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vrijzinnig humanistisch tijdschrift 
voor iedereen

Sophie De Schaepdrijver 
over kleine en grote helden

“Ambitie intrigeert mij, 
als historica”
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ls burger willen we tijdens ons leven 
goed geïnformeerd onze eigen keuzes 
maken. Die wens geldt eveneens 
bij het levenseinde. Voor vrijzinnig 
humanisten zijn vrijheid, autonomie en 

zelfbeschikking essentiële begrippen. Preventief kunnen we in 
een voorafgaande wilsverklaring onze wensen vastleggen voor 
het geval we later niet in staat zijn onze wil uit te drukken.

Voor het zelfbeschikkingsrecht was 2002 een belangrijk jaar. Drie wetten werden toen 
gestemd: de wet op de rechten van de patiënt, de wet op de palliatieve zorg en de wet 
op de euthanasie.

Een overlijden gaat vaak gepaard met een of andere medische beslissing. Door de 
ontwikkeling van de medische wetenschap wordt veel meer mogelijk en kan het 
stervensproces verlengd worden. Aan het thema levenseinde zijn dan ook tal van 
ethische aspecten verbonden. Wat in gevallen van voltooid leven of levensmoeheid? 
Wat met de vraag naar euthanasie bij psychisch lijden en bij verworven wilsonbekwaamheid, 
zoals bij dementie of een hersentumor?

Vandaag vormt de dood nog steeds te veel een taboe, ondanks het bespreekbaar stellen 
van het sterven en de dood, en de aandacht voor de kwaliteit van de laatste levensfase 
door de introductie van de palliatieve zorg in ons land.

Hoe gaan we als individu en als groep om met het levenseinde? Afscheidsplechtigheden 
alsook collectieve rouw vervullen daarbij een belangrijke rol. En niet te vergeten, ook 
sociale media hebben hun plaats verworven bij de rouwverwerking. Dat blijkt wanneer 
jongeren hun verhaal vertellen.

In het dossier van dit magazine bieden we zowel praktische informatie over wat 
wettelijk mogelijk is bij het levenseinde als inspiratie tot verder nadenken over de dood … 
en het leven.

Franky Bussche

A

Van de redactie
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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.

12

11

6

Een vrijzinnig 
humanistisch 

magazine voor 
iedereen
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Interview met 
Sophie De Schaepdrijver

“Geschiedenis is een 
waarschuwing tegen 
zelfgenoegzaamheid”



Op haar zeventiende neemt ze de trein vanuit Aalst naar Brussel 
om zich in te schrijven voor geneeskunde aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Maar ze bedenkt zich en kiest voor haar passie: geschie-
denis. Van kinds af aan verslond ze historische fictie. In 1997 
verscheen haar boek De Groote Oorlog, hét standaardwerk over 
de Eerste Wereldoorlog. Na enkele andere bestsellers verscheen 
in 2018 het boek Gabrielle Petit. Dood en leven van een Belgische 
spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Haar fascinatie voor de 
Eerste Wereldoorlog komt vanuit de poëzie van die oorlog, “vanuit 
het idee dat die oorlog tragisch is, in de Oud-Griekse zin van het 
woord: het is een soort noodlot waar mensen, die zeer verstandig 
waren en van heel goede wil, zijn ingestapt. De Tweede Wereld-
oorlog was meer een strijd tussen goed en kwaad.” Sophie De 
Schaepdrijver, sinds 2000 hoogleraar moderne Europese geschie-
denis aan de Pennsylvania State University, verblijft momenteel in 
Brussel, waar haar zoon zijn middelbare school afmaakt. “In de 
Verenigde Staten is er gewapende politie op school, zogezegd om 
een volgende schietpartij te voorkomen, maar de politie contro-
leert ook het e-mailverkeer van jongeren die zich kritisch uitlaten 
over de buitenlandpolitiek.” Het brengt ons meteen bij de eerste 
vraag.

In de Verenigde Staten lijkt het recht op wapenbezit belang-
rijker geworden dan het recht op vrije meningsuiting?
Absoluut, ja, dat hebben wij aan den lijve ondervonden. Er wordt 
veel coulanter omgegaan met wapenbezit dan met jongeren die 
kritiek uiten op de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. 
Dat is zeer duidelijk. Wapens hebben er meer meningsuiting dan 
jonge mensen.

Onder het mom van vrijheid van meningsuiting kunnen er 
allerlei meningen gespuid worden. Waar liggen volgens jou 
de grenzen?
Ik denk dat de grenzen moeten liggen bij hatespeech, opruiende 
taal. Bij taal die de spanningen tussen bevolkingsgroepen zeer 
bewust probeert te verscherpen. Zoals bijvoorbeeld in Rwanda 
bij het radiostation Radio Mille Collines dat in 1994 opriep tot 
haat tegenover de Tutsi’s. Gevolg was een genocide, waar 
volgens schattingen tussen de 500.000 en 800.000 mensen 
omkwamen. Wat kan je tegen hatespeech doen? Je kan het 
stilzwijgen opleggen of je kan de eis formuleren dat er ruimte 
voor repliek wordt gecreëerd. In de Verenigde Staten was er 
een wet (FCC Fairness Doctrine, red.) die stipuleerde dat de 
media - radio en televisie - controversiële publieke zaken op 
zo’n manier dienden te bespreken dat verschillende stand-
punten aan bod kwamen. President Ronald Reagan heeft daar 
komaf mee gemaakt. Dus nu mag je om het even wat over om 
het even wie zeggen: haatradio, fake news …

Fake news is ook toegelaten?
Inderdaad. Je kan alles poneren, daarom is het eisen van een 
wederwoord belangrijk. Als je het bijvoorbeeld over misdaadstatis-
tieken hebt, dan moet je die ook laten zien.

Dat geldt voor beide zijden. Als die statistieken niet leuk zijn om te 
horen, dan is dat ook zo. Het belangrijkste is: een open discussie 
met recht op wederwoord en met feiten. En wat meningen betreft: 
die kúnnen, zolang ze niet haatdragend zijn of tegen de wetten 
indruisen. Bijvoorbeeld: “Het verontrust mij dat steeds meer 
vrouwen een hoofddoek dragen.” Dat moet kunnen. Mits recht op 
wederwoord en een discussie in alle respect.

Op een hete zomerdag zoeken we tevergeefs haar naam op de 
deurbel van een appartementsgebouw. Even telefoneren dan maar 
en na enkele minuten laat haar echtgenoot ons binnen. Historica en 
barones Sophie De Schaepdrijver woont tijdens de renovatiewerken 
van haar woning in Anderlecht in een hoekappartement vlakbij. Nog 
even de wasmachine leeghalen en ze is klaar voor het gesprek.

 Vrijheid als hoogste goed

Joke Goovaerts - foto’s © Jeroen Vanneste

Onderhuids

Interview met 
Sophie De Schaepdrijver
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Hoe sta jij tegenover het principe van scheiding van kerk 
en staat?
Ik ben honderd procent voor scheiding van kerk en staat. Tegelijk 
denk ik dat je soms pragmatisch moet zijn om andere belang-
rijke principes erdoor te krijgen. Een vrouw met een hoofddoek 
achter het loket? Dan denk ik: maar ze wérkt wel, ze heeft scholing 
genoten, ze beantwoordt vragen van het publiek … en dat is voor 
mij veel belangrijker. Ik heb liever dat die medeburger een plaats 
inneemt en deelneemt aan het publieke leven. Mét hoofddoek als 
ze dat wil. Tegen diegenen die de Verlichting hoog in het vaandel 
dragen, zeg ik soms: je moet pragmatisch zijn. Pragmatiek is óók 
een hoge verlichte waarde.

Je hebt een boek over Gabrielle Petit geschreven. Zij werd 
tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitsers geëxecu-
teerd omdat ze een spionne was. Zij was gelovig. Geloof jij 
in een god?
Neen, ik ben niet gelovig. Ik ben atheïst.

Zou een sterk geloof helpen om tot heldhaftige daden over 
te gaan?
Dat denk ik niet en ik denk ook niet dat Gabrielle Petit geloviger 
was dan andere mensen uit haar omgeving, haar milieu en haar 

tijd. Misschien zelfs minder, want ze had eerder een intermitterende 
relatie met het geloof. Het kan wel enige troost hebben geboden. Zij 
is opgegroeid in een katholiek weeshuis, omringd door verhalen over 
heiligen en mensen die zichzelf opofferden. Jonge mensen groeiden 
daarmee op. Als historica stel ik vast dat het geloof die rol in de 
samenleving had op dat moment in die tijd. Ik doe geen uitspraken 
over het geloof als geheel. Gabrielle Petit wilde koste wat kost iemand 
worden. Ze was oprecht verontwaardigd over de Duitse inval.

Ze was heel intelligent en ze was bereid om zeer ver te gaan om 
zichzelf op te offeren. En dat heeft gedeeltelijk met haar achter-
grond te maken.

Gaat jouw bewondering uit naar kleine helden? Is het belang-
rijk om in de geschiedschrijving van hen te vertrekken?
Wie wordt in moderne naties tot held of heldin gekroond? Bijna per 
definitie iemand die niet tot de elite behoort, die niet voor het leiding-
geven in de wieg is gelegd, maar die een ‘gewone’ burger is van wie 
men geen uitzonderlijke daden zou verwachten. Wat mij interesseert 
is de geschiedenis van ambitie: wat doet mensen besluiten om tot 
het uiterste te gaan? Ook met peilloze ellende tot gevolg?

Bij het lezen van je boek over Gabrielle Petit maakte ik de 
link naar geradicaliseerde jongeren. Handelen zij vanuit 
hetzelfde motief?
Ja, en dat is problematisch. De held op zich, dat is noch een goede 

 Atheïst tot in de kist   
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“Pragmatiek is óók 
een hoge verlichte 

waarde”

“Een beetje 
langetermijndenken 
kan geen kwaad”

Onderhuids

noch een slechte zaak. Zoals in het lied We Don’t Need Another 
Hero. Zelfopoffering op zich rechtvaardigt een zaak niet: dat is wat 
de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche bedoelde met de ‘intellec-
tuele oneerlijkheid’ van de martelaar. Zelfopoffering als hoogste 
ideaal kan zeer gevaarlijk zijn. Soms zou je willen dat mensen 
minder heldhaftig zijn. Zoals de Vlaamse oostfronters die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog samen met nazi-Duitsland tegen de Sovjet-
Unie ten strijde trokken. Velen van die jongens hadden een comfor-
tabel leven en hoefden zelfs niet naar het leger. Dat soort ambitie 
intrigeert mij, als historica.

Ben je zelf zo iemand? Zou je zelf tot zo’n daden kunnen 
overgaan?
Volstrekt niet. Ik ben een lafaard. Daarom fascineert het mij zo. Maar 
zelf zou ik het niet kunnen. Niet eens voor dingen die mij nauw aan 
het hart liggen. Als ik kijk wie er vandaag bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten in een abortuskliniek werkt, dan denk ik dat zij echte helden 
zijn. Je moet het toch maar durven, elke dag die angst trotseren dat 
er misschien een brandbom door het raam kan vliegen.

Wat is voor jou het belang van onderwijs in de samenleving?
Dat is immens. Maar wordt het ook erkend? Ik heb de indruk dat de 
aandacht, de energie en de middelen in het onderwijs hoe langer 
hoe meer naar het management gaan. De mensen die het eigen-

lijke werk doen, worden niet gewaardeerd. Lessen voorbereiden en 
geven moet de corebusiness zijn, maar leerkrachten moeten meer 
en meer formulieren invullen. Dat is spijtig.

En het vak geschiedenis?
Het vak geschiedenis is heel belangrijk. Vanuit kleine verhalen 
verbanden leggen om dan het grotere geheel te zien. Het is leren 
omgaan met nuances, met complexiteit. Je krijgt een heleboel 
verhalen mee voor het leven en dat kan levensveranderend zijn.

Welke lessen kunnen we uit de geschiedenis trekken?
Sommigen denken dat wij slimmer dan vorige generaties zijn, 
omdat we het zogezegd voor elkaar hebben nu. Maar dat is 
niet omdat wij verstandiger zijn, maar wel omdat wij veel geluk 
hebben. Kijk maar naar de geschiedenis waar hele volkeren en 
regio’s zijn geplet en uitgemoord omdat ze zich op het verkeerde 
tijdstip op de verkeerde plaats bevonden. Dat kan ons ook 
overkomen. Geschiedenis is een waarschuwing tegen zelfge-
noegzaamheid. Ook Vlamingen waren ooit vluchtelingen en dat 
vergeten we nu te snel.

Gabrielle Petit was een nationale heldin. De herdenking van 
1914-1918 was vooral op Vlaanderen gericht?
Ja, en het valt mij op dat bij die Vlaamse herdenking weinig historici 
werden betrokken. Waarom? Omdat we in de weg staan en kriti-
sche vragen stellen? Wat doe je als Vlaanderen wordt aangevallen, 

 Durven denken 
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Onderhuids

zoals in 1914? Je kan dan wel doen alsof de generatie in 1914 
collectief dom was, maar ze stonden wel voor een dilemma waar 
wij tot nog toe aan zijn ontsnapt. Wij hebben ontdekt dat vrede 
een schone zaak is en oorlog een afschuwelijke. Maar dat wist de 
generatie in ’14-’18 ook. De vraag blijft: wat doe je bij een inval? 
Geen irrelevante vraag. Kijk maar naar Oekraïne. Wat doe je als 
je naast een agressieve buur woont? Een blik klaprozen open-
trekken? De vraag van de Franse president Emmanuel Macron om 
een Europees leger is daarom zeer terecht. Ook over de dienst-
plicht moet er nagedacht worden.

Nooit meer oorlog. Hoe kunnen we dat ideaal nastreven?
Zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel: door vluchtelingen 
op te nemen. Hoe meer mensen er in vluchtelingenkampen in 
Libanon of Turkije zitten te verrotten, hoe meer een generatie in 
bitterheid opgroeit. Merkel heeft als staatsleider op het heldhaftige 
af een voorstel gedaan. Ze is er veel politiek krediet mee kwijt-
gespeeld en een idylle is het niet bepaald geworden, maar het blijft 
een weg. Er zijn namelijk twee manieren om met internationale 
spanningen om te gaan. Je kan zeggen: we gaan onze wapens 
laten kletteren, of je kan ermee dreigen. Maar je kan ook zeggen: 
de wereld is één geheel en hoe halen we de angel uit bepaalde 
conflicten. Een beetje langetermijndenken kan geen kwaad.

We gaan meer en meer in de richting van populisme, ook 
in België?
Veel Vlamingen hebben mijns inziens enggeestig gestemd. 

Omdat ze zich zorgen maken, lees je dan in editorialen. Toch 
heeft Brussel anders gestemd, maar Brussel heeft toch ook 
zware problemen? Maken de Brusselaars zich dan minder 
zorgen?

Woon je hier graag in Brussel?
Ja, ik woon hier heel graag. Een stad waar je noch gevestigden 
noch buitenstaanders hebt. Het is een stad die weinig zelfgenoeg-
zaamheid kent. Brussel wordt al decennia slecht bestuurd, ook 
stedenbouwkundig. Maar door die littekens heen zie je toch een 
stad die tamelijk rijk is en verrassingen biedt. Op een bepaalde 
plaats zit je in een problematische wijk en dan ga je de hoek om 
en beland je eerder in een burgerlijke straat met fijne gevels en 
bomen. In de Verenigde Staten woon ik in Pennsylvania, een klein 
universiteitsstadje waar alles keurig en rustig is. Een groot verschil 
met Brussel. Neem het openbaar vervoer: in Brussel rijd je met één 
tram door verschillende werelden. Hier voel ik mij meer verbonden 
met de wereld.

Tot slot, wat maakt jou boos en wat gelukkig?
Kortzichtige commentaren in de zin van: de Vlaming is bang en 
boos. En de Brusselaar dan? Heeft die geen reden om bang en 
boos te zijn? Wat mij dan weer gelukkig maakt, is opeens iets 
begrijpen. De dingen uitgelegd krijgen, dat vind ik fantastisch. De 
beste studenten, vind ik, zijn diegenen die het liefst iets uitgelegd 
krijgen. Niet diegenen die de klas met een kant-en-klare mening 
binnenkomen. Ik geloof erg in didactiek. En ja, de tram nemen in 
Brussel, dat maakt mij ook zeer gelukkig.

 Eén voor allen, allen voor één
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Ahmed Shaheed, speciaal rapporteur voor vrijheid van religie en 
levensovertuiging van de Verenigde Naties, verklaarde recent dat 
“wanneer humanisten worden aangevallen, de aanvallen veel gemener 
en brutaler zijn dan in andere gevallen” van religieus geweld.

Er zijn maar drie landen in de wereld waar humanisme/vrijzinnigheid 
erkend en gelijkberechtigd is als een volwaardige levensbeschouwing, 
met name Noorwegen, IJsland en België.

Het Freedom of Thought Report, uitgegeven door Humanists Inter-
national, de wereldkoepel van humanistische verenigingen, brengt 
jaarlijks in kaart waar en hoe atheïsten, humanisten, vrijdenkers en 
seculieren in de wereld worden gediscrimineerd en vervolgd.

Het rapport wijst er eind 2017 op dat er in 85 landen ernstige discrimi-
natie van niet-gelovigen bestaat. In meerdere landen worden atheïsten 
en humanisten opgesloten, gemarteld of vermoord, enkel en alleen 
omdat ze niet-gelovig zijn of ervan verdacht worden niet te geloven. 
Het rapport van eind 2018 rangschikt voor het eerst alle landen ter 
wereld, afgaand op de manier waarop ze met atheïsten, humanisten 
en niet-gelovigen omgaan. Helemaal onderaan de lijst met 196 landen 
bengelen Pakistan, de Malediven, Afghanistan, Iran en Saudi-Arabië.

Meer dan de helft van de landen in de wereld heeft een ‘officiële’ 
staatsgodsdienst, een bevoorrechte godsdienst of een discrimine-
rende subsidiëring van een religie. Er zijn talloze voorbeelden van 
humanisten en atheïsten die bedreigd, opgesloten, gemarteld en/of 
vermoord worden met medeweten, goedkeuring of vaak zelfs mede-
werking van de staatsstructuren.

Protect Humanists at Risk
De discriminatie en/of vervolging van niet-gelovigen kan verschil-
lende vormen aannemen: van losgeslagen individuen en groepen 
die gerichte aanvallen op humanisten, atheïsten en vrijdenkers uit-
voeren, tot en met theocratieën die religieuze ‘misdaden’ zoals blas-
femie (godslastering) of apostasie (geloofsafvalligheid) bestraffen met 
geldboetes, lijfstraffen, marteling, levenslange opsluiting en zelfs de 
doodstraf.

Humanists International startte een crowdfundingcampagne ter 
ondersteuning van humanisten die zich waar ter wereld in levens-
gevaar bevinden. Een belangrijk deel van het werk bestaat erin om 
advies en ondersteuning, veiligheid of dringende relocatie te bieden 
aan vervolgde en bedreigde humanisten, vrijzinnigen, atheïsten en 
vrijdenkers. Tevens wordt er voor financiële ondersteuning gezorgd, 
bijvoorbeeld wanneer humanisten worden veroordeeld, of wordt er 
noodhulp verleend in acuut onveilige situaties.

Humanists International is er niet alleen voor individuele niet-gelovigen, 
maar vertegenwoordigt tevens de humanistische gemeenschap bij de 
Europese Unie, de Verenigde Naties (de Mensenrechtenraad en het 
Comité voor de Rechten van het Kind) en andere internationale instel-
lingen. Zo kan Humanists International op wereldniveau aandacht 
vragen voor de situatie van de niet-confessionele levensbeschouwe-
lijke gemeenschap in de wereld.

Meer weten?
Humanists International: www.humanists.international
Freedom of Thought Report: fot.humanists.international
Protect Humanists at Risk: www.gofundme.com/f/humanists-2019
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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?

Yvan Dheur
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Ook dieren 
hebben emoties

12 | deMens.nu Magazine

Wetenschappelijk onderzocht

Toen May, een chimpansee, op het punt stond te bevallen, werd 
ze omringd door een opgewonden menigte chimpansees die 
elkaar verdrongen om alles goed te kunnen zien. Na lang wachten 
kwam de baby van May uiteindelijk tevoorschijn, en de groep was 
aangedaan. Een chimpansee gilde, en anderen omarmden elkaar, 
waarmee ze lieten zien hoezeer ze allemaal bij de emotie van het 
moment betrokken waren geweest. Dat is slechts een van de 
talrijke voorbeelden die Frans de Waal beschrijft in zijn boek Mama’s 
laatste omhelzing. Over emoties bij dieren en wat ze ons zeggen 
over onszelf. Frans de Waal is een gerenommeerde Amerikaans-
Nederlandse bioloog, gespecialiseerd in de primatologie en de 
gedragsbiologie, en hoogleraar psychologie. Kijken naar gedrag 
boeide hem van jongs af aan en observeren is zijn beroep 
geworden. Zijn vergelijkingen tussen het gedrag van mensen en 
andere diersoorten hebben hem wereldberoemd gemaakt.

In Mama’s laatste omhelzing - Mama was een vrouwtjeschimpansee 
in Burgers’ Zoo in het Nederlandse Arnhem - heeft hij het over 
het rijke emotionele leven van dieren. Hij interpreteert gezichts-
uitdrukkingen en vertelt over de emotionele kanten van dierlijke én 
menselijke omgangsvormen. Hij ziet geen fundamenteel verschil 
tussen dierlijke en menselijke emoties. Mensen zijn meer verwant 
aan dieren dan we denken. Een stelling die hij ook al onderbouwde 
in zijn eerder verschenen boek Zijn we slim genoeg om te weten 
hoe slim dieren zijn? over intelligentie bij dieren.

Emotionele reacties van dieren zijn een taboe
In wetenschappelijke kringen was het lange tijd een taboe om over 
emoties bij dieren te spreken. Sinds een vijfentwintigtal jaren komt 
daar stilaan verandering in, hoewel het nog niet helemaal aanvaard 
is om emotionele reacties aan dieren toe te schrijven. De weerstand 
heeft vooral te maken met het superioriteitsgevoel dat de mens 
zichzelf graag aanmeet ten overstaan van dieren. Alsof het onge-
hoord lijkt om mens en dier op één niveau te zetten.

“Want dieren zijn precies als mensen.” 
Meneer de Uil van de legendarische 
televisieserie De Fabeltjeskrant zei het 
meer dan vijftig jaar geleden. En bioloog 
Frans de Waal weet het eveneens al jaren, 
en bevestigt het in een nieuw boek: ook 
dieren hebben emoties, en die verschillen 
niet fundamenteel van menselijke emoties.

Hilde Vandervelde
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Nochtans had Charles Darwin, de grondlegger van de moderne 
evolutietheorie, zich reeds over het emotionele leven van mensen 
en dieren gebogen. In zijn boek Het uitdrukken van emoties bij 
mens en dier uitte hij het vermoeden dat alle primaten, waartoe 
ook de mens behoort, vergelijkbare emoties hebben. Bij het 
verschijnen in 1872 werd het boek meteen een bestseller, maar 
na het aanvankelijke succes raakte het vrij snel in de vergetelheid. 
Het werd bijna een eeuw lang over het hoofd gezien voordat het 
werd herontdekt. Inmiddels heeft onderzoek, onder meer van de 
Amerikaanse psycholoog Paul Ekman en de Nederlandse primato-
loog en gedragsbioloog Jan van Hooff, uitgewezen dat Darwin het 
in dat werk niet altijd, maar wel zeer vaak bij het rechte eind had. 
Het boek was een mijlpaal, wat nu door iedereen in het veld wordt 
erkend, en het vormt nog steeds de basis voor onderzoek naar 
gezichtsuitdrukkingen en emoties bij mensen en dieren.

Dat ook dieren zich amuseren en lachen, elkaar wel eens plagen, 
ruzie maken en zich verzoenen, zich kwaad maken als ze zich oneer-
lijk behandeld voelen, elkaar troosten bij verlies, er alles aan doen 
om een soortgenoot uit een bedreigende situatie te redden, zich 
schuldig kunnen voelen … dat zal veel mensen misschien verbazen. 
Maar na het lezen van Mama’s laatste omhelzing kan je er niet meer 
omheen. Frans de Waal stoffeert zijn stellingen met jarenlange 
observaties, wetenschappelijke studies en sprekende anekdotes.

Een vraag die hem daarbij vaak wordt gesteld, is hoe je als weten-
schapper kan nagaan welke emoties dieren ervaren. Je kan toch 
niet weten wat dieren voelen en dus evenmin hun emoties bestu-
deren. Maar daarin is hij duidelijk: gevoelens en emoties mag je niet 
verwarren, er is een verschil tussen beide. Gevoelens zijn innerlijke 
ervaringen. Ze zijn alleen gekend door degene die ze voelt, tenzij die 
zijn gevoelens deelt door erover te praten. Iets wat dieren inderdaad 
niet kunnen. Maar emoties kan je objectief meten. Ze zijn waar-
neembaar, zowel bij mensen als bij dieren. Emoties ontstaan in het 
lichaam als reactie op iets in de omgeving, en ze bereiden je voor op 
bepaalde acties. Emoties zijn fysiek en worden altijd in het lichaam 
uitgedrukt, onder meer via de bloeddruk, de huidtemperatuur, 
de gezichtsuitdrukking of de hartslag. En met scantechnieken 
kunnen emoties ook in de hersenen worden gemeten. Om emoties 

bij dieren te bestuderen, hoef je hun innerlijke gevoelens dus niet 
te kennen.

Ethische vragen bij de behandeling van dieren
In Mama’s laatste omhelzing heeft Frans de Waal het ook over de 
gevolgen van zijn visie voor de manier waarop mensen met dieren 
omgaan. Er leven duizenden dieren in dierentuinen, miljoenen in 
laboratoria, nog eens miljoenen bij mensen thuis, en miljarden in 
de agrarische industrie. Het is onmiskenbaar dat we hen niet goed 
behandelen, althans de meeste van hen. En door te ontkennen dat 
dieren emoties hebben, is het gemakkelijker om daarmee te leven. 
Dan hoeven we ons geen ethische vragen te stellen bij de manier 
waarop de meeste dieren worden behandeld.

Als bioloog heeft hij geen probleem met het eten van vlees op zich, 
dat is de natuurlijke levenscyclus en de mens maakt daar deel van 
uit. Elk dier speelt zijn rol door te eten of gegeten te worden. Al geeft 
hij wel aan zelf nu veel minder vlees te eten en al helemaal geen van 
zoogdieren. Waar hij wel problemen mee heeft, zijn de vreselijke 
omstandigheden waarin dieren worden groot-
gebracht om vlees te produceren. In een inter-
view in De Morgen voegt hij daaraan toe: “De 
ecologische crisis van vandaag is het resultaat 
van onze overtuiging dat wij geen dieren zijn, 
niet bij natuur horen en ermee kunnen doen 
wat we willen. Dat is zeer destructief.”

In wetenschappelijke kringen was het lange tijd een taboe om over emoties 
bij dieren te spreken, maar stilaan komt daar verandering in

• Mama’s laatste omhelzing. Over 
emoties bij dieren en wat ze ons zeggen over 
onszelf, Frans de Waal, Atlas contact, 2019.

• Frans de Waal over emoties bij dieren, zijn nieuwe 
boek en Donald Trump als chimpansee, online te 
bekijken op YouTube.

• Moreel gedrag bij dieren en De verbazende weten-
schap over alfamannetjes, TED Talks van Frans de 
Waal, allebei online te vinden.

Meer weten?
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onas Bogaerts, 22 jaar, werd in maart 2019 tot voorzitter 
van het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Vilvoorde 
verkozen. Hij is daarmee meteen de jongste voorzitter 
ooit van het VOC Vilvoorde. Jonas staat te popelen om 

het ontmoetingscentrum extra leven in te blazen, maar ook om meer 
jongeren in Vilvoorde te bereiken. “Ik wil het VOC een nieuwe boost 
geven voor de jeugd, én voor iedereen eigenlijk.”

Ellen Vandevijvere

J
“Graag mijn steentje

 bijdragen”
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Jong.nu

Jonas Bogaerts, voorzitter van het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Vilvoorde: “Op een bepaald moment ging ik op zoek naar 
een neutrale gemeenschap die nadenkt en kritisch denken boven blind geloof stelt. Zo ben ik bij de vrijzinnigheid uitgekomen.”

Vrijzinnigheid is van 
de hele wereld

Ben je vrijzinnig opgevoed?
Ik ben eigenlijk nog maar een jaar of drie echt vrijzinnig. Ik ben thuis 
altijd christelijk opgevoed, al bestond er een zekere laksheid. Mijn 
familie behoort tot de nieuwe generatie christenen die niet meer 
elke zondag naar de kerk moeten. Op school heb ik de laatste twee 
jaar wel zedenleer gevolgd. Ik kreeg er uitgelegd wat vrijzinnig-
heid is, maar het voelde niet echt aan alsof het daarom draaide. 
Het was meer een wereldverbredend vak.

Wat trok je dan aan om toch vrijzinnig te worden?
Ik heb altijd een aversie tegenover godsdiensten gehad. Er zijn er 
zoveel en elke godsdienst beweert de enige echte te zijn. Als je je 
daar een beetje van distantieert, merk je dat het verhaal grosso 
modo altijd hetzelfde blijft, waardoor je eigenlijk niet kan kiezen. En 
als je je ertoe brengt toch een keuze te maken, zal die altijd fout zijn 
in de ogen van diegenen die je niet kiest. Op een bepaald moment 
ging ik op zoek naar een neutrale gemeenschap die nadenkt en 
kritisch denken boven blind geloof stelt. Zo ben ik bij de vrijzinnig-
heid uitgekomen.

Hoe is je engagement ontstaan?
Dat verhaal begint in feite al van toen ik zes was. Ik zat dertien jaar 
bij de Chiro, waarvan drie jaar bij de leiding. Ik draaide ook zes 
jaar mee in Jeugdhuis Tobit, als activiteitencoach. En ik zit bij de 
jongerenkunstgroep Element. Een van mijn collega’s bij Element 
was voorzitter van het VOC en sinds maart van dit jaar ben ik hem 
hier dan opgevolgd.

Waarom heb je je kandidatuur als voorzitter ingediend?
Voor de uitdaging. Ik wilde er graag nog een vereniging bijnemen. 
Er zijn een aantal elementen in het VOC aanwezig die ik graag wil 
aanpakken, zoals meer jongeren in het VOC aan de slag krijgen. 
Hetzij onder de koepel van het VOC, hetzij via de verenigingen die 
we hebben. Of zelfs via een nieuwe vereniging. Het VOC heeft een 
vrij grote infrastructuur, er valt dus wel iets mee te doen. Er zit meer 
potentieel in dan we nu benutten.

Maar het VOC is meer dan jeugd alleen …
Ja, absoluut. Men is hier nu hard aan het investeren in het VOC. 
Binnenkort zijn er een aantal verbouwingen gepland. Ook ga ik 
samenzitten met de Instelling voor Morele Dienstverlening (IMD, of 
provinciale bestuursraad die de financiële en materiële belangen 
van de morele dienstverlening behartigt, red.) om dieper in te gaan 
op wat we de komende vijf à tien jaar gaan doen. Al is het moeilijk 
om daar nu al concreet op in te gaan.

Wat houdt het eigenlijk in om voorzitter van een VOC te zijn?
Wat van mij wordt verwacht, is bemiddelen. We beschikken over 
een uitgebreide agenda en portfolio van verschillende verenigingen. 
We zorgen ervoor dat ze hun plaats vinden en hun eigen ding 
kunnen doen. Ik wil het VOC voornamelijk ook een nieuwe boost 
geven. Ik heb mij in Vilvoorde altijd met jongeren beziggehouden en 
ik merk dat het op dat vlak wat stilstaat. Zo’n infrastructuur als het 
VOC leent zich perfect om daar opnieuw wat power aan te geven.

En de samenwerking met het huisvandeMens Vilvoorde, hier 
letterlijk naast de deur?
Die relatie is er al twintig jaar, en natuurlijk bestaan er reeds heel 
wat samenwerkingen. Ik moet zelf nog bekijken hoe en wat, maar 
ik wil er vast en zeker mee verdergaan.

Hoelang loopt je voorzitterschap?
Ik ben verkozen voor een jaar, maar ik kan mij opnieuw kandidaat 
stellen. Bedoeling is om verschillende projecten op te starten, om 
dan hopelijk weer verkozen te worden op basis van de verwezen-
lijkingen. Mijn idee is om die projecten op gang te trekken en er 
dan andere mensen bij te betrekken om ze verder te ontplooien. Je 
kan niet alles alleen doen. Dat kan gedurende korte tijd, maar eens 
zo’n project zich ontvouwt, krijgt dat een eigen leven. Eén persoon 
alleen kan dan niet alles boven in zijn torentje beslissen. Maar als 
ik iets kan realiseren waar enkele mensen achterstaan, zou ik het 
wel cool vinden. Eenmaal mensen in een visie geloven, is het niet 
zo moeilijk om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.
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Hoe breng je die visie tot bij de mensen?
Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo gaat ons communicatie-
beleid zich aanpassen aan de noden van vandaag, zoals linken 
naar de stad Vilvoorde en hechtere banden met de jeugddienst en 
jeugdverenigingen aangaan. We willen ook meer afstappen van het 
een-op-eencontact en proberen meer mensen tegelijk te bereiken, 
bijvoorbeeld via Facebook.

Is dat nieuw voor het VOC? Hoe staat het daar tegenover?
Er heerst een gezond scepticisme, bijvoorbeeld over hoe we het 
selectieproces gaan opvatten als er zich verenigingen zouden aan-
melden. Er hangt ook een prijskaartje aan, maar er bestaat geen 
terughoudendheid tegenover nieuwe initiatieven. Het bestuur is 
ook van mening dat we al twintig jaar hetzelfde aan het doen zijn 
en we nu vooruit moeten.

Vind je dat jongeren minder geëngageerd zijn?
Ik heb eerder het idee dat jongeren de weg niet vinden om hun 
engagement te kanaliseren. Ze willen heel veel, maar ook heel veel 
tegelijk. Ze kunnen moeilijk op één ding focussen, omdat ze daar-
voor nooit de tools hebben gekregen. Er zijn te veel hoge drempels 
waar sommige jongeren moeilijk over raken, omdat ze blijkbaar niet 
weten hoe ze het moeten aanpakken. Dat is iets wat jongeren niet 
leren tegenwoordig. Heel concreet bijvoorbeeld is de eerste stap 
van elke vereniging: waar gaan we vergaderen? Voor sommige 
verenigingen volstaat een woonkamer, bij andere verenigingen zit 

je met twintig of dertig mensen rond de tafel. Dat kunnen we hier 
in het VOC gemakkelijk oplossen.

Hoe zie je je zelf daarin groeien, persoonlijk dan?
Ik weet niet of ik een evolutie van mijn persoon beoog. Ik zie een 
aantal problemen en ik probeer daaraan met mijn inbreng tegemoet 
te komen. Ik tracht mijn steentje bij te dragen aan wat Vilvoorde is als 
stad. Naderhand zal duidelijk worden wat ik daaruit heb geleerd. Ik 
heb geen concreet doel voor ogen om eruit te halen. Maar ik vind het 
wel plezant. Het geeft mij iets te doen in mijn vrije tijd. En het geeft 
mij een zekere verantwoordelijkheidszin. We hebben een visie en de 
uitdaging voor mij zit erin hoe we die visie zullen realiseren.

Hoe voelt het om de jongste voorzitter van het VOC Vilvoorde 
te zijn?
De gemiddelde leeftijd van de vrijzinnige bestuursleden ligt vrij hoog. 
Er is een kloof tussen jong en oud. Een bestuur zou zo divers mo-
gelijk samengesteld moeten zijn: mannen, vrouwen, alle leeftijden, 
diverse achtergronden, verschillende culturen … Vrijzinnigheid is van 
de hele wereld. En een bestuur dat bestaat uit mensen van vijftig jaar 
en ouder, is niet echt representatief. Ofwel ligt het aan de jeugd die 
zich niet wil engageren, ofwel is het eerder een aversie tegenover de 
jeugd met een stem. Maar ik vermoed dat het wel het eerste zal zijn.

Het is een goed signaal dan dat jij bent verkozen?
Inderdaad. We gaan er werk van maken.

Jonas Bogaerts: “Eenmaal mensen in een visie geloven, is het niet 
zo moeilijk om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.”
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We weten dat we ooit doodgaan, het is de 
enige zekerheid die we in dit leven hebben. 
Toch schrikken we er telkens van wanneer 
iemand uit onze omgeving - al dan niet 
aangekondigd - sterft. We beschouwen de 
dood als een vijand die we liefst ver van ons 
weghouden. De dood is de meest onge-
node gast op het feestje van ons leven. 

In onze huidige cultuur richten we al onze 
pijlen op de eeuwige jeugd, van anti-aging 
crèmes tot trendy diëten, van sportrages 
tot lifecoaches. We kunnen het zo gek niet 
bedenken, of het bestaat. We creëren voor 
onszelf de illusie dat we onsterfelijk zijn. 
De dood wordt letterlijk doodgezwegen. 
Sterven is een van de grootste taboes 

van deze tijd. Toch gaat de dood ons alle-
maal aan, dus kunnen we ons er maar 
beter mee verzoenen. Vanzelfsprekend is 
dat niet, want heel wat mensen zijn bang 
om te sterven. Ooit worden we definitief 
gescheiden van de mensen die we graag 
zien. Bovendien weten we niet altijd precies 
wanneer hét moment komt, wat behoor-

 Dossier 

Leef, alsof het je laatste dag is. Leef, alsof de morgen 
niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is. En leef, 
pak alles wat je kan. En ga, a, a, a, a, a, a, a …” 

André Hazes jr. bezingt in zijn verpletterende oorwurm wat oude 
filosofen ons eeuwen geleden al adviseerden: leef elke dag alsof 
het je laatste is, want met de dood voor ogen leren we betere 
keuzes te maken. Maar is het leven nog te doen, als je 
elke dag je eigen sterfelijkheid overdenkt?

Nele Deblauwe

Als de dood voor de dood
Leven in het hier en nu

“ Sterven en rouw worden aan het zicht en de werkelijkheid onttrokken. Nochtans is 
vergankelijkheid niet negatief. De dood schept voorwaarden voor een zinvol leven

Dossier: Wat te denken over de dood?
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Vrijzinnig humanisten leven in het hier en 
nu, ze geloven niet in een leven na de 
dood. Dat maakt dat zij de zin van het 

leven in het leven zelf zoeken

lijk wat onzekerheid met zich meebrengt. 
Terwijl mensen vooral greep op hun leven 
willen hebben. Ze willen zelf bepalen wat er 
gebeurt en wanneer. Er zijn zo veel dingen 
in dit leven waarvoor we kunnen kiezen, 
de mogelijkheden zijn ogenschijnlijk onbe-
perkt, maar kiezen voor het eeuwige leven 
hoort daar niet bij. De dood komt, in welke 
gedaante dan ook.

Een handleiding voor de dood
Vroeger werd er anders omgegaan met 
sterfelijkheid, maar sinds de recente 
ontwikkelingen op medisch vlak - zoals de 
mogelijkheden rond intensieve pijnbestrij-
ding - is de dood vaak een gemedicaliseerd 
proces geworden. Sommigen geloven dat 
de moderne wetenschap ervoor zal zorgen 
dat de mens duizend jaar en meer kan 
worden. Wie weet? Voorlopig sterven we 
nog op de gemiddelde leeftijd van 83,7 jaar 
bij vrouwen en 79 jaar bij mannen (zie 
www.statbel.fgov.be). We kunnen dus maar 
beter voorbereid zijn. Maar hoe?

Wanneer er in België honderd mensen 
sterven, dan zijn er een dertigtal voor wie de 
dood erg plots komt. Ze sterven door een 
ongeval of in hun slaap. Voor de meeste 
mensen neemt de dood z’n tijd, de fase 
die het levenseinde inluidt duurt dan enkele 
dagen, weken, of misschien zelfs maanden. 
Die terminale fase is een intensieve tijd voor 
de persoon die sterft, maar ook voor zijn 
omgeving. Er zijn verschillende mogelijk-

heden die ervoor kunnen zorgen dat het 
leven zo goed mogelijk wordt afgerond. 
Daarover lees je verder in dit nummer meer.

Goed sterven hoort bij goed leven
“Geef die mensen eens iets te drinken, want 
straks sterft iederéén hier van de dorst!” 
Een kwartier na zijn hilarische oneliner was 
Luc* dood. Hij koos voor euthanasie, na 
een intense lijdensweg waarbij sprake was 
van zowel fysiek als psychisch lijden. Voor 
Luc was sterven het sluitstuk van zijn door-
leefd leven. In de aanloop naar zijn dood 
stelde hij zichzelf vragen. Waarom dit lijden? 
Waarom moet ik sterven? Wat betekende ik 
hier op aarde? Wat doe ik hier? Wie ben 
ik? Is er leven na de dood? Een eenduidig 
antwoord op al die vragen is er niet. We 
vullen ze in naargelang onze persoonlijk-
heid, onze geschiedenis, en de normen en 
waarden die we erop nahouden. Wie erin 
slaagt die vragen voor zichzelf te beant-
woorden, zal misschien meer innerlijke rust 
ervaren of min of meer van die angst bevrijd 
zijn in het aanschijn van de dood. Existen-
tiële levensvragen gaan immers over het 
bestaan zelf; ze hebben te maken met wie 
je bent, maar ook met de betekenis van het 
leven en de eindigheid ervan. De omgeving 
kan dat soort vragen bij het levenseinde 
snel de kop indrukken: “Waar ben jij nu 
mee bezig?”, “Je moet daar niet te veel 
aan denken”, of “We zijn nog niet zo ver”. 
In het geval van Luc trok de huishoudster 
de gordijnen met een ruk open, vertelde 

ze hem dat de zon keihard scheen - óók 
voor hem - en dat hij knettergek was om dit 
leven - vrijwillig - te verlaten. Zij leek banger 
voor zijn dood dan hijzelf. Toen hij stierf, 
was zij er niet bij. Toch had hij dat graag 
gewild, want doodgaan deed hij het liefst 
met al zijn geliefde en vertrouwde gezichten 
erbij. In die laatste weken namen positieve 
gevoelens de bovenhand. Hij voelde veel 
liefde en verbondenheid, geen eenzaam-
heid, angst of spijt. Hij ging met een glim-
lach: “Het is hier gedaan, salut!”

Er is leven, er is leven na de dood. Of 
niet?
Vrijzinnig humanisten leven in het hier en 
nu, ze geloven niet in een leven na de dood. 
Wanneer ze sterven wordt hun lichaam 
opgenomen in het grotere geheel van de 
natuur. Ze leven alleen verder in de herin-
neringen van de mensen die hen dierbaar 
waren. Die visie is heel bepalend voor de 
manier waarop vrijzinnig humanisten in 
het leven staan; ze reflecteert hun alge-
meen mens- en wereldbeeld. Het feit dat 
zij geloven dat er na dit leven niets meer 
is, maakt dat zij de zin van het leven in het 
leven zelf zoeken. Ze kiezen voor goed 
boven kwaad, zonder te verwachten hier-
voor in een of ander hiernamaals beloond 
te worden.

Toch blijft de mogelijkheid van een leven 
na de dood veel mensen boeien en fasci-
neren. Als je je een leven na de dood zou 
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kunnen of mogen voorstellen, hoe zou dat 
er dan uitzien? Wie hoopt op of gelooft in 
een leven na de dood, heeft daar vaak een 
heel persoonlijke visie op, en die verschilt 
sterk van mens tot mens. Zo zijn er mensen 
die in een lichamelijk leven na hun overlijden 
geloven, maar evengoed zijn er die ervan 
overtuigd zijn dat alleen hun ziel verder leeft. 
Beide opvattingen zijn het sterkst aanwezig 
bij monotheïstische godsdiensten, zoals 
het jodendom, het christendom en de 
islam. Anderen voelen zich eerder aange-
trokken tot reïncarnatie, wat dan weer nauw 
samenhangt met oosterse levensbeschou-
wingen. Op die manier brengen gedachten 
rond leven en dood een nieuwe trend aan 
het licht. Steeds meer mensen ‘shoppen’ 
namelijk hun antwoorden op zingevings-
vragen bij elkaar bij verschillende levensbe-
schouwingen en godsdiensten. Ze maken 
er iets heel persoonlijks van. Zo noemen ze 
zichzelf een overtuigd vrijzinnig humanist, en 
tegelijk vertellen ze aan hun kinderen “dat 
opa een sterretje aan de hemel is”. Of ze 
herkennen in een toevallig voorbij fladde-
rende vlinder hun eigen overleden dochter.

Later als ik dood ben
Leven en dood zijn tegenpolen. Tegelijk 
ontmoeten ze elkaar steevast op dat ene 
cruciale ogenblik, er zijn geen uitzonde-
ringen. Zolang we leven, kunnen we ons 
niet voorstellen hoe het is om dood te zijn. 
We ontmoeten de dood altijd bij anderen, 
want ons eigen sterven valt buiten onze 

horizon. De dood van iemand die we graag 
zien, kan hard zijn en houdt ons een spiegel 
voor; we worden geconfronteerd met onze 
eigen eindigheid. Voor sommigen is die 
confrontatie te hard, te meedogenloos. 
Ze kijken weg in de hoop niet te moeten 
zien wat hen te wachten staat. Maar er 
zijn ook mensen die hun sterfelijkheid met 
een zekere openheid tegemoet kijken. Ze 
denken na over hun afscheid en laatste 
wensen, of ze maken een bucketlist op 
lange of korte termijn. In een laatstewensen-
boekje noteren ze welke muziek er tijdens 
hun uitvaart gespeeld mag worden, wie iets 
mag vertellen, welke kledij ze willen dragen, 
of welke urne hun voorkeur heeft. En niet 
te vergeten: wat er met hun socialemedia-
accounts moet gebeuren na hun overlijden. 
Op die manier worden belangrijke persoon-
lijke beslissingen uit handen van de nabe-
staanden genomen, wat dan weer rust kan 
brengen in een emotioneel turbulente tijd. 
De dood bespreekbaar maken, maakt het 
leven soms draaglijker. Voor de persoon die 
sterft, maar ook voor de omgeving.

Ge moogt naar huis gaan, vaarwel, 
goodbye
Het taboe op de dood doorbreken is niet 
eenvoudig. Misschien is het zelfs niet 
wenselijk of mogelijk? Het taboe heeft ook 
een beschermende functie. Als we dagda-
gelijks oog in oog staan met onze eigen 
sterfelijkheid, dan vergeten we wellicht 
voluit te leven. Bovendien houden heel wat 

gewoontes, regels en verwachtingen binnen 
onze cultuur het taboe op de dood in stand. 
Sterven en rouw worden aan het zicht en 
de werkelijkheid onttrokken. Nochtans is 
vergankelijkheid niet negatief. De dood 
schept voorwaarden voor een zinvol leven. 
Met de tijd en de mogelijkheden die we 
hebben, maken we er maar beter het beste 
van. En wanneer de dood komt, dan is het 
goed dat iemand vertelt hoe we dat gedaan 
hebben. Maar ook daarover lees je verder in 
dit nummer meer. Je verhaal mooi kunnen 
afsluiten, daar gaat het tenslotte over.

* Om privacyredenen is Luc een schuilnaam.

De dood bespreekbaar maken, maakt het 
leven soms draaglijker. Voor de persoon 
die sterft, maar ook voor de omgeving

In het kader van de campagne 
Rouwen doe je niet alleen bracht 
deMens.nu het filmpje Wat te 
denken over de dood? uit. Het 
gaat om een Nederlandstalige 
bewerking van What Should We 
Think About Death?, een ani-
matiefilmpje uit de reeks That’s 
Humanism van de Humanists 
UK. In de Engelse versie hoor je 
de stem van Stephen Fry, in de 
Nederlandse versie kan je naar 
Kurt Van Eeghem luisteren. 
Wat te denken over de dood? 
is op het YouTubekanaal van 
deMens.nu te bekijken.

Wat te denken over de dood?
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et einde is té belangrijk om er niet bij stil te staan. 
Ook al ben je nu nog gezond of heb je zicht op genezing, 
het is zinvol om tijdig na te denken over het levenseinde 

en over welke zorg je wil krijgen als je ernstig ziek zou worden. Je 
kan voorafgaand een aantal bepalingen en wensen vastleggen. Want 
iedereen heeft recht op een waardig levenseinde. Maar waar kan je 
terecht voor informatie? Wat kan je zelf plannen? En wie kan je helpen 
als je vragen hebt? Wij zetten een en ander voor jou op een rijtje.

Franky Bussche

H Het is onontbeerlijk om goed geïnformeerd te zijn om eigen keuzes te kunnen maken. 
Te meer omdat bij het levenseinde vaak medische beslissingen worden genomen

Praktische info over het levenseinde
Voorafgaande zorgplanning

In 2002 werden drie belangrijke wetten voor 
het zelfbeschikkingsrecht van de bevol-
king goedgekeurd: de wet betreffende de 
euthanasie, de wet betreffende de pallia-
tieve zorg en de wet betreffende de rechten 
van de patiënt. Als burger kan je daarnaast 

ook keuzes maken wat betreft de lijkbezor-
ging, het ritueel van de uitvaartplechtig-
heid, orgaandonatie en het schenken van 
je lichaam aan de wetenschap.

Het is onontbeerlijk om goed geïnformeerd 

te zijn om eigen keuzes te kunnen maken. Te 
meer omdat bij het levenseinde vaak medi-
sche beslissingen worden genomen. Het 
is ook belangrijk om preventief een aantal 
zaken te regelen voor de toekomst, wanneer 
je je wensen niet meer zelf kan uiten. Dat 
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kan je via voorafgaande zorgplanning 
doen. De wetgever voorziet een aantal wils-
verklaringen, waarvan sommige zelfs bij de 
gemeente kunnen worden geregistreerd.

Voorafgaande wilsverklaringen
In ons land bestaan vijf wilsverklaringen die 
je voorafgaand kan opstellen:
• Euthanasie
• Negatieve wilsverklaring
• Lijkbezorging, asbestemming en ritueel 

levensbeschouwing voor uitvaartplechtigheid
• Orgaandonatie
• Schenken lichaam aan wetenschap

Alle modeldocumenten kan je terugvinden in 
een brochure, het LEIFplan. LEIF staat voor 
LevensEinde InformatieForum en is een 
open initiatief van mensen en verenigingen 
die streven naar een waardig levenseinde 
voor iedereen, waarbij respect voor de wil 
van de patiënt vooropstaat. 

Het LEIFplan is gratis beschikbaar in de 
huizenvandeMens van deMens.nu en bij de 
apothekers. Voor hulp bij het invullen van de 
documenten kan je in de huizenvandeMens 
en in de regionale LEIFpunten terecht.

Euthanasie
De wet van 28 mei 2002 maakt de uitvoe-
ring van euthanasie door een arts mogelijk 
mits het respecteren van een aantal zorg-
vuldigheidscriteria. Euthanasie is mogelijk 
voor terminale en niet-terminale patiënten. 
Euthanasie is ook mogelijk bij ondraaglijk 
psychisch lijden bij mensen met een psychia-
trische ziekte. In de praktijk leeft hiertegen 
heel wat weerstand en sommigen willen dat 
zelfs wettelijk onmogelijk maken.

De wet op de euthanasie werd in 2014 
uitgebreid voor minderjarigen die terminaal 
ondraaglijk fysiek lijden.

Er blijven zich geregeld problemen stellen door 
het ontbreken van een doorverwijsplicht voor 
artsen die weigeren euthanasie uit te voeren 
en door de weigering van zorginstellingen.

De wilsverklaring euthanasie is regis-
treerbaar bij de gemeente. Ze heeft een 
beperkte toepassing, namelijk enkel bij een 
onomkeerbare coma. De huidige geldig-
heidsduur, volgens de wet 28 mei 2002, 

is vijf jaar. Op 5 mei 2019 werd een wet 
gestemd om de termijn uit te breiden: tien 
jaar bij een niet-geregistreerde wilsverkla-
ring, termijn naar keuze tot onbeperkt in 
geval van een geregistreerde wilsverklaring. 
Het is echter nog wachten op een Koninklijk 
Besluit dat er moet komen voor 1 januari 
2020. De wilsverklaring euthanasie is niet 
afdwingbaar.

Er worden pogingen ondernomen om de 
wilsverklaring ook toepasbaar te maken bij 
verworven wilsonbekwaamheid, zoals bij 
dementie en in geval van een hersentumor.

Negatieve wilsverklaring
De wet van 22 augustus 2002 betref-
fende de rechten van de patiënt kent je de 
volgende rechten toe: recht op kwaliteits-
volle hulpverlening, recht op vrije keuze van 
de beroepsbeoefenaar, recht op informatie, 
recht op toestemming na informatie, rechten 
betreffende het patiëntendossier, recht op 
bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer, recht om klacht neer te leggen bij de 
bevoegde ombudsdienst, recht op pijn-
bestrijding, en recht op vertegenwoordiging.

Als patiënt moet je steeds toestemming 
geven voor elke behandeling. Je kan ook 
medische behandelingen en/of onder-
zoeken weigeren of laten stopzetten. Die 
wensen kan je op papier zetten in een vooraf-
gaande wilsverklaring voor het geval je later 
niet meer in staat bent om je wil te uiten. Die 
wilsverklaring wordt de negatieve wilsver-
klaring genoemd. Je kan een vertrouwens-
persoon aanduiden om medische infor-
matie aan mee te delen. Die kan tevens 
het patiëntendossier inzien en een afschrift 
vragen. Je kan een vertegenwoordiger 
aanstellen die in je plaats optreedt, wanneer 
je zelf geen beslissingen meer kan nemen.

De negatieve wilsverklaring is onbeperkte 
tijd geldig, maar kan niet bij de gemeente 
worden geregistreerd. Ze wordt opgesteld 
conform de wet betreffende de rechten van 
de patiënt. De negatieve wilsverklaring is 
wettelijk afdwingbaar.

Lijkbezorging, asbestemming en ritueel 
levensbeschouwing voor uitvaart-
plechtigheid
Deze verklaring kan je bij de gemeente regis-
treren en blijft onbeperkte tijd geldig.

Je kan kiezen voor de begraving van 
je stoffelijk overschot of voor crematie. 
Bij crematie zijn er verschillende asbe-
stemmingen mogelijk. De as kan op de 
begraafplaats worden begraven of kan 
in een columbarium worden bijgezet. De 
uitstrooiing van de as kan gebeuren op de 
strooiweide van de begraafplaats, in de 
Belgische territoriale zee of op een andere 
plaats. De as kan ook op een andere plaats 
dan de begraafplaats worden begraven 
of bewaard. Je kan eveneens vermelden 
in welke (deel)gemeente je as begraven, 
bijgezet of uitgestrooid moet worden.

In de verklaring kan je ook je wensen 
uitdrukken wat betreft het ritueel volgens welke 
levensbeschouwing de uitvaartplechtig-
heid moet worden georganiseerd.

Je kan ook een bestaand uitvaartcontract 
registreren.

Orgaandonatie
In principe zijn we allemaal potentiële donoren. 
In de praktijk vragen de artsen echter toch 
de toestemming aan de naasten, waardoor 
de toestemming geweigerd kan worden. De 
verklaring biedt de mogelijkheid om zich te 
verzetten tegen de wegneming van organen 
of weefsels en ze biedt ook de mogelijkheid 
om zich uitdrukkelijk donor te stellen, wat 
de uitdrukkelijke wilsbeschikking heet. Om 
minder organen verloren te laten gaan, is het 
belangrijk om er op voorhand met je naasten 
over te praten en je uitdrukkelijk donor te 
stellen. Dat maakt het voor de familie gemak-
kelijker als ze de wens van haar naaste kent.

De verklaring inzake orgaandonatie kan bij 
de gemeente geregistreerd worden en blijft 
onbeperkte tijd geldig.

Schenken lichaam aan wetenschap
Deze wilsverklaring kan niet geregistreerd 
worden. Er bestaat geen eenduidig model 
aangezien de verschillende universiteiten 
andere verklaringen gebruiken. Je dient 
contact op te nemen met de medische 
faculteit van die universiteiten. De adressen 
van de verschillende universiteiten kan je in 
het LEIFplan terugvinden.

LEIFkaart
De LEIFkaart vermeldt over welke wilsverkla-
ringen je beschikt en wie je contactpersoon 
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is. Je kan de kaart in je portefeuille bewaren, 
zodat artsen en hulpverleners rekening 
kunnen houden met je wettelijke wilsverkla-
ringen. De kaart is gratis aan te vragen via 
LEIF of in een huisvandeMens in je buurt.

Palliatieve zorg
De wet van 14 juni 2002 betreffende de 
palliatieve zorg legt het recht van elke 
patiënt op palliatieve zorg bij de begelei-
ding van het levenseinde vast. De wet van 
21 juli 2016 verruimt de definitie van pallia-
tieve zorg, zoals te lezen valt in artikel 2 van 
de nieuwe wet:

“Elke patiënt heeft, ongeacht zijn levens-
verwachting, recht op palliatieve zorg als hij 
zich bevindt in een vergevorderd of termi-
naal stadium van een ernstige evolutieve en 
levensbedreigende ziekte.

Een voldoende ruim aanbod van palliatieve 
zorg en de criteria voor de terugbetaling van 
die zorg door de sociale zekerheid, staan 
er borg voor dat dit soort zorg voor alle 
patiënten even toegankelijk is, binnen het 
geheel van het zorgaanbod.

Onder palliatieve zorg wordt verstaan: alle 
zorg die wordt verstrekt aan de patiënt 
die zich, ongeacht zijn levensverwach-
ting, bevindt in een vergevorderd of termi-
naal stadium van een ernstig evolutieve 
en levensbedreigende ziekte. Voor een 
begeleiding van deze patiënten wordt multi-
disciplinaire totaalzorg gewaarborgd op 
fysiek, psychisch, sociaal, moreel, existen-
tieel en desgevallend spiritueel vlak.

Palliatieve zorg biedt de zieke en zijn naasten 
een zo groot mogelijke levenskwaliteit en 
een maximale autonomie. Palliatieve zorg is 
erop gericht de kwaliteit van het leven van 
de patiënt en zijn naasten en mantelzorgers 
voor een zo lang mogelijke periode te waar-
borgen en te optimaliseren.

Palliatieve zorg wordt ingezet vanaf het 
ogenblik dat de patiënt als palliatief wordt 
geïdentificeerd tot en met de terminale fase. 
Palliatieve zorg kan eveneens reeds ingezet 
worden wanneer er nog ziektebehandeling 
plaatsvindt tot en met de zorg voor naasten 
en mantelzorgers tot na het overlijden. De 
inzet van palliatieve zorg verloopt idealiter 
progressief in functie van de zorgnoden 

en -wensen, onafhankelijk van de levens-
verwachting.”

Er bestaan vier modellen van gespecialiseerde 
palliatieve zorg: palliatieve thuiszorg, residen-
tiële eenheden, mobiele supportteams in 
ziekenhuizen en hun equivalent de palliatieve 
functies in rusthuizen, en de dagcentra.

De adressen van gespecialiseerde pallia-
tieve zorg zijn te vinden op de website van 
de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Het LEIFplan maakt je wegwijs in voorafgaande zorgplanning en bundelt 
de voorafgaande wilsverklaringen. De brochure is gratis beschikbaar bij 

apothekers, bij LEIF of in een huisvandeMens in je buurt

• deMens.nu: www.deMens.nu
• huisvandeMens: adressen zie 

achterflap van dit magazine of 
www.deMens.nu

• LEIF: www.leif.be
• LEIFkaart: www.leifkaart.nu
• Recht op Waardig Sterven: 

www.rws.be
• Vonkel: 

www.vonkeleenluisterendhuis.be
• Federatie Palliatieve Zorg 

Vlaanderen: www.palliatief.be

Meer weten?
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chrijver Gert 
Vanlerberghe is, 
ondanks of dankzij 
zijn jeugdige leef-
tijd van 33 jaar, 
niet bang om over 

de dood te schrijven. Die hoort nu 
eenmaal bij het leven. Maar waar 
gaat de dood voor hem eigenlijk 
over en waarom vindt hij dat een 
interessant thema? En vooral, 
wat hoopt hij te bereiken door die 
thematiek in zijn werk te belichten? 
In een gesprek neemt Gert ons 
graag mee in zijn artistieke leef-
wereld waar de dood geen taboe 
is, maar een centrale plaats in zijn 
bestaan inneemt.

Annouk Brebels

Pen in de hand, krop in de keel

De dood als thema vindt gemakkelijk zijn weg in het creatieve 
landschap. Als artiest is erover schrijven, zingen, schilderen … 
een manier om de dood te verwerken

Nadenken over leven en dood

Schrijven is voor mij erg belangrijk, zowel 
gedichten als romans, en niet alleen online 
of op papier. Ik wil met mijn werk ook zelf 
op het podium staan. De ervaring van het 
publiek tijdens een optreden, dat is net de 
reden waarom ik het doe.

Zo heb ik als experiment samen met muzi-
kant Bootsie Butsenzeller een kortverhaal 
van mezelf, waarin veel mensen het leven 
laten, op muziek gezet. Toen is onze band 
Hersencellen geboren, wat nadien tot 
samenwerkingen met tal van andere muzi-
kanten heeft geleid. Toch blijf ik het vreemd 

vinden dat muzikanten met mij willen samen-
werken, want een echte zanger ben ik niet 
en een instrument bespelen kan ik ook niet. 
Ondertussen ben ik altijd blijven schrijven, 
hoewel dat voor mij eigenlijk een hobby is, 
naast mijn kantoorjob als expert in datakwa-
liteit voor een mysteryshoppingbedrijf.

De dood maakt deel uit van het leven. Ik 
denk daar vrij veel over na, vooral over de 
dood zelf en niet zozeer over wat er daarna 
komt. In het gedicht Wij van vele jaren kruip 
ik in de huid van mensen op hoge leeftijd. 
Ik probeer mij in te leven in hoe het voelt 

om als hoogbejaarde alleen te sterven. 
De dood an sich schuif ik niet naar voren, 
maar toch is het een van mijn luguberste 
gedichten. Het spreekt mensen erg aan, 
net omdat het zo herkenbaar is. De dood 
is er niet expliciet in verwoord, maar wel 
heel sterk aanwezig; het gedicht is net die 
ene halte van de dood verwijderd. Vaak zijn 
mensen niet bang van doodgaan, maar 
eenzaam sterven is wel een thema dat hen 
bezighoudt.

Niet alleen ouderen hebben interesse in 
de thematiek, ook veel jongeren zijn met 
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de dood bezig. Sommigen groeien op met 
poëzie die vrij donker is of luisteren naar 
muziek van groepen zoals Joy Division. 
Ook jongeren die niet meteen aan een artis-
tieke loopbaan denken, zijn geboeid door 
de dood en schrijven erover. De dood blijft 
een interessant gegeven om films of theater-
stukken over te maken, om over te schrijven, 
om in poëzie te verwerken, noem maar op. 
De dood als thema vindt gemakkelijk zijn 
weg in het creatieve landschap. Als artiest 
is erover schrijven, zingen, schilderen … 
een manier om de dood te verwerken. Zo 
ken ik een theatermaker die een naaste heeft 
verloren en daar dan een prachtig stuk over 
heeft gemaakt. Als iemand in je naaste omge-
ving overlijdt, beleef je de dood veel intenser.

Mijn roman Nachtprater combineert dan 
weer de dood met ingebeelde ziektes. Het 
boek is een uitvergrote versie van mezelf. Het 
vertelt het verhaal van een waanzinnig perso-
nage dat voortdurend bezig is met de dood 
en met kanker. Alles is enorm uitvergroot, 
maar er zit zeker een zaadje van mezelf in.

Ook in mijn familie hebben we al sterf-
gevallen gekend. Grootouders die overlijden 
zetten mij niet meteen aan om over de dood 
te schrijven. Wanneer vrienden sterven, vind 
ik dat vaak veel intenser. Enkele jaren geleden 
is een goed bevriende dichter overleden. Het 
is toen allemaal erg snel gegaan. Ik heb zelfs 
via Facebook Messenger afscheid van hem 
moeten nemen. Iedereen wilde bij hem zijn, 

de deur werd er platgelopen. Maar dat is 
ook niet altijd de beste manier. Het was veel 
te druk voor hem, dus na een tijdje mocht 
niemand er nog in. Dat berichtje op Facebook 
is een herinnering die mij is bijgebleven. Kort 
daarna heb ik een gedicht over die vriend 
geschreven en op het podium gebracht. Er 
zaten enkele mensen in het publiek die hem 
ook kenden. Een van hen zat op de eerste 
rij en was erg ontroerd. Zelf kon ik bijna niet 
meer spreken. Ik had een krop in mijn keel, 
maar dat was mijn manier om de dood via 
mijn werk te verwerken.

De dood lijkt wel een ver-van-ons-bedshow, 
maar toch worden we er dagelijks mee 
geconfronteerd. Ik probeer vaak ook maat-
schappelijke thema’s, zoals de drenkelingen 
in de Middellandse Zee, in mijn werk op te 
nemen. Eigenlijk heb ik daar geen woorden 
voor, maar toch tracht ik erover te schrijven. 
Zo werk ik momenteel aan een roman over 
die humanitaire crisis. Schrijvers hebben 
zich vroeger de vraag gesteld: “Hoe kunnen 
we over de Holocaust schrijven?” Ik ervaar 
dat nu ook met het massagraf in de Middel-
landse Zee, en ben van mening dat het net 
mijn verantwoordelijkheid is om daarover te 
schrijven. Ik ben daar erg gevoelig voor en 
denk dat we over het algemeen echt nog te 
weinig met die mensen begaan zijn.

Daarnaast heb ik samen met Mona 
Vanschoenwinkel voor Studio Bernadette, 
een jong collectief, een theaterstuk over 

abortus gemaakt. Daarin behandelden we 
diverse facetten van de thematiek, zoals het 
feit dat abortus in verschillende landen straf-
baar is en dat vrouwen er hun leven riskeren 
omdat ze abortus bij zichzelf uitvoeren. Het 
ongeboren kind zelf kwam ‘spoken’ in het 
stuk, niet om de moeder een schuldgevoel 
aan te praten, wel om het anti-abortusbeleid 
aan de kaak te stellen en om het zelfbe-
schikkingsrecht te verdedigen. En hopelijk 
zijn steeds meer mensen pro-zelfbeschik-
kingsrecht. We hebben toen gemerkt dat 
niet iedereen in het publiek die mening 
deelde. Dat was voor mij de bevestiging dat 
het nog steeds van wezenlijk belang is om 
een theaterstuk over dat thema te maken.

Soms is het ook nodig om over poten-
tiële doden of slachtoffers te schrijven. De 
klimaatverandering bijvoorbeeld heeft even-
zeer met de dood te maken. We moeten 
aanhoudend aandacht vragen voor derge-
lijke maatschappelijke kwesties. Ik verneem 
het nieuws voornamelijk via berichten op 
mijn Facebook News Feed. Dan merk je 
wel een grote solidariteit via Facebook, zo 
veel mensen die bepaalde posts delen. 
Voor mij is dat ook een manier om die 
zaken collectief te verwerken. Ik hoop dat 
mensen het thema van de dood niet uit de 
weg gaan, maar dat het hen blijft aanzetten 
tot nadenken over zowel de dood als het 
leven.

* * *

Schrijver Gert Vanlerberghe: 
“Ik hoop dat mensen het thema van de dood niet uit de weg gaan, maar dat 

het hen blijft aanzetten tot nadenken over zowel de dood als het leven.”
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onder de brug van je bestaan
was je de achterkant van de maan
een zeehengst in de modder

je zag de lente niet
alleen de bosbrand
in het tuinhuis

de muren waarbinnen
je weigerde te blijven
er lag een leven in de weg

Gert Vanlerberghe, 6 april 2019
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oms zit alles mee: een goede gezondheid, een 
gelukkig gezin, een zinvolle job als leerkracht … 
En dan klopt plots de dood aan je deur. Het 

overkwam Nadia - Naatje voor de vrienden. Naatjes vrouw 
Hélène reconstrueert het verhaal: van leven en sterven, van 
angst en berusting, van liefde en verdriet. En wij tekenden haar 
aangrijpende getuigenis op.

Lieve Goemaere

Afscheid nemen
Een getuigenis

Peewee bij de treurwilg die ze plantte ter nagedachtenis van Naatje
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Naatje was altijd één brok 
leven en dynamiek geweest

Dossier: Wat te denken over de dood?

Nadia ‘Naatje’ Caulier en Hélène ‘Peewee’ Massin 
op hun huwelijksdag, 19 december 2008
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Naatje en ik, dat leek wel voorbestemd. 
We hadden schijnbaar alles tegen ons: 
ik amper zestien, Naatje een volwassen 
vrouw, gehuwd, mama van Ferre. Niemand 
juichte onze relatie toe, integendeel, en 
toch … Toch kozen we voor elkaar, al 
was dat misschien niet eens een keuze. 
Wij hoorden samen, punt. Als kind had ik 
vaak het gevoel: er is iemand die op mij 
wacht. En van zodra ik Naatje ontmoette, 
wist ik: ik heb haar gevonden. Mensen 
begonnen te wennen aan onze relatie, 
zagen in dat het menens was, en op dat 
moment viel alles in de plooi. Natuurlijk 
hadden wij ook ruzies, maar alles raakte 
altijd uitgepraat. Want praten met elkaar, 
dat konden wij als de besten. Over de 
banaalste onderwerpen, maar ook over 
heel diepgaande thema’s, over onze 
binnenkant, wie we waren, hoe we ons 
echt voelden. Wij droegen geen maskers, 
deden ons niet anders voor. Naatje kende 
mij - haar Peeweetje - door en door, en 
ik haar. Een andere manier van omgaan 
met elkaar kenden wij niet. We hadden 

genoeg aan onszelf. Natuurlijk waren 
we graag bij familie en vrienden, maar 
we waren ook graag met zijn tweetjes. 
We vervulden elkaar, als het ware. We 
leidden ons leven zonder al te grote 
zorgen.

Naatje was altijd één brok leven en dyna-
miek geweest. Maar al een tijdje liep alles 
wat minder vlot dan voorheen. We weten 
het aan haar leeftijd: als je over de vijftig 
bent, moet je dat wel ergens gewaar-
worden, niet? Toen bepaalde klachten 
bleven aanhouden, werd ze begin april 
2016 naar de cardioloog gestuurd. Hij 
vermoedde wat stress, maar “voor alle 
zekerheid” moest Naatje maar eens onder 
de scanner gaan. “Dan was ze helemaal 
gerust”, zo zei hij. Helaas, het resultaat 
was rampzalig, gewoon niet te bevatten. 
De specialist zelf belde haar op en zei: 
“Mevrouw, met uw hart is niets aan de 
hand, maar we hebben iets verontrus-
tends gezien bij uw longen. Ik heb al een 
afspraak voor u bij de longarts geregeld.” 

We hadden meteen het gevoel: dit komt 
niet goed. Naatje had altijd al gezegd 
dat ze niet lang zou leven. Dachten we 
allebei daaraan? Ik weet het niet, maar 
ons gevoel zat niet goed, en dat werd bij 
de volgende onderzoeken bevestigd. Let 
wel: Naatje heeft gevochten, elke stap 
gezet die ze kon zetten: chemo, bestra-
lingen, en dat zonder ooit een adempauze. 
Maar tezelfdertijd was ze teksten voor haar 
afscheidsplechtigheid aan het zoeken. 
De dood werd ons vaste gespreks-
onderwerp ’s avonds. Soms beklemde het 
mij, wilde ik het even niet horen, maar ik 
wist ook hoe bang ze was. Naatje sloeg 
soms volledig in paniek, en dan wilde ik 
er voor haar zijn. Ik vond het heel zwaar 
dat ik haar angst niet kon wegnemen, dat 
ik haar die rust amper kon schenken. Dat 
ik er elke seconde voor Naatje was, dat 
sprak voor zich. Maar de onmacht, die 
was loodzwaar.

We hebben elkaar, letterlijk en figuurlijk, 
maandenlang vastgehouden. In bed, in 

Nadia ‘Naatje’ Caulier en Hélène ‘Peewee’ Massin 
op hun huwelijksdag, 19 december 2008
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de zetel, al rijdend in de auto zodat ik 
met mijn linkerhand moest schakelen: 
haar hand in mijn hand. We wilden elkaar 
constant voelen. Naatje kreeg de diag-
nose en zij moest die hele weg afleggen, 
maar ik heb elke stap met haar mee 
gezet. Zoals altijd en in alles: samen. Ik 
werkte al eventjes parttime, maar midden 
september 2016 ben ik volledig gestopt. 
Naatje ging achteruit, had meer zorg 
nodig, was ook ontzettend bang om alleen 
te zijn. Het was evident dat ik thuisbleef, 
ik heb daar geen seconde over nage-
dacht. Ook niet toen ze me vroeg verdere 
regelingen voor haar afscheidsdienst te 
treffen. Naatje zat met zoveel vragen, 
en ze vroeg of ik die bij de begrafenis-
ondernemer wilde gaan uitklaren. Ze kon 
het zelf niet aan om dat gesprek te voeren. 
Met een heel bang hartje en elke vezel in 
mijn lijf gespannen van de stress deed ik 
het, voor haar. Het was de begrafenisonder-
nemer die ons naar de vrijzinnig humanisti-
sche consulenten van het huisvandeMens 
doorverwees. Ik ben meteen gegaan, 
Lieve heeft me ontvangen, en ze stelde 
voor om eens bij ons thuis langs te komen. 
Naatje stond ook daar wat weigerachtig 
tegenover, maar ik kon haar toch over-
tuigen. Niet veel later stond Lieve aan de 
voordeur. Het klikte, en wat Lieve voor-
stelde, dat was wat we zochten. Samen 
hadden we al veel teksten geselecteerd, 
Naatje had in haar hoofd hoe ze het wilde, 
en Lieve kon er een geheel van maken.

Dat vond Naatje spijtig trouwens, dat 
mensen pas na haar dood zouden vertellen 
wat ze echt van haar vonden. Eigenlijk 
wilde ze dat al bij leven weten. Daarom 
contacteerden Ferre en ik familie en 
vrienden. We vroegen hen om een brief 
te schrijven voor Naatje, over Naatje. 
Een doos vol brieven konden we haar als 
kerstcadeautje geven. Want wat geef je 
eigenlijk aan iemand die stervende is? Die 
post heeft veel voor haar betekend. Net 
zoals toen ze haar afscheidsplechtigheid 
te lezen kreeg. Lieve kwam die tekst bij 
ons thuis bespreken. Naatje voelde zich 
echt ellendig die dag, zag Lieves bezoek 
eigenlijk niet zitten. Ik vertelde dat aan de 
voordeur, en stelde voor dat we Naatje 
in haar bed lieten, en dat wij dan aan de 
livingtafel verder zouden overleggen. “Da’s 

goed”, zei Lieve, “maar ik mag haar toch 
wel goedendag gaan zeggen, hè?” Uitein-
delijk is Lieve in de zetel naast Naatjes bed 
gaan zitten, en ze is daar uren gebleven. 
Naatje was helemaal opgeklaard toen 
ze vertrok. Het gesprek had haar zoveel 
deugd gedaan, en de tekst stond op punt.

En dan raakte alles plots in een stroomver-
snelling. Naatje werd steeds zieker. Chemo 
kon haar leven eventueel enkele weken 
verlengen, maar kon alles ook zoveel pijn-
lijker maken. Naatje weigerde de chemo 
en plots leek ze te berusten. Ze was zo 
bang geweest om te sterven, had paniek-
aanvallen doorstaan, leek soms zichzelf te 
verliezen … en was er nu toch klaar voor?

Op 28 januari 2017 vroeg Naatje om een 
toertje te gaan wandelen buiten. Ik snapte 
haar wens, want ze zat al zo lang binnen, 
maar ze was ook zo verzwakt, het was 
ijskoud, ze had een rolstoel nodig. Ik stelde 
als alternatief voor om nog eens, zoals we 
vroeger soms deden, met de auto langs 
allerlei kleine baantjes te cruisen. Daar 
konden wij echt van genieten. Naatje was 
meteen akkoord, en ik liet haar de route 
bepalen. We reden langs haar school, 
haar ouderlijk huis, het mijne … langs alle 
plekjes die een rol in haar leven hadden 
gespeeld. Op een bepaald moment gaf ze 
geen richting meer aan. “Waarheen wil je 
nu, Naatje?”, vroeg ik. “Naar huis”, was 
haar antwoord.

Het heeft niet lang meer geduurd daarna. 
“Ik kan niet meer”, zei ze - en om dat uit 
Naatjes mond te horen, dat was echt een 
kantelmoment: dat ze zelf tot die beslissing 
was gekomen, zo moedig en zo rustig. 
Naatje was op, echt op. “Wil je slapen?”, 
vroeg ik. “Ja.” Ik contacteerde de huisarts 
en de palliatieve equipe, en in allerijl belde 
ik haar zus, broer en mijn ouders zodat ze 
ook hier bij haar konden zijn. Het was zo 
duidelijk: Naatje was er klaar mee, en ze 
was er klaar voor. De angst was omge-
slagen in rust en berusting, en uiteindelijk 
stierf ze met Ferre, haar zus en mezelf aan 
haar zijde.

Het was uitgesloten voor mij dat ze naar 
een mortuarium zou gaan, dus Naatje 
werd thuis opgebaard. Dat wilde ze zelf 

ook, maar ze had me dat niet willen 
vragen, om me niet voor voldongen feiten 
te stellen. Dus toen ik op een dag vertelde 
dat ik dat het liefst wilde, was ze eigen-
lijk opgelucht. Ik weet dat thuisopbaring 
niet evident is, maar voor mij was er geen 
andere optie. Het is niet zo dat ik de hele 
tijd aan haar zijde zat, maar ik kon haar 
zien liggen, ik kon haar aanraken wanneer 
ik wilde.

De afscheidsplechtigheid, die plaatsvond 
in haar vertrouwde school waar ze altijd 
had lesgegeven, is precies verlopen zoals 
Naatje zelf voor ogen had: heel persoonlijk 
met alles wat ze zelf had gekozen qua 
muziek, teksten, foto’s. Al verzette elke 
vezel in mijn lijf zich tegen mijn aanwezig-
heid daar. Ik had constant het gevoel: ik 
moet hier weg, ik moet naar huis, ik moet 
voor Naatje zorgen. Maandenlang waren 
we aan elkaar gekluisterd, plots was dat 
weg, was zij verdwenen … Ik kon het echt 
niet bevatten. Ik denk dat ik het nu, twee-
enhalf jaar later, nog steeds niet bevat. 

Rationeel weet ik hoe de vork in de steel 
zit, emotioneel blijf ik hopen: Naatje 
kan hier elk moment opnieuw binnen-
stappen. Veel van wat ik doe, doe ik 
voor haar. Tijdens haar ziekte had zij me 
aangespoord om eindelijk aan die moes-
tuin te beginnen waarover ik al zo lang 
praatte, en dat heb ik gedaan. Maar de 
groenten eet ik niet op, die geef ik aan 
mijn moeder. Ik heb samen met mijn zus 
de Dodentocht van Bornem gewandeld, 
enkel en alleen voor Naatje. Hoe lastig 
het soms ook was, altijd had ik in mijn 
hoofd: dit is niets vergeleken met wat zij 
heeft ondergaan.

Ze is er niet meer, maar Naatje blijft mijn 
bestaansreden. Toen we wisten dat ze zou 
sterven, vroeg Naatje me eens: “Met wat je 
nu weet, had je drieëntwintig jaar geleden 
ook voor mij gekozen?” Daar was maar 
één antwoord op: “Natuurlijk.” De pijn is 
verschrikkelijk, maar weegt niet op tegen 
wat wij hadden, ik blijf dat koesteren. Het 
is allemaal de moeite waard geweest.

In liefdevolle herinnering aan
Nadia ‘Naatje’ Caulier
4 juni 1963 - 3 februari 2017
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Frank Declercq heeft veertig jaar ervaring 
als huisarts en is ook LEIFarts: “Ik ben 
LEIFarts geworden omdat ik als palliatief 
zorgarts een beperking ondervond om 
mijn patiënt bij te staan bij het levenseinde. 
Een waardig levenseinde met respect voor 
de wil van de patiënt binnen het wettelijk 
kader, is mijn betrachting.”

Kobe Sercu is hoofdverpleegkundige pallia-
tieve zorg en werkt al twintig jaar op een 
palliatieve eenheid in een ziekenhuis: “De 

omstandigheden bij het levenseinde zijn 
soms anders dan gepland. Dat is het leven. 
Dan moeten zowel de patiënt en zijn omge-
ving als de zorgverlener nagaan wat op dat 
moment de beste zorg is.”

In welke mate willen mensen praten en 
keuzes maken met betrekking tot het 
levenseinde?
Frank: Patiënten komen spontaan naar mij 
met vragen omdat ze weten dat ik palliatief 
zorgarts en LEIFarts ben. Maar ik realiseer 

me dat er een groep is die niet over het 
levenseinde wil praten. Er hangt nog altijd 
een taboesfeer rond. We moeten er meer 
en vroeger over praten. De voorafgaande 
wilsverklaringen geven ons de kans om 
onze wil duidelijk te maken.
Kobe: In het kielzog van patiënten komen 
ook familieleden met veel vragen over 
het levenseinde. Maatschappelijk gezien 
veranderde er veel sinds de drie wetten 
van 2002. Mensen zijn bezorgder over het 
einde en aanvaarden minder lijden. Er leeft 

ist je dat bij één 
op de twee over-
lijdens medische 
beslissingen een rol 
spelen? Ruim een 
halve eeuw geleden 

was dat nog nihil. De snelle evo-
lutie van de medische wetenschap 
brengt een maatschappelijk 
debat met zich mee. De in 2002 
gestemde wetten op de eutha-
nasie, de palliatieve zorg en de 
patiëntenrechten geven mensen 
het recht om zelf keuzes te maken. 
Frank Declercq en Kobe Sercu, 
beiden professionele zorgverleners, 
staan al jaren in de praktijk. Hoe 
zien zij de zelfbeschikking bij het 
levenseinde evolueren?

Mieke Werbrouck

W

Kobe Sercu: “Als iemand met een negatieve wilsverklaring 
’s nachts in het woonzorgcentrum toch wordt gereanimeerd 
en dan op spoed stervende is, dan is dat schrijnend.”

“Er meer en vroeger over praten”
Zelfbeschikking bij het levenseinde
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een illusie dat alles maakbaar is, ook ons 
levenseinde. Meer dan vroeger bedenken 
mensen een scenario over hoe ze willen 
sterven. Als dat niet aan de verwachtingen 
voldoet, zijn ze veel mondiger, ook ten 
aanzien van hulpverleners.

Welke factoren spelen een rol bij hoe 
we sterven?
Kobe: Keuzes maken bij het levenseinde 
is een balans zoeken tussen de medische, 
wettelijke en ook ethische mogelijkheden. 
Het is goed dat we de wet hebben. Toch 
blijft er veel ruimte voor interpretatie. Veel 
hangt nog altijd af van de persoonlijkheid 
en ethiek van de zorgverlener.
Frank: Inderdaad. Zo moet ik af en toe 
tussenkomen omdat er geen rekening 
wordt gehouden met de negatieve wils-
verklaring. Een ander actueel voorbeeld is 
polypathologie, dat wil zeggen meerdere 
chronische aandoeningen. Voor een aantal 
zorgverleners kan polypathologie een 
aanleiding tot euthanasie zijn. Ik ken ook 
LEIFartsen die daar niet op ingaan.

Bestaan er nog veel misverstanden 
over de wettelijke mogelijkheden?
Frank: Mensen hebben regelmatig een 
verkeerd idee over wat hen te wachten 
staat, zelfs als ze wilsverklaringen hebben. 
De negatieve wilsverklaring invullen is ook 
niet evident. Je moet goed bespreken met 
je arts waarvoor je kiest en welke gevolgen 
dat kan hebben. Met de wilsverklaring 
maak je het makkelijker voor jezelf en voor 
degenen die achterblijven.
Kobe: Het heeft geen zin om een negatieve 

wilsverklaring op te stellen zonder je omge-
ving erbij te betrekken. Want zelf zal je het 
niet of amper nog weten op het moment 
dat je je wil niet meer kan uiten. Als patiën-
ten de negatieve wilsverklaring met hun 
naasten bespreken en invullen, kan dat 
nodeloos lijden voorkomen.

Hoe belangrijk is mondig zijn om zelf te 
kunnen kiezen?
Kobe: Die vraag legt de vinger op een wonde. 
Zelf kunnen beslissen is een tweesnijdend 
zwaard. Het roept soms ook het gevoel op 
dat mensen moeten beslissen, terwijl dat
hun keuze niet is. Sommigen communiceren 
nu eenmaal moeilijk over hun gevoelens en 
ideeën rond ziek zijn en sterven. Het is een 
zegen als je dan een dokter hebt die de juiste 
vragen stelt en de juiste info geeft.

Hoe vaak laten patiënten het einde op 
zijn beloop?
Kobe: Regelmatig, niet zelden omdat ze 
niet ondraaglijk lijden. Goede zorg kan wel 
degelijk lijden verminderen, wegnemen of 
voorkomen.
Frank: Of ze willen anderen ontzien. Het 
klassieke verhaal van de familie die aan de 
deur zegt: “Je gaat er toch niet met pa over 
spreken?” En pa die wat later zegt: “Dokter, 
je moet er niet over spreken, mijn vrouw kan 
daar niet tegen.” Je kan dat opentrekken.
Kobe: Met de juiste vragen.
Frank: Soms moet je het op tafel gooien. 
Niemand wordt zorgverlener om slecht 
nieuws te brengen. Toch is omgaan met 
slecht nieuws een wezenlijk deel van de 
praktijk.

Het levenseinde stelt zowel artsen als 
patiënten en hun omgeving voor moei-
lijke beslissingen. Welk advies geef je 
aan patiënten?
Frank: Laat je keuzes rond het levens-
einde groeien. Ga naar verschillende 
voordrachten en haal eruit wat voor jou 
bruikbaar is.
Kobe: Je mag ook voor een stuk ver-
trouwen op de zorgverleners. Gelukkig is 
er meer en meer deskundigheid in levens-
eindezorg. Daarnaast is voorafgaande 
zorgplanning zeker belangrijk, want de 
hardnekkigheid van de jaren tachtig en 
negentig moeten we vermijden.
Frank: Therapeutische hardnekkigheid 
bestaat nog. Soms vragen mensen ook zelf 
om te blijven behandelen. Zoals ik patiën-
ten moet overtuigen om een therapie te 
proberen die een goede kans maakt, zo 
probeer ik hen te overtuigen om geen 
therapie te ondergaan ten nadele van zich-
zelf.
Kobe: Soms loopt het ook anders dan 
gepland. Als iemand met een negatieve 
wilsverklaring ’s nachts in het woonzorgcen-
trum toch wordt gereanimeerd en dan op 
spoed stervende is, dan is dat schrijnend.
Frank: Goede communicatie is belangrijk.

Hoe moeilijk is zelfbeschikking bij 
dementie?
Kobe: Ik heb vragen bij de huidige discussie 
om euthanasie mogelijk te maken bij mensen 
die dement zijn. Hoe kan je nu weten dat 
iemand die dement is nog altijd wil sterven?
Frank: Als die wetgeving er komt, moet dat 
goed geregeld worden. Ik kom Kobe voor 

Kobe Sercu, hoofdverpleegkundige 
palliatieve zorg, en Frank Declercq, huisarts 
en LEIFarts
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een heel stuk tegemoet. Als je met de huidige 
wetgeving niet dement wil worden, moet je 
euthanasie vragen voor je wilsonbekwaam 
wordt, zoals Hugo Claus. Dat is ook mijn 
standpunt. Voor sommigen is dat misschien 
te vroeg, maar dan kan het. De diagnose is 
het sleutelmoment om zo vroeg mogelijk met 
voorafgaande zorgplanning te starten. Maar 
ik zie ook veel bejaarden die willen sterven en 
toch geen euthanasie willen. Ze zeggen mij: 
“Ik zou willen dat die hierboven of de natuur 
beslist dat ik morgen niet wakker word.”

Hoe beleven mensen en artsen een 
vraag naar euthanasie?
Frank: Ik voer euthanasie uit en vind dat 
een serene en mooie dood, maar je moet 
toch moed hebben om dat te vragen.
Kobe: Dat vind ik ook.
Frank: De meeste patiënten zijn opgelucht 
en dankbaar. Ik maakte slechts een paar 
mensen mee die emotioneel waren. Zo zei 
een man van eind de vijftig: “Ik ben blij dat ik 
mag doodgaan, want ik zie te veel af, maar 
ik ben de toekomst met mijn kleinkinderen 
kwijt …” Dat is begrijpelijk en maakt het ook 
moeilijker voor mij.
Kobe: Een voordeel van een palliatieve 
eenheid is dat de omstandigheden er ideaal 
zijn, ook technisch. Dat zorgt voor een 
zekere gerustheid. Meestal zijn dat relatief 
mooie momenten.

In welke mate is palliatieve sedatie een 
alternatief voor euthanasie?
Kobe: Palliatieve sedatie is een bevoegd-
heid van de arts om een stervende patiënt 
in een kunstmatige coma te brengen 

als het niet anders kan om symptomen 
te bestrijden. In ideale omstandigheden 
bespreekt de arts dat vooraf met de patiënt 
en zijn omgeving. Het is een misverstand 
als mensen palliatieve sedatie beschouwen 
als een van de keuzemogelijkheden, naast 
euthanasie en een behandeling weigeren.
Frank: Er worden ook vaak te hoge 
dosissen gebruikt die in feite toch eutha-
nasie veroorzaken. Om misbruik tegen te 
gaan, is er sprake van om een wetgeving 
rond palliatieve sedatie uit te werken.
Kobe: Maar een wetgeving rond palliatieve 
sedatie zou ingrijpen in de bevoegdheid 
van de arts.
Frank: Het is een evolutie dat alles 
meer en meer gereglementeerd wordt. 
Sommige collega’s vinden dat beter. Ik 
ben een ander type geneesheer die steunt 
op zijn ervaring.

Hoe zie je de houding en zelfbeschik-
king bij het levenseinde verder evolu-
eren?
Kobe: De veeleisendheid van patiënten is een 
tendens. Ze willen steeds vaker dringende 
oplossingen voor een probleem dat zich 
nu stelt, zelfs al hebben ze daar niet vooraf 
over nagedacht. Dat houdt me bezig. 
Zullen we als hulpverleners nog voldoende 
tijd en ruimte krijgen om zorgvuldig met het 
levenseinde om te gaan?
Frank: Ik zie nog een evolutie. Als je oud bent 
en je zit daar in een rusthuiskamer, zonder 
netwerk en sociale contacten … Ik was 
vandaag bij zo iemand die zei: “Menselijk ben 
ik dood.” Ik heb genoeg zulke patiënten die 
euthanasie vragen. Ik kan dat begrijpen.

Kobe: Ik ook. En doe je het dan?
Frank: Het is mijn taak om patiënten bij 
te staan, maar er moet een ongeneeslijke 
aandoening zijn. Euthanasie moet binnen 
het wettelijk kader gebeuren. Ik wil niet naar 
de gevangenis ten koste van mijn gezin.

We houden mensen in leven. Hoe zie je 
dat evolueren?
Frank: Een harttransplantatie voor iemand 
van eind de tachtig, chemo voor mensen 
die uitbehandeld zijn … Dat kost veel geld, 
terwijl we in België  tien procent armoede 
hebben en kinderen geen kansen krijgen. 
Individueel bekeken is het misschien zinvol. 
Als het mijn moeder is, zou ik ook graag 
hebben dat ze blijft leven. Maar waar zijn 
we mee bezig? We moeten daarover reflec-
teren. Als arts van het rusthuis zeg ik altijd: 
“Als er iets met een bejaarde gebeurt, moet 
je snel twee bedenkingen maken. Wat heeft 
die mens? Is wat ik zal doen ten nutte van 
die mens?”
Kobe: Het perspectief van waaruit je 
kijkt, bepaalt veel. Het perspectief van de 
patiënt op de eigen zorgbehoefte is anders 
dan dat van de maatschappij. We houden 
niet altijd rekening met de kostprijs voor de 
samenleving. We willen steeds meer zelf 
beslissen wat er met ons gebeurt, ook bij 
het levenseinde. Ook bij palliatieve zorg is 
de autonomie van de patiënt een basis-
principe.
Frank: Die autonomie moet een heel grote 
rol spelen, maar binnen bepaalde grenzen.
Kobe: Inderdaad.

* * *

Frank Declercq: “Ik zie ook veel bejaarden 
die willen sterven en toch geen euthanasie 

willen. Ze zeggen mij: ‘Ik zou willen dat 
die hierboven of de natuur beslist dat ik 

morgen niet wakker word.’”
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She Did It Her Way

Esther De Reys

ongeren en sociale media gaan samen 
als confituur en pindakaas. Tot grote ergernis 
van ouders die zich afvragen wat er zo sociaal 

is aan een tiener die urenlang naar een levenloos kastje staart. 
In het volgende kortverhaal wil Esther De Reys, 25 jaar, van jeugd- 
en cultuurvereniging AmuseeVous aantonen dat sociale media wel 
een positieve rol te spelen hebben. Iedereen digitaal en voor eeuwig 
online. Dat wordt vreemd zodra je een dierbare verliest.

Door herinneringen met zoveel mogelijk andere mensen te delen, slagen we erin onze doden 
levend te houden en niet te vergeten. Ook sociale media kunnen daartoe bijdragenJ

Het is 19 mei ’s ochtends, wanneer Sara’s 
moeder sterft. Haar dood komt, ondanks 
haar aanslepende ziekte, toch onverwacht. 
Sara dacht nog een duizendtal ochtenden 
wakker te worden met het vooruitzicht haar 
moeder aan de ontbijttafel te zien, maar dat 
mag niet zijn. Het is moeilijk te geloven dat 
ze haar moeder gisterenavond voor het 
laatst heeft gezien, heeft vastgehouden, 
heeft gezegd dat ze van haar hield.

Ze weet niet goed waar ze troost moet halen. 
Haar vader en zus begrijpen wat ze door-
maakt, maar ook zij zijn op zoek naar een 
houvast om de herinneringen niet door hun 
vingers te laten glippen. Ze hebben steun 
aan elkaar, maar dat is niet altijd genoeg.

Op de dag van de begrafenis deelt Sara op 
haar Facebookprofiel een filmpje van Frank 
Sinatra’s My Way, het lievelingsliedje van 

haar mama. Ze schrijft er een variant op 
Sinatra’s tekst bij:
She’s lived a life that’s full
She’s traveled each and every highway
But more, much more than this
She did it her way 

Zo probeert ze haar verdriet van zich af te 
schrijven. Eronder ziet ze hoe 256 mensen 
een reactie nalaten:

Jongeren aan het woord
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Álvaro Alexander Avelar

Jong
“Heel veel sterkte en een dikke knuffel voor 
jullie allemaal!”
“Wij denken aan jullie. Als we iets voor jullie 
kunnen doen … Weet dat onze deur altijd 
openstaat.”
“Je weet me te vinden als je me nodig hebt, 
hè?      ”
“Ik denk aan jullie vandaag …      ”
“Ik heb hier geen woorden voor. Ik denk 
aan je, Sara. Hou vast aan de mooie herin-
neringen met je mama.”

En vasthouden aan herinneringen is wat ze 
doet. Ze bekijkt dagelijks foto’s van haar 
moeder, ze hunkert ernaar haar glimlach te 
zien, haar bevroren levendigheid, het geluk 
dat ze kon uitstralen. Haar computer bevat 
honderden foto’s van kerstmissen, verjaar-
dagen, vakanties. Zoveel herinneringen 
waar haar moeder deel van uitmaakt. Sara 
kan niet geloven dat er geen nieuwe meer 
zullen bijkomen.

Het Facebookprofiel van haar moeder staat 
nu online “ter nagedachtenis van” en bevat 
nog honderden foto’s. Sara surft er vaak 
naartoe, om herinneringen op te halen, 
maar ook met de intentie om een berichtje te 
posten. Er is zoveel dat ze nog aan (en over) 
haar mama wil vertellen. Tot nu toe heeft 
zo nog steeds niet op de knop ‘plaatsen’ 
durven drukken. Ze weet niet zo goed wat 
haar tegenhoudt.

Een van haar vriendinnen, Miriam, verloor 
vier jaar geleden haar broer. Zij post dage-
lijks iets over hem op sociale media. “Dat 
heeft”, zegt ze, “een persoonlijke en een 
publieke reden.” Ze probeert enerzijds om 
haar herinneringen aan hem te bewaren, 
ze documenteert haar eigen leven. Ander-
zijds kan ze zo aan de wereld laten zien 
wat er in haar omgaat, dat ze haar broer 
nog steeds mist, dat het nog altijd pijn 
doet om hem te missen. Terwijl ze vroeger 

haar herinneringen enkel in een dagboek 
kon neerschrijven en haar foto’s alleen aan 
dierbare vrienden kon laten zien, kan ze nu 
alles in enkele klikken met de hele wereld 
delen. Die combinatie van het persoonlijke 
en het publieke maakt sociale media zo 
onmisbaar.

Toch is Sara geremd om iets te delen. De 
berichten die ze wil schrijven zijn aan haar 
moeder gericht en die is er niet meer. Zij 
zal er nooit meer op kunnen reageren. Zij 
zal de berichten nooit meer kunnen liken. 
Daardoor lijkt het doel van haar berichten 
wat verloren te gaan. Dat ze rouwt om haar 
moeder uit ze liever in persoonlijke kring.

Enkele maanden later, op 30 november, 
is het haar moeders verjaardag. Haar zus 
Liselotte deelt een foto van hun moeder 
op Instagram, genomen tijdens de laatste 
vakantie die ze samen hebben gehad:
“Mama, ik mis je.”

Het breekt Sara’s hart, nog even hard als op 
die 19de mei. En ook dat van de 137 men-
sen die de post liken en reageren. Dat het 
er geen 256 meer zijn, verontwaardigt Sara 
een beetje. Waarom zijn het er nu minder 
dan wanneer het verdriet nog recent was? 
Het lijkt alsof steeds minder mensen geven 
om het verlies dat zij en haar familie heb-
ben geleden en nog steeds lijden. Haar 
moeder is dan wel dood, maar voor Sara 
is het enorm belangrijk dat ze niet wordt 
vergeten. Ze haalt zich op aan de reacties 
onder de foto:
“Gelukkige verjaardag aan je mama. We 
missen haar enorm.”
“Wat een gemis … nog steeds … wij denken 
aan jullie.”

Niet iedereen is hun mama vergeten en 
Sara is vastbesloten om dat ook niet te 
laten gebeuren. Ze schrijft steeds meer 

online berichten over haar moeder, om zo 
de herinnering levend te houden. Ongeveer 
een jaar na haar dood, op moederdag, laat 
ze het volgende bericht na:
“Mama, waar je ook bent, ik denk aan jou. 
We vieren jou vandaag onder ons, met een 
glas cava en een lekker stuk chocolade-
taart, zoals je het het liefst had. Woorden 
schieten altijd te kort om te beschrijven hoe 
hard ik je mis, maar vooral vandaag. Hoe 
moeten we verder zonder je gniffellachjes, 
je dikke knuffels en je onvoorwaardelijke 
steun? Ik ken het antwoord op die vraag 
nog altijd niet, maar weet wel, mama: we 
zullen je altijd blijven vieren.      ”

Hoewel ze er niet meer is, blijft ze haar 
moeder en verdient ze een plaats tussen 
alle andere moederdagberichten op sociale 
media, vindt Sara. Ze weet wel dat haar 
mama het bericht niet kan lezen, maar zo-
veel anderen lezen het wél. Zoveel anderen 
laten haar weten dat ze er voor haar zijn, dat 
ze haar moeder nog steeds niet vergeten 
zijn, dat ze haar nog altijd missen. Dat doet 
deugd. Dat is waarom Sara, net als vele 
anderen die ooit iemand verloren zijn, haar 
verdriet blijft delen op sociale media. Het 
helpt haar niet alleen om haar verdriet te 
verwerken en haar herinningeren levend te 
houden, maar tegelijkertijd hoopt ze zo de 
herinnering aan haar mama ook bij anderen 
levend te houden. 

Iemand is pas echt weg als niemand nog 
aan hem of haar denkt. Door herinnerin-
gen met zoveel mogelijk andere mensen te 
delen, slagen we erin onze doden levend te 
houden en niet te vergeten.

Met dank aan Zoë Martin en Nena Vande-
weerdt. Vrij geïnspireerd op verschillende 
berichten van Facebook en Instagram. Elke 
gelijkenis met bestaande personen is louter 
toevallig.
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e wet op de euthanasie bestaat al zeventien 
jaar, maar is nog steeds voer voor discussie. 
Er zijn immers nog wel wat hiaten in die wet van 
2002 en sommige groeperingen hebben er nog 

steeds ethische bezwaren tegen. Freddy Mortier, hoogleraar 
ethiek aan de Universiteit Gent en voorzitter van deMens.nu, 
duidt een aantal van die hete hangijzers.

Liza Janssens

“Zorgen voor goede richtlijnen”
Ethische aspecten van het levenseinde

Het idee dat de patiënt onder sedatie sterft aan de ziekte 
in plaats van aan het sederende middel is illusoir
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Freddy Mortier, hoogleraar ethiek aan de 
Universiteit Gent en voorzitter van deMens.nu: 

“Je kan best regels voor levensmoeheid 
opstellen die gelijken op die voor 

euthanasie, maar dan met een leeftijdslimiet 
van bijvoorbeeld vijfenzeventig jaar.”

Met een voorafgaande wilsverklaring 
kan je euthanasie krijgen als je in 
een onomkeerbare coma belandt. 
Voor iemand die dement wordt is dat 
echter niet mogelijk, terwijl dat even-
goed onomkeerbaar is. Waarom is dat 
onderscheid er?
Na een diagnose van dementie is men 
meestal nog enige tijd in staat om zelf beslis-
singen te nemen. Op een bepaald moment 
gaat men echter voorbij die grens en dan 
kan je volgens de wet niet langer om eutha-
nasie vragen. Mocht een arts daarop ingaan, 
is hij wettelijk schuldig aan moord. Je kan 
dat oplossen door de voorafgaande wils-
verklaring ook toe te passen bij bepaalde 
vormen van ‘verworven incompetentie’ zoals 
dementie. Daar bestaat al een goed model 
voor: de testamentaire bepaling. Via een 
testament leg je je wil vast en die wordt na 
je dood - als je er helemaal niet meer bent - 
uitgevoerd. Naar analogie hiermee kan je 
stellen dat de laatste wilsbeschikking opge-
maakt door een persoon wanneer hij nog 
competent was, geldt op het ogenblik dat 
die persoon incompetent is geworden.

Wat zijn argumenten om bij levens-
moeheid euthanasie toe te staan?
Volgens gangbare classificaties is het geen 
ziekte, maar met een beetje goede wil kan 
men van levensmoeheid een ziektebeeld 
maken. Als je denkt dat het leven hele-
maal geen zin meer heeft en je er elke dag 
opnieuw tegen opziet om op te staan en 
de dag door te komen, is het evident dat 

je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt aan iets 
dat in jezelf maar buiten je controle ligt. 
Dat is de basisbetekenis van ‘ziekte’. In 
België krijgen mensen vandaag niet wegens 
levensmoeheid euthanasie, maar om 
wat men polypathologie noemt. Het gaat 
meestal om een cumulatie van lichamelijke 
klachten die samen het leven verschrikkelijk 
lastig maken met daarbovenop uitputting. 
Maar ik vind de uitbreiding van de noemer 
polypathologie naar alle gevallen van levens-
moeheid wat hypocriet. Je kan best regels 
voor levensmoeheid opstellen die gelijken op 
die voor euthanasie, maar dan met een leef-
tijdslimiet van bijvoorbeeld vijfenzeventig jaar, 
naast de basiscriteria vrijwilligheid, compe-
tentie en ondraaglijkheid en uitzichtloosheid 
van het lijden. Waarom zo’n leeftijdslimiet? 
Het klinkt intuïtief aanvaardbaar dat iemand 
wiens leven vergevorderd is, zegt dat hij zijn 
leven als voltooid beschouwt. Iemand van 
vijfendertig die hetzelfde zegt, is minder 
geloofwaardig, want daar ligt nog wel een 
heel eind voor de boeg.

Euthanasie kan zowel bij fysiek als 
psychisch ondraaglijk lijden. Toch 
wordt het fysieke lijden gemakkelijker 
aanvaard dan het psychisch lijden. Wat 
zijn aanvaardbare grenzen voor eutha-
nasie bij psychisch lijden?
Als je psychiaters vraagt hoeveel van hun 
patiënten uitzichtloos ondraaglijk lijden, 
geven zij aan dat dit voor een groot aantal 
patiënten het geval is. Bovendien zijn de 
therapieën die men voor psychiatrische 

aandoeningen heeft over het algemeen nog 
niet bijzonder. Het wordt nog complexer 
wanneer het doodsverlangen een symp-
toom van bepaalde ziektebeelden is. Dat 
verklaart waarom psychiaters, hoewel ze 
erkennen dat er ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden is, een zekere terughoudendheid aan 
de dag leggen. Waarom dan niet zorgen 
voor goede richtlijnen, zodat psychiaters 
meer houvast hebben bij de beoordeling 
van euthanasievragen en patiënten die 
inderdaad uitzichtloos en ondraaglijk lijden 
een redelijk uitzicht krijgen op levensbeëin-
diging als ze dat willen?

In 2014 werd de euthanasiewet ook 
opengesteld voor minderjarigen, met 
uitzondering van de voorafgaande 
wilsverklaring en alleen voor termi-
naal fysiek lijden, mits een schriftelijke 
toestemming van de ouders. Zijn dat 
billijke voorwaarden?
Het is niet redelijk dat de toestemming van 
de ouders vereist is. Onder de wet van de 
patiëntenrechten mogen jongeren wanneer 
ze oordeelscompetent zijn een levens-
reddende behandeling weigeren zonder de 
toestemming van hun ouders. Een jongere 
die met mucoviscidose aan een beademings-
machine ligt, zou dus kunnen eisen dat 
de dokter de behandeling staakt en de 
machine ‘loskoppelt’ zonder dat de ouders 
daar iets aan te zeggen hebben. Mocht 
diezelfde jongere echter om euthanasie 
vragen, dan is de toestemming van de 
ouders vereist. Dat is absurd.
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Er bestaat dus zowel een vooraf-
gaande wilsverklaring (euthanasie) 
als een negatieve wilsverklaring (geen 
behandeling meer). Is er ethisch een 
verschil tussen beide?
Ethisch is daar geen verschil tussen. 
Sommigen maken zichzelf wijs dat iets 
laten gebeuren minder erg is dan iets doen. 
Iemand laten sterven is dan iets anders 
dan iemand doden. Neem twee daden 
die hetzelfde gevolg hebben: enerzijds de 
behandeling van een mucopatiënt die aan 
een beademingsmachine ligt stopzetten 
of anderzijds die een dodende injectie 
geven. Het gevolg in de twee gevallen is 
dat die persoon sterft. Waarom zou daar 
een ethisch verschil tussen zijn? Het zijn 
twee exact dezelfde dingen. De theorie 
dat ‘laten’ een verschil maakt tegenover 
‘doen’, gaat trouwens alleen maar op 
wanneer men het negatieve gevolg niet 
beoogt. Iemand die een patiënt laat sterven 
door die niet langer te behandelen, weet 
echter dat die patiënt zal sterven en doet 
dat ook met de intentie om het verzoek van 
die patiënt te respecteren.

Hoe zit het dan met palliatieve sedatie?
Bij palliatieve sedatie wil men de patiënt 
net zoveel verdoven als nodig is om diens 
symptomen onder controle te houden. 
Dat is echter niet zo eenvoudig, waar-
door men in de praktijk de patiënt dieper 
sedeert dan nodig. Het idee dat de patiënt 
onder sedatie sterft aan de ziekte in plaats 
van aan het sederende middel is illusoir. 

Zo krijgt iemand die je diep sedeert slik-
problemen, waardoor hij kan stikken. Veel 
van wat men palliatieve sedatie noemt, 
is eigenlijk continue diepe sedatie tot de 
dood. Dat noem ik terminale sedatie en 
is een middel waarmee de arts zichzelf de 
illusie geeft niet aan euthanasie te hebben 
meegewerkt. Men neemt je bewustzijn weg 
en het is niet de bedoeling dat bewust-
zijn nog terug te brengen, dat is ethisch 
gesproken juist hetzelfde als de dood. 
Terminale sedatie wordt nog al te vaak 
gebruikt als alternatief voor euthanasie. 
Het gaat om ongeveer twaalf procent van 
alle overlijdens, terwijl euthanasie maar 
om vier tot vijf procent gaat. Daarom zou 
men eigenlijk ook terminale sedatie moeten 
aangeven, maar dat gebeurt dus zodanig 
vaak dat het een ongelooflijke administra-
tieve rompslomp wordt.

Hoe sta je tegenover hulp bij zelfdoding?
Dat is een zeer moeilijk vraagstuk. Ik zou daar 
niet snel op ingaan, want de voorkeuren van 
mensen die geen aandoening hebben of nog 
niet aan het einde van hun leven staan, kunnen 
veranderen. Je moet mensen beschermen 
tegen dingen die ze eigenlijk zelf niet willen. 
Het is daarom geen goede zaak om iemand 
op verzoek zomaar te helpen bij zelfdoding. 
Het enige wat bij dergelijke hulpvragen 
overwogen kan worden, is dat wanneer 
je geen hulp geeft, die mensen middelen 
zullen gebruiken die gewelddadig of trau-
matiserend zijn voor henzelf (het kan immers 
mislukken) of voor anderen (er is altijd iemand 

die de persoon vindt of die de lichamelijke 
resten moet opruimen). Als iemand sowieso 
zou grijpen naar middelen die trauma-
tiserend zijn, zou je bij wijze van preventieve 
maatregel die persoon kunnen helpen. Maar 
hoe weet je nu dat iemand ‘het meent’? Men 
kan daarvoor een zorgvuldigheidspad met 
allerlei voorwaarden uittekenen. Als blijkt dat 
de zelfdoding onvermijdelijk is, moeten we 
hen helpen, uit preventieve overwegingen. 
Het moet dan wel echt hulp bij zelfdoding 
zijn, het kan geen euthanasie zijn. Dus je 
reikt hen de middelen aan, maar laat het 
hen zelf doen.

Waar moet de wetgever volgens jou op 
inzetten?
Het mogelijk maken van euthanasie bij 
dementie is belangrijk, maar dan niet zoals 
in Nederland waar men ondraaglijk lijden als 
bijkomende voorwaarde stelt. Op termijn 
zal men ook moeten nadenken over levens-
moeheid. We zitten met een vergrijzing van 
de bevolking, waardoor het fenomeen van 
de levensmoeheid steeds vaker voorkomt. 
Als je aan die groep vraagt of men wegens 
levensmoeheid uit het leven moet kunnen 
stappen, is er een overweldigende meerder-
heid die daar ja op antwoordt. Ik denk dat 
de beweging niet te stoppen is. Boven-
dien volstaat voor de meeste mensen de 
garantie dat je stervenshulp kan krijgen als 
je die nodig hebt.

* * *

Als je denkt dat het leven helemaal geen 
zin meer heeft en je er elke dag opnieuw 
tegen opziet om op te staan en de dag 
door te komen, is het evident dat je 
ondraaglijk en uitzichtloos lijdt
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Onze maatschappij heeft iets met de dood 
en met rouwen. Het regent publicaties. 
Initiatieven verdringen elkaar. Pakkende 
documentaires wedijveren op alle netten. 
Toch kunnen we er nog steeds moei-
lijk mee om. Staan we met de mond vol 

tanden zodra er iets ernstigs voorvalt. 
Stom in alle betekenissen van het woord.

We zitten in een overgangstijdperk waar 
referentiekaders in beweging zijn. Hoe kan 
je ‘passend’  rouwen of reageren op rouw? 

Veel oude antwoorden zijn vervallen. Hoera 
daarvoor. Veel dwingende keurslijven zijn 
dus verdwenen. De nieuwe antwoorden, 
die durven echter nogal wisselen. Of laten 
op zich wachten. Intussen stoppen mensen 
niet met sterven. Daar staan we dan, met 
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eker, er is verlies genoeg voor iedereen in de wereld, 
elk komt zijn deel toe. Maar dat deel, is dat dan echt 
‘van ons’? Kan iemand het kapen of zelfs stelen? Of 
delen? Kan je samen rouwen of is dat per definitie iets 

persoonlijks? Is het kwetsend om met nabestaanden mee te rouwen 
zonder dat je bij hen hoort, of net sterkend? Rouwen in je eentje 
is een beproeving, maar in groep is het net zo goed een delicate 
evenwichtsoefening.

Anne-Flor Vanmeenen

Z Collectieve rouwrituelen staan ten dienste van de gemeenschap, niet van het individu: het samen 
herdenken geeft steun en troost, en geeft maatschappelijke erkenning aan de pijn

Een verzameling verlies
Collectieve rouw
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geweldig veel ruimte die tegelijk ook leegte 
is. En een sterk appel om nieuwe hand-
vaten te smeden.

De onbeholpenheid neemt zo mogelijk nog 
toe als het gaat om veel mensen die tege-
lijk sterven. Of op een heel schokkende 
manier. Een metrostel dat wordt opge-
blazen. Een bus kinderen die verongelukt. 
Een vliegtuigramp. Een gek die moordend 
door de straten trekt. Dan voelen grote 
groepen mensen zich aangesproken en 
krijg je zoiets merkwaardigs als ‘collectieve 
rouw’. Maar kan dat eigenlijk wel, samen 
rouwen? Wat gebeurt er precies als we 
vlaggen halfstok hangen, een minuut stilte 
houden of massaal bloemen neerleggen?

Een teken van solidariteit
Het lijkt erop dat onze rouwcultuur zoekt 
naar een gulden middenweg. Eeuwenlang 
waren er nauwelijks andere dan collec-
tieve rouwrituelen. Aan een afscheid was 
weinig persoonlijks en je werd niet geacht 
veel uiting aan je eigen beleving te geven. 
De gemeenschap stond boven het indi-
vidu. Tijdens de romantiek kentert dat en 
inmiddels bestaat er niets meer dat intiemer 
of individueler is dan rouw; onze hyper-
persoonlijke ‘vingerafdruk van verdriet’.

En toch kan een overlijden velen raken. 
Zelfs mensen die de overledene nooit 
hebben gekend. Dus zoeken we naar 
methoden om ook die gevoelens vorm te 
geven. Een rouwregister bijvoorbeeld, of 

een minuut stilte. Maar daar wordt het al 
wat paradoxaler. We doen het uit respect 
en solidariteit, maar welke solidariteit eigen-
lijk? Zouden de nabestaanden niet meer 
hebben aan een gesprek of een kom soep? 
Als we vlaggetjes op onze profielfoto’s 
prikken en allemaal ‘Charlie’ zijn, wie helpen 
wij daar dan mee? Als we met duizenden 
op straat komen voor de vermoorde Julie 
Lejeune of Julie Van Espen?

Het kan een steunbetuiging aan de nabe-
staanden zijn, een teken: “Wij zien jullie 
leed” of “Wij vechten mee in jullie strijd om 
dit nooit meer mogelijk te maken.” Rijen en 
rijen mensen die het met je eens zijn dat 
jou onrecht is aangedaan. Dat zoiets nooit 
meer mag gebeuren. Driehonderdduizend 
of vijftienduizend keer erkenning voor je 
woede en onmacht. Dat moet toch ergens 
deugd doen.

Het kan ook een gemakkelijkheidsoplos-
sing zijn, want dan moet je de confrontatie 
verder niet aangaan met de mensen die 
het verlies hebben geleden. Oef, state-
ment gemaakt, plicht vervuld, klaar is 
kees. Die nabestaanden met hun nete-
lige gevoelens, die ploeteren maar in hun 
eentje verder.

Maar het kan ook diefstal zijn. Dan zijn 
mensen niet alleen hun geliefde(n) kwijt, 
maar ook nog eens ‘hun’ woede of verdriet. 
Wat denkt iemand die net zijn hele gezin 
verloor van volslagen onbekende, hyste-

risch huilende mensen op het journaal die 
kaarsjes aansteken? Of van politici die de 
gebeurtenissen kapen om er electoraal voor-
deel uit te halen? We kunnen ons inbeelden 
dat het voor sommige nabestaanden 
het gevoel van kwaadheid of complete 
absurditeit alleen maar aanzwengelt. 
Respect en solidariteit, zei je?

Het meer abstracte verlies
Collectieve rouwrituelen doen de behoef-
ten van de nabestaanden zelden recht. 
Dat kan moeilijk anders, ze staan ten 
dienste van de gemeenschap, niet van het 
individu. Stille marsen gaan over waarden 
en maatschappelijke trauma’s. Er zijn 
dingen gebeurd die niet zouden mogen 
en de orde moet op een of andere manier 
weer hersteld worden. De gevoelens van 
onmacht moeten worden gekanaliseerd. 
De rouw in die manifestaties is niet de 
concrete pijn iemand te hebben verloren, 
maar het meer abstracte verlies van een 
rechtvaardigheidsgevoel, van vertrouwen 
in onze rechtssystemen of in de mens-
heid tout court, enzovoort. Dat zijn óók 
breukervaringen, maar van een andere 
orde dan bij de directe nabestaanden - al 
beleven zij vaak ook die gevoelens. Idem 
voor vlaggetjes posten op Facebook of 
bloemen leggen. Het zijn zinvolle gebaren, 
of tenminste, dat kúnnen ze zijn. Het 
zijn tientallen tot duizenden mensen die 
zeggen: “Verdorie, dat doet me wat, ik 
kan dat niet zomaar over me heen laten 
komen, hier moet ik iets mee.”

Een sculptuur van Toni Kanwa Adikusumah 
verzamelt briefjes over niet-erkende rouw, 
om enkele dagen later publiek verbrand te 
worden tijdens een collectief rouwritueel
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Collectieve rouwuitingen hebben hun 
waarde, het is te simpel om ze als ‘hol’ 
of ‘nep’ af te doen. We moeten er alleen 
over waken dat ze de rouw van de nabe-
staanden niet vertrappelen. Het zou 
misschien al beter zijn met een zorgvuldig 
woordgebruik. Als we ‘collectieve rouw’ 
nu eens zouden bewaren voor situaties 
waar mensen effectief gezamenlijk rouwen. 
Een school die om het verlies van een klas 
rouwt bijvoorbeeld. Of families die aan 
Wereldlichtjesdag deelnemen, een jaarlijks 
internationaal herdenkingsmoment voor 
overleden kinderen. Veel huizenvandeMens 
werken eraan mee en ervaren dat zoiets wel 
degelijk zin heeft. Iedereen staat er met zijn 
eigen verhaal en gaat er helaas ook weer 
mee naar huis. Maar het samen herdenken 
geeft steun en troost. En het feit dat het 
voor hen wordt ingericht, geeft maatschap-
pelijke erkenning aan hun pijn.

Het kan zelfs nog abstracter, zoals tijdens 
het ‘uit handen geven’, een verliesritueel 
dat deel uitmaakte van Amen & Beyond, 
een kunstenfestival in Gent rond rouw. 
Mensen mochten er boodschappen over 
hun niet-erkend verlies in een houten 
sculptuur met inkepingen plaatsen. 
Daarna werd die briefjessculptuur in 
het Citadelpark opgericht en tijdens een 
publiek, mooi omkaderd vuurritueel ver-
brand. Niemand kende elkaar. Mensen 
stonden daar met de meest uiteenlopende 
verhalen: een hond verloren, een abortus, 
ouders kwijt na een coming-out … Het 

verbindende zat niet in de groep, noch in 
wat hen daar specifiek bracht. Het zat in 
het ritueel zelf. Het was een beklijvende 
en louterende ervaring. Collectieve rouw 
is daar op zijn plaats als woord, want 
dat was precíés wat iedereen daar deed. 
Uniciteit en gemeenschappelijkheid, ze 
sluiten elkaar dus niet uit.

Dat het net een kunstenfestival is waar dat 
aan bod kwam, is veelzeggend. De grens 
tussen kunst en ritueel is al sinds mensen-
heugenis dun. Kunstenaars begrijpen de 
vaardigheid om persoonlijke ervaringen te 
vertalen in iets maatschappelijk relevants 
en herkenbaars. Een leegte vormt voor 
hen een uitnodiging om ermee aan te slag 
te gaan. Geen wonder dus dat velen met 
- tijdelijk? - succes de zoektocht naar 
nieuwe omgangsvormen rond rouw kunnen 
beantwoorden. Denk ook aan initiatieven 
als Reveil, een beetje het nieuwe Allerzielen. 
Muziek, woord en andere kunstvormen 
op de begraafplaats geven invulling aan 
de behoefte aan collectieve herdenkings-
momenten. Inmiddels zijn er in Vlaanderen 
al meer dan honderd begraafplaatsen waar 
begin november een Reveil-evenement 
wordt gehouden.

Rouwen in verbondenheid
Wat te zeggen over de kransneerleg-
gingen, fakkeltochten en andere oorlogs-
herdenkingen? Die voelen dan weer weinig 
creatief aan, maar eerder stijf en uitge-
hold. Is dat collectieve rouw? In zekere 

zin wel. Het gaat meestal al lang niet 
meer om het gemis. Maar rouwen is ook: 
breukervaringen integreren in een tijds-
lijn, betekenis geven aan een ingrijpende 
ervaring. Je kan twisten over de vorm 
waarin dat gebeurt, maar een wereld-
oorlog verteert heus niet zomaar. Daar 
gaan véle generaties over.

Veel van het geschamper rond collectief 
rouwgedrag lijkt te steunen op oneigen-
lijk gebruik van de term. Rouw is een zeer 
breed begrip, maar het rekt niet einde-
loos mee. Als je protesteert, rouw je niet. 
Als je je medeleven betuigt, ook niet. Als 
je meeloopt in een mars of een bloem legt 
vanwege je eigen geschoktheid, is dat 
wel in orde. Dan rouw je op een bepaalde 
manier ook, maar niet om hetzelfde als de 
nabestaanden. Laten we daar zeer zorg-
vuldig rekening mee houden.

‘Collectief’ komt eigenlijk van het Latijnse 
‘con-legere’: verzamelen, samenbrengen. 
Collectieve rouw is dus heel simpel: een 
verzameling van verlies. Je moet elkaar niet 
kennen om in verbondenheid te kunnen 
rouwen. Je moet zelfs niet eens om 
hetzelfde rouwen. Maar laten we afspreken 
dat je op z’n minst wel moet rouwen om 
van collectieve rouw te spreken. En dan 
kunnen er heel troostende dingen ontstaan. 
Paradoxaal, maar hetzelfde dat ons uiteen-
scheurt, kan ons ook samenbrengen.

* * *

Reveil groeit stilaan uit tot een nieuwe 
traditie: muziek, woord en andere 

kunstvormen op de begraafplaats geven 
invulling aan de behoefte aan collectieve 

herdenkingsmomenten
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xtreme sporters, dat zijn die waaghalzen die 
zonder enige beveiliging een rots durven 
beklimmen of met een wakeboard achter een 
scheurende speedboot gaan hangen. Bij het zien 

van zulke taferelen, doorgaans op televisie, vragen de meeste 
mensen zich wellicht af: wat in Socrates’ naam bezielt hen? 
Flirten zij stiekem met de dood of gaat er meer achter schuil? 
Recent onderzoek laat een andere kant van die durfals zien 
en onthult hun diepe band met de natuur.

Álvaro Alexander Avelar

Over extreme sporters en hun motieven

Extreme sporters genieten in feite enorm van het moment. Zij willen hun lichaam voelen 
en het ook steeds beter leren kennen. Kortom, ze omarmen het leven ten volleE
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Extreme sporten hebben één ding 
gemeen: een kleine misstap kan fataal 

aflopen. Toch omschrijven extreme 
sporters het gevoel dat ze krijgen als een 

soort van ‘high’

Het verslavende effect
We hebben het hier over extreme sporters, 
maar wat zijn extreme sporten eigenlijk? 
Meestal denken we dan aan stoïcijnen, 
mensen die hun emoties onder controle 
houden, waardoor ze hun leven - voor hun 
hobby of beroep - bewust op het spel durven 
te zetten. En ergens is dat ook zo. Extreme 
sporten onderscheiden zich van gewone 
sporten door de mogelijke consequen-
ties van een gemaakte fout. Alle extreme 
sporten hebben namelijk één ding gemeen: 
een kleine misstap kan fataal aflopen. Nu, 
hun leven riskeren doen extreme sporters 
natuurlijk met een reden. Het uit een vliegtuig 
springen of het beklimmen van een giganti-
sche berg zou bij die waaghalzen een bom 
biochemische ‘pretmoleculen’ detoneren.

Trouwens, de fysiologische reactie die je bij 
bijvoorbeeld skydiven krijgt, zou heel gelijk-
aardig zijn aan het nemen van een oppep-
pende drug. In 2016 verscheen in het 
vakblad Journal of Behavioral Addictions 
een artikel waarin onderzoekers de feno-
menologische gelijkenis beschreven tus-
sen mensen die heel regelmatig extreme 
sporten beoefenen en druggebruikers. 
Fenomenologisch betekent hier de erva-
ringen van beide groepen, en die waren veelal 
dezelfde. Zo ontstaan er ook ontwennings-
verschijnselen bij sporters die om een of 
andere reden belet zijn om te sporten. Dat 
is voor alle duidelijkheid vooral van toepas-
sing bij zeer actieve sporters; fitnessers 

moeten veel meer stappen zetten om die 
effecten te ervaren.

Extreme sporters omschrijven het gevoel 
dat ze krijgen als een soort van ‘high’. Een 
van de participanten aan het onderzoek 
formuleerde het als volgt: “Als een drug-
gebruiker die cocaïne neemt om ‘high’ te 
worden. Voor mij is het een verslaving, ik 
ga de bergen in om ‘high’ te worden.”

Risico op fatale afloop
Is dat misschien de reden waarom zij 
hun leven zonder poespas in de waag-
schaal stellen? Welnee, niet helemaal. Het 
verslavende effect van de ‘kick’ zien we 
ook opduiken bij atleten uit meer geves-
tigde sporten en die riskeren hun leven 
niet, toch? Wel, de cijfers nuanceren dat 
stevig. Als we die analyseren, zien we toch 
dat geen enkele professionele sporter zijn 
passie zonder risico’s beleeft. Want onver-
wachts overlijden tijdens het sporten komt 
over het algemeen vaker voor dan gedacht.

Zo lopen jonge sporters - onder de 35 jaar - 
veel risico op een hartstilstand, omdat 
latente hartproblemen dan al naar boven 
komen. Wanneer je op jonge leeftijd heel 
veel tijd en wilskracht in je sport investeert, 
drijf je de capaciteit van je lichaam natuur-
lijk tot het uiterste. Als je bent geboren 
met bijvoorbeeld een zwak hart, is het niet 
meer dan logisch dat je dat als atleet aan 
een versneld tempo ontdekt.

Enkele cijfers ter illustratie. Een studie 
van Bernat López, communicatieweten-
schapper aan de Rovira i Virgili Universiteit 
gespecialiseerd in sport als cultureel feno-
meen, noteerde in Duitsland tussen 1981 
en 1994 meer dan 2.000 hartdoden tijdens 
het sporten: onder meer 628 van hen 
waren voetballers, 151 tennissers en 124 
wielrenners. Terwijl we dit schrijven komt 
de piepjonge wielrenner Bjorg Lambrecht 
om het leven door een tragische val in de 
Ronde van Polen. Hij is geen uitzonde-
ring. In 2018 telde Het Laatste Nieuws de 
voorbije 23 jaar 71 fatale ongelukken in de 
wielersport. Voor België is dat gemiddeld 
één wielrenner per jaar.

Wat is de mortaliteit bij extreme sporters? 
In Nederland sterft er één iemand om 
de 85.000 sprongen aan een mislukte 
skydive. Dat zou gemiddeld neerkomen 
op één dode per jaar. Je moet er wel reke-
ning mee houden dat 85.000 sprongen 
veel meer is dan de 2.500 wielerritten die 
jaarlijks in Nederland plaatsvinden. Het 
risico op een fatale afloop ligt dus statis-
tisch gezien hoger bij het wielrennen dan 
bij het springen uit een vliegtuig met een 
parachute op je rug.

De meeste topsporters weten dat ze hun 
lichaam tot het uiterste drijven en dat 
hun levensstijl mogelijk negatieve conse-
quenties met zich meebrengt. Als wiel-
renner besef je natuurlijk dat je een val aan 

Over extreme sporters en hun motieven
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dergelijke snelheden mogelijk niet over-
leeft, maar daar denk je niet aan en daar 
gaat het niet om. Er moet meer gaande zijn.

Oerverlangen naar de natuur
Recent onderzoek brengt ons op een 
andere, veel bredere piste. Zo zouden 
extreme sporters, volgens een studie die 
in 2019 in het online tijdschrift Frontiers 
in Psychology verscheen, een sterk ver-
langen koesteren om verbonden te zijn 
met de wilde natuur. Die drang is al van 
kinds af aan present.

De respondenten van het onderzoek 
deelden verhalen uit hun kindertijd waarbij 
kajakuitstappen, kampeertrips en andere 
outdoor activiteiten centraal stonden. 
Sporten in de natuur werd er bij hen als 
het ware met de paplepel ingegoten. 
Sporten was voor hen dus een manier 
om ten volle in contact te komen met de 
planeet.

Waarin ligt de kracht van de natuur? 
Een mogelijke verklaring is te vinden in 
de attention restoration theory, afgekort 
tot ART, van de psychologen Rachel 
en Stephen Kaplan. Volgens die theorie 
zorgt het langdurig verblijven in de onge-
repte natuur voor een diep emotioneel en 
mentaal herstel. Dat zou vooral handig zijn 
voor mensen die concentratieproblemen 
hebben. Onderzoek geeft aan dat dat 
gebrek aan concentratie eigenlijk het resul-

taat is van stress, die door onze omgeving 
wordt versterkt.

Stress ontstaat niet alleen door te veel werk 
of persoonlijke moeilijkheden. Het repeti-
tieve en geregelde, moderne leven is ook 
een grote boosdoener. Repetitieve hande-
lingen zijn erg vermoeiend voor ons brein. 
Wij zijn gemaakt om steeds op nieuwe 
sensaties te reageren en die zouden het 
liefst uit de natuur moeten komen. Het zit 
in onze genen dat we ons het best voelen 
tussen de bomen en de beestjes, vrij van 
de betonnen strakte van vandaag.

Breken met de sleur
Het leven van de meesten onder ons is 
veel te routineus geworden. Ons brein 
heeft eigenlijk variatie en een gezonde dosis 
chaos nodig. Zo vertrekken wij vijf dagen 
per week op hetzelfde tijdstip naar het werk 
en keren we op hetzelfde tijdstip terug naar 
huis. We eten iedere ochtend min of meer 
hetzelfde als de ochtend voordien en ook 
’s middags gaan de meesten onder ons 
voor de gebruikelijke boterham of sand-
wich. We zitten urenlang voor verschillende 
schermen tot op de laatste seconde van de 
dag, en dat dagenlang na elkaar. Zelfs ons 
eigen stukje natuur - onze tuin - moet strak 
en afgebakend onderhouden worden. Het 
gaat soms zo ver dat de eigenaars van een 
verwilderde tuin persoonlijk kunnen worden 
aangesproken door misnoegde buren die 
zich aan het uitzicht storen.

Zo’n manier van leven voelt mogelijk wel 
comfortabel aan, maar eigenlijk is het niet 
gezond voor onze cognitie.

Een groene omgeving is misschien niet zo 
noodzakelijk als zuurstof, maar er is steeds 
meer consensus over de positieve impact 
van de natuur op ons welbevinden. Dat is 
niet verwonderlijk. We hebben duizenden 
jaren in de bomen gehangen en met onze 
voeten in de modder geploeterd. Sinds 
amper honderd jaar zijn we overgestapt naar 
een strakke levensorganisatie tussen beton 
en asfalt.

We zouden dan ook kunnen zeggen 
dat extreme sporters handelen naar het 
oerverlangen om in de ongerepte natuur te 
willen overleven. Willen ze eigenlijk breken 
met de sleur van het hedendaagse repe-
titieve leven? Onbewust misschien wel. 
Flirten zij werkelijk met de dood of willen 
zij net het leven vieren en in contact met 
de natuur komen? Het lijkt ons aanvaard-
baar om te stellen dat zij hun sport op 
een positieve manier beoefenen en dat zij 
de natuur opzoeken omdat ze trouw aan 
onze oude menselijke aard zijn. Atleten die 
bergen beklimmen of parkour beoefenen 
(discipline waarbij je zo vloeiend en snel 
mogelijk hindernissen probeert te over-
winnen, red.), genieten in feite enorm van 
het moment. Zij willen hun lichaam voelen 
en het ook steeds beter leren kennen. 
Kortom, zij omarmen het leven ten volle.

Er is steeds meer consensus over de 
positieve impact van de natuur op ons 
welbevinden; ook extreme sporters 
zouden een sterk verlangen koesteren om 
verbonden te zijn met de wilde natuur
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De documentaire Aatos en de wereld is een ingekorte versie 
op kindermaat (eerste en tweede graad lager onderwijs) van de 
film Goden van Molenbeek. Gefilmd door de ogen van kinde-
ren die elkaar op speelse toon grote levensvragen stellen, 
zoals “Bestaat er een god?” Aatos en de wereld geeft tal van 
waardevolle handvaten om te werken aan verschillende inter-
levensbeschouwelijke competenties.

‘De dood’ is een van de vele thema’s die in de film aan bod 
komen. In de lesmap vind je bijhorende verwerkingstips voor 
in de klas.

Meer informatie op: www.nczedenleer.be

Missing You is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot dertig jaar) die iemand 
belangrijk verloren zijn.

Jonge mensen hebben tijd en ruimte nodig om met hun verlies om te gaan. Om hen daarbij te helpen, organiseert Missing You een 
aantal activiteiten speciaal voor die groep jonge mensen. Ook met de website probeert de vzw hen een stapje vooruit te helpen: op 
de deelsites voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen wordt er, aangepast aan de leeftijd, uitleg gegeven over rouwen, worden er 
getuigenissen en creatief materiaal van lotgenoten gedeeld, kunnen ze op een forum met elkaar praten …

Ontdek het aanbod op: www.missingyou.be

“Heb geen angst voor de dood, want zolang wij er zijn is de dood er niet en als de dood er is zijn wij er niet meer.”
- Epicurus, Griekse filosoof.

“Het afnemen van alle krachten bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de 
dood te zwaar zou vallen.”
- Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof.

“Vanaf het moment waarop deze levensduur oneindig zou zijn, zonder grenzen, zou de tijd, onze tijd en bijgevolg ons hele leven zijn 
waarde volstrekt verliezen. Men zou niet meer zijn tijd kunnen verspillen - er zou altijd dezelfde onuitputtelijke tijd overblijven. (…) 
Wat maakt ons de tegenwoordigheid van onze vrienden, onze ouders, onze kinderen dierbaar? (…) Het is dat dit alles verdwijnen 
zal. (…) Dit voorbijgaande karakter van het leven is (wat) ons bindt aan wat wij liefhebben.”
- Leo Polak, Nederlandse filosoof en vrijdenker.

Op zoek naar verhalen en herinneringsboeken om het thema 
‘levenseinde’ bespreekbaar te maken? De sokken van de 
olifant biedt informatie over het begeleiden van kinderen 
en jongeren in rouw. Je kan dit aanbod raadplegen in het 
huisvandeMens in je buurt.

Meer informatie op: 
www.demens.nu/diensten/info-en-educatie/sokken-van-de-olifant 

Aan de slag met dit thema in een onderwijscontext? In 
’t MegaZijn kan je terecht om uitvoerig onderzoek te ver-
richten, inspiratie op te doen en ideeën te ontwikkelen in het 
teken van de lessen niet-confessionele zedenleer. Met een 
uitgebreid aanbod aan prentenboeken, verhalen, educatieve 
spellen en naslagwerken biedt ’t MegaZijn voldoende voedsel 
voor de levensbeschouwelijke en persoonlijke ontwikkeling 
van zowel de leerling als de leerkracht ncz.

Meer informatie op: www.megazijn.be 

Door
Bert Goossens en Christophe Van Waerebeke

Aatos en de wereld

Missing You

Sokken van de olifant 
& ’t MegaZijn

Gezegd
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Donald Trump leunt achterover in het Witte Huis. Hij vindt zijn 
ambstwoning een stulpje in vergelijking met zijn Trump Tower, 
dat gouden paleis in New York vol opulente ‘pump’. Zijn vader, 
een migrant van Duitse afkomst, boerde goed en Donald heeft 
nu eenmaal geen smaak. So what? Maar Trump leidt de grootste 
economie van de wereld. Dat doet ie beurtelings vanuit zijn sofa, 
waar Fox News hem ‘intellectueel’ de weg wijst, of leunend op een 
golfstick in een van zijn vele resorts.

Trump werd met de helm geboren, hij erfde niet alleen het fortuin 
maar ook het ‘groot bakkes’ van ‘sein Vater’. Dat en een portie 
geluk lieten het fortuin groeien, ondanks de vele domme beslis-
singen. Bijna gingen de Trumps failliet na alweer een ‘gaffel’ van 
Donald.

Trump heeft een vreemde relatie met het vrouwelijk deel van de 
mensheid. Als de dames niet beantwoorden aan zijn schoon-
heidsideaal gebaseerd op de begrippen ‘tits and ass’, worden ze 
geschoffeerd. Wie jong en sexy is, kan op een ‘grab’ rekenen. 
’s Werelds belangrijkste politicus is trots op dat aberrante gedrag. 
De vrouw is een gebruiksvoorwerp en ‘America is great’ net omdat 
het een mannenwereld is. Wie het tegendeel beweert, is een loser.
Trump, nochtans aartslui, baande zich, luid roepend en alle wetten 
aan zijn laars lappend, een weg door de vastgoedsector. Nu 
bestuurt hij al twee jaar op identiek dezelfde manier de Verenigde 
Staten. De weldenkende wereld dacht dat hij onderweg zou tuime-
len, maar Wall Street draait als een tiet en al is dat niet meteen zijn 
verdienste, het is het enige wat telt.

Naast zijn golfstick houdt Trump van zijn iPhone. Trump twittert 
gedurig dat ‘America’ nog nooit zo ‘big’ is geweest als nu. Hij bluft 
een eind weg en wie dat tegenspreekt, krijgt een blik bagger over 

zich. Zo twittert Trump zich naar een tweede ambtstermijn en hij 
wordt daarbij gesteund door een achterban die elke sneer luidop 
nazegt. Het zijn makkelijke zinnetjes waarvan de woorden conse-
quent in een verkeerde volgorde staan. Ze bereiken moeiteloos de 
harten van Alt-right en van de verwaarloosde onderkant van de 
Amerikaanse beschaving. Trump is hun ‘foertstem’ - een fenomeen 
dat ook bij ons aanslaat. Trumps tweets hangen aaneen van de 
leugens, maar ‘het werkt’.

Vier gekleurde vrouwelijke leden van het Huis van Afgevaardigden, 
drie van hen zijn in Amerika geboren, formuleerden onlangs 
kritiek op het immigratiebeleid. Hun recht en hun plicht. Toen 
stuurde Trump een uiterst agressieve tweet de wereld in: “Zo 
interessant om te zien hoe ‘progressieve’ Democratische leden 
van het Huis, die uit landen komen waar de regeringen een 
complete en totale catastrofe zijn, de slechtste, meest corrupte 
en meest ontoereikende ter wereld (als ze zelfs al een regering 
hebben), nu op een luide en hatelijke manier de burgers van 
de Verenigde Staten, het beste en machtigste land ter wereld, 
komen vertellen hoe we ons beleid moeten voeren. Waarom 
gaan ze niet terug om de totaal gebroken en door misdaad 
geïnfecteerde plaatsen waar ze vandaan komen, te helpen 
opknappen. Dan kunnen ze terugkeren en ons tonen hoe het 
moet. Deze plaatsen hebben jullie hulp dringend nodig, jullie 
kunnen niet snel genoeg vertrekken.”

Ik lees en herlees de tweet van Trump en schrik telkens weer 
van het onversneden racisme. Het is van WO II geleden dat een 
westerse regeringsleider zo onversneden racistisch te keer ging. 
De wereld draait nog immer om haar as en rond de zon, maar als 
de belangrijkste politicus van onze planeet straks ook echt wordt 
herkozen, ben ik er niet gerust op dat dit zo blijft.

Niet gerust op 
dat het zo blijft

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

De Brug, Centrum voor het Vrije Denken, en het huisvandeMens 
Brugge hebben een nieuwe stek in de Hauwerstraat 3A en 3C, 
aan het Beursplein in Brugge. Dat is ook het startschot voor een 
vernieuwde werking.

Het bestaande gebouw, een voormalig politiecommissariaat, werd 
volledig gerenoveerd en er werd een tuinpaviljoen met polyvalente 
zaal bijgebouwd. In hetzelfde gebouw huist ook het nieuwe Brugse 
studentenhuis, The Student Village.

De locatie fungeert als thuishaven voor de lokale vrijzinnige vereni-
gingen. Dat zijn de Brugse afdelingen van het Humanistisch 
Verbond, Vermeylenfonds, Willemsfonds, Uitstraling Permanente 
Vorming en SOS Nuchterheid, alsook de Stichting voor Morele 
Bijstand aan Gevangenen, de Stuurgroep voor Morele Bijstand, 
de Vrienden van het GO! en het Centrum voor Geboorteregeling 
en Seksuele Opvoeding.

William Pharasyn, voorzitter van De Brug, Centrum voor het Vrije 
Denken (het voormalig Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug), formu-
leert het zo: “Een nieuw verhaal begint. Hoe konden we dat beter 
symboliseren dan met onze nieuwe naam: De Brug, Centrum voor 
het Vrije Denken? Met die naam behouden we de link met het 
verleden en met de stad Brugge. Maar bovenal typeert het onze 
waarden van openheid, respect en betrokkenheid voor anderen. 
Het symboliseert de ‘brug’ tussen verschillende mensen, culturen, 
gezindheden en ook tussen de vrijzinnigen onderling. We willen 
mensen verbinden en hen laten omgaan met verschillen. Meer dan 
ooit een noodzaak in een samenleving met toenemende polari-

satie. We brengen ook de mensenrechten onder de aandacht via 
een meerjarenproject waarbij we de artikelen van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens op een creatieve manier 
binnen de infrastructuur integreren.”

Els Goderis, directeur van de huizenvandeMens West-Vlaanderen, 
voegt eraan toe: “De nieuwe accommodatie geeft een boost 
aan onze werking. De ruimtes laten onder meer toe om vrijzinnig 
humanistische plechtigheden bij geboorte, huwelijk of afscheid en 
herdenking te laten plaatsvinden. Dat was vroeger niet mogelijk. 
We vinden dat elke mens recht heeft op maatschappelijke en cultu-
rele ontplooiing, daarom zetten we verder in op vormende activi-
teiten. Ook op een dienstverlening die bijdraagt tot een humane, 
inclusieve maatschappij.”

Dit najaar presenteert de Brugse vrijzinnige gemeenschap alvast 
een rijk gevuld programma. Het scala omhelst zowel inhoudelijke 
als ontspannende activiteiten. Er zijn reeksen zoals de ‘Bruggen-
bouwers’ met experten die een positief alternatief voor onverdraag-
zaamheid bieden. Er zijn klimaatlessen, een filmreeks, yogalessen, 
activiteiten op regelmatige basis zoals ‘samen zingen met No 
Notes’ en zo veel meer. Mensen zullen er kunnen ontmoeten, 
bijleren, ontspannen, cultuur beleven, ontdekken en zorgen voor 
zichzelf.

Om de werking en programmatie ruim bekend te maken, geeft De 
Brug halfjaarlijks een programmabrochure uit en is er een maande-
lijkse digitale nieuwsbrief. Meer weten? Je vindt alle activiteiten 
online op: www.vrijzinnigbrugge.be 

Een nieuw huis, een nieuw verhaal voor de Brugse vrijzinnige gemeenschap.

De Brug, 
Centrum voor het Vrije Denken

Lieve De Cuyper

Medewerkers Brugse vrijzinnige gemeenschap Artikel 1, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
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Ingezoomd

In 2019 werd de inmiddels zestiende Prijs Vrijzinnig Humanisme 
toegekend aan Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte aan de 
Universiteit Gent. “Johan Braeckman vertegenwoordigt als geen 
ander de inzichten en waarden van een vrijzinnig humanistische 
levensbeschouwing. Hij hanteert daarbij consequent de principes 
en uitgangspunten van het vrij onderzoek, het kritisch denken, de 

evidence-based wetenschappelijke methode, de vrije meningsuiting 
en de democratische en seculiere rechtsstaat. (…) Hij vertolkt zijn visie 
op mens en samenleving met humor en menselijke warmte, op een 
positieve manier die uitnodigt tot reflectie en dialoog”, aldus de jury. De 
uitreiking vond plaats in Bozar te Brussel op 21 juni, de Internationale 
Dag van het Humanisme. Meer op: www.humanistischverbond.be 

Prijs Vrijzinnig Humanisme

Om de twee jaar reikt het Humanistisch Verbond de Prijs Vrijzinnig Humanisme uit. De prijs 
gaat naar een vooraanstaand humanist die in zijn leven en werk blijk geeft van een authentiek 
en volgehouden vrijzinnig humanistisch engagement.

Humanistisch Verbond - foto’s © deMens.nu
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Vrijwilligersvan bij ons

Joke Goovaerts - foto’s © Isabelle Pateer

Hoe ben je als vrijwilliger bij Topaz terechtgekomen?
Als gewezen algemeen directeur van deMens.nu ken ik de werking 
van Topaz al meer dan twintig jaar. Tegen Wim Distelmans heb ik 
altijd gezegd: “Als ik met pensioen ga, kom ik hier soep maken.” En 
ik ben die belofte nagekomen. Topaz heeft een grote maatschap-
pelijke functie. Hier kunnen de gasten een dag op een gezellige 
manier doorbrengen. Ik doe nog vrijwilligerswerk in de sociaal-
culturele sector, daarom heb ik goed nagedacht over hoeveel tijd ik 
bij Topaz werk. Toen ik kon starten, was er nood aan keukenhulp 
op woensdag. Ik ga om de veertien dagen. In mijn agenda staat op 
woensdag een grote T, want ik doe dat echt heel graag.

Wat is je persoonlijke drijfveer?
Ik ben altijd als vrijwilliger actief geweest, maar dan meer in het 
socioculturele veld. Ik kom uit de non-profitsector en die valt of 
staat met vrijwilligersengagementen. Ik heb daar altijd zeer veel 
respect voor gehad. En waarom ben ik, naast die belofte aan 
Wim Distelmans, ook nog vrijwilliger bij Topaz? Ik ben zelf erg ziek 
geweest, maar ik vond altijd de moed om te blijven vechten. Ik 
kreeg veel hulp en ik wilde iets terugdoen met een positieve inge-
steldheid. Als ik in mijn auto stap, ben ik vaak moe, maar toch heb 
ik een goed gevoel: die gast zag er vandaag zo gelukkig uit of dat 
was een goed gesprek. Dit vrijwilligerswerk geeft zin aan mijn leven 
en door mijn enthousiasme overtuig ik ook anderen om hier als 
vrijwilliger te helpen.

Wat zijn jouw taken bij Topaz?
Voor mij is dat vooral het keukenwerk. Je stelt mee het menu op, je 
kookt samen, je dekt de tafel en ruimt alles af. Veel mensen komen 
vanuit een woonzorgcentrum en genieten hier van de huiselijke 
sfeer. In de namiddag zijn er creatieve ateliers. Maar dat is niets 
voor mij en ook bepaalde gasten hebben er geen nood aan. We 

babbelen dan gezellig bij een tasje koffie. Af en toe is er een uitstap 
en als het past in mijn agenda, ga ik mee.

Zijn er goede en slechte momenten?
Slechte momenten zijn er uiteraard. Ik luisterde altijd geboeid 
naar de levensloop van een tafelgenote. Toen ik vernam dat ze 
overleden was, kwam dat hard aan. Maar als vrijwilliger kan je bij 
Topaz een beroep op een psycholoog doen. Een echt kippenvel-
moment krijg ik als een gast na een jaar vechten toch weer kan 
stralen en vakanties plant. Ik voel mij hier goed, samen met 
de andere vrijwilligers; de toffe babbels in de keuken wil ik niet 
missen. Dankzij de inzet van meer dan zestig vrijwilligers is het 
centrum elke weekdag open.

Marina Van Haeren

“Alles kan, maar niets moet” is de leuze van het dagcentrum Topaz in Wemmel. In een 
huiselijke sfeer worden hier ‘gasten’ met een levensbedreigende ziekte opgevangen. 
Ze vinden er steun bij tal van vrijwilligers, lotgenoten en professionele medewerkers. 
Marina en Annemie vertellen met veel warmte over hun engagement als vrijwilliger.
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Vrijwilliger worden bij Topaz?

Vrijwilligers kunnen op vele manieren helpen: van een praatje slaan over ’s middags helpen koken tot mensen vervoeren van 
en naar het dagcentrum. Er zijn regelmatig overlegmomenten met de professionele staf en er is mogelijkheid tot individuele 
begeleiding en coaching.

Interesse? Stuur een mailtje naar vrijwilligers@forumpalliatievezorg.be of telefoneer naar 02 456 82 09.

Meer informatie vind je op: www.uzbrussel.be/web/topaz 

Hoe ben je als vrijwilliger bij Topaz terechtgekomen?
Ik heb negenentwintig jaar in Opwijk in de thuisverpleging gewerkt 
en daarna nog tien jaar in de palliatieve thuiszorg in Dendermonde. 
Vele mensen zijn vereenzaamd, zeker wanneer ze ernstig ziek zijn. 
Ze komen niet meer buiten en hebben bijna geen sociale contacten 
meer. In al die jaren heb ik aangevoeld dat er een tekort was aan 
plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en omringd 
worden met warmte en zorg. Ook voor mantelzorgers is dat belang-
rijk. Zo worden ook zij ontlast en houden ze de zorg voor hun familie-
lid langer vol. Ik heb altijd met het idee gespeeld om die nood als 
vrijwilliger mee te helpen invullen. Centra zoals Topaz zijn echt 
broodnodig en zouden er ook op andere plaatsen moeten komen.

Wat is je persoonlijke drijfveer?
Ik heb het geluk gehad om gezond te zijn en te blijven, en ben 
daar heel dankbaar voor. Daarom wil ik me graag inzetten om 
anderen te helpen die door ziekte heel wat moeten missen. Ik 
heb een goed gevuld leven met mijn kinderen en kleinkinderen, 
de contacten met vrienden, maar er ontbrak iets. Ik kom hier nu 
om de twee weken één dag helpen en dat engagement geeft 
meer zin aan mijn leven. Telkens als ik hier binnenstap, valt mij 
de zorg en aandacht voor elkaar op en dat is hartverwarmend. 
Er zijn geen verplichtingen, niets moet. Er is geen druk en dat 
is belangrijk wanneer je de beslissing neemt om vrijwilliger te 
worden. Je wordt hier goed ondersteund, naar waarde geschat 
en gerespecteerd.

Wat zijn jouw taken bij Topaz?
Vermits ik altijd in de verpleging heb gestaan, wilde ik mijn steentje 
hier graag op een andere manier bijdragen. In de keuken maken 
we samen het eten klaar en dekken we de tafel. Ondertussen is 
er ook tijd voor een babbel met de gasten over hun thuissituatie 

en over de dagdagelijkse dingen. Er wordt ook veel gelachen en 
gefeest. Na het werk in de keuken drinken we samen iets, maken 
we een wandeling of spelen we een gezelschapsspel.

Zijn er goede en slechte momenten?
Er is de machteloosheid wanneer iemand het emotioneel moei-
lijk heeft of zienderogen achteruitgaat. Maar ik zie ook telkens 
weer duizend-en-een kleine dingen die mij sterk ontroeren. Wat 
ik het mooist vind, is de zorg voor de gasten onder elkaar: een 
servet omdoen bij iemand die makkelijk morst, de sla fijnsnijden 
bij een tafelgenoot met slikproblemen … Mensen helpen elkaar en 
iedereen voelt zich op een of andere manier nuttig. Dit vrijwilligers-
werk bij Topaz geeft een meerwaarde aan mijn leven.

Annemie Geeurickx
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Een 
bank 
vooruit

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

Aantal jaren voor de klas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

School: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jaren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoe maak je de dood bespreekbaar in de lessen niet-confessionele zedenleer?

De Franse film Jeux Interdits uit 1952 toont hoe twee kinderen tijdens de bezetting 

van Frankrijk de vele sterfgevallen om hen heen proberen te verwerken via het 

verboden spel ‘begraafplaats voor dieren’. Naar analogie met die film tracht ik tijdens 

de lessen niet-confessionele zedenleer (ncz) zo veel mogelijk vanuit de leefwereld van 

de kinderen te werken. Een onderwerp zoals de dood bespreekbaar maken in de klas 

ncz kan dan ook op verschillende manieren gebeuren.

Het sterven van een huisdier thuis of het heengaan van een familielid bij de leerlingen kan een aanleiding zijn om het 

over de dood te hebben en de kinderen kennis te laten maken met verschillende afscheidsrituelen van over de hele 

wereld, zowel traditionele als hedendaagse. Een artistiek project zoals Zon dag kind van theatermaakster Barbara Raes 

bijvoorbeeld is zo een hedendaags afscheidsritueel. Vanop een boot zingen kinderen de opkomende zon toe. Op die manier 

wordt gevierd dat het weer licht wordt. Gebaseerd op het boek De zonneprinses van David Grossman wordt in de 

toneelvoorstelling op een speels-poëtische wijze aan rouwverwerking gedaan. Het boek en de voorstelling kunnen worden 

gebruikt om het zonder taboes over de dood te hebben.

Ook persoonlijke gebeurtenissen kunnen hiervoor dienen: toen ik mijn vader onverwachts verloor en ik na een periode 

van rouw opnieuw aan de slag ging, heb ik de kinderen over mijn verdriet verteld en herinneringen aan mijn vader met 

de (oudste) klassen ncz gedeeld. Wat ik hen wilde bijbrengen, was dat verdriet net als vreugde tot het leven behoort, 

en dat hierover praten troost kan brengen. De met de kinderen gevoerde gesprekken resulteerden in het maken van 

filmpjes, tekeningen en schrijfsels over ervaringen van verlies en afscheid.

Helaas hebben we op school ook afscheid moeten nemen van een leerlinge die aan leukemie leed. Ter ere van haar werd 

in samenspraak met de leerkracht rooms-katholieke godsdienst een ‘vlindertuin’ ingericht. Die tuin is nu een rustpunt 

op school geworden, maar tevens een vertrekpunt voor wandelingen naar begraafplaatsen in de buurt. En die tochten 

kunnen zorgen voor gemoedelijke gesprekken over de dood ...

Steven Gryspeerdt

24

GO! Basisschool De Polyglot Spiere-Helkijn

1ste tot en met 6de leerjaar

Leerkrachten niet-confessionele zedenleer over hun vak
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Breinpijn Speel mee en maak kans op een prijs
Vul de sudoku en/of de Zweedse puzzel in en stuur je oplossing voor 25 november 2019 
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 de Zweedse puzzel.

Uit de juiste inzendingen worden zes winnaars getrokken: drie voor de sudoku en drie voor de 
Zweedse puzzel. Ieder van hen krijgt het boek Kan ik iets voor je doen? van Wilma Koolstra (zie Van 
de bovenste plank, p. 52). In het volgende nummer publiceren we de oplossingen. De winnaars 
worden persoonlijk gecontacteerd.

Oplossingen vorig nummer
Gele lijn sudoku: 741.285.963
Sleutelwoord Zweedse puzzel: vrijzinnigheid
De winnaars ontvangen elk het boek Ongelijk spel. Seksueel geweld in de kinder- en jeugdsport  
van Tine Vertommen.
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Koffie wordt niet voor niets een ‘bakje troost’ 
genoemd. Het boekje Kan ik iets voor je 

doen? geeft de link tussen die twee begrippen 
evenwel een totaal nieuwe invulling. Creatief 
rouwbegeleidster Wilma Koolstra bouwde dit 
prentenboek over troost namelijk op aan de 
hand van illustraties met … jawel, koffiegruis. 
Een vormgeving die zowel sober als origineel 
oogt en door haar ingetogenheid het verhaal 
perfect ondersteunt.

Veertje is een vogel die haar vriendje verliest, 
en daarmee ook de kleur in haar vleugels. Ze 
treurt maar trekt toch op pad om troost te 
zoeken bij anderen. Tijdens haar omzwerving 
kruist ze andere vogels en allemaal hebben 
zij een tip: wandel, vlieg, zing … Telkens 
voelt ze een sprank nieuwe moed, maar het 
blijft een proces van vallen en opstaan. Na 
de roze wolk volgt een donkere, na een leuk 
moment duikt ze in de tranenzee. Een mooie 
vertaling van een reëel rouwproces dus, waar 
herstel ook geen lineair proces is en veel 
zaken kunnen helpen, maar niets honderd 

procent. Haar vriendje 
krijgt Veertje niet terug, 
maar bij elke troostende 
activiteit komt er een 
streepje kleur terug in 

haar bleke vederdek. Als ze sterk genoeg 
staat, komt ze uiteindelijk tot het moment dat 
ze herinneringen kan toelaten en koesteren. 
Waar een herinnering eerst nog een ontwrich-
tende ervaring was, is het nu ook een bron 
van troost en warmte. Veertje besluit: mijn 
vriendje is er niet meer bij, maar ik draag hem 
wel overal met me mee, in mijn hart.

Simplistisch? In zeker zin wel. Het is dan ook 
een prentenboek, geen roman met gelaagde 
personages en complexe verhaallijnen. Toch 
kan eenvoud niet gelijkgesteld worden met 
simplisme. De boodschappen die je uit het 
boek zou kunnen opmaken zijn zeer accu-
raat: probeer op zoek te gaan naar wat jou 
kan sterken; troost kan je op vele manieren 
ervaren; niemand heeft de waarheid in pacht; 
rouwen verloopt met ups en downs; en voor 
de omgeving: wees nabij. De titel is niet 
zonder reden Kan ik iets voor je doen? - we 
mogen die vraag gerust wat vaker stellen, 
zelfs al weten we vanuit onze eigen onmacht 
soms in de verste verte niet wat we zouden 

kúnnen doen. Alleen al de vraag kan een 
troost op zich zijn … Al is het boekje niet 
belerend opgesteld, de aandachtige lezer kan 
er veel wijsheid in vinden. Leuk voordeel: je 
zou er dus ook heel wat mee kunnen doen 
in workshops, lotgenotengroepen, voor-
drachten, je eigen gezin, enzovoort. Er staan 
geen voorgekauwde oefeningen in, maar de 
aanknopingspunten zijn troef.

Je voelt in elk geval dat de auteur vanuit een 
doorleefde persoonlijke en professionele erva-
ring spreekt. Wilma Koolstra heeft een praktijk 
voor tekentaal, “omdat je iets wil (be)tekenen”. 
Creatieve werkvormen zijn voor haar duidelijk 
een vertrouwd kanaal om alles wat (nog) niet 
onder woorden te brengen valt, uitdrukking 
en erkenning te geven. Een karrenvracht aan 
ervaring die achter zo’n boekje schuilt, én 
meteen ook een verklaring hoe iemand bij 
koffie terechtkomt. Outside the box denken is 
duidelijk een gecultiveerd talent van Koolstra. 
We wisten al dat koffiegruis vruchtbaar was in 
letterlijke zin, maar nooit gedacht dat het ook 
figuurlijk zoveel voeding zou kunnen geven. 
Verrassend hoe poëtisch het geheel werd, 
koffiedik kijken was nog nooit zo zinnig.

[afv]

Kan ik iets voor je doen?
Wilma Koolstra
Uitgave in eigen beheer, 2018
Meer informatie op: www.kleurenderwijs.nl 

Van de bovenste plank

Koffiedik kijken was nog nooit zo zinnig. Kan ik iets voor je doen? 
is een mooie vertaling van een reëel rouwproces, waar herstel ook 
geen lineair proces is en veel zaken kunnen helpen, maar niets 
honderd procent

boek



Begin je spontaan met je ogen te draaien en 
overdreven luid te zuchten wanneer je hoort 
over meditatie, mindfulness en aanverwanten? 
Wij vroeger ook. Tot we Het no-nonsense 

meditatieboek. Over hoe bewust zijn je mentale 

en fysieke gezondheid kan versterken van 
Steven Laureys lazen. Nadat zijn vrouw hem 
onverwacht heeft verlaten, en hij alleenstaande 
vader van drie kinderen wordt, lijkt de neuro-
loog eventjes alle teugels kwijt, en zwalpt hij 
maar wat rond in zijn leven. Wat natuurlijk niet 
kan blijven duren, en daarom kijkt hij richting 
meditatie, je gedachten beheersen, rust vinden, 
aanvaarden.

Laureys vertelt over zijn eigen proces, over 
het onderzoek op meditatie-expert Matthieu 
Ricard, legt uit wat meditatie voor een mens 
kan betekenen, en hoe je de theorie in de 
praktijk kan omzetten. Dat alles op een nuch-
tere, niet-zweverige manier, wetenschappe-
lijk onderbouwd, en met getuigenissen van 
ervaringsdeskundigen als Petra De Sutter, Jef 
Vermassen en Wouter Torfs. Het no-nonsense 

meditatieboek geeft je zin om je in het thema te 
verdiepen, en uit te pluizen wat het effect van 
meditatie op je eigen leven kan zijn.

[lg]

In Alles blijft nazinderen vertelt Marc vande 
Gucht over de zelfdoding van zijn dochter 
Joke en hoe hij en zijn gezin daarmee 
omgaan. Het is een aangrijpend verhaal van 
rouw, ongeloof en machteloosheid. Maar 
evengoed van hoop, veerkracht en inspiratie, 
want het verlies van zijn dochter leidde tot 
nieuwe uitdagingen. Vande Gucht is mede-
oprichter van het Fonds GavoorGeluk dat 
wil inzetten op de preventie van depressie 
en suïcide. Vanuit dat engagement wordt in 
het boek gefocust op het belang van mentaal 
welbevinden en hoe we dat via zingeving en 
verbondenheid bij jongeren kunnen stimu-
leren, opdat zij sterker en weerbaarder in 
het leven zouden staan. Daarvoor wordt een 
wetenschappelijk kader geboden van waaruit 
men met het Fonds GavoorGeluk inzet op 
projecten als Warme School en Warme Stad. 
Wie echter een theoretisch sterk onder-
bouwde uiteenzetting verwacht, blijft op zijn 
honger zitten. Heel wat invalshoeken worden 
aangehaald, maar concrete handvaten 
ontbreken. Wel wordt op een zeer toegan-
kelijke en persoonlijke manier het belang van 
mentaal welbevinden en de mogelijke werk-
tuigen om dat te stimuleren aangekaart.

[lj]

Het begon allemaal met een zwarte hond en zijn 
helderblauwe ogen … Het Amerikaanse koppel 
John en Molly Chester woont in Los Angeles. 
Hij is documentairemaker, zij foodblogster. 
Eerder toevallig adopteren ze een hond, Todd. 
Ze zijn dol op hem, maar er is één probleem: 
hij blaft de hele dag lang als hij alleen thuis is. 
Op een bepaald moment worden ze dan ook 
voor de keuze gesteld: de hond moet weg, of 
zij moeten verhuizen. En zo hakken ze een lang 
aanslepende knoop door. Ze laten Los Angeles 
voor wat het is en starten een eigen ecologi-
sche boerderij, een eind buiten L.A. Mét Todd 
natuurlijk. Dat het niet van een leien dakje zou 
lopen om van een kurkdroog en dor land een 
gezonde en goed draaiende boerderij te maken, 
is wel te voorspellen. Maar de manier waarop ze 
elke nieuwe tegenslag aanpakken, is verbazing-
wekkend. John filmt hun avontuur op een 
prachtige en emotionele manier, zó dat het 
aanvankelijk zelfs niet helemaal duidelijk is of dit 
nu fictie of documentaire is. Maar het verhaal 
is echt. En ze hebben écht een paradijs gecre-
eerd. Door te wroeten, en door bloed, zweet en 
tranen te vergieten, te midden van een woes-
tenij die duidelijk de ecologische gevolgen van 
de industriële landbouw draagt. Een aanrader.

[ev]

Het no-nonsense meditatieboek
Over hoe bewust zijn je mentale en 
fysieke gezondheid kan versterken
Steven Laureys
Borgerhoff & Lamberigts, 2019
ISBN 978 90 8931 639 4

Alles blijft nazinderen
Als je kind uit het leven stapt
Marc vande Gucht
Lannoo, 2019

ISBN 978 94 0145 899 3

The Biggest Little Farm
Regie: John Chester
Met: John Chester en Molly Chester

Land: Verenigde Staten

Jaar: 2018 - Duur: 92 min.

Beschikbaar op dvd vanaf 18 oktober 2019

Speel mee met Breinpijn (p. 51) en maak kans om het boek Kan ik iets voor je doen? van Wilma Koolstra te winnen.
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Nieuw boek van Wim 
Distelmans over het 
levenseinde bij dementie 
en wilsonbekwaamheid

28 | deMens.nu Magazine

Actua

De inzichten op Eén is een reeks van diepgaande gesprekken 
met inspirerende gasten. Het programma werd samen met 
deMens.nu ontwikkeld als vrijzinnig humanistisch alternatief op 
de televisie naast de erediensten.

In de derde aflevering van De inzichten is Wim Distelmans, 
oncoloog en hoogleraar in de palliatieve geneeskunde aan de 
Vrije Universiteit Brussel, de gast van presentator Nic Balthazar. 
Professor Distelmans pionierde in België voor de erkenning van 
palliatieve zorg en vocht voor het recht op euthanasie. Samen 
met LEIF, het LevensEinde InformatieForum, streeft hij naar een 
waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil 
van de patiënt vooropstaat. Meer informatie op: www.leif.be

De inzichten met Wim Distelmans wordt uitgezonden op 
zondagochtend 20 oktober 2019 rond 10.20 uur op Eén, en 
wordt herhaald op maandag 21 oktober om 14.20 uur en op 
zaterdag 26 oktober om 11.25 uur.

De vorige afleveringen van De inzichten met VUB-rector Caroline 
Pauwels en gynaecologe Marleen Temmerman zijn terug 
te vinden op de themasite ‘wereldbeeld’ van Canvas via 
www.canvas.be/wereldbeeld en zijn integraal te bekijken op 
VRT NU of te beluisteren op www.een.be als podcast.

Redelijk Eigenzinnig De inzichten

Actua
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Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinaire en meertalige lezingen- 
en activiteitenreeks van de Vrije Universiteit Brussel, zowel voor 
studenten als voor een breed publiek. Redelijk Eigenzinnig 
wil aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maat-
schappelijke vraagstukken en wil een brug slaan tussen de 
academische wereld, het werkveld en de publieke sfeer.

Tijdens het academiejaar 2019-2020 focust de vijfde editie van 
Redelijk Eigenzinnig op klimaatactie, burgerprotest en klimaat-
transitie. Wat zijn de voorwaarden voor efficiënt klimaatprotest en 
welke elementen zijn onontbeerlijk voor rechtvaardige klimaat-
transitie? Vier avonden lang wordt de klimaatuitdaging vanuit 
diverse invalshoeken verkend.

De Nederlandse filosofe Joke Hermsen bijt de spits af met een 
openingslezing over Hannah Arendt en Rosa Luxemburg als 
houvast voor een rechtvaardige klimaattransitie: Het tij keren, op 
dinsdag 15 oktober 2019 om 18.00 uur in Bozar in Brussel.

De volgende lezingen en activiteiten hebben plaats op dinsdagen 
29 oktober, 19 november en 3 december 2019 op verschillende 
locaties in Brussel. Zowel de lezingen als de activiteiten zijn 
publiek toegankelijk.

Meer informatie en het volledige publieksprogramma vind je op: 
www.deMens.nu en www.redelijkeigenzinnig.be 

Meer activiteiten en nieuwsberichten op: www.deMens.nu
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In 2019 viert de Vrije Universiteit Brussel haar 50-jarige bestaan. 
Een vrij jonge universiteit dus, maar wel één met een oude ziel. De 
wortels van het universitaire project liggen immers in de oprichting 
van de Université Libre de Bruxelles in 1834, waarmee de VUB al 
185 jaar verbonden is. Daarom vieren VUB en ULB een academie-
jaar lang feest met verschillende events. 
Meer informatie op: www.vubtoday.be en 50.vub.be/nl

Ook de Oudstudentenbond van de VUB wordt 50 en laat dat niet 
onopgemerkt voorbijgaan. OSB blikt terug op zijn rijke geschie-
denis, onder meer met de publicatie van het boek OSB 50 jaar op 
eigen benen en een daarbij aansluitende rondreizende tentoon-
stelling. Het traditionele galabal van de Oudstudentenbond, dit jaar 

op 18 oktober 2019, zal eveneens in een extra feestelijk kleedje 
steken. Meer informatie op: www.osb.be 

Dan is nog een jarige: het Centre d’Action Laïque, de Franstalige 
zustervereniging van deMens.nu, viert zijn 50ste verjaardag met 
een vierdaagse in Luik. Op 10, 11, 12 en 13 oktober 2019 kan je 
er terecht voor debatten en conferenties, film en theater, concerten 
en een tentoonstelling. Meer informatie op: www.laicite.be 

En voor wie het zich afvraagt: de Unie Vrijzinnige Verenigingen 
ontstond op 9 juni 1966 als een feitelijke vereniging en organi-
seerde zich op 31 maart 1971 in een vzw. Met andere woorden, 
UVV vzw / deMens.nu blaast 50 kaarsjes uit in 2021.

Actua

deMens.nu een petitie gelanceerd voor het behoud van de 
lesuren levensbeschouwing.

Ook de Erkende Instanties & Vereniging, de verantwoordelijken 
van alle levensbeschouwelijke vakken, pleiten in een gezamenlijke 
mededeling voor het behoud van twee lesuren levensbeschou-
welijke vakken in het secundair onderwijs in alle onderwijsnetten.

Om kwalitatief levensbeschouwelijk onderwijs te 
garanderen met respect voor mensenrechten, 
kinderrechten en democratische principes, plus 
het verderzetten van de interlevensbeschouwelijke 
dialoog, zijn twee lestijden een must.

Vind jij eveneens dat de levensbeschouwelijke 
vakken en de lessen niet-confesssionele zeden-
leer behouden moeten blijven tot twee lesuren per 
week? Steun de oproep en teken de petitie.

Meer informatie en petitie op: www.deMens.nu, 
www.rikz.be en www.nczedenleer.be 

Petitie
Behoud de lesuren levensbeschouwing!
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50 in 2019

Actua

In de pers is te lezen dat de regeringsonderhandelaars de 
mogelijkheid van halvering van de lesuren levensbeschouwelijke 
vakken in het secundair onderwijs overwegen.

In samenwerking met de RIKZ.Z, de Raad voor Inspectie en 
Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer, de officieel erkende 
vereniging van het vak niet-confessionele zedenleer, heeft 
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Wil je graag weten hoe nieuwe genetische technologieën onze 
gezondheid en ons leven beïnvloeden? Dat kan, op de Dag van 
De Maakbare Mens op zaterdag 12 oktober 2019 van 14.00 
tot 18.00 uur in De Centrale in Gent.

Experten beantwoorden er vragen als: Hoe dominant zijn 
onze genen? CRISPR, NIPT, PGD … waar gaan we naartoe? 
Moeten we onze genen verbeteren en waarom?

Met onder anderen Julian Savulescu, Katrien Devolder, Gert 
Matthijs, Kristien Hens, Leen De Vreese, Geerdt Magiels, 
Hetty Helsmoortel, Wouter Deprez en gastheer Chokri Ben 
Chikha.

Meer informatie op: www.demaakbaremens.org 

Dag van 
De Maakbare Mens

Nacht van 
de Vrijdenker

De Warmste Week

Het filosofiefestival Nacht van de Vrijdenker brengt toonaan-
gevende denkers uit binnen- en buitenland samen om zich te 
buigen over de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Hoe 
verdedigen we universele Verlichtingswaarden in tijden van rela-
tivisme, nepnieuws en populisme? Gooien we het roer van ons 
economisch systeem om of niet? Hoe bezweren we de ecolo-
gische crisis? Hoe kunnen we helder blijven denken over pola-
risatie en racisme? Wat kunnen 21ste-eeuwse mensen leren 
van het existentialisme, Marcus Aurelius en Niccolò Machiavelli?

Een avond lang nemen meer dan 30 filosofen bezit van de podia 
van de Vooruit om in te gaan op die vragen, en nog vele andere. 
De Nacht van de Vrijdenker brengt verdieping op het scherpst 
van de snee, op zaterdag 9 november 2019 vanaf 17.00 uur.

Met: Susan Neiman, Tomáš Sedláček, Sarah Bakewell, Donald 
Robertson, Diana Fleischman, Philippe Van Parijs, Tinneke 
Beeckman, Alicja Gescinska, Ludo Abicht, Francesca Minerva, 
Griet Vandermassen, Simon Gusman, Arjen Kleinherenbrink, 
Maarten Boudry, Naima Charkaoui, Pieter-Paul Verhaeghe, 
Christophe Busch, Koert Debeuf, Jan Dumolyn, Heidi Mertes, 
Guido de Wert, Dirk Holemans, Gerard Govers, Marco Visscher, 
An Van Damme, Hidde Boersma, Farah Focquaert, Jesse 
Meijers, Liza Cornet, Hans Claus, Peter Venmans, Jaffe Vink, 
Jeroen Hopster, Joost de Vries en Sebastien Valkenberg.

Meer informatie en tickets op: www.nachtvandevrijdenker.be

Binnenkort is er weer De Warmste Week van Music for Life. 
Vorig jaar zamelden jongeren uit de hele vrijzinnig humanistische 
gemeenschap 23.517 euro in voor Music for Life. Het geld 
werd aan verschillende goede doelen gedoneerd.

Ook dit jaar nemen ze deel, met het thema ‘seksuele diversi-
teit in alle vrijheid’. Omdat iedereen in de samenleving gelijk-
waardig is en dezelfde rechten heeft. Dat lijkt vanzelfsprekend, 
maar niets is minder waar: mensen worden nog steeds afgere-
kend op basis van hun seksuele voorkeur en genderidentiteit. 
Ook in België.

Er zijn activiteiten over heel Vlaanderen en Brussel. Ontdek alle 
activiteiten in jouw buurt, neem deel en steun zo verschillende 
goede doelen.

Meer informatie op: www.deMens.nu/seksuelevrijheid 
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Het Betere Boek, het literaire festival van het Willemsfonds, maakt 
dit jaar een grand tour langs de Middellandse Zee, en dat op 
zaterdag 12 oktober 2019 van 11.00 tot 20.00 uur in De Minard 
en De Krook te Gent.

Het Middellandse Zeegebied staat in de geschiedenisboeken 
bekend als Mare Nostrum. Maar is er vandaag nog sprake van 
een ‘ons’? Of tast het wij-zij-denken dat gevoel aan? Samen met 
gasten uit binnen- en buitenland zoekt Het Betere Boek naar een 
antwoord op die vragen. Onder meer Ilja Leonard Pfeijffer, In Koli 
Jean Bofane, Stefan Brijs, Ghayath Almadhoun, Burhan Sönmez, 

Rachida Lamrabet, Fik Meijer, Fatena Al-Ghorra, Michael De Cock, 
Gerda Dendooven, Emad Fouad, Brigitte Herremans, Patrick 
Lateur, Thomas Siffer en Vincent Van Meenen tekenen present.

Traditiegetrouw sluit Het Betere Boek af met de uitreiking van 
De Bronzen Uil, de jaarlijkse literatuurprijs van het Willemsfonds 
voor de beste Nederlandstalige debuutroman. De genomineerden 
zijn Hannelore Bedert, Annemarie Haverkamp, Mariken Heitman, 
Julien Ignacio, Tim Kamps en Femke Vindevogel.

Meer informatie op: www.hetbetereboek.be

Hujo is een vrijzinnig humanistische vereniging voor jongeren met 
een kritische en open geest. Onder de noemer Twist organiseert 
Hujo een vormingsdag over kritisch denken en doen, voor vrijwil-
lige en professionele jeugdwerkers. Twist vindt plaats op zaterdag 
12 oktober 2019 van 9.00 tot 18.00 uur in het Geuzenhuis in Gent.

Tijdens de herfstvakantie kan je bij Hujo ook terecht voor een 
animatorcursus. Jongeren van 15 jaar of ouder die graag als 
jeugdanimator aan de slag willen, kunnen er een attest van 
volwaardig animator behalen. Ze leren een speelse maar verant-
woordelijke houding aan te nemen met respect voor elk kind. De 
cursus heeft plaats van 28 oktober tot en met 3 november 2019 
in De Karmel in Brugge.

Daarnaast biedt Hujo nog tal van andere vormingen en activi-
teiten aan: Sesam Open-IT (waar kinderen de basisprincipes van 
het programmeren leren), Public Speaking en de Debatwedstrijd. 
Neem zeker een kijkje online.

Meer informatie en inschrijvingen op: www.hujo.be 

Beeldenstorm is een sociaal-artistieke organisatie die een ruime 
waaier aan artistieke, kunsteducatieve en sociaaleconomische 
activiteiten voor alle leeftijden aanbiedt, en dat vanuit vrijzinnig 
humanistisch perspectief.

Recent bracht Beeldenstorm een nieuwe cd uit, Tabula Rasa 
van Four Aces Guitar Quartet, met werk van Mozart, Skrjabin, 
Debussy, Bach, Chopin, Rachmaninov en Bizet. “Wat als Mozart 
gitaar had gespeeld?”, vroeg het kwartet zich af. En het bewerkte 
het rijke klassieke repertoire van bekende componisten voor vier-
entwintig snaren.

Geïnteresseerd in meer nieuws over de muzische activiteiten, 
creatieve ateliers en concerten van Beeldenstorm? Of in de 
sociaaleconomische en kunsteducatieve projecten? Op de 
website lees je er alles over: www.beeldenstorm.be

Het Betere Boek

Hujo Beeldenstorm

Actua

De Warmste Week
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Column

Tinneke 
Beeckman

Innerlijke zelf 
meer verzorgen

Tinneke Beeckman is filosofe en schrijfster.
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We leven in een geseculariseerde samenleving: de kerken lopen 
leeg, de macht van religieuze instellingen neemt af. Heel wat 
mensen geloven niet meer in de christelijke God. Toch blijft er wat 
van de christelijke levenshouding overeind, bijvoorbeeld wanneer 
mensen aan lijden een positieve rol toekennen. Zo’n bejubeling 
staat haaks op de humanistische levensvisie, die de zelfontplooiing 
van de mens centraal stelt en menselijk lijden eenduidig afwijst.

Regelmatig wijzen sommige psychiaters of filosofen op de nood-
zaak of de voordelen van lijden: de moderne mens is ongelukkig 
omdat hij het te goed zou hebben, te veel om handen heeft, niet 
meer hoeft af te zien. Alsof lijden een noodzakelijke beproeving, 
zelfs een doel van het menselijk bestaan zou zijn. Alsof in armoede 
leven een diepzinnigere, zuiverdere of gelukkigere ervaring zou 
opleveren. Neen, natuurlijk. Het doet me denken aan een beklijvend 
fragment uit Almodóvars autobiografische film Dolor y gloria: uit 
geldnood moeten zijn ouders hun intrek in een grotwoning nemen. 
Een devote, welgestelde dame komt op bezoek, en laat zich ontval-
len dat ze jaloers op hen is. “Jaloers?”, vraagt de moeder verbaasd. 
“Ja,” antwoordt de vrouw, “want jullie leven zoals de apostelen van 
Christus.” De vrouw doet uitschijnen dat lijden benijdenswaardig is. 
Maar het compliment voelt voor de moeder eerder als een vernede-
ring. Want ze moet voortdurend om steun bedelen, zodat ze haar 
zoon kan laten studeren. Dat is al onaangenaam. Daarbij merkt ze 
duidelijk dat wie lijden en ontbering predikt, er zelf warmpjes inzit.

Een ander voorbeeld: recent beweerde een psychiater in een 
Knack-interview dat lijden mensen kunstzinniger maakt. Maar dat 

kunstenaars meer zouden creëren omdat ze vaak geestelijk lijden, 
is een romantisch fabeltje. Eigenlijk verhindert psychisch lijden 
creativiteit.

Het klopt wel dat mensen altijd opnieuw moeten leren om lijden 
een plaats in hun leven te geven. Materieel succes kan nooit alle 
behoeften of vragen oplossen. Veel geld volstaat niet om gelukkig 
te zijn. Zodra je goed in je levensbehoeften kan voorzien, biedt 
extra inkomen niet méér geluk, hebben onderzoekers aangetoond.

En misschien geloven sommige mensen inderdaad dat ze recht 
hebben op een perfect leven, zonder verveling, last of problemen. 
Of dat pilletjes en verstrooiing elk onbehagen kunnen wegwerken. 
Of dat ook uitdagingen te frustrerend zijn om aan te gaan. Dan 
vergeten ze dat studeren, trainen of werken noodzakelijk zijn voor 
de ontwikkeling.

Mensen moeten niet vaker lijden, maar wel hun innerlijke zelf meer 
verzorgen. Dek een mooie tafel met lekkere gerechten, maar 
besteed ook aandacht aan het gezelschap en de gesprekken. 
Leer uit verhalen dat je heel wat in het leven niet controleert, en 
dat dit geen probleem is. Laat je inspireren door filosofen, die 
lijden niet miskennen, maar evenmin bewieroken. Zoals Spinoza 
noteert: besef dat je als klein, beperkt wezen uiteindelijk oneindig 
door de macht van de natuur wordt overtroffen. Je leven loopt 
onherroepelijk slecht af. En als je ondertussen zo veel mogelijk 
geestelijk en lichamelijk lijden hebt kunnen vermijden, dan is dat 
erg mooi meegenomen.
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Wat te denken over de dood?

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

Rijksweg 380 
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

Hauwerstraat 3C 
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




