
deMens.nu Magazine | 2

vrijzinnig humanistisch tijdschrift 
voor de maatschappelijk geëngageerde mens

ap
ril 

- m
ei 

- j
un

i 2
01

3 
| 2

de
jaa

rg
an

g 
nr.

 2
Ve

rs
ch

ijn
t d

rie
m

aa
nd

eli
jks Een kwart van 

de Belgen voelt 
zich sociaal 
eenzaam 
wijst onderzoek uit  

Dossier: 

Geld
(doet de wereld

draaien?)

“Liefde maakt 
alles evidenter.”

Raymonda Verdyck 
over leven en werk



3 | deMens.nu Magazine

deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Federaal Secretariaat
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 | 735 81 92
F 02 | 735 81 66
info@deMens.nu
www.deMens.nu

hoofdredactie
Sonny Van de Steene

eindredactie
Julie Van Garsse

redactie
Patrick Bruggeman
Franky Bussche
Veerle Cannoot
Liza Janssens
Anne-France Ketelaer
Sonny Van de Steene
Sarah Van Gaens
Julie Van Garsse
Marina Van Haeren
Mieke Werbrouck

lay-out
GrafiekGroep

foto’s cover, pagina 8, 11, 12 
© Jeroen Vanneste 

foto’s pagina 3, 22, 23
© Isabelle Pateer - Otherweyes

cartoon pagina 35
Janik Van der Borgt

deMens.nu Magazine wordt gratis verspreid bin-
nen de vrijzinnig humanistische gemeenschap.
De redactie van deMens.nu Magazine is niet ver-
antwoordelijk voor de inhoud van de door derden
geleverde artikels.

Onder auspiciën van de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw.

Lid van de Unie 
van de Uitgevers van 
de Periodieke Pers

Conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens (8 december 1992) delen wij je mee dat een
aantal van je persoonsgegevens opgenomen worden in ons adressenbestand.
DeMens.nu zal, als houder van dit bestand, je gegevens verwerken in het kader van
volgend doeleind: verspreiden van publicaties en interne communicatie.

Op schriftelijk verzoek, gericht aan mevrouw Marina Van Haeren, algemeen directeur,
Brand Whitlocklaan 87 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, kan je een overzicht 
krijgen van de door deMens.nu over je opgeslagen persoonsgegevens. Onjuiste 
gegevens verbeteren wij op je verzoek.

Reacties op dit nummer kan je steeds doormailen naar info@deMens.nu. Deze 
worden, na overleg en goedkeuring door de redactieraad, geplaatst op de website 
bij de rubriek Reacties van het desbetreffende deMens.nu Magazine.

Je kan je gratis abonneren op
deMens.nu Magazine.

Hoe? Stuur een mailtje naar
info@deMens.nu 

OF stuur een brief naar
deMens.nu-UVVvzw 
Brand Whitlocklaan 87
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Met vermelding van je naam en
adres.

Zin in de e-gazet?
Zin in de e-gazet, de digitale 
nieuwsbrief van deMens.nu? 
Op het menu staan opinies, 
boeiende activiteiten, foto- 
reportages en nog veel meer lekkers.
We brengen je minstens een keer
per maand op de hoogte van 
markante nieuwtjes. Surf snel naar
onze website en schrijf je in! 

deMens.nu Magazine | 2de jaargang nr. 2
april - mei - juni  2013
Verschijnt driemaandelijks
Verantwoordelijke uitgever: Sylvain Peeters
Oude Keulseweg 220 - 1933 Sterrebeek
ISSN 2034-6646

Volg ons op

Knor
Knor



deMens.nu Magazine | 3

iet dat ik altijd even aandachtig luisterde. 
Niet dat ik nooit dagdroomde. Maar ik zat
graag in een klas. Hongerig slorpte ik kennis
op, en dat doe ik nog steeds. Leren geeft me
op z’n best zelfs een spirituele gewaarwording.
Een gevoel van innerlijke verrijking. Alsof ik

voor het eerst iets moois of interessants gezien of gehoord
heb. Alsof ik voor het eerst met kinderogen de zonsopgang
aan zee aanschouw. Ik heb het over de les of lezing die zo inhoudelijk
interessant is en vooral zo begeesterend gegeven wordt, dat de tijd
voorbijvliegt en de honger naar kennis groter wordt met de minuut. 
Ik heb het over het filmpje of het museumbezoek dat je met plezier 
onderdompelt in een bad van feiten en ideeën, van hypotheses en 
mogelijkheden. M’n brein knort er instant van.

Het verwerven van kennis begint al in de luiers. Je ouders voeden je 
op door onder andere zienswijzen en wereldbeelden aan te reiken.
Leerkrachten geven info en pogen te inspireren. Je pikt zaken op en
gaat op zoek. Je leest boeken, kijkt naar het nieuws. Je ontmoet 
anderen: jij beïnvloedt hen en zij beïnvloeden jou. Je groeit en groeit.
Kennis maakt je ‘rijker’. Je hebt het nodig om samen te kunnen leven
met anderen. Het stelt je ook in staat om berekend actie te kunnen 
ondernemen. Het levert bovendien munitie - Raymonda Verdyck heeft
het erover in Onderhuids - om kritisch te kunnen zijn. Het is niet voor
niets dat de lessen niet-confessionele zedenleer onderbouwd kritisch
zijn stimuleren. Ken je veel, kan je veel, dan sta je sterker in het leven.
Kennis is macht, en daar staan vrijzinnig humanisten als één blok achter. 

Kritische mensen zijn er om te koesteren. Zo ook onze vaste columnist
(pdw). Patrick De Witte overleed op 19 februari. Als ode aan zijn
scherpe pen, waaruit een resem rake observaties doordrenkt met
zwarte humor droop, publiceren we z’n laatste column (die hij ons een
week voor zijn plotse afscheid toestuurde) in dit blad. 

Tot slot nog even melden dat deMens.nu op 23 maart tijdens 
haar algemene vergadering 2 nieuwe lidverenigingen (Centrum voor
Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding Brugge en Beeldenstorm)
mocht verwelkomen en afscheid nam van het Antwerps Liberaal Verbond.
Ook werd het beleidsplan goedgekeurd. Dit plan stippelt de toekomst
van het georganiseerde vrijzinnig humanisme in Vlaanderen en Brussel
voor de komende 5 jaar uit. Een belangrijk speerpunt daarin is de ver-
dere uitbouw van de vrijwilligerswerking. Vrijwilligers en beroepskrachten
maken immers samen het verschil!

Sonny Van de Steene

van de redactie

Een
brein
Knorrend
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Dossier

De lente is in het land, maar economisch gaan we
nog steeds door barre tijden. Zuid-Europa kreunt
onder besparingen en ook hier sneuvelen jobs en
gaan bedrijven overkop. Tijd voor een dossier over
geld. Zonder dit kleinood tel je immers niet mee in
deze maatschappij, waar banken en beurzen een
grote invloed uitoefenen. Dat hadden ze rond 4.000
voor Christus waarschijnlijk niet zien aankomen toen
mensen voor het eerst betaalden… met schelpjes. In
het dossier ontdek je waar geld vandaan komt. Eco-
nomische nitwits kunnen hier ook terecht voor een les
over index en inflatie. Sparen en beleggen, een ver-
van-je-bedshow zeg je? Niet als je met je centen de
wereld kunt verbeteren: in het dossier lees je over
ethisch bankieren. Daarnaast vertelt een opvoedings-
coach hoe je kinderen inwijdt in de wereld van euro’s.
Die kan immers verraderlijk zijn, zo toont het artikel
over mensen met schulden. Gelukkig zijn er manieren
om de hand op de knip te houden: al gehoord van
LETS, couchsurfing en swapping?

[jvg]
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In katholieke ziekenhuizen in Keulen zijn ver-
krachte vrouwen niet welkom. Voor de 
morning-afterpil kunnen ze er niet terecht, en
al evenmin voor lichamelijk onderzoek om
sporen van de verkrachter terug te vinden.
Deze behandelingen zouden niet stroken met
de waarden van de katholieke kerk. Het
aartsbisdom heeft het artsen in katholieke
ziekenhuizen dus verboden om verkrachte
vrouwen te helpen. Wie dat wel doet, riskeert
zijn of haar job te verliezen. We kunnen ons
afvragen waarom het aartsbisdom waarden
als solidariteit en naastenliefde, toch ook pij-
lers van het katholieke geloof, op zo’n mo-
ment vergeet. 

Bron: De Morgen, 17 januari 2013

Geen hulp bij
verkrachting

mar
kant.

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

Krimpende vissen 
Dat de klimaatverandering catastrofale gevolgen heeft, wisten we al langer. Dat
deze gevolgen zich soms op een heel onverwachte manier uiten, is nu ook duidelijk:
vele soorten zeevis zullen tot een kwart in maximaal lichaamsgewicht afnemen. Ze
krimpen omdat er minder zuurstof in het water aanwezig is, ten gevolge van de op-
warming van de oceanen. De verminderde zuurstof beïnvloedt de stofwisse-
ling en hun maximale groei. Grappig, zo lijkt op het eerste gezicht, ware
het niet dat deze gewichtsafname serieuze gevolgen heeft voor
de ecosystemen in en rond het water en voor de visserij.
Deze bevindingen komen uit een modelstudie in het tijd-
schrift Nature Climate Change van de universiteit van
Brits Columbia in Vancouver. 

Bron: De Morgen, 2 oktober 2012

Levensbedreigende vaccins
In Pakistan zijn drie hulpverleners
die poliovaccins toedienden, dood-
geschoten. Daarom hebben de 
Verenigde Naties besloten om hun
vaccinatieprogramma in het land stil
te leggen. De moordenaars van de
hulpverleners zijn niet gekend, maar
naar alle waarschijnlijkheid ligt de
verantwoordelijkheid bij de taliban.

De extremistische groep had het vaccinatieprogramma immers reeds afgekeurd
en de VN-medewerkers met de dood bedreigd. De taliban zijn er van overtuigd
dat de medewerkers voor de VS spioneren en dat ze de bevolking met de vac-
cins willen steriliseren. Eerder werden reeds zes andere hulpverleners vermoord.
Waar onwetendheid en extremisme tot kunnen leiden…

Bron: De Morgen, 19 december 2013

Papa geeft de borst
Oké, dit is wel wat overdreven. Of mannen
daadwerkelijk baby’s kunnen voeden, is
niet zo duidelijk, maar zeker is wel dat ook
een mannenlichaam melk kan produceren.
Prolactine is het hormoon dat hiervoor ver-
antwoordelijk is. Indien de hormoonhuis-
houding bij een man ontregeld is,
bijvoorbeeld door een klierziekte, kan dit hor-
moon overmatig aanwezig zijn. Met melkpro-
ductie tot gevolg. Uithongering kan trouwens
hetzelfde effect hebben. Sommige overlevers
van de kampen in de Tweede Wereldoorlog gaven opeens melk. Dit komt omdat
een uitgehongerd lichaam dat opeens weer eten krijgt, volop hormonen produ-
ceert. In het begin worden deze nog niet voldoende door de lever afgebroken,
met alle gevolgen vandien. Verbluffend toch, zo’n mensenlichaam. 

Bron: De Standaard, 13 februari 2013
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Parisienne draagt
de broek

In heel wat huishoudens zal het
wel al langer gebeuren, nu
mogen Parisiennes ook legaal
de broek dragen. Het Franse
ministerie voor Vrouwenrechten
meldt dat Parisiennes sinds 31
januari officieel de toelating krij-
gen om een lange broek aan te
trekken. Daartoe werd een ver-
bod uit 1800 afgeschaft, dat de
gevangenisstraf voorzag voor
wie het overtrad. Deze regel

was van kracht in Parijs en stelde dat “alle vrouwen, die zich als man willen uit-
dossen, zich naar de politie moeten begeven om toelating te krijgen”. Een om-
zendbrief uit 1892 en één uit 1909 versoepelden echter het verbod: een broek
mocht wel “wanneer de vrouw een fiets of de teugels van een paard vast-
houdt”.

Bron: De Morgen, 5 februari 2013 

Hart zonder
grenzen
Een inspirerend verhaal uit oorlogsgebied.
De Palestijn Ismaël Khatib schonk de orga-
nen van zijn zoon aan Palestijnse én Israëli-
sche kinderen. De twaalfjarige Ahmed
Khatib werd in 2005 nabij de Pales-
tijnse stad Jenin neergeschoten
door een Israëlische soldaat. De
vader zocht echter geen ver-
gelding, maar ging ermee ak-
koord dat de organen van zijn
zoon ook de levens van Israëli-
sche kinderen zouden redden.
Een uitzonderlijk vredesgebaar,
waarvoor Ismaël de vredesprijs ge-
kregen heeft van de Limburgse ge-
meente Houthalen. De man is niet
alleen een beroemdheid in de Arabi-
sche wereld, Duitse filmmakers heb-
ben ook reeds een documentaire
over zijn verhaal gemaakt: Das Herz
von Jenin. 

Bron: De Standaard, 14 december 2013

Zelfdoding in
het leger
Oorlog is nergens goed voor. De menselijke tol is steeds te hoog en
wie de gruwel overleeft, blijft met een trauma achter. Dat lijkt het
hoge zelfmoordcijfer onder Amerikaanse militairen te bevestigen.
Vorig jaar beroofden 349 Amerikaanse militairen zich van het leven,
dat zijn er heel wat meer dan de 295 Amerikanen
die in dezelfde periode omkwamen tijdens de
strijd in Afghanistan. 2012 is bovendien een
recordjaar. In 2011 stierven 301 Ameri-
kaanse militairen door eigen hand, in 2010
waren dat er 295. De link tussen het stijgend
aantal zelfdodingen en de twee oorlogen (in Af-
ghanistan en Irak) die Amerika heeft gevoerd na de
aanslagen op 11 september 2001, lijkt evident. 

Bron: Metro, 16 januari 2013 

en De Morgen, 16 januari 2013

Vrouwen aan
de macht?

In Saudi-Arabië zijn vrouwen nu
toegelaten tot de Hoge Raad. De

Hoge Raad fungeert een beetje als
een parlement, maar heeft veel minder

macht. Enkel de koning mag immers
wetsvoorstellen indienen of goedkeu-

ren. Die koning heeft 30 vrouwelijke
raadsleden benoemd. Ze zijn

echter gebonden aan strenge
voorwaarden. Zo komen er
aparte bureaus en medewer-
kers, en een aparte in- en

uitgang voor vrouwen. Toch lijkt dit een stapje naar meer vrijheden
voor vrouwen in Saudi-Arabië. Eerder werd al beslist dat ze in 2014
ook hun stem mogen uitbrengen in de lokale verkiezingen. Maar
met de auto rijden is echter nog steeds een mannenzaak. Elk stapje
is er één, toch is het verbijsterend vast te stellen dat Saudi-Arabië
nog zo’n lange weg te gaan heeft inzake vrouwenrechten. 

Bron: deredactie.be, 11 januari 2013
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Interview met 
Raymonda Verdyck

Elke leerling
is de beste
leerling”

“



Het kantoor van Raymonda Verdyck straalt warmte uit. Letterlijk 
en figuurlijk. Maar het is meer dan dat. Er staan niet enkel hoge
dossierkasten met loodzware stapels papier, er is ook ruimte voor
licht, voor kleur en voor… een gelaste racewagen op het bureau.
“Gekregen bij een bezoek aan een school waar jongeren leren
puntlassen”. Het is duidelijk: hier huist iemand met een gezonde
dosis zelfrelativering. “Ik lach graag”, zal Raymonda Verdyck 
bekennen in de loop van het interview en ze doet dat dan ook 
veelvuldig. De topvrouw van het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap is een vrouw die vol overtuiging in het leven bijt. 
“Ik werk hard en ik moet moeilijke keuzes maken, maar wat 
fundamenteel is: ik heb er plezier in.”

deMens.nu Magazine | 9

Eén voor allen, allen voor één

Welk leed van een ander doet je ook persoonlijk pijn? 
Wat mij heel erg raakt, is onrechtvaardigheid. Je kan veel vertellen
over verdriet en pijn, maar ik heb er vooral last van als er niet op
een eerlijke en rechtvaardige manier met mensen omgegaan wordt.
We zijn allemaal in de eerste plaats mens. Alleen stel ik vast dat we
in onze samenleving niet allemaal de kansen krijgen die we verdie-
nen. Dat houdt mij heel erg bezig: armoede, kansarmoede, on-
rechtvaardigheid…

Zo hard dat je er ’s nachts van wakker ligt?
Als ik zie dat kinderen, door de plaats waar ze geboren worden,
niet dat plekje in de wereld krijgen dat ze verdienen, dan lig ik daar
inderdaad van wakker. Ik geloof heel erg in onderwijs, anders zou
ik hier niet zitten. In het GO! proberen we via dat onderwijs een rol
te spelen als maatschappelijke hefboom. We willen jongeren kan-
sen geven ondanks de omstandigheden die soms tegenwerken. 

Je benadrukt vaak dat jongeren burgerzin moeten krijgen.
Wat versta je daaronder?
Burgerzin begint bij het besef dat je niet alleen op de wereld bent,
dat je deel uitmaakt van een samenleving, een sociale context. Je
moet dus op zijn minst respect kunnen opbrengen voor anderen,

voor wat ze zeggen en hoe zij in het leven staan. Ook al ga je daar-
mee niet akkoord. Burgerzin veronderstelt ook dat mensen moeten
kunnen participeren. Het is fundamenteel dat jonge mensen hun
eigen denken ontwikkelen. Dat zij op basis van wat zij meegekregen
hebben vragen mogen stellen, maar ook de dingen ín vraag mogen
stellen en niet om het even wat aanvaarden. We willen jongeren be-
wust maken en hen leren omgaan met de vele bronnen van infor-
matie die ze hebben. Die kritische zin en die open blik op de wereld
moeten wij hen bijbrengen. 

Atheïst tot in de kist

Was er vroeger bij jou thuis veel aandacht voor levensbe-
schouwing? 
Matig. Ik ben gedoopt en ik heb mijn communies gedaan, maar dat
behoorde gewoon tot de geplogenheden. De brede familie was ka-
tholieker, maar ik mocht in het secundair onderwijs voor zedenleer
kiezen. Ik vond dat dit vak de wereld meer opentrok. Je kwam meer
in aanraking met het leven en de werkelijkheid zonder dat overtui-
ging ingevuld werd vanuit een bepaalde - godsdienstige - visie. 

Ik had ook een ongelooflijke leerkracht zedenleer. Dat ik zelf leer-
kracht zedenleer geworden ben, had veel met haar te maken. Zij

Veerle Cannoot – foto’s: © Jeroen Vanneste 

onderhuids
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onderwijs. Een fantastische naam overigens, want alles wat in de
gemeenschap aanwezig is, heeft bij ons een plek. Mijn persoonlijke
levensbeschouwing speelt geen rol voor mijn functie, net zomin als
mijn politieke overtuiging. Ik heb bij de voorbije gemeenteraadsver-
kiezingen ook een plaats op een politieke lijst geweigerd. Ik houd
rekening met hoe ik mij toon in de buitenwereld en als ik mij wil pro-
fileren als iemand die voor het GO! staat, dan wil ik dat niet doen
binnen een politieke kleur. 

Bemin je naaste als jezelf

Wie mag jou op elk uur van de dag of de nacht wakker bellen?
Heel veel mensen. Vrienden, collega’s, familie… Ik ga ervan uit dat
mensen mij niet om drie uur ’s nachts wakker bellen als het niet
nodig is en als het wel nodig is, maak ik daar ook geen punt van.
Zo ben ik een tijdje geleden met een vriendin die er alleen voor staat
naar het ziekenhuis gegaan. Ik vind dat een evidentie. 

Is liefde volgens jou het belangrijkste? 
Liefde is heel belangrijk. Het is de basis die heel veel mogelijk maakt.
Graag zien en graag gezien worden, dat geeft vertrouwen en zorgt
ervoor dat je als mens ook veel kan overbruggen en vergeven. 

Hoe heb je dat zelf al ervaren? 
Ik zie veel mensen graag, er zijn veel mensen die mij graag zien en
ik vind dat ongelooflijk fijn. (lacht) Als je iemand echt graag ziet, doe

bracht ons in aanraking met literatuur, cultuur en thema’s die moei-
lijker bespreekbaar waren zoals seksualiteit. Dat was in die tijd niet
evident, maar zij was een zeer open dame, die ons op een heel
fijne, gezonde manier dingen liet ontdekken die je thuis niet altijd
meekreeg. Ik voelde mij bij haar ook sterk gerespecteerd als mens.
Bij de andere leerkrachten ook, maar het was een andere vorm van
dialoog. De kloof was kleiner. 

Hoe zou je nu je levensbeschouwing bestempelen?
Ik ben vrijzinnig. Op mijn vijftiende of zestiende ben ik actief geworden
bij de Humanistische Jongeren, waar ik andere jongeren ontmoette
die zedenleer volgden. Daarna ben ik Moraalwetenschappen gaan
studeren aan de VUB. Daar werd uitdrukkelijker over vrijzinnigheid
en vrij onderzoek gesproken. Daar is mijn vrijzinnigheid geëvolueerd,
door ze ook zo te benoemen. 

Hoe open ben je daarover met andere mensen? 
Ik neem mijn levensbeschouwing niet meer expliciet mee in mijn
job. Ik sta voor het GO! en binnen ons GO! zijn alle overtuigingen
en alle strekkingen aanwezig. Ik wil aan al die jonge mensen tonen
dat wie of wat ze ook zijn, ze voor mij allemaal even waardevol zijn. 

Dus eigenlijk ben je, in je functie, neutraal.
Niet echt neutraal, ik vind dat respectvol. Toch kleeft de buitenwe-
reld te vaak een etiket op ons: je hoort regelmatig dat GO! vrijzinnig
onderwijs is. Zo wordt een breuklijn gecreëerd tussen ons en de
andere vormen van onderwijs terwijl we GO! zijn: gemeenschaps-

Ik neem mijn 
levensbeschouwing
niet meer expliciet
mee in mijn job.”

“
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je ook geen dingen waardoor de ander beschadigd wordt. Dat wil
niet zeggen dat je soms geen domme dingen doet, of niets zegt
dat de ander kwetst, maar liefde creëert vertrouwen en heel veel
wederkerigheid. Het maakt alles ook evidenter. Ik heb een heel
drukke job, maar mijn moeder is 87 jaar en ik wil tijd en ruimte
maken voor haar. Het leven draait zich een beetje om. Zij heeft ont-
zettend goed voor haar kinderen gezorgd en nu moeten wij voor
haar zorgen. Het is plezierig dat je dat kan teruggeven en dat ze
ook voelt dat haar kinderen haar graag zien. 

Vrijheid als hoogste goed

Wat is er belangrijker, algemeen belang of individuele vrij-
heid? 
(Denkt diep na) Ik vind eigenlijk dat we te veel op individuele vrijheid
zijn gaan inzetten terwijl dingen met elkaar samenhangen, of dat
nu leuk is of niet. Toevallig zag ik vorige week de film Babel. Die film
toont een gebeurtenis in Marokko, die mee werd veroorzaakt door
gebeurtenissen elders en die op haar beurt weer impact heeft op
wat er voorvalt in andere delen van de wereld. Dat vond ik een
mooie weergave, want hoe individueel je dingen ook benadert, je
zit toch altijd in een groter geheel dat je beïnvloedt en waardoor je
beïnvloed wordt. Natuurlijk is het fijn om individuele keuzes te heb-
ben en natuurlijk is het belangrijk om je dromen waar te maken
maar als wat je doet ten koste gaat van vele anderen, dan mag je
daar vragen bij stellen. Dan klopt het niet meer. 

Ben je zelf een teamspeler? Een groepsstrijder voor een 
betere wereld?
(Lacht) Tuurlijk. Ik kan dat ook niet alleen. Er is zoveel te doen dat
het onbegonnen werk zou zijn om alles alleen aan te pakken. Ik
ben ook geen orakel. Hoe moet je dingen veranderen? Mochten
we pasklare antwoorden hebben, dan zouden we ze toepassen.
Maar je probeert en je kijkt naar wat je doet. Je zoekt hoe je dingen
kan verbeteren, maar dat moet je met anderen samen doen, want
wijsheid en waarheid zitten verspreid over veel mensen.

Heb je op dit moment in je leven nog het gevoel dat je moet
vechten voor je vrijheid?
Ik moet vechten om wat tijd voor mezelf te hebben, maar niet
voor vrijheid. Het werk waarin ik terecht gekomen ben, is het
meest intensieve van alles wat ik al gedaan heb. Het is een dag-
en-nachtjob waarin ik heel veel uren klop. Ik doe dat graag, maar
ik lig ’s nachts ook echt wakker om te bedenken hoe ik de din-
gen kan aanpakken. Dan is het natuurlijk wel een beetje vechten
om nog vrij te kunnen zijn in de tijd die ik heb voor mezelf. Ik
ontvang minder dan vroeger vrienden thuis. Ik maak nog tijd, en
gebruik nog steeds mijn abonnement op de opera en deSingel,
maar zelf eens koken zit er minder in. ‘t Zal eerder afspreken op
restaurant zijn. 

Hoe lang kan je dat volhouden? 
Daar kan ik geen antwoord op geven, maar ik ben nog niet van
plan om ermee te stoppen. Fundamenteel is dat ik plezier heb in

onderhuids
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mijn job. Het is hard werken en ik moet moeilijke keuzes maken en
beslissingen nemen, maar ik vind het prettig. Het moet ook in over-
eenstemming zijn met wat ik zowel rationeel als emotioneel oké
vind. Als ik iets moet doen waarbij ik het gevoel heb dat ik ’s avonds
niet in de spiegel kan kijken, dan stop ik. Dat wil niet zeggen dat ik
geen compromissen kan sluiten, maar ik wil niet fundamenteel in-
gaan tegen mijn eigen zijn. 

Wanneer zeg je: “Als dit gebeurt, dan hang ik morgen mijn
jas aan de haak”? 
Als wij niet meer het onderwijs van gelijke kansen zouden bieden, maar
onderwijs dat uitsluit. Daar wil ik niet aan meewerken. Ik heb ook 
getweet op een artikel uit Nederland: “ratrace voor de beste scholen
en de beste leerlingen geopend”. Dat vind ik afschuwelijk. Alle scholen
moeten goede scholen zijn en elke leerling is de beste leerling. Ze ver-
schillen, maar we moeten er wel het beste uithalen. Dat pedagogisch
project is de reden waarom ik voor het GO! gekozen heb. 

Durven denken

Heeft iemand je geleerd dat het mag, denken, durven denken,
of was het aangeboren? 
Nee, (lacht) misschien speelt karakter een rol in het rebelser of volg-
zamer zijn, maar ik denk dat veel mensen mijn denken mee bepaald
en toegelaten hebben. Mijn vader las de krant en hij was ook erg

geïnteresseerd in de maatschappij en het politieke leven, dus de-
batteerden wij daarover. Mijn grootvader las ook heel graag en hij
heeft mij de weg naar de boeken getoond. Ik kom nochtans uit een
heel eenvoudig gezin waar zeker niet iedereen gestudeerd had. Mijn
vader komt uit een gezin van acht kinderen, is op zijn veertien jaar
gaan werken en dan in het leger beland. Mijn moeder is jaren kleu-
teronderwijzeres geweest. Ik ben een van de weinige meisjes langs
vaderszijde en iedereen zei: “Je moet dat meisje niet laten stude-
ren!”, maar mijn vader stond pal achter mijn keuze. “Als ze kan en
wil studeren, dan doet ze dat”, zei hij. Ik had er natuurlijk zelf zin in,
maar mijn denken is door heel veel mensen geprikkeld en uitge-
daagd, zowel thuis als op school, en dat heeft waarschijnlijk mijn
evolutie mee bepaald. 

Waarover ben je zelf ooit van 
mening veranderd?

Ik ben zeker genuanceerder geworden, minder zwart-wit. Mijn idea-
lisme heb ik behouden, want ik wil nog altijd bijdragen tot een be-
tere wereld, maar ik ben terughoudender. Vroeger was ik
bijvoorbeeld een communist in hart en nieren. Ik zag echt niet in
waarom het niet mogelijk zou zijn om iedereen evenveel te geven.
Daar ben ik noodgedwongen van teruggekomen, zo een systeem
kan immers gewoon niet werken. 

onderhuids

“Veel mensen
hebben mijn
denken mee
bepaald.”
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“Papa, opstaan!” Mijn driejarige
zoon is goedgeluimd, terwijl ik graag nog
wat zou blijven liggen. Ik start de dag
met een verkwikkende douche, en
daarna een kopje koffie en de krant. 
Ik ben graag op de hoogte.

Via het intranet van het OCMW
Brugge bekijk ik mijn mails en overloop ik
mijn agenda.

De tijd vliegt als je aan het werk
bent. Eindelijk thuis kan ik dankzij mijn
vriendin genieten van een lekkere maal-
tijd. We praten na over de dag.

Ik druk op de knopjes van de lift,
die blijkbaar ook middagpauze heeft. Ik
word stilaan ongeduldig. 

Ik verplaats me
naar het Woon- en
Zorgcentrum Ten 
Boomgaarde. Samen met
de ergotherapeut geef 
ik een workshop over
het maken van een 
levensboek van de 
bewoners. Ik zet de 
zaal klaar. De workshops
zorgen voor mooie, maar
ook aangrijpende 
getuigenissen.

In het station van 
Brugge neem ik de trein.
Als vrijwillig vrijzinnig 
humanistisch consulent 
ga ik regelmatig naar het 
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in 
Beernem. Ik bezoek er Eksplosion, een 
kunsttentoonstelling waar creativiteit en
expressie als individueel recht centraal
staan. Een deelnemende patiënt toont
trots zijn werken.

Tijd om de kinderen
naar school te brengen.
Gelukkig is het vlakbij.

Vandaag start ik
mijn werkdag in het
Woon- en Zorgcentrum
Minnewater. Ik ben nog
maar net in de gang of
de hoofdverpleegkundige
vraagt me om eens
langs te gaan bij een
echtpaar dat onlangs is
opgenomen. Hun 
vertrouwde omgeving
achterlaten, vraagt veel
van de bewoners.

Ik bezoek een man
van wie de echtgenote 
enkele weken geleden
is overleden. Iets later
praat ik met een dame
die zich door totale 
afhankelijkheid gekwetst
voelt in haar 
eigenwaarde. Ik maak
ook tijd vrij om samen
met een bewoner een
wandeling te maken in
het Minnewaterpark. De
aandacht en de buiten-
lucht fleuren hem op.

Bij het bekijken van een aflevering
van de Amerikaanse serie Mad Men,
drink ik een glaasje wijn om de dag af
te sluiten. Gezellig! 

Nicolas Vermoortele
Vrijzinnig humanistisch consulent van de

Stuurgroep Morele Bijstand in Woon- en

Zorgcentra OCMW Brugge
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Componiste
helpt mensen

via muziek  
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Een duizendpoot, zo kan je haar noemen. 
Maar ééntje die zijn sporen achterlaat. Wat
Hanne Deneire doet, gaat immers niet onopge-
merkt voorbij. De componiste heeft tientallen
muziekstukken op haar naam staan, waarvan
sommige werden uitgevoerd tot in Japan. Zelf
speelt ze ook piano en basklarinet. Maar Hanne

doet meer dan noten schrijven of spelen. Als community artist
zet ze haar muziek in om mensen vooruit te helpen in het
leven. Zo zingt ze met mensen met dementie. Dit stimuleert
hun geheugen en doorbreekt hun isolement. Ook gaf de 
artieste jarenlang muziekles aan hoogbegaafde en autistische
kinderen, voor wie ze een pedagogisch programma uitwerkte.
Ze bracht hen opnieuw in contact met de wereld rondom hen.
Een gesprek met een voortrekker van de gemeenschapskunst
in België. “Ik kleur buiten de lijntjes.” 

Je bent 32 en toch heb je nu al een indrukwekkend palmares
als componiste. Toen je 19 was, won je met je eerste orkest -
werk de Aquarius-compositiewedstrijd en twee jaar geleden
sleepte je een gouden label in de wacht voor je eerste cd, In
Flanders’ Fields, vol. 63. Daarnaast zijn je stukken voor mu-
ziekgezelschappen uitgevoerd tot ver in het buitenland. Ben
je een muzikaal wonder?
Dat is moeilijk om over jezelf te zeggen! (lacht) Maar muziek is mijn
leven. Sinds ik klein was, kan ik niet zonder. Het is mijn zuurstof.
Mijn ouders kunnen geen noot lezen, maar ik wou als kind al leren
pianospelen en drummen, dirigeren en componeren. Uiteindelijk
ben ik dan voor compositie, piano en basklarinet gegaan aan het
Koninkijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen. Dat werd een
echte passie. Ik zou nooit kunnen leven zonder te componeren. 

Maar je passies reiken verder dan alleen muziek schrijven.
Je engageert je ook op sociaal vlak. 
Dat is heel toevallig gekomen. Toen ik 16 was, kruiste een achtjarig
hoogbegaafd en depressief jongetje mijn pad. Omdat instrumenten
veel geld kosten en we het thuis niet breed hadden, had ik besloten

om muziekles te geven. Die jongen was mijn eerste leerling. De psy-
chiaters die de jongen behandelden, zagen dat mijn lessen een
grote invloed op hem uitoefenden. Dat kind wou niets meer. Pia-
nospelen was het enige wat hij wél leuk vond. Bij mij kon hij zich
uitdrukken. En toen in België een begaafdheidscentrum werd op-
gericht aan de Universiteit Antwerpen, ben ik daar als eerste docent
aangenomen. Ik was negentien jaar!

En je besloot om je muziek ook te gebruiken om mensen
met problemen te helpen?
Het bleek dat ik met mijn muziek mensen kón helpen, en dat vond ik
enorm fijn. De hoogbegaafde kinderen in het centrum vertoonden vaak
ook sociale en gedragsproblemen, die met mijn lessen enorm vermin-
derden. In het centrum heb ik drie jaar gewerkt. Zo betaalde ik mijn
studie, maar die bijverdienste werd al snel een voltijdse job. Gelukkig
vloeiden studie en werk vaak in elkaar over. Muziektheorieën en -ge-
schiedenis waren mijn hoofdvakken, en juist met die materie kon ik die
hoogbegaafde kinderen boeien. Daarnaast leerde ik hen muziek spe-
len en werkte ik een pedagogisch programma uit. Na een tijdje volgden
ook autistische kinderen en kinderen met ADHD bij me muziekles. 

Julie Van Garsse

jong.nu

Hanne Deneire
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Hoe wist je hoe je om moest gaan met deze kinderen?  
Ik verdiepte me in boeken. In het centrum werd ik ook bijgestaan
door een maatschappelijke assistent, een psycholoog en een psy-
chiater. Maar om iets meer wetenschappelijke achtergrond te heb-
ben, ben ik uiteindelijk toch Psychologie gaan studeren aan de Vrije
Universiteit Brussel. Die studie heb ik niet kunnen afronden, maar
nadien kreeg ik wel een job aangeboden als muziektherapeute in
een rust- en verzorgingstehuis. Ondertussen werk ik reeds zeven
jaar met oudere mensen en mensen met dementie. Zingen of mu-
ziek spelen blijkt te helpen om aangename herinneringen op te
halen. Bovendien haalt het hen uit hun isolement. Onlangs lanceerde
het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Koor & Stem vzw de
Stem van ons Geheugen, een zangproject voor mensen met de-
mentie. Ik coördineerde dit en House of Music, de organisatie die ik
enkele jaren geleden heb opgericht, was een partner van het project. 

Hoe ga je te werk met demente mensen?
Ik vertrek altijd vanuit het standpunt van de patiënt. Zo kies ik ervoor
liedjes te zingen die de patiënten beluisterden tijdens hun puberteit.
Ook zing ik lager en trager, omdat dat gemakkelijker is voor hen.
Elke groep patiënten is uiteraard anders. Toch hanteer ik dezelfde
methode in mijn lessen, of ik nu met een vergeetachtige man werk
of met een hoogbegaafd kind: ik focus nooit op het probleem maar
op de talenten waarover iemand beschikt. En ik blik steeds vooruit,
zelfs als iemand dement is. Het is belangrijk om iets te doen waar
die persoon trots op mag zijn. Ook in groepssessies volg ik deze
persoonlijke methode: ik begroet iedereen afzonderlijk. Een mens
heeft individuele aandacht nodig. 

Nieuwe projecten
Dit jaar componeert Hanne nieuwe muziek voor het Europese
Ulysses project in samenwerking met Divertimento Ensemble en
Music Nouvelles met uitvoeringen in België en Italië. Ook schrijft
ze de muziek voor de stomme film Dawn, die zal digitaliseerd
worden in het filmarchief. In het najaar zal haar nieuw duo voor
sopraan en viool te horen zijn in Nest van Theater De Spiegel.

Meer info? 
www.house-of-music.be
www.hannedeneire.be. 
www.zingenmetdementie.be 

Eigenlijk ben je met je sociaal-artistieke projecten niet echt
een muziektherapeute. Wat je doet, noem je community art,
of gemeenschapskunst.
Muziektherapie wordt in België enkel aan de Katholieke Universiteit
Leuven gegeven en vertrekt vanuit de therapie. Community art ver-
trekt vanuit de kunst en betrekt vervolgens mensen bij die kunst.
Community artists zijn dus in de eerste plaats kunstenaars, zoals ik.
Ik heb ervoor gekozen te werken met mensen die niet in standaard-
vakjes passen. Een opleiding voor community art bestaat niet in ons
land. Ik heb me hierin gespecialiseerd in Londen. Nadien creëerde
het Antwerpse Conservatorium deze opleiding en werd ik hoofddo-
cent. Spijtig genoeg is ze wegens geldgebrek weer afgeschaft. Er is
echter een hele grote nood in de maatschappij aan kunstenaars die
buiten de lijntjes kleuren. Ik word dan ook overrompeld met opdrach-
ten. Zo ben ik zelfs al twee jaar te gast bij de Philharmonie in Luxemburg.
Ik speel een voortrekkersrol, en dat is ook mijn taak. Gelukkig krijg ik
veel hulp van mijn oud-studenten, zij werken nu allemaal met mij
samen in House of Music. Daar kunnen kinderen, ook hoogbegaaf-
den en kinderen met leerstoornissen, terecht voor muzieklessen. 

Wat doe je het liefste? Componeren of je werk als 
community artist? 
‘Liefste’ is niet het juiste woord. Ik ben in de eerste plaats een com-
poniste. Bij het componeren leef ik me uit, verwerk ik ervaringen en
maak zo mijn hoofd leeg. Als ik weken- of maandenlang aan een
stuk schrijf, denk ik na over wat ik doe en wat ik wil doen. Daar-
naast ben ik ook graag met mensen bezig. Zij houden me met mijn
voeten op de grond en zorgen ervoor dat ik niet te geïsoleerd ge-
raak door het componeren. Mocht ik deze twee bezigheden niet
kunnen combineren, dan werd ik zot.

jong.nu

In het project Een andere dementie in muziek neemt Hanne (rechts)
oudere mensen met dementie mee doorheen de geschiedenis van
de klassieke muziek. 

“Er is een hele grote
nood in de maatschappij
aan kunstenaars die
buiten de lijntjes 
kleuren.”



deMens.nu Magazine | 17

“Je wilt toch
niet weten
wat iemand
die ochtend
als ontbijt
heeft 
genuttigd?” 

ONDERAAN DE MOOISTE EN
GEKSTE DINGEN DENKBAAR”

“

[professor logica en wetenschapsfilosofie]

Over het hebben van een vacht
Terwijl ik deze tekst schrijf, is één van onze
twee poezen rond mijn benen aan het
draaien om streeltjes te krijgen (wat altijd
lukt, laat dat duidelijk zijn). Ik kijk naar haar
en vraag mij af wat het moet betekenen om
een vacht te hebben, een haargroei die zo
goed als het hele lichaam bedekt. Als je
naar buiten wil, hoef je helemaal geen jas of
welke andere bescherming ook aan te trek-
ken, je stapt gewoon naar buiten. Dat is
toch verdomd gemakkelijk. Er is natuurlijk
wel het onderhoud: het bijna continu proper
houden van de beharing, ook al is onze ene
poes pikzwart. Stel je het even voor dat de
mens ook zo’n beharing had. Zie je ons al
bezig in het park, op café of op het werk
met het onderhoud van die beharing? Was-
sen, wassen, wassen. Maar bekijk het ook
zo: wat een besparing op overjassen, enfin,
kleren zonder meer, en op energie want de
verwarming kan een stuk lager, om maar
deze twee te noemen. Maar zo is het dus
niet. Jammer. Wij mensen zijn erin geslaagd
het grootste deel van onze beharing kwijt te
spelen met heel curieuze gevolgen.

Haar vanboven
Boven op onze kop is het haar gebleven,
toch bij de meesten onder ons. Doorgaans
weliger bij de vrouw dan bij de man. Dus
zou het wel eens met seks kunnen te
maken hebben. Wat trouwens voor de hand
ligt, want hoe gezonder het haar eruitziet,
hoe gezonder de persoon zelf wel zal
wezen. Dus wordt er onvermijdelijk ongelo-
felijk veel aandacht aan besteed. Is het niet
wonderbaarlijk dat we aparte ruimtes heb-
ben bedacht – kapperszaken, dat bedoel ik
– waar vrouw én man naartoe trekken om
dat haar vanboven te laten behandelen zo
dat we aantrekkelijker worden voor de
ander. We kleuren het, we krullen het, we

draaien het in vlechten, we smeren er van
alles in en, als het ons dan nog niet bevalt,
zetten we er zonder probleem het haar van
iemand anders bovenop. Ik bedoel dus een
pruik. Wat een curieus contrast met het
haar dat zich aan de andere kant bevindt,
namelijk onderaan.

Haar vanonder
Als we ‘afdalen’ naar de regionen van de
geslachtsdelen – ik verkies deze term boven
schaamdelen omdat het mij totaal onduide-
lijk is wat haar met schaamte kan te maken
hebben – is de duidelijke tendens vandaag
dat dat haar er niet meer thuishoort. Wie
vanuit een puur wetenschappelijke interesse
pornografie bestudeert, een groep onder-
zoekers waartoe ik mijzelf reken, dan zie je
een duidelijke verschuiving in de pornogra-
fisch-erotische visuele voorstellingen van
‘met-haar-en-het-mag-serieus-wat-zijn’
naar ‘zo-kaal-dat-je-er-moet-op-uitglijden’.
Ongetwijfeld heeft dit te maken met een
doorgedreven vorm van lichaamshygiëne. In
haar kan zich van alles nestelen dat er niet
thuishoort, wat trouwens de reden is
waarom een aantal mannen en vrouwen
niet graag, respectievelijk, baarden hebben
of zien. Je wilt toch niet weten wat iemand
die ochtend als ontbijt heeft genuttigd? 

Laat jouw fantasie op hol slaan
Deze korte beschouwing leidt tot een
vreemde conclusie. Hoe we met lichaams-
beharing omgaan, hangt blijkbaar erg af van
waar het haar zich bevindt, vanonder of
vanboven. Wat voor een wereld zou je krij-
gen indien het omgekeerde het geval was?
Zie je het al? Iedereen zo kaal als een knik-
ker, man en vrouw gelijk, omwille van hygië-
nische redenen en onderaan de mooiste en
gekste dingen denkbaar. Wie zou er dan
nog aan schaamte willen denken?

de mening

Jean Paul Van Bendegem over lichaamsbeharing
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gedachtestreepje

Floris: “De media kleuren het nieuws door informatie te geven die
er eigenlijk niet toe doet, zoals de afkomst van de dader.”

Dries: “Journalisten baseren zich vaak op getuigenissen of losse
feiten, wat het onmogelijk maakt om de volledige waarheid te ver-
tellen.” 

Kayleigh: “De media willen een zo groot mogelijke oplage of zoveel
mogelijk kijkcijfers halen. Dat heeft invloed op de berichtgeving,
maar de hoofdlijnen van het nieuws zullen wel juist zijn.”

Dries: “De politieke ideeën en culturele achtergrond van de jour-
nalist bepalen het nieuws dat hij of zij brengt.”

Kayleigh: “De kijkcijfers en oplages kleuren de media, daarom zoe-
ken nieuwsmakers een evenwicht in het nieuws dat ze brengen. Zo
is er voor elk wat wils.” 

Roy: “Kranten zoeken vaak sensatie op en berichten dan over gru-
welijke oorlogen of stervende kinderen, maar dat maakt het nieuws
niet interessant.”

Dolores: “Weten waar er oorlog is, zorgt er wel voor dat we geïn-
formeerd zijn.”

Britt: “Het is voor ons toch belangrijker om te weten dat de treinen
zullen staken dan dat er een kindje stierf in Afrika?”

Karijn: “Nieuwsberichten moeten gelezen worden, daarom schrij-
ven journalisten over wat mensen interesseert.”

Sean: “Welk nieuws belangrijk voor je is, hangt vooral af van de ge-
meenschap waartoe je behoort. Moslims hebben geen boodschap
aan een bericht over besmet varkensvlees, want zij eten dat niet.”

Dries: “Wat interessant kan zijn, is gewoon subjectief. Daarom heb
je ook verschillende media gaande van Joepie voor jongeren die
iets willen weten over hun idolen en De Tijd voor mensen die geïn-
teresseerd zijn in financieel nieuws.” 

Dat men in de media niet altijd dé waarheid leest, hebben
deze jongeren begrepen. Maar of al het nieuws dat gebracht
wordt ook nieuwswaarde heeft, daar zijn ze het niet helemaal
over eens. Wat men interessant vindt, is vaak subjectief en
toch moeten nieuwsmakers het nieuws aan de man kunnen
brengen. Een moeilijke evenwichtsoefening, zegt deze klas.

Gedachtestreepje werpt een blik op de ge-
dachten van jongeren tussen twaalf en
achttien jaar. Tijdens een klasgesprek vra-
gen we hen wat zij denken over vrijzinnig
humanistische waarden. Deze jaargang
volgen we de leerlingen niet-confessionele
zedenleer in het vijfde middelbaar van de
Tuinbouwschool in Melle. 

Liza Janssens

Jongeren over vrijzinnig humanistische waarden

We spraken met hen 
over de media.

Een klas vol meningen in Melle
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Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

Waar
komt geld 
vandaan? 

Ruilhandel
In de oudheid bestond geld niet.
Iedereen zorgde zelf voor eten
door te jagen, bessen te verza-
melen of knollen uit te graven.
Maar de mens vond vrij snel een
efficiënter systeem door te rui-
len. Voor een everzwijn kreeg je
bijvoorbeeld twintig vissen. Die
kon je dan weer ruilen tegen
melk of groenten. Naarmate sa-
menlevingen complexer werden,
bleek dat systeem behoorlijk
lastig. Wat als je geen zin had in
twintig vissen? Daarom werden
andere manieren bedacht om
ruilhandel te organiseren, bij-
voorbeeld door kleitabletten, 
juwelen of wapens  te gebruiken.
De eerste betaalmiddelen waren
een feit.

Munten snoeien
Omdat goud en zilver veel waard waren,
probeerden mensen munten te ‘snoeien’.
Dat betekent dat stukjes metaal van de
munten afgevijld werden, zodat de mun-
ten een klein beetje minder waard wer-
den dan de waarde die erop stond. Het
goud of zilver dat er werd afgehaald,
spaarde men om er nieuwe klompjes zil-
ver of goud mee te laten smelten. Om dit
‘snoeien’ tegen te gaan, werden rond de
munt ribbeltjes aangebracht en op de
munt zelf tekeningen geslagen. 

Loon naar werken
‘Zout’ is in het Latijn sal . Ons woord ‘salaris’ is daarvan afgeleid,
het betekent eigenlijk ‘zoutvoorraad’. Maar zout als betaalmiddel
heeft ook nadelen. Je moet het droog kunnen houden en vlak bij
de zee is zout veel goedkoper dan in het binnenland. 

De eerste betaalmiddelen
Die eerste betaalmiddelen wor-
den ‘oorspronkelijk’ geld ge-
noemd, geld dat niet ‘gemaakt’
is. Kaurischelpen deden lang
dienst als oorspronkelijk geld.
Deze mooie schelpjes zijn klein
en sterk en je kan ze gemakke-
lijk meenemen. Maar ook zout,
dat vroeger heel kostbaar was,
werd als betaalmiddel gebruikt.
De Romeinse soldaten bijvoor-
beeld kregen een deel van hun
soldij in zout uitbetaald. 

Prehistorie
Zelfbedruipend, jacht 

en visvangst

4.000 à 3.000 voor Chr.
Eerste betaalmiddelen 
= ‘oorspronkelijk’ geld

12.000 à 9.000 voor Chr.
Georganiseerde ruilhandel

Veerle Cannoot

» » »
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Money, monnaie, moneta
In het Latijn betekent ‘kaurischelp’ monetaria moneta en moneta
is het Italiaanse woord voor ‘geld’, waar later ook het Engelse
money en het Franse monnaie van afgeleid zijn, net als het 
Nederlandse ‘munt’. De kaurischelp is een van de bekendste vor-
men van oorspronkelijk geld, omdat ze nog lang gebruikt werd
(tot in de 18de of 19de eeuw) in Oost-Azië en Afrika. 

Beroemde munten
De florijn: gouden munt die in 1252 werd
uitgegeven door de stadsrepubliek Firenze. 
De frank: gouden munt, geslagen in 1360
ter ere van koning Jan II, koning der Franken
(Fransen).
De dukaat: de gouden dukaat werd gesla-
gen in 1284 in Venetië en had dezelfde
waarde als de florijn.

De eerste munten
Het eerste echte geld werd ge-
bruikt in het koninkrijk Lydië (nu
West-Turkije). Die munten be-
stonden uit electrum, een na-
tuurlijk mengsel van goud en
zilver. Maar omdat je nooit weet
hoeveel goud of zilver er precies
in zit, werd overgestapt op gou-
den en zilveren munten. Zo een
munt vertegenwoordigde de
waarde van het metaal waaruit
hij gemaakt was. Geldwisse-
laars moesten die munten keu-
ren en wegen om vast te stellen
of een munt (nog) de waarde
had die erop geslagen was. 

Papieren geld
Oorspronkelijk was papieren
geld een bewijs dat je ‘echt’
geld had. Je bewaarde waarde-
volle munten bij de edelsmid en
in ruil kreeg je een papiertje –
een bewijs - waarop stond dat
je dat bedrag aan munten
bezat. Je kon dat papiertje ook
doorgeven aan een schuldeiser
zodat die jouw munten mocht
ophalen bij de edelsmid. Maar
het duurde niet lang voordat
mensen die papiertjes doorga-
ven als betaalmiddel. Het be-
heer werd in handen van
banken gegeven. 

Munten met vaste waarde
Omdat goud en zilver ook toen
al zeldzaam waren, werden vrij
snel muntjes gemaakt van een
mengeling van ‘gewone' meta-
len, zoals koper, nikkel en mes-
sing, een legering van koper en
zink. Het metaal zelf is veel min-
der waard dan de waarde die
op de munt staat. Elke munt
heeft sindsdien een vaste nomi-
nale waarde, namelijk het be-
drag dat op de munt geslagen
wordt.  

Virtueel geld
Vandaag vinden heel wat finan-
ciële verrichtingen plaats zonder
dat er fysiek geld uitgewisseld
wordt. Als je moet betalen,
steek je je bankkaart in de be-
taalautomaat, je tikt je code in
en het geld verdwijnt van jouw
re kening en gaat naar de reke-
ning van degene die je betaalt.
Betalen met een kaart werd in
1950 uitgevonden door Ralph
Schneider en Frank McNamara.
Hun Diners Club was de eerste
organisatie die een betaalkaart
uitbracht en op minder dan 50
jaar tijd wist het ‘plastic geld’ de
wereld te veroveren.

Circa 700 voor Chr.
Eerste munten uit edelmetaal

China – 7de eeuw
Europa – 16de eeuw
Eerste papieren geld

°1950 
Plastic geld

Romeinse Rijk
Munten met vast bepaalde

waarde»
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oeten we zakgeld geven, hoeveel,
vanaf wanneer en hoe? Met deze vragen kloppen 
ouders vaak aan bij de opvoedingswinkels en bellen
ze de Opvoedingslijn. Voor Heidi Deboosere is 
zakgeld een instrument voor financiële opvoeding,
maar geen must. De opvoedingscoach verruimt onze
blik op de wereld van consumptie, benadrukt de
noodzaak van begrenzing en toont de mogelijkheden
van de dialoog. “Als ouder moet je uitzoeken welk
systeem bij jou en bij je kind past.”

Mieke Werbrouck

Het enige
wat kinderen
nooit te veel
krijgen, is
liefde”

“

Heidi Deboosere

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

Interview met Heidi Deboosere 
over financiële opvoeding
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wil herbekijken? Een druk op de rode knop
en mama en papa betalen de gevraagde
uitzending? Of betaalt je kind dat zelf met
zijn zakgeld? Of is programma’s herbekijken
eigenlijk niet nodig? Als je het niet gezien
hebt, so what? Het is die so what die je kin-
deren en jongeren kan bijbrengen. 

Wanneer begint financiële opvoeding?
Vergelijk het met seksuele opvoeding. Vroe-
ger wachtten ouders tot hun kinderen elf of
twaalf jaar waren om te vertellen hoe het in
elkaar zit. Tegenwoordig beginnen ze de
kinderen van kleins af aan in te lichten, en
de boodschap evolueert mee met hun leef-
tijd. Zoals ik het zie, begint financiële opvoe-
ding al op peuterleeftijd. Hoe ouders
omgaan met een tweejarige die per se iets
moet hebben in de winkel, legt de basis. Het
is niet altijd gemakkelijk maar door toe te
geven, leer je een kind wel dat alles te ver-
krijgen is.

Wat is financiële opvoeding?
Financiële opvoeding houdt veel meer in
dan de discussie over zakgeld. Het zou kin-
deren weerbaar moeten maken tegen on-
begrensde kooplust. Als je als ouder je
kinderen niet leert hoe ze hun consumptie
kunnen begrenzen, dan mag je het nog zo
vaak over zakgeld hebben als je wil, je leert
hen niets bij. Er is een overaanbod van ma-
teriële dingen en voedsel. De gsm en het in-
ternet zetten onze kroost aan om geld uit te
geven voor sociale contacten. Het komt
erop aan om je kinderen de kracht te geven
om te kiezen. Om hen te laten stilstaan bij
wat zij belangrijk vinden in hun leven. 

Welke invloed heeft de consumptie-
maatschappij?
De verleiding om te kopen kom je overal
tegen. Neem bijvoorbeeld digitale televisie,
iets dat bijna elk gezin heeft. Wat doe je als
je kind een programma gemist heeft en het

Financiële
opvoeding
begint al op
peuterleeftijd.

“
    

  

“

Maud, 10 jaar
“Ik krijg 2 euro per week. Ik stop dat in
mijn portemonnee. Als ik iets wil, be-
spreek ik dat met mama en papa. Als
ze het goed vinden en ik genoeg zak-
geld heb, koop ik het. Ik heb een sjaal
gekocht en een cd van Laura Omloop.
Soms zet ik geld op de bank. Ik spaar
veel. Als mama en papa iets niet willen
kopen maar ze vinden het wel goed,
dan kan ik het kopen. Dat vind ik leuk.”

Wim, Mauds papa
“We willen onze dochter leren sparen
voor iets wat ze wil en meegeven dat
een appeltje voor de dorst ook belang-
rijk is. Het samen bespreken maakt
haar keuze doordacht. We vragen haar
ook om uit te kijken of ze dezelfde cd
ergens goedkoper vindt.”

����

“Meneer Beer is verliefd op een prachtig berinnetje,
maar hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer.
Zou het helpen als hij haar trakteert op dure ringen,
etentjes, of ritjes in een nieuwe auto?” (Uit het pren-
tenboek: Meneer Beer, H. Vaessen, Pelikaanpers,
2009.)
Kinderen keuzes leren maken, is belangrijk van op
jonge leeftijd.

Illu
str
ati
e
©
Ni
bu
d.n
l
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Hoe geef je als ouder nog geldlessen
mee?
Als ouder heb je een grote voorbeeldfunctie.
Stel dat een mama voor haar man een
hemd koopt van een sjiek merk. Papa zegt
dat hij het een mooi hemd vindt en dat het
past bij zijn blauwe trui. Dat klinkt heel an-
ders dan zeggen dat het hemd van een sjiek
merk is. Kinderen horen zulke gesprekken.
Een ander voorbeeld is de komst van
Sinterklaas. Je hebt als ouder geld voor
meerdere geschenken, maar moet dat? Met
één cadeau geef je een signaal: niets is on-
beperkt. Tegenwoordig willen ouders vermij-
den dat kinderen gefrustreerd of ontevreden
zijn. Maar als je als kind leert omgaan met
frustratie, ken je later ook meer innerlijk
geluk. Het enige wat kinderen nooit te veel
krijgen, is liefde. Maar zelfs dan vallen niet
alle grenzen weg. Regels zijn even onmis-
baar als affectie.

Vereist financiële opvoeding een be-
paald budget?
Eigenlijk niet. Inzet is voor ouders veel be-
langrijker dan een budget. Als ouder moet

je uitzoeken welk systeem bij jou en bij je
kind past. Voel je je goed bij zakgeld of wil
je je kind af en toe een bedrag geven, bij-
voorbeeld om te gaan shoppen?

Wanneer raad je dan zakgeld aan?
Zakgeld is een instrument dat goed kan
werken bij bepaalde kinderen. Als je kinde-
ren geen moeite hebben met financiële
grenzen, zie ik er de noodzaak niet van in.
Als je zoon of dochter altijd alles wil en de
gesprekken daarover ontaarden in discus-
sies, dan zou ik het systeem van zakgeld in-
zetten. 

Wat als er iets misgaat?
Dan hebben de kinderen - bij manier van
spreken - hun geld even verkeerd belegd.
Beter nu dan later. Een fout is een gelegen-
heid om iets te leren, en niet om gestraft te
worden. Als je tiener tegen de afspraken in
op de rode knop heeft gedrukt om een pro-
gramma te herbekijken, dan kan je daar als
ouder iets mee doen. Je erkent dat de ver-
leiding groot is, maar zoekt samen een op-
lossing. Misschien heeft een vriend de

Een fout maken
met zakgeld is
een gelegenheid
om iets te leren.

“ “
Selina, 15 jaar
“Ik heb zakgeld, 10 euro per week. Siga-
retten moet ik zelf betalen, schoenen
soms, kleren niet. Soms spaar ik, bijvoor-
beeld voor een fuif. Ik wil iets extra ver-
dienen om te sparen voor een brommer.
Ik heb al kaartjes rondgedeeld om te ba-
bysitten. Als ik een vakantiejob zal doen,
krijg ik een bankkaart. Ik ben tevreden.”

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

������

Nathan, 16 jaar
“Ik krijg geld als ik het vraag, ongeveer
20 euro voor 2 weken. Ik mag niet over-
drijven en doe dat ook niet. Op mijn re-
kening komt er ook elke maand 25 euro.
Met mijn bankkaart kan ik dat afhalen. Ik
gebruik het geld om weg te gaan. Ook
de verzekering en benzine voor mijn
brommer moet ik ermee betalen. Nu ben
ik aan het sparen voor een stereo. Ik pro-
beer niet alles op te gebruiken, zoals mijn
ouders zeggen, maar het is niet gemak-
kelijk.”

������
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uitzending opgenomen? Het gedrag van
kinderen opbouwend aanpakken zodat ze
iets leren, is de essentie van financiële op-
voeding.

Heb je tips voor een goede communi-
catie?
Begin niet met te zeggen: je krijgt zakgeld,
maar je mag dit en dat niet. Luister eens
naar wat je kroost wil en waarom, en zoek
dan oplossingen. Dat kinderen en tieners
zagen of dagen boos rondlopen omdat ze
iets niet mogen kopen of doen, hoort erbij.
Het gaat erom wat je daarmee doet. 

Meer info?
Voor algemene vragen: 
www.groeimee.be
www.opvoedingswinkel.be 
www.opvoedingslijn.be 
of T 078 15 00 10
Voor opvoedingsproblemen: 
Heidi Deboosere, opvoedingscoach aan
huis, www.opvoedingstips.be

Greet, mama van Martijn en Ward
“Elk jaar krijgen ze 1 euro meer en op
hun achttiende herbekijken we het sys-
teem. We openen een rekening voor het
zakgeld en ze krijgen ook een bankkaart.
Zwemmen moet Martijn soms van zijn
zakgeld betalen en soms niet. We spre-
ken dat af volgens de omstandigheden.
De bedoeling is dat onze kinderen na-
denken voordat ze iets uitgeven, dat ze
leren sparen. Wat niet wil zeggen dat ze
eens geen taartje mogen kopen op
school.”

Martijn, 13 jaar
“Vorig jaar kreeg ik 2 euro per week, dit
jaar 3 euro. Het meeste spaar ik. Soms
koop ik bijvoorbeeld een Wii-spel of ge-
bruik ik mijn geld voor de posterbeurs. Ik
vind het goed zo. Ik mag kiezen wat ik
koop.”

Ward, 11 jaar
Als hij 12 jaar wordt, start Ward ook met
2 euro per week. “Ik denk er nog niet zo-
veel aan.”

ZAKGELD

leeftijd bedrag per week in !
6 ± 1,00

7 ± 1,40

8-9 ± 1,50

10-11 ± 2,35

12 tussen 2,30 en 5,00

13 tussen 2,50 en 5,00

14 tussen 3,50 en 6,00

15 tussen 3,80 en 7,50

16 tussen 4,70 en 9,00

17 tussen 4,70 en 10,00

18 tussen 5,00 en 12,20

Hoeveel zakgeld krijgt een
jongere per week?

Bron: www.groeimee.be, dossier zakgeld. 

Vraag Hoeveel zakgeld geef ik mijn
kinderen wekelijks?
Advies Dat hangt af van wat ze
ermee moeten betalen. Schrijf al die
uitgaven op en bepaal dan het zak-
geld. Het is belangrijk dat je een vast
bedrag geeft op een vaste dag. Bij
jongere kinderen kan je dat weke-
lijks doen, oudere kinderen kan je
een grotere som geven per maand. 

Vraag Leen je kinderen geld als het
zakgeld op is?
Advies Nee, op is op. Als je werkt
met zakgeld moet je daarin conse-
quent blijven.

Vraag Moeten kinderen in ruil voor
zakgeld klussen doen in huis?
Advies Nee. Zakgeld is leergeld,
geen straf of beloningssysteem.

Zakgeldkwesties: 
vraag en antwoord

Bron: Goed met geld. Hoe financiële opvoeding

loont, M. Henselmans e.a., Nibud, 2011.

����������������
����������	�������
���������������

Els, leerkracht niet-confessionele
zedenleer in het technisch onder-
wijs
“Veel leerlingen hebben zakgeld. Bijna
evenveel, meer dan vroeger, krijgen geld
als ze het vragen. Hoewel ze dan moeten
zeggen waarvoor het dient, vinden ze dat
niet erg. Enorm veel leerlingen van onze
school werken ook. Vakantiejobs, maar
zeker ook weekendwerk. Omdat ze geld
nodig hebben om kleren te kopen, uit te
gaan…”


��
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ijna allemaal werken we ervoor en leven we
ervan. Geld speelt ontegensprekelijk een

belangrijke rol in ons bestaan. Maar wat zijn
die centjes in onze portemonnee en onze spaarpot
bij de bank nu eigenlijk waard? Hier spelen begrip-
pen als inflatie en index een rol. Al van gehoord,
maar geen idee wat deze nu eigenlijk écht inhou-
den? We vroegen het aan Leo Van Hove, professor
Monetaire Economie aan de VUB.

dan het totale aanbod, stijgt het prijspeil.
Vaak komt dit omdat er te veel geld in cir-
culatie is in vergelijking met de hoeveelheid
beschikbare goederen. Dat gebeurt bijvoor-
beeld wanneer banken te veel geld in de
economie hebben gepompt. Of wanneer
het aanbod plots terugvalt. Denk maar aan
landen waar de productiecapaciteit vernield
wordt door oorlog. Een andere oorzaak van

inflatie is een stijging van de productiekos-
ten. Zo kunnen lonen stijgen, of grondstof-
fen zoals olie. Die extra kosten worden dan
doorgerekend in de prijzen. 

Waarom moeten we een lage inflatie
hebben? 
In een economie die geen internationale
handel drijft, is dat niet zo belangrijk. 

Wat is inflatie? 
Inflatie is een stijging van het algemeen prijs-
peil. Daardoor neemt de waarde van geld
af, want met eenzelfde som geld kan je min-
der kopen. 

Wat veroorzaakt inflatie?
Een belangrijke oorzaak is een stijging van
de vraag. Wanneer de totale vraag groter is

Julie Van Garsse

Index en inflatie
voor beginners 

Leo Van Hove

Leo Van Hove: “Om de
economie erbovenop
te helpen, zijn de 
Europese en 
Amerikaanse centrale
banken heel ver ge-
gaan qua geldcreatie.
Dat overtollig geld
moet met de gepaste
snelheid uit de circula-
tie gehaald worden
eenmaal de economie
opnieuw goed draait.
Anders stijgt de inflatie.” 

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)
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prijzen. Hoe? Een agentschap bestudeert een
verzameling van goederen en diensten (‘een
korf’) die representatief is voor de uitgaven van
een gemiddeld gezin. Die korf wordt om de zo-
veel tijd herzien. Het gemiddelde van de prijzen
van die goederen en diensten bepaalt de index.
Die meet niet zozeer de hoogte van de prijzen,
wel de schommelingen tussen 2 periodes. 

Voorbeeld: Als 2004 het basisjaar is, dan is
de algemene index van dat jaar 100. Als de
prijzen stijgen, stijgt ook de index. Zo is de
algemene index van december 2011 =
119,01 en van december 2012 = 121,66.
(Bron: bestat.economie.fgov.be)

Vanaf 1994 kent België ook de gezond-
heidsindex. Die houdt rekening met dezelfde
korf, maar gooit alcoholische dranken eruit,
net als tabak en motorbrandstoffen, met uit-
zondering van lpg. De gezondheidsindex
wordt onder meer gebruikt voor de indexering
van lonen e n uitkeringen. Dat betekent dat
deze worden verhoogd. Zo houden onze
lonen gelijke tred met de inflatie en kunnen
we toch evenveel blijven kopen. 

Wanneer worden de lonen dan verhoogd? 
Wanneer de afgevlakte gezondheidsindex
(dat is het gemiddelde van de gezondheids-
index van de laatste 4 maanden) een be-
paalde waarde overschrijdt. Die waarde
noemen we de spilindex. In de maand die
volgt op deze overschrijding worden de so-
ciale uitkeringen aangepast, de maand na-
dien de lonen in de openbare sector. (nvdr:

Bij inflatie neemt de waarde van geld af,
waardoor je met eenzelfde som geld
minder kan kopen.
Door de indexering van onze lonen 
kunnen we evenveel blijven kopen.

Voor de privésector bestaat er geen wet die
de lonen aan de index koppelt. De paritaire
comités spreken per sector af wanneer de
lonen worden geïndexeerd. Bron: Vacature). 

Voorbeeld: Elke maand verdient ambtenaar
Mark 2.500 euro bruto. Maar de inflatie stijgt,
en daardoor kan Mark steeds minder met
zijn loon kopen. In november overschrijdt de
afgevlakte gezondheidsindex (119,70) de
spilindex (119,62). In januari wordt het bru-
toloon van Mark verhoogd met 2 procent.  

Economie draait met de wind
Volgens professor Van Hove gebruikte
de Bank of England, de centrale bank
van het Verenigd Koninkrijk, in de 19de
eeuw een windhaan om inflatie te vermij-
den. “Afhankelijk van de windrichting be-
sliste de bank hoeveel geld er in omloop
werd gebracht. Lijkt bizar, maar de reden
is logisch. Kwam de wind uit het oosten,
dan konden schepen de Thames opva-
ren en goederen in Londen lossen. In dat
geval diende de bank geld te injecteren
in de economie om handel toe te laten.
Kwam de wind uit het westen, dan kon-
den de schepen Londen niet binnenva-
ren en haalde de bank geld uit circulatie.
Anders zou er te veel geld in omloop zijn,
in vergelijking met het beperkte aanbod
aan goederen. Dat zou leiden tot een stij-
ging van de vraag, en dus tot inflatie.”

Voorbeeld: Als een bank geld uitleent,
vraagt ze interest. Wil ze een reële op-
brengst van 4 procent en bedraagt de infla-
tie 2 procent, dan vraagt ze een interestvoet
van 6 procent. Als de inflatie stijgt naar 4
procent, dan vraagt de bank een interest-
voet van 8 procent. Dan heeft ze nog altijd
een reële opbrenst van 4 procent. 

Dus als inflatie voorspelbaar is, wordt die
prijsstijging meegerekend. Problematisch
wordt het wanneer de inflatie plots en sterk
stijgt. 

Voorbeeld: Jan bouwt een huis en leent bij
de bank, aan een vaste interestvoet van 6
procent, op een moment dat de inflatie 2
procent bedraagt. De bank rekent dus op
een reële opbrengst van 4 procent. Als de
inflatie plots stijgt naar 10 procent, betaalt
Jan een stuk minder af in reële termen en
lijdt de bank verlies. Een afname van de in-
flatie is dan weer slecht voor Jan.

In een economie die internationale handel
drijft, zoals België, is een lage inflatie wel be-
langrijk. Dan speelt de concurrentiekracht
mee. Volgens de Nationale Bank bedroeg de
inflatie in ons land in 2011 3,5 procent, tegen-
over een gemiddelde van 2,7 procent in de
eurozone. Voor 2012 zijn de voorlopige
schattingen respectievelijk 2,6 en 2,5 procent. 

Wat is de link tussen inflatie en index?
De meest gebruikte index is de algemene
index, die meet de inflatie van de consumptie-

“ “
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ieuwe kleren, lekker eten, een gerenoveerde keuken,
een nieuw kleurtje op je muren… Alles heeft een 
prijskaartje, we kunnen niet zonder geld. Toch 

bestaan er ook andere manieren om spullen en diensten op de
kop te tikken. De crisis maakt ons creatief in het zoeken naar
mogelijkheden om de hand op de knip te houden. Maar we
geven niet enkel minder uit omdat iedereen en alles tegen-
woordig moet bezuinigen. Ook vanuit ecologische en ethische
overwegingen zoeken we alternatieven voor onze huidige 
economie. Zo ontstaan er initiatieven als LETS, Repair Café,
Domus Cornucopia, couchsurfen, swappen en dumpster
diven. Zijn deze alternatieven voor het geldgebruik Chinees
voor jou? Lees dan snel verder. 

Liza Janssens

Hoe leef je 
zonder geld uit 
te geven?

Word een LETSer, swapper 
of dumpster diver

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)
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systeem is dat je ook onder nul kan gaan,
want je trekt dit later wel weer recht. 

LETSen gebeurt in vertrouwen 
Een LETS-systeem is gesloten. Enkel de
leden kunnen immers met elkaar LETSen.
De groep maakt onderlinge afspraken, die
belangrijk zijn voor het vertrouwen in het
systeem. Je moet er immers op kunnen re-
kenen dat de gevraagde dienst zo goed
mogelijk wordt uitgevoerd. Of dat je extra
werkuren ook zullen gecompenseerd wor-
den, wanneer je meer tijd nodig hebt dan
voorzien om een dienst tot een goed einde
te brengen. Ook moet je voelen dat je niet
verplicht bent om iets te aanvaarden wan-
neer dat niet voldoet aan jouw verwachtin-
gen.

Een paar nadelen
LETSen is vrijblijvend. Zo kan het lang duren
voordat anderen op jouw aanbod ingaan.
Bovendien moet je zelf het initiatief nemen
om je vraag opgelost te krijgen. Tot slot zijn
de diensten binnen het LETS-systeem niet
professioneel. Je kunt niet verwachten dat
het geleverde werk even goed is als het
werk van een beroepskracht.

Praktische overwegingen
Het is verstandig om een goede familiale
verzekering af te sluiten, want schade tij-
dens een LETS-transactie valt ten laste van
jezelf. Daarom worden risicovolle transac-
ties, zoals dakwerken of werken op stellin-
gen, vaak uitgesloten in het huishoudelijk
reglement van de LETS-groep. Iemand laten
schilderen via LETS kan bovendien als

In sommige wijken, steden of gemeenten
ruilen mensen goederen en diensten met el-
kaar. Het zijn LETSers waarbij LETS staat
voor Local Exchange and Trading System:
een moderne vorm van lokale ruilhandel.
Het ruilen gebeurt echter niet tussen twee,
maar tussen verschillende mensen. Tom
herstelt de fiets van Sofie. Sofie wast de
auto van An die op haar beurt de kleren van
Tom herstelt. Zo is de ruilkring rond. 

Waarom LETS?
LETS is er voor iedereen: jong of oud, ge-
schoold of ongeschoold, alleenstaand of
getrouwd, verlegen of spontaan… In een
LETS-groep leer je veel mensen kennen en
ben je tot niets verplicht. Je doet enkel wat
je graag doet, zolang je maar de afspraken
naleeft. 

Hoe werkt LETS?
Wat geruild wordt, hangt af van de leden
van de LETS-groep. Zij ruilen hun eigen
spulletjes, of bieden datgene aan wat ze
graag doen, waar ze veel van weten, wat ze
goed kunnen… Daarvoor krijgen ze echter
geen geld. De hoeveelheid energie en tijd
die ze erin investeren, wordt uitgedrukt in
ruileenheden. Deze variëren van regio tot
regio. Zo krijg je in Gent stropkes voor een
geleverde dienst, in Tienen klontjes en in
Antwerpen handjes. Deze stropkes, klontjes
of handjes kan je dan zelf gebruiken om een
gevraagde dienst te ‘betalen’. Hoeveel ruil -
eenheden je voor een dienst krijgt of geeft,
wordt onderling afgesproken. De LETS-
groep bepaalt dan hoeveel ruileenheden
één uur werk waard is. Het leuke aan dit

   
   

 

zwartwerk beschouwd worden. Het gaat
echter vaak om onbeduidende transacties
waardoor de fiscus LETSers met rust laat.
Tot slot kunnen werklozen, langdurig zieken,
invaliden en mensen die een leefloon krij-
gen, ook LETSen. Er moet hier echter wel
aan bepaalde voorwaarden voldaan wor-
den. Vraag hierover meer informatie bij de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de ar-
beidsgeneesheer of de maatschappelijk
werker van het OCMW.

Meer info?
www.letsvlaanderen.be 

LETSen is: Tom herstelt
de fiets van Sofie. Sofie
wast de auto van An die
op haar beurt de kleren
van Tom herstelt.

Om het LETSen uit te leggen heeft LETS Vlaan-

deren vzw een strip gemaakt: LETS. Een dagje

in de Help-Mekaar straat. Download de strip op

www.letsvlaanderen.be.

Handjes, torentjes,
stropkes…
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ren door bijvoorbeeld de afwas te doen of
eens lekker te koken. Interesse? Je hoeft je
enkel lid te maken op onderstaande website
en weg ben je!

Meer info?
www.couchsurfing.org 

Kleren ruilen
Geen toffe kleren meer in je kleerkast? De
mode van het vorige seizoen al beu? Geen
geld om te shoppen? Dan kan je mis-
schien gaan swishen of swappen. Op een
swishing-evenement komen zo veel mogelijk
(hoofdzakelijk) vrouwen samen om hun kle-
ren te ruilen. Uiteraard neem je geen afge-
dragen broeken en uitgerafelde T-shirts mee,
maar wel jurkjes die een miskoop bleken te
zijn of jeansbroeken die jij niet meer wilt dra-
gen maar die er wel nog als nieuw uitzien. Er
worden ook handtassen, schoenen, acces-
soires en juwelen geruild. Steeds meer vrien-
dinnen organiseren ook onder elkaar of via
Facebook een kledingruilmoment.

Meer info?
www.swishing.be en www.swapping.be

Herstelbar
Wat doe je als je koffiezetapparaat het niet
meer doet? Je gooit het toestel weg en
koopt een nieuw. Dat hoeft nu niet meer. Je
kunt het ook (leren) herstellen in een Repair
Café. Daar vind je gratis gereedschap en
materiaal om alle mogelijke reparaties uit te
voeren. Er zijn ook hersteldeskundigen aan-
wezig om jou te helpen. Je vindt een Repair
Café in Antwerpen, Leuven, Sint-Niklaas en
Brussel. De Stichting Repair Café werkt
samen met het Netwerk Bewust Verbruiken
(NBV) om het concept vanaf 2013 in Vlaan-
deren verder te verspreiden. 

Meer info?
www.repaircafe.be

Containerduiken
’s Nachts in de vuilnisbakken van restau-
rants en supermarkten duiken om er nog
eetbare voeding uit te halen. Dumpster 
divers doen dit zelden uit geldgebrek maar
eerder omdat ze vinden dat er te veel voed-
sel verloren gaat. Supermarkten gooien im-
mers heel wat voeding weg die niet meer

Weggeefwinkel
Al gehoord van Domus Cornucopia? Dit wil
zoveel zeggen als ‘huis van overvloed’. Je
vindt dit huisje onder andere in Balen. Het
is een plaats waar je spullen kunt achterla-
ten en ophalen, zonder meer. Het idee is
simpel: je geeft wat je kunt missen en neemt
wat je kunt gebruiken. De vrijwilligers die
deze weggeefwinkels organiseren, doen dit
onbaatzuchtig. Ze verdienen er geen cent
aan en betalen zelf de electriciteit en verwar-
ming. Maar dat hebben ze ervoor over, want
ze willen de afvalberg verkleinen en een so-
ciale ontmoetingsplaats creëren. 

Sofareizen
Meer dan vijf miljoen mensen in 97.000 steden
over de hele wereld doen aan couchsurfen.
Als couchsurfer bied je een logeerkamer,
sofa, vloer of tuin aan toeristen aan. Op
jouw beurt overnacht je op reis bij andere
mensen thuis. Zo kom je in contact met de
lokale bevolking van het land dat je bezoekt
en maak je kennis met haar cultuur en gast-
vrijheid. Deze vorm van reizen is volledig
gratis. Al kan je toch zelf een bijdrage leve-

Couchsurfen is een vorm

van reizen waarbij je bij 

lokale mensen overnacht.

Als couchsurfer kom je
in contact met de lokale
bevolking van het land
dat je bezoekt.

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)
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verkoopbaar lijkt, maar nog perfect eetbaar
is. Sinds het proces van ‘muffinman’ Steven
De Geynst weten we echter dat het dumpster
diven zich in een juridische schemerzone
bevindt. Afval is namelijk eigendom van de
persoon die het heeft buitengezet. Pas wan-
neer het afval wordt opgehaald, is het offi-
cieel niet meer van hem of haar. Iets uit een
afvalcontainer halen, is dus diefstal.

Waarom LETS je?
Het is een leuk initiatief waaraan ik wou bij-
dragen. Het idee is zo simpel en mooi: jij
helpt iemand en die persoon helpt op zijn
beurt iemand anders. 

Hoe help jij?
Mijn aanbod is vrij uniek: ik volgde ooit een
opleiding visagie en verzorg make-up voor
feestjes. Ik bak ook heel graag taarten en wil
wel babysitten. Ik doe ook vaak kleine din-
gen: een pakje ophalen bij de post of iets
meebrengen voor iemand als ik boodschap-
pen doe.

Wat zoek je via het LETS-systeem?
Het grootste dat ik ooit zocht, was een mo-
torpak. Ik wou op motorvakantie met mijn
vriend, maar had geen beschermende kle-
dij. Zo een motorpak kost gemakkelijk 500
euro. Dat is veel geld als je het maar één
keer gebruikt. Via LETS kon ik iemands mo-
torpak voor een week lenen. 

Wat is er leuk aan LETS?
De mensen zelf. Ze zijn allen zo open en po-
sitief ingesteld. Het is leuk om hen te leren
kennen. 

Wat is er minder leuk?
Niets. Het systeem is gebaseerd op vertrou-
wen en er zijn geen verplichtingen, dus heb
je er ook geen last van. 

Je couchsurft ook, waarom?
Dat is begonnen vanuit puur opportunisti-
sche overwegingen. Ik reis heel graag, maar
dat kost veel, zeker als je op hotel gaat. Met
couchsurfen spaar ik geld uit en daardoor
kan ik meer reizen. 

Hoe is het om te couchsurfen?
Fantastisch! Je ontmoet warme, gastvrije
mensen van over de hele wereld. In Bologna
gaven de mensen bij wie we sliepen ons
meteen de sleutel van het huis, we konden
doen en laten wat we wilden. In Napels sliep
de gastvrouw op de zetel opdat wij de bed-
den in de slaapkamers konden gebruiken.
En in Tilburg werden we ’s nachts nog mee-
genomen op een sightseeingtour…

Ontvang je zelf ook couchsurfers?
Ja, maar eerst vertrouwde ik het niet. Door
erover te praten met andere couchsurfers,
raakte ik ervan overtuigd dat mensen er
geen misbruik van maken. Alle communica-
tie wordt trouwens goed opgevolgd door de
organisatie. Indien er iets gebeurt, weten zij
exact met wie je waar afsprak.

Wie sliep er al op jouw sofa?
Een Chinese, een broer en zus uit Amerika,
een jong koppel op huwelijksreis uit New
Orleans, een ouder koppel dat liftend door
Europa trok en een Argentijn die eeuwig op
reis was. Allemaal toffe mensen met een
eigen verhaal.

Het is illegaal maar wordt ge-

daan: dumpster diven.  

“Het idee is zo simpel en mooi”

De ervaringsdeskundige aan
het woord: Anne-Sophie Van
Wesemael helpt graag ande-
ren en reist zonder veel geld
uit te geven.

Anne-Sophie Van Wesemael
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anken hebben beroerde jaren achter de
rug. Voor de meeste mensen is de 

opschudding op de beurzen echter een 
ver-van-mijn-bedshow. Als individu voel je je klein bij
het grote financiële gebeuren. Wat kan je er als
kleine spaarder of belegger aan veranderen? Kan je
zelf beslissen wat er met je geld gebeurt? Bestaat
het echt: ‘ethisch bankieren’? We vroegen het aan
Herwig Peeters van Forum Ethibel, een onafhankelijk
adviesbureau dat onder andere banken en fonds -
managers helpt om maatschappelijk verantwoord te
in vesteren. “Door je geld op welbepaalde spaar -
rekeningen te plaatsen, kan je ethisch bankieren.”

Patrick Bruggeman

Ethisch bankieren

Herwig Peeters

Herwig Peeters: “Bij
Krekelsparen, Solidari-
teitsparen en Wereld-
sparen wordt een deel
van het rendement
doorgestort naar
goede doelen.”

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

Bestaat het en hoe doe je het? 
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Is er dan al een volwaardige ethische
bank? 
Triodos Bank stelt dat al zijn spaarproduc-
ten duurzaam aangewend worden. De bank
geeft kredieten aan afgebakende projecten
in de sociale en groene economie, rond ont-
wikkeling en cultuur. Hun rente is eerder
laag, maar het maatschappelijk rendement
is volgens de bank hoog. Er wordt nu ook
een nieuwe coöperatieve bank opgericht
(nvdr: New B), die op een ethische manier
een volledig gamma van duurzame produc-
ten en diensten wil aanbieden.

En wat met de ethische beleggingen? 
Het jaarlijks overzicht dat Forum Ethibel
maakt voor de Vlaamse overheid toont dat
er heel wat ethische producten aangeboden
worden. Naast spaarproducten zijn dat be-
leggingsfondsen, obligaties, verzekerings-
producten enzovoort. Zeer regelmatig
komen er nieuwe bij. Sommige banken zijn
er zeer gedreven en bedreven in. Maar het
succes hangt toch af van de manier waarop
de banken deze ethische producten actief
aanbieden. Beleggers hebben immers wel
belangstelling, maar gaan zelf niet op zoek. 

Is er dan wel iets veranderd de voorbije
decennia? 
Er is heel wat veranderd. Twintig jaar gele-
den werd ethisch beleggen door banken in
verband gebracht met activisme à la Green-
peace. Maar de interesse groeide. Eerst
dacht men dat het een trend was die wel
zou overwaaien. Vervolgens werd het een

niche genoemd, dan een aparte beleg-
gingsstijl. Toen ethisch beleggen uiteindelijk
als een strategische kwestie werd be-
schouwd, stapten ook institutionele beleg-
gers mee in het verhaal. Dit was voor Forum
Ethibel de bekroning van een lange strijd.
Veel banken begonnen zich echter zelf
bezig te houden met de duurzaamheids -
analyse van bedrijven om de invulling van
ethiek naar eigen goeddunken te kneden.
Het gevolg is dat minder ethisch gefun-
deerde producten op de markt zijn geko-
men. Over thematieken als milieu en
deugdelijk bestuur bestaat wel een consen-
sus, maar veel minder duidelijk zijn de ge-
hanteerde criteria rond mensenrechten,
arbeidsrechten of controversiële activiteiten.
Kwaliteit, ethiek en transparantie staan dus
nog steeds niet centraal bij beleggingen. En
dit kun je als particuliere belegger maar
moeilijk weten of zien. 

En als je streng wil zijn bij de keuze van
ethische beleggingen, wat doe je dan?
Het Ethibel-label biedt de sterkste garanties.
Het label Ethibel Excellence biedt de ruimste
keuze aan ethische aandelen en obligaties.
Ethibel Pioneer is het strengste label: het se-
lecteert pioniers en de maatschappelijk best
presterende bedrijven. 

Hoe gedreven zijn de banken zelf?
Naast de individuele initiatieven van financiële
instellingen heeft de Belgische banksector
zijn eerste duurzaamheidsrapport uitge-
bracht. Het eerste in Europa, denkt de sector

Kan ik zelf ethisch bankieren?
Sparen is in feite de meest democratische
vorm van investeren. Door je geld op wel-
bepaalde spaarrekeningen te plaatsen, kan
je ethisch bankieren. Krekelsparen bestaat
het langst, eerst bij de bank ASLK, dan bij
Fortis en nu bij BNP Paribas Fortis. De bank
herbelegt het geld in maatschappelijk ver-
antwoorde projecten en in de sociale eco-
nomie. Zo is er ook het Solidariteitsparen en
het Wereldsparen bij VDK Spaarbank. Bij
deze drie voorbeelden van ‘solidair sparen’
wordt een deel van het rendement doorge-
stort naar goede doelen. 

Is pensioensparen ook een vorm van
solidair sparen?
Ethisch pensioensparen bestaat niet. Pen-
sioensparen is bovendien een vorm van lan-
getermijnbeleggen, niet van sparen. De
paarse regering had ooit concrete plannen
om duurzaam pensioensparen fiscaal te sti-
muleren, maar dat is afgevoerd. Er zijn wel
initiatieven in ontwikkeling.

Mag het allemaal niet wat meer ethisch
zijn?
Ethisch sparen is inderdaad slechts een
klein stukje van de financiële taart. Forum
Ethibel stimuleert banken daarom om al hun
activiteiten te onderwerpen aan ethische cri-
teria. Tonen waar het geld van alle spaar-
ders naartoe gaat is een veel groter
engagement. Ethias Bank (nu Optima Bank)
en Van Lanschot Bankiers waren de pio-
niers. Andere banken bereiden zich voor. 

Kwaliteit, ethiek en
transparantie staan nog
steeds niet centraal bij
beleggingen.
“ “
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Nicolas Gerard werkt als ethisch bankier
voor Impulse Europe, beheersvennoot-
schap van internationale impact investment-
fondsen. Hij screent financieringsaanvragen
op hun economisch, sociaal en ecologisch
rendement. Naast winstgevendheid en
duurzaamheid is ook de sociale dimensie
belangrijk.

Hoe staan financiers in Europa tegen-
over projecten rond sociale econo-
mie? 
“Als je een dergelijk project wil verkopen,
moet je het soms anders verpakken. In
Groot-Brittannië krijg je het begrip ‘sociale
economie’ niet verkocht vanwege de
connotatie met staatsinterventie. Social
entrepreneurship is wel hot. In Frankrijk

dekt die term dan weer niet de lading van
de brede, jarenlang uitgebouwde économie
sociale et solidaire.”

Hoe zit het met de levensbeschouwe-
lijke dimensie van financieringsprojec-
ten? 
“Je kan er niet omheen dat in België het
merendeel van de solidaire financiers een
katholieke stempel draagt. En Triodos,
toch wel dé referentie, is opgericht door
Nederlandse antroposofen (nvdr. spirituele fi-
losofie gebaseerd op de leer van R. Steiner).
Wat mij betreft, liever dat dan banken die,
wars van enige levensbeschouwing, inves-
teren in wapens.”

zelf. Het is een goede samenvatting van de
grote thematieken die ter discussie staan. 

Staat sparen en beleggen centraal in de
ethische omgang met geld? 
Nee, in de eerste plaats schenk je best aan-
dacht aan het kopen van nuttige en duur-
zame producten. Sparen en beleggen is
immers niet voor iedereen weggelegd, maar
iedereen moet eten en drinken. En daarvoor
moet je geld hebben. Hoewel dat ook niet
helemaal waar is. Ruilen kan ook verlopen
via andere rekensystemen, de zogenaamde
complementaire munten (nvdr: een bekend
systeem is LETS, zie artikel in dit dossier:
Hoe leef je zonder geld uit te geven?). Die
kunnen voor de overleving van gemeen-
schappen en bedrijven zorgen, projecten
van milieu-, buren- en buurtzorg realiseren
en taken van lokale overheden ondersteu-
nen. Alternatieve munten bevorderen sa-
menwerking, ver weg van het gangbare
geldsysteem dat drijft op concurrentie,
schulden en economische groei en op uit-
sluiting en uitbuiting. Wie een tegengif wil
bieden voor de onmacht die de financiële
crisis en het onverantwoord gedrag van
bankiers en speculanten oproept, kiest voor
solidair sparen, duurzaam beleggen en al-
ternatieve muntsystemen.

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

De aard van het beestje

De financiële sector in België heeft op 20
december 2012 zijn eerste duurzaamheids-
rapport voorgesteld. Lees het rapport hier:

www.bankierenvoordesamenleving.be. 
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n de zoektocht naar oplossingen voor de 
economische crisis hoor je weleens de uit-
spraak “dat het allemaal zo ver niet zou 
gekomen zijn in een systeem van islamitisch

bankieren”. Maar wat bedoelen de voorstanders
van zo een systeem daarmee en wat betekent
‘islamitisch bankieren’ of ‘halalbankieren’?
Kort gezegd is het bankieren zoals we het ken-
nen, maar volgens de regels van de sharia, de
islamitische wetgeving. De uitleg in een notendop. 

Halal* versus haram**
Transacties hebben een tastbaar onder-
pand = halal
Transacties waarbij enkel geld verhandeld
wordt, bijvoorbeeld schulden verkopen,
kunnen niet.
Rente = haram
Geld mag geen rente of ander voordeel op-
leveren. 
Beleggingen in niet-halal goederen = haram
Beleggen in alcohol, varkensvlees, porno…
is verboden
Niet-ethische beleggingen = haram
Beleggingen in sectoren die volgens de sharia
niet ethisch zijn, worden verboden, zoals
onderzoek op foetussen.
Speculatie = haram
De sharia verbiedt gokken en speculeren is
een vorm van gokken. 

Huis kopen 
Als je geld wil lenen voor een huis, koopt de
halalbank het huis in jouw plaats. Jij kan het
huis dan terugkopen van de bank voor een

hogere prijs. Het verschil tussen beide is de
winstmarge voor de bank. Het grote verschil
met een gewone bank is dat een huis ver-
handeld wordt en geen geld. 

In België levert dit een probleem op, omdat
het huis twee keer van eigenaar verandert
en er dus ook twee keer registratierechten
moeten betaald worden. In Engeland be-
staat hier al een aangepaste financiële wet-
geving voor. 

Meer info? 
Kijk eens op de site van de Islamic Bank Of
Britain: www.islamic-bank.com. 

Halal in België 
Chaabi Bank heeft kantoren in Brus-
sel, Antwerpen en Luik en wil dit jaar
ook in ons land spaarrekeningen
aanbieden die in regel zijn met de
sharia. In Marokko biedt Chaabi
Bank al halalproducten aan.

Pas in de 19de eeuw ontstonden vormen
van modern islamitisch bankieren. Vandaag
staat halalbankieren wereldwijd nog in de
kinderschoenen. De voorbije jaren is er wel
een toename, ook in Europa. Op dit mo-
ment lijken islamitische banken de krediet-
crisis beter te doorstaan dan hun westerse
collega’s. Als reden daarvoor wordt vaak
aangegeven dat zij dichter bij de reële eco-
nomie staan, want het geld dat verhandeld
wordt, moet altijd een bestaand goed of een
dienst vertegenwoordigen. Het blijft echter
afwachten tot halalbankieren uitgroeit tot
een grootschalig systeem om te zien of het
voor een echte ommezwaai zal kunnen zor-
gen in de financiële wereld.

Om die groei van het islamitisch bankieren
te realiseren, rijst een eerste probleem: de
sharia legt niet overal dezelfde regels op. De
verschillen kunnen groot zijn en de ene sharia-
commissie is al strikter dan de andere. Isla-
mitisch bankieren volgt wel een aantal
algemene principes. 

Veerle Cannoot

Halal naar de bank

*Halal = rein, toegelaten

**Haram = verboden, zondig
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et geld kan je eindeloos veel doen. In dit dossier vind je
alvast enkele suggesties: je kan je centen ethisch beleg-
gen, in de spaarpot van je kinderen steken of de inflatie
voor zijn door ze uit te geven aan een rugzak voor je

couchsurfreis. Geld is leuk voor wie het bezit, maar niet voor wie
zonder zit. En er zijn heel wat mensen met enkel spinnenwebben
in hun portemonnee. Maar wat doe je als je ook nog eens een
schuldenput hebt? We spraken met een schuldbemiddelaar en
een ervaringsdeskundige. Hun verhalen staan los van elkaar. 

Sarah Van Gaens

Mensen met 
geldproblemen

Als je nog minder
hebt dan niets 

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

Mensen met een laag
pensioen hebben het
financieel niet gemak-

kelijk. Zij lopen meer
risico om schulden te

maken.
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van 50.000 euro zijn geen uitzonderingen.
Het aantal mensen dat in de schulden ge-
raakt door een autolening is ook onvoorstel-
baar. Tot slot zijn schulden ook wel eens het
gevolg van een verslaving.

Hoe helpt het OCMW als je schulden
hebt? 
Het OCMW kijkt na welke kosten noodzake-
lijk zijn, waarop kan bespaard worden en of
de inkomsten verhoogd kunnen worden. Ver-
volgens doet het aan schuldbemiddeling: het
probeert om met de schuldeisers tot een
overeenkomst te komen opdat de afbetaling
gespreid kan worden. Ofwel biedt het OCMW
deze hulp via het systeem van bugetbegelei-
ding. In dat geval doe je de betalingen zelf,
maar wordt dit regelmatig samen met de
maatschappelijk assistent geëvalueerd. Ofwel
gebeurt alles via budgetbeheer en neemt het
OCMW het beheer van de financiën over.

Kristine Jacobs is al tien jaar schuldbe-
middelaar. Zij legt uit hoe mensen in de
financiële problemen verzeild geraken
en wat ze dan kunnen doen. 

Hoe kom je in de schulden?
Er zijn mensen die veel tegenslagen hebben
in hun leven: ze worden ziek of werkloos,
staan zwakker in de maatschappij enzovoort.
Het is ook steeds moeilijker om de lopende
uitgaven te betalen met één loon. Jonge
mensen die voor een basisloon werken, men-
sen met een laag pensioen en alleenstaande
ouders met een doorsnee inkomen hebben
het niet gemakkelijk omdat de huishuur en de
energieprijzen de pan uit swingen.

Er zijn ook mensen die zich laten meeslepen
door de consumptiemaatschappij. Gezinnen
met een inkomen tussen 3.000 en 5.000 euro
per maand die een schuldenlast opbouwen

Wanneer kom je bij een schuldbemidde-
laar terecht?
Als je schuldenberg te hoog is om er zonder
gerechtelijke tussenkomst uit te geraken. Dan
kan het OCMW helpen bij het opstellen van
een verzoekschrift voor een collectieve schul-
denregeling dat je neerlegt bij de arbeids-
rechtbank. Dit verzoek kan ook door een
pro-Deoadvocaat worden ingediend. Als je
wordt toegelaten tot een collectieve schul-
denregeling zal de rechter een schuldbemid-
delaar – meestal een advocaat - aanstellen.
Vanaf het moment dat je toegelaten wordt,
stijgen de intresten op je leningen niet meer.
Bovendien kan een gerechtsdeurwaarder
dan geen goederen meer in beslag nemen. 

Wat zijn de nadelen van een collectieve
schuldenregeling?
Een collectieve schuldenregeling is erg ingrij-
pend omdat je inkomsten door een schuld-

Het is steeds
moeilijker om de 
lopende uitgaven
te betalen met
één loon.

“
  

“
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ven, en wat er overblijft om de schulden af te
betalen. Zo krijg je van de schuldbemiddelaar
maandelijks leefgeld om de lopende uitgaven
te betalen, of weekgeld om levensmiddelen
te kopen. Dit laatste is gemiddeld 80 euro per
gezinslid, afhankelijk van je inkomsten. De
schuldbemiddelaar tracht tussen alle partijen
een akkoord te bereiken over dit afbetalings-
plan. Lukt dit niet, dan legt de rechtbank een
regeling op. Sinds april 2012 wordt na maxi-
mum zeven jaar de collectieve schuldenrege-
ling beëindigd. Als dan niet alles terugbetaald
is, wordt het resterende bedrag kwijtgeschol-
den. Slechts in zéér uitzonderlijke omstandig-
heden kan de rechtbank op vraag van de
schuldenaar van deze termijn afwijken. 

Waar kan je naartoe gaan als je vindt dat
je schuldbemiddelaar je geld niet correct
beheert?
Je kan een brief schrijven naar de arbeids-
rechtbank. Maar heel vaak ligt het niet aan de

schuldbemiddelaar dat je enkel spaghetti kan
eten of dat de schulden niet afbetaald gera-
ken. Vaak zijn de inkomsten van de schulde-
naar te laag om de vaste kosten, het
weekgeld en de schulden te betalen. Het is
aan de schuldenaar om die inkomsten te ver-
hogen. Maar niet iedereen kan dat, denk
maar aan 55-plussers of mensen met een
zwakke gezondheid die niet gemakkelijk werk
vinden. 

Meer info? 
www.eerstehulpbijschulden.be 
www.vlaamscentrumschuldenlast.be 

bemiddelaar worden beheerd. Als je pech
hebt, is die schuldbemiddelaar iemand die
heel strikt zijn of haar afbetalingsschema
volgt, of dat nu gaat of niet. Je moet ook zelf
de kosten en de erelonen van de schuldbe-
middelaar betalen. Die worden altijd eerst
van de inkomsten afgetrokken voor de
schuldbemiddelaar de schulden afbetaalt,
tenzij de schuldbemiddelaar deze kosten
onmogelijk kan vereffenen met je inkomsten.
Dan kan hij of zij beroep doen op het Fonds
ter bestrijding van de overmatige schulden-
last. Het fonds komt bijna altijd tussen indien
de schuldenaar leeft van een leefloon of een
ziekte-uitkering. 

Hoe gaat een schuldbemiddelaar te
werk?
Een schuldbemiddelaar moet een afbeta-
lingsplan opstellen: je inkomsten komen bij
hem of haar binnen, hij of zij gaat na hoeveel
geld er nodig is voor de noodzakelijke uitga-

Dossier: Geld (doet de wereld draaien?)

Wie financiële problemen
heeft, kan geholpen worden
door het OCMW of een
schuldbemiddelaar.
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Ik ben gaan samenwonen met mijn eerste grote liefde. Maande-
lijks stortte ik een groot deel van mijn inkomsten op onze ge-
meenschappelijke rekening. Mijn vriend regelde de f inanciën. Op
een ochtend belden een deurwaarder en een politieagent aan, ze
kwamen alles halen. Ik wist van niets. Ik huilde tranen met tui-
ten. We bleven achter met een keukentafel en twee stoelen.
Daarop werden we uit ons huis gezet.

Blijkbaar had mijn vriend nooit iets op onze gemeenschappelijke
rekening gezet. Het geld was opgegaan aan zijn alcohol- en
drugsverslaving. Hij was ook een paar keer in mijn naam een
kredietlening aangegaan, maar die betaalde hij niet af. Ik had
dat allemaal niet door want ik was niet zo met geld bezig. Dat
was heel naïef. Ik wist wel dat hij verslaafd was maar hij be-
weerde ook dat hij vaak in het zwart ging werken, wat niet
waar bleek te zijn. 

Ik ben van hem weggegaan. Eerst heb ik geprobeerd om de proble-
men zelf op te lossen. Maar omdat dat niet lukte, ben ik naar het
OCMW gestapt. Daar zeiden ze dat ik een installatiepremie kon
krijgen. Ik heb dan een studio gevonden en kon met die premie ook
wat meubeltjes kopen. Het OCMW heeft ook geprobeerd om de
schuld deels op mijn ex te verhalen, maar hij had geen adres en
was dus onvindbaar. Bijna alles stond ook op mijn naam. Daar-
door zijn alle schulden bij mij terechtgekomen. Omdat mijn schuld
zo hoog was, raadde het OCMW mij aan om een collectieve schul-
denregeling te vragen. Mijn schulden bedroegen toen ongeveer
15.000 euro. Het exacte bedrag heb ik nooit gekend want verschil-
lende deurwaarders rekenden ook nog eens onkosten aan. 

Tijdens de eerste gesprekken zei mijn advocate dat ik na zes à
zeven jaar uit de schulden zou zijn. Ondertussen ben ik al zes
jaar in collectieve schuldenregeling. Dat komt omdat mijn advo-
cate eerst aan zichzelf denkt en dan pas mijn schulden afbetaalt.
Normaal gezien kan een advocate haar onkosten door een fonds
laten vergoeden, maar zij stuurt haar factuur altijd op naar mij.
Na een jaar ben ik ook ‘op de ziekenkas’ terechtgekomen, omdat
mijn ex ooit mijn pols tussen de deur had gestoken. Daardoor heb
ik maar een inkomen van 800 euro. Ik denk dat er daarom niet
voldoende middelen zijn om mijn schulden te betalen. Een kame-
raad van mijn ouders heeft onlangs gevraagd hoeveel schulden ik
nu nog heb. Daardoor wisten we dat ik nog steeds 13.000 euro
moet afbetalen, geloof ik. 

Nochtans heb ik naast de 40 euro per week die ik krijg om te eten
bijna nooit iets extra gevraagd aan mijn advocate voor kleren of
de kapper, want daar deed zij altijd moeilijk over. Ik heb haar
daarover aangesproken en zij zei dat ik mijn schulden op vijftien
jaar zou moeten afbetalen. 15 jaar, dan ben ik 45! Toen ben ik
uitgevlogen. Daarop dreigde zij om naar de rechter te stappen
om de procedure van collectieve schuldenregeling te beëindigen. Ik
wist dat de deurwaarders dan direct weer aan mijn deur zouden
staan. Ik had ook schrik dat ze ook bij mijn ouders zouden
komen. Daarom ben ik opnieuw naar het OCMW gegaan. Zij
hebben met haar bemiddeld zodat ik toch verder kon doen. 

Ik eet regelmatig bij mijn ouders en ik krijg voedselpakketten
van het OCMW. Maar als ik iets wil doen, dan moeten mijn
vrienden of mijn ouders voor mij betalen. Gelukkig hebben mijn
vrienden begrip voor mijn situatie. Mensen die ik nu ontmoet,
weten het niet. Ik schaam mij ervoor. Ik zou graag opnieuw een
relatie willen maar met 40 euro per week durf ik dat niet.

Ik heb deze schulden niet gemaakt, maar alles stond wel op mijn
naam. Dus ik vind het normaal dat ik dit moet afbetalen en niet
de maatschappij. Wat mij wel boos maakt, is dat mijn advocate
al haar onkosten van mijn inkomsten aftrekt terwijl ze dat uit
een fonds kan halen. En ook dat ze na zes jaar niet aan de rech-
ter vraagt om mijn schulden kwijt te schelden, want ik hoor dat
dat regelmatig gebeurt. Ik hoop dat een lieve rechter ooit de rest
van mijn schulden zal kwijtschelden. Mijn papa heeft gezegd dat
hij daar eens voor gaat horen. Maar we zijn bang dat mijn ad-
vocate de collectieve schuldenregeling zal laten stopzetten. Ik heb
nu terug wat meubeltjes, en ik zou die echt voor geen geld ter we-
reld willen kwijtspelen.

*Anne is een fictieve naam, dit om de privacy van de geïnter-

viewde te respecteren. 

Anne* betaalt schulden af. Tussen angst en hoop leeft ze
van 40 euro per week. Ze vertelt hoe het zo ver is geko-
men. Haar verhaal. Anne:“Ik zou

graag opnieuw
een relatie willen
maar met 40 euro
per week durf ik
dat niet.”
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Ons leven of onze gezondheid op het spel zetten, strafbare feiten plegen, ons belachelijk maken
of dingen doen die we eigenlijk onethisch vinden. Wat sommigen onder ons over hebben voor een
goedgevulde bankrekening, tart vaak de verbeelding. Denk maar aan baby D. die door haar draag-
moeder verkocht werd aan diegene die het meeste geld bood. Of aan wapenhandel, gevaarlijke
beroepen, roofmoorden, mensen die zichzelf voor schut zetten op de televisie omdat ze een prijs
kunnen winnen enzovoort. Enkele markante voorbeelden van wat mensen doen of uitkramen voor
geld. De ethische vragen borrelen op!

Sarah Van Gaens

Bejaarden die erg hulpbehoevend zijn,
kosten de staat veel geld. Omdat een
derde van de bevolking in Japan ouder is
dan zestig jaar, staat het sociale zeker-
heidssysteem er dan ook onder zware
druk. Om te besparen zou de Japanse mi-
nister Taro Aso daarom zijn oudste landge-
noten hebben opgeroepen om de stekker
eruit te trekken als ze te veel zorg nodig
hebben. “Je kan toch niet met een gerust
hart gaan slapen als je weet dat je behan-
deling door de staat wordt betaald?”, zei
hij, inspelend op het geweten van de toe-
hoorders. De minister belooft alvast zijn
duit in het zakje te doen en zich te laten
euthanaseren als hij zelf niet meer met een
gerust hart kan gaan slapen.
Bron: Het Laatste Nieuws, 23 januari 2013

Hoe ver gaan mensen voor geld? 

Spuitje voor bejaarden

Meer dan 10.000 Duitse bejaarden zouden
noodgedwongen in een rusthuis in het bui-
tenland verblijven. Lang niet allemaal
keken ze uit naar hun enkele reis naar bij-
voorbeeld Hongarije of Griekenland. Toch
vertrokken ze omdat ze behoren tot de
meer dan 400.000 Duitse bejaarden die
een plekje in een rusthuis in hun geboorte-
land niet meer kunnen betalen. Wie daar
namelijk zijn oude dag wil doorbrengen,
moet daarvoor tussen 2.900 en 3.400
euro per maand kunnen ophoesten. Het
aantal plaatsen is ook beperkt wegens het
nijpende tekort aan verplegend personeel. 

Bron: De Standaard online, 28 december
2012

Verplicht op vakantie

Een koppel uit Apelterre prostitueerde
maandenlang de minderjarige tweeling-
dochtertjes van de vrouw. Hiervoor plaat-
sten ze krantenadvertenties waarin ze de
kinderen aanprezen als “twee meisjes voor
de prijs van één”. De moeder werd veroor-
deeld tot 15 jaar cel, haar minnaar kreeg
13 jaar.

Bron: Het Laatste Nieuws online, 4 juni
2012 en 21 december 2012, Het Laatste

Nieuws, 13 december 2012

Dochters te huur
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De 29-jarige Abdelkarim Serhani slaagde
er tweemaal in om een tijdje als Saudische
prins door het leven te gaan. In België wist
hij in 2008 overtuigend over te komen
door in een limousine rond te rijden, en
een jaar later maakte hij in Australië de au-
toriteiten wijs dat ze hoog bezoek moch-
ten verwachten. Hij vertelt hoe mensen
hem plots anders behandelden: “In de
dancings waar mensen als ik aan de in-
gang worden geweigerd, ging iedereen
voor me opzij. Er kwamen meisjes naast
mij zitten die me normaal nooit zouden
zien staan.” Hij reed in zijn limousine ook
naar een Ferrari-winkel: “De mensen hou-
den de deuren voor je open. Men durft
een prins niet te beledigen, men gaat
ervan uit dat iemand uit het prinselijke ge-
volg de rekening achteraf wel komt rege-
len.” Zijn verklaring voor dit gedrag? “Alles
in deze wereld draait om hebzucht. Zorg
ervoor dat iedereen je gelooft en de eerste
gedachte die door alle hoofden schiet is er
één van buitenissige fooien.” Serhani
bracht onlangs een boek uit over zijn es-
capades: Mille et une esbroufes.

Bron: De Morgen, 6 december 2012

Prins van de onderwereld

Een koppel dat in de schulden zat, pro-
beerde om zich om het leven te brengen.
Enkel de vrouw stierf. De man werd zwaar-
gewond aangetroffen in bad maar over-
leefde. Het was de huisbazin die hen vond
toen ze het appartement binnenkwam
omdat het koppel al acht maanden huur-
achterstand had. De man wordt verdacht
van moord op zijn vriendin, maar zelf ont-
kent hij dat. Ook wordt hij door verschil-
lende handelaars als oplichter bestempeld.
Bron: De Morgen online, 23 november 2012,

Het Laatste Nieuws, 5 december 2012

Schulden met je leven
bekopen

In verschillende landen werd paarden- en
varkensvlees aangetroffen in vleesbereidin-
gen die volgens de verpakking rundvlees
bevatten. Waarschijnlijk hebben de fabri-
kanten gefraudeerd om geld te besparen.
Omdat men in verschillende landen geen
paardenvlees eet en omdat sommige reli-
gieuze groeperingen varkensvlees schrap-
pen uit hun dieet, werd het voedsel uit de
rekken gehaald.

Bron: De Morgen online, 15 januari 2013
en Metro, 12 februari 2013

Cindy, een Belgische vrouw van 24 jaar, is
bereid om haar maagdelijkheid te verko-
pen. Ze vraagt er minstens 100.000 euro
voor. Cindy zegt geen zin te hebben om
hard te werken als ze op korte tijd zoveel
geld kan verdienen. Met dat geld wil ze
zichzelf en haar naasten verwennen. 

Bron: La Dernière Heure, 23 januari 2013

Koe = paard?

Maagdelijkheid voor minstens 100.000 euro
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column

Begin februari hebben we met de hele familie afscheid
genomen van Joanna De Witte, oudere zus van mijn
vader en de onbetwistbare mater familias van het ge-
slacht De Witte. Ze ontviel ons, niet geheel onver-
wacht, op 93-jarige leeftijd. Gestorven in haar slaap.
“Hier wil ik onmiddellijk voor tekenen”, is de meest ge-
hoorde zin in zo’n geval. In de slaap sterven op 93-ja-
rige leeftijd is dan ook wat de meesten onder ons “een
mooi einde van een mooie rit” zouden noemen, waar-
mee we bedoelen: beter dan dit kunnen we ons defini-
tief vertrek uit dit tranendal niet wensen. Joanna was
een kind van haar tijd en dus heel, heel erg in de heer,
in scherpe tegenstelling tot mijn pa die niet naliet om
zijn zus voortdurend te plagen met haar onverzettelijk
geloof. 
Verrassend was wel dat Joanna - zo had ze ruim
vooraf aan iedereen in de familie laten weten - voor
crematie had gekozen. En voor een korte, vrij secce
plechtigheid. Geen eindeloze mis, voorgegaan door
een geestelijke die haar nauwelijks heeft gekend maar
zich toch geroepen voelt om ten behoeve van de aan-
wezigen haar lof te bezingen. Ofschoon ze haar leven
lang de zondagse eucharistieviering voor geen goud
wou missen, zelfs niet wanneer ze niet meer zo goed
te been was. Dan keek ze gewoon op televisie, met de
telefoon en de deurbel uitgeschakeld. 

In dezelfde week dat ik onze mater familias verloor,
hoorde ik over een 41-jarige kennis die na een tand-
chirurgische ingreep niet meer uit een narcose is ont-
waakt, in een coma is gesukkeld en enkele dagen later
is gestorven. Maar liefst 52 jaar vroeger dan mijn kra-
nige tante. Daar wil absoluut niemand voor “tekenen”.

Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat sinds kort de
LEIF-kaart onder ons is - LEIF staat voor:
LevensEindeInformatieForum, een initiatief van professor
Wim Distelmans - , een kaart ter grootte van een kre-
dietkaart waarmee men bij leven en welzijn wél al kan
“tekenen” en waarmee men o.a. zijn laatste wilsbe-
schikking officieel kan laten registreren, inclusief of
men bij een ernstig ongeval nog gereanimeerd wil wor-

den, hoe men tegenover euthanasie staat, hoe men
definitief het tijdelijke met het eeuwige wil verwisselen
enzovoort. Ik heb alvast ingevuld: ik wil voor de helft
begraven en voor de andere helft gecremeerd worden,
zodat men mij over mezelf kan uitstrooien. En dat bij
de crematie Smoke gets in your eyes van The Platters
moet worden gespeeld. “When a lovely thing dies,
smoke gets in your eyes”.
Misschien kunt u zelf wel nog wat geestiger laatste
wilsbeschikkingen bedenken. In elk geval: ik raad u
rechthartig aan om te surfen naar www.leif.be en uw
eigen dood in handen te nemen. 

co
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dwOp 19 februari is Patrick De Witte onverwacht overle-
den. Onwerkelijk. Een week voordien stuurde hij ons
nog zijn column, waarin hij pleit voor een zelfgekozen
dood. De redactie besloot deze column te 
publiceren als eerbetoon aan zijn vrije geest, bevlogen
pen en droge humor. 

“Ik had (pdw) uitgenodigd om de eerste LEIF-kaart te
ontvangen, niet alleen omdat hij een BV is, maar
omdat hij omgekeerd dankzij zijn intense humanisti-
sche betrokkenheid net een terechte BV-status heeft
verworven.” 
Wim Distelmans

deMens.nu Magazine | 19
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Heylen stelde zich de vraag in welke mate de Belg zich eenzaam
voelt en wat de belangrijkste risicofactoren hiervoor zijn. Van 2008
tot 2010 onderzocht ze de thuiswonende bevolking tussen 18 en
79 jaar, aan de hand van 7.163 interviews en een representatieve
steekproef. Eenzaamheid blijkt diepgeworteld in de samenleving.
Heylen maakt hierbij het onderscheid tussen sociale en emotionele
eenzaamheid. Het eerste duidt op het gemis in een bredere sociale
relatiekring: contacten met vrienden, familie en kennissen. Maar
liefst 28 procent van de ondervraagden ervaart dit eerder sterk tot
sterk. Het tweede verwijst naar het ontbreken van een hechte, af-
fectieve band met iemand, vaak de partner. Dit mist 18 procent van
de ondervraagden eerder sterk tot sterk. 

Hoe ouder, hoe eenzamer? 
Vaak gaan we ervan uit dat oudere mensen eenzamer zijn. Volgens
het onderzoek loop je echter het hoogste risico op sociale een-
zaamheid als je tussen 40 en 69 jaar bent. 30 Procent van deze
groep voelt zich eerder sterk tot sterk sociaal eenzaam, tegenover
27 procent bij de zeventigers. Wie jonger is dan 30 jaar loopt het
minste risico (18 procent). Het gemis aan een affectieve band be-
staat duidelijker op elke leeftijd, al zijn ouderen wel iets kwetsbaar-
der. Dat kan volgens Heylen te maken hebben met het feit dat zij
vaker hun partner verliezen.

Meer dan een kwart van de Belgen mist contacten met vrienden, 
familie en kennissen. En bijna één vijfde mist een hechte, affectieve
band met iemand. Dat blijkt uit onderzoek van Leen Heylen, verbonden
aan de hogeschool Thomas More Kempen en vrijwillige medewerkster
bij het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek aan de
Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek onderbouwt de campagne
van Bond zonder Naam rond eenzaamheid. Voor deze campagne is
Bond zonder Naam onder andere met deMens.nu in zee gegaan.
Julie Van Garsse

Kwart Belgen mist
vriendschappelijke
contacten 
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Sociale eenzaamheid naar leeftijd (in klasse) (in %) (N=7144) (p<0,001)

Het hoogste risico op sociale eenzaam-
heid bevindt zich in de leeftijdsgroep van
40 tot 69 jaar.

Bron: “Eenzaamheid kent vele gezichten” (Heylen, 2012) Onderzoek naar
eenzaamheid in België in opdracht van Bond zonder Naam.
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Gezond = minder eenzaam
Wie sukkelt met zijn gezondheid heeft doorgaans meer last van
eenzaamheid. Zo mist 34 procent van de personen die langdurig
ziek zijn of die last hebben van een chronische aandoening sterk
tot zeer sterk sociale contacten. Meer dan een kwart van deze
groep ervaart bovendien ook sterk tot zeer sterk het gemis aan een
hechte band. Bij zij die niet kampen met deze problemen, is dat
respectievelijk 25 en 15 procent. 

Man versus vrouw
Ook tussen mannen en vrouwen bestaan er verschillen. Op de pla-
neet Mars duikt een gemis aan contacten met vrienden en familie
vaker op dan op de planeet Venus, al liggen de cijfers niet heel ver
uit elkaar. Wel voelen mannen zich beduidend minder vaak emoti-
oneel eenzaam: 70 procent mist geen hechte relatie, tegenover 60
procent bij vrouwen. Een mogelijke verklaring hiervoor is, volgens
Heylen, dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen, en dus
meer risico lopen om hun partner te verliezen. 

Werk werkt
De socio-economische status hangt sterk samen met een risico op
eenzaamheid. Wie goed zijn brood verdient, heeft veel minder kans
om zich eenzaam te voelen dan wie de eindjes moeilijk aan elkaar
kan knopen. De studerende Belgen voelen zich duidelijk het minste
eenzaam. Opvallend is wel dat werkenden en gepensioneerden op
dezelfde lijn zitten. Ongeveer de helft van deze groepen hunkert in
meer of mindere mate naar sociale contacten. Moeilijker wordt het
voor wie niet actief aan de slag is. Bij werklozen mist bijna 40 pro-
cent sterk tot zeer sterk sociale contacten en hetzelfde geldt voor
36 procent van mensen in een statuut zoals loopbaanonderbreking,
langdurige ziekte of huisvrouw of -man.

Partner als medicijn
Daarnaast heeft een partner een grote invloed op de gevoelens van
eenzaamheid. Mensen met een niet-inwonende partner lopen het
minste risico op sociale eenzaamheid. Dat heeft ook te maken met
het feit dat er veel jongeren tot deze groep behoren. Personen met
een inwonende partner en de singles scoren even hoog, behalve
in de groep van de vijftigers. Daar hebben de singles het meeste
kans om sociale contacten te missen. Een partner blijkt bovendien
hét medicijn tegen emotionele eenzaamheid. 

Scheiden doet lijden
Contacten met een bredere sociale relatiekring is iets wat geschei-
den mensen vaak missen. Nooit gehuwden – dus ook singles, on-
gehuwd samenwonenden en mensen met een niet-inwonende
partner - en gehuwden lopen minder risico. Het minst kwetsbaar
zijn weduwnaars en weduwen. Tot die groep behoren immers veel
oudere mensen, die sowieso minder vaak sociaal eenzaam zijn.
Ook mist ongeveer 1 op 4 van de gescheiden mensen eerder sterk
tot sterk een hechte band. Bij de weduwen en weduwnaars komt
dit gemis echter nog vaker voor. 

Alleen thuis maakt eenzaam
Tot slot onderzocht Heylen het verband tussen huishoudelijke sa-
menstelling en eenzaamheid. Hier bestaat geen verschil tussen so-
ciale en emotionele eenzaamheid: alleenwonenden en alleenstaande
ouders lopen het hoogste risico. Ongeveer 1 op 3 van beide cate-
gorieën voelt zich matig tot ernstig eenzaam. 

Bron: “Eenzaamheid kent vele gezichten” (Heylen,
2012) Onderzoek naar eenzaamheid in België in

opdracht van Bond zonder Naam. 

Meer info over de campagne rond eenzaam-
heid? Surf naar www.erbij.be.

onder de loep

Wie goed zijn brood
verdient, heeft veel
minder kans om
zich eenzaam te
voelen dan wie de
eindjes moeilijk aan
elkaar kan knopen. 
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Emotionele eenzaamheid naar leeftijd (in klasse) (in %) (N=7138) (p<0,05)

Voor emotionele eenzaamheid gaat het
verhaal “hoe ouder, hoe hoger het risico
op eenzaamheid” wel op. 

Bron: “Eenzaamheid kent vele gezichten” (Heylen, 2012) Onderzoek naar
eenzaamheid in België in opdracht van Bond zonder Naam.
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Vrijdag 30 november 2012 heeft het huisvandeMens Gent samen met
Sprinkle vzw een benefietconcert georganiseerd in De Centrale ter
gelegenheid van Wereldaidsdag. 

Wereldwijd maakt aids jaarlijks honderdduizenden slachtoffers en ook
bij ons rust er nog een groot taboe op aids en hiv. 

De opbrengst van het concert ging integraal naar Sprinkle. Deze vzw
zet zich vooral in voor kinderen van wie de ouders stierven door aids.
Sprinkle steunt kleine projecten, weeshuizen en enkelingen die
zich met hart en ziel inzetten voor de kinderen, maar die
juist door hun kleinschaligheid weinig of geen steun

krijgen van de overheid of van grote ngo’s. Sprinkle heeft een tiental
projecten uitgezocht die financieel en materieel geholpen zullen wor-
den.

Verschillende artiesten zetten mee hun schouders onder het project
en traden op in De Centrale in Gent. Acteur en theatermaker Maxime
De Winne praatte het geheel aan elkaar. Hij zorgde ervoor dat het
meer werd dan het zoveelste benefietconcert en dat de aanwezigen
ook bleven stilstaan bij al die mensen met aids en hiv en hun kinderen,

waar dan ook ter wereld. 
Veerle Cannoot

foto’s: © Isabelle Pateer / Otherweyes
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Louisa Chevalier werkt al twee jaar
als vrijwilliger in de gevangenis
van Antwerpen voor de Stichting
voor Morele Bijstand aan 
Gevangenen (SMBG). Een oproep
voor vrijwilligers, meer was er niet
nodig om haar te overtuigen. 
“Je voelt dat die behoefte om te
praten er enorm groot is. Vooral
omdat Antwerpen een arresthuis
is. Veel mensen blijven er maar
heel even. Het gebeurt vaak dat ik
iemand één keer zie en dat die 
alweer vrijgelaten is als ik terug-
keer. Maar er komen ook altijd
nieuwe mensen bij, dus stoppen
kan ik niet. Ik zou het niet over
mijn hart krijgen om niet te gaan.”

Veerle Cannoot - foto: © Julie Landrieu

Louisa Chevalier 

Vrijwilligervan bij ons

“Ik denk nu anders over 
uitspraken zoals ‘Steek hem
maar voor de rest van zijn
leven in den bak!’”

“

“

‘

‘



vrijwilligers van bij ons
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“Mijn echtgenoot is vijf jaar geleden
overleden. Plots. Toen kwam ik in een si-
tuatie… Ik kon niet meer denken, niet
meer voelen. We waren veertig jaar
samen en plots was alles weg. Dat was
zo… overweldigend. Hoe gaat dat dan?
Je doet verder, probeert de draad van je
leven weer op te nemen en toen zag ik in
UVV-info (nvdr: de voorloper van 
deMens.nu Magazine) dat ze mensen
zochten met ‘een luisterend oor’ voor de
gevangenis. Ik dacht: ‘Dat is iets voor
mij!’, want ik ben een luisteraar, geen
spreker. En het interesseert mij om te
weten hoe mensen denken, hoe ze in het
leven staan.” 

Stap in het onbekende
“In het begin vroeg ik mij af hoe je zo een
gesprek voert met gevangenen, maar dat
gaat heel spontaan. Als ik binnenkom,
zeg ik wie ik ben en dat wij een luiste-
rend oor bieden, er even voor hen zijn.
Die eerste gesprekken gaan meestal ge-
paard met veel tranen en beven. Mensen
vragen zich af: ‘Wat heb ik gedaan? Ik
begrijp het niet!’. Daarna worden ze rus-
tiger, maar het blijft emotioneel. De ge-
vangenen zijn zo vol van wat er gebeurd
is en zo onder de indruk van de gevan-
genis, heel hun wereld staat op zijn kop.
Dus als ik binnenkom, beginnen ze te
vertellen en te vertellen en te vertellen. Ik
hoor ook dikwijls: ‘Wat een geluk dat gij
er zijt, dat wij gewoon kunnen praten en
weten dat er iemand luistert’. Wij zijn ook
de enigen met wie ze wat langer kunnen
praten, een gesprek duurt meestal één
tot twee uur en gebeurt altijd op eigen
verzoek. Wat ze vertellen, blijft tussen mij
en hen.” 

Prille begin
“Toen ik mij aanmeldde als vrijwilliger,
ging ik eerst op gesprek bij de SMBG in
Brussel. Dan kwamen de mensen van de

SMBG naar Antwerpen en namen me
mee naar de gevangenis. Je rolt daar
stillekesaan in. De eerste keer in de ge-
vangenis is me heel erg bijgebleven. Ik
zag daar mensen wachten achter glas en
durfde hen niet in de ogen te kijken. Ik
voelde mij eigenlijk een beetje be-
schaamd. Nu heb ik dat niet meer, na-
tuurlijk. Mensen zijn doorgaans
vriendelijk en beleefd in de gevangenis.
De gevangenen zelf zeggen altijd ‘goei-
endag’, soms zelfs wat goedgeluimd,
wat mij dan weer verwondert, want ik
denk niet dat ik daar zo opgewekt zou
zitten.” 

Verhalen verwerken als vrijwilliger
“Er zijn gevallen waarover ik blijf naden-
ken, maar meestal kan ik de verhalen ge-
makkelijk van me afzetten. Ik lees veel en
misschien ben ik daardoor over niets
meer verbaasd? Natuurlijk heb ik mede-
lijden met sommige mensen en natuurlijk
ben ik anders gaan denken over gevan-
genissen en gevangenen. Je hoort die si-
tuaties en je merkt dat dingen gebeuren
omdat mensen kwetsuren opgelopen
hebben. Daardoor doen ze een ander
iets aan, zonder dat ze dit echt willen. Ik
kan dat een klein beetje begrijpen, dat je
door een kwetsuur de controle verliest.
Het is trouwens ook niet aan mij om oor-
delen te vellen. Onder collega’s kunnen
we daar goed over spreken. Dat is be-
langrijk.” 

Meer dan luisteren
“Het enige wat wij als moreel consulent
kunnen doen, is van mens tot mens een
gesprek voeren. Verder niets. Hoewel,
samen een brief schrijven, dat heb ik wel
al gedaan. En ooit was ik heel verrast
door een man. Hij was opgepakt omdat
hij zich schuldig had gemaakt aan ‘hulp
bij zelfdoding’. (stilte) Toen heb ik heel
verbaasd gereageerd (stilte) en dan heb

ik laten blijken dat ik daar anders over
denk. Ik vind niet dat je daarvoor gestraft
moet worden, als dat allemaal ernstig en
in overleg gebeurd is. Ik ben voor een to-
taal zelfbeschikkingsrecht.”

SMBG biedt gevangenen
» Morele bijstand
» Sociale begeleiding
» Vorming en animatie in de 

Brusselse gevangenissen

63 vrijwilligers bij SMBG
» De vrijwillige medewerkers van

SMBG zijn moreel consulenten,
benoemd door het ministerie van
Justitie, die morele bijstand geven
aan gedetineerden en geïnterneer-
den in gevangenissen.

SMBG biedt vrijwilligers
» Begeleiding, ondersteuning en bij-

scholing
» Zinvolle vrijzinnig humanistische

tijdsbesteding

Spreekt de werking van SMBG je
aan? 
» Meer info: www.smbg-famd.be
» Of mail naar:

tania.ramoudt@smbg-famd.be

Wat is SMBG?

“Het is niet aan mij om oordelen te vellen.”

Stichting voor Morele 
Bijstand aan Gevangenen 
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men in het universiteitsziekenhuis Balgrist in Zürich aan de hand van
gentherapie of het mogelijk is om de eiwitten in het ruggenmerg die
de groei van zenuwen verhinderen te desactiveren. Maar ik geloof
niet dat die onderzoeken veel winst gaan boeken.

Waarom niet?
Er zijn al 30 jaar geen grote doorbraken meer geweest. Het ruggen-
merg is ook ongelofelijk ingewikkeld. Wetenschappers willen als het
ware met een hamer en een beitel een iPhone herstellen. Men doet
die onderzoeken om te kijken hoe ver men kan gaan. Het spreekt
ook tot de verbeelding om iemand die in een rolstoel zit opnieuw te
laten lopen. 

Zit de toekomst dan in robotica?
In de VS heeft men een tijd geleden ontdekt dat je via elektrodes op
het brein kan communiceren of een robotarm kunt aansturen. Men
is dat nu verder aan het ontwikkelen. Enkele jaren geleden hebben
wetenschappers ook een exoskelet ontwikkeld. Dat is een robot-
harnas. Als mensen echt willen lopen, kan dit pak een oplossing
zijn. Het is echter nog niet wijdverspreid. 

Wat is een dwarslaesie?
Bij een dwarslaesie zijn de zenuwen in het ruggenmerg beschadigd.
Daardoor kan het brein geen informatie meer doorseinen naar de li-
chaamsdelen onder het niveau van de beschadiging. Het resultaat
is verlamming.

Hoe helpt men nu mensen met dwarslaesie? 
Binnen de acht uur na het trauma wordt het ruggenmerg vrijge-
maakt zodat het enigszins kan herstellen. Patiënten bij wie nog wat
zenuwen intact zijn, kunnen sommige spieren nog in bepaalde mate
bedienen. Men probeert deze patiënten weer te laten lopen door
middel van intensieve looptrainingen en therapieën.

Zullen wetenschappers na honden binnenkort ook mensen
beter kunnen helpen? 
Een hond verschilt erg van een mens. Het is dus niet zeker dat men
deze techniek ooit op mensen zal kunnen toepassen.

Lopen er andere veelbelovende onderzoeken?
Er gebeurt betrouwbaar onderzoek door een team van de universi-
teiten ETH Zürich en EPFL Lausanne. Deze wetenschappers gaan
na of men het ruggenmerg van verlamde ratten kan stimuleren met
elektroden en medicijnen, zodat ze weer stapbewegingen kunnen
maken. In 2011 voerde de universiteit van Californië datzelfde ex-
periment uit op een verlamde patiënt. Hij maakte een paar stapbe-
wegingen, maar dat is nog experimenteel. Daarnaast onderzoekt

Sarah Van Gaens

eureka

Aan de universiteit van Cambridge ontdek-
ten wetenschappers een manier om ver-

lamde honden opnieuw te laten lopen. 

Lopen lammen opnieuw 
in de toekomst?
Een tijdje geleden riep men in de media “Eureka!”
omdat wetenschappers erin geslaagd waren om
honden die verlamd waren door dwarslaesie 
opnieuw te laten lopen. Dit deden ze door stam-
cellen uit de neus van de honden te injecteren in
hun ruggenmerg. Verwacht wordt dat men op 
termijn ook mensen met dit letsel in het ruggen-
merg kan helpen. Henk Van de Meent, revalidatie-
arts aan het Universitair Medisch Centrum 
St. Radboud in Nijmegen, gelooft echter niet dat
lammen binnenkort weer zullen stappen. Hij hield
zich in Zürich bezig met de vernieuwing van 
zenuwen in het ruggenmerg.

Henk Van de Meent
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Breinpijn Speel mee en maak kans op een leuke prijs!
Vul snel de sudoku of het kruiswoordraadsel in en stuur je oplossing voor 20 mei 2013 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 een uniek gesigneerd exemplaar van De vrolijke atheïst van Jean Paul Van
Bendegem.
In het volgende nummer publiceren we de oplossingen en de namen van de winnaars.

Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M V

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Gele lijn sudoku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Een boek dat als titel De vrolijke atheïst
draagt, doet een dosis vrijheid blijheid ver-
moeden. Als lezer denk je dan ook dat je
snel door die tweehonderd pagina’s zal fiet-
sen. Niets is minder waar. Trouw aan zich-
zelf doorspekt Van Bendegem zijn schrijfsel
met humor, maar hij zet de lezer ook voort-
durend van het ene been op het andere en
bewandelt hier en daar zijwegen die een
vlotte leesbaarheid niet meteen ten goede
komen. Toegegeven, het houdt je wel alert.  

Het boek kent verschillende delen, van het
zeer persoonlijke en autobiografische over
het algemeen menselijke, tot het meer be-
schouwende. En misschien mag het geen
verbazing wekken dat Van Bendegem zich
vooral in dat laatste een meester toont. In
dit deel voelt hij zich als een vis in het water
en dat merk je ook. Toch zijn die vooraf-
gaande persoonlijke ontboezemingen be-
langrijk omdat ze een klein beetje een blik
gunnen op de evolutie die Van Bendegem
heeft doorgemaakt en uitleggen waarom hij
geworden is wie hij is. Wetenschappelijk
denken is en blijft echter zijn dada, en ho-
pelijk gaat hij hier nog een tijdje mee door. 

[vc]

boek

Werk, kinderen, seks, geld en huishouden
zijn vaak de twistappels in een relatie.
Deze discussies om macht zijn in wezen
een strijd om liefde. De appel valt daarbij
niet ver van de boom. Hoe je als kind
liefde hebt ervaren - je hechtingsstijl - keert
terug in hoe je zelf liefhebt. Tot deze 
inzichten kwam relatietherapeute Rika
Ponnet dankzij de vele singles en koppels
die zij begeleidt. Gelukkig volgen er ook
tips over hoe je binnen de krijtlijnen van je
wieg kan bewegen en groeien. 

“Lees dit boek en je zal de liefde begrijpen”,
aldus Rika Ponnet. Hoewel dat allicht te
veelbelovend is, ontkracht haar weten-
schappelijke kijk heel wat ingebakken
ideeën. De theorie dat mannen van Mars
komen en vrouwen van Venus wordt te-
recht op de korrel genomen. Haar inzichten
verwijzen voor een stuk naar de theorie
van voorbestemming, wat bij momenten
beklemmend aanvoelt. Tot Ponnet weer
ruimte laat voor nuances en eigen keuze.
De vele praktijkvoorbeelden en verhalen
blijven bij. Stof tot nadenken.

[mw]

Blijf bij mij. 
Hoe we in relaties strijden voor
macht en intimiteit
Rika Ponnet
Lannoo, 2012
ISBN: 9789020999785

De vrolijke atheïst
Jean Paul Van Bendegem
Houtekiet, 2012
ISBN: 9789089242204

boek

Naar aanleiding van het emeritaat van 
professor Michel Magits willen zijn collega’s
hem bedanken voor zijn jarenlange inzet
met dit liber amicorum, of huldeboek. 
Specialisten uit diverse disciplines raken
met hun bijdragen de onderzoeksdomeinen
van professor Magits aan. De centrale 
thema’s in deze lijvige bundel zijn recht, 
religie en vrijzinnigheid. 

Naast de academische carrière van de
professor aan de Vrije Universiteit Brussel
wordt ook stilgestaan bij zijn inzet voor de
vrijzinnig humanistische gemeenschap, in
het bijzonder bij zijn voorzitterschap van
de Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw (die
nu als deMens.nu door het leven gaat).
Professor Magits ijverde voor de concreti-
sering van de grondwettelijke erkenning
van de niet-confessionele levensbeschou-
wing. De uitvoering van artikel 181 §2 van
de Grondwet kwam er dankzij de wet van
21 juni 2002 betreffende de Centrale 
Vrijzinnige Raad. De publicatie vormt dan
ook een aanrader voor al wie geïnteresseerd
is in de scheiding tussen kerk en staat. 

[fb]

Een leven van inzet.
Liber amicorum Michel Magits
Dave De Ruysscher, Paul De Hert, 
Machteld De Metsenaere (coördinators)
Wolters Kluwer Belgium nv, 2012
ISBN: 9789046547182

boek

Van de bovenste plank
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Wie ben ik? Dat hangt volgens Verhaeghe af
van de context waarin wij leven. En die
context bepaalt in onze tijd dat het individu
maakbaar is. Wie geen succes kent, heeft
dat aan zichzelf te danken. Zo zijn we terecht-
gekomen in een Enron-maatschappij. Net
zoals de Amerikaanse multinational passen
we immers een systeem van “Rank and
Yank” toe: diegenen die het minste produ-
ceren worden afgedankt. Het neoliberalisme
is de nieuwste vorm van sociaaldarwinisme,
waarbij de meest succesvollen het halen.

In Identiteit onderzoekt de psychoanalyticus
hoe dertig jaar neoliberalistisch denken
onze identiteit bepaalt, “en die bepaling is
ronduit gestoord”. Dit economisch model
is volgens hem immers schuldig aan de
steeds vaker voorkomende angsten en
depressies die hij ziet in zijn praktijk. 

Deze aanklacht tegen het neoliberalisme is
lekker leesvoer, al missen de beweringen
van Verhaeghe hier en daar wat weten-
schappelijk bewijsmateriaal. Desalniettemin
legt hij - misschien niet dé, maar zeker wel -
een vinger op de wonde. Onze maatschappij
kan best wat zelfreflectie gebruiken. 

[jvg]

Identiteit
Paul Verhaeghe
De Bezige Bij, 2012
ISBN: 9789023473039

boek

Je kind verliezen. Ze zeggen dat er niks
erger bestaat. Het overkwam de Israëlische
schrijver David Grossman. Zijn zoon Uri
sneuvelde in de oorlog tegen Libanon in
2006. Grossman werkte toen aan Een
vrouw op de vlucht voor een bericht en
droeg deze roman aan Uri op. Vijf jaar later
verschijnt het boek Uit de tijd vallen,
waarin Grossman zoekt naar woorden om
te kunnen vertellen wat het is, de dood
van een kind. Het werd een verhaal in
stemmen. De personages, die elk op hun
eigen manier de verschillende stadia van
rouw doorlopen, lopen ook letterlijk in krin-
gen rond de stad. Ze zijn op zoek naar
hun gestorven kinderen. Beurtelings
nemen ze het woord: de nettenboetster,
de oude rekenonderwijzer, de stads -
chroniqueur en zijn vrouw, de hertog, de
schoenmaker, de vroedvrouw en de voor-
trekker van het gezelschap: de lopende
man. En dan is er nog de centaur, die de
dood van zijn zoontje moet herscheppen
in de vorm van een verhaal. “Als ik het niet
opschrijf, zal ik het niet begrijpen.” Ze
klampen zich vast aan herinneringen en
worstelen met de gedachte van oneindige
eindigheid: “Dat je mij niet meer gelaten

Uit de tijd vallen
David Grossman
Cossee, 2012
ISBN: 9789059363632

boek

hebt dan ‘hij’ en ‘zij’ en ‘wij’ en dat met
jouw stem niemand ooit nog ‘ik’ zal zeg-
gen. Ook dat is me ontnomen.” Angst,
pijn, verlangen en zelfs woede duwen hun
lijf vooruit. Enkel een vorm van berusting
doet uiteindelijk hun vermoeide benen stil-
staan. “Er is adem binnen in de pijn.” 

Uit de tijd vallen is een dun boekje, bijna
als een theatertekst geschreven. Snel uit,
zo denk je eerst. Maar wie geen tijd neemt
om de zinnen tot zich te laten doordringen,
waant zich verloren in een langdradige en
repetitieve Griekse tragedie. Grossman
koos immers voor een hermetische, haast
poëtische taal en een verhaal zonder vaart.
Rouw ís immers een lange weg, zonder
een duidelijke richting. Een eeuwig par-
cours van vallen en opstaan. Toch is het
juist op die manier dat Grossman erin
slaagt om zonder opgeblazen woorden uit
te drukken wat niet uit te drukken valt. Tot
onze troost en misschien wel tot zijn spijt.
Of zoals de centaur het zegt: “Alleen, het
breekt mijn hart, mijn schat, te denken dat
ik - dat het kan - dat ik daarvoor woorden
heb gevonden.”

[jvg]

Speel mee met Breinpijn (p.27) en maak kans om een uniek gesigneerd exemplaar van De vrolijke atheïst 
van Jean Paul Van Bendegem te winnen. 
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LEIF-kaart

Wat? 
De LEIF-kaart (LEIF =
LevensEinde Informatie-
Forum) is zo groot als
een bankkaart en toont over welke wilsverklaringen omtrent

het levenseinde je beschikt.

Hoe bestel je de LEIF-kaart?

Vul de gegevens in op p. 56 van het nieuwe LEIF-blad. 

Verzend dit formulier gefrankeerd naar LEIF, J. Vander 

Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

Of surf naar www.leif.be, waar je het formulier online kan in-

vullen en de LEIF-kaart kan bestellen.

Het nieuwe LEIF-blad vind je op www.leif.be en in de 

huizenvandeMens (adressen op achterzijde van dit magazine).

aan de frigo

HuisvandeMens
Brussel en Jette zijn
verhuisd

Voortaan kan je in Brussel voor vrijzinnig
humanistische dienstverlening terecht in
Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel
(naast het Kaaitheater). Naast het 
huisvandeMens nemen
ook een aantal andere 
vrijzinnige en pluralistische
initiatieven hun intrek in
dit pand. Het wordt uit-
gebouwd tot een cen-
traal gelegen
ontmoetingsplaats
waar je terecht kan
voor een divers aan-
bod aan diensten uit
de sociale, culturele,
welzijns- en gezond-
heidssector.
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Babybeurs Genk 

Op 13 en 14 april staat deMens.nu

op de babybeurs in Genk. Wil je

meer info over vrijzinnig humanis-

tische geboorte- of adoptie-

plechtigheden? Bezoek
onze stand en maak kans

op een leuke prijs! Baby-
beurs Genk, Limburghal,
Jaarbeurslaan 6, 3600 Genk. 
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In België kunnen partners van hetzelfde geslacht al tien jaar metelkaar trouwen voor de wet. 
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in de nabije toekomst zal veranderen. In Rusland bijvoorbeeld
keurde het parlement eind januari 2013 nog een wet goed die uiting
van de homoseksuele geaardheid in het openbaar strafbaar maakt.

Verbod op discriminatie
Goed nieuws voor holebi’s is wel dat het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens op 15 januari 2013 een Britse ambtenaar die
om geloofsredenen geen homo-partnerschappen wou voltrekken
en een Britse relatietherapeut die geen holebi-koppels wou helpen,
in het ongelijk stelde. Zich beroepend op het verbod op discrimi-
natie, erkende het Hof het recht van homokoppels om gelijk be-
handeld te worden.

Actieplan
Toch is ook in België homoseksualiteit nog voor velen een taboe.
Naar aanleiding van de moord op Ihsane Jarfi, die onder meer om
het leven gebracht werd omdat hij zich aangetrokken voelde tot
mensen van zijn eigen geslacht, werd eind januari 2013 een inter-
federaal actieplan tegen homo- en transfoob geweld opgesteld.
Dat plan – waarin uiteraard ook aandacht wordt besteed aan sen-
sibilisering - is alvast een goede poging om de afkeer tegenover
homo- en transseksuelen onder de Belgische bevolking te vermin-
deren. Maar die initiatieven zijn uiteraard geen doel op zich. 

België is een baanbreker op het vlak van holebirechten. Naast ons
land is het homohuwelijk enkel toegestaan in Argentinië, Canada,
Denemarken, Ijsland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje,
Zweden en Zuid-Afrika. In Frankrijk en Groot-Brittannië staat de
kwestie hoog op de politieke agenda, en leidt er tot heel wat con-
troverse. 

In Frankrijk lokte het wetsvoorstel om het homohuwelijk te legali-
seren massaal protest uit in de straten van Parijs. Conservatieve
politici klopten overuren door meer dan 5.000 amendementen in
te dienen op het wetsvoorstel. Toch slaagde de Assemblée nationale
erin om begin februari 2013 haar fiat te geven, wat de Senaat ge-
zien zijn linkse overwicht waarschijnlijk ook doet in april (nvdr: situ-
atie bij het ter perse gaan, op 29 maart 2013). 

Gemakkelijker dan in Frankrijk, keurde men op 5 februari 2013 het
homohuwelijk goed in Groot-Brittannië, maar ook daar moet het
wetsvoorstel nog langs het Hogerhuis geraken. Het wetsvoorstel
leidde wel tot verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij van pre-
mier David Cameron.

Strafbaar
Maar er zijn dus nog heel wat landen waar het homohuwelijk niet
in de wet is opgenomen en vaak ziet het er ook niet naar uit dat dit

actua

Homohuwelijk
bestaat tien jaar
DeMens.nu is trots dat België op 1 juni 2013
mag uitpakken met het tienjarig bestaan
van de wet die het voor koppels van het-
zelfde geslacht mogelijk maakt om officieel
te trouwen. Hiervoor konden zij wel al een
vrijzinnig humanistische plechtigheid krij-
gen. Nu nog is het vrijzinnig humanisme de
enige in België erkende levensbeschouwing
die er nooit graten in ziet om twee mensen
van hetzelfde geslacht te huwen. Helaas
roepen homohuwelijken zowel in België als
in het buitenland nog steeds heel wat weer-
stand op. We zijn er dus nog niet.

Sarah Van Gaens

Een decennium na de wettelijke goedkeuring in
België blijft taboe overeind 
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Begin februari ontvingen alle Vlaamse gemeentebesturen
een exemplaar van het Witboek 2012 - Memorandum Ge-
meenteraadsverkiezingen. In het witboek formuleert de vrij-
zinnig humanistische gemeenschap aanbevelingen over de
scheiding tussen kerk en staat op lokaal niveau. Naast cij-
fermateriaal, voorbeelden en verduidelijking krijgen de
nieuwe mandatarissen ook vijftien concrete voorstellen
voorgeschoteld. Een greep uit de voorstellen. 

Veerle Cannoot

Tijdens de volgende legislatuur moet er minstens één straat
genoemd of hernoemd worden naar een vrijzinnige huma-
nist met lokale of bovenlokale verdiensten.

Het gemeentebestuur voorziet een bepaling in de deonto-
logische code van zijn ambtenaren die stelt dat het dragen
van politieke of levensbeschouwelijke kentekens tijdens de
uitoefening van de job verboden is.

De lokale bibliotheek verruimt haar aanbod aan humanisti-
sche en atheïstische literatuur in overleg met de adviesraad
en maakt dit aanbod ook ruim bekend via promotie en lite-
raire happenings.

De gemeente mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks,
officiële plechtigheden organiseren, als deze naar een reli-
gieuze of niet-confessionele levensbeschouwing verwijzen.
De gemeentelijke mandatarissen kunnen, bij het uitoefenen
van hun ambt, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks,
deelnemen aan officiële plechtigheden die door de ge-
meente worden georganiseerd en die naar een religieuze of
niet-confessionele levensbeschouwing verwijzen.

Het gemeentebestuur zal bij een overdracht van een ge-
meentelijke school altijd kiezen voor een overdracht naar
het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

We dringen erop aan dat de bevoegde schepen een overleg
opstart met de betrokken actoren over kerkelijk patrimo-
nium in het algemeen en herbestemming van kerkgebou-
wen in het bijzonder in de gemeente en dat de resultaten
van dat overleg resulteren in een rapport dat wordt overge-
maakt aan de minister.

Na overleg met de islamitische gemeenschap beslist de ge-
meente om een tijdelijke slachtvloer met verdovingsmachi-
nes te installeren. Deze maatregel gaat gepaard met de
nodige voorlichting en stimulering binnen de moslimge-
meenschap. Na één jaar wordt deze maatregel geëvalueerd
en wordt er beslist over mogelijke verlenging.

Het reglement van het gemeentelijk openbaar zwembad
laat geen aparte zwemuren toe voor specifieke doelgroe-
pen. Trainingen in het kader van een opleiding tot redder of
aparte zwemuren voor mensen met een specifieke aandoe-
ning (medische reden) zijn wel mogelijk.

In afwachting van een duidelijk standpunt van de Vlaamse
regering, stellen wij voor dat het gemeentebestuur er bij de
aangeduide voorzitters van de stembureaus op aandringt
om de neutraliteit te vrijwaren. Het gemeentebestuur licht
de voorzitters ook in over hun rechten en plichten ter zake.

Meer info? 
Het volledige Witboek 2012 – Memorandum Gemeente-
raadsverkiezingen van deMens.nu kan je downloaden via
www.deMens.nu in de rubriek “Publicaties”, onder
“Varia”.

DeMens.nu lanceert voorstellen
in witboek

actua
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Kinderen die geboren zijn door middel van
kunstmatige inseminatie met de hulp van
een spermacel van een anonieme donor
worden ook wel eens KID-kinderen ge-
noemd (Kunstmatige Inseminatie met Do-
norsperma). Sommige van deze KID’s
hebben de drang om te weten wie hun bi-
ologische vader is. Ze kunnen al een po-
ging ondernemen via registratielijsten en
DNA-gegevens. In ons land zitten die ge-
gevens wettelijk achter slot en grendel, ten-
zij er moet nagegaan worden of er erfelijke
ziektes zijn… 

Opdrogende zaadbron
Maar is die drang naar herkomst een (afdwingbaar) recht?
Het valt te kaderen in voortschrijdende sociologische ont-
wikkelingen, de mondigheid en de emancipatie van het in-
dividu en het recht op kennis over afkomst dat staat
uitgeschreven in het Verdrag inzake de Rechten van het
Kind. Ouderschap is geen mensenrecht. Het recht om je af-
komst te kennen nu blijkbaar wel. De vergelijking loopt een
beetje mank, maar als iemand bloed geeft via het Rode
Kruis, moet dan degene die jouw bloed krijgt ook binnen 20
jaar bij jou komen aanbellen om kennis met je te maken?
Spermacellen, bloedcellen… ze worden allemaal vrij, vrank
en anoniem gedoneerd. Laat het ons zo houden. Toch kijken
sommige juristen al reikhalzend uit naar het eerste kind dat
met dat kinderrechtenverdrag in de hand naar de rechtbank
stapt, zwaaiend met het recht om de ouders te kennen en
door hen te worden verzorgd. Neen, dank u wel Darth Vader,
you could never be my father! Hou je anonieme masker
maar aan.

Een reactie op de vorige column van Marleen Temmerman kan je
lezen op www.deMens.nu bij deMens.nu Magazine januari-
februari-maart 2013.

In de Star Wars-film The Empire Strikes
Back laat Darth Vader aan Luke 
Skywalker weten dat hij z’n vader is.
Het heeft geleid tot de roemruchte,
half komische misquote “Luke, I am
your father”. Was Darth Vader dan een
anonieme spermadonor wiens anoni-
miteit naar de haaien is of heeft hij
Lukes moeder gewoon zeer intiem ge-
kend? ’t Draaide uiteindelijk uit op een
warrig Oedipus-achtig drama omdat
Luke er tot dan toe vanuit ging dat
Vader zijn… vader had vermoord. Va-
dermoord, maar dan door Vader en
niet door zoon. Gaat u mee op zoek
naar de anonieme vader?

Elke gezonde en vruchtbare man kan vanaf 18 jaar (en tot
ongeveer 35 à 45 jaar) spermadonor worden. Hij moet zich
daarvoor aanmelden in één van de vele fertiliteitscentra of
spermabanken die ons land rijk is. De fertiliteitscentra kun-
nen in samenspraak met de wensouders sperma van een
donor kiezen die gelijke kenmerken heeft inzake huidskleur,
lengte, bloedgroep en kleur van haar of ogen. De appel
mag namelijk niet te opvallend ver van de boom vallen. On-
langs pleitten een aantal fertiliteitscentra tijdens een dona-
tiecampagne zonder schroom voor eigen zaad eerst. In
Limburg willen ze meer streekeigen én multicultureel voort-
plantingsmateriaal zodat ook pakweg ouders van Turkse
afkomst kunnen kiezen uit een ruimere zadencollectie. In
de omgeving van de Leuvense spermabank rekruteren ze
sinds kort ook volop bij het universitair en medisch perso-
neel. Maar er komen kinken in de donatiekabel… Kinderen
willen namelijk kennismaken met de spermadonoren/bio-
logische vaders.

Anonimiteit is hét criterium dat vele mannen over de
spermadonatiebrug helpt. In ons land is spermadonatie in
principe anoniem. Wensouders noch kinderen kunnen de
identiteit van de spermadonor achterhalen en de donor
kan evenmin de identiteit van de ouders of de kinderen op-
zoeken. 
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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 Bree
Opitterstraat 20
3960 Bree 
T 089 73 05 00 - F 089 73 05 09
bree@deMens.nu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

huisvandeMens Sint-Niklaas
Ankerstraat 96 - 9100 Sint-Niklaas
T 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
sintniklaas@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 Tienen
Beauduinstraat 42
3300 Tienen
T 016 81 86 70 - F 016 82 40 31
tienen@deMens.nu

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

huisvandeMens Turnhout 
Begijnenstraat 53 - 2300 Turnhout
T 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
turnhout@deMens.nu

Wij zijn er voor jou!

Voor meer informatie: 

www.deMens.nu

huisvandeMens Vilvoorde
Frans Geldersstraat 23
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

Je kan bij ons terecht voor: info (o.a. rond waardig levenseinde) – vrijzinnig humanistische plechtigheden
– vrijzinnig humanistische begeleiding – vrijzinnig humanistische activiteiten - vrijwilligerswerk


