011

de Graaff, 2012

Amir & Khalil
iSBn: 9789030364016

iSBn: 9789077024393

Een goede dood
2002-2012: tien jaar ‘controversiële’ euthanasiewet?
Franky Bussche en Wim Distelmans (redactie)
deMens.nu - Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw /
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VUBPRESS, 2012 - iSBn: 9789054879909

Verbeelding en Bestaansoriëntatie belicht de
wijze waarop mensen zich verhouden tot
mens en wereld en hier zin aan geven. De auteur onderzoekt eveneens welke rol verbeelding kan spelen in deze bestaansoriëntatie.

We schrijven 16 juni 2009, Ahmadinejad is
herverkozen als iraans president. Door de
vermoedens van stembusfraude trekken
duizenden iraniërs de straat op om de oppositie te steunen. De 19-jarige Mehdi
neemt deel aan de protesten en komt niet
meer naar huis. Dit wordt het begin van
een zoektocht van Mehdi’s broer, een
iraanse blogger, en zijn moeder naar het
zoveelste slachtoffer van de repressie. Het
brengt hen naar de donkerste holten van
de islamitische Republiek, waar - in naam
van de religie - een generatie verdwijnt.

België beschikt als één van de weinige landen ter wereld over een euthanasiewet.
Deze wet zag het levenslicht op 28 mei
2002, en zorgde toen voor de nodige controverse. na tien jaar blijft de euthanasiekwestie het onderwerp van verhitte
discussies. Ook klinkt de vraag steeds luider naar een uitbreiding van de wetgeving.
Een goede dood analyseert de evolutie van
de praktijk sinds 2002 en bespreekt de
huidige praktijk en knelpunten. Daarnaast
richt het boek zijn blik op de toekomst.

Het boek is opgevat als een zoektocht. Het
gidst de lezer langs uiteenlopende psychologische en filosofische opvattingen van bestaansoriëntatie. Daarbij staat steeds de rol
van de verbeelding centraal. inspirerende
ideeën vanuit onder meer de psychoanalyse, het existentialisme, de emotiepsychologie en de humanistiek passeren de revue.
Om het gebruik van de verbeelding in de
praktijk te illustreren, staan de laatste
hoofdstukken stil bij de functie van rituelen
en de mogelijke rol van dromen. Achteraan
vindt de lezer nog een werkboek.
Dankzij een heldere schrijfstijl en een duidelijke structuur is Verbeelding en Bestaansoriëntatie zeer leesbaar. Bovendien werd
het boek mooi vormgegeven. De praktische benadering maakt het zeer bruikbaar
in onderwijssituaties en vrijzinnig humanistische begeleiding.
[er]

Amir en Khalil zijn de pseudoniemen van
een iraans-Amerikaanse mensenrechtenactivist/journalist en een cartoonist/stripauteur.
Zij begonnen na de verkiezingen een onlinestrip. Zahra's Paradise vertelt een fictief
verhaal gebaseerd op echte gebeurtenissen, over universele waarden als liefde en
gemis. Hun blog werd vertaald in een dozijn
talen en verschijnt nu ook als een graphic
novel. Zahra's Paradise is een aangrijpende
kroniek van het hedendaagse iran, waarin
tekst en beeld het enige wapen vormen in
een monddood gemaakt land.
[jvg]

Een goede dood bevat bijdragen van diverse specialisten uit het werkveld. Zowel
hulpverleners als het ruimere publiek vinden in deze publicatie een antwoord op
talrijke vragen zoals: wat is euthanasie?;
kan euthanasie bij psychisch lijden?; waar
kan ik informatie krijgen over euthanasie
en de verschillende medische beslissingen
bij het levenseinde?; waar kan ik terecht
wanneer mijn vraag betreffende het levenseinde niet gehoord wordt?; waar kan
ik als hulpverlener terecht voor ondersteuning en opleiding?...
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“We moeten
bondgenoten
zoeken.”

interview met

Sylvain Peeters

Op 24 maart koos deMens.nu een nieuwe voorzitter. Sylvain
Peeters heeft al negen jaar voorzitterschap bij het Willemsfonds achter de kiezen, maar neemt nu plaats aan het belangrijkste bureau van deMens.nu. Na een zeer lange carrière
bij de openbare omroep en een korte stop bij de Vlaamse
Opera, prijkt eveneens de vertegenwoordiging van het
Vlaamse georganiseerd vrijzinnig humanisme op zijn cv. “Hier
heb ik nog een missie te volbrengen.”
Julie Van Garsse - foto: © Isabelle Pateer
U bent de nieuwe voorzitter van deMens.nu. Maar wie is de
man achter Sylvain Peeters?
ik ben vooral een optimist. Mijn blik is altijd op de toekomst gericht.
Daaruit komt voort dat ik in elk probleem een opportuniteit zie, en
daarmee bedoel ik niet het volgen van mijn eigen agenda. ik ben in
elk geval geen voorzitter geworden omdat ik voor mezelf nog iets
in de wacht wil slepen. ik vond dat ik hier nog een missie had te
volbrengen. Een aantal dingen bij deMens.nu zijn immers aan vernieuwing toe. Bovendien heb ik geen zittend gat, ik sla liever de
hand aan de ploeg.
Wat zou u graag willen realiseren tijdens uw voorzitterschap?
Sowieso vind ik dat het vrijzinnig humanisme jongeren meer aan
bod moet laten komen, zij hebben een eigen uitlaatklep nodig binnen onze werking. Een strijdpunt is voor mij de strikte scheiding
tussen kerk en staat. We moeten ervoor zorgen dat die scheiding,
die de facto in de grondwet werd vastgelegd, nu ook volledig gerealiseerd wordt. ik ben absoluut niet tegen religie, maar geloofsovertuigingen behoren tot de privésfeer. Om dit te realiseren moeten
we echter bondgenoten zoeken bij iedereen die deze mening deelt.
Daar horen ook gelovigen bij. Door ten strijde te trekken tegen de
kerk maak je immers geen vrienden. We maken de gelovigen beter
duidelijk dat wat ze nu in de maatschappij hebben, zich morgen
tegen hen kan keren. Wellicht zullen mensen vandaag steigeren bij
een gebedsoproep vanaf een minaret, maar klokken luiden ook, te
pas en meestal te onpas.
Wat is vrijzinnig humanisme volgens Sylvain Peeters?
Hier spreekt weer de optimist: iedereen is humanist. Zo noemen
ook heel wat christenen zichzelf humanistisch. Het verschil met vrijzinnig humanisme is dat wij de mens, de human, centraal zetten in

30

| deMens.nu Magazine

ons wereldbeeld. De mens beschikt over zijn eigen leven en beslist
dus ook op een vrije, en liefst vrij zinnige, manier welke weg hij wil
volgen in dat leven. ik heb het dan ook soms moeilijk met mensen
die anderen steeds voor hen laten beslissen. Denk zelf kritisch na
en maak je eigen keuzes!
Hoe ziet u de toekomst van het vrijzinnig humanisme?
Er moet nog heel wat ‘gestreden’ worden. in België zijn we immers
verknocht aan eeuwenoude tradities. De religieuze invloed is nog
alomtegenwoordig in onze maatschappij. We kunnen als vrijzinnig
humanisten streven naar gelijkberechtiging, maar met de huidige
economische situatie is een herverdeling van de middelen realistischer. niet evident, zeker niet omdat het katholieke gedachtegoed
nog heel wat steun krijgt uit politieke hoek. Traditioneel vrijzinnige
partijen profileren zich echter niet meer als dusdanig.
Kunnen we mensen nog warm maken voor ons gedachtegoed?
Het probleem is dat heel wat mensen wel vrijzinnig humanistisch
zijn, maar niets willen weten van de georganiseerde vrijzinnigheid.
Toch is een minimale structuur nodig. We moeten onze ideeën op
een duidelijke wijze uittekenen, zonder aan zieltjeswinnerij te doen.
De jeugd is volgens mij zeker warm te maken voor het vrijzinnig humanisme. Zélf zingeving opbouwen is toch interessanter dan de
zingeving aangeboden te krijgen, of beter gezegd; van hierboven
te ontvangen?
Wat wens u uw voorganger nog toe?
ik hoop dat ze eindelijk tijd krijgt om alles te doen dat al zo lang
blijft liggen. Maar in de eerste plaats moet ze genieten van het leven!
En gezien de gemiddelde levensduur van vrouwen, heeft ze nog
bijna een derde van haar leven tegoed!

actua

“Ik kan me niet voorstellen
dat ik afzwaai bij de
vrijzinnigheid.”

interview met

Sonja Eggerickx

Aan alle mooie verhalen komt een eind. Zes jaar lang stond
Sonja Eggerickx aan het roer van deMens.nu, na de voorzittersverkiezingen gaf ze de fakkel door. Naast dit mandaat zit
ook haar job als inspecteur niet-confessionele zedenleer in
het gemeenschapsonderwijs er bijna op. Gelukkig blijft de exvoorzitter zich inzetten als vrijwilliger bij de Stichting voor
Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG) en bij Feniks vzw,
de Oost-Vlaamse aanbieder van vrijzinnig humanistische
plechtigheden. Bovendien is ze nog steeds het boegbeeld
van de International Humanist and Ethical Union (IHEU). Hoog
tijd om terug te blikken op dit flinke palmares.

Na zes jaar voorzitterschap treedt u af en wordt u erevoorzitter. Wat gaat er nu door u heen?
in het begin had ik veel plannen. Je hebt als voorzitter immers
grootse ideeën over de dingen die je wil verwezenlijken. Geleidelijk
aan groeide echter het besef dat ik niet alleen was, er stond een
hele organisatie achter me. Bovendien was deMens.nu in die zes
jaar volop in ontwikkeling, dat is ze trouwens nog steeds. Er kwamen heel wat huizenvandeMens en dus ook nieuw personeel bij.
Mijn eigen plannen moest ik dus af en toe in de koelkast steken.
Wat is uw grootste wapenfeit?
ik ben vooral blij dat de vernieuwing van deMens.nu tijdens mijn
tweede mandaat in een stroomversnelling is terechtgekomen. Met
het strategisch plan breekt een nieuwe tijd aan. Dat is enorm belangrijk voor de organisatie. Tussen haakjes, wat ik wel jammer vind
is dat we bij deze frisse start niet meer werk gemaakt hebben van
een interactieve website. Daar zit heel wat potentieel in, kijk maar
naar human.nl. Maar ja, nederlanders doen altijd alles beter hé.
Wat zijn voor u persoonlijk de beste herinneringen?
ik heb leren werken met mensen die niet alleen dolgraag hun job doen,
maar er bovendien een flinke scheut idealisme aan toevoegen. natuurlijk is er bij elke job een keerzijde aan de medaille. ik herinner me
de syndicale delegatievergaderingen, waarbij de afgevaardigden duidelijk een vakbondspetje droegen. ik moest dan plots het bazenpetje
opzetten. Daar heb ik geleerd om met conflictsituaties om te gaan en
aan te tonen dat een baas ook vriendelijk kan zijn. Oké, je kan niet bevriend zijn met de meer dan honderd mensen bij deMens.nu, maar ik
durf te zeggen dat ik niemand ooit geschoffeerd heb.

Olivier Beys - foto: © Isabelle Pateer

U bent ook IHEU-voorzitter. Waar komt die internationale invalshoek vandaan?
Die interesse is mettertijd gegroeid tijdens mijn engagement bij
deMens.nu. Op een gegeven moment ging ik naar een Algemene
Vergadering van de iHEU en ik vond dat best interessant, zeker de
focus op mensenrechten. Uiteindelijk heeft de iHEU me gevraagd
om me kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Daar heb ik
geen moment spijt van gehad. integendeel, graag zou ik nog even
aanblijven als voorzitter. in augustus zijn er opnieuw verkiezingen
en men heeft me gevraagd om opnieuw kandidaat te zijn.
Wat wilt u in de toekomst nog voor het vrijzinnig humanisme
of deMens.nu betekenen?
ik word voorlopig nog niet actief binnen de Grijze Geuzen. (lacht)
ik kan me in elk geval niet voorstellen dat ik afzwaai bij de vrijzinnigheid, ik ben er al sinds mensenheugenis bij betrokken. ik vind
het wel belangrijk dat het mandaat van voorzitter slechts tweemaal
kan opgenomen worden. Dat is een vorm van democratie, maar
zorgt ook vernieuwing en verandering.
Wilt u uw opvolger nog ergens op wijzen?
Hij moet verdergaan met het participatieproces dat nu op de rails
is gezet. Mensen en organisaties moeten sterker betrokken worden
bij deMens.nu en verenigingen moeten meer zijn dan simpele leden.
iedereen moet effectief samen bouwen aan de vrijzinnigheid. nu,
ik moet Sylvain hier niet op wijzen, hij denkt in dezelfde richting. ik
geloof dat het dus wel goed komt.
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Het huisvandeMens
Bree opent zijn
deuren
Op 26 januari heeft het nieuwe
huisvandeMens in Bree zijn
openingsreceptie gehouden in de
patio van het Breese stadhuis. Een
75-tal geïnteresseerden uit Bree en
omstreken vierden mee. De medewerkers van het huisvandeMens
trakteerden met een huwelijkstaart en toonden zo dat
ze ervoor willen gaan, in goede en kwade dagen.
Melina Clijsters en Noortje Croes
vrijzinnig humanistisch consulenten huisvandeMens Bree

Tijdens de openingsreceptie in het stadhuis
richtte burgemeester Jaak Gabriëls een hartelijk welkomstwoordje tot de aanwezigen.
Daarnaast beloofde de burgemeester ook
een nauwe samenwerking. nu al opent het
stadhuis van Bree zijn deuren voor vrijzinnig
humanistische plechtigheden. Zo heeft het
huisvandeMens meteen een toplocatie voor
huwelijken en uitvaarten.
Netwerk
na de speech van de burgemeester, namen
Sonja Eggerickx (toenmalig voorzitter van
deMens.nu) en George Vansweevelt (voorzitter instelling voor Morele Dienstverlening Limburg) het woord. Zij gaven wat meer uitleg
over de werking van een huisvandeMens en
bedankten iedereen voor hun inzet om de
opening in Bree mogelijk te maken. Ten slotte
werd er benadrukt dat het huisvandeMens
Bree een belangrijke schakel vormt in het provinciale netwerk. Het gaat immers om het laatste huisvandeMens dat in Limburg opengaat.
Ja, ik wil!
De openingsreceptie stond in het thema van
de ‘blije’ plechtigheden. De genodigden
konden al meteen proeven van de werking
van een huisvandeMens toen voorzitters
Sonja Eggerickx en George Vansweevelt

huisvandeMens Bree
Opitterstraat 20 – 3960 Bree
T 089 73 05 00
bree@deMens.nu
open op dinsdag en donderdag

een huwelijkstaart aansneden. net zoals in
een huwelijk een engagement voor het
leven wordt aangegaan, willen ook de medewerkers van Bree zich engageren om het
huisvandeMens te laten uitgroeien tot een
gevestigde waarde.
Spring eens binnen
Het huisvandeMens Bree zal iedere dinsdag
en donderdag geopend zijn van 9u00 tot
16u30. iedereen is welkom om eens binnen
te springen en ongedwongen kennis te
maken met de vrijzinnig humanistische werking. Die is bovendien volledig kosteloos.

Jaak Gabriëls stelt samenwerking voorop.

Noortje en Melina.

Sonja Eggerickx en George Vansweevelt
snijden huwelijkstaart aan.
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Minstens één zo’n familielid zal iedereen wel hebben,
een welmenende schoonzus of achterneef die als je
zoon op een muurtje klimt meteen uitroept: ‘Gaat hij
daar niet af vallen?’ En als je dochter ’s avonds alleen
de stad in trekt: ‘is dat niet gevaarlijk?’
Zelf ben je niet geneigd om de hele tijd achter je kinderen aan te rennen. Je laat ze begaan omdat je wil dat
ze hun eigen parcours lopen. Je gelooft dat ze van een
tegenvaller nu en dan ook kunnen leren, en je vertrouwt
erop dat het uiteindelijk wel goed komt. Maar als je zoon
dan toch valt, of je puberdochter wordt op dat feestje
door een wildvreemde betast, klinkt het meteen haast
triomfantelijk: ‘’k Seg het nog!’
Die ‘’k Seg het nog!’ is een eenvoudig ritueel van verschoning. Schoonzus of achterneef bedoelt: dit had ik
voorzien en ik heb ervoor gewaarschuwd. Er is niet naar
me geluisterd, maar doordat ik tijdig heb gesproken ben
ik vrijgesteld. Mij treft niet de minste blaam.
Aan dat soort welmenende familieleden moet ik denken
als ik de berichten op fora lees, op facebook, en soms
zelfs in mijn krant. Zoveel mensen die maar lopen te
waarschuwen. Voor moslims, voor Chinezen, voor migranten, voor pedofielen, voor godsdienstbelijders, het
houdt niet op. Hun woorden treffen doel. Als ik zo dikwijls op gevaar gewezen word, dan bekruipt me algauw
enige ongerustheid. niet uitsluitend over datgene waarvoor men waarschuwt, maar ook over de vrijblijvendheid van het geraas. Die alarmblazers vermanen zo
generiek. Ze generaliseren en stigmatiseren. Ze loeien
als sirenes die op een vast tijdstip worden getest, alleen
maar om te kijken of ze nog werken.
Wie voor alles waarschuwt, waarschuwt op het eind
nergens meer voor. Hij heeft met losse hagel geschoten. Hij heeft wie liet begaan zenuwachtig gemaakt, en
de omstanders onverantwoordelijkheid verweten. Maar
als het straks misgaat kan hij zich van elke blaam zuiveren. Hij volgt de diepmenselijke weg van de minste
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Gegronde alarmsignalen zijn me te dierbaar om zomaar
te worden uitgebazuind. Elk mogelijk gevaar is een verschijnsel het bestuderen waard. Een noodsein moet me
ogenblikkelijk in de startblokken zetten. Vanaf wanneer
worden die moslims, Chinezen, migranten, pedofielen,
godsdienstigen, etc… gevaarlijk, en op welke manier?
ik wil elk gevaar als een waardige tegenstander zien,
complex en met vele gradaties, niet als een monoliet.
ik wil nagaan hoe ik het nakend onheil kan ontmijnen:
door opvoeding, door consequent te handelen, door
aan de basis van het probleem te werken. Er is zoveel
mogelijkheid voor nuance, dankzij de fora, dankzij de
sociale netwerken, dankzij de kranten. ik wil gerust uitgaan van een worst case scenario, maar niet op basis
van iets wat wel lijkt op goede raad, maar bij nader inzien niet meer is dan een bezwerend ’k Seg het nog.
Daar gaat mijn verlangen nu naar uit, naar gevoelige
graadmeters, voor elk onheil een schaal van Richter,
Beaufort of Becquerel, waardoor er dieptezicht ontstaat
in plaats van paniek.

AnneProvoost
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weerstand: vermanend de vinger in de lucht steken,
maar geen handelingen stellen die de waarschuwing
ondersteunen of overbodig maken.

cartoon
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Wij zijn er voor jou!
Je kan bij ons terecht voor: info (o.a. rond waardig levenseinde) – vrijzinnig humanistische plechtigheden
– vrijzinnig humanistische begeleiding – vrijzinnig humanistische activiteiten - vrijwilligerswerk
huisvandeMens Aalst
Koolstraat 80-82 - 9300 Aalst
T 053 77 54 44 - F 053 77 97 70
aalst@deMens.nu
huisvandeMens Antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 96
2018 Antwerpen
T 03 259 10 80 - F 03 259 10 89
antwerpen@deMens.nu
huisvandeMens Antwerpen
Breughelstraat 60 - 2018 Antwerpen
T 03 227 47 70
antwerpenlokaal@deMens.nu
huisvandeMens Bilzen
Klokkestraat 4 bus 1
3740 Bilzen
T 089 30 95 60 - F 089 56 57 94
bilzen@deMens.nu

huisvandeMens Halle
Molenborre 28/02
1500 Halle
T 02 383 10 50 - F 02 383 10 51
halle@deMens.nu

huisvandeMens Maasland
Pauwengraaf 63
3630 Maasmechelen
T 089 77 74 21 - F 089 77 74 22
maasmechelen@deMens.nu

huisvandeMens Hasselt
A. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
T 011 21 06 54 - F 011 23 55 16
hasselt@deMens.nu

huisvandeMens Mechelen
Hendrik Consciencestraat 9
2800 Mechelen
T 015 45 02 25 - F 015 43 55 19
mechelen@deMens.nu

huisvandeMens Herentals
Lantaarnpad 20 - 2200 Herentals
T 014 85 92 90 - F 014 85 44 39
herentals@deMens.nu

huisvandeMens Mol
Laar 2 bus 3a
2400 Mol
T 014 31 34 24 - F 014 31 34 24
mol@deMens.nu

huisvandeMens Ieper
Korte Torhoutstraat 4
8900 Ieper
T 057 23 06 30 - F 057 23 06 39
ieper@deMens.nu

huisvandeMens Roeselare
Godshuislaan 94
8800 Roeselare
T 051 26 28 20 - F 051 26 28 26
roeselare@deMens.nu

huisvandeMens Bree
Opitterstraat 20
3960 Bree
T 089 73 05 00 - F 089 73 05 09
bree@deMens.nu

huisvandeMens Jette
Jetse laan 362 - 1090 Jette
T 02 513 16 33 - F 02 420 42 98
jette@deMens.nu

huisvandeMens Brugge
Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
T 050 33 59 75 - F 050 34 51 69
brugge@deMens.nu

huisvandeMens Kortrijk
Overleiestraat 15A
8500 Kortrijk
T 056 25 27 51 - F 056 25 27 53
kortrijk@deMens.nu

huisvandeMens Sint-Niklaas
Ankerstraat 96 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
sintniklaas@deMens.nu

huisvandeMens Brussel
Stalingradlaan 18-20
1000 Brussel
T 02 242 36 02 - F 02 242 56 17
brussel@deMens.nu

huisvandeMens Leopoldsburg
Koningstraat 49/gelijkvloers
3970 Leopoldsburg
T 011 51 62 00 - F 011 51 62 09
leopoldsburg@deMens.nu

huisvandeMens Sint-Truiden
Kazernestraat 10/001
3800 Sint-Truiden
T 011 88 41 17 - F 011 31 26 45
sinttruiden@deMens.nu

huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30
8600 Diksmuide
T 051 55 01 60 - F 051 55 01 69
diksmuide@deMens.nu

huisvandeMens Leuven
Tiensevest 40
3000 Leuven
T 016 23 56 35 - F 016 20 75 47
leuven@deMens.nu

huisvandeMens Tienen
Beauduinstraat 42
3300 Tienen
T 016 81 86 70 - F 016 82 40 31
tienen@deMens.nu

huisvandeMens Eeklo
Boelare 131 - 9900 Eeklo
T 09 218 73 50 - F 09 218 73 59
eeklo@deMens.nu

huisvandeMens Lier
Begijnhofstraat 4
2500 Lier
T 03 488 03 33 - F 03 488 03 33
lier@deMens.nu

huisvandeMens Tongeren
Vlasmarkt 11
3700 Tongeren
T 012 45 91 30 - F 012 45 91 39
tongeren@deMens.nu

huisvandeMens Genk
Bochtlaan 16 bus 6 - 3600 Genk
T 089 51 80 40 - F 089 51 80 49
genk@deMens.nu

huisvandeMens Ronse
Zuidstraat 13 - 9600 Ronse
T 055 21 49 69 - F 055 21 66 68
ronse@deMens.nu

huisvandeMens Lommel
Hertog Jan Plein 24 - 3920 Lommel
T 011 34 05 40 - F 011 34 05 49
lommel@deMens.nu

huisvandeMens Gent
Sint-Antoniuskaai 2 - 9000 Gent
T 09 233 52 26 - F 09 233 74 65
gent@deMens.nu

Voor meer informatie:

www.deMens.nu
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huisvandeMens Turnhout
Begijnenstraat 53 - 2300 Turnhout
T 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
turnhout@deMens.nu
huisvandeMens Vilvoorde
Frans Geldersstraat 25
1800 Vilvoorde
T 02 253 78 54 - F 02 253 57 87
vilvoorde@deMens.nu
huisvandeMens Zottegem
Kastanjelaan 73
9620 Zottegem
T 09 326 85 70 - F 09 326 85 73
zottegem@deMens.nu
De huizenvandeMens
zijn een initiatief van
deMens.nu

