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vrijzinnig humanistisch tijdschrift 
voor iedereen

Joost Vandecasteele vindt het belangrijk 
om alles in vraag te stellen

“Twijfel 
is fascinerend”
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en papieren deMens.nu Magazine over 
de digitale samenleving, dat moet kunnen. 
En wie weet, misschien lees je dit maga-
zine wel op een smartphone, tablet of 
laptop.

De digitalisering is overal en niet meer weg 
te denken uit een maatschappij waarin 
we altijd bereikbaar moeten/willen zijn. De 

digitale evolutie is aanwezig in alle lagen van de samenleving 
en biedt talrijke mogelijkheden. Het is evenwel van belang om 
waakzaam te zijn en het ethische te blijven afstemmen op het technologische. 
Op die manier kunnen de ontwikkelingen zo worden vormgegeven dat ze 
bijdragen tot het goede leven.

In het dossier besteden we aandacht aan een aantal van de domeinen waarin 
de digitale samenleving tot uiting komt, of net niet. Zo wordt er wel eens van 
uitgegaan dat mensen met een beperking weinig of geen toegang tot de digitale 
wereld hebben, maar Brent bewijst het tegendeel: digitale en technologische 
toepassingen maken hem net zelfstandiger. Hij is dan ook een jongere die tot de 
generatie Z behoort en met digitale media is opgegroeid. Dat in tegenstelling tot 
de babyboomers, die ondertussen met pensioen zijn of gaan. Maar ook voor hen 
kan de digitale samenleving nuttig zijn. Denken we maar aan de zorgrobot Zora 
die al in verschillende woonzorgcentra wordt ingezet.

Ook in de geneeskunde wordt gebruikgemaakt van digitale technologie: 
augmented reality en hologrammen zullen binnen een tiental jaar niet meer 
weg te denken zijn uit de (neuro)chirurgie. Het transhumanisme gelooft dat die 
opmars van robotica en andere technologische evoluties de menselijke eigenheid 
zal overstijgen. Controle is dus nodig, onder meer op het vlak van privacy. De 
wetgeving hierover kreeg recent een serieuze update, wat ongetwijfeld ook een 
invloed op het internetdaten en de datingsites zal hebben. En wat de verdere 
ontwikkeling van de digitale samenleving nog zal brengen, kan uiteraard niemand 
met zekerheid zeggen, maar sciencefictionverhalen gunnen ons alvast een kijkje in 
een - zwarte - spiegel. Veel leesplezier.

Veerle Magits

samenleving

E

Van de redactie

Digitale 
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Inhoud

Dit magazine bevat een toegankelijke mix van luchtige en diepgravende 
artikels over eigentijdse onderwerpen die verband houden met vrijzinnig 
humanisme.

Vrijzinnig humanisten geloven in de mens en plaatsen die centraal

De verantwoordelijkheid voor zin en moraal ligt voor vrijzinnig humanisten 
bij de mens. We bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en 
nu, en dat doen we met respect voor de keuze van anderen en voor de 
natuur. We streven daarom ook naar een warme en solidaire democratische 
samenleving waar elk individu zich ten volle kan ontplooien. Hoewel 
iedereen anders is, zijn we gelijkwaardig en moeten we onszelf kunnen zijn.

Vrijzinnig humanisten kijken kritisch naar de wereld en naar zichzelf

We aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen, maar oordelen zelf 
wat goed is en wat slecht. Dé waarheid bestaat immers niet en dus kan 
niemand die opleggen. Daarom stellen we alles in vraag tot we nieuwe 
inzichten hebben. Het is onze ultieme vrijheid: het mogen veranderen van 
mening.

Vrijzinnig humanisten zijn een bont allegaartje

Jong en oud, rijk en arm, uit alle hoeken van de wereld … We geven allen 
zelf zin aan ons leven en maken er samen het beste van. Hier en nu en met 
vertrouwen in de toekomst.

deMens.nu Magazine is er voor vrijzinnig humanisten, maar ook voor 
iedereen die zich betrokken voelt bij onze samenleving en zeker ook voor 
nieuwsgierigen.

14

12

6

Een vrijzinnig 
humanistisch 

magazine voor 
iedereen

©
 J

er
oe

n 
Va

nn
es

te

© Joke Goovaerts

© Zoë Kalala

4 | deMens.nu Magazine



17

46

55

52

6 Onderhuids
 “In mijn hoofd stopt het nooit”
 Interview met schrijver en komiek 
 Joost Vandecasteele

11 Vrijzinnige barometer
 Vrijwillige zwangerschapsafbreking

12 Wetenschappelijk onderzocht
 Seksueel misbruik in de sport
 Interview met criminologe Tine Vertommen

14 Jong.nu
 “Constructief blijven praten”
 Interview met drie CHanGEmakers van UCOS

17 Dossier
 Digitale samenleving

45 Column Kurt Van Eeghem
 Gaat nu allen heen in vrede

46 Achter de schermen
 Vermeylenf()nds

47 Ingezoomd
 Freedom of Mind

48 Vrijwilligers van bij ons
 Vrijzinnig Centrum Mozaïek

50 Een bank vooruit
 NCZ-leerkracht Linton Verstraete over kritisch omgaan 

met digitale en technologische ontwikkelingen

51 Breinpijn
 Maak kans om het winnende boek van de Boekenprijs 

deMens.nu in de wacht te slepen

52 Van de bovenste plank
 Boekenprijs deMens.nu

54 Actua
 Nieuwsberichten en activiteiten

58 Column Tinneke Beeckman
 Ideologische denkkaders

59 Levenskunst

60 Er is een huisvandeMens in je 
 buurt

Vrijzinnig humanisme Jongeren eerst! Gedachten zijn vrij Wetenschap Hersenvoer

Doss
ier

18 De menselijke evolutie voorbij
De invloed van nieuwe technologieën

22 Aan de slag met Zora
Robots in de ouderenzorg

24 Privacy gisteren, vandaag en morgen
Informatie is macht

27 AVG …?!
Algemene Verordening Gegevensbescherming

28 Online & offline daten
Relaties in digitale tijden

30 Jongleren
Jongeren aan het woord

32 De mens is een technisch wezen
De verwevenheid van ethiek en techniek

36 Hologrammen in het operatiekwartier
Augmented reality, een blik op de toekomst

38 Sciencefiction: fictie of non-fictie?
Op verkenning in de toekomst

40 Digitalisering over generaties heen
Een persoonlijke getuigenis

43 Doordacht
Een verzameling weetjes en tips

Digitale 
samenleving

© Jean-Pierre Drubbels

deMens.nu Magazine | 5



Interview met 
Joost Vandecasteele

“In mijn hoofd 
stopt het nooit”



Welke thema’s inspireren je? 
Ik ben enorm gefascineerd door apocalyptische sciencefiction, 
met als uitgangspunt: hoe technologisch geavanceerder de maat-
schappij, hoe primitiever de mens. Wat er nog gaat gebeuren, is 
duizendmaal interessanter dan wat er al voorbij is. Wat mij daarbij 
steeds opvalt, is de weerzin van de mens om dat toe te laten. 
Vooruitgang is er nu eenmaal, of de mens het aanvaardt of niet. In 
scholen zou men daarom naast geschiedenislessen ook toekomst-
lessen moeten geven. Mijn soort sciencefiction, zoals mijn boek 
Generatie B, bestaat uit verhalen die zich evengoed over honderd 
jaar kunnen afspelen, maar wel met een basis van de huidige we-
reld die dan compleet ontspoort.

Hoe zou je je werk omschrijven?
Ik beschouw het als een combinatie van weird fiction, science-
fiction en nerd fiction. Ik ben altijd gefascineerd geweest door de 
niche. Ik geloof dat als je een zo breed mogelijk publiek wil aan-
spreken, je net daardoor veel mensen kwijtraakt. Ik schrijf en maak 
dus dingen die ik zelf zou willen lezen, in de hoop dat ik niet de 
enige ben. Maar ik ben wel mijn eigen referentiepunt. Ik beschouw 
het een beetje als mijn verantwoordelijkheid om wat ik belangrijk 
vind, zelf zo belangrijk mogelijk te maken. Het zelf ontdekken, het 
dieper graven dan wat het licht ziet, dat prikkelt mij. Ik hoop dat ik 
daardoor andere zoekende mensen kan inspireren en het gevoel 
kan geven dat ze er niet alleen voor staan.

In Generatie B lijkt je hoofdpersonage helemaal geen con-
trole te hebben over wat hem overkomt. Houdt jou dat ook 
bezig?
Ik vind het belangrijk om alles permanent in vraag te stellen. Die 

twijfel is fascinerend. Mensen die zeker van hun stuk zijn, zijn per 
definitie oninteressant. Ik ga ervan uit dat wat ik als feit beschouw, 
binnen afzienbare tijd wordt tegengesproken, tot er nog twee pro-
cent van overblijft. Het is essentieel voor mij om het vreemde zo 
belangwekkend mogelijk te maken. Eigenlijk zijn wij hele vreemde 
wezens die vreemde dingen doen, maar we doen het al zo lang 
dat we het normaal vinden. Tegelijkertijd ben ik een man met een 
kind van wie ik vind dat het zijn best moet doen op school. Er zit 
wel genoeg in mij om gezond en maatschappelijk aanvaardbaar te 
leven. Maar in mijn hoofd stopt het nooit.

Waarin voel je je het meest vrij?
Ik voel me vrij in die zin dat ik nooit iets tegen mijn zin heb moeten 
doen, maar ik besef tegelijk hoe precair het is. Mijn werk kan elk 
moment stoppen en ik moet ook overleven. Als ik alleen boeken 
zou schrijven, ben ik een armoedig man. Daarom ben ik blij met de 
toevallige variatie aan projecten. Voorlopig komen ze vanzelf, en 
dat is geruststellend. Al heb ik wel een aantal principes waaraan ik 
me houd. Maar zolang het me blijft boeien, ga ik door.

Hoe ver mag een komiek gaan in het beledigen van anderen?
Beledigen is een vak en je moet dat goed kunnen. Ik ben een 
idealist. Ik geloof dat een mop zo goed kan zijn dat ze seksisme, 
racisme, elk ‘isme’ overstijgt omdat ze zo grappig is. Een komiek 
streeft naar die ene mop, die even pijn doet en toch een ontlading 
oplevert. Die heb ik nog niet gevonden. Daarom is comedy een 
veilige plek. Ik vergelijk het graag met een operatiekamer. Ik mag 
jou hier op straat niet opensnijden met mijn scalpel. Maar in een 

Joost Vandecasteele is komiek, maar vooral schrijver. Zijn 
boeken zijn vaak een visitekaartje gebleken voor tal van andere 
projecten zoals een televisieserie, een game en een graphic novel. 
In zijn hoofd stopt het denken nooit en tijdens ons gesprek springt 
hij vaak van de hak op de tak. Hij geniet ervan om zijn creatieve 
geest te laven aan het ontdekken van obscure en tegendraadse 
werelden, waar het niet absurd genoeg kan zijn. Maar tegelijk 
houdt onze huidige samenleving hem evengoed in de greep 
en beseft hij dat dit de wereld is waarin hij samen met zijn gezin 
moet zien te leven. Niettemin blijft hij vol fascinatie uitkijken naar 
de toekomst.

 Durven denken

Ellen Vandevijvere - foto’s © Jeroen Vanneste

Onderhuids

 Vrijheid als hoogste goed 
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operatiekamer, met een mondmaskertje en in een steriele omgeving 
mag dat wel. Een comedyplek is de operatiekamer van de maat-
schappij. Daar mogen dingen uitgeprobeerd worden, daar mag je 
snijden. Daarom is het ook vreselijk dat mensen een comedyshow 
filmen en beginnen te tweeten. Ik zeg bewust andere dingen op 
een podium dan op sociale media, wegens de verschillende con-
text. Niet omdat ik bang ben om te shockeren, maar omdat woede 
nu zo vanzelfsprekend is geworden. Er is niets zo gemakkelijk als 
iemand kwaad maken.

Hoe zou je dat willen tegengaan?
Door verwarring. Dan bereik je meer. Iemand met kwaadheid blijft 
in zijn eigen gelijk hangen. Niemand heeft ooit een Twitterruzie 
gewonnen. Ik ben iemand die liever applaudisseert dan de mid-
delvinger opsteekt, omdat applaudisseren net een fantastische 
belediging is. Soms kan iemand iets zo stoms doen dat applaus 
geschikter is en meer effect heeft.

Zet jij je in voor anderen?
Je zet je nooit genoeg in voor anderen. Mijn inzet is deels uit ego-
isme, maar toch ook uit bezorgdheid over bijvoorbeeld de lucht-
kwaliteit in de stad. Ik voed een kind op in Brussel en ik word een 
beetje lastig van het feit dat opgroeien in een stad bepaalde offers 
met zich meebrengt, los van het gegeven dat er ook voordelen 
aan zijn. Ik vind het niet oké dat in een stad als deze geen rekening 
hoeft te worden gehouden met een kind, omdat het niet kan stem-

“Zich beledigd 
voelen is een keuze”

men. Als taxichauffeurs meer impact op de politiek hebben dan 
kinderen, dan klopt er iets niet.

Ben je niet bang om verbitterd te worden?
Nee, helemaal niet. Ik ontdek juist zo veel, zoals rare porno, of 
fantastische feministische punk: heerlijk rauw en heftig. Of fanfictie, 
waar iemand als Spock uit Star Trek samenzit met iemand uit de 
wereld van Harry Potter. Ik kan dus niet bitter worden, omdat er 
genoeg vreemdheid is. Ik moet mezelf injecteren met die vreemd-
heid om te overleven.

Heb je het gevoel dat we minder vrij zijn, dat er meer con-
servatisme heerst?
We zijn bedachtzamer geworden. Dat heeft niet alleen met conser-
vatisme te maken, maar ook met internet. Het is een magisch ding, 
en het heeft mijn leven veranderd. Maar het heeft ook een duistere 
kant, namelijk dat alles voor iedereen zichtbaar is. Vandaag de dag 
blijft elke domme uitspraak of gemaakte foto van pakweg een zes-
tienjarige voor eeuwig aanwezig. Mensen passen zich daardoor 
aan. Al denk ik dat de nieuwe generatie er een manier op zal vinden 
om daarmee om te gaan.

In tegenstelling tot dertigers die zich bewust zijn van de di-
gitalisering, kennen kinderen van tegenwoordig niets anders 
dan de online wereld.
Natuurlijk, en de wereld wordt nog altijd bestuurd door ‘oude pensen’. 
We moeten stoppen met denken dat zich beledigd voelen een argu-
ment is. Het is een keuze. Zoals de discussie over wat Charlie Hebdo 

 Eén voor allen, allen voor één
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Onderhuids

publiceert. Ergens zijn we ervan overtuigd dat gevoelens ons een klein 
beetje vrijpleiten. Maar vrijheid van meningsuiting wil zeggen dat je ook 
tegengestelde meningen te horen krijgt. Het zou heel hypocriet zijn om 
te beweren dat ik de vrijheid eis om te zeggen wat ik wil, maar dan wel 
lastig word als ik tegengesproken word. Zo werkt het niet.

Je moet kunnen spreken, maar ook kunnen incasseren?
Exact. Je mag niet te eenzijdig zijn. Nu, ik zit wel in een luxe-
positie. Ik vertegenwoordig niemand, geen maatschappij, geen po-
litiek, geen religie. Ik vertegenwoordig niet eens een andere Joost 
in Brussel. Mij kunnen ze niet aanvallen. Het kan natuurlijk ook een 
vorm van lafheid zijn, dat ik nergens bij hoor, maar het zorgt ervoor 
dat ik kan doen wat ik doe. Je moet niet in de politiek gaan om 
aan politiek te doen.

Wordt de klassieke manier om aan politiek te doen minder 
relevant?
Ja, er is minder particratie. En zo komen we terug bij ons begin: 
de vooruitgang gaat door. Met goede en slechte kanten. Ik kan 
niet wachten op de seksrobot, ik denk dat dat veel gaat oplossen. 
Bij de volgende betogingen of rellen wat seksrobotten dumpen en 
zien wat er gebeurt. Dat kan nog interessant zijn. De komst van 
robotten vind ik een interessant thema.

Het dossier in dit magazine handelt ook over de digitale sa-
menleving.
Ik vind dat een fantastisch idee en één dat onze aandacht verdient. 
Kijk, de wereld is grootstedelijk aan het worden. Maar hoe we dat 

moeten organiseren, daar houden we ons momenteel nog niet mee 
bezig. We benaderen dat nog altijd vanuit een gemeentelijke visie. 
Maar ik wil niet aan de kant van de zeurpieten staan. Ik wil niet bij 
diegenen behoren die beweren dat het te snel gaat en dat vroeger 
alles beter was. Elke vorm van conservatisme is zelfbedrog.

Tolerantie ten opzichte van migranten blijkt groter te zijn in 
steden dan in randgemeenten.
Inderdaad, en daarom dat Vlaams Belang de aandacht naar de 
randgemeenten verschuift. De complexiteit is ook veel groter in de 
stad. En er is niets zo dodelijk voor oneliner-politici als complexiteit.

Zijn er bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen waarvan 
je wakker ligt?
Ja, het gebrek aan fantasie. Het is 2018, maar we discussiëren nog 
altijd over mannen- en vrouwengelijkheid, over homorechten en 
zelfs over de evolutietheorie. Er zijn mensen die zich te hard vast-
klampen aan wat ze denken te weten, omdat twijfelen voor hen te 
angstaanjagend is. Religie houdt me hierbij wel erg bezig. Het idee 
van een opperwezen is een saai gegeven. Maar als je twijfelt, sta 
je in een kwetsbare positie, omdat je durft te zeggen dat je het niet 
weet. En omdat het zo kwetsbaar is, wordt het ook zo krachtig. 
Daarom trek ik de lijn gewoon door tot in het absurde en maak ik 
het grotesk. Door alleen maar gedienstig en respectvol om te gaan, 
wil men de braafste van de klas zijn. Maar de braafste van de klas 
willen zijn, levert niets meer op.

 Atheïst tot in de kist
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Wie wil dan de braafste van de klas zijn?
Sommigen noemen dat politiek correct zijn. De braafste van de 
klas is voor mij diegene die vindt dat we zo begripvol mogelijk 
moeten zijn. Wel, ik heb massa’s begrip voor frisse ideeën die mij 
nog doen opkijken en mij verrassen.

De grote baanbrekers op moreel vlak waren niet per se de braaf-
sten. Een schrijfster zoals Margaret Atwood is geen brave feministe. 
Het gaat mij hier niet om geweld, maar om burgerlijke ongehoor-
zaamheid. Woede wordt nu zo gemakkelijk geïncorporeerd. De 
boze burger is intussen al een term geworden. Als politici blij zijn 
met de boze burger, dan is het effect ervan voorbij.

Het is tegenwoordig wel fascinerend dat er een maatschappelijk 
debat aan de gang is tussen conservatisme en conservatisme: 
enerzijds de conservatieven die vinden dat we begrip voor onder-
drukkende religies moeten hebben en anderzijds de conservatie-
ven die zeggen dat wij tenminste nog onze normen en waarden 
verdedigen. Zelfs Vlaams Belang beweert vandaag dat ‘ze’ onze 
homo’s lastigvallen. In die partij organiseerde Alexandra Colen des-
tijds nog een duiveluitdrijving, hé. Nu zijn ze pro homo’s omdat het 
hen goed uitkomt, natuurlijk.

Ben je gelovig?
Ik geloof alles. Ik geloof in zombies, ruimtewezens, vampiers, en 
andere dimensies.

Dus je denkt dat vampiers bestaan?
Ja. Ik ben fantastisch gelovig. Atheïsten zijn volgens mij mensen 
met te weinig fantasie en religieuzen hebben nog minder fantasie.

Fantasie hebben is iets anders dan gelovig zijn.
Gelovig zijn is wel gebaseerd op fantasie. Denk je dat christenen 
bijvoorbeeld echt geloven dat de moeder van Jezus onbevlekt ont-
vangen is? Ik denk dat de religieuzen met z’n allen hebben afge-
sproken: we gaan die atheïsten eens een poets bakken. Als je vindt 
dat je opperwezen gerespecteerd moet worden en niet beledigd 
mag worden, wel dan heb ik ook wel een fundamentalistisch geloof 
in de aanbieding dat evenveel respect verdient. Zolang God niet 
zelf ingrijpt, is het nog niet beslist.

Maar volgens sommigen grijpt hij in, hé? Als je drankje niet 
snel genoeg wordt gebracht door de kelner, is het zogezegd 
God die vindt dat je meer geduld moet hebben?
Ah, nee, dat zijn de zombies.

Anderen zeggen: “God stelt ons op de proef.”
Ja, inderdaad. Maar ik ga liever in discussie. Liefst ver van alle lo-
gica, waardoor ik verwarring schep, de balans uit evenwicht breng. 
Het idee van zelfcensuur om mensen niet te kwetsen, is vreselijk. 
Daarom moeten we in debat blijven gaan met totaal andersden-
kenden. Dat zal ons veel meer opbrengen dan te blijven hangen in 
ons eigen gelijk.

* * *
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Deze barometer peilt naar de stand van de vrijzinnigheid vandaag. Pakken 
donkere regenwolken zich samen boven vrijdenkersland? Of geniet de 
kritische, vrije geest van een staalblauwe lucht en een stralende zon?

Franky Bussche

In België is vrijwillige zwangerschapsafbreking nog steeds een wan-
bedrijf tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid. 
Sinds 1990 is vrijwillige zwangerschapsafbreking gedeeltelijk gede-
penaliseerd. De voorziene strafrechtelijke sancties worden niet toege-
past als alle in de wet vermelde voorwaarden gerespecteerd worden.

In 2016, zesentwintig jaar na de goedkeuring van de wet Lalle-
mand-Michielsens die de vrijwillige zwangerschapsafbreking ge-
deeltelijk depenaliseerde, lanceerden het Centre d’Action Laïque 
(CAL) en deMens.nu/Unie Vrijzinnige Verenigingen de campagne 
#abortusuithetstrafrecht om vrijwillige zwangerschapsafbreking te 
erkennen als een medische handeling. Tijdens die campagne werd 
vastgesteld dat veel mensen niet op de hoogte zijn van het wettelijk 
kader dat de toegang tot vrijwillige zwangerschapsafbreking regelt.

Om een recent en gedetailleerd overzicht van de publieke opinie te 
bekomen, lieten de CAL en deMens.nu/Unie Vrijzinnige Verenigingen 
een opiniepeiling uitvoeren met als doel:
• Bepalen van het gedeelte van de bevolking dat voor of tegen het 
uit het strafrecht halen van de vrijwillige zwangerschapsafbreking is.
• Informeren van de politici over de bestaande mening van de Bel-
gische bevolking.

Een representatieve steekproef van duizend personen werd telefo-
nisch bevraagd om het volgende te meten:
• De kennis van de bevolking wat betreft de vrijwillige zwanger-
schapsafbreking: weet het grote publiek al dan niet dat dit een mis-
drijf is?

Vrijwillige zwanger-
schapsafbreking

• De mening betreffende de wettelijke wijzigingen die nu ter discus-
sie liggen om vrijwillige zwangerschapsafbreking uit het strafwetboek 
te halen en te regelen in het medisch recht.

De opiniepeiling werd in december 2017 uitgevoerd onder supervisie 
van de Université libre de Bruxelles (ULB) en de Universiteit Hasselt 
(UHasselt). De resultaten van de opiniepeiling zijn duidelijk:
• In België weet slechts 1 op 5 Belgen dat vrijwillige zwangerschaps-
afbreking nog altijd een misdrijf is dat in het strafwetboek staat.
• 75% van de Belgische volwassenen is van mening dat vrijwillige 
zwangerschapsafbreking niet langer als een misdrijf moet worden 
beschouwd, maar eerder door een medische wet moet worden ge-
regeld.
• 6 op 10 Belgen zijn van mening dat het weigeren van een veilige en 
wettelijke toegang tot vrijwillige zwangerschapsafbreking de vrouw 
geweld aandoet.
• Voor meer dan 3 op 4 Belgen moet de ultieme beslissing om be-
roep te doen op een vrijwillige zwangerschapsafbreking bij de vrouw 
liggen, ongeacht de mening van haar omgeving.

Volgens deze recente opiniepeiling is een grote meerderheid van 
de Belgen voor een schrapping van abortus uit het strafwetboek 
en verkiezen ze een wet over zwangerschapsafbreking in het kader 
van de volksgezondheid. De volledige resultaten van de opiniepeiling 
kan je terugvinden in de brochure Opiniepeiling over de vrijwil-
lige zwangerschapsafbreking in België. Online te raadplegen op 
www.demens.nu/2018/04/12/opiniepeiling of te verkrijgen op aan-
vraag via info@deMens.nu 
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Seksueel 
misbruik in 
de sport
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Wetenschappelijk onderzocht

Tine Vertommen is onderzoeker en docent aan de Thomas More 
hogeschool in Antwerpen, waar ze deel uitmaakt van de expertise-
cel Toegepaste Forensische Psychologie. Sinds 2015 is ze coör-
dinator voor Vlaanderen van Voice, een internationaal project dat 
in acht Europese landen seksueel misbruik in de sport onderzoekt. 
Dat was ook het thema van haar lezingenreeks als titularis van de 
Leerstoel Willy Calewaert 2018.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kin-
deren, dat is geen vanzelfsprekend onderwerp?
Neen, inderdaad. Toen ik moraalwetenschappen en criminologie 
aan de Vrije Universiteit Brussel studeerde was dat helemaal geen 
topic. Maar het onderwerp triggerde mijn aandacht. Ik had het boek 
Human Rights in Youth Sports van Paulo David gelezen. Hierin wor-
den allerlei schendingen van kinderrechten in de (top)sport en top-
sportwereld besproken. Ik heb op internationaal niveau gezwommen 
en ook al heb ik zelf niets ervaren, ik herkende wel een aantal risico’s. 
De druk, de gevoeligheden en het normaliseren van bepaalde ge-
dragingen die in dit standaardwerk aan bod komen, openden mij de 
ogen. Verder was er ook een onderzoek aan de Katholieke Universi-
teit Leuven bij de sportkotstudenten over de perceptie van seksuele 
intimidatie en misbruik en over hoe vaak ze ermee in aanraking kwa-
men in een sportcontext. Ik heb dat voor mijn masterproef herhaald 
bij VUB-studenten en het was duidelijk dat veel studenten hiermee 
geconfronteerd werden. Met die data hebben we in 2007 de politiek 
proberen wakker te schudden, maar dat is niet gelukt. Het Sport 
voor Allen-beleid dat louter op de positieve aspecten focust, had 
destijds nog geen oog voor die gevoeligheden.

In Vlaanderen heeft zeventien procent 
van de jonge sporters te maken met 
seksueel grensoverschrijdend gedrag 
en zes procent is slachtoffer van zwaar 
seksueel misbruik. Die verontrustende 
cijfers komen uit een onderzoek van 
Tine Vertommen. In 2017 werd ze doctor 
in de medische wetenschappen met het 
proefschrift Interpersonal Violence 
Against Children in Sport.

Joke Goovaerts
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Hoe definieer je seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Je hebt verschillende definities. Seksueel geweld kan heel eng 
gedefinieerd worden. In het strafrecht worden vier groepen van 
seksuele delicten benoemd: aanranding van de eerbaarheid, ver-
krachting, openbare zedenschennis en aanzetten tot ontucht. 
Echter, seksueel grensoverschrijdend gedrag omvat meer dan dat 
en wij kozen ervoor om een breder begrip te hanteren. Als koe-
pelterm gaat seksueel grensoverschrijdend gedrag over elke vorm 
van seksueel gedrag - verbaal, non-verbaal of fysiek - dat door de 
ontvanger als ongewenst wordt ervaren. Dit gaat over seksueel ge-
tinte moppen of opmerkingen, ongewenste aanrakingen, seksuele 
betastingen, aanranding en verkrachting.

Zijn er verschillen in het onderzoek tussen mannen en vrou-
wen?
Aanvankelijk dachten we dat het vooral vrouwelijke sporters over-
kwam, maar uit het onderzoek blijkt dat de prevalentie bij jongens 
en meisjes even hoog is. Wel is het zo dat jongens en mannen over 
het algemeen minder geneigd zijn om officieel aangifte of melding 
te doen. Het taboe is groter, seksuele gedragingen worden genor-
maliseerd of gebagatelliseerd.

Weet je welke impact seksueel grensoverschrijdend gedrag 
op slachtoffers heeft?
Die vraag was de inzet van het Voice-project dat door de Euro-
pese Unie wordt gefinancierd. Als broodnodige aanvulling op de 
beschikbare prevalentiecijfers wilden we meer inzicht verschaffen 
in de dynamieken en impact bij de slachtoffers. We kozen voor 
een narratieve methode en luisterden naar hun levensverhaal. Dat 
is een heel andere manier om naar de problematiek te kijken, want 
dan krijg je de beleving van die mensen, het volledige verhaal: de 

mateloze ambitie in de sport, het plezier, de nauwe banden die 
ontstaan … Dit is zinvol om te zien hoe zij het verhaal construeren. 
Nadien wordt er van al die interviews een thematische analyse 
gemaakt om zo een beter beeld van de problematiek te krijgen.

Je onderzoek heeft tot doel taboedoorbrekend te zijn, maar 
dient ook om preventief op te treden?
Ja, op basis van die getuigenissen wensen we nieuw preventie-
materiaal te ontwikkelen of bestaand materiaal te verbeteren. De 
beleidstools die voorhanden zijn in de Vlaamse sportsector - zie 
www.sportmetgrenzen.be - zijn kwalitatief hoogstaand, maar wor-
den nog te weinig geïmplementeerd. Mijns inziens kunnen, door 
toevoeging van getuigenissen, de interesse en het begrip vergro-
ten. De getuigenissen bewezen reeds hun nut door de politieke 
aandacht. Hierdoor besliste minister van Sport Philippe Muyters 
om een aantal beleidsmaatregelen voortaan verplicht te maken bij 
elke Vlaamse sportfederatie.

Zo heeft je wetenschappelijk onderzoek rechtstreeks in-
vloed op het beleid?
Ja, en dat maakt mijn werk erg bevredigend. Vroeger werkte ik 
voornamelijk met cijfers en nu met mensen. Ik vind erkenning van 
slachtoffers enorm belangrijk, niet alleen voor hen, maar ook voor 
de grote groep slachtoffers die er niet mee naar buiten durft te 
komen. Ze verdienen een stem in de samenleving en ze leveren 
een positieve bijdrage aan een veiligere toekomst voor onze kin-
deren. Het is prachtig voor een wetenschapper om hieraan mee te 
werken. Daarom zeg ik: “Dit onderzoek is echt mijn passie!”

* * *

©
 J

ok
e 

G
oo

va
er

ts

Tine Vertommen: “Dit onderzoek is echt mijn passie!”
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HanGE staat voor Campaign for sexual Health 
& Gender Equality. Het is een project van UCOS, 
het Universitair Centrum voor Ontwikkelings-

samenwerking, over gendergelijkheid en over seksuele en 
reproductieve rechten en gezondheid. Tijdens de zomer 
van 2017 trokken twaalf studenten van het Vlaamse hoger 
onderwijs als CHanGEmakers naar Congo, India en Oeganda. 
Drie van hen doen hun relaas.

Hilde Vandervelde
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“Constructief 
blijven praten”
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Jad Zeitouni, Genaldine Dialungana en Zoë Kalala: “Met mensen samenwerken, 
nieuwe inzichten verwerven … dat zijn ervaringen die onvergetelijk zijn.”

Mensen in het Zuiden 
een stem geven

Jad Zeitouni, 25 jaar, studeert rechten aan de Vrije Universiteit 
Brussel en Zoë Kalala, 22 jaar, handelswetenschappen aan de 
Katholieke Universiteit Leuven Campus Brussel. Beiden trokken 
naar Oeganda. Genaldine Dialungana, 23 jaar, studeert gender 
en diversiteit aan de Universiteit Gent en zij ging naar Congo.

Wat houdt het CHanGEproject eigenlijk in?
Genaldine: Met CHanGE willen we de mensen in het Zuiden 
een stem geven en aantonen dat er ter plaatse tal van orga-
nisaties en personen zijn die ijveren voor gendergelijkheid en 
seksuele rechten. We hebben er veel interviews afgenomen en 
met die informatie zetten we dan in Vlaanderen en Brussel sen-
sibiliseringsacties op.

Jad: Tegelijk biedt CHanGE ons, de deelnemende jongeren, ook 
de gelegenheid om een visie op ontwikkelingssamenwerking te 
vormen. We krijgen materiële en professionele ondersteuning, 
maar hebben daarnaast de vrijheid om nieuwe ideeën uit te pro-
beren. Door zelf te ervaren wat mogelijk en nuttig is, kunnen 
we op lange termijn misschien een nieuwe dynamiek binnen de 
ontwikkelingssamenwerking teweegbrengen.

Waren jullie goed voorbereid op zo’n reis?
Zoë: UCOS zorgt voor de nodige omkadering. Ter voorberei-
ding hebben we meerdere brainstormsessies en trainingsdagen 
doorlopen. Sommigen van ons hebben gender en diversiteit ge-
studeerd, maar niet iedereen heeft die theoretische achtergrond. 
Dus dat werd ons bijgebracht. Net zoals we hebben geleerd om 
alles te bekijken in de context van het land waar je naartoe gaat.

Jad: Dat de twaalf jongeren allemaal verschillende interesses en 
vaardigheden hebben, heeft ook een meerwaarde. We leerden 
niet alleen van de UCOS-vormingsgevers, maar ook van elkaar.

In Oeganda en Congo hebben jullie veel getuigenissen ge-
hoord. Hoe ervaar je zoiets?
Zoë: We werken rond twee thema’s, LGBTQ+rechten en men-
struatie. We hebben ondervonden dat taboes of drempels die 
daar bestaan, hier ook voorkomen. Misschien wel in andere 
vormen of met andere gevolgen, maar het zijn zaken die hier 
evengoed leven.

Genaldine: Die ervaring heeft toch een impact op mij gehad. In 
Congo hebben we bijvoorbeeld een jonge vrouw ontmoet die, 
hoewel ze veel heeft meegemaakt, toch overeind is gebleven. 
Ze is negentien en werd seksueel misbruikt. Ze studeert, ze 
werkt, ze geeft vormingen, ze doet ontzettend veel … Daar sta 
je wel bij stil en dan besef je dat je zelf eigenlijk meer kan doen.

Zoë: Hier denk je vaak dat je het te druk hebt, tot je ginder al 
die mensen ontmoet die zo veel inspanningen doen. Na het af-
nemen van elk interview, onder meer bij een LGBTQ+organisatie 
in Oeganda, waren we iedere keer stil en onder de indruk. Het 
bracht veel emoties met zich mee.

Jad: Wat mij heeft geraakt, is de inzet van de mensen. In Oe-
ganda is homoseksualiteit bij wet verboden. Je riskeert er als 
LGBTQ+ een gevangenisstraf van veertien jaar tot levenslang. 
Toch vind je daar mensen, zowel homo- als heteroseksuelen, 
die zich actief en publiekelijk inzetten voor de rechten van de 
LGBTQ+gemeenschap. Dat was voor mij een wake-upcall. Ter-
wijl we in eigen land helemaal niets te verliezen hebben als we 
het voor LGBTQ+ opnemen. Het is belangrijk dat we afstappen 
van het relativisme dat hier vaak heerst.

Zoë: Inderdaad, als je zegt dat je opkomt voor gendergelijkheid, 
krijg je regelmatig de vraag of dat echt nog wel nodig is. Maar 
nadat je in Oeganda bent geweest, wordt dat een compleet 
andere ervaring.

Naast LGBTQ+rechten werken jullie ook rond menstrua-
tie. Hoe kadert dat in gendergelijkheid?
Genaldine: In Congo zijn menstruele producten, zoals maand-
verbanden en tampons, erg duur in verhouding tot het inkomen 
van veel vrouwen. We hebben er vrouwen ontmoet die ijveren 
voor het afschaffen van de belastingen op die producten en die 
vormingen rond menstruele hygiëne geven. Door de hoge kost-
prijs gaan meisjes en vrouwen soms noodgedwongen op zoek 
naar alternatieven, maar die zijn vaak onhygiënisch en houden 
gezondheidsrisico’s in.

Zoë: Wat wij ook in beide landen hebben gezien, is het taboe 
dat rond menstruatie bestaat. In de klas weigeren jongens bij-
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voorbeeld naast een meisje te zitten wanneer ze menstrueert. 
Of ze mag het waterkraantje niet aanraken, omdat jongens en 
mannen denken dat ze daardoor het water vervuilt. Als meis-
jes geen maandverband hebben, gaan ze vaak dagen niet naar 
school. Ze krijgen het moeilijk om hun achterstand in te halen en 
ze haken helemaal af. Het taboe rond menstruatie zet een rem 
op de onderwijskansen van meisjes. Het staat gendergelijkheid 
in de weg.

Hoe ga je met die taboes om? En met de socioculturele of 
religieuze drempels waarmee jullie in aanraking kwamen?
Zoë: Tijdens de vorming van UCOS werd er al op gewezen: 
probeer alles te bekijken vanuit de plaatselijke context en niet 
vanuit je eigen referentiekader. Ter plekke ontstond vrijwel met-
een een vorm van wederzijds respect, omdat de mensen er zo 
openhartig met ons praatten. Waar we het in Oeganda soms 
moeilijk mee hadden, was het taboe rond LGBTQ+. Wij zijn daar 
heel open over, maar ginds wordt er niet in het openbaar over 
gesproken. We moesten dus wel eens opletten.

Genaldine: In Congo hadden wij met enkele paters een gesprek 
over abortus. We waren het oneens met elkaar, maar hebben 
mekaar laten inzien waarom we van mening verschillen. En dat 
is voor mij het belangrijkste: dat je altijd iemands mening respec-
teert en nooit je eigen mening opdringt.

Jad: Je komt natuurlijk in een socioculturele setting terecht die 

niet de jouwe is en waarvan je de nuances ook nooit helemaal 
zal begrijpen. Het moeilijkste was dat bepaalde situaties niet 
altijd correct aanvoelden, maar dat het toch niet onze taak was 
om te oordelen. We vertrokken van het idee: voor ons is er gen-
dergelijkheid en we willen weten hoe jullie daartegenover staan. 
We vroegen het altijd op een respectvolle manier en probeerden 
neutraal te blijven. Want als je je mening in je vraag legt, dan 
dood je het debat op voorhand. Ook op confronterende mo-
menten bleven we constructief praten.

Heb je de indruk dat de reis jullie veranderd heeft?
Genaldine: Als je maatschappelijk geëngageerd bent en je 
wordt met de situatie in Congo geconfronteerd, dan ga je over 
bepaalde zaken toch anders denken. De reis heeft dus wel een 
impact op mij gehad. Zeker als ik naar de inzet van de mensen 
ginder kijk. Dat vind ik echt motiverend.

Zoë: Voor het project was ik al open van geest en nu is mijn 
blik alleen nog maar verruimd. Door al die mensen in Oeganda 
te ontmoeten, begrijp ik de context van het land ook beter. Dus 
in dat opzicht is mijn beeld wel veranderd. Ik haal er extra mo-
tivatie uit.

Jad: We hebben daar misschien geen grootse taken verricht, 
maar de impact van de reis op onszelf is wel erg groot. Met 
mensen samenwerken, nieuwe inzichten verwerven … dat zijn 
ervaringen die onvergetelijk zijn. Dat is iets unieks.

“Het taboe rond menstruatie zet een rem op de onderwijskansen van 
meisjes. Het staat gendergelijkheid in de weg”, aldus Zoë Kalala in Oeganda
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Dossier: Stilte …

 Dossier 

e leven in een wereld waarin de technologie snel 
evolueert: artificiële intelligentie, robots, nano-

technologie, augmented reality … Het vooruitgangsoptimisme 
lijkt eenzijdig positief, maar zijn al die nieuwe ontwikkelingen 
nuttig en nodig? Zijn er geen ethische en maatschappelijke 
vraagtekens bij te plaatsen? Volgens antropoloog Rik Pinxten 
en wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem in elk 
geval wel.

Liza Janssens

De menselijke evolutie voorbij
De invloed van nieuwe technologieën

W Het transhumanisme gelooft dat de technologische ontwikkelingen 
de menselijke eigenheid zullen overstijgen

Dossier: Digitale samenleving
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Het humanisme en het Verlichtingsden-
ken liggen aan de basis van het geloof in 
de vooruitgang en het nastreven van vol-
maaktheid. Vanuit dat vooruitgangsopti-
misme ontstonden heel wat technologieën 
die onze wereld zullen beïnvloeden. Binnen 
de filosofie ontwikkelde zich het transhu-
manisme dat gelooft dat die technologieën 
de menselijke eigenheid zullen overstijgen.

Trans- of posthumanisme?
Rik Pinxten: Het transhumanisme gelooft 
dat de opmars van robotica, artificiële intel-
ligentie enzovoort de mens zal beïnvloeden. 
Het posthumanisme gaat nog wat verder 
en stelt dat we evolueren naar een tijdperk 
waarin de mens slechts een van de rond-
lopende soorten is en artificiële instanties 
de hoofdrol spelen. Het humanisme waarin 
alleen de mens de bepalende factor is, 
wordt hierbij tot een fase van het verleden 
verklaard, terwijl bij transhumanisme de 
mens nog wel een rol speelt.

Jean Paul Van Bendegem: In het trans-
humanisme zit het idee van evolutie verwe-
ven, waardoor de mens als zodanig voorbij 
is en er een nieuw wezen ontstaat. In zo-
verre men gelooft in de totale maakbaar-
heid van de mens, maakt de technologie 
de mens quasi goddelijk (zoals beschreven 
in het boek Homo Deus van Yuval Noah 
Harari). Dat veronderstelt complete con-

trole over de evolutie, wat een waanzinnig 
idee is. De evolutie is nooit geïnteresseerd 
in de optimale of perfecte oplossing, maar 
eerder in één die goed genoeg is voor de 
omgeving. De maakbaarheid van mens 
en samenleving zie ik eerder als een pro-
ces van vallen en opstaan. Nu wil men dat 
vallen vermijden en dan is er geen opstaan 
meer, maar een opgaan. Dat is nefast.

Pinxten: Het idee van maakbaarheid en 
verbeterbaarheid is interessant, maar men 
springt daar veel te vlot mee om. Men ver-
trekt immers van vrij primitieve beelden over 
de mens, vaak fragmenten die uitvergroot 
worden. Zo leeft het idee dat het menselijk 
geheugen een grote archiefkast is die je kan 
volproppen met feiten en kennis die je al-
leen maar goed moet beheren. Het geheu-
gen is echter veel dynamischer. Het is een 
uitwisseling en inwisseling van gelaagde, 
complexe processen waarbij bijvoorbeeld 
stukken geheugen worden herschreven. 
Wanneer neurowetenschappers met MRI-
scans aantonen dat God bij wijze van spre-
ken in dat stukje van de hersenen woont, is 
dat totaal van de pot gerukt. Maar het klinkt 
geweldig: we hebben het gevonden en het 
zit daar, voor eeuwig en altijd. Omdat het 
transhumanisme van dat soort ideeën uit-
gaat, is het onverantwoord naïef. Daarnaast 
dicht men de nieuwe artificiële ontwikkelin-
gen een soort van absoluutheid toe: robots 

gaan er zijn en worden een almacht omdat 
ze efficiënt zijn. Ze moeten immers niet 
slapen en eten. Waarom zou de volgende 
stap in die imperfecte evolutie nu plots een 
bekroning zijn? Dat is helemaal niet gefun-
deerd. Die stap wordt veel te snel gezet 
zonder er echt over na te denken. Zullen 
hun capaciteiten niet eerder beperkt zijn in 
verhouding tot de complexe capaciteiten 
van de mens, van wie we slechts een klein 
beetje snappen? Alsof het zo evident is dat 
we binnenkort een element in de evolutie 
zijn dat voorbij is. Er is niet zo veel dat daar 
overtuigend op wijst. Maar wie zich verzet, 
is meteen antiwetenschappelijk. Dat is eer-
der dogmatisch dan wetenschappelijk of 
politiek.

Ethische reflex
Pinxten: Over elk product dat wordt ont-
wikkeld, moet vooraf een ethische dis-
cussie worden gevoerd, maar hoe leg je 
die op en hoe houd je die in de hand? In 
dat kader is de hele privacydiscussie met 
Google en Facebook interessant. Je ziet 
dat die firma’s zo groot en machtig zijn dat 
het niet zo vanzelfsprekend is om met hen 
eerlijke afspraken te maken die ze nale-
ven, want het gaat om miljarden winsten 
voor hen. Het principe van ethische con-
trole wordt in de praktijk steeds moeilij-
ker, omdat die concerns uitgegroeid zijn 
tot een macht naast of buiten de politieke 

 Dossier 

Wetenschapsfilosoof Jean Paul Van 
Bendegem en antropoloog Rik Pinxten 
plaatsen ethische en maatschappelijke 

vraagtekens bij het vooruitgangsoptimisme
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macht. Met de nieuwe technologische 
ontwikkelingen zal het mogelijk dezelfde 
weg opgaan. Die posthumanistische ont-
wikkelingen worden immers nu al opge-
voerd door bepaalde groepen in Silicon 
Valley, zoals PayPal, Google en Facebook. 
Zij zetten heel wat onderzoeksgeld opzij in 
eigen fondsen. Via bijvoorbeeld het Sea-
steading Institute creëren ze artificiële eilan-
den ergens buiten de territoriale wateren 
om er, los van elke politieke controle, te 
experimenteren. Dan weet je al genoeg. En 
wat ontwikkelen ze daar? Zaken waarmee 
ze zich veilig van de rest van de wereld 
kunnen afschermen zoals gevechtsmachi-
nes? Wat als een of andere eigenaardige 
subgroep of een dictator dat voor zijn heil 
verder gaat ontwikkelen? We moeten dus 
het maatschappelijke debat voeren over 
wat we wel of niet kunnen ontwikkelen 
en hoe we dat gaan controleren. Maar als 
ik dat met andere humanisten bespreek, 
hoor ik vooral de bedenking dat we toch 
al veel kunnen en de vraag of ik niet wil dat 
de mens verbeterbaar is. Ik ben niet tegen 
de verbetering of de wetenschap, maar er 
zijn daarbij wel keuzemomenten waarover 
we het moeten hebben. Bovendien is het 
niet omdat we iets kunnen dat we het ook 
moeten doen. Zo ontwijk je netjes elke 
vorm van verantwoordelijkheid, want het 
is toch al te laat. Dat is helemaal niet juist, 
maar wel handig.

Van Bendegem: Binnen het academisch 
wetenschappelijk onderzoek zijn er ethi-
sche commissies die dat debat voeren. 
Helaas wordt heel wat onderzoek niet 
meer aan universiteiten gevoerd, maar in 
labo’s van bijvoorbeeld grote farmaceuti-
caconcerns. Universiteiten voeren vooral 
waardevol onderzoek dat niet meteen 
commercieel interessant is. Een voor-
beeld hiervan is het onderzoek van Vera 
Rogiers - aan de Vrije Universiteit Brussel - 
naar de mogelijkheid om weefsel te ont-
wikkelen waarmee je experimenten zonder 
proefdieren kan uitvoeren. De grote con-
cerns liggen daar niet wakker van, want 
ze gebruiken gewoon proefdieren die heel 
weinig kosten, maar die het nadeel heb-
ben dat ze allemaal uit hetzelfde bedrijf 
komen en daardoor qua DNA te gelijkend 
zijn. Er speelt ook een enorme hype. Neem 
nu deep learning, waar men de mond vol 
van heeft. Dat zijn bestaande technieken 
waarvan alleen de rekenkracht groter is 
geworden. Dat lijkt nu revolutionair, omdat 
iemand het idee had de computer niet 
met alle gekende gespeelde partijen van 
het Japanse bordspel Go te voeden, maar 
de machine tegen zichzelf te laten spelen 
waardoor ze onverslaanbaar werd. De 
computer opereert nog altijd in de ruimte 
van het spel, waar je een volledigheid hebt 
die je kan beheersen en waar de zetten 
bepaald zijn, maar de ware uitdaging ligt 

daarbuiten. Stel dat er een zelfrijdende 
auto nadert, zou jij zomaar het zebrapad 
durven oversteken? Mijn eerste reactie is 
ontkennend, maar dat is natuurlijk idioot. 
De vraag is evenwel hoe je die auto in een 
complexe omgeving zoals het huidige ver-
keer laat functioneren, en zo ver zijn we 
nog niet. De hypes worden dan ook vooral 
gebruikt om financieringskanalen te ver-
werven onder het mom dat men voor een 
grote ontwikkeling staat.

Aansprakelijkheid
Pinxten: Dat is niet nieuw. Apple is groot 
geworden met publieke gelden. Basiswerk 
en financiering die te groot of te riskant lij-
ken, gebeuren meestal door de overheid. 
Wanneer dat resulteert in iets dat in de 
markt kan worden gezet, dan springt een 
firma erop om het te commercialiseren. 
Meestal staat in het subsidiedossier al in 
de kleine lettertjes geschreven welke firma. 
Ondertussen wordt ons wijsgemaakt dat 
wij daarover geen ethische vragen meer 
moeten stellen. Wat die zelfrijdende auto 
betreft, zijn verzekeringsmaatschappijen 
daarin geïnteresseerd, want hoe reguleer 
je dat? Stel dat er toch iets fout gaat, wie 
is dan verantwoordelijk? Hun eerste reac-
tie was dat de eigenaar verantwoordelijk 
blijft. Maar die is niet zelf aan het rijden, 
dus hoe kan je die verantwoordelijk stel-
len? Mochten die auto’s perfect gepro-

Het principe van ethische controle wordt 
in de praktijk steeds moeilijker, omdat 
concerns zoals Google en Facebook 
uitgegroeid zijn tot een macht naast of 
buiten de politieke macht
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grammeerd zijn zodat er geen ongevallen 
meer gebeuren, dan zijn we eruit, maar 
wat is perfectie?

Van Bendegem: In zijn boek Mechanizing 
Proof beschrijft Donald MacKenzie zo’n 
discussie rond aansprakelijkheid. Een be-
drijf laat nieuwe programmatuur ontwikke-
len door een softwarebedrijf, dat die eerst 
door een derde bedrijf laat verifiëren. Dat 
laatste bedrijf controleert of het programma 
doet wat het in ideale omstandigheden ver-
ondersteld wordt te doen. Bij eenvoudige 
zaken is dat praktisch te bewijzen, maar bij 
complexe programma’s is dat moeilijker. Zij 
runnen een batterij aan testen, beslissen op 
een bepaald moment dat het programma 
in orde is en leveren een certificaat waarop 
staat dat het voor negentig procent oké is. 
Maar wanneer de opdrachtgever zijn pro-
gramma implementeert, gaat het hopeloos 
fout. Wie is er juridisch verantwoordelijk? 
Het softwarebedrijf beweert het programma 
alleen maar te hebben ontwikkeld en wijst 
naar het derde bedrijf dat het certificaat 
schreef. Maar dat bedrijf is verwonderd dat 
men een dergelijke zekerheid verwacht, zij 
controleren die programma’s immers niet 
integraal.

Maatschappelijke impact
Van Bendegem: Die ‘vertechnologise-
ring’ heeft trouwens een enorme impact 

op de maatschappij. Bij een probleem 
denkt men steeds vaker aan een tech-
nische oplossing, want de instrumenten 
daarvoor zijn voorhanden. Men verwacht 
van die technologie ook meteen oplossin-
gen en antwoorden. Denk aan de remin-
der die je daags nadien krijgt omdat je een 
e-mail niet onmiddellijk hebt beantwoord. 
Veel zaken vergen echter net tijd, en dan 
vooral onderhandelen en argumentatief 
met elkaar omgaan om tot resultaten te 
komen. Dat gaat botsen.

Pinxten: Daarnaast blijken steeds meer 
mensen ongeschikt te zijn voor betaalde 
arbeid. Het gaat om een hoop volk dat 
nooit meer meekan in het arbeidssysteem, 
omdat de eisen van gevorderde kennis al-
maar toenemen. Een immer grotere groep 
zal dus niet meer aan de bak komen in 
een economisch systeem waarin die ICT 
systematisch wordt geïmplementeerd. 
Sociaal heeft dat ontzettende gevolgen. 
Hoe organiseer je de maatschappij en de 
herverdeling van de economie? Dat onin-
teressante arbeid door robots kan worden 
overgenomen, is een goede zaak, maar 
wat ga je aanvangen met de mensen die 
zij vervangen? De meritocratie als maat-
schappijmodel kan je dan niet langer vol-
houden. Je ziet nu al een accumulatie van 
kapitaal door een erg kleine groep (één 
tiende procent op wereldschaal). Hoe 

moeten we onze maatschappij dan her-
organiseren? De eerste reacties zijn niet 
bemoedigend. Neem nu die van David 
Cameron, de voormalige Britse premier. 
Hij groeide op in een privéschool van de 
old-schoolrijken, geïsoleerd van de wereld, 
erop gericht om een belangrijke maat-
schappelijke functie te bekleden met als 
doel het kapitaal te beschermen. Hij liet 
een nationaal onderzoek naar de armoede 
in het Verenigd Koninkrijk uitvoeren. Daar-
uit blijkt dat tweeënvijftig procent van de 
Britten niet rondkomt. Twee weken nadat 
het rapport werd bekendgemaakt, ont-
staan er rellen met brandstichting, waarop 
Cameron over die mensen zegt: “It’s 
scum”. In de zogenaamd oudste demo-
cratie ter wereld zegt de premier over zijn 
volk dat het afval is waar hij zich niet mee 
hoeft bezig te houden. Dat is een teken 
dat het wel eens serieus mis zou kunnen 
lopen. De koppeling van die economische 
macht aan de nieuwe technologieën en 
het afhankelijk worden en uitvallen van een 
groot deel van de bevolking, beloven dus 
niet veel goeds voor onze maatschappij, 
tenzij er een omslag in het maatschappe-
lijk en politiek denken komt. Maar dat zit 
er niet meteen in. Hier zie ik een rol voor 
humanisten weggelegd.

* * *

Bij een probleem denkt men steeds 
vaker aan een technische oplossing, 

maar stel dat er iets fout gaat met een 
zelfrijdende auto, wie is dan juridisch 

verantwoordelijk?
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teeds vaker 
worden robots in 
de ouderenzorg 

ingezet. Een van die robots 
is Zora, een zorgrobot. In het 
woonzorgcentrum Hof ten Kouter 
in Kalken spraken we met twee 
ergotherapeuten, Sofie Derycke 
en Leen Van Den Broeck, over 
werken met Zora. Hoe staan zij 
tegenover de introductie van 
robots in de zorgsector? Welke 
mogelijkheden - en moeilijkheden - 
brengen dergelijke robots met 
zich mee?

Jolien Clement

Aan de slag met Zora

Zora, de zorgrobot, is er niet om de zorgkundigen te vervangen, 
maar wel om hen te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werk

S

Ouder worden voor beginners
We kiezen er niet voor, maar er is geen ont-
komen aan: ouder worden we allemaal. De 
ouderenzorg staat voor enorme uitdagin-
gen. Door de babyboom in de jaren vijftig 
en zestig zal het aantal ouderen dermate 
stijgen dat het aantal zorgverleners nooit 
voldoende zal zijn om iedereen die op latere 
leeftijd zorgbehoevend wordt op te vangen. 
Een van de mogelijkheden om dat probleem 
aan te pakken zijn robots. Maar in hoeverre 
kunnen robots een oplossing bieden? Niets 
beter dan een kijkje te nemen in de praktijk 
en hieruit te leren voor nu, morgen en later.

Zora, de zorgrobot
In het woonzorgcentrum Hof ten Kouter 

maken we kennis met zo’n robot. Een kin-
derwagen met daarin een kleine, rood-witte 
robot, Zora genaamd, wordt binnengereden. 
Zora is een plastic figuurtje dat kan spreken, 
luisteren en bewegen. De robot is 57 centi-
meter groot en weegt liefst 12 kilogram. In 
Hof ten Kouter is de robot al enkele jaren 
een vaste waarde. “De bewoners herkennen 
Zora”, vertellen Sofie en Leen, de ergothe-
rapeuten van dienst, “en de meesten zijn blij 
wanneer Zora naar boven wordt gehaald.” 
Wat steevast kan rekenen op een uitspraak 
als: “Ah, daar is ze weer!”
Een dergelijke robot impliceert uiteraard 
heel wat hard- en software. Fabrice Goffin 
en Tommy Deblieck, zaakvoerders van het 
bedrijf Zora Bots in Oostende, zijn pioniers 

op het vlak van roboticasoftware. Zora was 
de eerste robot die Zora Bots in samenwer-
king met de Franse producent Aldebaran in 
2013 ontwikkelde. De software van Zora is 
nog volop in ontwikkeling en dankzij aan-
wijzingen van mensen zoals Sofie en Leen 
kunnen de makers Zora verder verbeteren 
en optimaliseren.

Aan de slag met Zora
Uit zichzelf doet Zora niets. Pas nadat de 
ergotherapeuten een instructie op de bijho-
rende tablet activeren, komt er enig leven in 
de robot en stelt Zora zich voor. De zorgrobot 
heeft verschillende functies: zorg, revalidatie 
en animatie, vandaar ook de naam Zora. “De 
invulling van die functies evolueert volop”, zegt 

Robots in de ouderenzorg
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Ergotherapeuten Leen Van Den Broeck en Sofie Derycke: 
“De bewoners herkennen Zora en de meesten zijn blij wanneer 

de robot naar boven wordt gehaald.”
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Sofie, die onlangs nog een opleiding volgde 
om met Zora te werken. Tot nu toe gebrui-
ken beide ergotherapeuten Zora bij quizzen 
en geheugentrainingen, bij het zitturnen, en 
tijdens spelletjes en dansbewegingen. Een 
aantal van die activiteiten zijn al voorgepro-
grammeerd en kunnen met één druk op de 
knop worden ingeschakeld, zoals het uitvoe-
ren van een dansje of een reeks oefeningen 
voor het zitturnen. Andere activiteiten kosten 
de ergotherapeuten meer tijd, bijvoorbeeld 
het opstellen van een quiz, want die moet 
handmatig en stap voor stap worden inge-
voerd. Binnenkort willen de ergotherapeuten 
de robot inzetten bij individuele activiteiten 
met de bewoners, wat tot op heden nog niet 
mogelijk was bij gebrek aan internet.

Zora voor de bewoners
Hoe de bewoners van het woonzorgcen-
trum zich tegenover de robot opstellen, 
is eerder persoonsgebonden. Sommigen 
willen niets met die kleine robot te maken 
hebben en vinden hem “belachelijk”. Ande-
ren zien de robot maar al te graag langsko-
men. De ergotherapeuten merken ook dat 
de bewoners van de verschillende afdelin-
gen anders reageren. Sofie werkt op de 
beschermde afdeling. Dat is een aparte af-
deling, gebouwd rond een groene binnen-
tuin, voor personen met dementie. Leen 
daarentegen is aan de slag op de gewone 
afdelingen, waar een aantal bewoners wel-
iswaar mentale problemen heeft.

Op de beschermde afdeling kunnen de 
mensen wel degelijk affectief op de robot 
reageren. De bewoners zeggen er bijvoor-
beeld gedag tegen Zora of geven haar 
een kus, en dat vindt Sofie “wel mooi om 
te zien”. Ook op de andere afdelingen stelt 
Leen vast dat de mensen met een mentale 

beperking anders met de robot omgaan. 
Zo zijn er bewoners die doorgaans weinig 
zeggen, maar die helemaal opleven zodra ze 
Zora zien. Er was bijvoorbeeld een bewoner 
die in interactie met de robot trad en Zora 
nabootste. “Dat was echt ontroerend”, ver-
tellen de ergotherapeuten.

Technologie in haar kinderschoenen
Wat ook duidelijk is geworden, is dat er 
toch nog heel wat ruimte voor verbete-
ring is. Dat Zora nog volop in ontwikkeling 
is, werd reeds eerder aangehaald en het 
is dan ook niet verwonderlijk dat de robot 
nog aanpassingen nodig heeft. Zo vinden 
de ergotherapeuten de computerachtige 
stem niet zo aangenaam voor de bewoners. 
Een ander probleem dat vaker opduikt, is 
het niet begrijpen van de woorden die de 
robot uitspreekt. Dat komt enerzijds door 
de Nederlandse tongval en anderzijds door 
het te stil en te snel praten van de robot. 
Die drie aspecten blijken voor vele bewoners 
een struikelblok te zijn. Voorts blijkt ook dat 
Zora de bewoners niet altijd goed verstaat. 
Tijdens het quizzen kan een foutief antwoord 
daardoor als juist geïnterpreteerd worden 
en omgekeerd. “Het niet begrijpen van de 
bewoners kan soms een gevolg van te veel 
geroezemoes zijn”, vertellen Sofie en Leen, 
“maar die problemen maken de interacties 
tussen bewoners en robot moeilijker.”

Naast die aangehaalde punten van verbe-
tering is er nog een essentieel element dat 
volgens de ergotherapeuten om een oplos-
sing vraagt en dat is namelijk het tijdrovende 
aspect dat met Zora samengaat. Behalve 
een aantal voorgeprogrammeerde instruc-
ties en programma’s kunnen Sofie en Leen 
ook eigen activiteiten aanmaken, zoals een 
quiz. Zoiets moet stap voor stap worden in-

gegeven, wat toch redelijk veel tijd in beslag 
neemt. Op dat moment is het afwegen of een 
activiteit met Zora minder, evenveel of meer 
tijd kost dan eenzelfde activiteit zonder robot.

Samen sterk
Het doel van Zora, de zorgrobot, is het 
ondersteunen van de zorgkundigen bij het 
uitvoeren van hun werk. De robot is er dus 
niet om de zorgverleners te vervangen, 
maar wel om hen aan te vullen. Sofie en 
Leen beamen dat volmondig. Zij beschou-
wen Zora inderdaad als een aanvulling, 
aangezien er voor het gebruik van de robot 
altijd menselijke tussenkomst is vereist. De 
ergotherapeuten zien Zora niet als een be-
dreiging. Ze vrezen niet dat de robot hun 
job zal overnemen.

Dat het verhaal van Zora nog lang niet is 
afgelopen, staat wel vast. Onze blik is dus 
op de toekomst gericht, want alleen de tijd 
zal uitwijzen wat Zora nog kan brengen.

• Over Zora: www.zorarobotics.be/
index.php/nl/wie-ben-ik

• Zorgrobots maakt ouderen blij, 
Dana Ploeger, in Skipr, 2016.

• Zora, een zelflerende robot in 
de praktijk, Tinie Kardol, in 
Geron, 2015.

• Acceptance of Healthcare 
Robots for the Older Population: 
Review and Future Directions, 
Elizabeth Broadbent, Rebecca 
Stafford en Bruce MacDonald, 
in International Journal of Social 
Robotics, 2009.

Meer weten?
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Anton Van Dyck

egenwoordig wordt wel eens beweerd dat mensen 
meer en meer van elkaar vervreemden. Dat dit net in 
de age of information gebeurt, is ironisch. De informatie-
technologie heeft een hoge vlucht genomen en de hoe-
veelheid opgeslagen data groeit continu. Maar wat is 

de impact ervan op onze privacy? Van meet af aan kunnen we stellen 
dat die technologische vooruitgang ons de gelegenheid biedt globale 
problemen op een totaal ander niveau te benaderen. Jammer genoeg 
is de inzet hoog. Onze persoonlijke gegevens liggen steeds meer 
binnen handbereik van derden. Wat die daarmee doen … we hebben 
er soms het raden naar.

“Privacy gisteren, 
      vandaag en morgen”
Informatie is macht

Informatie waar je vroeger enkele magazijnen mee kon vullen, kan je 
nu zonder al te veel problemen aan je sleutelring meedragenT
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Grote spelers
Wat onze data betreft, kunnen we de spe-
lers in twee grote categorieën opdelen. 
Enerzijds zit je met staten, die normaliter 
een monopolie op de openbare macht 
hebben en zich daardoor van de tweede 
groep onderscheiden, en anderzijds zit je 
met private ondernemingen, die - veelal - 
van data gebruikmaken ter bevordering 
van hun eigen activiteiten.

Publieke sector
Bij die eerste groep is het gebruik van 
data an sich geen nieuwe praktijk. Be-
sturen verzamelen sinds jaar en dag rudi-
mentaire gegevens over hun gebruikers. 
We hebben immers allemaal een medisch 
dossier en staan ingeschreven in het rijks-
register. Gebruikscijfers worden al langer 
gehanteerd om te bepalen welke loket-
ten druk worden bezocht en dus moeten 
worden uitgebreid om lange wachtrijen te 
vermijden. Die praktijk kende tot zo’n vijf-
tig jaar geleden twee grote beperkingen 
die we kunnen samenvatten als capaciteit 
en complexiteit. Eerst en vooral is en was 
er de beperking in ruimte. Om gegevens 
van een hele populatie op te slaan, had je 
grote bibliotheken nodig en hoeveel mid-
delen een overheid ook mag hebben, de 

bereidheid om te investeren in grote ma-
gazijnen was beperkt. Immers, hoe meer 
magazijnen, hoe moeilijker het ook bleek 
om aan die tweede beperking, com-
plexiteit, tegemoet te komen. Hoe meer 
gegevens je verzamelt, hoe lastiger het 
wordt om nog een overzicht te bewaren 
van wat je nu net in die grote magazijnen 
hebt zitten. Met een sterke administratie 
kan je wel wat verwezenlijken, maar de 
beperking blijft.

Sinds het werk van Alan Turing, de 
Britse wiskundige die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een machine ontwierp die 
het Duitse coderingsapparaat Enigma 
kraakte, zit het opslaan van data in een 
stroomversnelling, waarvan het tempo 
alleen lijkt toe te nemen. Anno 2018 is 
de tijd van de grote magazijnen voorbij. 
Informatie waar je vroeger het Antwerpse 
Sportpaleis mee kon vullen, kan je nu 
zonder al te veel problemen aan je sleu-
telring meedragen. De opslagcapaciteit 
waarover men beschikt, is essentieel 
toegenomen en de gegevens die een 
overheid van haar burgers bezit, staan al 
lang niet meer als geïsoleerde silo’s naast 
elkaar. De implementatie van die tech-
nologie zal, afhankelijk van het land, nog 

wel even duren, maar we zijn geen dag te 
vroeg wat het debat over privacy betreft. 
Informatie is immers een bron van macht 
en willen we een vrije samenleving blijven, 
dan dienen we ons bewust te zijn van wat 
de impact is van zoveel informatie op een 
democratie.

Transparantie
Als tegenmaatregel zien we recent de 
ontwikkeling van transparantiemaatrege-
len, waarbij een bestuur wettelijk wordt 
verplicht om de informatie ter beschikking 
te stellen aan de aanvrager. Als burger 
kan je - onder voorbehoud van bepaalde 
uitzonderingen - je eigen gegevens op-
vragen. Een overheid zal in de regel nooit 
de private gegevens van iemand anders 
dan de aanvrager aanbieden. Indien die 
democratische controles werken, is er vrij 
weinig om bezorgd over te zijn. Jammer 
genoeg is de eigen overheid niet de enige 
hoofdzorg wanneer het over privacy gaat.

Toen de Amerikaanse klokkenluider Ed-
ward Snowden in 2013 duizenden be-
standen van de National Security Agency 
- de Amerikaanse inlichtingendienst NSA - 
openbaar maakte, bleek dat de Verenigde 
Staten van Amerika de technologische 

Het debat over privacy komt geen dag 
te vroeg: informatie is immers een bron 

van macht
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en operationele capaciteit hadden ont-
wikkeld om burgers wereldwijd te be-
spioneren. De democratische controle, 
de zogenoemde FISA Court, bleek een 
lege doos. Niet veel later werd duidelijk 
dat ook andere militaire grootmachten, 
zoals Rusland en China, een gelijkaardige 
capaciteit hadden ontwikkeld. Tegen-
woordig staat het debat over overheids-
spionage, zeker die van non-nationals of 
personen die over een andere nationaliteit 
beschikken, op een laag pitje. Dat er op 
statelijk niveau nog ruimte voor verbete-
ring is, hoeft geen betoog.

Private sector
Vervolgens is er nog die tweede groep, 
waarbij het om de interacties tussen pri-
vate personen onderling gaat. Het meest 
evidente voorbeeld is dat van de gerichte 
reclame, waarbij je bijvoorbeeld daags 
na het bekijken van enkele kattenfilmpjes 
plots reclame voor kattenwinkels ziet 
verschijnen. In datatermen is dat niets 
nieuws. Elk online platform dat zogezegd 
gratis is, maakt er gebruik van om de in-
komsten te genereren die nodig zijn voor 
het uitbaten van de website. Je betaalt 
met andere woorden met je data. Bedrij-
ven als Facebook en Instagram mogen 

normaliter geen individualiseerbare in-
formatie doorspelen. Indien gegevens 
verkocht worden, moeten ze gedeperso-
naliseerd worden. Hierbij wordt alle geïn-
dividualiseerde informatie, zoals je naam, 
verwijderd. De collectie van dergelijke 
abstracte gegevens wordt ook wel eens 
een dataset genoemd en die kan erg nut-
tig zijn bij de uitbouw van een bedrijf. In-
dien een dergelijke dataset immers goed 
wordt geanalyseerd, kan de koper van de 
dataset zijn commercieel gebied in kaart 
brengen en zo anticiperen hoe goed zijn 
product er verkocht zal worden.

De praktijk is natuurlijk vaak een pak 
complexer en dat we bezorgd mogen 
zijn over de ethiek en de regulering in de 
data-industrie bleek nog eerder dit jaar. 
Cambridge Analytica, een Brits consul-
tancybedrijf, had de gegevens van rond 
de 88 miljoen Facebookgebruikers ver-
zameld met als doel psychografische 
reclame voor kiescampagnes te voeren. 
Hierbij streeft men ernaar de ontvanger te 
isoleren om zo diens perceptie op de rea-
liteit te (ver)vormen en zijn stemgedrag te 
veranderen. Voorlopig zijn de meningen 
over de effectiviteit van dergelijke praktij-
ken verdeeld, maar het gebrek aan enig 

ethisch besef toont niettemin aan hoe 
belangrijk vrije informatie voor een func-
tionele democratie is.

Bewust surfgedrag
Goed, genoeg doemdenkerij. Het is im-
mers wel duidelijk dat de inzet hoog is en 
met enkele basisideeën kan je alsnog een 
groot deel van je privacy beschermen. Pro-
beer surfen op het internet te zien als het 
invullen van een enquête. Elke klik is een 
stukje informatie. Ga ervan uit dat alles wat 
je online plaatst - inclusief foto’s van eten of 
(klein)kinderen - nooit meer volledig offline 
zal gaan. Met wat bewust surfgedrag kan 
je al heel wat verwezenlijken.

Bedrijven als Facebook en Instagram 
mogen normaliter geen individualiseerbare 
informatie doorspelen: indien gegevens 
verkocht worden, moeten ze gedeper-
sonaliseerd worden©
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Nuttige informatie en handige tips 
om met verschillende - ook digi-
tale - media om te gaan vind je bij 
Mediawijs: www.mediawijs.be 
Mediawijs is het Vlaamse Kennis-
centrum Digitale en Mediawijsheid. 
Mediawijs helpt burgers om media 
bewust, actief, kritisch en crea-
tief te gebruiken, gericht op maat-
schappelijke participatie.

Mediawijs

E
Dossier: Stilte …Dossier: Digitale samenleving



deMens.nu Magazine | 27 Dossier 

Wellicht is het je niet ontgaan dat er op het 
vlak van persoonsgegevensopslag heel wat 
beweegt. Tenzij je totaal afgesneden van de 
elektronische snelweg leeft, ben je recent 
allicht bedolven onder een lawine van bood-
schappen hierover. Allemaal met hetzelfde 
doel: je ertoe verleiden de persoonsgege-
vens die je - hopelijk - ooit eens hebt ver-
strekt actief te mogen verder gebruiken.

Kort geschetst
Op 27 april 2016 zag de bewuste verorde-
ning het levenslicht, in werking treden deed 
ze recentelijk op 25 mei 2018. De verorde-
ning is een verfijning en actualisatie van vroe-
gere privacyrichtlijnen, ook geschreven met 
in het achterhoofd hoe om te gaan met de 
onstilbare honger naar meer data van be-
drijven zoals Facebook en Google. Immers, 
voor hen zijn big data big money: in ruil voor 
‘gratis’ diensten gebruiken ze je persoonlijke 
gegevens gretig voor commerciële doelein-
den - nog maar eens de bevestiging dat 
niets echt gratis is. Hen in een verhaal van 
transparantie dwingen en elke burger woon-
achtig binnen de Europese Unie de controle 
over zijn persoonlijke data teruggeven zijn de 
nobele doelen. En zeg nu zelf, wie zijn wij 
om daar tegen te zijn? Het beschermen van 
de persoonlijke levenssfeer is voor ons niets 
minder dan een grondrecht.

De keerzijde van het verhaal is echter dat alle 
mogelijke organisaties ermee geconfronteerd 
worden. De verordening is zowat op iedereen 
- met uitzondering van private personen - 
van toepassing: overheden, private of pu-
blieke ondernemingen, non-profitorganisa-
ties, allemaal zijn ze betrokken partij. En dat 
betekent dus dat er de komende maanden 
en jaren nog heel wat zal moeten worden 
gedaan om die conformiteit te implemente-

ren. Gelukkig weten we intussen, dankzij de 
bevoegde staatssecretaris, dat het toezicht 
op het naleven van de verordening zacht zal 
starten. De vroegere Privacycommissie, die 
voortaan door het leven gaat als de Gege-
vensbeschermingsautoriteit, moet immers 
zelf nog uit de startblokken schieten. Let wel, 
dat betekent niet dat je het mag laten han-
gen. De sancties voorzien in de verordening 
zijn immers niet van de minste: maximaal 
twintig miljoen euro of vier procent van de 
wereldwijde geconsolideerde omzet. Best af-
schrikwekkend - moet ook, wil je Facebook 
of Google laten voelen dat het menens is.

Bewustwording
En geef toe, het begint effect te krijgen. Een 
enorme schokgolf trekt door alle mogelijke 
organisaties en een nieuw bewustzijn ont-
staat. Het besef groeit dat je niet zomaar 
nonchalant met persoonsgegevens kan om-
gaan. Het is een actuele kwestie en zonder 
meer een hot topic, zowel in de directiekamer 
als op de werkvloer van een organisatie, 
zowel in het bestuur van een vereniging als 
bij de leden. Eén-nul dus voor de EU.

Eens je aan de slag gaat, vaak onder pro-
jectvorm, om die conformiteit met de veror-
dening na te streven, stuit je op enorm veel 
elementen in de dagelijkse bedrijfsvoering die 
je aandacht vereisen: IT-systemen, bedrijfs-
processen, veiligheidsbeleid, gedragscode, 
relaties met andere partijen aan wie je data 
doorgeeft, het besef dat je vaak meer data 
vraagt dan strikt nodig … Allemaal zaken die 
maken dat een dergelijk project tot confor-
mering niet snel kan worden afgehaspeld.

Rechten
Maar, terug naar jou. Als burger woonachtig 
binnen de EU kan je voortaan een rits rechten 

uitoefenen tegenover elke organisatie die per-
soonsgegevens over jou bewaart en gebruikt. 
Zo kan je een organisatie o.a. verzoeken om:
• Inzage: je kan informatie over de verwerking 
van je persoonsgegevens krijgen en je kan 
een kopie van die persoonsgegevens krijgen;
• Rectificatie: als je meent dat je persoons-
gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je 
vragen dat die gegevens worden aangepast;
• Wissing: je kan de wissing van je persoons-
gegevens vragen (het vergeten worden);
• Intrekking van je toestemming: indien je je 
toestemming voor het verwerken van je per-
soonsgegevens hebt gegeven, dan heb je 
steeds het recht om die in te trekken.

Als je van mening bent dat een organisa-
tie vanuit het oogpunt van persoonsgege-
vensverwerking je schade berokkent of niet 
correct handelt, kan je bij de Gegevens-
beschermingsautoriteit klacht neerleggen. 
Het is niet aan de klager maar aan de aan-
geklaagde om te bewijzen dat die correct 
handelde.

Meer?
Wil je meer weten over deze verorde-
ning? Neem dan een kijkje op de website 
www.deMens.nu, waar je de privacyverklaring 
vindt die zowel deMens.nu/Unie Vrijzinnige 
Verenigingen als tal van lidverenigingen on-
derschreven. Want jouw privacy is belangrijk 
voor ons.
Heb je de smaak echt te pakken en wil je 
nog meer weten? Surf dan ook eens naar 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 
En specifiek voor jongeren, ouders en 
leerkrachten kan je terecht op de website 
www.ikbeslis.be, waar je uitgebreide infor-
matie over jongeren en privacy vindt.

* * *

Jan Bories

n toen was er plotsklaps die Europese verordening 
om onze persoonsgegevens beter te beschermen.

AVG …?! 
Algemene Verordening 
GegevensbeschermingE
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Evelien Vandenbussche

e swipen door het liefdesleven. Internet-
daten en datingsites bieden een overvloed 
aan mogelijkheden, maar soms zien we door 

de bomen het bos niet meer. Rika Ponnet geeft tips en uitleg 
vanuit haar jarenlange ervaring als relatiebemiddelaar. Zij is 
seksuologe van opleiding en inmiddels het bekendste gezicht 
van het relatiebureau Duet, dat ze in 1995 mee oprichtte. Door 
haar expertise is ze een veelgevraagde relatiedeskundige in 
diverse media.

Online & offline daten
Relaties in digitale tijden

“Dé ideale partner bestaat eigenlijk niet, er zullen 
altijd criteria zijn waaraan iemand niet voldoet.”W

Dossier: Stilte …Dossier: Digitale samenleving
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Wat zijn de plus- en minpunten van on-
line daten?
Er zijn mogelijkheden voor alle verlangens 
en veel mensen maken er gebruik van. Dat 
zijn voordelen. Maar het keuzeaanbod is zo 
groot dat je soms niet meer klaar ziet.

Ook niet iedereen op online datingsites is 
van plan om een relatie te hebben of is vrij. 
Mensen hebben verschillende redenen om 
bijvoorbeeld op Tinder, een datingapp, te 
zitten. Uit onderzoek blijkt dat een derde 
van de gebruikers van Tinder niet de inten-
tie heeft om ooit met iemand af te spreken. 
Het is een vorm van aandacht of bevesti-
ging krijgen of van nieuwsgierigheid.

Een ander nadeel is dat de vele systemen 
door die verschillende motieven angst bij de 
mensen teweegbrengen. Je valt dan terug 
op strategieën die niet bevorderend zijn en 
gaat ‘checklistdaten’: profielen zoeken die 
aan de verwachtingen voldoen. Het proces 
wordt gerationaliseerd, wat niet goed is.

Is er een ideale termijn om elkaar na 
het online contact te ontmoeten?
Je moet je er zelf goed bij voelen en de 
omstandigheden moeten zich ertoe lenen. 
Weken uitstellen hoeft niet en kan leiden tot 
foute verwachtingen en teleurstelling.

Wat is beter: selectief zijn bij het af-
spreken of zo veel mogelijk afspreken?
Te is nooit goed. Je mag selecteren, zon-
der te overdrijven. Dé ideale partner be-
staat eigenlijk niet, er zullen altijd criteria zijn 
waaraan iemand niet voldoet. Je kan met 
verschillende mensen afspreken, maar met 
veel tegelijkertijd kan voor ‘date-moeheid’ 
zorgen.

Waarom wordt het steeds moeilijker om 
andere mensen offline te ontmoeten?
Met ouder worden, verdwijnt de sponta-
niteit een stukje: je bent meer vanuit het 
hoofd bezig. Velen houden vast aan hun 
vertrouwd groepje of zitten bij vrienden en 
familie thuis. Alleenstaanden laden zich aan 
andere contacten op dan mensen in een 
relatie, dus moet je proberen proactief te 

zijn en een aantal mensen aan te spreken 
die je nog niet kent. Dat kan een versterkt 
gevoel geven.

Welke voordelen biedt je relatiebureau 
Duet?
Bij Duet zien en spreken we iedereen. Zo 
kunnen we een persoonlijke inschatting 
maken en mensen op een traject zetten, hen 
leren om opener te zijn, uit de comfortzone 
te komen en hun scenario te verbreden. 
Onze cliënten staan daar voor open en zijn 
er bewust mee bezig. Onze context is veilig: 
ze hebben dezelfde verwachtingen en in-
tenties en willen op termijn een vaste relatie. 
Duet is minder tijdrovend, de voorselectie is 
al gebeurd en het contact begint anders.

Het aantal singles neemt toe. Heb je 
daar zelf een evolutie in gemerkt?
De ‘versingeling’ is een maatschappelijke 
tendens, zeker in de steden. Mensen gaan 
vaker uit elkaar, tijdens alle levensfasen, en 
er zijn veel alleenstaande ouderen. Ook de 
diversiteit neemt toe. De grootste groep 
onder de singles wil echter wel een relatie.

De laatste twintig jaar is de visie op alleen-
staanden immens veranderd. Vroeger was 
single gelijk aan eenzaam en alleen: “Er 
scheelde iets mee.” Nu kent iedereen wel 
iemand die alleen is. Toch is de druk om in 
een relatie te zitten heel groot, juist zoals de 
druk om kinderen te hebben. Iedere leef-
vorm heeft zijn voordelen en beperkingen, 
maar het koppel, het gezin is nog steeds 
de norm. Uiteindelijk wil iedereen graag een 
partner vinden, met wie je alles kan beleven. 
Als je die dan vindt, leg je vaak alle verwach-
tingen bij die ene persoon, wat een zware 
opdracht is en druk op een relatie legt.

Waarom zijn mensen die een relatie 
hebben soms ook op datingsites aan-
wezig? Kan je spreken van misbruik?
Het is een gemakkelijke route om binnen 
een relatie bevestiging en aandacht te krij-
gen, maar wel één die inbreekt in relaties en 
er een bedreiging voor is. Contacten met 
exen, via Facebook bijvoorbeeld, zijn geen 
goed idee, zeker als de nieuwe partner het 

er moeilijk mee heeft. Het is belangrijk om 
ons bewust te zijn van het effect van ons 
online gedrag op onze offline relaties.

Worden duurzame relaties zeldzamer?
Duurzaamheid kent tegenwoordig een an-
dere invulling: het is niet meer huwen op je 
vijfentwintigste en samenblijven tot je tachtig-
ste. Mensen zijn zeker nog in staat om duur-
zame relaties te hebben, maar zitten minder 
vast aan de constructie van het huwelijk.

Vroeger was je meer aan elkaar gebonden 
en verplicht om samen te blijven. Je bleef 
gehuwd omdat het een zekerheid was, ook 
al voelde je je niet meer goed als individu. 
Nu worden er meer individuele keuzes ge-
maakt. Constructies zijn gewijzigd, relaties 
op zich niet. Het is altijd een evenwicht zoe-
ken tussen het ik- en het wij-verhaal.

Hoe zal online contact leggen in de 
toekomst evolueren?
Het consumeergedrag bij online daten 
doet vaak pijn. We mogen onszelf en de 
ander niet als een consumeerbaar goed 
zien. Het grootste deel van de online ge-
bruikers bedoelt het goed, niet iedereen 
maakt er bandwerk van. Het probleem is 
vooral angst. Het gebrek aan overgave en 
lef om over de muur te stappen, maar als 
je niets onderneemt, gebeurt er niets. Het 
leven is niet alleen controle en zekerheid, 
maar springen en durven gaan. Vertrouwen 
in jezelf en in de ander is essentieel.

* * *

Online & offline daten Rika Ponnet: “Het is belangrijk om ons bewust te zijn van het effect 
van ons online gedrag op onze offline relaties.”
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“Vrijheid en onafhankelijkheid”

Álvaro Alexander Avelar en Brent Basyn

n de Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 van mensenrechten-
organisatie GRIP - Gelijke Rechten voor Iedere Persoon 
met een handicap vzw - wordt gesteld dat maar liefst één 

op drie mensen met een functiebeperking weinig tot geen toegang tot 
het internet heeft. Dat is een relatief grote groep in de almaar sterker 
gedigitaliseerde wereld. Toch zien we een verbetering ten opzichte 
van 2006. Toen was de verhouding nog omgekeerd en hadden twee 
op drie personen met een functiebeperking nauwelijks toegang tot 
het wereldwijde web.

I

De digitalisering 
van mijn leven

Dossier: Stilte …Dossier: Digitale samenleving
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Brent Basyn: “De digitale wereld 
draagt bij tot een verbetering 
van mijn levenskwaliteit.” ”

Jong
Elektrische rolstoel
Mijn elektrische rolstoel is 
meer dan alleen een stoel 
met wielen. Zo’n rolstoel 
betekent voor mij vrijheid 

en onafhankelijkheid. Ik kan ook kiezen 
voor een manuele rolstoel, maar die maakt 
me afhankelijk en confronteert me zo met 
mijn handicap. Wanneer ik met mijn elek-
trische rolstoel buitenkom, zien mensen mij 
gewoon als Brent en niet als ‘die jongen in 
zijn rolstoel’. Dat mensen mij graag voort-
duwen, vind ik op zich niet erg. Alleen geeft 
het mij geen tof gevoel.

Laptop
Een laptop is voor mij zonder meer cruciaal. 
Dit artikel kwam bijvoorbeeld tot stand 
dankzij mijn laptop, want ik kan zelf letterlijk 
niets op papier zetten. Ook op mijn werk 
is mijn laptop onmisbaar. Voor mij is een 
computer een essentieel gebruiksvoor-
werp dat ik dagelijks hanteer. Niet alleen 
voor nuttige toepassingen, maar ook ter 
ontspanning. Dan zit ik vooral op sociale 
media, YouTube … Ook gamen doe ik heel 
graag.

Sociale media
Welke invloed heeft Facebook op mijn 
leven? Dat is eigenlijk heel eenvoudig om uit 
te leggen. Mijn Facebookpagina is een on-
ontbeerlijke schakel om in contact te blijven 
met vrienden die ik niet zo vaak kan zien. Ik 
gebruik mijn Facebookprofiel trouwens niet 
alleen voor persoonlijke zaken. Via Face-
book kan ik mensen sensibiliseren rond 
thema’s die personen met een beperking 
aanbelangen, zoals persoonlijke assistentie, 
inclusie en inclusief onderwijs.

Digitale hulpmiddelen
In het lager en secundair onderwijs nam 
ik mijn laptop mee naar school. Mijn per-
soonlijke assistent typte wat er door de 

leerkracht werd gezegd. Daarnaast kreeg ik 
ook GON-begeleiding. Dat is extra begelei-
ding voor leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften. Mijn begeleider verwerkte 
de cursussen tot een Wordbestand. Maar 
na verloop van tijd werd dat te zwaar en 
daarom zijn we op ADIBib overgeschakeld. 
ADIBib stelt digitale versies van schoolboe-
ken ter beschikking aan leerlingen met be-
perkingen in de schriftelijke communicatie. 
Met andere woorden, bij ADIBib kan je digi-
tale cursussen opvragen. Ik kreeg die dan 
in pdf-formaat met invulvakjes waarin de 
assistent kon typen. Na het secundair on-
derwijs vond ik dat ik oud genoeg was om 
niet langer naar school gevoerd te worden 
en besloot ik in Gent te gaan studeren. Tij-
dens mijn hogere studies nam ik mijn iPad 
mee naar de les, want het was te omslach-
tig om telkens mijn laptop mee te zeulen. 
Mijn tablet was veel handiger en het gebruik 
ervan vergemakkelijkte mijn studies op die 
manier.

Apps
Sinds ik een iPhone heb gekregen, zijn 
mobiele applicaties een grotere rol in mijn 
leven beginnen te spelen. Zo gebruik ik 
de Stocard-app in plaats van de traditionele 
klantenkaarten en winkel ik via myShopi. 
Met die laatste app kan ik heel eenvoudig 
online boodschappen doen. Dankzij de 
NMBS-app kan ik ook gemakkelijk trein-
tickets kopen zonder te hoeven aanschuiven.

Op al die manieren draagt de digitale wereld 
bij tot een verbetering van mijn levens-
kwaliteit. Sommige mensen durven wel 
eens te klagen over ‘de jeugd’ die zoge-
zegd te veel aan de smartphone en het in-
ternet is gekluisterd, maar het is belangrijk 
te beseffen dat die digitale 
en technologische toepas-
singen mij althans zelfstan-
diger maken.

“Een onontbeerlijke schakel 
om in contact te blijven”

“Digitale en 
technologische 
toepassingen 
maken mij 
zelfstandiger”

In welke mate kunnen digitale toepassin-
gen een handig instrument voor mensen 
met een functiebeperking zijn, vroegen we 
ons af. Om dat te illustreren, geven we het 
woord aan Brent Basyn, een jongeman die 
met een fysieke beperking leeft. Toen we 
elkaar voor het eerst spraken, gingen we er 
enigszins van uit dat hij deel uitmaakt van 
die zorgwekkende statistieken. Maar niets 
is minder waar en Brent kon ons spoedig 
op andere gedachten brengen. Hij ontvangt 
de digitale wereld met open armen en wil 
ons met zijn getuigenis een optimistisch 
betoog voorschotelen. Hieronder lees je 
zijn relaas.

“
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De mens is een technisch wezen

Als je nadenkt over mens en techniek, 
dan besef je dat die heel goed samen-

gaan. De mensen die we zijn, zijn we door de invloed van techniek”, 
zegt Peter-Paul Verbeek. Hij is hoogleraar filosofie van mens en 
techniek, en wetenschappelijk codirecteur van het DesignLab aan 
de Universiteit Twente in Nederland. Zijn onderzoek richt zich op 
de relatie tussen mens en technologie.

Joke Goovaerts

“
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Hoe kan techniek bijdragen tot een goede wereld?

De verwevenheid van ethiek en techniek

Dossier: Stilte …Dossier: Digitale samenleving
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Peter-Paul Verbeek heeft drie populair-
wetenschappelijke boeken over het thema 
geschreven: De daadkracht der dingen 
(2000), De grens van de mens (2011) 
en Op de vleugels van Icarus (2014). 
Op 12 oktober 2017 hield Verbeek in 
BOZAR de openingsrede van Redelijk 
Eigenzinnig, een interdisciplinair vak en 
een lezingen-en activiteitenreeks van de 
Vrije Universiteit Brussel, bestemd voor 
studenten en het brede publiek. Op 25 
april 2018 opende hij de lentecyclus De 
komst van de kunstmens, georganiseerd 
door de Koninklijke Vlaamse Academie 
van België voor Wetenschappen en Kun-
sten. In die lentecyclus lag de focus op 
de wetenschappelijke ontdekkingen en 
technologische innovaties waarbij er een 
nieuwe mens in aantocht is die door de 
mens zelf in elkaar is geknutseld. De titel 
van Verbeeks lezing was Homo technolo-
gicus. Tijd voor een gesprek.

Welke ethische vragen dient een 
‘techniekfilosoof’ zich te stellen en 
waar ligt de grens tussen mens en 
technologie?
Heel vaak proberen we ethiek te zien als 
een soort grensbewaker van de mens. 
Tot hier en niet verder, maar in feite is 
de mens zoals we die nu kennen, ook 
het product van een heleboel technolo-
gie. Door de ontdekking van het vuur, de 

boekdrukkunst en de digitale revolutie zijn 
we de mens geworden die we nu zijn. De 
mens is van nature een technisch wezen. 
Technologie geeft vorm aan hoe we mens 
zijn en hoe we de wereld zien. Vandaag 
praten we over de verbetering van de 
mens, de vervolmaking van de mens door 
het technologisch ingrijpen. De ethische 
vraag is dan: Mag het of mag het niet? 
Willen we dit of niet? Maar dat is een ver-
keerde vraag. Zodra technologie bedacht 
is, wordt ze een onderdeel van ons. Het 
is een voldongen feit waar we iets mee 
moeten doen. De ethische vraag die we 
ons dienen te stellen is: Hoe kan je een 
techniek zo vormgeven dat ze bijdraagt 
tot het goede leven? Als je met dat idee 
het ontwerp en het gebruik van technolo-
gieën gaat begeleiden, heb je veel impact 
en controle.

Over hoe we met nieuwe technolo-
gieën moeten omgaan, verwijs je naar 
het verhaal van de val van Icarus?
Inderdaad, we moeten leren omgaan met 
nieuwe technologieën, zoals Icarus moest 
leren vliegen met zijn wassen vleugels. 
De mythe vertelt hoe Icarus en zijn vader 
Daedalus probeerden te ontsnappen 
aan hun onterechte opsluiting. Daedalus 
maakte vleugels van veren en was. Hij 
waarschuwde zijn zoon om niet te laag te 
vliegen voor de bewakers, maar ook niet 

te hoog vanwege de warme zon. Icarus 
vloog te hoog, hij navigeerde niet ver-
standig. De belangrijke vraag is dus niet 
of we techniek moeten gebruiken, maar 
hoe we ermee moeten omgaan. Het heeft 
weinig zin om de vraag te stellen of we 
een bepaalde technologie wel of niet tot 
de samenleving hadden moeten toelaten. 
Als iets eenmaal is uitgevonden, dan is de 
wereld al veranderd en moeten we bijge-
volg ook onszélf opnieuw uitvinden.

Maar kan de mens de technologie 
blijven beheersen of moeten wij bang 
zijn voor een toekomst waarin tech-
niek en robots de mens gaan over-
heersen?
De kunst is om te begrijpen dat de ethi-
sche kaders waarmee we techniek beoor-
delen, zelf ook weer veranderen door die 
techniek. Zo zijn we anders gaan naden-
ken over de aanvaardbaarheid van lijden. 
Als iemand een operatie ondergaat in een 
ziekenhuis, dan wordt die verdoofd. Maar 
in de begintijd van de operaties was het 
heel omstreden om iemand te verdoven. 
Het feit dat je bij een operatie pijn voelde, 
had ook een functie: God had ons zo ge-
schapen, je moet pijn hebben als je een 
lichaam openmaakt. Toen was het immo-
reel om iemand te verdoven. Nu zou je 
het immoreel vinden om iemand zonder 
verdoving te opereren. De ethiek ontwik-
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Peter-Paul Verbeek: “Ik ben 
een posthumanist in die zin dat we 

het humanisme moeten verrijken, 
om beter te snappen hoe we 

verantwoordelijkheid moeten nemen voor 
elkaar en voor de aarde.”
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kelt zich met de techniek. Dat betekent 
ook dat controle houden over de techniek 
ingewikkeld is, omdat je niet eens weet 
wat de toekomstige ethische kaders zul-
len zijn van waaruit je techniek zou moe-
ten sturen. Het model dat ik liever hanteer 
is niet het sturen van buitenaf, maar het 
begeleiden van binnenuit. De ethiek moet 
niet zeggen wat wel mag en wat niet 
mag. Ethiek moet de techniek verstaan. 
Je moet kijken hoe technologieën werken 
en dan kan je de invloed ervan op mens 
en maatschappij bestuderen. Vandaag 
zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar 
wat binnenkort de grote ongelijkheden in 
de maatschappij gaan zijn als de robots 
komen. Wie behoudt zijn baan en wie 
niet? Is de leerkracht nog een rolmodel 
als er straks een robot gaat meedoen 
voor de klas? Om een antwoord te vin-
den, moeten we bestuderen hoe mensen 
zich bij de ontwikkeling van een bepaalde 
techniek gaan gedragen. We zijn re-
flexieve wezens en zijn dus in staat om 
te onderzoeken hoe techniek ons beïn-
vloedt, zodat we die invloed mee kunnen 
vormgeven.

Wat met de invloed van religie in 
onze samenleving? Hoe kan je religie 
vereenzelvigen met de toenemende 
technologie?
Religie en wetenschap, dat is geen evi-

dente relatie. De Kerk heeft conservatieve 
standpunten ten aanzien van techno-
logieën rond bijvoorbeeld geboorte en 
overlijden. Het Vaticaan is tegen in-vitro-
fertilisatie (ivf) omdat je een kind niet 
maakt, maar ontvangt. Maar mensen die 
via proefbuisbevruchting een kind krijgen, 
beseffen juist wel hoe weinig maakbaar 
een zwangerschap is en hoe wonderlijk 
het is als het lukt. Het is de technologie 
die de maakbaarheid zichtbaar maakt. 
“We kunnen de natuur alleen beheersen 
door haar te dienen”, zei Francis Bacon 
al. Bovendien kunnen we niet leven zon-
der techniek, en daarmee is techniek 
in zekere zin ons lot. Ook de rol die de 
technologie speelt bij het einde van het 
leven - de maakbaarheid van de dood - 
wordt door religieuze kringen voorgesteld 
als een gebrek aan respect voor het le-
venseinde. Zij kaderen het soms in het 
discours dat zieke mensen te veel geld 
en tijd zouden kosten en dat de tech-
nologie hier een oplossing zou bieden. 
Dat is helemaal niet zo. Mensen die zich 
bezighouden met technologieën aan het 
einde van het leven zijn wel letterlijk bezig 
met het idee om mensen waardig te laten 
sterven. Zij zijn heel erg betrokken en zien 
die dood niet als iets maakbaars, maar 
als iets onvermijdelijks waar we op een 
verantwoorde manier mee moeten om-
gaan. Ik zou religie en techniek niet te-

genover elkaar willen zetten. Techniek is 
ons noodlot en door die techniek worden 
ook meer dingen maakbaar, beheersbaar 
door de mens. De mens moet telkens op-
nieuw erkennen dat hij zelf verantwoorde-
lijk is voor de natuur, voor elkaar. Techniek 
is haast religieus omdat het ons op een 
bepaalde manier aanspoort tot verant-
woordelijkheid. Je zou kunnen zeggen: 
God geeft de mens verantwoordelijkheid 
voor de aarde, technologie roept ons 
steeds weer op om opnieuw invulling te 
geven aan die verantwoordelijkheid.

Transhumanisme, posthumanisme … 
waar situeer je jezelf?
Ik ben geen transhumanist. Een mens 
ombouwen tot een soort supermens 
is sciencefiction. Transhumanisme wil 
voorbij de mens en posthumanisme wil 
voorbij het humanisme. En ik denk dat 
dat laatste een goed idee is, als we maar 
niet vergeten wat een mooie erfenis het 
humanisme ons heeft gebracht. Ik ben 
een posthumanist in die zin dat we het 
humanisme moeten verrijken, om beter 
te snappen hoe we verantwoordelijkheid 
moeten nemen voor elkaar en voor de 
aarde. Het humanisme waar de mens tot 
de maat van alle dingen wordt verabso-
luteerd, miskent dat de mens is opgeno-
men in netwerken van relaties met andere 
mensen en met dingen zoals technologie. 

“De belangrijke vraag is niet of we 
techniek moeten gebruiken, maar hoe we 
ermee moeten omgaan.”

Dossier: Stilte …Dossier: Digitale samenleving
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Humanisme heeft een belangrijke rol ge-
speeld om de mens te bevrijden van on-
derdrukking. Maar je moet het individu 
niet verabsoluteren. Je moet denken in 
termen van relaties, niet van autonomie.

Zal de toename van technologie een 
kloof tussen de mensen veroorzaken? 
Zal het alleen een betere samenleving 
worden voor een select publiek?
Goede vraag, maar ik kan daar geen 
voorspelling over doen. Het hangt van 
veel meer af dan van de ontwikkeling van 
de technologie. Je ziet wel dat techno-
logie steeds meer nieuwe krijtlijnen in de 
samenleving organiseert en we moeten 
hierover zeer kritisch blijven. We staan 
voor de vierde industriële revolutie en we 
moeten de krijtlijnen opsporen. De eerste 
industriële revolutie bracht een enorme 
verschuiving in de samenleving teweeg, 
die door Karl Marx diepgaand werd ge-
analyseerd: de ophoping van het kapi-
taal, de productie en het tempo ervan, de 
klassenverschillen … Het heeft politieke 
gevolgen gehad. De vraag vandaag is: 
Wat wordt de krijtlijn binnen de vierde 
industriële revolutie? Die krijtlijn moeten 
we opsporen, zodanig dat we die grens 
kunnen verzachten en een rechtvaardige 
samenleving kunnen blijven organiseren. 
In Nederland bijvoorbeeld is er een studie 
over de invloed van robots op de werk-

vloer. En ja, er gaan banen verloren, maar 
tegelijkertijd komen er ook banen bij. Op 
het moment dat er een nieuwe genera-
tie robots in de productie komt, moet 
je mensen hebben die deze robots on-
derhouden, repareren, schoonmaken en 
gebruiken. Dus zij moeten leren omgaan 
met die nieuwe technologie. Ze moeten 
opnieuw worden omgeschoold, en er zijn 
ook mensen nodig die die opleidingen 
kunnen geven. Veerkracht is een belang-
rijk begrip in die nieuwe samenleving van 
de vierde industriële revolutie, waar kapi-
taal het was in de eerste industriële revo-
lutie. Onderzoek naar de nieuwe krijtlijnen 
is essentieel, zodanig dat we er op een 
goede manier vorm aan kunnen geven.

Ik kan er ook nog een tweede lijn naast 
leggen. We moeten zoeken naar een Eu-
ropees antwoord op de digitale revolutie, 
want we zitten nu met een dominantie 
vanuit de Verenigde Staten en China. Als 
je kijkt naar sociale media, Facebook … 
dan zie je dat die data in het bezit zijn van 
één bedrijf. En in China zijn al die data in 
handen van de staat. Een totalitair sys-
teem versus een economisch liberaal sys-
teem. Wat kan een Europees antwoord 
zijn? Jan van Dijk, mediasocioloog, zegt 
dat de kernwaarden van de Franse revo-
lutie - vrijheid, gelijkheid en solidariteit - 
een rol kunnen spelen in een eventuele 

Europese digitale revolutie: een Europees 
socialemediaplatform waar algoritmes 
inzitten die bijvoorbeeld fake news van 
echt nieuws onderscheiden. Die krijtlijnen 
moeten we opsporen voor een wederop-
standing van de democratische idealen, 
die we eigenlijk niet goed hebben onder-
houden.

Er is werk aan de winkel?
Inderdaad, in tijden van de brexit en in tij-
den waar het vertrouwen in de democra-
tie afneemt, moeten we terug evolueren 
naar een herontdekking en herwaardering 
van die Europese democratische waar-
den. De vraag is: Hoe kan je die Europese 
waarden in een technologisch ontwerp 
vertalen?

Moeten we angst voor de toekomst 
hebben?
Je moet leren omgaan met angsten. 
Wanneer wij inzien dat wij opnieuw het 
product van techniek zijn, dan is het de 
kunst om steeds opnieuw kritisch en crea-
tief te zijn. We moeten er vertrouwen in 
hebben en dan maakt die angst plaats 
voor een betere houding: verantwoorde-
lijkheid nemen voor onszelf en er goed 
mee leren omgaan.

* * *

“Je moet kijken hoe technologieën werken 
en dan kan je de invloed ervan op mens 

en maatschappij bestuderen.”



Dossier: ??

36 | deMens.nu Magazine Dossier 

De augmented reality-technologie laat toe om door de patiënt te kijken en bijvoorbeeld 
de relatie van een tumor met omliggende anatomische structuren te onderzoeken

Hologrammen in het operatiekwartier
Augmented reality, een blik op de toekomst

ij augmented reality wordt er via een smartphone of 
aangepaste bril extra informatie aan de werkelijkheid 
toegevoegd. Een goed voorbeeld is het Pokémon GO-

spelletje, waarbij je smartphone Pokémonfiguren in je eigen wereld 
tevoorschijn tovert. Een andere illustratie is te vinden bij meubelgigant 
IKEA. Hier kan je zien of een bepaalde stoel wel in je interieur past. 
Ook in de medische wereld en de chirurgie ontdekken geneeskundigen 
de meerwaarde van deze technologie.

Maya Richard

B
Augmented reality, of kortweg AR, is 
bekend geworden door het gebruik bij 
games of gadgets op de smartphone. 
Maar echt nieuw is die technologie niet, 
want AR bestaat al sinds de jaren vijftig en 
wordt sinds de jaren negentig in gevechts-
vliegtuigen gebruikt. Een piloot kan dan 
via een speciaal display gelijktijdig uit het 

raam kijken én belangrijke data aflezen. 
Tegenwoordig is AR niet enkel en alleen 
meer een nicheproduct of technologisch 
snufje voor gamers en gadgetfreaks. Er 
bestaan oneindig veel toepassingen. Het 
is dan ook niet de vraag of de AR-techno-
logie veel gebruikt zal worden, maar wel 
wanneer.

Neurochirurg Johnny Duerinck is er in elk 
geval van overtuigd dat de AR-technologie 
binnen tien jaar een standaardinstrument in 
de (neuro)chirurgie zal zijn. Dokter Duerinck 
gaf dit jaar tijdens de Medische Wereld, het 
grootste medisch symposium in België, een 
uiteenzetting over het mogelijke gebruik van 
de Microsoft HoloLens in de (neuro)chirurgie. 
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Tijdens het symposium Medische Wereld gaf dokter 
Johnny Duerinck een uiteenzetting over het gebruik van de 

HoloLens in de (neuro)chirurgie
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Tijdens zijn opleiding neurochirurgie stuitte 
hij op de limiteringen van (neuro)navigatie. 
Neuronavigatie of navigatie is een gebruikte 
techniek om te navigeren binnen het zenuw-
stelsel met behulp van een op voorhand ge-
maakte MRI-scan of CT-scan.

“Sinds de CT (computerized axial tomo-
graphy) en de MRI (magnetic resonance ima-
ging) zijn wij als dokters het gewoon om te 
kijken naar reeksen van doorsneden van de 
patiënt. Je bekijkt dan een doorsnede in de 
breedteas, of in een van de lengteassen. Die 
geven echter nooit een volledig 3D-beeld. Bij 
dergelijke scans moeten we nog steeds veel 
meten en moeten we in ons hoofd de drie-
dimensionale anatomie van de patiënt vor-
men. Die interpretatie van de beeldvorming 
is altijd onderhevig aan fouten”, aldus dokter 
Duerinck. Hij is er stellig van overtuigd dat 
opereren efficiënter kan. Uit die overtuiging 
en uit zijn passie voor technologie groeide 
een ambitieus, vooruitstrevend project. 
Samen met onderzoekers en ingenieurs 
van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont-
wikkelde hij de Surgical Augmented Reality 
Assistance (S.A.R.A.), een software op basis 
van AR-technologie. S.A.R.A. werkt met de 
Microsoft HoloLens en is ontwikkeld om 
chirurgen in het operatiekwartier te assiste-
ren. Wij spraken met neurochirurg Johnny 
Duerinck over de toepassingen ervan.

Hoe werkt de AR-technologie pre-
cies en wat is de Microsoft HoloLens?
AR heeft veel toepassingen. Het directe zicht 
dat wij als mens hebben, wordt verbeterd 
door in onze eigen realiteit hologrammen 
te plaatsen. Die hologrammen staan in de 
ruimte op een vaste plaats, waardoor ze 
realistische objecten lijken. De HoloLens is 

het enige product met dergelijke technologi-
sche mogelijkheden en is momenteel alleen 
beschikbaar voor ontwikkelaars. Het toestel 
heeft twee belangrijke kenmerken. Enerzijds 
heeft het een head-up display, een scherm 
voor je waarop alle informatie wordt gepro-
jecteerd. Dat is vergelijkbaar met de Google 
Glass, een slimme bril die eveneens infor-
matie projecteert. Anderzijds registreert de 
Microsoft HoloLens ook de omgeving, wat 
toelaat om een object op een vaste plaats 
in de echte wereld te zetten. Dat is het grote 
verschil met de Google Glass en andere ge-
lijksoortige toestellen.

Waarom is dat nuttig bij (neuro)chirurgie?
Het kan de diepe anatomie van de patiënt 
tonen zonder ook maar één snede te maken. 
De neurochirurgie maakt al gebruik van de 
navigatiemethode, maar dat vraagt zoals 
gezegd veel denkwerk en de foutenmarge is 
groot. De AR-technologie laat toe om door 
de patiënt te kijken. Je ziet de verhoudingen 
goed en kan bijvoorbeeld naar de relatie van 
een tumor met omliggende anatomische 
structuren kijken. Zonder te snijden blijft de 
weefselschade minimaal. Momenteel steu-
nen we op blinde kennis van de anatomie. 
De HoloLens maakt alles visueler. Het voelt 
intuïtief aan en is bovendien veiliger voor de 
patiënt. Dergelijk hulpmiddel zorgt er even-
eens voor dat de leercurve voor chirurgen 
veel vlakker wordt. Wereldwijd is er een te-
kort aan goed opgeleide chirurgen en AR 
kan die problematiek mee helpen oplossen.

Wordt de HoloLens al bij echte opera-
ties gebruikt?
We proberen dat zo snel mogelijk te verwe-
zenlijken. Het is essentieel om eerst de veilig-
heid en de meerwaarde ervan aan te tonen. 

Momenteel hebben we één studie die vol-
gend jaar van start gaat en waar de anatomie 
van de patiënt holografisch naast de patiënt 
zal worden weergegeven. Want indien je in 
die beginfase de anatomie al op de patiënt 
zelf zou weergeven, ben je erg afhankelijk 
van de accuraatheid van de registratie. Die 
moet tot op de millimeter correct zijn. Zo 
ver staan we nog niet. Niettemin biedt een 
hologram als referentie naast de patiënt al 
een enorme toegevoegde waarde. Je kijkt 
immers niet naar een scherm ergens aan de 
andere kant van het operatiekwartier.

Je bent ervan overtuigd dat de AR-tech-
nologie en de Microsoft HoloLens in de 
nabije toekomst op grote schaal zal 
worden gebruikt?
Iedereen die het toestel opzet, ziet ineens alle 
mogelijkheden binnen zijn of haar sector. De 
eerste keer dat ik de bril droeg, was het voor 
mij meteen een uitgemaakte zaak. Hiermee 
vullen we de leemte in die bij neuronavigatie 
bestaat.

Je bent zeker van je stuk. Is er toch 
geen addertje onder het gras?
Er zijn momenteel uiteraard nog wat strui-
kelblokken die een wijde verspreiding te-
gengaan. Zo voelt de bril een beetje zwaar 
aan. Ik ervaar hem als comfortabel, maar 
ik heb hem nog nooit langer dan twee uur 
gedragen. Eigenlijk zijn dat zaken die in de 
toekomst nog zullen worden opgelost. Het 
toestel gaat verder evolueren en ik ben er 
honderd procent van overtuigd dat de Holo-
Lens en de AR-technologie binnen tien jaar 
zullen uitgroeien tot een standaardhulpmid-
del bij chirurgische ingrepen.

* * *
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Sciencefiction: fictie of non-fictie?

Simon Vandeputte

ie in de jaren zeventig of eerder opgroeide, heeft 
nog een wereld zonder geldautomaten, pc’s, gps 

en mobiele telefoons meegemaakt. Vandaag de dag kunnen we betalen, 
surfen, navigeren en telefoneren met één toestelletje dat in een broekzak 
past. De snelheid en de impact waarmee nieuwe technologieën ons 
dagelijks leven binnensijpelen, zijn enorm en beloven alleen nog toe 
te nemen. Ook sciencefictionschrijvers hebben dat goed begrepen.

Sciencefictionschrijvers vertrekken vaak vanuit de bezorgdheid dat technologie 
sneller evolueert dan ethische en wetgevende kadersW

De niet-aflatende stroom van nieuwsbe-
richten over zelfrijdende auto’s, autonome 
killerdrones, artificiële intelligentie, desig-
nerbaby’s, exoskeletten … geeft de indruk 
dat ons leven er binnenkort als de set van 
een sciencefictionfilm zal uitzien. Schrijvers 
nemen hun lezers steeds minder mee op 
een trip naar de buitenaardse galaxy far, 

far away … Het zijn eerder de huidige, 
moderne samenleving en de technologi-
sche uitdagingen van de nabije toekomst 
die tot de verbeelding spreken en voor veel 
hedendaagse schrijvers een bron van in-
spiratie vormen. Helaas ziet de toekomst 
die zij schetsen er zelden rooskleurig uit. 
Dergelijke sciencefictionverhalen die op de 

realiteit zijn geënt en onderzoeken welke 
invloed de introductie van nieuwe tech-
nologieën kan hebben, worden ook wel 
grounded fiction genoemd.

Sciencefiction voor pessimisten
De met prijzen overladen Britse televisieserie 
Black Mirror is op korte tijd uitgegroeid tot 

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Op verkenning in de toekomst
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Als geen ander genre laat sciencefiction toe om de mogelijke 
implicaties van een nieuwe technologie op zowel persoonlijk als 

maatschappelijk vlak te verkennen

hét voorbeeld van dat genre. Elke aflevering 
is een op zichzelf staande episode waarin 
telkens een nieuw verhaal door een andere 
cast wordt gebracht. De rode draad door de 
donkere serie zijn technologieën die ontspo-
ren en het leven van de personages tot een 
hel maken. Dat veel van die technologische 
aspecten die in de serie worden getoond 
reeds bestaan of volop in ontwikkeling zijn, 
maakt dat de nachtmerrie je als kijker nog 
lange tijd achtervolgt.

Neem bijvoorbeeld de aflevering Nosedive. 
Daarin volg je het leven van Lacie, een jonge 
vrouw die vastberaden is om iets van haar 
leven te maken. Ze heeft een kantoorjob, 
deelt een appartement met haar broer en 
plaatst leuke foto’s op sociale media. Ieder-
een herkent wel iets van zichzelf in Lacie.

Het verhaal speelt zich af in de Verenigde 
Staten ergens in de nabije toekomst. Op 
het eerste gezicht is er niet veel veranderd 
ten opzichte van nu. Auto’s zijn elektrisch, 
maar hebben nog steeds vier wielen en een 
stuur. Mensen staren nog altijd hele dagen 
naar een schermpje in hun hand. Het enige 
noemenswaardige verschil is dat eenieder 
de smartphone nu ook gebruikt om elkaar 
te beoordelen. Een aangenaam gesprek 
gevoerd met een andere moeder aan de 
schoolpoort? Even 5 op 5 geven en hopen 
dat ze hetzelfde doet. Net een saaie les ge-
volgd? Gauw de docent buizen met een 2 
op 5. Ben je geholpen door een vriendelijke 
verkoopster? Je weet wat je te doen staat.

Alle beoordelingen die je krijgt, bepalen je 
algemene rating. Dankzij een oogimplantaat 
kunnen andere mensen je quotering zien 
als ze naar je kijken. Wie minder dan 3,5 
op 5 scoort, is een sociale paria. Bij een 4,5 

of hoger ligt de wereld aan je voeten. Wat 
volgt is een leven van holle gesprekken vol 
tandpastaglimlachen, geveinsde interesse 
en schijnheilige vriendelijkheid. Elk gesprek 
staat in het teken van de beoordeling nadien 
en houdt niet meer in dan een uitwisseling 
van generieke beleefdheden.

Dystopische samenleving
De aflevering is om verschillende redenen 
verontrustend. In eerste instantie houdt ze 
ons persoonlijk een - zwarte - spiegel voor. 
We zien hoe Lacie zich verliest in haar jacht 
op een betere rating. Doordat haar leven in 
het teken staat van wat onbekenden over 
haar denken, vervreemdt ze van haar broer 
en de weinige echte vrienden die ze heeft. 
Wie zelf een fervente gebruiker van sociale 
media is, herkent dat vast en zeker. Velen 
onder ons streven likes en hartjes na en dur-
ven de realiteit hiervoor wel eens door een 
roze filter te halen. En wie heeft er nog niet 
op café of restaurant gezeten met iemand 
die meer aandacht aan zijn gsm dan aan de 
tafelgenoten schenkt?

In de tweede plaats toont de aflevering de 
mogelijke implicaties van een dergelijke in-
gesteldheid op maatschappelijk niveau. Een 
systeem dat mensen aanmoedigt om zich 
te allen tijde aangenaam, positief en soci-
aal wenselijk te gedragen, klinkt niet slecht. 
In Nosedive zien we echter hoe zo’n stelsel 
kan verglijden tot een dystopische samenle-
ving waarin je echt niet wil leven. Als we el-
kaar allemaal met zachte hand dwingen om 
vrolijk en inschikkelijk te zijn, krijg je volgens 
Black Mirror een wereld waarin mensen geen 
emoties of pijn meer met elkaar delen. Het 
gevolg is een samenleving vol generieke, altijd 
schijnbaar vrolijke mensen. Of zo’n benade-
ring werkelijk tot een nachtmerrie leidt, zal de 

nabije toekomst uitwijzen. De Chinese over-
heid is momenteel volop bezig met het ont-
wikkelen van een systeem waarbij elke burger 
een sociale score krijgt. Die score zal onder 
meer gebaseerd zijn op je financiële krediet-
waardigheid, op je online koopgedrag en op 
wat je allemaal via sociale media deelt … Het 
succes van Black Mirror en grounded fiction 
komt dus niet uit de lucht gevallen.

Een onbeschreven blad
Nieuwe technologieën brengen ongekende 
mogelijkheden en gevaren met zich mee. Zo 
is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn. Als 
geen ander genre laat sciencefiction toe om 
de mogelijke implicaties van een nieuwe tech-
nologie op zowel persoonlijk als maatschap-
pelijk vlak te verkennen. Schrijvers vertrekken 
vaak vanuit de bezorgdheid dat technologie 
sneller evolueert dan ethische en wetgevende 
kaders, maar niet altijd. Er zijn ook hoop-
gevende werken. Verhalen waarin niemand 
nog honger lijdt, waarin de wereld niet langer 
verdeeld maar verenigd is en waarin mensen 
niet meer worden gediscrimineerd vanwege 
huidskleur, geaardheid of gender.

Hoe de toekomst er werkelijk zal uitzien, kan 
niemand voorspellen. De toekomst is een 
onbeschreven blad. Zeker is wel dat men-
sen nieuwsgierige wezens zijn. Als we iets 
nieuws ontwikkelen, doen we dat in naam 
van de wetenschap en de vooruitgang. De 
hamvraag is dan hoe en waarom we die 
nieuwigheid zullen gebruiken. Dat zijn keuzes 
die we zowel individueel als maatschappelijk 
moeten maken en waarbij sciencefiction als 
gids kan dienen. Wie wil meeschrijven aan 
een mooie toekomst, kan zich alvast in de 
vele sciencefictionverhalen onderdompelen.

* * *
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Vijftig jaar geleden was er geen internet en 
was directe communicatie met de andere 
kant van de wereld als het ware science-
fiction. De jeugd van tegenwoordig echter 
groeit op met een smartphone of tablet in de 
hand. De verschillende generaties gaan elk op 

een andere manier met de digitalisering om. 
Afhankelijk of ze met de nieuwste technolo-
gieën zijn opgegroeid of niet, beschouwen 
ze die eerder als een vernieuwing of als een 
gewoonte. Marc Prensky, een Amerikaanse 
denker, schrijver en managementconsultant, 

benoemde dat verschil al in 2001 als digi-
tal natives en digital immigrants. Begrippen 
die we kunnen terugkoppelen naar diverse 
generaties, gaande van de babyboomers, 
geboren vlak na de Tweede Wereldoorlog, 
tot generatie Z, de meest recente.

Digitalisering over generaties heen

e leven in een digitale samenleving, zoveel is 
duidelijk. Wie niet meekan, blijft achter, of dat 

lijkt althans zo. Het gevoel mee te moeten zijn met alle nieuwigheden 
leeft, zeker bij de jongere generatie. Die groeit op met begrippen als 
Netflix, smartphone, WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat … 
en gaat er moeiteloos mee om. Maar hoe ervaren jong en oud 
die digitale evolutie in hun dagelijkse leven?

Veerle Magits

W Afhankelijk of je met de nieuwste technologieën bent opgegroeid of niet, 
behoor je tot de digital natives of de digital immigrants

Een persoonlijke getuigenis

Dossier: Stilte …Dossier: Digitale samenleving
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Van babyboomers naar generatie Z
De babyboomers zijn geboren tussen 1947 
en 1965. Het oudste deel van deze gene-
ratie heeft inmiddels de pensioenleeftijd 
bereikt. Ze zijn opgegroeid in de ‘oude’ 
wereld en hebben de digitale taal pas op 
latere leeftijd moeten aanleren. Dat leren is 
geen evidentie en ze zijn steeds opnieuw 
onder de indruk van de mogelijkheden 
van nieuwe technologieën. Deze generatie 
geeft de voorkeur aan een face-to-face-
gesprek, een telefonische oproep of het 
schrijven van een brief. Zij zijn wat Prensky 
de digital immigrants noemt.

De generatie X werd geboren tussen 1965 
en 1980. De oudste groep van deze gene-
ratie kwam op eerder late leeftijd in con-
tact met digitale media, de jongste iets 
vroeger, maar beide groepen moesten zich 
de digitale nieuwigheden eigen maken. 
Kenmerkend voor deze generatie is dat ze 
praktisch en zelfredzaam is ingesteld. De 
generatie X kunnen we als een overgangs-
generatie beschouwen wat de digitalisering 
betreft.

De generatie Y werd geboren tussen 1980 
en 1992. Deze generatie is opgegroeid met 
een grote technologische vooruitgang en 
pikt nieuwe technologieën snel op. Deze 
mediageneratie communiceert gemakke-
lijker digitaal dan de babyboomers en de 
generatie X. Toch is ook de generatie Y een 
overgangsgeneratie op digitaal vlak.

De generatie Z ten slotte werd geboren 
tussen 1992 en 2010. Dit is de eerste ge-
neratie van wie vrijwel iedereen met digi-
tale media opgroeit. Daarom wordt ze ook 
wel eens de dotcom-generatie genoemd. 
Prensky heeft het bij deze generatie over 
digital natives. Ze spreken een gezamen-
lijke digitale taal en kennen geen wereld 
zonder computers, internet of video-
games. Ze zijn opgegroeid in een 24/7 
informatiemaatschappij en communiceren 
bij voorkeur via sms, chat, sociale media, 
blogs …

Ik behoor tot de generatie X
De generatie waartoe je behoort, bepaalt 
mee de mate waarin je nieuwe digitale 
technologieën aanwendt. Uiteraard zijn er 
individueel ook nog een heleboel verschil-
len. Dat stel ik te pas en te onpas zelf ook 
vast. Of dat dan te maken heeft met een 
gebrek aan vaardigheden, ervaring en/of 
interesse, laat ik in het midden. Wel is het 
zo dat ook ik, die tot de generatie X behoor 
en dus eerder bij de digital immigrants aan-
leun, het niet altijd vanzelfsprekend vind om 
helemaal bij te blijven met digitale ontwikke-
lingen. Het in gebruik nemen van sommige 
nieuwe technologieën vraagt bij mij soms 
wat tijd.

En nochtans is er wel de druk - of leg je die 
eerder aan jezelf op? - om aanwezig te zijn, 
om niets te missen: de zogenoemde FOMO 
of Fear of Missing Out … Je wil graag van 

alles op de hoogte zijn, weten wat je vrien-
den doen, zelf aanwezig zijn, doen wat 
anderen doen. Sociale media spelen daar 
handig op in. Maar is het nodig om een In-
stagramaccount, een Facebookprofiel, een 
Twitterpagina … te hebben? Mis je werke-
lijk iets als je die niet hebt? Een vriend van 
mij vindt in ieder geval van niet. Al enkele 
jaren proberen we hem ervan te overtuigen 
om een Facebookprofiel aan te maken 
- het minimum uit het socialemedia-aanbod 
toch?! - maar tot nu toe weet hij de boot 
nog steeds af te houden. En eerlijk gezegd, 
hij heeft groot gelijk. Waarom zou hij? Om 
te zien wat zijn vrienden uitspoken? Nee, 
dat hoort hij liever van ons zelf, met een lek-
ker koel biertje erbij.

Mee met de tijd
Maar het omgekeerde bestaat ook. Ouders 
en grootouders maken een account aan op 
sociale media en worden daarin aangemoe-
digd door hun kinderen en kleinkinderen. 
Hun sociaal netwerk is niet meer zo groot 
en dan bieden sociale media een mooie 
inkijk in het dagelijkse leven van familie en 
vrienden. Op die manier horen ze er ook 
weer bij. Net omdat ze niet zijn opgegroeid 
met al die digitale snufjes, kunnen ze hierbij 
wel wat hulp gebruiken. In gemeentelijke bi-
bliotheken en plaatselijke woonzorgcentra 
worden dan ook tal van opleidingen aange-
boden, gaande van basiscursussen Word 
en Photoshop tot het leren gebruiken van 
een smartphone.

De generatie Z, geboren tussen 
1992 en 2010, is de eerste generatie 
van wie vrijwel iedereen met digitale 

media opgroeit
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In bibliotheken en woonzorgcentra 
worden tal van cursussen aangeboden, 
omdat wie niet met al die digitale snufjes 
is opgegroeid hierbij wel wat hulp kan 
gebruiken

Mijn moeder werd eind vorig jaar zeventig en 
wist meteen wat ze wilde voor haar verjaar-
dag … een smartphone. Ze had het bij mijn 
broers en bij mij gezien: één whatsappje naar 
haar drie kinderen leek haar wel wat, zowel 
als het ontvangen van foto’s van haar klein-
kinderen - net iets handiger dan via mail. Het 
ding aankopen was één zaak, ermee leren 
werken een andere. Maar eerlijk is eerlijk, het 
ging - gaat, want het is een voortdurende 
ontdekkingstocht - nog vrij vlotjes. Waar-
schijnlijk heeft haar jarenlange ervaring met 
de iPad daar wel iets mee te maken. Na een 
half jaar en wat privélessen van mijn broers 
en mezelf is ze helemaal mee met haar tijd. 
Haar smartphone biedt haar alvast een 
meerwaarde.

Payconiq
Maar geldt dat ook voor andere digitale me-
diavormen? Heeft de generatie 65+’ers daar 
interesse voor? Want uiteraard verstaan we 
onder digitale technologieën niet alleen de 
sociale media. Ook videogames, digitale 
fotografie, YouTube, Netflix, Snapchat … 
behoren daartoe. En dan is er nog de 
digitalisatie van heel wat administratieve aan-
gelegenheden: online invulformulieren, digi-
tale informatiebrochures, online banking … 
Tegenwoordig is betalen met je smartphone 
zo gepiept. Onlangs waren we op een eet-
festijn en toen we de rekening vroegen, zei 
een van de tafelgenoten: “Betalen jullie maar 
cash aan mij, dan betaal ik wel via Payconiq.” 

Aan de kassa zagen ze meteen dat de beta-
ling was uitgevoerd. Et voilà, ook ik had weer 
iets bijgeleerd. Maar toegegeven, ik stond 
niet meteen te springen om er de eerst-
volgende keer gebruik van te maken. Zoiets 
groeit langzaam bij mij.

Met grote ogen
Ik liep al achttien jaar op deze aardbol rond, 
toen ik voor de eerste keer in aanraking 
kwam met e-mails. Op de middelbare school 
werkten we nog met floppy’s of disketjes. 
Mijn eerste gsm kreeg ik van mijn ouders, 
toen ik in mijn tweede jaar aan de universiteit 
zat. Daarna ging het snel. De digitale tech-
nologieën volgden elkaar in snel tempo op: 
computer, gsm, tablet, smartphone … Waar 
is de tijd gebleven dat ik de telefoon door 
de trapleuning stak om boven in mijn slaap-
kamer in alle rust met een vriendin te kletsen? 
Of dat er thuis in het bureau nog een typ-
machine stond die aan het einde van iedere 
regel ting deed?

Mijn kinderen weten zelfs niet wat dat is, een 
typmachine. Onlangs leerde mijn oudste 
dochter op school over communicatiemid-
delen. Ze moest een vast telefoontoestel, 
een draadloos telefoontoestel, een gsm en 
een smartphone in chronologische volgorde 
plaatsen. Met grote ogen van verbazing 
staarde ze me aan, toen ik vertelde dat haar 
mama bij oma en opa thuis nog met zo’n 
vast toestel had getelefoneerd. Over de mu-

ziekcassettes en de floppydisks heb ik maar 
wijselijk gezwegen. Zij zijn immers van de 
generatie Z, opgegroeid met een tablet in de 
hand. YouTube, Snapchat … ze kunnen er 
beter mee overweg dan ik.

Een must
Ik zal een tandje hoger moeten schakelen, 
want over een drietal jaar gaat ze naar het 
middelbaar onderwijs en dan word ik mee 
ondergedompeld in de wondere wereld van 
Smartschool. Een nieuwe uitdaging - en een 
noodzakelijke - om de schoolcarrière van je 
kinderen te volgen. Maar daar stelt zich dan 
weer het probleem dat niet iedereen toegang 
tot de digitale samenleving heeft. Ik kan me 
best inbeelden dat er meer gezinnen zijn 
die daartoe niet over de nodige financiën of 
knowhow beschikken. Zeker op het vlak van 
onderwijs is dat een pijnpunt waarover het 
laatste woord nog niet is gezegd.

Mee zijn met de digitale samenleving is op 
sommige vlakken een must. Ik denk dan 
vooral aan een aantal praktische zaken die 
ons een hoop papierwerk besparen: online 
banking, elektronische invulformulieren zoals 
Tax-on-web … Voor tal van andere zaken 
bepaal je zelf in hoeverre je er in meegaat, 
afhankelijk van je interesses en de mate 
waarin ze je een meerwaarde bieden of niet. 
Ik sleep nog altijd liever een dik boek mee om 
te lezen, dan me een e-reader aan te schaf-
fen. Ik behoor dan ook tot de generatie X.

Dossier: Stilte …Dossier: Digitale samenleving
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“Ik ben gefascineerd door het idee dat genetica digitaal is. 
Een gen is een lange reeks gecodeerde letters, zoals com-
puterinformatie. De moderne biologie wordt steeds meer een 
tak van informatietechnologie.”
- Richard Dawkins, Britse gedrags- en evolutiebioloog

“Kunstmatige intelligentie is het vermogen om succesvol 
taken uit te voeren waarvoor een mens intelligentie nodig zou 
hebben. (…) Kunstmatige intelligentie is geen huwelijk, maar 
een scheiding. Mensen denken dat het een huwelijk is tussen 
intelligentie en een machine. Het is net de scheiding tussen 
het vermogen om een probleem op te lossen en intelligentie.” 
Bron: www.destandaard.be
- Luciano Floridi, Italiaanse ethicus en onderzoeksdirecteur 
van het Oxford Internet Institute

Wil je met digitale media aan de slag in de klas of een 
andere leeromgeving?

Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) streeft er 
onder meer naar om via een online beeldbank relevant 
audiovisueel archiefmateriaal tot in elke klas te brengen. Zo 
blijft de digitale leefwereld waarin jongeren vertoeven niet 
aan de schoolpoort staan.

Meer informatie op: www.onderwijs.hetarchief.be

Nieuwe technologieën verruimen ook ons vocabularium. Ken 
jij de betekenis van volgende woorden?

1. Apptivisme
2. Blockchain
3. Catfish
4. FOMO
5. Meme
6. Phubbing
7. Slacktivism
8. Socialbesitas

1. Apptivisme is het verspreiden van politieke boodschappen 
door leden van een politieke partij via apps.

2. Een blockchain - letterlijk: blokketen - is een systeem dat 
gebruikt wordt om gegevens vast te leggen. Dat kunnen bij-
voorbeeld overschrijvingen zijn zoals die bij een reguliere bank 
mogelijk zijn, maar het kunnen ook eigendomsaktes, afspra-
ken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten. De 
bekendste implementatie van de blockchain is de bitcoin.

3. Een catfish is iemand die zich met een nepprofiel op internet 
begeeft met als doel om een ander verliefd op hem of haar te 
laten worden.

4. FOMO - Fear of Missing Out. Die term verwijst naar de 
angst om dingen te missen die online gebeuren: constant je 
telefoon checken en laten weten wat je doet, kijken hoe ande-
ren daarop reageren en willen weten wat zij doen in hun leven.

5. Een meme is iets dat zich door middel van kopieergedrag 
voortplant. Op internet is een meme meestal een foto - maar 
het kan ook een video- of audiobestand zijn - met een grap-
pige tekst of quote. Ze worden massaal via sociale media ver-
spreid. Je spreekt meme uit als miem.

6. Phubbing is het fenomeen waarbij je iemand negeert - 
snubbing - omdat je op je telefoon - phone - kijkt.

7. Slacktivism is de trend waarbij - in het bijzonder - jongeren 
acties van goede doelen liken en delen in plaats van geld te 
doneren. Het is een samenvoeging van de woorden slacker - 
oftewel een nietsnut - en activism.

8. Socialbesitas is het dwangmatig bezig zijn met je smartp-
hone of internet. En dan met name met sociale media zoals 
Facebook, Twitter en WhatsApp.

Meer termen? 
Neem een kijkje op: www.mediawijsheid.nl/buzz 

Door
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Gezegd

Digitale termen

Het Archief 
voor Onderwijs
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Ik ben een kenner van ‘het einde’ van de katholieke misviering. 
Dat zit zo. In het vorige millennium presenteerde ik enkele jaren het 
Radio 1-programma Het salon, waarin eminente gasten - kunste-
naars, wetenschappers, filosofen en opiniemakers - hun ding deden. 
Het fraaie programma begon meteen na het nieuws van elf uur en 
was twee uur lang de vaste afspraak voor een fanatieke groep luis-
teraars. Even voor elven besloot het voorafgaande programma met 
steeds dezelfde zin: “En gaat nu allen heen in vrede.” Omdat ik een 
kwartiertje eerder aanwezig was om alles op orde te zetten voor mijn 
zondagse bijdrage aan het algemeen welzijn - teksten klaarleggen, 
mijn gasten ontvangen enzovoort - hoorde ik ook elke keer weer het 
laatste kwartiertje van de mis.

De opbouw van de viering bleef identiek, woord voor woord. Of het 
Kyrie nu voor of na het Gloria komt, weet ik niet, want ik ken alleen 
het einde van het verhaal, zeg maar vanaf het Agnus Dei tot en met 
dat bewuste ‘heengaan in vrede’. Aansluitend tokkelde de organist 
het gaatje naar het nieuws dicht. Vaak speelde hij - het was altijd 
een hij - uit eigen werk, niet altijd een muzikaal genoegen van eerste 
orde. Sommige organisten - de mis kwam telkens uit een andere 
kerk naar ons toe - maakten er een erezaak van om alle registers 
van hun instrument gelijktijdig te gebruiken. Dan lachte ik naar Johan 
Roggen, die al naast me zat om de berichten voor duivenliefhebbers 
voor te lezen. Johan, een meester van de timing, kon het einde van 
zijn duivenpraatje precies voor het tijdsein mikken, ongeëvenaard. 
Als de mis uit West-Vlaanderen kwam aangewaaid, zongen we mee: 
“Geilig, geilig, geilig de Geer, de Hod der gemelse machten.”

Ik gun de luisteraars van de katholieke mis hun wekelijks ritueel. Ik 
neem aan dat die terugkerende routine van vaste ingrediënten hen 
houvast geeft, of innerlijke rust, of aanleiding tot bezinning of iets 
anders dat het hart verlicht. In alle geval is het hen, nogmaals, van 

harte gegund. Nu verwacht je een maar en die komt er ook. Maar … 
ik vind het al even evident dat niet-katholieken aan bod komen op de 
nationale zenders. Als je weet dat er naast de vaste radioafspraken 
op zondag ook tweewekelijks een tv-mis wordt uitgezonden, dan is 
het duidelijk dat de liefhebbers van het genre gul worden bediend. 
Vergeet ook niet dat de kerkelijke feestdagen extra aandacht krij-
gen met bijvoorbeeld een rechtstreekse middernachtmis tijdens de 
kerstnacht. Het aanbod is, kortom, overweldigend, maar - hier is 
die maar weer - staat niet in verhouding tot de kruimels die andere 
levensbeschouwingen worden toegeschoven. Nogmaals, geen kin-
nesinne - het weze hen gegund.

Een mediadecreet regelt de afspraken tussen de Vlaamse overheid 
en de VRT. Dat besliste om per 24 april 2015 de erkenning van 
de levensbeschouwelijke programma’s niet te verlengen. Ik citeer: 
“Voortaan zullen de levensbeschouwelijke strekkingen geïntegreerd 
worden in de algemene programma’s van de VRT.”

Waarde landgenoten, er wordt met onze voeten gerammeld. Elke 
week kan ik elke zin van ‘het einde’ van de mis meezeggen naast de 
radio en tweewekelijks zelfs met beeld erbij. Kenners vertellen dat de 
kleur van de kazuifel - het gewaad van de priester - wisselt afhanke-
lijk van de liturgie. Wie op dergelijke details focust, kan nog wat gein 
beleven aan de beelden, want de tekst verandert niet.

De vrijzinnige gemeenschap is inmiddels groter dan de katholieke 
en leverde in het verleden op radio en tv boeiende bijdrages aan 
het maatschappelijk debat. Het programma Lichtpunt was echt een 
lichtpunt in de programmatie met uitmuntende portretten, verhelde-
rende discussies en buitengewone reportages. Niet het minst omdat 
de teksten verschilden van uitzending tot uitzending. Voilà, en gaat 
nu allen heen in vrede.

Gaat nu allen 
heen in vrede

urt
Van Eeghem
K
Kurt Van Eeghem is presentator, 
acteur en schrijver.
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Achter de schermen

Een duidelijke focus, een brede werking, een opgefriste huisstijl … 
met die ingrediënten zijn we aan het werk gegaan en hebben we het 
Vermeylenf( )nds een nieuwe bestemming gegeven.

Het Vermeylenf( )nds wil het verschil maken, met projecten die maat-
schappelijke impact genereren, met gedreven en energieke vrijwilli-
gers die de basis vormen voor talrijke nieuwe en lokale initiatieven. 
Zij zijn de belangrijkste dragers van onze waarden en onze visie, zij 
zijn het kloppend hart van onze vereniging. Samen gaan we werken 
aan een solidaire samenleving.

Wij geloven in een superdivers Vlaanderen, dat deel uitmaakt van 
België, Europa en de wereld, waar alle mensen gelijk behandeld 
worden en het humanisme de leidraad vormt voor een tolerante en 
pluralistische welvaartsstaat.

Met de focus op taal en ongelijkheid gaan we in 2019-2020 terug 
naar de kern van de overtuigingen van August Vermeylen en onze 
vereniging. Niet alleen was hij de oprichter van de eerste verneder-

landste universiteit in 1933 in Gent, hij wilde Vlaanderen ook cultureel 
op een hoger niveau tillen. Taal was, en is nog steeds, dé emanci-
perende hefboom bij uitstek. We gaan voluit voor maatschappelijke 
impact en proberen kleinschalige sociaal-culturele vernieuwende 
praktijken uit, samen met onze vrijwilligers en nieuwe partners. Daar-
bij willen we een emancipatorisch verschil kunnen maken, mensen 
betrekken die weinig met cultuur in aanraking komen of die niet de 
kans hebben hun culturele talenten te tonen. Illustraties hiervan zijn 
slam poetry-festivals in wijken, straatacademies, poëzie voor nieuw-
komers, digital storytelling met kwetsbare groepen …

Onze afdelingen, die enthousiast meewerken aan de verdere uit-
bouw van het fonds, ontvangen vrijwilligers en nieuwe leden steeds 
met open armen. Culturele uitstappen, lezingen, thema-activiteiten, 
maatschappelijk engagement, ontmoetingen ... bij ons gaat het over 
verbreden, verdiepen en verbinden. Iedereen is welkom. Veelzijdig-
heid is gewenst.

Wij hebben alvast het Vermeylenf( )nds herontdekt. Jij ook? 

Het Vermeylenf( )nds, een lidvereniging van deMens.nu, stelt zichzelf en zijn werking voor.

Vermeylenf( )nds

Het Vermeylenf( )nds ontwikkelt sociaal-culturele prak-
tijken voor een solidaire samenleving waarin vrijheid en 
gelijkwaardigheid centraal staan. Wil je meer weten over 
de activiteiten van het Vermeylenf()nds, neem dan een 
kijkje op de website: www.vermeylenfonds.be 

Meer info?

Het Vermeylenf( )nds-team
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Ingezoomd

Winnaar van de finale was kc woong. Zijn kinderlijke compo-
sities - en dat is éigenlijk goed bedoeld - katapulteerden hem 
haast moeiteloos naar de eerste plaats. De jury zag in kc woong 
een chimaera van Sufjan Stevens en Bart Peeters die in de 
toekomst misschien wel eens op de golven van Radio 1 zou 
mogen surfen. De tweede plaats én publieksprijs gingen naar 

Nagløed. De jury was onder de indruk van hun prachtige num-
mers en zag groeipotentieel. De derde plaats was voor VVYNN. 
Als enige rockband in de finale was dit duidelijk de act met de 
meeste podiumervaring en présence. Tot slot kaapte Antynomy 
de JES-prijs weg. Zij geniet een professioneel coachingstraject 
dankzij JES stadslabo Brussel.

Freedom of Mind
Freedom of Mind is een muziekwedstrijd voor vrijdenkers, georganiseerd door deMens.nu. 
De opdracht bestond uit het schrijven van een track met als thema het vrije denken. Uit 
de meer dan honderd inzendingen selecteerde de jury acht finalisten die het beste van 
zichzelf gaven tijdens de finale op 12 mei 2018 in De Vaartkapoen in Brussel.

Álvaro Alexander Avelar - foto’s © Kc Vision
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Vrijwilligersvan bij ons

Evelien Vandenbussche - foto’s © Isabelle Pateer - Otherweyes

Welke taken vervul je bij Mozaïek?
Ik ben voorzitter van HV Kortrijk, de lokale afdeling van het 
Humanistisch Verbond, waar ik al een veertigtal jaar lid van ben. 
We zochten destijds een locatie waar kon worden gewerkt. Eerst 
in het VOC’ske en nadien hielpen we Mozaïek mee oprichten. Dat 
opende op 5 oktober 2002 zijn deuren. Een aantal jaar geleden, 
toen het gebouw zo goed als in orde was en de opvolging 
verzekerd, ben ik uit het bestuur van Mozaïek gegaan. Mijn 
echtgenote Doris was dan ook niet langer voorzitter na twintig jaar. 
Binnenkort word ik voorzitter van de vzw Vrijzinnige Werken, de 
eigenaar van het gebouw Mozaïek. Voor het vrijzinnig tijdschrift 
Zoeklicht zetel ik in de redactieraad, verzorg ik het financiële luik 
en het adressenbestand. Bij Mozaïek help ik met praktische zaken 
en met de ondersteuning van activiteiten, zoals de jazzavonden en 
de plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker. Hiervan was Doris 
meer dan twintig jaar coördinator. Ik blijf betrokken bij de werking 
en kan alles nu op een andere manier opvolgen. Me inzetten voor 
de vrijzinnigheid is iets doen, initiatieven nemen. Praten alleen helpt 
niet.

Wat motiveert jou om vrijwilligerswerk te doen?
De sociale druk van het instituut Kerk op de maatschappij en op 
andere levensbeschouwingen was sterk in West-Vlaanderen. Het 
centraal stellen van de mens door vrijzinnigen, daar kon - en kan - 
ik me in vinden. De erkenning van de vrijzinnige centra en de 
subsidiëring waren heel belangrijk. Op provinciaal vlak hebben we 
mee de koepel van vrijzinnige centra opgericht en later zijn we deel 
gaan uitmaken van de Federatie Vrijzinnige Centra.

Hoe heb je vrijwilligerswerk kunnen combineren met een 
gezinsleven?
Samen met mijn vrouw Doris vormde ik een echte tandem. Het 

voordeel van zich samen in te zetten, is dat je er tweehonderd 
procent voor kan gaan. We hadden dezelfde ideeën en 
streefdoelen, en hielden elkaars motivatie in stand. Mozaïek is ons 
kind, ons levenswerk. Onze kinderen waren erin verweven en we 
konden op de steun van onze ouders rekenen.

Wat mag de toekomst voor jou nog brengen bij Mozaïek?
Dat het centrum kan blijven bestaan. Zeshonderd 
bezettingsmomenten coördineren vraagt veel inspanning van 
mensen. Jongeren verenigen zich steeds minder of niet zo 
uitgesproken. Mensen zijn minder met elkaar verbonden en niet 
meer exclusief vrijzinnig, want de grote strijden lijken gestreden. 
Ik zie Mozaïek als een huis van en voor vrijzinnigen, waar 
andersdenkenden welkom zijn, want de uitwisseling van onderlinge 
meningen en ervaringen is nodig.

Filiep Vande Wiele

Het Vrijzinnig Centrum Mozaïek is al jarenlang de thuisbasis van de Kortrijkse 
vrijzinnigheid en haar verenigingen. De werking van het centrum wordt mee gedragen 
door vrijwilligers. Wij spraken met twee pioniers onder hen: Filiep Vande Wiele en 
Jeannine Dejans.
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Vrijwilliger worden bij het Vrijzinnig Centrum Mozaïek?
Wil je een steentje bijdragen aan de werking van het Vrijzinnig Centrum Mozaïek en helpen bij het opzetten van activiteiten? 
VC Mozaïek zoekt helpende handen voor het inrichten en opruimen van zalen, het openhouden van de bar voor en na 
activiteiten, de plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker … Maar ook hulp bij administratieve taken is welkom.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met het secretariaat via info@vcmozaiek.be of 056 37 16 15.

Meer informatie: www.vrijzinnigwestvlaanderen.be/vc-mozaiek-home 

Welke taken vervul je bij Mozaïek?
Rond mijn veertigste werd ik door Amnesty International 
aangetrokken. Tien jaar lang heb ik er de rol van penningmeester 
vervuld. Dan volgde de vraag van het Vermeylenfonds, waar 
ik ook de functie van penningmeester opnam. Jarenlang 
combineerde ik de twee. Nu heb ik geen bestuursfunctie meer 
bij het Vermeylenfonds. Nieuwe mensen staan aan het roer. Met 
spijt in het hart heb ik de fakkel doorgegeven. Ik besef dat het 
noodzakelijk was, de tijd was gekomen op mijn tachtigste. Ik 
heb mee naar geschikte opvolging gezocht en help nog altijd om 
activiteiten van het Vermeylenfonds praktisch te ondersteunen. Bij 
Mozaïek neem ik verschillende taken op, zoals bardienst bij UPV-
lezingen, hulp bij verzendingen en rouwmaaltijden, voor Music for 
Life flesjes vullen met het aperitief ’t Fakkeltje ... Ik probeer er na 
veertig jaar nog altijd te zijn waar nodig.

Wat motiveert jou om vrijwilligerswerk te doen?
Ik heb veel bijgeleerd via Amnesty en het Vermeylenfonds, dankzij 
de reizen, uitstappen, lezingen … Jaren deden we aan uitwisseling 
met Duitsland. Zo hebben we de mensen en de streek ginds goed 
leren kennen. Sociaal contact is voor mij altijd heel belangrijk 
geweest. Ik kom graag onder de mensen en help anderen met 
plezier. Op die manier voel ik me nuttig.
Ik geloofde als kind niet in hemel en hel. Mijn vader liet mij daar 
vrij in en stond toe dat ik mijn weg ging. Ik ben altijd tegen 
onderdrukking en dogma’s geweest, van jongs af aan al. Ik wilde 
geen plechtige communie doen, maar wilde wel een mooi kleedje 
en cadeautjes …

Hoe heb je vrijwilligerswerk kunnen combineren met een 
gezinsleven?
Ik kreeg de volledige steun van mijn man Staf, die vroeger lid 

van het Vermeylenfonds Roeselare was. Het klikte meteen 
tussen ons door onze gelijklopende opvattingen. Ik was een 
tijd huisvrouw en wanneer de kinderen groter waren, kon 
ik mij als bestuurslid nog meer inzetten. Staf kwam naar alle 
activiteiten waarbij ik betrokken was, hoewel hij zelf eerder 
een voetbalfanaat was. De kinderen zijn allemaal uitgesproken 
vrijzinnig. Later kwam er naast het vrijwilligerswerk ook de zorg 
voor klein- en achterkleinkinderen bij.

Wat mag de toekomst voor jou nog brengen bij Mozaïek?
Zo lang mogelijk samenwerken met de twee stafmedewerkers 
van Mozaïek. Vernieuwing en jongere mensen zijn zeker welkom. 
Momenteel zijn we echter nog niet met genoeg mensen om mijn 
taken volledig over te dragen. Zodra dat kan, doe ik het, maar dat 
betekent niet dat ik niet meer van de partij zal zijn.

Jeannine Dejans
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Waarom is het belangrijk dat leerlingen in de lessen niet-confessionele 

zedenleer kritisch leren om te gaan met digitale en technologische 

ontwikkelingen?

De huidige maatschappij is doordrongen van technologie. Digitale innovaties 

en technologische ontwikkelingen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Dat 

zal in de toekomst alleen maar toenemen, net zoals de afhankelijkheid ervan. Of we dat nu goed 

vinden of niet: het is wat het is.

Helaas hebben beleidsmakers tot nog toe bitter weinig gedaan om de jeugd daarop voor te bereiden. 

Velen denken dat jongeren héél sterk zijn in technologie, gewoonweg omdat ze ermee zijn opgegroeid. 

Maar het is niet omdat je weet hoe je een stuur moet hanteren, dat je kan autorijden, laat staan 

veilig rijden. Als leerkracht niet-confessionele zedenleer kunnen wij dat inhoudelijke inzicht in beperkte 

mate aan onze leerlingen bijbrengen. Maar het aspect van ‘veilig rijden’ omvat veel meer dan we ooit 

vanuit ons vakgebied kunnen behandelen. Ethische vraagstukken en levensvragen houden rechtstreeks 

verband met de manier waarop technologie en digitale media ons leven beïnvloeden. Indien we 

willen vermijden dat ‘de partij van de robot’ in de toekomst vrij spel krijgt, dan is het geen optie om 

de technologische evoluties en digitale media om ons heen met oppervlakkigheid of nonchalance te 

benaderen.

Wanneer het over de digitalisering van de maatschappij gaat, steken er tal van belangrijke vragen de 

kop op. Die beperken zich niet tot de invloed van de digitale evoluties op ons leven, maar ze omvatten 

ook hoe wij ons daartoe als burger verhouden. Als je merkt hoe bitsig, agressief en ongenuanceerd 

er soms via sociale media wordt gereageerd, dan zou het kunnen dat het om ouders gaat van wie 

de kinderen in onze klas zitten. Kritisch leren denken is verweven met het DNA van ons vak. Hier is 

dan ook een rol voor de leerkracht niet-confessionele zedenleer weggelegd, opdat jongeren voorbereid 

zouden zijn op de toekomst, ook op ethisch-technologisch vlak.

Linton Verstraete

5

Grenslandscholen Menen-Wervik

ASO, TSO en BSO

1ste, 2de en 3de graad

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak
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Grenslandscholen Menen-Wervik Breinpijn Speel mee en maak kans op een prijs
Vul de sudoku en/of het kruiswoordraadsel in en stuur je oplossing voor 20 augustus 2018 
naar info@deMens.nu (vermeld in het onderwerp: Oplossing Breinpijn) of met de post naar 
deMens.nu, Brand Whitlocklaan 87, bus 9 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

Vermeld volgende gegevens: je volledige naam en adres, zodat wij je kunnen contacteren als je 
tot de winnaars behoort, en de oplossing, namelijk de gele lijn in de sudoku en/of het sleutel-
woord van het kruiswoordraadsel.

Uit de juiste inzendingen worden zes winnaars getrokken: drie voor de sudoku en drie voor het 
kruiswoordraadsel. Ieder van hen krijgt het winnende boek van de Boekenprijs deMens.nu 2018 
(zie Van de bovenste plank, p. 52). In het volgende nummer publiceren we de oplossingen. De 
winnaars worden persoonlijk gecontacteerd.

Oplossingen vorig nummer
Sleutelwoord: plechtigheid
Gele lijn: 961.287.435
De winnaars ontvangen elk het boek Palliatieve sedatie. Trage euthanasie of sociale dood? van 
Wim Distelmans.©
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Van de bovenste plank

De Boekenprijs deMens.nu wordt tweejaarlijks 
uitgereikt en bekroont het beste Nederlandstalige 
non-fictieboek over vrijzinnig humanistische 
waarden. De prijs wordt georganiseerd door 
deMens.nu, in participatie met het Humanistisch 
Verbond, het Vermeylenfonds en het Willemsfonds.

De shortlist van vijf boeken voor de Boekenprijs 
deMens.nu 2018 bestaat uit: In naam van God 

van Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt, Onbeha-

gen van Bas Heijne, Samenleven met gezond 

verstand van Patrick Loobuyck, De bedreigde 

vrijheid van Johan Op de Beeck, en Material Mat-

ters van Thomas Rau en Sabine Oberhuber. Hier-
naast vind je een recensie van elk van die boeken.

De Boekenprijs deMens.nu 2018 werd uitge-
reikt op 21 juni, de Internationale Dag van het 
Humanisme. De winnaar mocht een geldprijs 
ter waarde van drieduizend euro in ontvangst 
nemen. Meer informatie over de beslissing van 
de jury vind je op de website: www.deMens.nu

De vorige laureaten waren: Alicja Gescinska in 
2012 met De verovering van de vrijheid. Van luie 

mensen, de dingen die voorbijgaan, Dirk Verhof-
stadt in 2014 met Atheïsme als basis voor de 

moraal en Floris van den Berg in 2016 met Beter 

weten. Filosofie van het ecohumanisme.      [hv]

Het gaat objectief best goed met de wereld en 
toch wordt ons positieve wereldbeeld, gevormd 
door de Verlichting, aan diggelen geslagen. Dat 
pessimisme is irrationeel, maar wel reëel. Het 
gevolg is populisme, fundamentalisme en iden-
titeitspolitiek die vijanden zoeken om zich tegen 
af te zetten en een universalistisch wereldbeeld 
in de weg staan. Nieuwe wetenschappelijke 
kennis op het vlak van neurologie versterkt het 
onbehaaglijke gevoel. Het confronteert ons met 
onze beperkingen. Onze hersenen als object 
zijn beïnvloedbaar en vrijheid is een illusie. Het 
resultaat is een malaise en een gevoel van on-
vrijheid. De mens verzet zich en aanvaardt de 
realiteit van wetenschap niet meer. Het popu-
lisme speelt daarop in en geeft de mensen weer 
de mogelijkheid zich terug te trekken in de veilige 
bubbel van identiteit binnen de eigen groep. Te-
gelijk sneuvelt het universalisme en het Verlich-
tingsdenken dat daarbij hoort. De rede die denkt 
dat te kunnen vermijden, is overmoedig.

Met zijn verrassend heldere analyse maant Bas 
Heijne vooruitgangsdenkers en humanisten 
aan om zichzelf niet te ondermijnen met hun 
verhaal. Niet iedereen is voor rede vatbaar. Het 
is de condition humaine die dat in de weg staat. 
Wie zijn verhaal brengt zonder daarmee reke-
ning te houden, schakelt zichzelf uit.       [mve]

In naam van God leest als een roman. Paul 
Cliteur en Dirk Verhofstadt gaan op zoek naar 
de bronnen van het theoterrorisme. Moorden 
in naam van God komen in de loop van de 
geschiedenis geregeld voor. Het begon met 
Abraham die op bevel van God zijn zoon Izaak 
zou doden. Alleen het feit dat Abraham God 
blindelings gehoorzaamde, heeft Izaak gered. 
Herkenbaar niet? Met dat verschil dat God het 
blijkbaar heeft opgegeven om de slachtoffers te 
willen redden. Getuige de hallucinante opsom-
ming van alle terreuraanslagen die er in 2017 
waar ook ter wereld werden gepleegd. En dat 
grijpt je bij de keel.

Cliteur en Verhofstadt gaan de controverse niet 
uit de weg en poneren niet mis te verstane stel-
lingen, zoals: “Religie verbindt de eigen groep, 
maar splijt de gemeenschap” en “De meeste 
aanslagen die in naam van God plaatsvinden 
hebben ook te maken met de grote afkeer van 
de daders voor de liberale democratie, de Ver-
lichtingswaarden en de rechten en vrijheden van 
het individu.” De auteurs zijn duidelijk: er kan niet 
gemarchandeerd worden met de basisprinci-
pes van de Verlichting, zoals scheiding religie en 
staat, en vrijheid van expressie. Ze pleiten voor 
een kosmopolitisch liberalisme waarin mensen 
vrij zijn om te geloven of niet te geloven.       [lb]

In naam van God
Elke dag een aanslag
Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt
Houtekiet, 2018
ISBN 978 90 892 4636 3

Onbehagen
Nieuw licht op de beschaafde mens
Bas Heijne
Ambo / Anthos, 2016
ISBN 978 90 263 3543 3

boek
boek
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In Samenleven met gezond verstand zoekt Pa-
trick Loobuyck, moraalfilosoof en godsdienst-
wetenschapper, naar een manier om vreedzaam 
samen te leven in onze multiculturele maat-
schappij. Het politieke liberalisme waarin vrijheid 
en gelijkheid vooropstaan, is volgens Loobuyck 
de ideale basis om in diversiteit samen te leven. 
Er is echter nood aan een inclusief verhaal en 
een degelijke sociale cohesie.

Het is niet de bedoeling dat nieuwkomers de 
eigen cultuur moeten inleveren. Zo moeten we 
bereid zijn om onze regels en gebruiken aan te 
passen. Zij het echter alleen wanneer die op 
pragmatische grond werden ingevoerd en het 
om een redelijke accommodatie gaat. Nooit 
wanneer er morele argumenten aan de basis lig-
gen, zoals bij het vermijden van onnodig dieren-
leed bij het slachten. Loobuycks betoog wordt 
onderbouwd met theorieën van onder anderen 
John Stuart Mill, John Rawls, Will Kymlicka en 
Martha Nussbaum, en geïllustreerd met anek-
dotes en gedachte-experimenten.

Kortom, Samenleven met gezond verstand is 
een genuanceerd betoog waarin de grondslagen 
van onze maatschappij - vrijheid, gelijkheid en 
broederlijkheid - handvaten zijn voor een super-
divers samenleven.                                       [lj]

“We denken alles te weten en eigenlijk weten 
we niets”, zo sprak Socrates, de horzel in de 
pels van Athene. Ideeën testen door middel van 
vraag en antwoord, these en antithese, debat 
en dialoog, is dé filosofische methode bij uit-
stek. Socrates moest er de gifbeker voor drin-
ken en zijn proces was het ijkpunt voor de vrije 
meningsuiting. In De bedreigde vrijheid houdt 
Johan Op de Beeck, auteur en voormalig jour-
nalist en documentairemaker, een sterk pleidooi 
voor de vrijheid van meningsuiting. Het is dé 
basisgarantie van het samenleven.

Na een boeiende historische uiteenzetting over 
de grondleggers en de mijlpalen in de geschie-
denis van de vrije meningsuiting analyseert en 
beschrijft Op de Beeck de verschillende bedrei-
gingen en stelt hij een aantal confronterende 
maar actuele vragen. De aanslag op Charlie 

Hebdo was een schok voor mensen die begaan 
zijn met vrije meningsuiting. Basisconcepten 
zoals vrijheid, scheiding kerk en staat, gods-
dienstvrijheid, tolerantie en vrijheid van menings-
uiting zijn fundamenten van onze samenleving, 
maar nu lijken ze ineens niet meer zo evident. 
Het blijft belangrijk die concepten uit te leggen 
en te duiden, bijvoorbeeld aan jongeren. Voor al 
wie begaan is met de materie, is De bedreigde 

vrijheid een must read.                                 [jg]

Toen ik nog een snotneus was, althans vanuit 
mijn huidige perspectief, sprak alles wat rond 
de Club van Rome draaide, me enorm aan. Ik 
realiseer me nu pas dat ik een adept van mei ’68 
ben. Ik zat toen aan de universiteit, en het was 
er zeer woelig. Aan de groei moest een einde 
komen, zeker aan die van het denigrerende ka-
pitalisme, de verstikkende bevolkingstoename, 
de ongebreidelde consumptie en de slopende 
vernieuwing. Alles op de schop.

Er is sedertdien nog niet veel veranderd. Links 
ligt op apegapen en groen blijft groeien. De in-
ventiviteit van de mens heeft veel doemscena-
rio’s die werden voorspeld alleszins uitgesteld. 
Maar er zijn onweerlegbare limieten. Zeker in-
zake (extractie van) grondstoffen. En voor som-
migen staan we op de drempel van op is op.

En daar gaat dit boek over. Recycleren is de 
enige oplossing om de economie toch enigs-
zins verder te laten draaien als de grondstoffen 
in originele vorm op zijn. Hoe dat zou kunnen, 
wordt op een bevattelijke wijze uitgelegd. Ook 
die oplossingen zijn zeer inventief. Ik zou haast 
aannemen dat de spreekwoordelijke Hollandse 
zuinigheid de aanzet was voor het denken in die 
richting. Alleszins een eyeopener en (ongelimi-
teerde) grondstof tot nadenken.                    [sp]

Samenleven met gezond 
verstand
Patrick Loobuyck
Polis, 2017
ISBN 978 94 6310 271 1

De bedreigde vrijheid
Uw vrije meningsuiting in gevaar?
Johan Op de Beeck
Horizon, 2017

ISBN 978 94 926 2604 2

Material Matters
Het alternatief voor onze roofbouw-
maatschappij

Thomas Rau en Sabine Oberhuber
Bertram + de Leeuw, 2016

ISBN 978 94 615 6225 8

Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het winnende boek van de Boekenprijs deMens.nu in de wacht te slepen.
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Actua

De voorbije vier jaar werd de Eerste Wereldoorlog uitvoerig herdacht. 
Komt er nu een einde aan het herdenken van de Grote Oorlog? 
Heeft oorlogsherdenking überhaupt wel zin? Kan de herinnering aan 
oorlog de vredesgedachte aanwakkeren? Wie zijn de winnaars en 
verliezers van het herdenkingstoerisme?

In de tentoonstelling Nooit meer oorlog herdenken, uitgegeven 
door deMens.nu, wordt het herdenken van de Eerste Wereldoorlog 

belicht aan de hand van kritische vragen bij sfeervolle foto’s van 
Patrick Goossens.

De tentoonstelling opent de deuren op vrijdag 7 september 2018 
om 20.00 uur in het Geuzenhuis in Gent en reist nadien door 
Vlaanderen en Brussel.

Meer informatie op: www.deMens.nu en www.patrickgoossens.be 

Nooit meer oorlog herdenken
Fototentoonstelling

Actua

Meer activiteiten en nieuwsberichten: www.deMens.nu
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Vrede, het jaarthema van

Actua

Hoe sticht je vrede?
Ruil de vernietigende kracht van geweld voor de opbouwende kracht van het argument.
Doe de wapens zwijgen en de dialoog weerklinken.
Laat feiten voor zich spreken en fake news verstommen.

Kortom: rede is vrede. Dat was honderd jaar geleden zo, toen de Grote Oorlog werd beëindigd. 
Dat was zeventig jaar geleden zo, toen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het licht zag. 
En het is vandaag zo. Als wij dat willen. Doe je mee?
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De Nacht van de Vrijdenker is een filosofisch festival dat jaarlijks 
toonaangevende denkers uit binnen- en buitenland samenbrengt. 
Filosofen, wetenschappers en opiniemakers gaan in op de 
belangrijkste persoonlijke, maatschappelijke, filosofische en 
wetenschappelijke uitdagingen van deze tijd. Een dertigtal denkers 
laten hun heldere denkkracht op je los in lezingen, panelgesprekken 
en discussies. De Nacht van de Vrijdenker brengt een wervelwind 
aan inzichten en ideeën die je geest stimuleren, opent nieuwe 
perspectieven en biedt verdieping op het scherpst van de snee. 
Ontregelend en ontwarrend.

Speciale gast dit jaar is Steven Pinker, een van de bekendste 
intellectuelen ter wereld. Hij is professor experimentele 
psychologie aan de Harvard Universiteit en auteur van een tiental 
wetenschappelijke boeken voor een breed publiek. Hij zal het 
hebben over zijn nieuwste boek, Enlightment Now: the Case for 
Reason, Science, Humanism and Progress.

De Nacht van de Vrijdenker vindt plaats op zaterdag 10 november 
2018 in De Bijloke in Gent. De ticketverkoop is inmiddels van start 
gegaan.

Meer informatie, programma en tickets: 
www.nachtvandevrijdenker.be

Hujo is een vrijzinnig humanistische jeugdvereniging voor jongeren 
met een kritische en open geest. Tijdens de zomermaanden kan je 
bij Hujo terecht voor tal van activiteiten.

RobotiKamp: Kinderen van 6 tot 12 jaar dompelen zich onder in de 
wondere wereld van de robotica en bouwen zelf robots. Van 2 tot en 
met 6 juli 2018, in Brussel.

Hoofdanimatorcursus: Jongeren van +16 jaar die in het bezit 
zijn van een animatorattest of honderd uur ervaring hebben, 
perfectioneren hun animatorskills, zodat ze binnen een team van 
animatoren meer verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Van 9 tot 
en met 14 juli 2018, in Ronse.

Switch: Jongeren van 16 tot 20 jaar gaan, samen met vrijzinnig 
humanistische leeftijdgenoten uit Finland en Duitsland, op avontuur 
in eigen land, onder meer in Oostende en Brussel. Van 23 juli tot 
en met 2 augustus 2018, met overnachting.

Fakkelkamp: Kinderen van 6 tot 12 jaar duiken als Happy 
Humans de natuur in en sluiten de vakantie op avontuurlijke en 
feestelijke wijze af. Van 19 tot en met 25 augustus 2018 op het 
Domein van Palogne in de Ardennen, met overnachting.

Meer informatie en inschrijvingen: www.hujo.be 

Nacht van de Vrijdenker

Op vakantie met Hujo

Actua
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CAVA, het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, 
organiseert een studiedag over internationaal humanisme. De 
dag geeft een overzicht van het huidige historisch onderzoek naar 
humanisme in Vlaanderen, België en internationaal. Hedendaagse 
onderwerpen zoals ecohumanisme en transhumanisme, de 
relatie tussen islam en secularisme, en de uitdagingen waar de 
georganiseerde vrijzinnigheid in België voor staat, komen aan 
bod.

De studiedag vindt plaats op vrijdag 21 september 2018 van 
9.30 uur tot 17.30 uur in de U-Residence, Vrije Universiteit 
Brussel, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel. Registreren is verplicht en 
kan tot 7 september aanstaande. De studiedag verloopt volledig 
in het Engels.

Voor meer informatie, het volledige programma en de verplichte 
registratie kan je terecht op: www.cavavub.be/activiteit/?event=66 

Beeldenstorm is een sociaal-artistieke organisatie die een ruime 
waaier aan artistieke, kunsteducatieve en sociaaleconomische 
activiteiten voor alle leeftijden aanbiedt, en dit vanuit vrijzinnig 
humanistisch perspectief. Een greep uit het aanbod.

Op 18 en 19 juli 2018 organiseert Beeldenstorm, in samenwerking 
met het multifunctioneel centrum Levenslust , een zomeratelier voor 
kinderen van 10 tot 14 jaar. Samen met kunstenaars ontdekken 
de deelnemers verschillende artistieke disciplines: schilderen, film, 
muziek, knutselen, fotografie, theater … 

Op woensdag 26 september 2018 om 19.00 uur gaat de 
concertreeks 24 Karaat & plus opnieuw van start, met op het 
programma: George Gershwin, Classical Music Meets Jazz. 

Recent bracht Beeldenstorm ook drie cd’s uit, van Ensembl’Arenski 
(Smetana & Sjostakovitsj - Pianotrio’s), Collectif Arsys & Daniel 
Gruselle (Tango Sensations) en Philippe Thuriot (Ravel & Couperin).

Meer informatie en activiteiten op: www.beeldenstorm.be 

Conference International Humanism

Muziek bij Beeldenstorm

Actua
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Tinneke 
Beeckman

Ideologische 
denkkaders

Tinneke Beeckman is filosofe en schrijfster.
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Begin mei publiceerde de Vlaamse overheid de resultaten van een 
onderzoek, getiteld Samenleven in diversiteit in cijfers. Bij de publica-
tie hoorde een studiedag, waarop ik was uitgenodigd voor een panel 
over diversiteit, gender en geloof. De algemene resultaten wezen 
aan dat respondenten uit de Turkse of Marokkaanse herkomstgroep 
het vaakst leven in families waarin slechts één iemand, of niemand, 
werkt. De vrouwen uit die groep werken ook het minst vaak. Mensen 
moeten dus geactiveerd worden, zoals dat heet. De vraag is hoe.

Bij de talrijke presentaties en discussies hoorde ik die dag een so-
ciologe duidelijk stelling nemen. Vanuit haar studie en haar prak-
tijkervaring met jongeren sprak ze over structurele uitsluiting, 
machtsmechanismen en racisme. Ze vertelde hoe jongeren zich 
identificeren met de Palestijnen: zoals niemand de Palestijnen helpt, 
zo interesseert niemand zich voor hen. We moeten, aldus de socio-
loge, discriminatie en racisme aanpakken, en het bredere plaatje van 
sociaaleconomische uitsluiting bekijken. De tijd tikt verder.

Enige tijd later hoorde ik in een heel andere, besloten context een 
succesvolle zakenman praten. Hij leidt meerdere bedrijven in België 
en in het buitenland. Zijn grote zorg voor de toekomst in Vlaanderen 
waren ‘de mannen van een bepaalde afkomst’, al wil hij niet stigmati-
seren, zei hij meteen. Ik begreep dat hij doelde op dezelfde groep die 
eerder was besproken. Ooit leidde hij in Vlaanderen een middelgroot 
bedrijf van honderd werknemers, met tien mannen uit ‘die groep’. 
Dat ging gepaard, vertelde hij, met grote problemen. Die mensen 
hadden geen gepaste werkattitude. Hij zei het met grote reserve en 
gêne. Voor de bedrijfsleider primeerde een economische logica: op-

nieuw mannen uit die groep aannemen, bevatte een groot financieel 
risico. Met de vrouwen uit ‘die groep’ had hij nooit moeilijkheden. 
Die waren goed geïntegreerd: hun werkethos, hun discipline, het zat 
allemaal meer dan goed.

Op korte tijd hoorde ik hetzelfde fenomeen dus vanuit twee te-
gengestelde ideologische denkkaders: de academica benadrukte 
machtsrelaties, uitsluiting en onrecht. Dat was, eenvoudig gesteld, 
het ‘linkse’ perspectief: de overheid en bedrijven hebben de macht, 
en dus de verantwoordelijkheid, om de samenleving te veranderen. 
Binnen het ‘rechtse’ denkkader noemde de zakenman het gebrek 
aan individuele verantwoordelijkheidszin en de sterke culturele ver-
schillen. Hij vond het normaal dat hij vanuit waardecreatie mocht 
redeneren, en verantwoordde zijn visie vanuit een economisch per-
spectief.

Ik luisterde telkens aandachtig om de twee verhalen te begrijpen. En 
ik dacht: wat als beide perspectieven een grond van waarheid bevat-
ten? Dat mannen uit die groep inderdaad worden geweerd, vanuit 
vooroordelen die slachtoffers maken bij onschuldige, welmenende 
individuen. Maar dat culturele verschillen onmiskenbaar effecten sor-
teren. Helaas moet je bij elk debat blijkbaar resoluut kiezen: je steunt 
de ene of de andere positie. Vermoedelijk vindt het open gesprek 
tussen de academisch onderlegde sociologe en de invloedrijke za-
kenman ook niet vaak plaats. Ik bedoel een echt gesprek, met we-
derzijds begrip, zonder meteen het standpunt van de ander tot een 
verwerpelijk ideologische positie te herleiden. Dat zou verhelderend 
kunnen werken.
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Digitale samenleving

Levenskunst
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Meer info op
www.deMens.nu

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

Provincie
Antwerpen

Jan Van Rijswijcklaan 96 
2018 Antwerpen 
03 259 10 80 
antwerpen@deMens.nu 
antwerpenlokaal@deMens.nu

Lantaarnpad 20 
2200 Herentals 
014 85 92 90 
herentals@deMens.nu

Begijnhofstraat 4 
2500 Lier 
03 488 03 33 
lier@deMens.nu

Hendrik Consciencestraat 9 
2800 Mechelen 
015 45 02 25 
mechelen@deMens.nu

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

Begijnenstraat 53 
2300 Turnhout 
014 42 75 31 
turnhout@deMens.nu

Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Sainctelettesquare 17 
1000 Brussel 
02 242 36 02 
brussel@deMens.nu 
jette@deMens.nu

Campus Etterbeek VUB 
Pleinlaan 2 
1050 Brussel 
Blok 3, unitkamers 253-256

Provincie
Limburg

Klokkestraat 4 bus 1 
3740 Bilzen 
089 30 95 60 
bilzen@deMens.nu

Opitterstraat 20 
3960 Bree 
089 73 05 00 
bree@deMens.nu

Grotestraat 10 
3600 Genk 
089 51 80 40 
genk@deMens.nu

A. Rodenbachstraat 18 
3500 Hasselt 
011 21 06 54 
hasselt@deMens.nu

Koningstraat 49 
3970 Leopoldsburg 
011 51 62 00 
leopoldsburg@deMens.nu

Hertog Jan Plein 24 
3920 Lommel 
011 34 05 40 
lommel@deMens.nu

Pauwengraaf 63 
3630 Maasmechelen 
089 77 74 21 
maasmechelen@deMens.nu

Kazernestraat 10/001 
3800 Sint-Truiden 
011 88 41 17 
sinttruiden@deMens.nu

Vlasmarkt 11 
3700 Tongeren 
012 45 91 30 
tongeren@deMens.nu

Provincie  
Oost-Vlaanderen

Koolstraat 80-82 
9300 Aalst 
053 77 54 44 
aalst@deMens.nu

Boelare 131 
9900 Eeklo 
09 218 73 50 
eeklo@deMens.nu

Kantienberg 9D
9000 Gent 
09 233 52 26 
gent@deMens.nu

Zuidstraat 13 
9600 Ronse 
055 21 49 69 
ronse@deMens.nu

Stationsplein 22 
9100 Sint-Niklaas 
03 777 20 87 
sintniklaas@deMens.nu

Hoogstraat 42 
9620 Zottegem 
09 326 85 70 
zottegem@deMens.nu

Provincie
Vlaams-Brabant

Molenborre 28/02 
1500 Halle 
02 383 10 50 
halle@deMens.nu

Tiensevest 40 
3000 Leuven 
016 23 56 35 
leuven@deMens.nu

In een huisvandeMens kan je terecht voor: informatie (o.a. waardig levenseinde) - gesprekken - 
vrijzinnig humanistische plechtigheden - gemeenschapsvormende activiteiten - vrijwilligerswerk

Beauduinstraat 91 bus 1 
3300 Tienen 
016 81 86 70 
tienen@deMens.nu

Frans Geldersstraat 23 
1800 Vilvoorde 
02 253 78 54 
vilvoorde@deMens.nu

Provincie  
West-Vlaanderen

Jeruzalemstraat 51 
8000 Brugge 
050 33 59 75 
brugge@deMens.nu

Esenweg 30 
8600 Diksmuide 
051 55 01 60 
diksmuide@deMens.nu

Korte Torhoutstraat 4 
8900 Ieper 
057 23 06 30 
ieper@deMens.nu

Overleiestraat 15A 
8500 Kortrijk 
056 25 27 51 
kortrijk@deMens.nu

Godshuislaan 94 
8800 Roeselare 
051 26 28 20 
roeselare@deMens.nu

De huizenvandeMens
zijn een initiatief van
deMens.nu




